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Vakbonden vinden voorstel van Raad van Bestuur volstrekt onaanvaardbaar

Gedwongen ontslagen bij DSM
Van onze redactie economie

HEERLEN - DSM sluit -
buiten het vertrekplan voor

58-plussers - ook gedwon-
gen ontslagen voor ander per-
soneel niet meer uit. Het
chemiebedrijf wil in het so-
ciaal plan bij de huidige groot-
scheepse reorganisatie de
mogelijkheid openhouden om- als uiterste maatregel -personeel op straat te zetten.
Dit tot grote woede van de
Unie BLHP en Industriebond
FNV. Die stellen als alterna-
tief een verruiming van het
ouderontslag voor.
Gedwongen ontslagen om reorgani-
satieredenen zijn in de geschiedenis
van het Limburgse chemiebedrijf
nog niet eerder voorgekomen. Over
het aantal ontslagen dat DSM in
petto heeft, is nog niets bekend. Dat
hangt af van diverse andere maatre-
gelen die het concern eerst wil tref-
fen om het teveel aan personeel weg
te werken.

Frans Hol van de Unie BLHP
noemt het plan van DSM 'volstrekt
onacceptabel. Hij stelt dat de raad
van bestuur van DSM in oktober
blijkbaar iedereen een rad voor deogen heeft gedraaid door te beloven
dat er geen gedwongen ontslagen
zouden vallen.

Spreiding van
vakanties ook

in lente en herfst
PEN HAAG - De regering heeft
J-tadviesvan de Commissie Va-
aiUiespreiding overgenomen
aarin wordt voorgesteld om

.°* de herfst- en de voorjaarva-antie te spreiden. Staatssecreta-s Wallage (Onderwijs) zal ver-'6r onderzoeken of snipperda-
*er* in het onderwijs kunnen
gorden ingevoerd. Het kabinet
?eeft hiertoe gisteren besloten.
?et kabinet handhaaft de sprei-
,lr_speriode van de zomerva-

* *antie van negen weken, waarbij
J|. vakantie voor het basisonder-
wijs zes weken bedraagt. Voor

U "6t voortgezet onderwijs geldt
' h^n weken. De huidige inde-
r - in drie regio's wordt ge-«i iandhaafd.

f. at het invoeren van snipperda-

' u?1 voor leerlingen in het onder-
is betreft stelt de Commissie
| twee jaardurend experiment
ij ,°or. Over.de aard en opzet van4 "6t experiment zal Wallage metA g* Tweede Kamer overleggen.

het weer

j^STIGHERFSTWEER
Oh? hogedrukgebied bovene omgeving zorgt voor

°oi, rustig en zonnig herfst-
j,, er- Maar de vannacht
y^ftselijk ontstane mist kan
Ve_. lokaal ook ,anS handha-
is ** of opnieuw ontstaan. Het
Wnn ei-ijk aan te £even voor

«ike plaatsen dit geldt. Ter-t^»»gesteldheid heeft hier gro-
De^"vloed op. Tijdens zonnige
'Uu °den loopt de temPera-,""* op tot 9 graden en in

tot 5 graden. Er
liit* een zwakk« zuidooste-

JKe Wind. Vannacht daalt demperatuur tot rond het,*espunt en in aanvriezende
y's',kan gladheid optreden.
ty"°r zondag geldt hetzelfde
ee_frtype maar dan waait era zwakke oostenwind.
J^NDAAG:J*n op: 08.23 onder: 16.32**aanop: 01.54 onder: 13.33

Herplaatsing
De bonden bespraken gisteren metde directie van DSM Limburg bvhet concept-sociaal plan voor de re-
organisatie. Het bedrijf meent dat er
minstens 1200 mensen teveel op deloonlijst staan: 600 tot 700 staffunc-tionarissen en minimaal 700 in defabrieken. Om zoveel mogelijkmensen intern te kunnen herplaat-sen zal er voorlopig zo weinig moge-lijk nieuw personeel worden aange-
nomen. DSM gaat er verder vanuitdat meer mensen hun heil bij eenander bedrijf zoeken, waardoor deherplaatsingsmogelijkheid toe-
neemt.
Verder wil DSM meer gedeeltelijkarbeidsongeschikte werknemersoverhevelen naar het aan het bedrijfgelieerde Fonds voor Sociale Instel-lingen.

Belangrijkste maatregel is echterhet ontslag van werknemers van 58jaar en ouder, waarbij DSM dewerkloosheidsuitkering wil aanvul-len.

Outplacement
Vo,orJ_f_ resterende 'boventalligen-wil DSM 'outplacement' regelenEen gespecialiseerd bureau zoektdan voor werknemers ander werkbuiten DSM. Wordt dat werk nietbinnen een bepaalde tijd gevondendan wil DSM overgaan tot ontslag.

De vakbonden vinden dit concept-sociaal plan volstrekt onacceptabel.Voor Henk Walravens van de Indu-striebond FNV is outplacement aluit den boze, want dat komt tochneer op het wegsturen van perso-neel. Ontslag is al helemaal nietbespreekbaar. Als alternatief stelthij voor om de 'ouderenregeling' uitte breiden van 58-plussers naar55-plussers.

Ook de Unie BLHP ziet liever eenverlaging van de leeftijd voor deouderenregeling. Hij stelt een uit-breiding voor tot 57-jarigen. DSMvoelt daarvooralsnog niks voor

Zeemeermin boven water

Van onze correspondent

MAASTRICHT - Een fraaie blonde zeemeerminzal tijdens de top in Maastricht het buffet sierenvan café Klinkers in Maastricht. Het café heeft De-nemarken geadopteerd en volgens de uitbaters is
'een zeemeermin voor Denemarken wat een Eiffel-
toren voor Frankrijk en het Vrijheidsbeeld voorAmerika is.
De 16-jarige Aiko Hamane uit Maastricht zal tij-
dens de top vier avonden als zeemeermin haring-
hapjes met Akvavit serveren. De jongedame, die

een Duits en een Amerikaans paspoort heeft en
Japanse voorouders is een leerlinge van het Sint-
Maartenscollege in de provinciehoofdstad. „Ik heb
meteen ja gezegd op het idee van de kok, prachtig
toch!"

De eigenaren Klinkers van het café hebben de af-
gelopen zomervakantie afgestemd op de adoptie
van Denemarken. Vijfdagen zijn ze naar Kopenha-
gen geweest om de sfeer van het land te proeven.
„Hoewel het land niet populair is, is de vakantie
ontzettend meegevallen. Ideeën hebben we in elk
geval opgedaan", zegt Mireille Klinkers.

" De zeemeermin oefende gisteren alvast voor de Europese Top in Maastricht.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Tijdschrift ’Nature’:

’Aids van
apebloed’

ANTWERPEN - In het gezag-
hebbende Amerikaanse tijd-
schrift 'Nature' is een artikel
verschenen waarin het vermoe-
denwordt uitgesproken dat het
HIV-virus is ontstaan in het
Tropeninstituut te Antwerpen.
Daar werden in de twintiger ja-
ren proeven op mensen gedaan
met het bloed van apen die met
malaria waren besmet. In die
tijd werd het bloed getest als
geneesmiddel bij verschillende
ziekten. Een woordvoerder van
het Tropeninstituut bestreed
echter deze visie.

Joegoslavië klaar
voor VN-macht

ZAGREB - Ondanks plaatselijke
gevechten was het gisterenrustig in
Kroatië. Het federale leger is begon-
nen met de ontruiming van zijn
kazernes in de hoofdstad Zagreb en
andere steden. De weg is vrij voor
een vredesmacht van de Verenigde
Naties in de oorlogsgebieden nadat
president Franjo Tudjman instem-
de met stationering op Kroatisch
grondgebied.
Zon 400 militaire voertuigen vanhet federale legerverlieten de Maar-
schalk Tito-kazerne in Zagreb, de
belangrijkste kazerne van het fede-
rale leger in de Kroatische hoofd-
stad. De kazerne is twee maanden
lang van de buitenwereld afgeslo-
ten geweest dooreen blokkade door
Kroatische troepen.

Shamir: compromis
alsnog mogelijk

TEL AVIV - Israël houdt vast aan
de 9e december als begindatum
voor de voortzetting van de vredes-
onderhandelingen.Maar er zijn con-
tacten gaande met de Amerikanen
en 'het is niet bij voorbaat uitgeslo-
ten dat het Israëlische standpuntzal
worden herzien als die contacten
iets opleveren. Premier Jitschak
Shamir heeft dat gisteren gezegd in
Tel Aviv.
De premier zei ook dat hrj over-
weegt op 4 december, de datum
waarop Amerika het overleg wil
hervatten, een ambtelijke delegatie
naar Washington te sturen 'om tech-
nische zaken te bespreken. Vol-
gens hem moeten de Amerikanen
ervoor zorgen dat de onderhande-
lingen serieus verlopen en dat ze
kunnen worden voortgezet. Het zou
het beste zijn, zei hrj, als de Ameri-
kaanse regering haar eigen stand-
punten niet zou opdringen aan de
partijen.

Vlaming Grootjans
informateur Bekrië

BRUSSEL - Koning Boudewijr
van België heeft gisteren de liberale
Vlaming Frans Grootjans met eer
informatie-opdracht belast. Groot
jans, die minister van Staat is, heef.
die opdracht aanvaard. De 69-jarigt
Grootjans is onder meer ministe.
van Onderwijs en minister van Fi-
nanciën geweest.
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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.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
van Rijnhard Schregardus en Leen-
den Buth. Van 7/12 t/m 19/1, open do
t/m zo van 10-17 uur. Eastern Euro-
pean Art Gallery, Baanstraat 127.
Bulgaarse kunst. T/m 31/12, open wo
t/m vr 11-19 uur, za 11-17 uur en zo
13-18uur.

MAASTRICHT
Natuurhistorisch Museum, De Bos-
quetplein 6-7. Expositie van Theike,
tussen licht en schaduw. Van 1/12 t/m
2/2, open ma t/m vr 10-12.30 uur en
13.30-17 uur, za en zo 14-17 uur. Gale-
rie Anny van den Besselaar, Tafel-
straat 6a. Expositie van Henk Fonville
en Lydia Schröder. T/m 30/12, 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. Bonnefantenmu-
seum, Dominikanerplein 5. Expositie
'Hemel & Aarde - Werelden van ver-
beelding. T/m 23/2. Galerie Artisart,
Grote Gracht 43. Expositie van Wil
Jungschleger en Math van Kampen.
T/m 28/12, open di t/m za van
13.30-17.30 uur. Artifort, St. Annalaan
23. Expositie 'Maastrichtse Kunste-
naars NU. T/m 6/1 1992, open ma t/m
vr van 10-17uur, za van 10-16 uur. Ga-
lerie Fah, Brusselsestraat 80. Exposi-
tie van Willy Welter. T/m 29/11, open
van vr t/m zo van 13-17 uur. Galerie
Simera, Bogaardenstraat 40b. Exposi-
tie van Brewer, Clevis, Jovanovic en
Van Soest. T/m 7/12, open wo t/m za
13.30-18 uur. Galerie Schuwirth &
van Noorden,Rechtstraat 64. Exposi-
tie vatn Hans Mutsers. T/m 15/12, open
do t/mza van 14-18 uur. Galerie In Si-
tu, Aylvalaan 10. Expositie van Arno
van der Mark. T/m 31/12, open wo t/m
za 14-18 uur. Galerie Dis, Tafelstraat
28. Expositie van Antina Verboom.
T/m 22/12, open wo t/m zo van 13-18
uur. Galerie Felix,Wijcker Brugstraat
16. Expositie van Toon Tieland en Jo-
han Traarbach. Van 30/11. Galerie
Fah, Brusselsestraat 80. Tentoonstel-
ling van Charles Nihoul. Van 1/12 t/m
6/1, open vr t/m zo van 13-17 uur. Ga-
lerie Amarna, Rechtstraat 84. Thema-
tentoonstelling 'De vier elementen',
water, vuur, aarde en lucht. Van 30/11
t/m 4/1 1992, open di t/m vr 11-18 uur,
do tot 21 uur en za 11-17 uur.

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

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Expositie van Henk Fonville en Jo
Ramakers. T/m 30/12, open do 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.
International 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. T/m
8/12, open di en vr 10-17uur, za en zo
14-17 uur. Galerie Zabawa, Agricola-
straat 152. Expositie van René Reyn-
ders. T/m 23/12, open wo do vr en zo
van 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. Tentoonstelling; 'Elk huisje
had een kruisje. T/m 9/2, geopend di
t/m vr 13-17 en za en zo 14-17 uur. Ex-
librisgalerie Kasteel Limbricht, Al-
lee 1. Tentoonstelling van internatio-
nale inzendingen voor de Johan
Schwencke-prijs en rozenexlibris.
T/m 19/1 1992, open van di t/m zo van-
af 14 uur.

ROERMOND
GalerieRuelle, Kleine Kemp 3. Expo-
sitie Torn Bogaard. T/m 8/12, open za
en zo van 14-17 uur. Gemeentemu-
seum Roermond, Andersonweg 4.
Schilderijen en aquarellen van gard
van Wegberg. Van 30/11 t/m 5/1 1992,
open di t/m vr 11-17 uur en za en zo
van 14-17 uur. Galerie Wansink, Neer-
straat 76. Tentoonstelling 'Contras-
ten. T/m 22/12, open wo t/m za 11-17
uur en zo 14-17 uur.

Gaten
Reynders is aan de Maastrichtse
stadsacademie en aan de Jan van
Eyck-academie opgeleid. Zijn eer-
ste liefde was niet de autonome
schilderkunst, maar de fotografie.
Hij is er nog steeds mee doende,
maar het registreren met de optiek
van een camera blijkt hem niet te
geven wat hij zoekt. Ofschoon: het
onderzoek van kijkgedrag dat in
zijn schilderkunst voortdurend aan
de orde is, zal zeker daardoor zijn in
gang gezet.
René Reynders toont bij Zabawa

zestien schilderijen, groot en klein,
van een heel eigen signatuur. Zij
zijn meestal opgebouwd uit geome-
trische motieven, balken, kegels,
cirkels en cilinders, tonen soms op-
tische merkwaardigheden, die doen
denken aan de experimenten van
de graficus Escher. Het perspectief
is aanwezig - de weergave van ob-
jecten is uiterst plastisch, met licht-
en schaduwpartijen - en tegelijk
ontbreekt het: er zijn geen verkor-
tingen en er is geen verdwijnpunt.

Wat de voorkant lijkt van een tui-
melende kubus, blijkt bij een vol-
gende oog-opslag de achterkant.
Het effekt van ruimte wordt ook te-
weeggebracht door het - ook door
anderen beproefde - suggereren van
gaten, elders door het schilderen

van schijven die zich door het niets
bewegen als hemellichamen.

Naast de vindingrijkheid van zijn
procédé valt er een verrassende
zorgvuldigheid te bespeuren in de
schilderkunstige techniek: er wordt
eindeloos geschuurd en geglaceerd
totdat een oppervlak wordt verkre-
gen, meestal op linnen geplakt op
paneel, dat haast archaïsch aandoet.

Het wordt ook vaak als een kost-
baarheid verpakt achter glas in een
verdiepte lijst: een hangende vitri-
ne.

" Zonder titel, 1991, van René Reynders, te zien in galerie
Zabawa.

Romantisch
De romantische uitstraling van zijn
toch meest op basis van kubussen

verkregen figuratie ontstaat ook
wel door het binnensluipen van or-
ganische vormen: een gestileerde
bloem of een klassieke vaas. Er is
zelfs een schilderij dat uitgaande
van een kubus, waarvan de ribben
zijn aangegeven, door warmte en
een veelheid van kleuren en vor-
men, associaties wekt met oosterse
verbeeldingen, een exotische
droomwereld. Men kan zich hier
voorstellen dat Reynders zich ooit
aangetrokken heeft gevoeld tot de
kunst van surrealisten als Dali.

Niettemin: hij houdt het bij verbeel-
dingen op mathematiscche grond-
slag. „Ik zoek naar wisselwerking
tussen vorm en ruimte, een spel
met geometrische vormen, herha-
lingenen, spiegelingen." Een zoek-
tocht op twee sporen: het spel is
boeiend, de schildering fraai.

René Reynders; Galerie Zaba-
wa, Sittard, tot 23 december.

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.

’What’s happening II’ morgen van start
SITTARD - 'What's happening',
het internationaal multidisciplinair
beeldende-kunstfestival, begint
morgen aan zijn tweede deel. Mor-
genmiddag zal directeur Alexander
van Grevenstein van het Bonnefan-
tenmuseum vanaf 14.30 uur een in-
leiding houden in kunstcentrum De
Melkfabriek aan de Leyenbroeker-
weg 113ain Sittard. Daar is tot en
met 15 december ook de expositie
te zien met werk van diverse Euro-
pese kunstenaars.

Het E>ittardse festival, dat is georga-
niseerd door het kunstenaarsinitia-
tief 'Artists on the road', staat in het
teken van Europa 92. Meer dan
achtendertig kunstenaars en kun-
stenaarsgroepen uit twaalf landen
tonen hun werk. Tevens doen zij in
de cataloguskrant uitspraken over
deze historische gebeurtenis. 'Ar-
tists on theroad' wil enerzijds laten
zien wat er zich zoal afspeelt op het

gebied van de beeldende kunst in
Europa, anderzijds een bijdrage le-
veren aan en een discussie stimule-
ren omtrent het thema eenwording.
Diversiteit in internationaliteit en
disciplines is daarbij uitgangspunt.

Zo zijn er de volgende kunstdisci-
plines te zien- beeldhouwkunst,
schilderkunst, copy art, land art,
performance, concept art, press art,
cartoon, theater, installaties, foto-
grafie, underground strip, geluids-
objecten, book art, mail art, assem-
blage, politieke kunst, audiovisuele
kunst, film en grafiek.

De Duitse Siglinde Kallnbach en de
Engelse Constantine Ferreo zullen
morgenmiddag performances ge-
ven.

'What's happening', part II is elke
vrijdag, zaterdag en zondag ge-
openg van 14.00 tot 18.00 uur." Tekening van Renee Bouws, te zien in De Melkfabriek.

René Reynders' spel met
geometrische vormen

DOOR PIETER DEFESCHE

SITTARD - Galerie Zabawa
in Sittard hoeft geen intro-
ductie meer. Zij levert haar
bijdrage aan het culturele
klimaat van de Westelijke
Mijnsteeek al sinds jaren.
Eerst vanuit Ophoven, nu
vanuit een huis-met-tuin in
een rij met uitzicht op het
stadspark. Een woonhuis, de
witte deur open, groot raam
zonder gordijnen, maar een
woonhuis. Misschien heeft
het daarmee te maken dat de
selectie van exposanten ge-
schiedt op basis van een per-
soonlijke relatie. „Wij moe-
ten er wel iets mee hebben,"
verklaart Carla Zabawa. Zij
bedoelt dat ze affiniteit moet
hebben met de kunst en ver-
trouwen in de integriteit van
de maker.
Een kunstenaar die er exposeert is
geen zakenrelatie maar gast. En als.
gast komt hij niets te kort aan zorg
en aandacht. Het huis staat hem
over twee verdiepingen ter beschik-
king; het drukwerk, de presentatie
getuigen van genegenheid. Het con-
tact blijft vaak jarenlangin stand op
basis van vriendschap.

Gast op het ogenblik is René
Reynders, 38, geboren in Herten,
wonend en werkend in Maastricht.
Hij is sedert tien jaar als kunstenaar
in het openbare leven en exposeer-
de eerder bij Zabawa, maar ook in
het museum van Weert, het Bassin
in Maastricht, bij Wanda Reiff, in
Oostende cri zover als Brisbane,
Australië.

Kunst rond ’Top’
MAASTRICHT - Rondom de Eu**,
pese Top in Maastricht zal d°°
Theaterwerkplaats Het Kruis va"
Bourgondië een kunstmanifestau
worden gebouwd: 'Wachtwooi*
Europa. Europa '92 is het thefl 1»
van dit kunstdrieluik, dat bestas'
uit een tentoonstelling, een tone«'
stuk en een cultureel café.

In het gebouw van de theaterwerk'
plaats, Hoogfrankrijk 27, begint OP
7 december de expositie Humaml^ra. De vaststelling dat het modern.
Europese denken bepaald wo/fl
door drie bronnen - het Grieks
denken, Rome en het Christendo"1- ligt ten grondslag aan deze ten-
toonstelling. Kunstenaars, *'e
werk min of meer direct naar dez
bronnen terugvoert, leveren bijd*1- 1'
gen: Boosten, Brecht, Breyte"
Breytenbach, Falken, Jade en w&'
gan. De tentoonstelling loopt tot e
met 21 december en is geopendvan
dinsdag tot en met zaterdag van l

tot 17 uur, zondag en maandag v^
13 tot 17 uur, tevens 's avonds vo"
en na de theatervoorstellingen.
Die voorstellingen betreffen het t
neelstuk 'Gevecht van neger e
honden' van Bernard-Marie Kolte*
dat op 6 december in een regie v*
Guido Wevers in première gaat B*
verhaal speelt zich af op een boU*
erf in Afrika, waar een Fran»e
bouwonderneming werkzaam is-
Het toneelstuk wordt na de preflf'fj
re nog opgevoerd op 7, 9 tot en rfl
14 en 17 tot en met 21 december'

Aanvang steeds 20.30 uur. ,
Het derde en laatste deel van <>'
triptiek is het cultureel café op l

december in deRedoutezaal van °Stadsschouwburg.

verder
... is in het Spaans Gouvernement
Vrijthof 18 in Maastricht de ten-
toonstelling 'De gedekte tafel' vanaf
4 december tot en met 15 januari
1992 te zien. Open woensdag van
14-17 uur en donderdag van 10-13
uur en van 14-17 uur. Extra ope-
ningstijden op zaterdag 7 en zondag
8 december van 10-17 uur en 9 de-
cember van 13-17 uur.... loopt in de Maastrichtse galerie
'The Gallery' aan het Keizer Karel-
plein 8b tot en met 1 maart 1992 een
expositie van de Italiaanse designer
Gaetano Pesce. Open op vrijdag en
zaterdag van 14-17 uur.... kan bij Galerie Fah, Brusselse-
straat 80 in Maastricht vanaf mor-
gen tot en met 6 januari de exposi-
tie 'Netelig anders' van Charles
Nihoul bezichtigd worden. Open
van vrijdag tot en met zondag 13-17
uur.... wordt bij Galerie Amarna, Recht-
straat 84 in Maastricht de tentoon-
stelling 'De vier elementen' ge-
toond. De exposanten zijn: Cees
Post en Arme Rosé Regenboog (sie-
raadontwerp), Martin Reinhardt (in-
terieurobjecten) en Dirk Vanreppe-
len (sieraadontwerp). Tot en met 4
januari. Open dinsdag t/m vrijdag
11-18 uur, donderdag tot 21 uur en
zaterdag 11-17 uur.... toont de kunstenaar Theike zijn
werk vanaf morgen tot en met 2 fe-
bruari 1992 in het Natuurhistorisch
Museum Maastricht, De Bosguet-
plein 6-7. Open maandag t/m vrijdag
van 10-12.30 uur en van 13.30-17
uur, zaterdag en zondag van 14-17
uur.... worden in het Gemeentemuseum
Roermond, Andersonweg 4 vanaf
vandaag tot en met 5 januari schil-
derijen en aquarellen getoond van
Gard van Wegberg. Open van dins-
dag t/m vrijdag 11-17 uur, zaterdag
en zondag 14-17 uur.

cryptogram

Horizontaal: 7. Het verleden komt gauw op
de vlakte; 8. Hoort bij het schaken een bui-
tenlander die het spits afbijt? 13. Een
nummertje op de mast met dit meisje; 14.
Niet goed bij stem aan het water; 15. wat
een zeldzame gein! 16. Een boel knip-knip;
17. Europees ijs; 20. Een dier zwemt an-
ders wat om in de rivier; 21. Bitter voed-
sel, krijgt u voor straf; 22. Gastarbeider
maar geen werker. Die is anders; 27.
Dooie opsmuk; 28. Een boek zonder regels
is zonder nut.

Verticaal: 1. Is P aan het druppelen op *plaats? 2. Vooruit, naar het hemellichaan^3. Wordt dit werk door buitenlandersi gjj
daan? 4. Haring of een lichaamsdeel; 5. £of niet naakt, er is altijd veel bezoek; J».Komt men in Londen over de brug met cc
spel? 9. Donkere tijden; 10. Mager is °jongen in de keuken; 11. daar kunt u »*
lichaamsdeel van het meisje mee scho°"
maken; 12. lemand een klokkengieterij to»
zeggen; 18. Een zending uit een loods; '»'
Bij de dierentuin is thee, lach er om; *£:Kan voor bot, veel geluk! 24. Verstart^deuntje; 25. Soms van schuim, soms va
een deur, altijd van een muis; 26. Daar ne
u 22 in.

recept door hunb meijer

Elzasser soes
met zuurkool
en fazant
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g zuurkool naturel, 1 dl appel-
sap, 1 zoetzure appel, 0,2 dl calva-
dos, 1 dl ongezoete room, 30 g
koude boter, per persoon lh fazante-
borst, 8 flinke soezen.

Verwarm zuurkool met appelsap en
de fijngesneden appel. Braad de fa-
zanteborsten om en orri mooi bruin,
leg ze op voorverwarmde schaal en
houd ze tot het serveren warm.
Blus braadvocht af met calvados en
giet de room erbij. Laat even inko-
ken en neem van het vuur. Monteer
de saus af door boter-beetje voor
beetje toe te voegen,- totdat een
mooie gladde saus ontstaat. Zet
warm weg.

Verwarm fazant voor opdienen
goed door. Serveer op warme bor-
den met hierop 2 halve soezen waar-
over de zuurkool en de in 3 delen
getrancheerde fazanteborst wordt
verdeeld.
Schenk saus erover en dek soezen
af met de hoedjes van de soezen.
TIP: serveer hierbij als garnituur
aardappelpuree met stukjes hazel-
noot, warme appelcompöte met
kaneel en kleine spruitjes.
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’Armoede probleem in EG’BRUSSEL - Bestrijding van ar-
moede moet zo snel mogelijk
een van de fundamentele doel-
stellingen van de Europese Ge-
meenschap worden. Dat is de
mening van het 'Europees Net-
werk ter Bestrijding van de Ar-
moede' (EAPN). Volgens deze
organisatie zijn er in de EG 55
miljoen mensen die moeten toe-somen met minder dan de helftvan het gemiddelde inkomen inhun land.
De EAPN zei dat gisteren op een
Persconferentie in Brussel. Deze

organisatie omvat meer dan 80
Europese niet-gouvernementele
organisaties die zich het lot van
de armen aantrekken. Het 'Euro-
pees Netwerk' is in december
1990 in Brussel opgericht. Het
bracht gisteren het Europese ar-
moedeprobleem; in de publiciteit
in verband met de Europese top-
conferentie die op 9 en 10 de-
cember in Maastricht wordt

gehouden.

Quintin Oliver, de voorzitter van
het EAPN, zei gisteren dat de ar-
moede in de EG in de afgelopen
jaren sterk is toegenomen. In
1985 hadden 44 miljoen Europe-
se burgers de beschikking over
minder dan de helft van het ge-
middelde inkomen in hun land.
Nu zijn er dat 55 miljoen.

De kloof tussen rijk en arm is
groter geworden. De Europese
Gemeenschap zou veel meer aan
armoedebestrijding moeten
doen. Daar bestaat wel een pro-
gramma voor, maar er wordt een
bedrag in gestoken dat overeen-
komt met slechts 1,05 procent
van de Europese landbouwbe-
groting, aldus Oliver.
Volgens het EAPN moeten de

Europese Gemeenschap en haar
lidstaten bij elk politiek en eco-
nomisch besluit dat ze nemen
veel meer rekening houden met
wat daarvan de gevolgen zijn
voor de zwaksten in de samenle-
ving. Ze moeten de organisaties
diezich met die bevolkingsgroep
bezig houden veel meer bij het
beleid betrekken.
„Armoede ontstaat niet per on-
geluk. Armoede is het gevolg
van besluiten en politieke keu-
zes die worden gemaakt," aldus
Oliver.

EG-ministers buigen zich maandag over onafhankelijkheid republiek

VS voor erkenning Oekraïne
»an onze redactie buitenland

I - Als de Oe-
i to*^ne tijdens het referendumia(jfgen stemt voor onafhan-
-1 van Moskou, zal
J^hington snel overgaan tot
Penning van de op een na

tachtigste' Sovjet-republiek.
Resident George Bush heeft
Jtestemd met een dergelijke
|/*andering in het Ameri-;^ahse beleid jegens de Sov-f^nie. Dit meldde de Ameri-
J*anse krant New Vork Times
jjstèren onder aanhaling van
J&ringsfunctionarissen in
ashington.

2-, van Buitenlandse
Sel^ 1zullen zich maandag in Brus-
L Ruigen over de verwachte onaf-
(\\pelijkheidsverklaring van de
ltQ 1-raïne. De onafhankelijkheids-
e^s in de Oekraïne loopt hoog op

ue verwachting is dat de bevol-vars Ea^ stemmen voor afscheiding
i?-e SovJetunie- In dat geval zal

de banden met de Oe-
Wo e onmiddellijk aanhalen. Di-

erkenning zal evenwel
s-£ *el opzich laten wachten, mis-
ti'U-n enkele weken, aldus de func-°narissen.

wstefi mngton' dat hoopt een model te
'"Uiv!. 11 voor eventuele toekomstige
-lict 8*311 van andere Sovjet-repu-
ltetl en. zal het tijdtip voor de er-
afjjj-mg van de Oekraïne laten
j 6 -mgen van de snelheid waarmee.vJ;ePubliek de zorg van de VS
de de mensenrechtensituatie en

spanningen zal wegne-

Verbazing
"* Kremlin heeft ontsteld gerea-

„/frd. „Dit bericht is verbazend, te
aveer daar het komt aan de voor-
L°f-d van het referendum." In een
,j -te reactie klaagt de Sovjet-rege-
W °Ver de Premature verandering
jjr? de Amerikaanse positie ten op-
Vg^te van de naar afscheiding stre-
Var! republieken en spreekt zij
Qb

n een niet welkom commentaar
Ïp oe 'interne aangelegenhedenvan

Sovjetunie',
b
u5n. snelle erkenning van de Oe-
!Wne door de EG-lidstaten zit er
,et in. Waarschijnlijk komt er eerst
(W verklaring waarin deTwaalf on-
Ijjl* meer zullen aandringen op eer-
w*e en vrije verkiezingen, aldus deoordvoerder.

herdachte bekent
moord bewaker

-Een 19-jarige Am-
|je jammer heeft gisteravond be-
V^ dat hij woensdag een bewaker
t)e de Hema heeft neergestoken.
d 0 man werd gistermiddag een
hol/de Amsterdamse politie aange-

\. 0
d°delijke steekpartij gebeurde

f^sdagmiddag in het Hema-
-teM aan net Byimerplein in Am-
**e 27aiT1"?uidoost" Daar Probeerdekeu- Jarige bewaker een van win-
hoürt tal verdachte man aan te
\vJraen. Die winkeldief stak de be-"Ker neer.

hoo£°ofdofficier van justitie in de
'orii loofde donderdageen be-

*^.g van 25.000 gulden uit voor
**'% dieZOU leiden tot de aanhou-

Kernafval zonder oponthoud
van Petten naar Borssele
Van onze correspondent

PETTEN/VLISSINGEN-OOST- Het transport van licht radio-
actief afval van het Noordhol-
landse Petten naair Borssele in
Zeeland is gisteren ongestoord
verlopen. De eerste 95 vaten zijn
opgeslagen in een nieuwe loods
van de Centrale Organisatie
Voor Radioactief Afval (COVRA)
op het industrieterrein Vlissin-
gen-Oost. Anti-kernenergie-acti-
visten hadden vooraf laten we-
ten het transport te willen blok-
keren. Slechts zes actievoerders
lieten zich zien bij de poorten
van het Covra-complex, maar zij
legden de vrachtwagens geen

strobreed in de weg

Het transport had donderdag
van start moeten gaan, maar de
dikke mist gooide roet in het
eten. Gisterochtend zag het er in
eerste instantie opnieuw somber
uit, maar om twaalf uur was de
nevel zover opgetrokken dat de
vrachtwagens met het afval kon-
den vetrekken. De stoet ging
vergezeld van een van de direc-
teuren van de Covra, dr J. Vrijen.
Verder begeleidde directeur
prof. ir H.H. van den Kroonen-
berg, directeur van de afvalver-
werking in Petten, het transport
tot aan Alkmaar. Dat is opmer-
kelijk, want het Energieonder-

zoekscentrum Nederland (ECN)
heeft formeel niets met het ver-
voer van het afval naar Petten te
maken. Vrijen toonde zich ver-
baasd over de aanwezigheid van
Van denKroonenberg.

Van tevoren was aangekondigd
dat er geen politie-escorte zou
meegaan. De politie was echter
tijdens de drie en een half uur
durende tocht voortdurend aan-
wezig met surveillancewagens.
Vrijen beschouwde dat niet als
vreemd: „Ik vind het niet fair om
na alle commotie van de afgelo-
pen weken de chauffeurs de vui-
lezaakjes te laten opknappen die
onderweg zouden kunnen ge-

beuren. In latere transporten zal
de politie veel minder begelei-
den." .
Vrijen was welverbaasd over het
feit dat geen enkele actievoerder
gesignaleerd was. „Het was van-
daag bij uitstek een moment om
publiciteit te krijgen met acties.
Blijkbaar durfden de comités de
discussie niet aan."

De komende tijd zullen dagelijks
transporten van de volle opslag-
loodsen in Petten naar Borssele
plaatvinden. Het gaat daarbij om
radioactief besmet afval uit zie-
kenhuizen, laboratoria, fabrie-
ken en kernenergiecentrales.
Met de drie huidige loodsen kan
Covra naar verwachting tot de
eeuwwisseling toe. Er is op het
terrein ruimte voor nieuwe lood-
sen, ook voor hoog-radioactief
afval. Met de bouw daarvan
wordt echter zeker niet voor
1994 begonnen. De voorraad die
momenteel in Petten ligt, zal één
loods in Borssele vullen.

" Een vrachtwagen met licht radio-actief afval rijdt het Covra-terrein op in Vlissingen

Snel besluit levering
duikboten Taiwan

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het kabinet denkt
binnen een maand een besluit te
kunnen nemen over de omstreden
levering van onderzeeboten aan
Taiwan, zonder dat dit tot conflic-
ten met de Volksrepubliek China
hoeft te leiden.Daartoe is een oude
variant uit de kast gehaald: bouw
van de boten op Taiwan zelf met
Nederlandse ondersteuning ter
plekke. Gedoe rond exportvergun-
ningenkan dan vermeden worden.

In politiek-Den Haag wordt erop
gewezen dat de geesten langzamer-
hand rijp zijn voor een positief be-
sluit over de levering van de boten
aan Taiwan. In ditkader zijn ambte-
naren van Economische Zaken al
enige weken bezig met een inventa-
risatie van alle voors en tegens van
de operatie.

De stand van zaken is nu als volgt.
Taiwan dient precies kenbaar te
maken wat het land zou willen.
Daarna wordt bezien of deze order
interessant genoeg is om er iets mee
te doen. Vervolgens worden de mo-
gelijkheden daartoe afgetast.
Bij dit laatste onderdeel speelt een
enkele jaren geleden tussen de
Staat der Nederlanden en de Volks-
republiek China gemaakte afspraak
een grote rol. Ons land beloofde
China toen geen medewerking te
verlenen aan de levering van wa-
pens aan Taiwan.

Vraag is nu tot hoever deze af-
spraakreikt. Daarover is men het in
politiek-Den Haag niet eens. Minis-
ter Van den Broek (Buitenlandse
Zaken) interpreteert de afspraak
zeer eng, zijn collega Andriessen
(Economische Zaken) ruim.
Binnen de ruimere interpretatie van
deafspraak met China past het plan
om Taiwan geen boten vanuit Ne-
derland te leveren, maar de Taiwa-
nezen op hun eiland zelf bijstand te
verlenen bij de bouw van de boten
ter plekke. Daarmee worden for-
meel immers geen wapens gele-

verd.

In het hele spel is ook de mogelijke
reactie van China van belang. Van
den Broek en de zijnen willen de
relaties met dat land niet op het
spel zetten voor een order uit Tai-
wan. Men vreest ook dat de Chine-
zen de eerder gemaakte afspraak
strikt zullen uitleggen. De bouw
van boten op Taiwan met Neder-
landse hulp zou in deze optie ook
als een schending van de afspraak
uitgelegd worden.

Andriessen denkt daar anders over.
Hij voorziet een milde reactie van
de Chinezen. Bovendien denkt hij
dat een eventuele reactie van de
Volksrepubliek wel draagbaar kan
zijnvoor ons land. De schade zou in
ieder geval niet groter zijn dan het
profijt van de Taiwanese order, zo
menen de bewindsman en zijn amb-
tenaren.

Onzeker
Kroatië staat voor de totale
nederlaag. Zowat de helft
van het grondgebied van
deze deelstaat bevindt zich
in handen van de Servische
veroveraars. Ruim een half
miljoen mensen uit het Joe-
goslavische oorlogsgebied
zijn op de vlucht met achter-
latingvan al hun bezittingen,
en Duitsland en Italië heb-

ben te kennen gegeven dat zij spoedig zullen overgaan tot de
volkenrechtelijke erkenning van de twee noordelijke republieken.
Genscher en De Michelis stellen zich officieel op het standpunt dat
de volkeren van Joegoslavië het recht op zelfbeschikking toekomt
onder respectering van de bestaande grenzen en van de rechten
van de minderheden binnen die grenzen. Bonn en Rome verwach-
ten dat andere Europese landen hun voorbeeld zullen volgen. En
terwijl de Joegoslavische kwestie zich moeizaam en bloedig van
de ene dag in de andere voortsleept, hoopt VN-baas Perez de
Cuellar over enkele dagen de Veiligheidsraad aanbevelingen te
kunnen doen over het sturen van een VN-vredesmacht naar de
Balkan. Het welslagen van zon operatie is evenwel lang niet zeker.
Alles draait om de vraag waar de VN-macht haar posities moet
innemen. Als buffer langs de bestaande grenzen? Dat zou de
meest logische gang van zaken zijn, maar inmiddels is wel duide-
lijk dat de Serviërs daar wezenlijk anders over denken. Op vragen
van journalisten, donderdagavond na het bezoek van de Griekse
premier Mitsotakis aan Belgrado, weigerde de Servische leider
Slobodan Milosevic hardnekkig vragen in deze richting te beant-
woorden. Er kan geen twijfel over bestaan dat de Serviërs met hun
veroveringsdrang in Kroatië, waarvan 'Vukovar', 'Osijek' en ande-
re in de as gelegde steden de meest sprekende voorbeelden zijn,
voldongen feiten hebben willen creëren, nog voordat een VN-
macht voet aan wal zet in Joegoslavië en eventuele verdere poli-
tieke onderhandelingen over de uiteindelijke ontknoping van het
drama op de Balkan op gang komen.
Het ziet er echt niet naar uit dat de Serviërs akkoord zullen gaan
met een stationering van blauwhelmen langs de oude, bestaande
grenzen, maar wel degelijk als eis zullen stellen dat rekening wordt
gehouden met de situatie zoals die is ontstaan door de bezetting
van grote delen van Kroatië. Met andere woorden: de Serviërs
hebben zich voor een lange periode in de veroverde gebieden
geïnstalleerd en zijn niet van plan die zomaar uit handen te geven.
Uiteraard is zoiets onaanvaardbaar voor de Kroaten. Daarom
moet thans reeds worden gevreesd dat weldra opnieuw een venij-
nig touwtrekken ontstaat, waarvan de uitkomst niet vaststaat.
Vage hoop dus op een wending ten goede.
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Geen ontslagen
KLM bij fusie

DEN HAAG - Er zullen bij de
KLM geen ontslagen vallen als ge-
volg van een eventuele samenwer-
king met British Airways. Dit ver-
klaarde de president-directeur van
de KLM, P. Bouw, gisteren na af-
loop van een gesprek tussen detop
van de luchtvaartonderneming en
een kabinetsdelegatie.
„Er is geen sprake van dat samen-
werking duizenden arbeidsplaatsen
gaat kosten. Integendeel, wij weten
heel goed dat de betekenis van de
luchtvaart voor de Nederlandse
economie heel groot is," aldus
Bouw. Hij zei verder dat de KLM-
directie snel een besluit zal nemen
over nauwe samenwerking dan wel
een fusie met British Airways. De
raad van commissarissen van de
KLM praat op 5 december over de-

■. kwestie.

Historisch politiek
overleg van start
in Zuid-Afrika

JOHANNESBURG - De regering
van Zuid-Afrika, politieke partijen
en oppositiegroepen waaronder de
anti-apartheidsbeweging ANC, zijn
gisteren voorbereidende besprekin-
gen begonnen voor onderhandelin-
gen over de toekomst van het land
na de afschaffing van de apartheid.
Deze onderhandelingen zouden
over drie weken moeten beginnen.

Aan de 'historisch' genoemde
bijeenkomst in Johannesburg ne-
men, afgezien van de regering, 19
partijen en groeperingen deel. Het
is voor het eerst in de geschiedenis
van het land dat zon groot deel van
het politieke spectrum van Zuid-
Afrika bijeen is.
De enige afwezigen zijn de kleine
extreem-linkse zwarte partij AZA-
PO en blanke extreem-rechtse voor-
standers van het apartheidssyteem.
De Conservatieve Partij is van deze
extreem-rechtse stroming de voor-
naamste exponent.

De 20 deelnemers aan het overleg in
Johannesburg dat naar verwachting
twee dagen zal duren, moeten het
onderling eens worden over plaats,
voorzitter, agenda en gastheren van
de grote conferentie.

Simons verlaagt premies ziektekostenpolis fors
DEN HAAG - Staatssecretaris Simons (Volksgezond-
heid) is van plan deziektekostenpremies voor particu-
lier verzekerden die onder de WTZ (Wet Toegang
Ziektekostenverzekeringen) vallen, volgend jaar fors
te verlagen. Hij heeft dit gisteren meegedeeld aan de
Tweede Kamer, die dertig dagen de tijd heeft om op
zijn voorstel te reageren.

De maximumpremie voor de standaardpolis gaat met
15,5 procent omlaag van 140 tot 118,30 per maand,
evenals die voor 65-plussers met een standaardpak-
ketpolis. Verzekerden onder de 65 gaan voor de stan-
daardpakketpolis 10 procent minder betalen: 153,30 in
plaats van 170,30 per maand. De premies gelden per
persoon. Kinderen betalen hoogstens de helft.

punt uit

Wanbetalers
De overheid zal scherpe maat-
regelen nemen tegen mensen
die de premies voor de volks-
verzekeringen niet betalen. Het
kabinet heeft hiertoe gisteren
besloten door akkoord te gaan
met het wetsvoorstel schuldige
nalatigheid. Door het wetsvoor-
stel kunnen de belastingdienst
en de sociale verzekeringsbank
gemakkelijker optreden als
verzekerden door eigen schuld
nalaten de premies te betalen.

Premier
De premier van de Centraala-
ziatische Sovj et-republiek Kir-
gizië, de 49-jarige Nasirdin
Isanov, is gisteren bij een ver-
keersongeluk om het leven
gekomen. Isanov werd vorig
jaar tot vice-president gekozen
en was sinds februari premier.

Kentekenplaat
Als alles volgens plan verloopt,
dan rijden de inwoners van de
twaalf EG-lidstaten rond de
eeuwwisseling met een Euro-
pese kentekenplaat op hun
auto. De Alliance Internationa-
le de Tourisme (AIT), waarbij
ook de ANWB is aangesloten,
ondersteunt het plan voor har-'
monisatie van de kentekenpla-
ten dat de Europese Commis-
sie onlangs heeft gelanceerd.

Schietpartij
Door een schietpartij in de
auto-wasserette bij een pomps-»
tation aan de Binckhorstlaan in^Den Haag is gistermiddag eeni
31-jarige Hagenaar gedood. De^man overleed op weg naar het
ziekenhuis. De dader is bij de
politie bekend en wordt ge-"
zocht.

TROS
De TROS heft haar radio-poot
tijdelijk op als de nieuwe Me-
diawet niet toestaat dat een
omroep commerciële televisie
per kabel en tegelijkertijd com-
merciële radio via de ether
brengt. Dat heeft TROS-voor-',
zitter mr. H. Minderop ver-_
klaard ten overstaan van het-
voltallige personeel.

Bus
Een streekbus van de NZH is
gisteravond in het Noordhol-''
landse Bergen beschoten. De
chauffeur hoorde een doffe
dreun en zette de bus stil. Na
onderzoek bleek de linkerach-
terruit verbrijzeld.

Kijkgeld
Het tarief van de omroepbijdra-
ge stijgt met ingang van 1 ja-
nuari met twee gulden per half',
jaar. Inclusief de provinciale-
opslag wordt de halfjaarlijkse
bijdrage 86 gulden.

(ADVERTENTIE.)

______ I___ri_ ___________*. " P**tmltlef geknoopte nomadenkleden met
*K tr^mmmm ____r traditionele motieven In oude kleuren.

ik ■ ■ FlJngeknoopte tapijten in zachte tinten.
__9 __K_______P'V .H! __f»e*l ■ WmTe&Wef

__* ___3 Staat *iH*U f905(ZtvuuU v*a*. itvadtcit I\^BKS^tMj^m^^mWt3LJ^^^^^^^—^u _.-■_ .... __r-.■,-,■— -._-_..,_,UjSrr' w .Bkbjan _s:__■ _K_üu_J^_2________t___________l

li*'1--JOEGOSLAVIË
GIRO 9600 UTRECHT

Uw hulp is nodig! Stort uw bijdrage voor
humanitaire hulp aan de Slachtoffers
van het conflict in Joegoslavië.
Mem.sa - Mensen in Nood - Nederlandse Rode Kruis
Stichting Oecumenische Hulp - Unicef Nederland
! L
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<ipiccolo's
M-_-_--B-25iaiii_.i<T-_lE_____l

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.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) :<v ■,>

Personeel aangeboden

6271 CL, huisnr. 3.
KLUSJESMAN biedt zich
aan. Br.o.nr. B-9370, L.D.
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

MEUBELMAKER kan nog
werk aannemen. Na 19.00
uur tel. 043-637729.
BANKETBAKKER ( V.B.
O.B.) biedt zich aan. Tele-
foon 045-210360.

Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED tegen kl. ver-
goeding. Tel. 045-317669.

Mededelingen
GETUIGEN gezocht v. het
ongeval d.d. 17 juni j.l. op de
Akerstraat in Heerlen om
15.20 uur. tussen voetgan-
ger en bromfiets. Tel. 045-
-417498.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel

Delmach Bouw Nederland b.v.
zoekt met spoed

Handlangers
(in te zetten bij metselwerkzaamheden)

Ervaring is een vereiste.
Zonder ervaring is het overbodig te solliciteren.
Gelieve telefonisch een afspraak te maken met

Dhr. H.G.J. van der Werf.
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-252282.

Fa. WGW Bouw. Voor direct Bouwbedrijf vraagt AF-gevr. voor Duitsland MET- WERKTIMMERLUI en Pla-SELAARS, betontimmertie- fondwerkers voor projectenden. Ook colonnes. 045- jn 't westen van 't land Tel
É31336/ 230477. Hommer- 045-465781.
terweg 77, Hoensbroek.
Gevr. AKUSTIEMON- Gez. vakbekwame METSE-
TEURS, schilders, metse- LAARS en Timmerlui voor
laars, tegelzetters, stuka- werk in Duitsland, Duits ver-
doors, steigerbouwers, voe- zekerd, hoog loon. Tijdensgers en hoveniers. Info kant.uren: 043-625078 of na
045-727972 18.00 uur. 045-726876.

■■

Chauffeurs

Taxi Kölker S 045-464545
vraagt nette full-time TAXICHAUFFEUR en een parttime
CHAUFFEUR. Persoonlijk aanmelden na telef. afspraak.

Horeca personeel

l_____3i u___.*"^^_^^^^___i■l h 7 ' Ji ___■ __rrl

|y| in h i Izoekt
Nette Buffethulp

Persooonlijk voorstellen vrijdag en zaterdag tussen
20.00-22.00 uur. Beitel 90, Heerlen.

Nette STUDENT gevr., plm.
;16 tot 19 jr. om te werken op
-zaterdagavond. Tevens stu-
denten gevraagd v.a. 17 jr.
.voor zondagavond vanp 5.00-21.00 u. Hamburger-
-rest. Huppertz Tel. 045-
-711129.___________________________________________________

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

Huishoudelijk personeel / Oppas
Gevr. HULP in de huishou-ding voor 20 uur per week
(niet zwart). Soll. tel. 045-
-453308.
Gevr. POETSHULP voor
2-3 uur p.wk. Tel. 045-
-455672.
HULP in de huishouding
gevr. voor 4 uur p. week i.o.
Jel. 045-716712.
PPPAS gevraagd voor 2
jongens (5 en 7 jr.) in Heer-
|en-Z., 3 morgens per week
In schoolvak, en bij ziekte.
Tel. 045-416303.
Gevr. KINDEROPPAS voor
maandag en vrijdag v.a.
maart, tel. 045-222324,
Hoensbroek

Hulp in de HUISHOUDING
gevr. 3 uur p.wk. Tel. 045-
-459711.
Gevraagd HULP in de huis-
houding te Voerendaal. Tel.
045-752799.
WERKSTER gevraagd voor
2 uur per week. Tel. 045-
-253440.
Gevr. spontaan en vrolijk
MEISJE, of vrouw die bij ons
wil inwonen, en op 2 kind.
van 2 en 3 jr. oppassen.
Kost en mooie kamer, veel
vrije tijd en leuke verd. Tel.
046-747714 na 17.00 u.
Gevr. POEETSHULP voor 6
dagen per week plm. 3 uur.
Tel. 045-327677/465507.

Kantoorpersoneel
Adviesbureau zoekt:

Creatieve Fiscalist
welke fulltime of parttime op zelfstandige basis opdrachten

wil uitvoeren in Brabant en Limburg.
Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer:

033-651556.
Mediabureau zoekt
SECRETARESSE op part-
,time basis (18 uur per week)
"Kennis van de Duitse taal en
lomgang PC zijn belangrijk.
Schriftelijk solliciteren bij De
Vet Media Service, Ottostr.
46, 5100 Aken.

tAls u ons voor 12 uur
■'s morgens belt, staat uw
iPICCOLO de volgende dag
ial in het Limburgs Dagblad..Tel. 045-719966.

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

Technisch personeel

Lastraga Equipment bv
Reeweg 116, 6374 BZ Landgraaf

vraagt wegens uitbreiding van haar aktiviteiten
* Onderhoudsmonteur

bekend met electronica en moderne las- en snijtechnieken
* chauffeur/magazijnmedewerker

Reacties aan : Postbus 130, 6590 AC Gennep.

Allround pijpfitters
liefst met kennis van lassen. Rijbewijs vereist.

Ervaren grondwerkers
Rijbewijs noodzakelijk.

J. Daniëls BV, Voerendaal. Tel. 045-751591.

Haan Industrial Services
vraagt

Bankwerkers, sleutelaars,
pijpfitters, montagemedewerkers

Inl. Dhr. J. Andrien, tel. 04408-2834,privé 04408-2504.
Gevr.: ervaren MONTEUR
voor tweewielerbranche op
korte termijn. Werkplaats
Sittard. Schriftelijk sollicite-
ren: Tweewielerspecialist
Math Salden, Provinciale-
weg 21, 6141 AA Limbricht.
Gevr. ONDERHOUDS-
MONTEUR CV, i.b.v. ver-
eiste diploma's en rijbewijs
BE, ervaring vereist, Haas
BV, Pietersstraat 35, Schae
sberg. Tel. 045-313786.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
045-214500. Na 13.00 uur:
04499-4479.

Medisch pers.
Gevraagd TANDARTS-
ASSISTENTE, in dienstver-
band voor ca. 25 uur (3/2
dag) m.i.v. jan. '92. Prettige
werkkring, goede beloning.
Alléén schrift, soll. in Ned.,
Duits of Engels aan: Praktijk
Balser, Melatenerstr. 56,
D-5100Aachen.

Uitzendbureaus

Tempo-team Uitzendbureau
zoekt:

Postbesteller
voor het monteren en bezorgen van poststukken en pak-ketten in de omgeving van Brunssum. De werkzaamheden
vinden plaats in de periode van 10 december tot en met
medio januari. Bent U in het bezit van een fiets en houdt uvan werken in de buitenlucht? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045-253232, Wilma Smaling
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Boekhoudkundig medew. m/v
voor een relatie in Heerlen. U verricht werkzaamheden opboekhoudkundig gebied. Daarnaast bent u verantwoorde-lijk voor de computersystemen binnen het bedrijf. U hebteen opleiding op HBO-niveau, een boekhoudkundige ach-
tergrond en een behoorlijke kennis van automatisering.Tevens zoeken wij een kandidaat die ervaring heeft meteen geautomatiseerde loonadministratie. Deze baan isvoor langere tijd. Hebt u interesse? Kom dan langs of belons.

Informatie: 045-718332, Adriane Keulen.
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/ AKERSTRAAT

045-465656, Tanja Beentjes
KERKRADE, GRUPELLQSTRAAT 35.

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

Quattro Mode Sittard
Wij zoeken een en enthousiaste

part-time verkoopster
circa 20 uur per week

Voor deze funktie is verkoopervaring vereist.
Leeftijd 20-35 jaar.

Bent U geïnteresseerd? Schrijf dan uw sollicitatiebrief metvermelding van opleiding, ervaring en recente pasfoto naar
Quattro mode, Postbus 193, 6130 AD Sittard

Kaasland
Kerkrade en Schaesberg zkt

Verkoopsters
voor ca. 20 uur p.wk. tot 18 jr

Tel. 045-310313.
Slagerij Schröder vraagt
part-time VERKOOPSTER
met ervaring. Telef. soll.
045-413432, na 18.00 uur.

WINKEUUFFROUW ge-
vraagd voor slagerij, liefst
met enige ervaring. L. Hu-
ben, Kerkstr. 79, Brunssum.
Tel. 045-252733.

Gevraagd verkoopster met
ERVARING in verkoop van
Jeans en vrijetijdskleding.
Leeft. v.a. 22 jr. voor plm. 20
uur p.w. 045-226767 na 10u

Diversen personeel
JongerenkoorEjoko te Echt zoekt m.i.v. 1 jan. 1992

Dirigent m/v
Rep.avond: vrijdag. Inl. Liesbeth Ruyten, 04754-85129.

Gom Schoonhouden
heeft in HEERLEN plaats voor enige

Part-time schoonmakers m/v
De werktijden zijn in de vroege ochtenduren.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u kontakt op-
nemen met Mevr. Krijnen, 045-315546 of tijdens kantoor-
uren met ons vestigingskantoor te Geleen, tel 046-751323.

M/l Exklusiv
Zweithaar-Studio sucht
schnellstmöglich eine

Verkaufs-
assistentin

(Friseuse bevorzugt) für
halbtags. Ihr einsatzort ist
unser Zweithaar-Studio im

Kaufhof Aachen. Bewerbun-
gen bitte telefonisch an
Meric Fashion GmbH.

Tel. 045-230280. Wir rufen
Sic darm gerne zurück.

Jonge BAKKER gevraagd
Bakkerij F. Franssen, Kerstr.
11, Vaals. Tel. 04454-1407.
Gezocht MATRIJZENMA-
KER met eigen app./werk-
plaats, tevens Houtdraaier
50mm x 2500mm. Tel. 046-
-375041 fax 046-370090
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-
-225020. Dhr. Martinussen.
Wij zoeken vr. FOTO-
MODELLEN voor ■ Work-
shops. Ben je fotogeniek en
heb je uitstraling, dan kun-
nen wij jou goede bijver-
dienste bieden. Br. met foto
sturen naar: "Workshop '92",
marktstr. 113, 6461 CW
Kerkrade.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
BEZORGERS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.

Serieuze KRACHTEN ge-
zocht voor Pizzeria in Kerk-
rade o.a chauffeur, serveer-
ster/telefoniste. Voor fritures
in Kerkrade en Vaals frituur-
hulpen, enige ervaring ver-
eist. Heeft U interessen?
Dan kunt u bellen voor Kerk-
rade 045-353735 en voor
Vaals 04454-2203.
Tovak gebouwenservice
vraagt INTERIEURVER-
ZORGSTERS voor project
in Valkenburg, ervaring ver-
eist, goede bijverdienste,
ma. t/m vr. van 17.30-19.30
uur. Inl. 04406-42304.
Gevr. MA/ PERSONEN voor
de huis aan huis verkoop
van vrijetijds bladen. Zeer
goede verdiensten en vast
dienstverband mogelijk. Tel.
08859-51591.
Gevr. HANDIGE man voor
lichte werkzaamheden, 20
uur p.wk, S'tard 046-519292
DGS Schoonmaakgroep
heeft werk voor U. Wij zoe-
ken SCHOONMAAKSTERS
voor Übachsberg, van
20.30-22.00 uur; Heerlen
omg. politieburo, avonduren
Sibbe en Wijlre voor de
ochtenduren; tev. zoeken wij
oproep invalkrachten. Inl.:
046-337932; hoofdkantoor:
040-456599.
Hago Nederland BV, Heer-
lerbaan 125 te Heerlen
vraagt SCHOONMAAK-
PERSONEEL MA/ in Nuth,
Hoensbroek en Brunssum
voor de vroege avonduren
van 17.00-19.30 uur. Inte-
resse??? Bel dan naar ons
kantoor. Tel. 045-426677.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

ipiccolojr? fi

t/m 7 dcc. _Afc^fet^elke dag jfl F vindt
kans als W n f tussen de

uuw PICCOLO'S".... . _^^^B
Staan uw postcode en nuTsrfliïnmer tussen de gJ|

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 "1ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het LimburgsgÉ!
Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

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

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

Limburgs Dagblad.

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. f2. antwoord weet op een simpele vraag over de

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.
Een gezamenlijke aktie van:

Limburgs Dagblad ng]EQ9HH
De duidelijkekrant I

# Reglement en voorwaarden liggen ter in2age op het hoofdkantoor van het Limburgs Dagblad te Heerlen.

-7, LimburgsDagblaJ /] -j tTV__llgpiccolo's egge—
UITREIKING WEEKPRIJS 4

_____■ *&'ï_ ■ ..__/■:'":> ïx '■■ v-^'-'- -.'.i^t'^'ó.-'* * t~*^''Jr*+s3'*'*'-*rt.+ii""£¥____

. (
In het P.T.T.-postkantoor St. Pieterstraat te Kerkrade werd de vierde week- ,
prijs van het „Lees, Bel en Win"-spel uitgereikt aan MEVROUW VAN LEU-
KEN uitKERKRADE. De prijs bestond uit ’ 100,- van het Limburgs Dagblad
en een horloge en de Jaarkollektie Postzegels 1990 van P.T.T.-Post.
Op de foto van links naar rechts:
Dhr. J. Steinbusch (lokaal direkteurpostkantoor Kerkrade), Mw. M. van Leu-
ken, mw. J.E. Römgens (Piccoloteam Limburgs Dagblad).

-Foto Klaus Tummers I
D3059

lf Zeer ervaren HELPDEESK-
-1 MEDEWERKER Lotus, WP,
| dBASE, Novell. Min. 2 jr. er-
I varing. Sociaal vaardig
| Maatland automatisering,
| 02152-40058 ook weekend
I Club in Maastricht vrgt.| MEISJES. Tel.: 043-211620
| ook v.h. week-end.
| Spontane MEISJES gevr.
I voor goedlopend privéhuis
| te Geleen, tot ’ 2.000,- p.w.
\ Intern mog. Chauffeur aanw.
| 046-749662
I Stichting zoekt enige
| MEDEWERKERS voor de
f buitendienst (als bijverdien-

Iste) ook studenten en WAO-
ers. Voor afspraak bellen
zaterdag van 17.00-19.00 u.
045-224987.

Woningruil
I Gezocht kl. HUIS m. stal
\ (plm. 12 varkens) onversch.
\ waar, ook te ruil tegen bene-! denflat, gr. kamer, 2 slaapk.
| in Sittard. 046-522513.

Speelgoed
;Te k. gevraagd POPPEN-
! HUIS tot ’200,-. Tel. 045-
-| 718239.

Transacties
Te k. gebruikte

zeecontainers
Div. afmet. kwal. uitv. en

prijzen vanf ’ 1.800,-.
Levering door de gehele

Benelux
Tel. 04754-86012.

Fax: 86712.
Zat, tot 17.00 uur.

Friture/snack 't KUIP'KE ter
overname aangeb. Rothem-
Dilsen (België) Burg. Henry-
laan 8. Tel. 09-3211753227.
Ter overname gevr. goedlo-
pende broodjes/LUNCH-
ZAAK, omg. Heerlen. Tel.
045-327675.
Publiciteit, mobiele RECLA-
ME, tev. atracties te huur.
Inl. 0932-11866463.
OVERNAME AMokatie
zaak tabak, lektuur en cards
etc. Zonder contéinten on-
nodige te reageren. Br.o.nr
B-9905 LD., Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Ter overname aangeboden
zeer goed lopend CAFETA-
RIA/friture (weg. ziekte), ei-
gen kapitaal vereist. Br.o.nr.
B-9907, L-D, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Ter overname CAFÉ in Bel-
gië (bij Maastricht), lage
huur, overname inventaris
’15.000,-. Inl. 045-216357.

, _
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40 jaar getrouwd

__i wE-E-M v,*.__J—M

■ I Bp''.::.'__l"?

Pap en Mam Christiaans-Timpen, gefeliciteerd met ju"
40-jarig huwelijksfeest.

Kinderen en kleinkinderen. A

Lex en Joke
Gefeliciteerd met jullie

12V_ jarig huwelijk

Jullie vrienden. _^s 'Proficiat Dave

i» V ___ <\T*I r N____

wensen je Astrid, Sandra en Jean-Pierre, Karin en P**1Vandaag ook de hele dag op L.D.TV. s
" ; *^T ii-

Proficiat

<-*#» A Ik________ __. ii »#t_i|l* :;*.:;: __ Wm

Met jullie40-jarig huwelijks-
feest, wensen jullie Peter,

Tilla, Kevin, Dennis.
Vandaag ook op LD-TV

Als u ons voor i* $
's morgens belt, staal ...
PICCOLO de volgende«;
al in het Limburgs DagDW
Tel. 045-719966. _^

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER ~
Stuur uw brief (voldoe""

gefrankeerd) naar ne
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 v f
Heerlen en vergeet nie'
onder op de enveloppe■nummer uit de adverte-1

le vermelden.__
1

Reparaties

Koelkast- en Diepvriesreparatie
met garantie, geen voorrijkosten.

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

6166 GZ, huisnr. 11.
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abd.ssenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122

Geldzaken
PROBLEMEN met uw hypo-
theek of financiering? Bel
ons!!! Voor bedrijven en par-
ticulieren. Vanaf ’ 100.000,-
Info: 04749-3835.

Hobby/D.h.2.
BEHANGTAFEL 3 mtr.
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
HOBBYHOUT, eiken,
kunstmatig gedroogd. Tel.
045-318518.
Div. HO Fleischmann en
ROCO modellen te k. Tel.
045-719848, na 15.00 uur.

Kamers aangeboden/gevraagd

6136CL, huisnr. 31.
Te h. gem. woon- slaap-
kamer met eigen keuken en
douche te LANDGRAAF.
Huur ’660,- p.mnd. all-in.
Tel. 045-315674 na 18 uur
Te h. gemeub. KAMER te
Kerkrade, huur ’ 400,-, borg

’ 200,-. Tel. 045-422837.
Gezocht per 15-12 KAMER,
woonruimte in/of omgeving
van Sittard. 04406-13166.
Te h. kleine gem. zit/slaap-
kamer, Kerkraderweg 42,
HEERLEN.

Te huur studentenkamer in
Centrum-HEERLEN. Tel
045-740936.
Mooie KAMERS te huur in
Bingelrade v. alleenst.
vrouwen, verpleegsters en
studentes. 04492-3421.
KAMER te huur voor net
persoon, bij familie te Land-
graaf. Tel. 045-319778.
Bedrijfsleider Scapino zoektin Heerlen of omgevKAMER, plm. ’3OO,- p.
mnd. Tel. 04454-5464.
■

Landbouw en Veeteelt

Gebruikte Machines
Rumpstadt vastetandcultivator m. en z. rol

Agromet frees 185
Muratori frees 205 (demo)

Maschio frees 205
Muratori rotorkopeg 3 mtr.

Rabe zaaibedcombinatie 3.30 mtr.
Lemken zaaibedcombinatie 4.20 mtr.

Triltandcultivator 3.50 mtr.
Holaras en Audureau kuilvoerdoseerbak

Miedema U-snijder
Div. steekschop snijders

Amazone, Vicon en Lely kunstmeststrooiers
Deutz-Fahr en PZ front- en cyclomaaiers

Mengmestverspreider 4200 Itr.
Kernper opraapwagen 25 m3tandem

Div. voorladers voor Deutz, MF, John Deere en Porsche
12-FI Vicon-Fahse precisiezaaimachine

Rabe, Huard, Lemken, Niemeyer 1-2-3-4-schaar ploegen
Deutz-Fahr circelhark KS 90 DN

Fella schudder 5.20 mtr.
Fahr schudder 4 mtr.

PZ Strela, PZ Super Strela, PZ HS 360
Hardi boomgaardnevelspuit

Wolf stalmestverspreider
Tebbe kiepwagen 8 ton tandem

Douven schuimmarkeur
Mase noodstroomaggregaat

COLLÉ SITTARD. Tel. 046-519980
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop eerste kwaliteit
KERSTBOOMPLANTEN
(geen vorstschade). Tel.
043-645365.
PAARDEN en Pony's, in- en
verkoop. Hoeve de Hussen-
berg. Inl. Ben Boessen. Tel.
043-641929.

Wees de winter een slag
voor. Koop of huur 'n Master
HETELUCHTKANON daar-
voor. Ook infraroodstralers,
bouwdrogers en gebruikte
kanonnen op voorraad. G.
Cornelissen Mill. Tel.
08859-51072.

Te koop: jonge RIJPAAR-
DEN van 3, 4 en 5 jaar. P.
Gradussen, Echt. Tel.
04754-841:7.

VOORLICHTINGSMIDDAG
Hardi sproeimachines 4
december a.s. van 13.30-
-17.00 uur. Tevens demon-
streren wij 't paradepaardje
van Hardi, de Hardi-Twin.
Tot ziens op 4 december bij
Collé, Prinsenbaan 155,
Koningsbosch 04743-1205
Te k. Ysland PONY, merrie,
7 jr., zeer lief karakter. Tel.
04459-1214.
Met spoed WEILAND te
huur gevr. omgev. Heerlen,
Hoensbroek, Oirsbeek,
Doenrade. Tel. 04492-1332.
Te koop TRACTOR merk
Holder, bwj. 1955, Tel. 046-
-379456.
Internationaal kleine TRAK-
TOR 24 Pk, bwj.'s7, i.z.g.st.,
’4.500,-. Evt. met kiepwa-
gen; betonnen drinkbak

’ 100,-. Tel. 045-224899

I Heren VARKENS^ r,: DERS laat Uw slacnl^
" kens meer opbrengen- \,

koop voor levende eKst( ■100-125 kg., ho7rp
beursnot. en toeslag-
vrijdag vooraf bekend *
gen in- en verkoop- = iï. zeugen te k. gevraag^ i
ten Sittard 046-51/O**
046-512938. _^--/

<_omputers^
Te koop gevraagd PCs'-fdme- en spelcomputers-
-04492-5329. -—^COM.COMP. 20 Wfy
286, Oki 128, kleuren^vr.pr. ’ 1.000,-. 046^7420^1
Gevraagd ZX SPEECTP
48k. Tel. 045-717108^-^COMPUTER gevraagd-^

' ouder dan 3 jr. Tel. °**^12875. —-il'
Te k. COMMODORE
comp. met toebeh. V
toetsenb., floppy disk, °$ree. diskettes met ca- jj
spellen , cass. met <**'.
spellen, joystick. '’450,-. Tel. 045-250JI3p>^
Te k. ATARI PC-XT, 32 £.harddisk plus 3V2" drive. ir
ga kaart plus Paper-%
monitor, DOS'^l.ol s m
software, Star LC 10 P%.
vr.pr. ’1.100,-, 9 mnd- v
Tel. 045-410945. __—<^
C64 club zoekt aktieve x

DEN. Voor info tel.:
458326 na 18.00 uu___^j
Te koop COMMODORE
met diskdrive, joystick "^veel software, alles 8 "oud, ’ 550,-. (M5-46349^,
COMMODORE 64 comP^printer, floppy disc-joysll^i
en discs als nw. Ja
’1.427,- voor ’500,--
-045-215943. __--x.'.
Te k. HEADSTART PC'^
drives 5 1/4, 40 MB HD. v.ö
softw. o.a. WP 5.1-DOb ej
vaste pr. ’1.250,--
-045-416706.
AT-286, 20 Mb H.D. 1
VGA-krt. plus VGA P/W """51/tdrive. 043-614498^^Te koop KLEUREN-P^
TER Star ’350,-.
04451-1379. ——<f
Te koop ATARI Mega 30
HD AT-emulator, /

’ 1.800,-. Tel. 046-37670^
Te k. COMMODORE 64 & -kleurenmonitor, flopyo!^.
VC 1541 en toebeh.
04451-1952. -^Te k. 900 NINTENDO Sp*
len ’495,- of mr. teve
ombouwen van Ninteno .
Tel. 045-723506 tuSS"
19.00-21.00 uur. _-4-jj
Te k. COMMODORE 64 "driskdrive 1541 II met K*,,
renmonitor en spellen, vj^
’650,-. Tel. 046-5163'
Na 18 uur: 519732._____-^
Te k. PC-XT met 30 Mb H ,
plus 3Vz plus 5 1/4 DD erj "prgramma's, vr.pr. Z 1-1
Tel. 045-220060. __—-<j
CANON Printer BJIO E
BTW en gar. ’750,-
perkt leverbaar. Tel. u

Acy
231484. Burotronic au
matisering .—-^j
Te k. ATARI 520 ST /^monitor, veel extra's, ni|
in doos. Tel. 04498j___l3^
Wat VERKOPEN? Adve
teer via: 045-719966;

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6.



Vierkante kaas
i*e Britse minister Hurd kan
Joernrijk vertellen over hoe de
p* binnensluipt in het dagelijksev_n van mensen. Zijn mooiste
erhaal is dat waarin hij sugge-
J^tt dat Brussel op het punt staat
j*verordenen dat alle kazen vier-
*ant horen te zijn. Het is overdre-

ven, maar er zit een kern van
waarheid in.

De onvoorzieneproblemen bij het
wegvallen van de EG-grenscon-
troles eind 1992 beginnen zich af
te tekenen. Heeft de Zaïrees die
zonder visum België in mocht,
ook vrije toegang tot Italië? Hoe
bestrijden we de internationale
drughandel wanneer de koeriers
ongemerkt de grenzen kunnen
passeren? Wat moet er gebeuren
met een Portugese werkloze die
besluit naar Duitsland te verhui-
zen en daar een uitkering aan-
vraagt?

Het door Nederland geschreven
concept voor een EPU-verdrag
bevat een opsomming van alle
thema's waarover in het vervolg
gezamenlijk zaken moet worden
gedaan. Maar twee weken vóór de
top van Maastricht is overeen-
stemming nog ver te zoeken. Zo
hebben de Britten moeite hun ei-
gen visum-beleid voor mensen uit
voormalige koloniën aan te pas-
sen.

De grootste splijtzwam lijkt het
sociaal beleid te worden. Voorlo-
pig bestaat er weinig behoefte aan
een algemene Europese richtlijn
over brj voorbeeld de hoogte van
het minimumloon. Maar een af-
spraak over de positie van onder-
nemingsraden is volgens de Ne-
derlandse regering toch wel het
minste in een periode dat bedrij-

ven meer over de grenzen heen
werken.

Voor andere landen is dat over-
dreven bemoeizucht. Zij willen de
EG-agenda kort houden, maar ei-
sen als dit soort zaken dan toch
wordt besproken bovendien veto-
recht. De vraag of nauwere sa-
menwerking binnen de Gemeen-
schap gaat betekenen dat er
gewoon bij meerderheid van
stemmen wordt besloten, is een
ander belangrijk obstakel in
Maastricht.

Parlement
Het is niet alleen waarover de EG
praat, maar ook wié er praten.
Slechts weinig volksvertegen-
woordigingen ter de wereld heb-
ben zo over gebrek aan belang-
stellingteklagen als het Europees
parlement. De kiezers komen er
nauwelijks voor naar de stembus
en de machthebbers binnen de
EG hebben geen hoge dunk van
het werk dat in Straatsburg wordt
verzet.
„Elk parlement ter wereld heeft
zn macht moeten bevechten, dus
ook het Europese", zegt een Brus-
selse diplomaat schouderopha-
lend. De 518 parlementariërs
vechten tegen de bierkaai. Als ul-

tieme daad van ongenoegen kun-
nen ze op dit moment de EG-
begroting afwijzen. Maar de Euro-
pese Commissie, het dagelijks
bestuur, benoemen? Een vredes-
macht naar Joegoslavië zenden?
Kom nou, daar gaan de twaalf mi-
nisters van Buitenlandse Zaken
over.
Die houden de touwtjes zelf in
handen. In hun nationale parle-
menten dulden ze geen tegen-
spraak, want dat schaadt de on-
derhandelingspositie alleen maar.
En wat moet de Tweede Kamer
met een minister die met lege
handen uit Brussel terugkeert?
Dat is het democratisch tekort
van Europa.

Nederlaag
Het verdrag over de politieke unie
leek een geschikt moment om dit
gemis te repareren. Nederland
probeerde het even, en leed een
smadelijke nederlaag.
Wanneer het gaat over de rol van
het Europees Parlement, bestaan
er twee kampen. De éne stroming
zegt dat Brussel veel meer moet
gaan regelen, omdat het de natio-
nale regeringen boven het hoofd
groeit. Visioenen van een Europe-
se federatie doemen hier op: een
echte EG-regering in Brussel, ge-
controleerd door een heus parle-
ment.

Duitsland, Italië en Nederland
hebben zich, op papier, tot deze
federale gedachte bekeerd. Het
klinkt logisch en democratisch, al
gaat het deze landener in de prak-
tijk om dat ze verwachten zo de
meeste macht te kunnen uitoefe-
nen. Duitsland omdat het de
sterkste economie heeft, Neder-
land omdat Den Haag weet geen
kans te maken als alleen naar de
macht van het getal wordt geke-
ken.
Voor een grootmacht als Enge-

land is dat federalisme echter een
nachtmerrie. Samen met de De-
nen zijn de Britten de aanvoerders
van de stroming die meent dat de
Brusselse bureaucratie zo veel
mogelijk aan banden gelegd moet
worden. Zij zien de EG als onder-
handelingsplatform voor 12 rege-
ringen: de ministers sluiten com-
promissen, Brussel voert uit.
Extra macht voor het Europees
Parlement mag er volgens Lon-
den best komen, namelijk als con-
trole op Brussel. Maar onder geen
beding levert het nationale parle-
ment bevoegdheden in ten gunste
van Straatsburg.
Om de zaak gecompliceerd te ma-
ken: Nederlandse bewindslieden
en veel regeringen die op papier
het federaal ideaal belijden, ble-
ken in de praktijk het Britse
standpunt te verkiezen. Zo hoop-
ten ook zij toch een beetje aan de
teugels tekunnen blijven trekken.

Compromis
De afgelopen maanden heeft zich
een complex compromis afgete-
kend tussen de twee kampen. Er
is lang gesleuteld aan de lijst van
nieuwe bevoegdheden voor Brus-
sel en wanneer landen hun veto-
recht mogen gebruiken of de 12
bij meerderheid besluiten. Het
Europees Parlement krijgt een
soort medebeslissingsrecht als het
gaat om milieu, infrastructuur en
technologie. Maar de invoerings-
datum van die bevoegdheden
wordt waarschijnlijk op de Maas-
trichtse top weer vooruitgescho-
ven naar 1994.

Het compromis is mager en wordt
door Nederlandse Europarlemen-
tariërs als een 'fopspeen en gifpil'
afgewezen. EG-topmensen vielen
het parlement dezeweek bij in de
kritiek dat er, omwillevan het ak-
koord, wel heel ondoorzichtige

compromissen gesloten worden.
Commissie-voorzitter Delors
sprak zelfs van 'georganiseerde
schizofrenie. Maar dat mag de
pret voor Maastricht niet druk-
ken.

Het grootste EPU-probleem voor

de Top wordt dat vreselijke 'F-_
woord', dat John Major aan de,
vooravond van de Britse verkie-,
zingen per se verwijderd wil zien.y.
Aan EG-voorzitter Ruud Lubbers-
is het toevertrouwd daar een an-
dere formulering voor te beden-**
ken.

DOUGLAS HURD
...vierkante kazen...

Democratische oppositie is communistische ’machtsmonopolie’ beu

Breuk Albanese regering
welhaast onvermijdelijk

DOOR FRITS SCHILS

TIRANA/HEERLEN
Terwijl de Albanese be-
volking wreed wordt ge-
boffen door de gevolgen
van de beroerde econo-
mische situatie in het
■and, dreigt op korte ter-
mijn een regeringscrisis.
Ve grootste oppositiepar-
Jij, de DemocratischeMartij van Albanië (DPA)
--"al uiterlijk dinsdag haar
*even ministers uit het
kabinet terugtrekken en
het parlement verlaten,
als premier Ylli Bufi vóór
die datum niet tegemoet
*s gekomen aan vier basi-
seisen van de DPA. Bufi
heeft al te kennen gege-
ven niet van plan te zijn
aan de voorwaarden van
de oppositie voor verdere
samenwerking te vol-
doen. Gevolg van het
besluit van deDPA is dat
Albanië na 3 december
wordt geregeerd door
een kabinet dat uitslui-
tend weer uit voormalige
communisten bestaat.

De DPA is het 'machtsmonopo-
lie' van de ex-communisten (nu
socialisten) beu en eist daarom
dat de voor volgend jaar mei
vastgestelde parlementaire ver-
kiezingen drie maanden eerder
plaatsvinden. Als datum heeftzij
23 februari voorgesteld. De claim
van de oppositie vloeit voort uit
voortdurende interne ruzies met
de gehatecoalitiepartner.
Albanië wordt sinds de zomer
van dit jaar geregeerd door een
overgangskabinet onder leiding
van YUi Bufi. In deze regering
worden tal van belangrijke mi-
nistersposten door niet-commu-
nistische oppositiepolitici bezet.
De prominentsten onder hen zijn
Gramoz Pashko, die behalve
vice-premier ook minister van
Economische Zaken is, en diens
zwager Gene Ruli, bewindsman
op Financiën. Voornaamste ta-

ken van hetkabinet Bufi zyn het
orde op zaken stellen en algeme-
ne verkiezingen voorbereiden.
Andere voorwaarde voor verdere
samenwerking met de 'socialis-
ten' is heropening van het proces
van Shkodra, opdat wordt vast-
gesteld welke Sigurimi-agenten
schuldig zijn aan de moord op
vier DPA-betogers tijdens een
betoging na de verkiezingen van
maart jongstleden. Volgens on-

bevestigde berichten zijn vier
vermeende daders van dit bloed-
bad naar Griekenland gevlucht.
Ook eist de oppositie dat er een
eind komt aan de communisti-
sche 'dictatuur over radio en te-
levisie' en dat de vroegere lei-
ders voor hun 'misdaden onder
het stalinistische tijdperk' ter
verantwoording worden geroe-
pen.

Na een onderbreking van bijna

drie weken kwamen gisteren in
Albanië voor het eerst weer
kranten uit. De stagnatie, vol-
gens de autoriteiten een gevolg
van een gebrek aan grondstoffen
voor de produktie van papier,
was in elk geval in het voordeel
van de communisten die niet
schromen radio en televisie
steeds weer voor eigen propa-
ganda-doeleinden te gebruiken.
De democratische oppositie ziet
in de papierstop een poging van

de communisten om het 'demo-
cratische proces te dwarsbo-
men.

RAMIZ ALIA
...petitievan stakers...

GRAMOZ PASHKO
...dramatische oproep..:

binnen/buitenland

Visioen van een federatie: een echte EG-regering in Brussel

Democratie in Europa en
nog andere obsceniteiten

DOOR PETER DE VRIES

--^USSEL - De Britse conservatieven gruwen ervan. Het is
*o obsceen, dat ze het woord niet willen uitspreken. Afgeme-
£i en met afgewend gelaat hebben ze het over het 'F-woord'.politieke schuttingtaai op Europees niveau. Als het zo moet,
"*°et het Verenigd Koninkrijk niet mee. Federalisme? Dat
Hooit!
*H) de vierde zin in wat de nieuwe
«tuten van Europa moeten wor-'en> is het voor Londen misge-

!aari. Grondig mis: de Europese
°Utieke Unie, bekend onder de

t^Qdenaam EPU, moet leiden naar
[** uiteindelijke 'federale bestem-
")"_' van Europa. Het Lagerhuis
ïa.s teklein. Zou het trotse Groot-
Srittannië zich uitleveren aan een
r*tropese federatie? De vraag stel-
P*9. was haar beantwoorden.

P*:l lykt een klucht, maar de mo-
*f'ykheid bestaat dat de twaalf■*_eringsleiders en staatshoofden
ïn de EG op hun topconferentie
J^l Maastricht inderdaad uitge-
leid gaan praten over juist dat
J*°ordje. Dat wordt een spraak-erWarring: want Britten en Duit-e _ leggen 'federaal' volkomen

uit.
pachter schuilt een harde
??aehtsstrijd: wie trekt binnen de

G aan de touwtjes? Mag de EG
*aar tentakels uitstrekken naar
iderwerpen als milieu, defensie-

r^eid of sociale zaken? En hoe
het met de democratische

°*ttrole op de Brusselse moloch?

Opwinding
De huidige situatie bij de Alba-
nese radio en televisie heeft in
het hele land al tot grote opwin-
ding geleid. Begin november leg-
den 400 van de 700 employés bij
de Radio Televizion Shqiptar het
werk neer. De.staking duurt on-
verminderd voort. De stakers
eisen een volledige herstructue-
ring van radio en televisie, als-
mede vervanging van de 'com-
munistische top. Met de her-
nieuwde parlementaire verkie-
zingen in het verschiet heeft het
personeel in een aan president
Ramiz Alia geadresseerde petitie
er denadruk op gelegd dat radio
en televisie a-politieke media
dienen te zijn en de belangen
van het helevolk moeten dienen.
Het parlement onder wiens juris-
dictie radio en televisie vallen,
maakt geen aanstalten de eisen
in te willigen.

Vergaarbak
Intussen wordt steeds duidelij-
ker dat talrijke communisten in
Albanië niet kunnen en wensen
te breken met het verleden. Dit
blijkt bij voorbeeld uit de op-
richting op 8 november jongstle-
den van de nieuwe Albanese
Communistische Partij. Deze
nieuwkomer is een vergaarbak
van fervente 'Enveristen' -letter-
lijk: De Vrijwilligers van Enver
Hodzja- die daags na het omver-
halen van Hodzja's mammoet-
beeld in brons op Tirana's cen-
trale Skanderbegplein, in februa-
ri van dit jaar, de tienduizenden
demonstranten in de straten van
de Albanese hoofdstad geweld-
dadig te lijf wilden.

Ook de ex-communistische, nu
Socialistische Partij denkt er
niet aan het communistische erf-
goed in zn geheel onder te spit-
ten. Deze week nog zei partij-
voorzitter Fatos Nano dat Enver
Hodzja een „politieke realiteit is
geweest, over wie de geschiede-
nis zal oordelen". Nano: „Vooral
na 1960 heeft Hodzja fouten ge-
maakt, maar zijn verdiensten
zijn onomstotelijk." In dit ver-
band herinnerde Nano aan as-

peeten als de nationale bevrij-
dingsoorlog, de bestrijding van
het analfabetisme en de elektrifi-
catie van het hele land.

Nijpend
Met grote vrees ziet de Albanese
bevolking de naderende winter
tegemoet. De staatswinkels zijn
nagenoeg leeg. Zodra artikelen
als olie, rijst, suiker meel en zeep
in beperkte mate verkrijgbaar
zijn, vormen zich overal lange
rijen. Het geduld van de mensen
wordt zwaar op de proef gesteld.
Vaak is er zo weinig dat honder-
den mensen na uren wachten
vergeefs rechtsomkeert moeten
maken. In een dramatische op-
roep tot het buitenland heeft
vice-premier Pashko om hulp in
de vorm van schoenen ge-
smeekt. Duizenden kinderen zul-
len in de winter onderwijs moe-
ten missen, als wij er niet in
slagen hen van schoeisel te voor-
zien, zei hij. De woonflats van
Tirana zijn onverwarmd. Mensen
hokken er met dekens om bij el-
kaar. Er is geen hout voor de
kachel.

Chaotisch
De regering komt er openlijk
voor uit dat het land in de riqh-
ting van de totale economische
chaos afglijdt en het enkel aan
de hulp van buiten is te dankendat er nog geen hongersnood is
uitgebroken. Maar er is veel
meer hulp nodig. Over de hele.
lijn is de produktie in het afgelo-
penjaar met 50 procent gedaald.
Tal van fabrieken hebben door:
gebrek aan grondstoffen de
poorten gesloten. Duizenden ar-
beiders zitten al maanden lang
werkeloos thuis. Voor hun niets-,
doen ontvangen zij 80 procent-
van hun laatstverdiende loon. De
inflatie bedraagt thans zon 50-
-procent op jaarbasis. De werk-
loosheid neemt snel toe. Getrof-
fen zijn vooral jongeren. Wat de
openbare orde betreft, is er ook
het een en ander aan de hand.
Bij gebrek aan een heldere, effi-
ciënte beleidsvisie staat de poli-
tie vrijwel machteloos tegenover
de ijich onheilspellend uitbrei-
dende criminaliteit. Het aantal
moorden neemt sterk toe, de
hoeveelheid openlijke geweld-
plegingen op straat eveneens.
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(ADVERTENTIE)

La Coupole
_Bk van Rado.
#^| IHllik Zijdezacht aanvoelend op de pols:
mISQgS BS||* de fascinerende schoonheid

■Ik. van La Coupole in verschillende~__| x uitvoeringen èn in drie maten.

rado g I MSwitzerland ;SV*I jmW- ii»i-i«ti ____§(_

JUWELIER^^TDIAMANTAIR

SAROLEASTRAAT 22-26
HEERLEN, 045-719355

(ADVERTENTIE)

VJ2 dlS^^SË^*0^ jaargarantie op parels
Geldig t/m 31/12/'9l zolang de voorraad strekt

f limburgs dagblad J
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j Alfa

6466 HV, huisnr. 61.
i

ALFA Romeo 75 1.8 IE 9-
89, rood, LPG, 80.000 km,
’21.950,-. Tel. 04906-1387
Weg. omst. zeer mooie AL-
FA 33 bwj. 86, met APK,

’ 6.000,-. Tel. 045-724928.
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.
Te k. Alfa ROMEO Spider
2.0, bwj. '80, met tax. rapp.
Tel. 045-463754

Alfa GIULIETTA 2.0 bwj. '86
zeer mooi, pr.n.o.t.k. Aker-
str. 111, Kerkrade-W.
Alfa ROMEO 1300 GT Ju-
nior, bwj. '75, pr. ’7.950,-.
Tel. 04459-1567.
ALFA 33 rood, bwj. '86, i.z.g.
st., pr. ’7.900,-. Tel. 045-
-419739.
ALFETTA 2.0, bwj. 11-'B2,
electr. ramen en spiegels,
Ronal LM, verl., vr.pr.
’2.100,-. Tel. 045-713078.

Audi
LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

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

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

Uw VW Audi dealer
Ploemen-Schols B.V.

Austin Montego Estate 1.6 LS Van '87; BMW 316 '86;
BMW 320 '80; BMW 520igrijsmet. '90; Citroen CX 20 '85;
Fiat Panda 1000 CL IE '89; Ford Escort 1.6 CL '87; Mini
1000 E zwart '89; Mazda 323 HB 1.5 '88; Opel Kadett 1.3
'64; Opel Kadett '87 HB; Opel Kadett HB '86 '88; Subaru
1.6 DL '88; Volvo 340 DL '87; Volvo 340 '87; Volvo 340
Diesel '87; Volvo 340 GL '88; VW Polo rood '88; VW Polo
'84; VW Golf '87; VW Golf 1.3 '88; VW Golf C 1.6 GTS '85;
VW Golf Diesel wit '86; VW Jetta '82; VW Jetta '85; VW Jet-
ta 1.6 '87 '86; VW Jetta; VW Jetta Sky '88; VW Jetta 1.6 '85
VW Jetta '86; Audi 80 cc 1.6 '84; Audi 80 cc '86; Audi 80
Diesel '86; Audi 80 '87 met LPG; Audi 80 '89; Audi 100 '83.

Ambyerweg 2, Meerssen.
Q 043-644888

Te k. AUDI Coupé GT SS, Te k. AUDI 100 LS, bwj. '81,bwj. '81, i.z.g.st. ’5.250,-. APK 5-92, i.g.st., vr.pr.
Tel. 045-316940. ’2.100,- Tel. 04454-2071
AUDI 100 SE, bwj.'B4, ABS, na 1800 uur-
iairco, boardcomp., 5-gang, AUDI 80 18 S, nw. mod. '88,
stuurbekr., centr. vergr. , z.g. onderh., garage gestald
’14.500,-. Kieskoel 8, Tel. 046-527945.
"^g-"33'- AUDI 100 2.3 5-cylinder,
Wat VERKOPEN? Adver- 11-'BB, automaat, schuifdak
teer via: 045-719966. ’ 25.950,-. Tel. 04906-1387

Austin
Te k. Mini INNOCENTI t. Mi- MINI 1000 HLE, aut. zilver-
le, bwj.'Bl, APK t/m sept.'92 met. i.z.g.st. mod. '85,
Tel. 045-215291 na 14 uur, ’ 5.750,-. Tel..045-740829.

BMW
Te k. BMW 320 bwj. '76, uit-
gebouwd, vele extra's, APK
tot mei '92. Tel. 045-325310
BMW 520i, nw. model, 5 bak
Ipg, nw. radio/cass., bwj. '83,nw. APK, bl.met., in st.v. nw.
’6.250,-. Tel. 045-323178.
Koopje BMW 315 '82, APK,
met alle denkbare acces.,
«.parte auto, vr.pr. ’3.250,-.
Tel. 045-728919.
Te k. van part. BMW 520i,
bwj. '83, Lz.g.st., perf. on-
derh. TeL 045-243674.
Te k. BMW525Eaut., 1986,
134.000 km., arktisbl. met.,
TRxLM velg., 4 hoofdst., nw.
band., trekh., i.z.gst

’ 15.000,-. Tel. 045-242193
BMW 316, '82, i.z.g.st., veel
èccess., weinig km. 045-
-426330 tussen 9.00-17.00
uur. Na 17.00 uur 421094.
BMW 323 i4-drs., bwj. '83,
bw. model, verlaagd, sport-
vlgn., APK, vr.pr. ’ 10.500,-.
Tel. 045-210072.

UNIEK BMW M 325i, full op-
tion o.a. ABS, elec. ramen
schuifdak. Tel. 043-647235.
Te koop weg. omst.heden
nette BMW 316 1.8, 11-'B7,
APK '92, zilver, z.g.a.n. Ser.
part. kopers: 046-515070 of
020-6914348.
Te k. prachtige BMW 528i,
1983, Delphinmet., verl., 4
hfd.st., elec. spiegels, spoi-
lers, cv., get. glas, boord-
comp., Bosch alarm, Sony
install. met CD-wiss., 100%,
geen 2e zo mooi, pr.

’ 15.000,-. Tel. 045-313261
Te k. BMW 318i, '89, alpine-
wit, 75.600 km. ’25.000,-.
TeL 045-270443.
Te k. BMW 730ibwj. nov '87
onderh.boekjes aanw. div.
extra's 136.000 km, 04750-
-27531 b.g.g. 11168.

Chrysler
Te k. Chrysler VOYAGER
SE, 3 Itr., autom., bwj. okt.
'88, kl.blauwmet., 65.000 km
Pr. f 32950,-. 046-525394.

Citroen

Wacht niet met
kopen wacht met

betalen!!!
Nissan Stanza 1.5 .'. 1983Citroen Visa 11 RE speciaal 1983OpelKadett 1.2 1985Renault 5 TL 1985Citroen BK 14 1985Citroen BK 16 TRi Im-velgen spoiler 1986(Jissan Micra 1.0 automaat type 1987Citroen BK 19TRS automaat stuurbekr 1987VWGolf 1.3GL special 1987Opel Kadett 5-drs. Sedan december 1987MitsubishiLancer 1.5GLX 1988Peugeot 309 XL 1.3 1988Ford Fiesta 1.4 i 1989Opel Kadett 1.3 GL \ 1989Citroen 1800Turbo Diesel 1989Citroen AX 1.4 GT Im-velgen spoiler 1990

Speciale aktie-auto
Citroen BK 19 GTi 1988Citroen BK 19GT met schuifdak 1986Uitstel van betaling, max. ’ 10.000,- tot juni 1992.

-B-H H^||^g^^m^|_|_j^_^|^_|g||^|
De aktieve Citroen dealer in Zuid-Limburq!

CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
Verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
te k. CITROEN BK, bwj. 2-
"91, 3 mnd garantie, specia-
le, uitv., radio-cassette, pr.
n.o.Lk. 045-428351.
Te k. CITROEN BK URE,
'87, ’ 10.900,-. Autobedr.
Engelbert. Tel. 04458-2918.
CITROEN BK 14 TE '90, kl.:
d.blauwmet., get. glas, Im-
velgen, LPG, 46.000 km, in
prima staat, ’19.500,-. Tel.
045-320529.
CITROEN BK 19 Diesel
Stationcar, 3-'B9, wit,

’ 19.950,-.Tel. 04906-1387

11 CV GANGSTERLIMOU-
SINE zu verkaufen, DM
12.000,-. Gebr. Teilhau
Gmßh, Fürtherhauptstrasse
150, 5000 Köln 50. Tel. 09-

-49.2236.62046.
Te k. CITROEN BK, blauw-
metal., sept. 1986, 78.000km. In uitst. st. van onderh.
Vr.pr. ’9.300,-. Tel. 045-
-412336.

CITROEN BK 1600 Mon-
treux, div. extra's, bwj. '89,
kl. antraciet. 04754-88063.
CITROEN BK 19 TRS Sta-
tion, 11-'B9, stuurbekr.,
grijsmetallic, LPG. Tel.
04906-1387

...

Citroen AXEL TRS, m.'B7,
APK 8-92, 5-versn. 3-drs.
zuinig en mooi, ’ 4.500,-, mr
mogelijk. 04455-2763.

CITROEN CX Pallas bwj.
'83, i.g.st., pr.n.o.tk. Tel.
046-338823.

CITROEN BK 19 GT, bwj.
juni '85, luxe uitvoering i.g.st
vr.pr. ’7.500,-, APK 11-92.
Tel. 045-460841.

CITROEN AX 1.1 injectie,
okt.'9o, 15.000 km, rood,

’ 12.950,-. Tel. 046-526665

Daihatsu
Te k. DAIHATSU busje voor
rolstoelvervoer, ’ 5.000 -Tel. 045-317329.
Daihatsu CHARADE 1.3 TXI
16 valve, bwj. '89, katal.,
met. grijs, pr.n.o.t.k. Tel.
04740-2212 na 18.00 uur.

Fiat

Rij nu, Betaal in 1993! *)
Daihatsu Cuore 850 TX grijsmetallic 1989
Hyundai Pony 1.5L wit 1987
Lada 2107 1.5L, LPG beige 1990
Renault 5 TL wit 1987
Volvo 360 GL 4-drs. grijsmetallic 1987
VW Golf 1.8 CL beigemetallic 1987
Fiat Panda 1.0 Dance wit 1989
Fiat Panda 1.0 CL IE rood of wit 1990
Fiat Uno45 Carrara wit 1987
Fiat Uno 45 Super IE blauwmet. of grijsmet 1989
Fiat Uno 70 IE blauw 1990Fiat Uno 75 IE wit 1987
Fiat Uno 75 SX IE wit of bronsmet 1988
Fiat Ritmo 60L, 5-drs. wit 1987Fiat Tipo 1.4 IE DGT grijsmetallic 1990

Gekentekende Uno, o kilometer!
Fiat Uno 1.4 Super IE rood 1991Fiat Uno 1.4 ELEGANT zwart 1991
Fiat Uno 1.1 Super DAMARE rood 1991
Fiat Uno 1.1 Super 5-drs. wit 1991

12 maanden* 100% garantie
*) Vraag naar onze voorwaarden!

Fiat Schobben Brunssum
Tegelstraat 3. TEL. 045-250675.

aaaa
creusen heerlen
Fiat Panda 34, 27.000 km

’ 6.700,-
Panda4s 1984 ’4.500,-

Panda 1000 CL 1986

’ 6.900,-
Panda 1000 CL 1988

’ 9.900,-
Panda IE 1990 ’ 11.850,-

PandaDance 1990
’10.900,-

PandaCL IE 1990
’11.900,-

Panda Super 1987 ’ 8.900,-
Uno 45 38.000 km ’ 9.900,-

Uno 45 20.000 km
’12.900,-

Uno 60 S 1988 ’ 12.900,-
Uno diesel 1986 ’ 7.900,-
Ritmo 60 v.a. ’ 4.900,-

Croma Turbo diesel 1987
’16.900,-

Daihatsu Charade 1.3 TXi
1990/17.900,-

Honda Civic autom. 1987
’11.900,-

Lada 1200 S LPG 1987

’ 3.900,-
Mazda 323 LX 5-drs. 1986

’ 9.900,-
Mazda 323 LTD 5-drs. 1987

’13.900,-
Opel Ascona 1.6 S 1985

’ 8.900,-
Skoda 105 S 1988 ’ 7.900,-

Triumph Acclaim HL
’3.900,-

Renault 21 GT diesel 1986
’12.900,-

Bovaggarantie Financiering
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34.
Tel. 045-742121.

FIAT type FSO Prima 1.5
LSX 5-drs., bwj. '89, km.st.
33.000, pr.n.o.t.k., mr. mog.
Pr. W. Dreesstr. 26, Übach
over Worms. 045-315996.
FIAT Uno 45 S, bwj. 1986, 5
versn., als nieuw, ’5.950,-.
Tel. 045-751387.
FIAT 127, bwj. '75, kl. groen,
APK '92, pr. ’700,-. Mgr.
Lemmensstr. 11, Hoens-
broek. Tel. 045-217615.
Fiat UNO 3-drs., zwart,
9.000 km, als nieuw, '91.
Grasbroekerweg 28, Heer-
len. Tel. 045-722463.
Fiat PANDA White, bwj. '85,
als nieuw. Prijs ’4.750,-.
Lavendelstr.4, Geleen.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
Te koop Fiat UNO 60 S kl.
rood, bwj. '87, 60.000 km,
vr.pr. ’ 9.000,-. 045-463135
Fiat RITMO, '83, APK '92, 3-
drs. i.z.g.st. ’2.500,-, mr.
mogelijk. 04455-2763.
Te k. FIAT 131 Miafiorie bwj.
'83, 4-drs., ’2.500,-. Tel. ,
045-324734.
Te k. Fiat RITMO 1983, Lg.
st. APK '92, vr.pr. ’1.350,-. 'Tel. 045-225968. !
Fiat RITMO 60 CL bwj. '83,
kl. zwart/grijs, pr.n.o.t.k. Tel. :
045-752538.
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. ’ 4.950,-. 045-273743
Te k. Fiat UNO 60 S rood, -bwj. '89, km.st. 28.000. Tel.
046-334944.
I .—_

" |l
8MW315, div. extra's, rood, '82 van ’ 5.900,-voor ’ 4.900,- I
BMW3IB, beige, '80 ’ 2.450,- I
Fiat Regatta 85 S, wit, leeig., '87 ...van ’ 11.750,-voor ’ 9.750,- I
Fiat Uno 45, 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,- J1 Ford Sierra 1.6 Laser, '85 ’ 9.650,-
Lancia Ypsilon Fire, grijs, '88 ’11.250,-
Mazda 323Estate, '84 ’ 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 Bluebird 2.0 autom., 1e eig., '85 ’ 7.900,-
Opel Manta 2.0 S, blauw, 1e eig f 3.750,-
OpelKadett 1.2 LS sedan, '86 van ’ 11.950,- voor ’ 10.950,- I
Renault 21 GTS, zilver,'B6 ’11.750,- I
VW Golf GTi, '79 ’ 3.750,- I

02589

aJURGEN HEERLEN
Huisbergerstraat/hoek Schelsberg I
Heerlen - 045-723500

Ford
i

Ford ESCORT 14i CL, 3-drs
5-bak, RS uitv., m. '89, zeer
excl., geen zo mooi, alle ex-
tra's, pas gek., in. st. van
fabr. nw., ’15.750,-. Inl.
043-254462.
Ford ESCORT Bravo, 5-drs.
bwj. '83, Lz.g.st, ’5.250,-.
Tel. 045-724417.
Ford ESCORT 1600 Ghia
m. '82, i.z.g.st. Tel. 045-
-445317 of 443078. 'Ford TAUNUS 16 L, bwj. '80
met APK, i.z.g.st., ’2.150,-.
Tel. 04493-2044.
Automatiek Ford ESCORT
1.6, Bravo 5-drs, 51.000km,
als nw. 045-453572.
Te k. Ford GRANADA 2.8
GL, bwj. '78, APK sept '92,
t.e.a.b. Tel. 045-322599
Ford ESCORT 1600 Ghia, 4
drs., bwj. '82, LPG, zilvermet
APK 5-7-92, in nw. st. Pr.
’4.250,-. Tel. 045-323178.

Te k. Ford SIËRRA 2.0 Ghia 'bwj. 7-'B4, APK '92, 5-gang, I
centr. vergr., electr. ramen,
bordcomp., schuif/kanteld., i. :
z.g.st., mr. kl. auto mog. na ,
17.00 uur 046-529169 i
Te k. Ford ESCORT 13CL, !
3-drs, nw. model, bwj. '86, !

’ 8.900,-. Tel. 043-639265.
Te k. Ford ESCORT, bwj. "'78, APK juli '92, ’400,-. 'TeL 04752-4439. 2
Ford ESCORT 1.3 Bravo, l
bwj. '82, weinig km, i.g.st., pr l
’ 4.500,- TeL 046-522689. I
Te k. Ford ESCORT 1.41, 'bwj. 1-'9O, rood, schuif/kan- .
teld., spoiler, 21.000km, vr. ■pr. ’ 19.750,-. 045-324998. (
Te k. Ford FIESTA 1100L "Bravo, bwj. '82, apart mooi, .
’ 3.950,-. 045-725984. j
Tek. Ford ESCORT, 1.4 CL,
5-drs, model '87, donk.
blauwmetal. 045-458981.

Te k. Ford SIËRRA 1600 CL
bwj. '87, inr.mog. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
Te k. Ford ESCORT diesel
18 CL, '89, sportw. en spoi-
ler, 43.000 km., nw.st.,
’18.500,-. Autobedr.
Engelbert. Tel. 04458-2918.
Te k. Ford ESCORT 1600,
bwj. 08-'9O, km.st. 10.000,
1e eigenaar, div. extra's, 3
drs., wit, pr. ’19.750,-. Tel.
04406-13202
Te k. Ford SIËRRA 1.6 EM,
bwj. '85, APK, ’ 8.000,-. Tel
04755-2007.
Te k. Ford ESCORT 1300
sport, bwj. '78, APK, vr.pr.

’ 850,-. Tel. 04754-85336.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, autom., 5-drs., 5-'BB,
mr. mog. Panhuisstr. 21,
Voerendaal.
FORD Escort 1300 Laser
'84, 5-drs. LPG, 77.000 km,
’6.750,-; Taunus 1.6 GL
'81 LPG, ’1.350,-. Tel.
046-521535.
Mooie Ford ESCORT (type
Orion) GL diesel bwj. '86,
gunst, prijs, Wiegelraderstr.
12, Bingelrade.
Te k. Ford SIERRA, 1.6 la-
ser, bwj. '84, 5-drs., APK
11- '92 zeer mooi pr.n.o.t.k.
Tel. 04451-2014.
Ford SCORPIO 2.0 CL wit,
'89, 46.000 km, pr.

’ 23.500,-. Tel. 045-256963
Te koop Ford SIËRRA 2.0i
Ghia, bwj. 8 mnd. '90,
18.000 km, alle opties,
’12.000,- onder nieuwprijs.
Tel. 045-255247.
Ford ESCORT 1.1 '83, wit,
orig. schuif/k.dak, get. glas,
i.z.g.st., APK ' 12-92,
’5.100,-. 045-229010.
Te k. Ford SIËRRA 1.6
Station, bwj.'B3, vr.pr.
’7.000,-. Tel. 04492-1047.
Te k. Ford SIËRRA Combi
2.0, veel extra's, '88. Te be-
vr. Dorpsstr. 9, Sittard. Tel.
046-520837.
Ford GRANADA 2800 inj.,
alle denkb. ace, bwj. eind
'83, met APK. 04752-4826.
Te k. Ford ESCORT 1300
bwj. '84, APK gek., pr.
’5.250,-. Tel. 045-729221.
Ford ESCORT 1.3 m. Laser,
'83, APK, extra's, z. mooi,

’ 3.950,-. 045-454087.
Ford ESCORT 1.3 t. Laser,
'85, APK, 5-drs., zeer mooi,

’ 5.950,-. 045-454087.
Ford* ESCORT 1.4 Bravo,
'88, zwart, 5-drs. 5-bak, 15
RS velg. sunroof, LPG, w.w.
gl. ’ 16.750,-. 04493-2684.
Te k. Ford SIËRRA 2.3 D,
stationwagen, donkerbl.,
bwj. '88, pr.n.o.t.k., i.z.g.st.
Tel. 045-456566.
Ford TAUNUS Stationcar
2.0, spuitklaar, vr.pr. ’650,-
-045-230791, na 16.00 uur.
Ford ESCORT 1.3 CL nw.
model, bwj. '86, vr.pr.
’8.900,-, i.pr.st. Tel. 043-
-639265.
Ford ESCORT 1600 GL, 11-
-'B5, rood, ’7.950,-. Tel.
04906-1387
Ford SIËRRA Diesel Sta-
tioncar, '86, grijsmetallic,

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
Ford SCORPIO 2.5 Diesel,
9-'BB, grijsmet., stuurbekr.,
ABS, ’ 19.950,-. Tel.
04906-1387
Ford ESCORT GL, d.bl. de-
ze auto moet u zien! mod.
'83, ’ 4.750,-. 045-740829.
Ford FIESTA 1100, i.z.g.st.,
APK, bwj. '81. Tel. 045-
-752259.
Ford TAUNUS 1600, 1980,
APK, nw. band., vr.pr.
f 900,-. Tel. 045-422217.

. Te k. Ford ESCORT XR3i,. bwj. '83, met veel extra's o.a
alarm, verl. sunroof, radio

'. met cd. i.z.g.st. Tiendstr.[ 16, Nuth., l.v.m. aankoop nieuwe auto.te k. Ford FIESTA bwj. '80,
kl. rood, zeer goed en be-
trouwb. auto, vaste pr.

' ’2.250,-. Veldstr. 37,
|Brunssum/Roozengaard.
Te koop Ford SIËRRA 2.0
LPG, bwj. '84, pr.n.o.t.k. Tel.

" 045-415477.
iTe k. Ford ESCORT, 5 drs.,

1600 de Luxe, bwj. '84,

"f 6.500,-. Tel. 045-242999..ESCORT type 13 L Bravo,
'83, z. mooi, pr^4.950,-.
jKerkraderweg 166 Heerlen., Ford SIËRRA 2.0 CL sedan,, schuifd., luxe uitv., 55.000
km, '89. Grasbroekerweg: 28, Heerlen. 045-722463., Te koop Ford FIESTA 1.1,.bwj. '80 tot 11-92, vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-410277
na 18.00 uur.. Te k. Ford SIËRRA 2.3 D GL, bwj. '83, i.g.st., vr.pr.. ’4.250,-. Tel. 046-527521..Escort BRAVO 1600 D, bwj.

■ 1988. Vr.prijs ’13.500,-.; Tel. 046-378122.

Honda
Te koop Honda INTEGRA
stijlauto, bwj. '86, kl. zilver-: met, veel extra's, sportuitv.,

1zeer mooi, APK juni '92. Tel.
■ na 12.00 uur 045-461426.
Te k. van 1e eig. Honda
ACCORD, 4 drs., bwj. 12-79- APK 12-92, pr. ’1.750,-.
Tel. 045-415528.
Te k. Honda PRELUDE au-
tom., m. '84, i.g.st. nw. mo-■ del, vr.pr. ’8.900,-. Dorpstr.

13 Bingelrade. 04492-1304
Honda ACCORD t. '81 4-- drs., APK 6-92, ’2.250,-.

i 045-412570, na 13.00 uur.

' Honda CIVIC automaat bwj.
'80 met APK, ’700,-. Hae-. senstr. 34, Landgraaf.

1 Jeep
; TOYOTA Landcruiser 2.4
Turbo diesel FRP top, bwj.
'88, grijs kent., kl. zwart, div.

" extra's, mr. mogelijk,■ ’ 28.500,-. 045-259809.
TOYOTA Landcruiser 2.4■ Turbo diesel, 9-'B6, blauw■ ’ 21.950,- Tel. 04906-1387.
Te k. Jeep MATRA Rancho

" bwj. '83, APK 11-92, LPG
onderb., sportvelgen, nw.

1kopp., inruil mog., i.g. st.,
’4.000,-. 045-416945.

■ Jeep NISSAN Patrol 3.3
Diesel, 12-'B7, 90.000 km,
’26.950,-. Tel. 04906-1387
JEEP Toyota Landcruiser■ Diesel, BJ-40, 8-'BO,
110.000 km, ’7.950,-. Tel.
04906-1387 '._
Jeep TOYOTA Landcruiser
Pick-up 3.4, d. 12-'B5, zwart
89.000 km, ’19.950,-. Tel.
04906-1387
NISSAN Patrol 3.3 TD, bwj.
'86, paars mett, alle extra's,
vr.pr. ’25.000,-. Inr. mog.
Tel. 046-529176.

Lada
Te k. LADA, bwj.'B4, APK-

'92, pr. ’1.350,-. Tel.
04499-4529.
LADA 1.2 S bwj. '84, APK,
pr. ’ 800,-. 046-522689.
Lada SAMARA bwj. '90. Tel.
04499-1615 Of 06-
-52107978.

Lancia
Te k. Lancia PRISMA 1600,
bwj. '86, Lz.g.st., beigemet.
Tel. 045-752538

Mazda

Mazdakroon occasions
Mazda3231.3,1.5LX, GLXSedan'Bs'B6'B7 1988
Mazda 323 1.3 16V GLX HB weinig km 1989
Mazda 323 1.5 HB envoy 3-drs 1988
Mazda 323 1.3HB veel extra'srood 1987/1988
Mazda 323 1.5HB GLX 5-drs 4 1986
Mazda 323 1.5Hb 3-drs rood en wit 2x 1989
Mazda 626 2.0 en 1.6 HB GLX 1987
Mazda626 2.0 GLX en 1.6LX 1986/1987
Mazda 626 2.0 LX diesel Sedan 1987
Mitsubishi Colt 1.5GLI HB 3-drs 1989
Mitsubishi Colt 1.2 Exe veel extra's 1987
Toyota Carina 11 1.6 16V 27.000km 1988
Daihatsu Cuore TS 10.000 km 1990
Nissan Micra 1.2HB DX 1985
Nissan Sunny 1.3DX zeer mooi 1984
VW-Golf 1.3HB 3-drs 1987
Opel Corsa 1.2TRS veel extra's 1985
Ford Escort 1.6HB 5-drs. en 1.1 3-drs 1984/1985
Renault 11 Broadway uitv 1986
Subaru Justy 1.2 3-drs. zeer zuinig 1987

Wordt verwacht:
Mazda 626 2.2iGLX coupé 27.000 km. nw.st 1990
Mazda 323 1.6iGLX F coupé 18.000 km 1991
Nissan Micra 1.2LX 1990

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

Bornerweg 2-8 LIMBRICHT, tel. 046-515838.
Te k. MAZDA 626 coupé,
bwj. '80, APK, i.st.v.nw.,

’ 1.700,-. Tel. 045-317528.
Te k. MAZDA 323 GLX, bwj.
'87, als nieuw. Tel. 045-
-242999.
MAZDA 323 LX 1.3 div. ace.
39.000 km, '90. Grasbroe-
kerweg 28, Heerlen. 045-
-722463.
Te koop MAZDA 626 GLX
diesel, nieuwe motor, plm.
50.000 km, alles electrisch,
vr.pr. ’5.950,-. Tel. 045-
-272998 na 18.00 uur.

MAZDA 323 hatchback 1.3,
4-drs., nw. type bwj. '81,
APK 11-5-92, auto als nw.,
vr.pr. ’ 3.250,-. 045-426416
MAZDA 626 GLX stationcar,
diesel, bwj. '89, i.nw.st, vr.pr. ’21.750,-, event. mr.mog. Dorpstr. 3, Bingelrade.
MAZDA 626 de Luxe, 5-drs.
aut. '84, el. schuifdak., trekh.
i.z.g.st. 045-465505.
Te k. van part. MAZDA 626Sedan GLX 2.0 L, '90, in nw
st., ’23.500,-. Tel. 045--351936 b.g.g. 045-320347.

Mercedes
Te k. MITSUBISHI Galant
2300 Turbo diesel, 4-drs.,
bwj. '84, APK 9-92, vr.pr.

’ 3.900,-. Tel. 046-748071.
MERCEDES Bus 307D, verl
'83, nw. mod. 5-pers. grijs
kent. Tel. 046-338320.
Te k. Mitsubishi TREDIA 1.4
GLX, 4-drs, bwj. '83, luxe
uitv., APK, zuinig en goed.,

’ 4.500,-. St. Martinusstr.
31, Kerkrade. ■
MERC. 190 2.5 D, '86, an-
traciet, verl. 15"LM enz. Tel.
04493-2903.

Te k. MERCEDES 190 D,
vert, sportvelgen, alarm,
bwj. '84, veel extra's, vr.pr.
’21.500,-. Tel. 045-313786
Te k. 190 DIESEL kl. zwart,
11-'B4, veel extra's, leer in-
ter., 5-bak, schuifd., 15"
wielen. 045-252772.
M-B 190 D, '88, km 88.000,
nw.st., 1e eig., rookzilver, mr
mog. Tel. 04498-55460.
Te koop MERCEDES 190
D, '86, omb. '90, BBS-vel-
gen, verlaagd, 2 kleuren,

’ 30.000,-. Tel. 045-225566

Te koop MERCEDES 190 D
'87, i.z.g.st. Auto Le Mans.
Tel. 045-259111.
Te koop MERCEDES 300 E,
compl. auto, dcc. '88,
80.000 km. van part. Als
nieuw. Tel. 046-334411.
MERCEDES 500 SE, '84,
zilver, airco, ABS, electr.,
leer, motor '89, alle extra's,
’22.500,-. Tel. 045-319328
MERCEDES 240 TD Station
11-'B2, groen, perfecte staat
170.000 km, ’11.950,-. Tel.
04906-1387
MERCEDES 200 D, 10-'B3,
wit, 160.000 km, ’9.950,-.
Tel. 04906-1387
Te koop MERCEDES 230 E
bwj. '85, met alle extra's, kl.
blauwmet., 1e eig., in abs.
nw.st., pr. ’29.500,-. Pr.
Hendriklaan 32, Brunssum.
Tel. 045-257786.
DEMONSTRATIEAUTO'S
met fabrieksgarantie. Dui-
zenden tot tienduizenden
guldens voordeel. 300 CE,
'91; 230 CE '90; 260 E '90;
190 E'9l/'9O; 250 D '91; 200
D'9l; 190 D'9o; 400 SE'92;
300 E '87/'B6 AMG; 190D
'89. 045-722844.

Te k. MB 300 D, '79, zilver-
met., org. MB ruilmotor, air-
co, trekh., vr.pr. ’6.500,-.
Tel. 04454-3195
MERCEDES 250 TD sta-
tioncar, diesel, schuifd.,
sportvelgen, geel kent.,
140.000 km, prima cond.,
'86. Grasbroekerweg 28,
Heerlen. 045-722463.

Morris
Te k. MINI 1000 HLE aut.,
bwj. '83, groen met., 56.000
km, 1e eig., APK-'92, pr.
’3.950,-. Tel. 045-444481.
Te k. MINI 1100 Special,
APK-02-'92, bwj. '77, kl.
rood, pr. ’ 1000,-. Na 18.00
uur: 045-415300.
Te k. MINI 1100 Special, in
uitst. st. 2e eig. APK 11-92,
vr.pr. ’2.250,-. Tel. 04492-
-5392.

Mitsubishi
Weg. ziekte LANCER sta-
tioncar 1.5 GL, 5-drs., s-
gang, bwj.ll-'B5, 940 kg.,
km.st. 65.000, roest- en
schadevrij., ’ 8.500,-. Tel.
045-218922

Nissan/Datsun
Te k. NISSAN 100NX T-bar,
kl. wit, spl. nieuw. 5.000 km,
sportvelgen, alles electr.,
’30.500,-. Geen mr. Tel.
045-229892.
Te k. NISSAN Cherry 1.7
diesel, '86, 3-drs, i.z.g.st.,
Tel. 045-741683.
Te k DATSUN Cherry 1200L
bwj. '80, APK 6-92, gave
auto en zeer zuinig. Tel.
045-314373.
Te k. Nissan CHERRY bwj.
okt. '82, nw. model, APK,
92.000 km, i.z.g.st.

’ 3.850,-. Tel. 045-218837.
Nissan MICRA, bwj. 9-'BB,
rood, 23.000 km. i.perf.st.
’11.900,-. 045-453355.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nissan BLUEBIRD 1.6 GL
1984, LPG, APK, bijz. mooi,
pr. ’ 4.750,-. 045-255784.
Nissan L.AUREL 24E SLX,
nw. mod., 1987, kl. champ.
met., z.w. glas, el. ramen,
stuurbekr., 5-bak, doorlock,
dubb. spiegels, trekh., km.
st. 66.000, radio/cass., pr.

’ 16.500,-. Koningstr. 50,
Heerlen. 045-715326

Oldtimers
Volvo AMAZONE B-20, bwj.
'69, APK 6-92, rood, 2-drs.,
wat plaatwerk, pr. ’4.500,-.
Tel. 046-516553.
CABRIOLET Triumph TR7,
bwj. '80, met alu. vlgn., s-
bak, technisch goed, moet
gespoten worden. Tel.
04750-30834.

____________ _m
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EXCLUSIEVE OCCASIONS
Door eigen import

steeds wisselende voorraad nieuwe auto's
en demonstratieauto's

600 SEL blauwzw nieuw 190D wit '84'
300 SEL aut. demo '91 190D groenmet '85
300 CE aut. demo '91 190E 2.3 impala '89,
300 D blauwzw.met .. nieuw 190 benz., d.blauw '87
300Dbornit nieuw 190D rookzilv '87
250 D antracietmet. .. nieuw 190D rookzilv.met '89
230 E ant. bornitmet. . nieuw 190D 2.5 rookzilv '89
200 E demo '90 200D rookzilver '85
190E 1.8 demo 2x 230E rookzilvermet '85
190Dperlmout nieuw 200 benz. antraciet '861
190E autom. demo '91 500 SEC d.bl '83 ■

Financiering, operationele lease en tinancial lease
ook voor jongegebruikte auto's

01 I Jurgen
■lil Autocentrum Kerkrade J

mW Langheckweg 32-40, Kerkrade M
industrieterrein Dentgenbach

Opel

l«.i _■-.!■ H*J..KÏFT»T3
fial OL* VrouwestraatB9 -_

JJO Tel. 045-453030 Hl

Fiat 128 CL 4-drs. '78; Fiat Ritmo 65 CL 4-drs. '81; Fiat
Uno 45 2-drs. '87; Ford Escort 14 CL 3-drs. '87; Ford Fies-
ta 16 D 3-drs. '86; Ford Scorpio 20 i '87; Ford Taunus 1600
L 4-drs. '79; FSO Prima 1.5 SLE 4-drs. '88; Golf '80; Hon-
da Civic Luxe 5-drs. '80; Honda Civic 13 Luxe 3-drs. '84;
Lada Samara 1.3 2-drs. '88; Mazda '80; Mazda 323 13 '87;
Mitsubishi Colt 15 3-drs. '87; Nissan Micra 1200 3-drs. '89;
Opel Ascona 19 N 2-drs. '78; 3x Opel Ascona 19 2-drs. '79
Opel Ascona '79; Opel Ascona 19 N 4-drs. '80; Opel Asco-
na 1900 2-drs. '80; Opel Ascona 16 S 2-drs. '85; Opel As-
cona 16 S 2-drs. '86; Opel Ascona 16 S 4-drs. '86; Opel
Ascona 16 S 4-drs. '87; Opel Ascona 4-drs. '88; Opel As-
cona 13 S 4-drs. '88; Opel Ascona 18 4-drs. '88; Opel Cor-
sa 12 STR 2-drs. '84; Opel Corsa 12 STR 4-drs. '86; Opel
Corsa 12 STR 2-drs. '86; Opel Corsa 12 STR 2-drs. '86;
Opel Corsa 12 SGL 3-drs. '86; Opel Corsa 13 S 5-drs. '87;
Opel Corsa 13 NB 3-drs. '87; Opel Corsa 12 3-drs. '87;
Opel Corsa 1.3 3-drs. '88; Opel Corsa 13 N 3-drs. '89;
Opel Corsa 1.3 3-drs. '89; Opel Corsa 1.3 NB 3-drs. '89;
Opel Corsa NB 3-drs. '89; Opel Corsa 12 5-drs. '91; Opel
Kadett '80; Opel Kadett 12 S 3-drs. '84; 2x Opel Kadett 12
S 3-drs. '85; Opel Kadett 13 S 3-drs. '85; Opel Kadett 12 S
3-drs. '86; Opel Kadett 13 3-drs. '86; Opel Kadett 16 S 4-
drs. '86; Opel Kadett 12 S 4-drs. '86; Opel Kadett 13 S '86;
Opel Kadett 13 S 4-drs. '86; Opel Kadett 12 S 3-drs. '86;
Opel Kadett 16 S 4-drs. '86; Opel Kadett 16 SH 4-drs. '86;
Opel Kadett Diesel 5-drs. '86; Opel Kadett 5-drs. '86; Opel
Kadett 13 N '87; Opel Kadett 13 N 4-drs. '87; Opel Kadett
13 N 3-drs. '87; Opel Kadett 13 NB 5-drs. '87; Opel Kadett
NB 2-drs. '87; Opel Kadett LS 4-drs. '87; Opel Kadett 13 N
3-drs. '88; Opel Kadett 13 Club 3-drs. '88; Opel Kadett '88;
Opel Kadett 16 i 4-drs. '89; Opel Kadett 16 i 2-drs. '89;
Opel Kadett 4-drs. '89; Opel Kadett 16 i 5-drs. '89; Opel
Kadett C 16 i 4-drs. '90; Opel Manta 19 2-drs. '77; Opel
Manta GSi 2-drs. '85; Opel Omega 18 S 4-drs. '87; Opel
Omega 18 SV 4-drs. '87; Opel Omega 20 i STA 5-drs. '89;
Opel Rekord 19 Car 3-drs. '80; 2x Opel Veetra 16 i 4-drs.
'89; Opel Vectra'l6i 4-drs. '90; Peugeot 305 GL 2-drs. '82;
Peugeot 309 XE 2-drs. '88; Seat Ronda 16 GLX 5-drs. '84;
Suzuki Alto automaat 3-drs. '84; Toyota Corolla '80; Toyota
Corolla 13 DX 5-drs. '86; VW Golf 1300 3-drs. '86; Volvo
343 GL '79; VW Audi 80 L 4-drs. '75; VW Golf 3-drs. '78;

VW Golf '83.
O.L. Vrouwestraat 89, 6461 BN Kerkrade. Tel. 045-453030

Te k. KADETT 13S autom.,
schuif/kant.dak, i.z.g.st., bwj.
'82, ’ 2.950,-. Te1.04-
5-726876 na 18.00 u.
Te k. COMMODORE 2.5 S
autom. '79, LPG, open dak,
trekh. piccobello, pr.
’2.500,-. Tel. 04499-4341.

Opel KADETT GSi 2.0 ca-
briolet rood, 55.000 km, '88.
Grasbroekerweg 28, Heer-
len. Tel. 045-722463.
Te k. Opel KADETT, i.g.st.,
bwj. '80, APK 11-92, vr. pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-226546.

Opel KADETT 1.8 autom. 4-
drs., 36.000 km, '88. Gras-
broekerweg 28, Heerlen.
Tel. 045-722463.
Opel CORSA "S" 3-drs.,
rood, 70.000 km, '87. Gras-
broekerweg 28, Heerlen.
045-722463.
Te k. Opel ASCONA LPG,
APK 8-92, bwj. '82,

’ 3.650,-. Tel. 04752-4439.
Te k. OLDSMOBILE Omega
2.8 V6autom., i.z.g.st., bwj.
'82, radio/cass., trekh., enz.,
APK 6-92, vr.pr. ’3.400,-.
Tel. 04454-3063

Te k. Opel KADETT D, type
'80, bwj.'79, opknapper! vr
pr. ’1.100,-. Tel. 045-
-722741
Te k. Opel ASCONA aut., 16S, met stuurbekr., 5 drs.,
’10.900,-. Autobedr.
Engelbert. Tel. 04458-2918.
Te k. Opel KADETT 1200
LS, bwj.'B7, bl.met., als

* nieuw. Vr.pr. ’9.750,- E.
Casimirstr. 2, Kakert-Land-■ graaf.

i Opel KADETT C, bwj. '79,. APK 11-92, i.z.g.st., vr. pr.
’1.250,-. 04450-1925
Te koop Opel MANTA bwj.. '78, 2.0 GTE-uitv., APK 4-

i '92. Tel. 04459-2161.. Te k. Opel OMEGA 2.0iLS,
stationcar, bwj. '87, zwart,
extra's, dakrail, trekh., zon-
nedak, pr. ’16.000,-. Tel.
045-465783.

■ Te koop Opel KADETT 1.2
S HB bwj. '85, oud model,. vr.pr. ’7.000,-. Goselingstr.- 82, Heerlen.

" Opel KADETT B, F-coupé,; bwj. '72, ’2.750,-; BMW1 2002, ’ 800,-. 045-455622.
Te k. Opel REKORD 23 DE,- bwj. '83, Lz.g.st., Koolweg
11, Elsloo.

"Te k. Opel KADETT E 1.3 S
GT, bwj. okt. '85, kl. wit,
5-bak, kuipstoelen, sport uitl
APK dcc. '92, vr.pr.

’ 11.000,-. Tel. 045-214164
Te k. Opel KADETT, bwj.'Bs
Lz.g.st, tel. 045-724545
b.g.g. 04405-2708 .
KADETT 1.2 S LS, '86. APK
7-92, 5-drs., i.z.g.st.

’ 10.000,-. 04406-16695.
Opel CORSA 1.2 GL, grijs-
metallic, 6-'B7, LPG,
’9.950,-. Tel. 04906-1387
Opel KADETT City, bwj.'7B.
Parkstraat 34, Voerendaal.
Tel. 045-750663
Opel KADETT 5-drs. HB, s-
bak, i.z.g.st., bwj. '83, met
APK, vr.pr. ’4.500,-. Burg.
Slangenstr. 54, Hoensbroek
Te koop Opel KADETT GSi
1800, bwj. '86, in nw.st.,
APK 6-92, kl. rood, met ace.
pr. ’ 17.000,-. Tel. 04450-
-2130/2029.
Ford ESCORT 1300 antra-
cietgr. bwj. '83, zeer mooi,
APK tot '93. vr.pr. ’ 4.950,-.
Vrankerkerklaan 36, Heer-
len. TeL 045-729037.
KADETT E 1.3 S, 7-'B6, vele
extra's, kl. rood, vr.pr.

’ 12.000,-. Tel. 04450-1338
Opel KADETT 1.2 S mod. J,
5-drs., i.z.g.st., 90.000 km,
dcc. '83.04492-4531.
Opel KADETT 1.6 i, bwj. 88,
in nw.st., div. opties. Tel.
045-256357, na 17.00 uur.
Te k. Opel KADETT station-
car 12 S, bwj. '85, E model.
Na 15.00 uur: Vechtstr. 11,
Heerlen. Zondag gehele dag
Van part, te koop Opel KA-
DETT 1.2Sbwj. '83, i.z.g.st,
veel extra's. Manzardestr. 6,
Eygelshoven. Tel. 045-
-460106.
Opel KADETT E 1.2LS bwj.
'86, rood, 5-drs., APK tot
mrt.'92, vr.pr. ’ 10.900,-.
Tel. 045-213357 op werk-
dagen na 18.00 uur.
Opel KADETT GSi 2.0, '90,
19.000 km, antraciet, ver-
laagde velgen, ’ 30.000,-.
Tel. 045-225566.
Te koop KADETT GT 1.61,
diverse extra's, bwj. '87. Tel.
045-220726.
Te k. Opel REKORD 2.3D,
bwj. '84, i.z.g.st. 1e eig. APK
’6.500,-. 046-331876.
Louisegroevew. 6, Urmond.
Opel KADETT bwj. '80, D
model, 1.2 N, 4 nw. banden,
APK gekeurd, vaste prijs

’ 1.400,-. Tel. 04450-4289.
Te k. Opel SENATOR 2800
S, 1981, geen 2e zo mooi,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-225454.
Org. MANTA GTE, bwj.'Bl,
nw. APK Ferrarirood uitgeb
sportw., br. band., radio, vr.
pr. ’4.250,-. Onder De-
voonstr. 9, Hrl. (Zeswegen).
Inl. 045-726175
KADETT City '79, APK 7-
92, ’900,-. Tel. 04406-
-16791.
Opel KADETT 1300 S au-
tom., bwj. 10-'B2, kl. groen,
1e lak, radio, APK '92, i.z.g.
st, ’ 3.850,-. 046-740382.
KADETT 13 Club '89; Kadett
12 LS en 13 LS '87 en '85;
Kadett Sedan 1.3 LS '86;
Kadett Caravan 1.3 LS '87;
Corsa 1.2 S '87 '84; 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 Den-
neman Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Opel RECORD 2.3 diesel
'82, APK 6-92, ’1.500,-.
045-412570 na 13.00 uur.
Te k. Opel KADETT 13S,
bwj. '85, mcl. trekhaak

’ 9.250,-. 045-243056.
KADETT GT, '87, rood, 15"
vlg., afst.alarm, sportuitl.,
e.d., in nw.st. 045-427072.
Te k. KADETT 1.2 S Cara-
van, bwj. '81. 04492-3647.

e Opel ASCONA 19, bwij
r. zien is kopen. Dr. So«J
,- manstr. 12, Brunssum■»_ 255304. J*-
t. Goed uitz. Opel ASCÖj
„ bwj. '76, goede bnd J" f. uitlaat, trekh. APK 7-9* I.

pr. ’ 750,-. Tel. 045-22»
"j na 18 u. of in weekeng>.s Te k. Opel KADETT sta* .. car, 5-drs., bwj. '83. < I- 10-92, vr.pr. ’4.250," 1

046-748071. _^
' Te koop Opel KADëTT
■' met GT-stoelen, kl. JJbwj. '88, optimale co*»
- ’ 15.500,-. Tel. 04492j^; Opel KADETT 1600 Gl ,

'86, grijsmetallic, "$ \- f 10.950,-. Tel. 04906-13 ),■ Opel OMEGA 2.0 it
". grijsmetallic, LPG, ®L

km, ’ 16.950,-. Tel. **"

' 1387 ___^> Te k. Opel KADETT tui- "

' i.z.g.st. Tel. 045-2319g1> U

' Opel KADETT 1600 GTJ *l
'85, heel veel extra's, i rs

" cond., ’ 10.950,-. Tel- -" 1),
I 717081 na 15.00 uur^ jj

Opel KADETT stationcf ," S, bwj. '87, Lz.g.st. A"'0 i\ Mans. Tel. 045-2591_1>- '
Te k. Opel KADETT \*i HB, bwj. '80, APK, 3* 0
zeer mooi, ’2.250,-- n

i 046-516241. _^jj Vi
Opel KADETT 1200.J
'79, t.e.a.b. Tel. 045J3J? U

iTe k. Opel KADETT 12 S C

■ bwj.'B6, APK 11-'92, W vi
Opel Kadett 1,6 D sta^, s<: 5-drs, bwj. '87, i.z.g* d
045-443642. A i
Te k. wegens omst.n- ■ «RECORD 18 S, bwj. 8
g.st., ’7.250,-. Tel. v t
244963. s
Te k. Opel KADETT ijfl sbwj.'B7, rood, schuiM-' } Ivelg., plus div. fjj c’13.500,-. Geulle. Tel. T t
646083. _^
Te koop Opel ASC°t l
bwj. '81, APK tot 10-'^-
-045-273174. > l
Opel KADETT 12 N % 'bwj. eind '80, APK y 'Tel. 045-419749 _^, 'Te k. Opel ASCONA t
N, bwj. '80, i.g.st. ’ IfXj
04498-56142 zond.J*aj>
Opel SENATOR 30 E.^j
st., bwj. '80, vr.pr. / 4T
Rembrandtstr. 41, SjttgSj^
Weg. omst. Opel KAj£j
16S, Berlina, veel %
'83, ’ 4.800,-. (M5-7244J^
Opel OMEGA diesel sta"]
car, 1988, grijs >
f 13.950,-. Tel. 04906^Te k. Opel KADETT
bwj. 12-75, motorisch 'f 600,-. Tel. 045-220gg_>ji
Te k. Opel ASCONA 1J
diesel, bwj. '85, 5-drs, K"Te|
110.000, ’6.500,--
-045-221283. >

Peugeot A%
Te k. PEUGEOT 505 r
'81, veel extra's, i-z9-jrl 1
APK 8-92, pr. ’2.400,-' ,
045-210627 na 19.00J__^ ]
PEUGEOT 405 GR I■£ J \'88, mett. blauw, 60.000.-7
’ 18.450,-. Tel. 04906_!J>j ;
Te k. PEUGEOT 305 Sdfö
luxe model, bwj. atJ"' pi
antrac. met, i.z.gst-

’ 6.750,-. 045-427958^-4 i
Te k. PEUGEOT 206 1 |
Rally, km.st. plm 56.00%;
perf. en orig. f’16.900,- event. inr^^spreekbaar. Tel. ~f J
11773050 Of 046-75258VJ
Te k. PEUGEOT 205 XSj
85 PK, juni '89, 50.000 *'’ 16.000,-, 3 mnd ga_fA
Garage Regie. 043-6g_j_>
PEUGEOT XS, bwj. '&>.Jatrac. 22.000 km. als n|e ■’22.900,-. 045-453355^PEUGEOT 205 1.1 XEjj,„
'85, 64.000 km, f'-^
Tel. 045-255784. _^-^
Te k. PEUGEOT 405 -^uitv. Ml 16, bwj.3-'B9, "*£,
’43.200,- vr.pr. ’22.00"';
Tel. 04405-2852 __—^
Te k. PEUGEOT 205*»
omst., bwj. '85. 045jg1_?£V
PEUGEOT 505 GR S^,
car, 5-'BB, stuurs6o,"blauwmetallic, ’ I9 y
Tel. 04906-1387 __-^l
PEUGEOT 309 GL, <>>*%
9-'B9, blauw, D ;

’ 15.950,-. 04906-1387^
Te k. PEUGEOT 405 fr%
GR 1.9, 1e eig., bv.-
veel extra's. 045-270ggg^
PEUGEOT 205 GTi V
zwart, el. ramen, zeer | *APK ’ 10.750,- 045=3Jj_Vt
PEUGEOT 305 GR
stationcar, '85, geen '-^en mooi, radio, APK 1'"

’ 6.500,-. 046-529307^__X
PEUGEOT 505 GR, **_?..
6-'B5, schuifdak, f7.9°"'
Tel. 04906-1387.

Porsche J. ____——"Cjij
Te k. PORSCHE 911 SI, *L
'80, wit; 944 II Targa,
'86, rood. Beide autos J^extra;s, mr. en financ. "vuv
TeL 040-430376 ' ',

Renault

RENAULT KERRES

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

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond tot 20.00 uur. eek

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSJR&S>
Te koop RENAULT 19 GTR ?4

5
5°JS"ó£rrt22&L'elec. schuifdak, radio ' '" Z!T~Zas'metkl., get. glas, km.st! RENAULT 19 TL s^,

16.000, bwj. '91, pr.n.o.tk. schuifd., div. ace, J'v^Tel. 045-427618. km, '89. Grasbroeke^
RENAULT 21 Nevada GTS 28' Heerlen'W»*"^
station, 11-'B7, mett. blauw. Voor Piccolo's

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387 zie-rerder pagina 8
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Doelen
is echter zeer de vraag of de

dieWim Kok wil bereiken,ol_ werkelijk gehaald zullen wor-
et* als de burgemeester gekozen

*°rdt. Er schuilt namelijk het
sTote gevaar van 'Amerikaanse'

in een dergelijke ver-
rezing. Naar verwachting zullen.e twee of drie grootste partyen? een gemeente alle een kandi-?aat naar voren schuiven; die

zullen dan een sterk
j^rsoonlijke verkiezingscampag-ne houden. Een dergelijke werk-wijze vergroot de betrokkenheid
,^* de burgers bij de politiek niet.

daarvan zijn er ook uit
oogpunt wel op-

merkingen te maken by Koks
f°orstel. Als de burgemeester

door het volk wordtpkozen, kan hij zich in een poli-
fjek conflict met de gemeenteraad, eroepen op het feit dat hy door

et volk' is gekozen, net als de
«eftieenteraad zelf. Dat zou merk-
aardige situaties kunnen opleve-ren.
r*n gekozen burgemeester zal
"Ovendien geen genoegenmeer
geniën met het sterk representa-
jjeve karakter die dc functie nu
Ijeeft. Veel gemeenteraden heb-
ben dc portefeuille van dc burge-
meester sterk uitgekleed. Vaak

mogen zij zich alleen nog maar
bezig houden met de politie,
waarvan zij op grond van de wet
hoofd zijn. En voor het overige is
het linten knippen en Sinterkla-
7ttn nnh,nnOpn

Er is overigens nog een tweede
mogelijkheid. De burgemeester
kan ook gekozen worden door de
gemeenteraad. Dat heeft in elk
geval niet het bezwaar dat de bei-
de gekozen organen (burgemees-
ter en gemeenteraad) bij conflic-
ten in een wat merkwaardige
positie ten opzichte van elkaar
komen te staan. De burgemeester
heeft in dat geval zyn legitimatie
te danken aan de raad, die deze
legitimatie ook weer kan intrek-
ken.
Kok heeft zich afgelopen zater-
dag, toen hij de gekozen burge-
meester tijdens een partijbyeen-
komst weer van stal haalde, niet
uitgelaten over de vraag of het
een rechtstreekse of een getrapte
verkiezing zou moeten zijn. Maar
in beide gevallen is er een grond-
wettelijk bezwaar.

"WIM KOK
..stokpaardje..

Grondwet
De Grondwet zegt nu dat de bur:
gemeester door 'DeKroon' wordt
benoemd. In de praktijk betekent
dat dat het kabinet (bij gemeen-
ten boven vijftigduizend inwo-
ners), of de minister van Binnen-

landse Zaken een beslissing
neemt. Dat gebeurt overigens pas
nadat een vertrouwenscommissie
uit de gemeenteraad een voor-
dracht via de commissaris van de
koningin aan de minister heeft
gestuurd.
Die vertrouwenscommissie is ei-
genlijk al een vreemde eend in de
bijt. De instelling daarvan sugge-
reert een zeker democratisch ge-
halte bij de benoemingvan burge-
meesters, dat er feitelijk niet is.
Vooral wanneer een (ex-)politicus
op landelijkniveau aan een mooie
baan moet worden geholpen, zijn
achtereenvolgende kabinetten,
van welke signatuur dan ook, niet
te beroerd geweest de gemeente-
lijke voordrachten met een grote
boog in de vuilnisbak te mikken.

Gekunsteld
De gekunstelde oplossing die in

de PvdA in het verleden weleens
is gesuggereerd om het grondwet-
telijk bezwaar te omzeilen, ver-
dient ook al niet de schoonheids-
prijs. Die oplossing houdt in dat
het kabinet besluit voortaan bij
alle burgemeestersbenoemingen
blindelings de wil van de gemeen-
teraad of van het volk (via een
referendum) te volgen. Strikt for-
meel blijft dan de benoemde bur-
gemeester gehandhaafd, maar in
de praktijk zou het dan om een
verkiezing gaan.

Zo moeten we echter niet met de
Grondwet omspringen. Als daarin
staat dat de burgemeester wordt
benoemd door de Kroon, dan
moet dat ook zo gebeuren. Als
een (tweederde) meerderheid van
het parlement vindt dat dat an-
ders moet, vereist dat een wijzi-
ging van de Grondwet. De voor-
standers van de gekozen burge-

meester zyn nog nooit met zon
voorstel gekomen, omdat de kans
dat de tweederde meerderheid,
nodig voor een wijziging van de
Grondwet, wordt gehaald, buiten-
gewoon klein is. Daarom wordt
gegrepen naar oneigenlijke me-
thoden.

Klein ’huishoudelijk’ probleem al reden voor paniek

Chaos rond ’Plan-Simons’
neemt groteske vormen aan

nieuws analyse

DOOR CAREL GOSELING

HAAG - Een storm in
£en borrelglas, maar wel te-
*enend voor de paniek. Zo

een direct be-
J^okkene donderdag deMatste commotie rond het
Wan-Simons: de stelselher-

in de gezondheids-zorg.
Aanleiding vormde een pu-
blicatie in het Staatsblad.

en courant voor echte
l^eaks waar hele wetstek-
sten in staan. Nummer 590,Ja.argang 1991 was de schul-
"-\lge. Het blad bevatte een
""gemene maatregel van be-zuur d.d. 20 november 1991daarmee Simons een deel
Kan zijn stelselherziening
ativulde.
fiets aan de hand op zich. Ge-
;?ccl volgens afspraak met Twee-
,^e en Eerste Kamer. De wet-
stechnische snuffelaai-s ontdek-
,eh echter iets vreemds. Onder?.e algemene maatregel van be-zuur stond niet de handteke-ning van Simons. Alleen die van

Majesteit.

Apart briefje
r~e staatssecretaris had zijn. ahdtekening op een apart brief-Je gezet met als inhoud dat hij
6eacht werd te hebben getekend

s koningin Beatrix ook zo goed
was geweest daar tijd voor te
£hden.*|en ernstige 'vormfout' zo con-
cludeerden enkele figuren die
Zlch als autoriteit opwierpen. De
"^ak was ongeldig en daarmee

lag de hele stelselherziening plat.
Zeker nu uit de afdruk van eenbegeleidend Koninklijk Besluit
in het Staatsblad bleek dat dat
niet door de Majesteit was on-
dertekend maar door Simons en
de minister van Justitie ad-inte-
rim, len Dales.
Of er even opheldering kon ko-
men, was de vraag van diverse

niet dagen waren verlopen om
de nodige handtekeningen in de
juistevolgorde onder de stukken
te krijgen. „Het is soms uiterst
lastig om een schema te garande-
ren ook al is men in Nederland",
aldus de staatssecretaris.

Hij had dus maar vast een aparte
verklaring over zijn handteke-
ning opgesteld. Een 'normale
procedure' meende Simons, die
bij spoedzaken wel meer werd
gehanteerd. Niets aan de hand.
Een 'vermeende' vormfout. En
wat de afdruk in het Staatsblad
betreft zonder handtekening van
de koningin, dat was een mis-
druk geweestvan de Staatsdruk-
kerij. Die werd 'een dezer dagen'
hersteld.

kamerleden donderdag aan Si-
mons tijdens een debat. „Een
huishoudelijke logistieke zaak"
noemde de bewindsman het ge-
doe rond zijn handtekening op
het aparte briefje.

De Kamer liet het erbij, maar
waar Simons keurig aan voorbij
ging was de echte oorzaak van
de chaos. Om op 1 januari aan-
staande nog een deel van zijn
plannen te realiseren stelde de
bewindsman op 21 oktober een-
zijdig een tijdschema op. Of
Tweede Kamer, Eerste Kamer,
collegae bewindslieden en de
Majesteit zich daar maar even,
ongevraagd, aan wilden houden.

Sindsdien dramt de staatssecre-
taris door. Elke dag, bijna elk
uur, komt er wel een stuk van
hem over de stelselherziening
naar de Kamer, is er wel een
overleg op WVC of in het parle-
ment, moet er wel iets over ge-
roepen worden, gaan er wel fa-
xen uit. Niemand kan er meer
een touw aan vastknopen.
Geen wonder eigenlijk dat
staatssecretaris Ter Veld (Sociale
Zaken) de Kamer donderdag in

Gezien de zeer krappe termijnen
die bij de stelselherziening wer-
den gehanteerd had hij niet het
risico willen lopen dat er uren, zo

een wetsvoorstel over de kinder-
bijslag per 1 januari heel andere
bedragen meldde dat Simons
zelfde dag daarvoor had gedaan.

Om de effecten van de invoering
van een vaste jaarpremie in gul-
dens binnen de AWBZ (de nomi-
nale premie) voor mensen met
kinderen te compenseren zou de
kinderbijslag op 1 januari per
kind met 17 gulden extra om-
hoog gaan. Voor het derde en
volgende kind met 42 gulden ex-
tra. Dat meldde Simons woens-
dag.

Mispoes, zei Ter Veld donder-
dag. De opslag is 22,61 gulden
per kind bij de eerste twee kin-
deren. Voor alle volgende kinde-
ren komt er 10,42 gulden bij.
Begrijpt u het nog? Politiek-Den
Haag ook niet meer. Terwijl
WVC en Sociale Zaken hemels-
breed maar een kilometer of vijf
uit elkaar liggen. Of zouden ook
hier stukken tevoren al vast zijn
getekend?

Een week of wat geleden deed
zich overigens een soortgelijk
geval voor. Meldde Simons eerst
dat de nominale premie AWBZ
in 1992 geen 108 gulden zou wor-
den zoals gedacht, maar 72 gul-
den, drie dagen later schreef hij
de Kamer doodleuk dat het 125
gulden werd. Of men het eerder
geschrevene maar wilde verge-
ten.

Ondertussen moet de burger nog
steeds op enigevoorlichting over
de stelselwijziging per 1 januari
wachten. Simons is er klaar
voor. Zegt hij. Maar eerst moest
hij wachten op de besluiten van
de Eerste Kamer. Schuld van het
CDA. En nu die besluiten er zijn
wil hij weer wachten op de
Tweede Kamer. Want die debat-
teert komende week nogover de
zaak. Schuld van deWD.

Nog even en de kerstvakantie is
begonnen. Inclusief verplichte
atv-dagen voor ambtenaren. De
departementen gaan dicht. Of
zou Simons in zijn ijver debood-
schap soms persoonlijk bij elke
Nederlander willen brengen?
Kan de klachtenlijn vast bemand
worden vanaf 1 januari 1992?
Met uitgeruste ambtenaren? Mis-
schien helpt dat.

" STAATSSECRETARIS SIMONS
...chaos en paniek...

opinie

Gevaar van Amerikaanse toestanden evenmin denkbeeldig

Gekozen burgemeester past
slecht in ons staatsbestel

politiek objectief

DOOR HENRI KRUITHOF

*]EN HAAG - Wim Kok wil
*" bij de volgende gemeente-
raadsverkiezingen in 1994 de
jjtfgemeesters laten kiezen.
**ij denkt dat de betrokken-heid van de bevolking bij de*°kale politiek daardoor be-
vorderd wordt en dat het|temocratisch gehalte van
"et lokale bestuur erbij zalbinnen.
net is een oud punt van de PvdA.

in de jarenzestig en zeventig
■"^s het een stokpaardje van de
°°eiaal-democraten. D66 heeft in
r* tijd nog een krachtige impuls
pll die discussie gegeven. Deze
l^ste party heeft het onderwerp
jannenmet de gekozen minister-

kort geleden weer vanJ 3! gehaald. In het kader van de
vernieuwing

Pleegt een heuse commissie op
*'t moment zelfs onderzoek naaraeze kwestie.

Uitzondering
Toegegeven, Nederland is een uit-
zondering waar het gaat om de
benoemingsprocedure van de
burgemeesters. Maar of dat een
nadeel is, is zeer devraag. De bur-
gemeester wordt geacht een beet-
jeboven de partijen te staan en de
goede burgervaders vervullen die
functie ook in die zin. Trouwens:
op gemeentelijk niveau wordt zel-
den geklaagd over het feit dat de
burgemeester niet rechtstreeks
gekozen kan worden.

lezers schrijven
Roda JC

postbus 3100

Uw verslaggever Ivo op den
Camp, een copie van Cees Jans-
ma als het erom gaat Roda JC
onderuit te halen schreef maan-
dag met vette letters 'Punten na
anti-voetbal'. Het zij :zo, maar
verdiende Roda in dti uitwed-
strijden tegen PSV en j.a_jax geen
punten of was dat ook anti-voet-
bal? Nu, dan is de rekening
thans vereffend.

Het zal Koster en de zijnen een
zorg zijn, wantRoda staat met 19
punten op een gedeelde zesde
plaats op de ranglijst en zo ga je
dan de winterstop ir... Fantas-
tisch gewoon, want wie had dat
verwacht aan het begin van deze
competitie. Toen wercl het duo
Koster-Versluys door velen voor
doetjes versleten.

En er komt nog meer udt de bus,
dat durf ik te voorspellen. En
dan moet ik nog iets kwijt aan-
gaande een ingezonden briefvan
H. Duha uit Brunssunn van za-
terdag 23-11-91. Ook deze laat
weinig heel van Roda JC. In en-
kele opzichten heeft de man ge-
lijk, maar speelde Rtoda dan
tegen RKC en FC Oen Haag
geen goede wedstrijdein? Ik ben
het met de briefschrijver eens
dat voor de gewone man weinig
of geen service wordt geboden;
die wc's zijn inderdaad een ver-
schrikking. En dan die 'bulldo-
zers. Een tip voor Rocla JC: zet
in plaats van 'bulldozers' vrou-
welijke heftruckjes neer om de
orde te handhaven en fouillerin-
gen uit te voeren. Mem zal ver-
steld staan van het effect, want
als het op geweld aankomt lopen
ook die 'bulldozers' weg. En Ro-
da JC-bestuur, doe wat aan die
toiletten.

Dan heeft schrijver het tot slot
over de interesse van Roda voor
Erich Tammer. Mijn visie is en
blijft: trek streekvoetballers aan,
ook al is die Tammer nog zo
goed, hier in het Limburgse land
loopt materiaal genoeg; rond dat
graag voor Roda JC wii.l voetbal-
len. En die nemen meestal geen
grote zak mee om deze met geld
te (laten) vullen.
HEERLEN H.J. Vestjens

Schenking
De uitspraken van de? heer J.

Smeets over de schenking van
f 45.000 gulden, waai-van een
deel naar de Servische .stad Val-
jevo gaat, zoals beschreven in
het LD van 26 en 27 november,
vormen voor veel van mijn ken-
nissen in Sittard een provocatie
en worden als smakelloos be-
schouwd.

Voor mij is het aanleiding voor
de volgende brief: de gehele Eu-
ropese Gemeenschap, i.rt het bij-
zonder de heren Van den Broek
en Carrington, vormen wat Joe-
goslavië betreft de mislukkelin-
gen van het jaar. In één adem
met voornoemde heren kan nu
het Sittardse PvdA-ra sidslid J.
Smeets worden genoemd, die

met zijn voorstel de ÜJervische
stad Valjevo 45.000 gulden ter
beschikking te stellen die meeste
smakeloze opmerking van het
jaarheeft geplaatst.

Hoeveel onbekendheid met de
werkelijke verhoudingen in het
voormalige Joegoslavië spreken
uit deze gedachten. Ie; het u,
mijnheer Smeets, beke.nd, hoe-
veel nood en ellende er in Kroa-
tië is?
Kent u de verschrikkelijke ge-
volgen van de vernietijg ingsoor-
log die Servië tegen Kroatië
voert? Is het u niet bekend dat in
Servië nog steeds de oude com-
munisten, weliswaar onder een
nieuwenaam, aan de macht zijn?
En aan een Servische s.tad wilt
u, mijnheer Smeets, desalniette-
min duizenden gulden!S schen-
ken?

Ik zou willen voorstellen dat die
45.000 gulden voor de aankoop
van medicamenten ten behoeve
van Kroatië ter beschikking wor-
den gesteld. Ik kan u wel vertel-
len welke medicijnen daar
momenteel dringend nodig'zijn.
SUSTERSEEL Günte ir Hemen

(Door redactie ii ngekort)

Column
'Uit de kunst. Dit storid boven
de column van Jos Frusieh in het
Limburgs Dagblad vani donder-
dag 21 november, pagiina 2. Het
stuk was echt 'uit de kunst. Ik
kreeg het gevoel dat de schrijver
in de midlife-crisis is beland.
Hoort hij met Sinterklaas wel
eens 'als ik een klokje was?'. Of
op een begrafenis 'zo gaat Jantje
naar de bliksem toe?' Hij houdt
natuurlijk van 'een eifgen huis,
een plek onder de zon. Bij ieder
feest hoort nu eenmaal bepaalde
muziek en niet de muzikanten
vragen daarom maar 'het pu-
bliek. Houdt u niet van die mu-
ziek, verschoon ons dan tenmin-
ste van uw misselijk commen-
taar! Luister er niet naiar of ga
eens naar een goede arts, die
weet vast wel een andere reden
waarom het u 'week langs de be-
nen loopt!' Typisch 'Nederlands'
trouwens om iedereen, die iets
presteert meteen onderuit te ha-
len! Ook uw opmerkingen over
schranspartijen zijn niet nieuw.
Wat wilt u nu eigenlijk, zeggen?
Van de ene kant is schransen erg
en van de andere kant is. een fles

goedkope Edah-wijn (verdient u
iets aan deze reclame?) ook niet
goed. Waar gaat het nu in eerste
instantie om? Ik geef de heer
Frusch een goederaad: ga in een
roeibootje alleen de Stille
Oceaan op en kom pas terug als
u het kunt laten mensen te ver-
oordelen. Laat iedereen toch
doen wat hij zelf wil! Ik word
doodziek van het gebemoei met
de manier waarop ik de feestda-
gen door zou moeten brengen.
Als we het hele jaar door een
beetje vrede proberen te bren-
gen en ons steentje bijdragen
voor mensen die het niet zo goed
hebben, hebben we ook recht op
Kerstmis, met iets extra's zoals
we dat ook doen met verjaarda-
gen en andere feesten. De sfeer
bepalen we dan zelfwel. Ik wens
iedereen prettige feestdagen,
ook de heer Frusch.
EYGELSHOVEN

M. Jansch-Absil

(Naschrift redactie: kritische no-
ten aan het adres van mensen die- onder het mom van vrede en
zaligheid - Kerstmis exploiteren
als commercieel evenement, doen
geen afbreuk aan de oprechte in-
tentie, waarmee velen dit feest
beleven. Integendeel, ze blijven
waardevol voor iedereen die het
hele jaar door een beetje vrede
wil. Ook - en vooral — na een
tochtje op de Stille Oceaan. Wat
een heerlijke gedachte trouwens.
J.F.)

Racisme
Het is triest dat er mensen zijn
die hun problemen, ofde proble-
men in het algemeen, afschuiven
op de buitenlanders. Kapitalis-
ten veroorzaken de armoede en
spelen een aantal mensen tegen-
over elkaar uit. Zeker, de vluch-
telingenstroom moet worden
tegengehouden, maar niet met
racisme, maar door iets te doen
aan de problemen in de landen
waar de vluchtelingen vandaan
komen.

Eerst werden die landen leegge-
zogen door de internationale
kapitalisten en daarna worden
de arme mensen in die landen
lekker gemaakt hoe fijn het is in
de Westerse landen. Is het dan
gek dat veel mensen uit diearme
landen hierheen komen?

Arme landen bestaan eigenlijk
niet, ze worden arm gemaakt.
Het racisme wordt in Europa op
dit moment met alle middelen
aangewakkerd door nazi-par-
tijen, zoals het Vlaamse Blok en
de Centrum Democraten (ge-
spuis). Hun enige doel: verdeeld-
heid en haat zaaien. De ene slaaf
geeft de andere de schuld, dat is
het doel van de racisten! Zo blij-
ven de echte profiteurs, de grote
kapitalisten, buiten schot. Kijk
naar wat er in Duitsland gebeurt:
kinderen bijna levend verbrand
door brandbommen van racis-
ten!
HEERLEN Ben Tarici

RTL-4
Het is niet alleen Wiek Janssen
uit Sittard die zich ergert aan de
programma's van RTL-4. Aan
mij wordt herhaaldelijk ge-
vraagd om een oplossing voor
meer kijkgenot op de televisie.
De kijker is aan de ketting (ka-
bel) gelegd en van zijn vrijheid
van ontvangst beroofd. Er is nog
een ontsnapping mogelijk, de ei-
gen antenne.
Gelijk bevrijd van jaarlijkse ka-
beltariefverhogingen en het ge-
bekvecht over wat u wel en niet
mag ontvangen. Inmiddels zijn
acht satellieten tussen 28 graden
oost en 1 graad west op een rijtje
geplaatst, die enkele tientallen
programma's over Limburg uit-
zenden. De belangrijksten zijn
de twee Astra-satellieten op 19
graden oost die u met een klein
schotelantehnetje al 20 program-
ma's bezorgt en daarbij nog vele
radioprogramma's in mono en
stereo. Houdt u van knutselen en
heeft u nog een antennemotor
bewaard? Deze onder een be-
paalde hoek plaatsen en het
schoteltje iets heen en weer
draaien tussen Kopernikus 2 en
Intelsat 12 en u hebt nog meer
keus, zoals Noorwegen, Zweden,
Spanje, Italië, Joegoslavië, Ma-
rokko, Japan, Turkije en reporta-
gewagens, studioverbindingen,
correspondenten in oorlogsge-
bieden, huurkanalen voor het
bedrijfsleven en nog veel meer.
Ontvangst van onverknipte beel-
den, die uren later verknipt in
journaals zijn te ontvangen. Al-
les dus heet van de naald. Als
men dan zoveel interessants op
tv ziet, dan kijkt men zelden nog
naar RTL-4 en vindt men de ka-
bel ouderwets. Zon groot pro-
gramma-aanbod kan geen kabel
aan.
HEER Henk Vastermans

(Door redactie ingekort)

Blokkade-actie 'Stille Nacht bij vliegveld Beek

Zate irdag 30 november 1991 ♦7
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Renault (

R 4 BEST. F6, gr. kent.,
IIPG, '83, APK, i.g.st, vr. pr.

’ 1.750,-. 04493-1910.
RENAULT 21 TSE, bwj.'B6,
alle opties o.a. dubb. pakket,
1.m.-velg. i.z.g.st, elke keur.
toegest, vr.pr. ’ 11.000,-.
Tel. 045-411218
Te k. RENAULT 21 TL, 4-
drs., bwj. '86, ’ 9.500,-. Tel.
045-324734.
RENAULT 25 TX, 11-'B7,
wit, LPG, 110.000 km,

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 25 V 6inj. 1984,
APK, pr. ’8.950,-. Inr. mog.
Tel. 045-255784.
RENAULT 18, bwj. nov. '78,
vr.pr. ’1.150,-; LPG-inst.
merk Vialle, vr.pr. ’275,-.
Tel. 046-515346.
RENAULT 11 GTX 3 drs.
bwj. '87, nw. model, blauw-
met, elec. ruiten, slotvergr.,
get. glas, kuipstoelen, trekh.
in stv.nw. pr. ’ 8.750,-. Tel.
046-750506.
RENAULT 5 aut. bwj. '81, 4-
drs. orign. km.st. 53.000, i.z.
g.st Tel. 04498-51373.
RENAULT 5 1982, in pr.st,
APK 8-92, ’1.500,-. Tel.
045-323913.
RENAULT 21 Nevada Fa-
miliale Turbo Diesel, 11-'BB,
metalliek, 7-pers.,
’22.950,-. Tel. 04906-1387
AUTOMAAT Renault 5, APK
deze auto is in absolute
nieuwstaat, vr.pr. ’ 2.200,-.
Vullingsweg 15 Heerlerbaan
RENAULT 25 TS, 10-'B5,
antraciet grijs, metallic, LPG

Te k. RENAULT 19 TXE, [
bwj. '89 i.z.g.st. Auto Le -Mans. Tel. 045-259111. >
Te k. RENAULT 5, type "'B3, [
APK, i.z.g.st. Tel. 04405- ï
3069. -Rover
ROVER 820i, '87, i.z.c|.st.,
100.000 km., centr.veirgr.,
alarm, st.bekr., el.spieg. en
ramen voor, verbr.9-10 Itr.
norm benz., nw.pr. ’ 50. 000
vaste pr. ’12.900,-. Tel.
045-319931 .
Te k. ROVER 2600, bwj. '80,
i.pr.st. APK, pr. ’3.01:x),-.
Tel. 046-378944.
Range ROVER bwj.'Bs aan-
hangwagen. Tel. 04499-
-1615/06-52107978.

Seat
Seat TOLEDO uit voorraad
leverbaar, nu nog voor oude
prijs. Seat Dealer Autosport
Brouns bv, Schelsberg 175,
Heerlen. 045-725507.
SEAT Ibiza 1.2 Chrono, bwj.
'90, rood, 17.000 km. in nw.
St. ’ 15.750,-. 045-45335.5.

Skoda
Te k. sport, rode SKODA,
bwj. '84, APK 8-92, 60.000
km. z.g.a.nw. pr.n.o.t.k.
043-214972.
SKODA type 120 L, bwj.
7-'B5, APK 9-92, 1e eig., i.
z.g.st., vr.pr. ’2.750,-. Tel.
04454-2092.
Piccolo's in het LimL.urgs
Dagblad zijn groot in RE-

’ 8.950,-. Tel. 04906-1387 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Subaru

Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks en Bristol)
Subaru Legacy demo '91
Subaru 1.6GL coupé '88
Subaru stationw. 4x4 '87
Subaru Justy 1.0 SL '85
BMW 520iautom. '86

BMW 732i'84
Fiat Tipo '88

Fiat Uno 45 S '86
Ford Siërra 1.6 aut. '84/'B3

Ford Escort 1.6i'87
Lada 2107 15.000 km '87

Mercedes 200 D '82
Mercedes Jeep 280 GE '83

Opel kadett 1.6i'89
Opel Omega 2.0iautom. '89

Opel kadett 1.3 '87
Opel Corsa 1.2 '87

: Peugeot 405 GL 1.4 '88
Renault 5 SL '88

Seat Malaga 1.5i'89
Seat Ibiza 1.5 GL '86

Suzuki Alto '86
<Toyota Carina 2.0 diesel '87
I Volvo 340 autom. '88
"Volvo 740 GLE stationw. '85

VW Passat diesel '87
VWGolf 1.388

*VW Golf I.Bi veel extra's '87
Tevens ruime keus voor de

kleinere beurs!
Prijsklasse

’ 1.000,- tot ’ 4.500,-
Decemberaktie
APK ’ 39,50
S 045-725588

Te koop SUBARU sedan 1.6
GL 4-drs., bwj. '88, pr.

’ 15.000,-. Tel. 045-4565178

Suzuki
Te koop SUZUKI GX C<:jüpé
bwj. '82, in perfecte sitaat
Tel. 046-529217.
Te k. Suzuki SWIFT 1.3 GS,
zwart, bwj. '85, APK '92:, i.g.
st, vr.pr. ’7.500,-. Tel.
04454-1002, na 17 uur.
Suzuki SAMURAI bwj. '89,
geel kenteken. Tel. 04.499-
-1615/06-52107978

Talbot
Te k. Talbot SAMBA, bwj.
'82, in goede st, APK aug.
92. Prijs ’1.950,- Tel. na
18.00 U. 045-714756.
Te k. TALBOT autom. GLX
1600, bwj. '81, beschaidigd,

’ 900,-Tel. 045-212117.
Talbot SAMBA, m.'B3, APK
8-92, stereo, 3-drs. 2:uinig
en mooi, ’2.750,-, mr. mog.
Tel. 04455-2763.

Toyota
Toyota COROLLA '78, pr.
’250,-, APK 5-92. Tel.
04493-4751.
Toyota CARINA 1600 cileLu-
xe, 2-drs. kl. rood, trekh.
APK, bwj. '79, vr.pr.
’1.500,-. 04406-41813
Toyota TERCEL coupé, 3-
drs., '82, apart mooi,
’2.750,-. Tel. 045-2189. 15.

Triumph
Te koop TRIUMPH Acclaim
HLS, bwj. '84. Tel. 046-
-510871.

Volkswagen

Te k. GOLF GTi 1.8, 1983,
met ace. Aan de Beuk 39,
Landgraaf.
VW GOLF 1300 CL bwj. '87,
grijsmet, trimline ’11.250,-
Tel. 046-527945.
Te k. GOLF 1300, bwj.'Bl,
i.z.g.st, met vele extra's,
APK, vr.pr. ’2.700,-. Burg.
Slangenstr. 54, Hoensbroek
VW SCIROCCO 1 geh. ge-
rest, techn. 100%, ATS 15",
GTi-5 bak, kl.goudmet,
APK 7-' 92. 045-722886.
Te k. van 1e eig. (dame) VW
POLO Van 1.3, i.z.g.st, 87,
32.000 km. Tel. 045-243674
VW GOLF Manhaften 1.3,
bwj. '89, 41.000 km. Tel.
045-752624.
Gevr. Golf JETTA diesel oud
model blikschade/afgekeurd
geen bezwaar. 045-428527.
Te k. VW GOLF 1.6 GTi,
i.z.g.st, mr. mog. Tel. 045-
-728419
VW GOLF Memphis, grijs-
met. bwj. 8-'BB, brede bnd.
pr. ’ 16.900,-. 045-453355.
VW PASSAT Variant 1800i
CL, bwj. mei '89 van niet ro-
ker. Tel. 04499-359".
Te k. VW GOLF LD, bwj. '78
Lz.g.st, APK 5-92, pr.

’ 2.490,-. Tel. 04454-2342.
VW GOLF 16 CL 5-drs, bwj.
'89. Manhattan uitv., kl. rood
plus stereo, niet van nw. te
ondersch., km.st. 40.000,

’ 18.750,-. 045-423660.
Te k. GOLF Miljonair 1.6,
bwj. '88, km.st. 60.000, pr.

’ 19.500,-. Tel. 045-312936
Te k. VWGOLF 1.3 CL, bwj.
'87, mcl. ATS-vlgn. schuifd.
k|. beigemet. Inl. Dorpstr. 25
Brunssum. 045-252815.
VW JETTA diesel 5-speed,
100%, zeer mooi, bwj. 19-
-10-1984, ’7.750,-. Tel.
045-727169.

Te k. VW PASSAT Combi,
bwj.'B6, i.z.g.st, APK, km.st.
75.000, tel. 045-411598
GOLF GTi cabrio, '84, rood,
’19.950,-; GTi cabrio., '82
aut. ’ 17.950,-. 046-518 738
VW GOLF GTi 16V, '86 , verl
15 LM enz. ’18.950,-. Tel.
04493-2903.
Te k. VW GOLF 1.3, bwj.
11- '89, in nw. st, vr.pr.

’ 19.500,-. Tel. 04455-2 264
VW GOLF MX 1300 bwj.
'79, met ATS, APK 6-9.;>, i.z.
g.st, ’2.600,-. Mgr. Lem-
mensstr. 36, Nieuwenhcigen
VW Golf '86, ROOD," GTi
spoilers etc, in pracht :staat,
pr. n.o.t.k. Tel. 046-520953.
Te k. VW SCIROCCO 1600
GTi, i.g.st. Klingbemden 33,
Brunssum.
Te k.' GOLF GTi, bwj '78,
kant en klaar om te racen,
110 PK, veel extra's, pir.n.o.
tk. Tel. 045-463768.
GOLF 5-drs., open dak
trekh., motor en versn. '83
plm. 80.000 km., set winter-
banden en dubb. koplamper
carr. goed, APK '92, ’ 300,-.
Tel. 045-712847.
Oranje GOLF, weg. bel
’BO,- i.d. 3 mnd. bwj. '80,
km.st. 140.000, moto ir er
caross. goed. Tel. 045-
-321588 tus. 15-17 uur.
Te k. GOLF c turbo D, bwj
'82, i.g.st, vr.pr. ’5..>50,-
Platanendreef 50,Bruns;;;um
Tek. GOLF 16 CL, LPC.ÏTÏÖ
89, nw.st, ’18.900,-. Autc
Engelbert, 04458-2918
VW GOLF, '81, APK

’ 2.750,-. Winselerhofstr. 17
Kerkrade. 045-421133.
Te k. VW JETTA turbo die
sel, bwj. jan. '89. Tel. 045
421334.
Wat VERKOPEN? A.dver
teer via: 045-719966.

Volkswagen GOLF 1800 Volkswagen PASSAT CL V
GTI, 6-'BB, metallic groen, station variant, 4-'9O, LPG, fv
60.000 km. ’ 19.950,-. Tel. wit, 65.000 km. ’29.950,-. C
04906-1387. Tel. 04906-1387. C
Volkswagen PASSAT sta- Te, k

v Y^-TOLF GLD, die- £tion variant CL 66 KW, 3-'B9 sel' .bwl- 81- APK 92, zr. 'wit, LPG. ’26.950,-. Tel. moolvT£__ tl'"'"' >nT F
04906-1387 mog. Tel. 045-455700. £
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Kies voor de \7 Ster Garant E
zekerheden van

Smeets! \
MAASTRICHT ■■^SÊEm [
TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190 D impalabruinmet. '89 67.000,- 42.500,-
-190 D zilvergrijs '90 75.000,- 56.000,-
-250 D rookzilver DEMO '91 96.000,- 85.000,-
UCCDI CM WIJNGAARDSWEG 55ntZIZnLCIIN TEL: 045-224800

TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190E2.0roodn.et. .sportline* '90 84.000,- 59.500,-
-2000 wit '85 80.000,- 29.500,-
-200 E rookzilver .sportline' '90 95.000,- 69.500,-
-300 D anthracietmet. '88 98.000,- 55.500,-
-/■*"**■ Cl CCM HIJKSWEG NOORD 125VJCLCIZIN TEL: 046:757575
TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190 D bordeauxrood '88 65.000,- 34.000,-
-190 E perlmutgrijs .sportline" '90 85.000,- 59.000,-
-200 D bl.zwartmet. '89 80.000,- 59.000,-
-300 E bl.zwartmet. aut. '87 125.000,- 54.500,- ,

400 SE, directieauto, '91 ]
astralzilver met blauw leder en veel extra's

ANDERE MERKEN |§" j
MERK TYPE BWJ. NIEUWPR. NU
(G)Audi 100(100 kW) wit '88 59.000,- 23.500,-
-(G)BMW 316 bl.met. LPG '86 42.500,- 15.500,-
-(G) Ford Scorpio 2.9iGL zwart '88 65.000,- 32.500,-
-(M) Hyundai Sonata 2.4iblauwmet. '89 50.000,- 22.500,- !
(G) Nissan 200 SX turborood '89 67.500,- 45.000,-
-(H) Peugeot 605 SRi bl.grijsmet. LPG '90 65.000,- 42.500,-
-(G) Volvo 240DL -LPG combi '84 50.000,- 16.500,-
-(G) Volvo 240 GL diesel wit '89 52.000,- 27.500,-
-(G) Volvo 740 diesel combi '88 70.000,- 35.000,-

ALLEEN DiE AUTO'S WAARAAN SMEETS ÉN
MERCEDES-BENZ HUN GOEDE NAAM VERBINDEN

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

" Volledige Garantie " Geld-Terug Garantie

" VeiligheidsGarantie " Gegarandeerd bouwjaar en km-stand

" Servicecontract " Servicepaspoort " 24-uurs Hulpdienst.

SmeetS— 1iH.;1.-tiß,miMH_M«)-..*-|-til
DE ENIGE OFFICIËLE MERCEDES BENZ-DEALER

VOOR ZUID-LIMBURG!

Volvo

Volvo Ski-Open
Alleen zaterdag 30-11-1991

Bij VOLVO-dealer
Jac. Klijn
Kerkrade

Alles wat u over VOLVO en
de wintersport moet weten

met medewerking van
INDOOR SKI-CENTRUM

SKI 2000 te GELEEN.
Tevens kans om gratis

ruiten te laten graveren.
Geopend van 10.00 tot

17.00 uur.. Volvo Jac. Klijn
Kerkrade

Strijthagenweg 123
Tel. 045-458000.

i Volvo 66 L, AUTOMAAT, okt, '80, 104.000 km, APK tot
10-92, vaste pr. ’1.250,-.

J Tel. 045-316028Landgraaf., Te k. gevr. VOLVO 6 cyl.
diesel 240 of 740 serie, goe-

" de motor vereist. Tel. 045-
-' 258881.

' VOLVO 340 DL, bwj.7B,
APK 9-92, te.a.b., tel. 045-- 411218 of 043-642684

l Te k. VOLVO 343, 1980, i.g.- st ’775,-. Tel. 04498--. 56142. Zond, na 12 uur.

" Te koop VOLVO 460 GL__ bwj. 3-'9O, smook zilvermet.
I vr.pr. ’26.500,-. Tel.

04404-2663.

" VOLVO 240 GL station 8-
" '86, LPG-onderb., airco,
.stuurbekr., wit. ’17.950,-.
|. Tel. 04906-1387.

" Te k. VOLVO 343, speciaal_ APK, bwj. '79 vr.pr.
i- ’ 1.800,-. Tel. 045-460909.
D Te k. VOLVO 340 automa-_ tiek, bwj. '86. Tel. 04459-
-:, 2070.
7 Te koop VOLVO 360 GL 2.0_ m. '86, i.z.g.st. veel extra's,
i- Ammonieterf 219, Heerlen,
i- Tel. 045-227434._ VOLVO 740 automaat met
'- aanhangwagen. Tel. 04499-

-1615/06-52107978

VOLVO 340 5-drs. bwj. '83,
met trekhaak, APK 10-92,
kl. blauwmetallic, t.e.a.b.
Tel. 045-259525.
Te k. Volvo 460 GLi, AUTO-
MAAT, 6 nov. '90, kl. beige-
met, km.st. 6.500, veel ac-
cess., ’lO.OOO,- onder nw.
pr. Tel. 045-259497.
VOLVO 340 DL, 3-drs., bwj.
'87, 64.000 km, antracietmet
z.g.a.nw. TeL 045-252581.
VOLVO 340 GL bwj. '85, s-
drs., bord.rood, i.z.g.st.,
APK 5-92, pr. ’4.700,-.
Tel. 045-742368.
VOLVO 240 DL, 1985, met
LPG, 139.000 km. kl. wit,
’8.750,- mcl. BTW. i.z.g.st.
Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.
Te k. VOLVO 345DL, bwj.
'81, APK 11-92, zeer goede
auto, ’ 2.750,-. 045-314373
Van Volvomedewerker
VOLVO 440 Sunray, kl. rood
bwj. apr. '91, plm. 2.500km,
’6.000,- onder nw.pr. Ter-
veurdweg 22, Hoensbroek.
Te koop VOLVO 440 Turbo,
okt. '88, div. extra's, 1e eig.
Gunstige prijs. 046-334411.
VOLVO 245 GL stationcar,
10-'B3, LPG onderbouw.
’9.950,-. Tel. 04906-1387.

Diversen
"Met BOVAG-gar.: Öpëï
Veetra 2.0iGL '90; Opel Ka-
dett caravan, 5 drs., '89;
Opel Kadett 3 drs. 12S, '85;
Ford Siërra 2.0 CL, 5 drs.,
'87; Ford Fiesta 1.1 CL, 5
bak , '89; Ford Fiesta 1,1 L,
'86; Peugeot 205 Accent,
'87; Toyota Corolla 1.6 GL
'88; BMW 320i4 drs. '84;
VW Golf cabrio GLI '83; VW
Kever 1200 Lux '82. Auto
Maessen Klimmen. Tel.
04405-1358.
Ink. alle merken auto's, be-
talen hoogste PRIJS. 045-
-416239 's zondags open.
Met spoed te koop gevr.:
Jeeps, bestel-, personen-
wagens. TOPPRIJZEN !
045-456963.

6374 GZ, huisnr. 98. |
Terreinauto en Combi

Jaihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,- .
)pel Omega 2.0icombi LPG 1989 ’ 24.900,- ]

Automaten
)aihatsu Applause Xi Autom 1989 ’ 22.900,- I
_di 80 kl. wit, getint glas 37.000km 1988 ’ 23.750,-

Occasions
sMW3l6izwartmetsportv. 16.000km 1989 ’ 28.900-
-/WPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989 ’ 29.900,-
-kudi 80kl. blauw 42.000km 1988 ’ 23.900,-
Honda Accord 2.0 EX 40.000 km 1989 ’ 23.750,-
-_ugeot2osXßl.4 36.000km 1990 ’ 15.900,-
-/WGolf Memphis 1.8 kl. wit 1989 ’ 18.750,-
-/WPolo Sedan blauwmet. 11.OOOkm 1989 ’ 16.900,-
-rfazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
Dpel Kadett 1.6ikl. zwartmet 48.000km ... 1988 ’ 15.900,-
-_*pel Kadett 13 LS Sedan, wit, 55.000km . 1988 ’ 15.900,-
-"ord Siërra 2.0 Sedan, bruin, 41 .OOOkrn ... 1988 ’ 18.750,-
-slissan Sunny Twincam coupérood 1987 ’ 18.900,-
Mfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
-""eugeot 205KR kl. rood, 42.000km 1988 ’ 14.750,-
-3MW 324Dverlaagd sportvelg 1986 ’ 17.900,-
-rtitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ 10.900,-
AV Golf GTi kl. rood 90.000km 1986 ’ 17.900,-
ArV Golf GTi kl. groen veel extra's 1583 ’ 9.900,-
-_rd Siërra 1.6 CL Sedankl. blauw 1987 ’ 13.900,-

I*oyota Corolla Sedankl. rood 45.000km .. 1988 ’ 16.900,-
-rord Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
-3MW 316kl. blauw 124.000km 1986 ’ 14.750,-
Vlercedesl9oEwitsportv. 103.000km 1986 ’ 19.900,-
Vlercedesl 90AMG uitvoering 1983 ’ 19.900,-
Mfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
DpelKadett 12LSsportuitv 1985 ’ 10.900,-
Daihatsu Charade turbo diesel 1987 ’ 11.750,-
Daihatsu Charade diesel 1987 ’ 9.750,-
Dpel Corsa 12LS Sedan kl. wit 1985 ’ 6.750,-
Dpel Kadett 12LS 3-drs kl. wit 1984 ’ 5.950,-
Dpel Manta 3-drs GT zeer mooi 1984 ’ 9.750,-
Vlitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Renault R5kl. witl2o.oookm 1987 ’ 6.950,-
Daihatsu Cuore kl. rood 62.000km 1985 ’ 5.950,-
Daihatsu Charade 5-drs kl. zilver 1985 ’ 6.750,-
-=brd Escort 1.3Lkl. blauw 1983 ’ 6.500,-
--iat Uno 70S 5-drs kl. groenmet 1983 ’ 5.950,-
-vlazda 323 LX Sedan zeer mooi 1983 ’ 5.950,-
Dpel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120LS coupe 43.000km 1983 ’ 2.950,-
Bkoda 120LS Sedan 58.000km 1984 ’ 2.950,-

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

Auto keuren ??
Direct klaar zonder afspraak, bij afkeur geen kosten.

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 14 TRS 1986
Opel Ascona 1.6LS 4-drs. bruinmet 1984
Lancia Prisma 1600antracietmet Im-vlgn 1984
Opel Kadett 1.2LS wit 1987
Saab 9000 i 16V5-drs. Odoardogrijs 1987
Lancia Prisma 1.6 blauw 1988
Saab 9000 CD autom. extra's cruisecontroll
metalliclak 1989
Lancia Prisma 1.6 goudmet 1986
Saab 9000 Turbo5-drs. Odoardogrijs extra's
schuifdak Im-velgen airco 1987
Lancia Thema Turbo Stationcar zilvermet
Alcantara bekl. verstralers, armleuningvoor 1988
Saab 900i5-drs. extra's schuifdak 1988
Opel Ascona 1.6GL 5-drs. zilvermet 1984
Lancia Dedra 2.0 iE zilvermet. Im-velgen
radio-cass. electr. zijspiegels 1991

Heerlerbaan 66 Heerlen
Tel. 045-428840.

Bovag Autobedrijf May Crutzen
Citroen

KM V624 valve, groenmet., 11.000 km 1991
KM Turbo diesel roodmetallic 1990
KM 2.0Ambiance blauwmetallic 1990
BK 19GTi blauwmetallic 1991
BK 16TGi break blauwmetallic 1990
BK 19TRS rood Break 1986
BXI4 TGE grijsmetallic4.000km 1991
BK 14 RE wit 1985
AX dieselzwart 4.000km 1991
AX 10 E wit 1988
Visa 11 RE blauwmetallic 30.000 km 1987
CX 25 GTi Familial Break wit ABS 1987
CX 2500 TRD Turbo schuifdak grijs 1988
CX 22 TRS schuifdak grijs 1986
Fiat 127 1050zilver 1985
Seatßonda 1600zilver 1984
Renault V6Turbo zwart Alpine 1988

Hunsstraat 33, Übachsberg. Telefoon 045 - .75 21 21

anaa
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 1.0 zwart ’ 21.260,-’ 18.990,-
Fiat Uno 1.4 Base Elegant ’ 22.505,-’ 19.990,-
FiatUnol.4S ’ 23.505,-’ 20.990,-
Fiat Panda 1000L ’ 14.160,-’ 13.160,-
PandaIOOOCLX ’ 15.160,-’ 14.160,-

Te k. VW JETTA 4 drs. '80;
Nissan Cherry 3 drs. '83; 2
maal Peugeot 305 SR '81;
Talbot Horizon '82; Opel
Kadett City '78. Goedkope
inruilauto's met APK. Auto-
bedr. Maessen Klimmen.
Tel. 04405-1358.
Te k. Opel OMEGA 2.0 i, bwj
'87, LPG, veel extra's. Tel.
04498-54664.
Gevr. VESPACAR of soort-
gelijke auto, 20 of 40 km p.
uur. Tel. 045-442951.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
Opel KADETT 1.2 LS '86;
Ford Escort 1.6 CL nw. type
'86; Ford Fiesta nw. type '85
Opel Kadett 1.2 S 3-drs '84;
Ford Escort 1.1 Laser 5-bak
'84; Mitsubishi Galant 2.3
Turbo-diesel GLX '84; Ford
Escort 1.6 L 5-drs. '83. Ga-
rantie-service-financiering.
Autobedrijf Dortangs, Al-
taarstr. 2, Schinnen 04493-
-2211
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Wij betalen ’ 500,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Rechtstreeks uit Italië; 3
maal Fiat 500 L, bwj. 70-71,
in goede staat. Tel. 04405-
-2297 b.g.g. 1358.
SUZUKI Swift 1,0 GLS "88;
Suzuki Swift 1,3 GL '87; Su-
zuki Alto '88; Suzuki Alto '84
Suzuki Alto '82; Suzuki Car
ry bus '86; Nissan Micra GL
'87; Fiat Panda 1000S5 bak
'87; Fiat Panda '82; Fiat Unc
60S 5 drs. '89; Renault 9D
'83; BMW 315 '83; BMW
323 i '83; BMW 316 '84;
BMW 318i '85; Nissan Sun-
ny Coupé '89; Honda Ac-
cord '88; Opel Record 2.0S
'85; Porsche 924 '78; Toyota
Tercel '82; Ford Fiesta 110C
'85; Ford Fiesta '85; VW Po-
lo '86; VW Golf Memphis
'88; Ford Taunus '80. Auto-
bedrijf Reubsaet, Op de Vey
47-49, Geleen. Tel. 046
744944. Uw adres voor APK
en alle autorep.

UCAR Kerkrade. Keuze uit
lm. 75 auto's. Let op onze
anbiedingen 0.a.: Suzuki
.Ito 2x '87/'B9 zilver
6.750,- of ’ 197,- p/m; Fiat

"anda wit 2x '87; Fiat Uno
Sc '87/'BB wit, zwart
8.750,- of ’225,- p/m;

lissan 100 NX '91 Cabrio;
londa Civic '84/'B9 diverse
litvoeringen v.a. ’ 5.750,-;
Jissan Sunny '85/'9O Sport-
oupé ’ 5.900,-; Ford Es-
ort 3x '82/'B5 v.a. ’ 3.750,-;
Vlfa 33 zwart '86 ’ 7.750,-;
/lazda 323 3x WB7 auto-
naat ’5.750,-; Nissan Mi-
ra autom., '86 zilver; VW
3olf 1300 CL '83/'B7 v.a.
c 4.900,-; VW Golf GTS uitv
B8zwart; Golf GTi '85 blauw
:ord Fiesta 1100 '86; Opel
_k>rsa '84 zwart ’6.250,-;
Dpel Kadett 4x '84/'9O v.a.
f 4.900,-; Suzuki Jeep 2x
87/"89; Opel Rekord autom.
84 ’4.250,-; Combi Opel
<adett '88 5-drs; Ford Siërra
88 Combi 5-drs; Ford Siërra
_k>mbi '90; Peugeot 405 GR
3reak type '90; Volvo 5x
MO/460 Combi v.a.
f 4.750,-; BMW 316 318i
320i5x v.a. ’ 6.750,-; BMW
735 autom. '88; VW Passat
5-drs '88 ’ 9.750,-; Audi 80
3x '88/'9O zwart. Volledige
jarantie, 6 maanden tot 2
aar. Gratis APK en afleve-
■ingsbeurt. Inkoop contant!
Directe financ. voor iede-
reen volgens Amerikaans
systeem! Lucar, Holzstr. 67,
Kerkrade. Tel. 045-456963.

Diesels
VWGolf'B7; VWGolf'Bl;
VW Jetta '85; Ford Siërra
,stationcar 5-drs. '84; Opel
Ascona Traveller '87; Opel

Rekord nw. type, '84.

Bestelauto's en
personenbusjes
Suzuki Carry '84; Daihatsu
Minibus '84; Subaru Minibus
'85; Mitsubishi L3OO diesel
'84; Mitsubishi L3OO '82;
Ford Transit '82; Citroen

2500 '83;
Jeep

Suzuki 410 softtop '83.
Pr. Hendriklaan 32,

Brunssum. Tel. 045-257786

G"ottgens
Sittard

Haspelsestr. 20
Tel. 046-516565.
Audi 80 18 S '87
Escort 16 CL'B7
Escort Diesel '88
Sierra 1.6 CC'B7
Scorpio 20 GL '88

Mazda 323 GLX '88
Mazda 323 5-drs '88
Mazda 323 4-drs '88

Ascona '85-'BB
Corsa '85 t/m '89
Kadett '85 Vm '91

Kadett Diesel '88 t/m '90
Omega '89

Omega automaat '87
Veetra 5-drs 18 SBB

Suzuki Swift 5-drs GL '89
Volvo 440 '89-'9O

Volvo 440 turbo '89

Te k. MERCEDES 280 SE
type 124, bwj. '77, LPG
’2.500,-; Opel Ascona 2.C
N bwj. '79, LPG, ’1.250,-
Mazda 323 5-drs. '80
’2.450,- alles met APK er
15 auto's van ’4OO,- tol

’ 5.000,-. Tel. 04498-54319

Fiat Uno I ES '91 1e eig. ;
’16.500,-; Uno 60 S '88 1e
eig. ’10.750,-; Tipo IE '90 .
1e eig. ’17.750,-; Panda 'Fire '88 1e eig. ’8.900,-;
Croma CHT '87 1e eig.
’12.750,-; Ritmo Silver '87
1e eig. ’8.750,-; Opel
Omega Sport '88 1e eig.
’28.500,-; Omega I.BS/2.0i
'87-'9O v.a. ’ 14.000,-;
Omega 2.0 i Combi '88-'9O
v.a. ’ 19.750,-; Senator aut.
'84-'BB v.a. ’8.750,-; Asco-
na Traveller '87 1e eig.
’10.750,-; Kadett sedan
1.7 D '90 1e eig. ’19.750,-;
Kadett GLD 5-drs. '88 1e
eig. ’15.750,-; Kadett '84-
-'B9 v.a. ’6.500,-; Kadett
cabriolet '81 ’9.750,-; Ka-
dett Combi D/1.6i '85-'BB
v.a. ’9.000,-; BMW 320 i
touring m. '89 1e eig.
’34.500,-; 520 iaut. '88 1e
eig. ’37.500,-; 520 i '86
’12.750,-; 525 8520 i '84-
-'B5 v.a. ’8.000,-; 320./316/
323 i '84-'B6 v.a. ’8.500,-;
VW Passat 1.8 '89 1e eig.
’24.750,-; Golf D Memphis
'86-'B9 v.a. ’12.500,-; Golf
1.3/1.6 '85-'BB v.a. ’9.500,-
Golf aut. '86 1e eig.

’ 12.500,-; Passat D '84-'B6
v.a. ’7.500,-; Golf I.Bi '88
1e eig. ’16.750,-'; Merce-
des 190 E '87 1e eig.
’28.500,-; 280 E '81
’6.250,-; Audi 80 S '88-'B9
v.a. ’21.000,-; 80 D '88
’21.000,-; 100 CS '85-'B6
v.a. ’6.500,-; Ford Siëna
DOHC '90 1e eig. ’21.500,-
Siërra GLD/sedan '85-'9O
v.a. ’7.000,-; Siërra sedan
'84-'9O v.a. ’6.000,-; Siërra
Combi '83-'BB v.a. ’6.000,-
Scorpio 2.0 GLi '80-'9O v.a,
’12.500,-; Siërra XR4i '85
1e eig. ’16.750,-; Fiesta
I.IL '85 ’7.750,-; Escort
'84-'B9 v.a. ’5.000-; Escort
aut. '85 ’9.250,-; Peugeot
309 GTi 1.9 '89 1e eig.
’23.500,-; 405 GR 1.9 '89
1e eig. ’21.500,-; 405 GR
Combi 1.9 '89 1e eig.
’25.000,-; 205 '85-'BB v.a.
’7.500,-; Renault 19 GRR
'89 1e eig. ’18.500,-; 21
GTL '88 1e eig. ’ 14.000,-;
11 GTX '86 ’ 8.000,-; 25 V6/
GTS/GTX '85-'9O v.a.
’6.750,-; 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. ’13.750,-; BK '84-
-'BB v.a. ’4.500,-; CX 2.2
TRS '87 1e eig. ’ 12.000,-;
Alfa 75 16/18/20 '86-'BB v.a.
’11.500,-; Volvo 440 GLT
'89 1e eig. ’22.500,-; 740
GLE '84-'BB v.a. ’11.000,-;
240 GL '83-'B5 v.a.
’7.000,-; 340/360 '83-'B7
v.a. ’2.500,-; Honda Aero-
deck 2.0 '88 1e eig.
’18.750,-; Integra aut. '88
1e eig. ’ 14.750,-; Accord
2.0 '87-'BB v.a. ’12.000,-;
Daihatsu Charade turbo D
'87 1e eig. ’8.500,-; Mazda
626 D '88 1e eig. ’17.500,-.
Tal van goedkope inruilau-
to's. Direkte 100% financie-
ring mog. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. 045-
-229080.
KADETT '79 ’950,-; Dat-
sun '81 ’ 1.250,-; Ascona
'79 ’950,-; Renault 14 '79
’1.250,-; Starlet '80
’1.250,-; Fiesta '79
’1.450,-; Kever '74
APK. Handelsweg 12, Sus-: teren. 04499-3398.

| OPGELET, gevr. voor ex-; port, pers. en bedrijfsauto's
\in alle prijsklasses v.a.
] ’5OO,- . Schade of defect
t geen bezw. Contant geld.

045-727742 b.g.g. 723076.

Audi 80 I.BiS'9o ’29.750,-
Volvo 440 GL 12.000 km '90
’26.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT excl. autom. airco enz.
'89 ’32.000,-; Ford Scorpio
2.9 i GL automaat '89

’ 32.000,-; Ford Scorpio 2.0
CL '88 ’19.500,-, '89
’23.000,-; Ford Scorpio 2.0
GL'B7 ’15.500,-; Ford
Scorpio 2.0 GL autom. '86
’19.750,-; Ford Siërra 2.0 i
CL sedan '90, ’24.750,-;
Ford Siërra 1.6 sedan Spec.
'90 ’23.750,-; Ford Escort
1.6 GT '90 ’21.900,-; Ford
Fiesta 1.11 CL 3-drs. '90
’16.900,-; Ford Siërra 1.8
CL 3-drs, 5-bak, '88
’15.000,-; Ford Siërra 1.6
'84 ’8.500,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’ 25.000,-; Opel
Manta 2.0i GT 3-drs. '89
’23.500,-; Opel Kadett
1.3 S GL sedan '86
’ll.OOO,- Renault 25 TX
'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,-; Peugeot
405 GLi LPG '90 ’ 24.250,-;
Mazda 626 2.0 Coupé GLX
'90 ’26.500,-; Mazda 626
LX HB '90 ’23.900,-; Maz-
da 323 1.6iGLX 3-drs. '90
’22.500,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs Auto-
bedrijf en APK keuringssta-
tion P. van DIJK & Zn, Hom-
pertsweg 33 Landgraaf,
045-311729.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 pk wit '87; Opel Rekord
Caravan 2.0 S 5-drs. '85;
Opel Kadett Caravan Diesel
5-drs. goudmet. '85; Opel
Kadett 3-drs. groenmet. '86;
Opel Kadett 5-drs. automaat
rood '84; 3x Opel Ascona
1.6 SR, 1.8 E blauw'B3; VW
Passat Variant Diesel wit
'86; 4x VW Golf Diesel '81
'84 '85 '86; 2x VW Golf CL
'81 '86; VW Passat 5-drs.
groenmet. '84; 3x Mercedes
190 E, Diesel, automaat '84
'86 '87; Ford Siërra 2.0 GL
4-drs. blauwmet. LPG '87;
3x Ford Escort '83 '85, Die-
sel '87; Ford Taunus 2.0 4-
drs. champagnemet. '82;
Mazda 626 GLX 2.0 12V
groenmet '88; Mazda 323
GLX 3-drs. blauwmet. '88;
Mazda 323 4-drs. '84; Fiat
Ritmo 5-drs. blauw '84; Fiat
Uno blauw '83; Renault 9
GTL 4-drs. LPG goudmet.
'83; Renault 18 automaat
'80; Seat Ronda div. extra;s
rood '84; Citroen BK 1.6
TRS groenmet. '84. Autobe-
drijf Gebrs. Dominikowski,
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.
WETZELS Auto's "Gewoon
Apart". Mercedes 500 SEC
aut. '86; Mercedes 450 SL
aut '80; Mercedes 200 TE
aut station '86; Mercedes
260 SE aut; '88; Mercedes
300 E aut. '86; Mercedes
230 CE aut. '88; Mercedes
190 E aut.'B7; Mercedes
190 E 5-bak '86; Mercedes
190 E 2.6 '86; Mercedes 190
E '88; Mercedes 190 E '86;
Mercedes 280 SE '84; Volvo
740 Turbo interst aut. '89;
Volvo 740 GL station '88;
Volvo 340 GL '85; BMW
730iaut. '87; Nissan 30i ZX
aut. '87; Ford Escort 1.4
Bravo '87/88; Ford Siërra
KR 4x4 '87; Jaguar 3.6 aut.
'84; Jeep Cherokee 2.5 Tur-
bo diesel '85; Audi 80 LS al-
le extra's '88. Industriestraat
35 Sittard. Tel. 046-510655.

BOVAG-AUTOBEDRUf
Loek Schaepkens biej
koop aan: Alfa Sud SP1 *—
1.5 '82 ’3.950,-; DIP
Mini Jumbo '84 / 3\3f\Ford Siërra 1.6 autor***ï I
drs. '84 ’7.250,-; Zx"L/|
Escort 4 en 3-dr5-
’4.250,-; Fiesta H* _.
’2.950,-; Siërra 1.6 JÏ |nieuw staat, '87 / I.T W
Fiesta nieuw mode1 v
’6.950,-; Mazda 929f i^
oud model ’ 1.000,-;^ L
bishi GLX Lancer typf
’6.950,-; Nissan 28"
autom. ’ 9.000,-; Op«L
dett stationcar '80 ’2'; 1
Kadett 1.3 '90 absot J" }
staat ’20.900,-; Kade".
’5.950,-; Kadett '83

’ 6.250,-; 3x Ascona '''83 v.a. ’3.950,-; Re*;
Louisiane top-cond. lê,
'85 ’ 8.250,-; Ren*
GTS in perf. st. f%,
VW Pick-Up benz. /u
km ’3.950,-; 3x Volvo
GL v.a. ’ 3.500,-; VoW' J^
GL stationcar '82 ’ 9■5: an.Mercedes 200 diesel *extra's '84 ’ 11.900,-; 'da 105 L '86 wein^iril’ 3.500,-. Steeds in ", 8 <raad plm 75 occasion*.,

’ 1.000,- tot ’ 15.000^vaggarantie, goede sc^ vvlotte financiering en .s,
keuringsstation. W'"11derstraat 110, Klimmen
04405-2896. __^
Te koop BMW 525i'8^
Escort 1.6 L'Bs; Fordt*,
1.6 D '85; Ford Esco",
Bravo '84; Ford Esc°",
GL 4-drs. '81; VW Pof,
'85; Mini 25 1000 %,
Mazda 626 1.6 GLX u;
'83; Mazda 626 1.6 M
'81; Opel Ascona 1.6^fPeugeot 505 '85; Mits"" ~Colt 1.384; Citroen ffi e.
'85; Ford Taunus 1-°fif«
Autohandel VERSP^ Jn
Locht 85, Kerkrade-» cc
Tel. 045-425858.___^ »e

■— „i »..

Weekendje «
V.a. ’ 97,- - fc,

400 km. vrij mcl. B.» iq,
Bel voor een prijs"!s k

Autofcti!BASTIAATfSpoorsingel 50, Heen6'
Tel. 045-724141^

Mazda 626 GLX '86-^9
2

eig. v.a. ’9.750,-, &#Coupé '88 1e eig. ’'f: 6
929 2.0iCoupé '87 J? v
’15.500,-; 323 '82-'8e
’3.500,-; RX 7 0

’ 7.750,-; Mitsubishi .
GLX '85 ’7.500,-; %
Bluebird '88-'B9 . j
’13.000,-; Bluebird „
Combi '85 ’ 8.500,-; -'t»
Combi D '85 ’ 7.500,-v.fl
yota Celica Liftback ög|
v.a. ’8.500,-; Hyunda' J
lar/Pony '85 ’4.750,*; '1
tin Montego Farnó_ 1
’8.500,-; Porsche 9f 4
’21.500,-; 944 a^J
’32.500,-. Tal van g^|
pc inruilauto's. un vl
100% financ. mog. Han 1
SINTMAARTENSDIJK' I
Trichterweg 109, Bruns» i
045-229080. —^\
Te k. VW GOLF b*LJ
voor onderdelen. £.260 Z. Tel. 04454-345JM

Voor Piccolo's
zie verder paginal^

Hiüsta Q en ÏLtt Van Sloufl:
Unieke slaapkamer-aanbieding fc
- KANS OP EEN HALF MILJOEN! -Bij aankoop van een slaapkamercombinatie ontvangt u in de maand november een staatslot mcl

kans op eenhalf miljoen kado.

_^^R*K_!^t. _ï;-;. v.. BSBi^H __M ti

' m^m^mMmSMlL^ÊmmmmmmWÊ \WH_fWl___^_TTlTTt_TTlT_TtMlTTT___W
■iiM,J'lH^]il-fAill____f-_-_^HLl'l'IJA-'JHLl | \wJ-] | *Jt^wJ^' m
van Sloun Interieur en Slaapadviescentrum zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur_ INTERIEU"-

Mvan/loun w
SLAAPADVIES
C E N T R Ü M

P^ SITTARD ROERMOND VALKENBURG )
y PS*-^^ Industriestraat 23 Minderbroederssingel33 Reinaldstraat 1 J
\ Industriestraat 4 Zwartbroekstraat 20 f
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Luxemburg
verhoogt

btw in 1992
J^EMBURG - Luxemburg gaat

vanaf 1 januari 1992 verho-
i 12 naar 15 procent. Volgens

van financiën Junckerjj^t daardoor de inflatie slechts
l fnet 0,83 procent. De regering
fe emburg heeft ook besloten
(e Jns op benzine te gaan heffen eni^ 0P sigaretten te verhogen. De
fe Van 15 Procent gaat onder meer'■Vel 11 Voor diesel> gelode bezine*len, audiovisuele apparatuur,
"ish*16"1' automobielen, bier en"oudelijke apparaten.

Waardeloos
Met name de kleine aandeelhouders
zijn waarschijnlijk de sigaar. Ver-
wacht wordt dat hun stukken aan-
staande maandag tot behangselpa-
pier worden gereduceerd. Ook een
paar grote aandeelhouders krijgen
een gepeperde rekening thuisge-
stuurd.
Zo gaat de Amerikaanse farmaceu-
tische groothandel McKesson, die
een jaar geleden een belang van 10
procent in Medicopharma verwierf,
zwaar het schip in. McKesson kocht
de 325.000 aandelen indertijd voor
f 72,50 per stuk bij een beurskoers
van toen f 56. Dit was een investe-
ring van ruim f 23,5 miljoen.
Verder heeft NMB Postbank een
belang van 9 procent. De bank ver-
wierf het pakket eerder dit jaar en
in oktober was er al een boekverlies
van f 12 miljoen op geleden.
Het debacle bij Medicopharma
heeft zich in een adembenemend
tempo voltrokken. In maart werd
een 17 procent lagere winst over
1990 gemeld, maar de onderneming
was toen tenminste nog winstge-
vend. Sindsdien is het bedrijf op
een steeds scherper hellend vlak
beland.

beurs

Saai
j^TERDAM- Op een uiterst saai
o^ak kon vrijdag alleen KLM

er"*£e opgetrokken wenkbrau-
'o zorgen. In de ochtenduren
ijjf 11 de koers door voornamelijk
ot e aankopen met een daalder
-9r_ri39'Bo- Dit niveau hield geen
4a -1 en al snel sloeg de trend om
h r -een verlies van twee kwartjesl/ 37,80.

_
i"Jü!rs °P Beursplein 5 bleef de te-
jg logal zwak. Onder invloed van
I. lre noteringen op de buitenland-■*>* cii*r2er* als gevoIë van groeiende
lip^erheid over de kredietwaar-
'Qor d van "*"e Sovjetunie en angst
j^r een renteverhoging in Duits-
LQ> kon deAmsterdamse handela-

hiet beïnvloeden. De stenn-
is §sindex sloot uiteindelijk 0,5
Hrj lager op 88,6, terwijl de koers-e* terugliep van 192,2 tot 191,9.

Bij riNu rt 'nternationale waarden kon-
Ik koersvërschuivingen nauwe-
L s opzien baren. Akzo liet f 0,30
r£r e"; op f 126,40, waarnaast Uriile-
f jg7' 0,20 kon bijschrijven op

a^' Phiüps, die de hete adem
Üu . Vereniging van Effectenbe-
I _Kk S *n de nek voelt, verloor twee
feitjes op f 32,90. Koninklijke
'fi_r tr°tseerde de lichte algemene
0 .IanS door een toeneming van

>(.tt op f 143>30- Even verder op
'. j^oersenbord was Daf uit de gra-
cht We'niS opwekkende vooruit-
-örn voor **"e komende tijd resul-
tol .^n in een daling van eenaen op f 22,60.

|r_ j-^nd waren voorts de zwakke
Kf

S es van e uitgevers. Elsevier
L, e£n daalder prijs op f94 en Wol-
L "Kluwer moest f 1,10 inleveren
IfJ VNU werd twee kwartjes
Fist61" op f 73* °p de lokale markttci kantoorinrichter Ahrend weer
iw*' °P te krabbelen van de klap-
Vv! die het fonds gisteren kreeg.
ihj-het verlies van f 16 werd f 4,50
Slopen op f 131.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 42,70 42,40
ABNAmroAJnF. 79,10 79,10
AEGON 120,30 120,00
Ahold 80,50 80,30
Akzo 126,70 126,40
Alrenta 189,30 189,10
Amevcert. 50,70 50,00
Bols eert. " 42,20 42,80
Borsumij W.eert. 60,20 59,80
Bührm.Tet. c. 38,20 38,50
DAF 23,60 22,60
DordtschePetr. 132,80 132,50
DSM 98,60 98,20
Elseviercert. 95,50 94,00
Fokker eert. 26,00 26,20
Gist-Broc. eert. 31,10 30,60
HCSTechnology 1,75 1,60 bHeineken 156,00 155,50
Hoogovens nrc 46,90 46,70Hunter Douglas 63,30 62,10
IntMüller 61,60 63,00 eIntNed.Gr. c. 46,80 46,70
KLM 38,30 37,80Kon.Ned.Papier 45,00 44,90Kon. Olie 143,10 143,30
Nedlloyd 54,50 53,90Océ-v.d.Gr. 62,40 62,00Pakhoed eert. 43,30 43,00
Philips 33,10 32,90
Polygram 41,00 41,10Robeco 94,30 94,60
Rodamco 57,30 57,50
Rolinco 94,40 94,60
Rorento 69,20 69,10
StorkVMF 42,30 42,40
Unilever eert. 167,50 167,70
Ver.BezitVNU 73,50 73,00
Volmac Softw. 20,90 20,70
VOC nrc 41,10 40,90
Wessanen eert. 80,90 80,40
Wolters-Kluwer 60,30 59,20

Avondkoersen Amsterdam >
KLM 37,40,7,60 (37,80)
Kon.Olie 142,90-143,30(143,30)
Phiüps 32,90 (32,90) "UnUever 167,60(167,70)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 50,00 50,00
ABNAmroHld.prf. 5,87 5,90
ACF-Holdingc. 33,00 34,00
AhrendGroepe. 126,50 131,00
AsdOptionsTr. 9,20 9,20
Asd.Rubber 3,40 ' 3,40
Ant. Verff. 430,00
Atag Hold. eert 113,00 113,00
Athlon Groep 41,30
AthlonGroep nrc 41,00
Aut.lnd.R'dam 86,00
BAM Groep 83,00 83,00
Batenburg 116,00
Beers 111,00 110,50
Begemann 129,00 129,50 I

Belindo ■ 346,00 346,00
Berkei's Patent 1,13 1,02
Blydenst.-W.il. 33,50 33,00
Boer De,Kon. 204,00 a 203,50
BoerDeWinkelb. 80,70 80,30
Boskalis Westm. 21,50 21,50
Boskalis pref. 23,80 23,90
BraatBeheer 33,00 33,00
Breevast - 9,20 9,10
Burgman-Heybroek 2900,00 2800,00aCaivé-Delftpref ; 800,00 800,00
Calvé-Delftcert 1067,00 1068,00
Cindu Intern. 143,00 a
Claimindo 326,00 327,00
ContentBeheer 22,00 22,20
CreditLBN 33,40 34,00
Crownv.G.cert. 140,50 140,50
CSM 84,70 84,30
CSM nrc 85,80 85,10
DAF eert. 19,70 19,80
Delft Instrum. 23,70 23,30
Desseaux 40,10 39,00
Dorp-Groep 41,50 41,50
Draka Holding 23,50 23,50
Econosto 24,70 24,80
EMBA , 230,00 220,00
Eriks Holding I 66,00 68,50
Flexovitlnt. 64,70 65,00
Frans Maas eert. 77,20 77,50
Gamma Holding 95,00 95,00
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics 29,20 30,00
Geveke 39,00 38,50
Giessen-deN. 114,00 110,00a
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso'sKon. 76,50 77,50
Grolsch 179,70 179,70
GTI-Holding 174,00 174,00
Hagemeyer 130,80 131,20
idemdiv'9l 127,50 128,50
HALTrustB 13,30 13,40
HALTrustUnit 13,30 13,40
HBG 188,50 189,50
Heineken Hold. 140,30 140,00
Hoek'sMach. 225,50 225,50
HoU.SeaS. 0,46 0,46
Holl.Hoos 418,00 418,00
HoopEfT.bank 7,30 7,30
HunterD.pref. 2,20 2,25
IHCCaland 57,70 57,50
Kas-Associatie 33,40 33,70
Kempen & Co 9,10 9,10
KondorWessels 32,80 33,00
KBB 72,70 72,50
Kon. Sphinx 50,50 49,80
Koppelpoort 398,00 398,00
Krasnapolsky 205,00 205,00
Landré&Gl. 47,50 47,50
Macintosh 39,50 39,50
MaxwellPetr. 112,50 b 112,70
Medicopharma 14,50
MoearaEnim 1182,00 1185,00
MEnim 08-cert. 15200,00 15000,00
Moolen Holding 37,10 37,40
MulderBoskoop 55,00
Multihouse 4,40 4,30
Mynbouwk.Werk. 363,00 363,00
Naeff 475,00

NAGRON 47,50 48,00
NIB 575,00 575,00
NBM-Amstelland 9,50 9,40
NEDAP 375,00 375,00
NKFHolding 206,50 206,50
Ned.Part.Mij 50,20 50,20
Ned.Springst. 7050,00
Norit 28,20 28,50
Nutricia GB 141,20 141,00
Nutricia VB 150,00 149,00
Nijv.-Ten Cate 89,50 89,30
Omnium Europe 9,00a 8,50 a
OrcoBank eert. 71,90 72,60
OTRA 315,00 315,00
Palthe 59,00 a 58,00 a
Philips div.'92 33,20 33,30
PirelliTyre 23,00 23,00
Polynorm 125,00 125,00
Porcel. Fles 148,00 148,00
Randstad 37,50 37,00 e
Ravast 31,50 31,50
Reesink ' 66,00 66,00
Samas Groep 35,30 35,30
Sarakreek 14,70 14,60
Schuitema 1750,00 1720,00 a
Schuttersveld 50,00 50,20
Smit Intern. 45,00 44,50
St.Bankiers c. 17,00 17,00
StadRotterdam c 40,00 40,00
TelegraafDe 84,00 84,30
Textielgr.Twente 86,90 86,50
Tulip Computers 19,20 e 19,10
Tw.Kabel Holding 122,50 122,00
Übbink 67,10 67,10
Union 64,70 65,00
Un.Dutch Group 4,00 4,00
Vereenigde Glas 426,00 426,00
Verto eert. - 34,00 34,00
VolkerStevin 60,80 60,80
Vredestein 14,20 14,40
VRG-Groep 39,80 40,00
WegenerTijl 234,80 234,80
West InvestF. 17,00 18,00
WestlnvF.wb 118,00 115,00 e
Wolters Kluwer 240,00 235,00
Wyers 31,90 31,70

Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 77,50 78,00
ABNAmro Amer.F. 65,00 66,50
ABN Amro Eur.F. 69,80 69,70
ABNAmro Far'EF. 54,00 54,70
ABNAmro Liq.Gf. 159,80 159,80
ABNAmro Neth.F. 79,90 78,90
ABN Amro Obl.Gf. 170,60 170,60
Aegon Aandelenf. 31,90 31,90
Aegon Spaarplus 5,00 b 5,10
ABN Beleg.fonds 59,10 58,70
ALBEFO 50,50 50,40
AldollarßFS 26,00 26,10^'
Alg.Fondsenbez. 224,00 2245)
AllianceFund 10,50 '10,50
Amba 43,90 43,90
Amro NorthAm.F. 62,40 62,80
Amvabel 74,80 75,30
AsianTigersF. 57,80 58,20
Asian Select.F. 50,50 51,00

I Austro Hung. F. _~ . 4,00

Bemco RentSel. 54,30 e 54,50
BeverBelegg. 3,30 3,30
CLN Obl. Div. F. 105,40 105,40
CLNObl.Waardef. ' 110,20 110,20
Delta Lloyd Inv. 40,00 40,00
DP America Gr.F. 31,90 32,50
DpEnergy.Res. 43,00
EGFlnvestm. 143,00 143,00
EMFRentefonds 64,80 64,80
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 48,00 48,00
Esmeraldapart. 34,00 34,10
Eur.Ass. Trust 6,6(5 6,60
EMS GrowthFund 101,70 101,50
EMS IncomeFund 101,50 101,60
EMS Offsh.Fund 99,60 99,60
EOE Dutch St.IF 293,00 294,00
Eur.GrowthFund 52,10 53,00
Euro Spain Fund 7,00
FarEastSelF. 54,50 54,50
GimGlobal 50,40 50,50
Groeigarant 1,57 1,57
Holland Fund 70,00 70,30
HoU. Eur.Fund 46,00 46.00
HoU. ObLFonds 126,00 125,60
Holl. Pac. Fund 101,50 100,50
Innovest 84,50 83,50
Interbonds 527,00 527,00
Intereffektsoo 32,50 32,00
Intereffektwt 126,00 121,80
Investa part. 69,10 67,50
ISHimal.Funds 7,40
JadeFonds 148,50 150,00
JapanFund 18,40 17,80
Jap.lnAAlphaF. 8200,00
Jap.Sect.Rat.Yen 7000,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalF.s 5,00 5,20eMeesObl.DivF. 112,80 113,00
MexicoIncomeF. 21,50
MXInt.Ventures B,ooe B,oob
Mondibel 75,10 75,10
Nat.Res.Fund 1210,00 1210,00
NedufoA 116,00 116,00
Nedufoß 115,00 115,00
NMBDutch Fund 41,80 41,80
NMBGeldmarktF. 53,56 53,57
NMB Global Fund 44,40 44,20
NMBOblig.Fonds 34,90 34,90
NMBSpaard.F. 100,00 100,00
NMBRentegr.F. 114,70 114,60
NMB Vast Goed F. 38,20 38,20
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.F. 1,10 1,10
Obam, Belegg. 231.80 232,50
OAMF Rentefonds 1?95 12,95

-OrangeFund 19,90 19,90
Pac.Dimensions 80,50 81,00
Pac.Prop.Sec.F. 30,80 31,00

"PiersonRente 110,70 110,60
Postb.Belegg.f. 55,60 55,50
Po§tb.Verm.gr.f. " 53,00 53,00
Prosp.lnt.HlPJ 3,90
Rentalent Bel. ' 144,20 144,20
RentotaalNV 34,40 34,50
RGDivirentF. 47,90 48,00
RGFlorente 111,80 111,80
RG SP Groen 53,40 53,40

RG SPBlauw 49,90 49,90
RG SP Geel 46,70 46,80
RodinPropi 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00 b
Schrod.lnt.Pr.F 29,30 29,30
Sci/Teehs 14,00 14,00
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 218,00 208,00
Trans Eur.Fund 76,80 75,90
TranspacF.Yen 305,00 315,00
Uni-lnvest ' 20,50
Unicolnv.Fund 75,00 75,30
UnifondsDM 30,00 31,00
VasteWaard.Ned 65,00 65,10
Vast Ned 109,00 108,50
VentureF. Ned. 10,00 10,00
VIBNV 63,20 63,20
VSB Mix Fund 50,60 50,60
VSBRente Fonds 107,40 107,40
WBO Intern. 67,00 66,80
Wereldhave NV 128,00 127,00
Yen ValueFund 82,50 83,00
ZOMFloridaF.s 46,50 46,50
Parallelmarkt
Alanheri 30,40 30,30
ABF 106,20 106,20
Berghuizer Papier 46,90 47,00
BesouwVan eert. 59,50 60,00
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 95,50 95,50
Comm.Obl.F.2 95,30 95,30
Comm.Obl.F.3 95,70 95,70
De Drie Electr. 12,20 12,00
DeltaLLDollarf. 63,30 63,60
Delta Lloyd ECU 59,40 59,40
Delta Lloyd Mix 57,70 58,00
Delta LloydRent - 56,00 56,00
Delta Lloyd Vast 54,90 54,90
Dico Intern. 83,70 84,00
DOCdata 6,60 6,60
Dutch TakeOv.T. 45,00 45,00
Ehco-KLM Kleding 40,30 40,30
E&LBelegg.l 65,60 65,40
E&LBelegg.2 71,70 71,60
E&LBelegg.3 104,90 104,90
E&LBelegg.4 75,70 75,60
E&LKap.Rente F. 101,50 101,50
FreeRecord Shop 28,50 28,40
GaiaHedgel 106,90 105,50
Geld.Papier e 70,50 70,50
German City Est. 48,70 48,70
Gouda Vuurvast 78,50 78,50
Groenendijk 46,30 46,30
Grontmij 51,00 51,00
HCA Holding 46,00 47,00
Heivoet Holding 35,50 36,00
Hes Beheer 39,10 39,00
HighlightDev. 17,00 17,00
Homburg eert. 1,25 1,25
Inter/ViewEur. 3,60 3,50

' Kühne+Heitz 42,30 42,30
LCI Comput.Gr. 6,00 e 6,00
MelleVan nrc 524,00 523,00
Nedcon Groep 38,10 38,10
Nedschroef 89,50 89,00
Neways Elec. 6,60 6,50
New Eur.Htls DM 20,50 20,50 a

Neutron Hold. 2,50 2,40
Pan Pac. Winkel 10,60 10,60
PieMedical 5,10 5,00
Simac Techniek 12,00 12,00
SligroBeheer 46,00 46,20
SuezGrFund 50,00 50,00
VHS Onr.Goed 2,90 2,90
Vilenzolnt. 37,50 38,00
Welna 237,20 238,00
Wereldhave 4,50
jWeweler 38,00 38,00

Wall Street
27/11 29/11

alhed signal 39 38%
amer.brands 38% 38%
amer.tel.tel 36% 36'/i
amococorp 47% 47%
asarcoinc. 21% 21%
bethl. steel 11% ii'/4
boeingeo 44% 44%
can.pacific 17%
chevron 67 Va 66%
chiquita 40V. 40%
chrysler H3/„ n%
citicorp 10% 10%
cons.edison 26 1/b 26
digitequipm. 63% 63
dupontnemours 45 44%
eastman kodak 46% 46%
exxon corp 58% 58%
ford motor 24 24%
gen.electric -65% 64%
gen. motors 30% 30%
goodyear 48% 47%hewlett-pack. 48% 48Vs
int.bus.mach. 94' A 92%
int.tel.teL' .52% 51%
kim airlines 20% 20%
mcdonnell 70% 70%
merckco. 143% 146%mobil oil 65% 64%
penn central 24 24%
Philips 18% 17%
primerica 33 32%
royal dutch 78% 77%
searsroebuck 36 35%
sfe-south.pac. 10% 10%
texacomc. 58% 58%
united techn. 48 47%

Advieskoersen
amerik.dollar r,770 1,890
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank(loo) 5,30 5,60
canad.dollar 1,550 1,670
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,09 3,34
finse mark(100) 40,00 42,50
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
itaUire (10.000) 13,75 15,45
jap.yen(10.000) 137,00 143,00
joeg.dm.t/m 100
noorse kroon (100) 27,15 29,65

oost.schiU.(loo) 15,70 16,20
port.escudo(loo) 1,17 1,35
spaanse pes. (100) 1,66 1,82
turksepond (100) 0,0290 0,0435
zweedse kr. (100) 29,30 31,80
zwits.fr. (100) 124,75 129,25

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,83915-1,84165
antilLgulden 1,0130-1,0430
austr.dollar 1,4370-1,4470
belg.frank(loo) 5,4705-5,4755
canad.dollar 1,62125-1,62375
deense kroon (100) 28,975-29,025
duitse mark (100) 112,6750-112,7250
engelse pond 3,2365-3,2415
franse frank (100) 32,985-33,035
grieksedr.(lOO) 0,9410-1,0410
hongk.dollar(100) 23,4750-23,7250
iersepond 2,9995-3,0095
itaUire(10.000) 14,940-14,990
jap.yen (10.000) 141,465-141,565
nwzeel.dollar. 1,0293-1.0393
noorsekroon (100) 28,640-28,690
oostenr.sch.(lOO) 16,0050-16,0150
saudiar.ryal(lOO) 48,9750-49,2250
spaanse pes.(100) . 1,7690-1,7790'
surin.gulden 1,0110-1,0510
zweedsekr. (100) 30,820-30,870
zwits.frank(loo) 127,825-127,875
e.e.u. 2,2960-2,3010
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 192,20 191,90
idexcl.kon.ohe 183,80 183,20
internationals 196,90 197,00
lokale ondemem. 188,70 187,90
idfinancieel 135,50 135,00
id niet-financ. 240,20 239,20

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 273,60 273,20
id excl.kon.ohe 247,20 246,30
internationals 292,20 292,30
lokale ondemem. 253,20 252,10
id financieel 199,80 198,90
id niet-financ. 304.90 303,50

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 89,10 88,60
internation 83,70 83,50
lokaal " 89,80 89,30
fin.instell 91,00 90,40
niet-financ 89,80 89,20
industrie 98,90 98,40
transp/opsl 98,60 97,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,380-21,980, vorige
21,090-21,690,bewerkt 23,580 laten,vorige
23,290laten.

Zilver onbewerkt 205-275, vorige 200-270,
bewerkt 320 laten, vorige 310 laten.

Oow Jones

Industrie 2894,69
-5,36

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamro c apr 42,50 222 1,80 1,70
abnamro cjul 42,50 228 2,00 1,90
abnamro cjul 45,00 172 1,00 0,80
ah cjan 80,00 212 2,80 2,70
ah capr 85,00 251 2,40 2,50 ',
akzo papr 115,00 304 1,40 a 1,70 .
buhr c apr 37,50 1502 4,00 a 3,20 b'Jbuhr papr 37,50 1603 1,60 a 1,30 >.
d/fl cdec 185,00 381 1,25 1,90 a ,-
d/fl c scp 200,00 215 4,50 a 4,80 -els pjan 95,00 183 1,70 2,50 .
coc cdec 275,00 478 4,70 3,80
coc cdec 280,00 438 2,20 1,70
coc c dcc 285,00 194 1,10 0,70 . -
coc pdec 270,00 824 1,20 1,50 -.
coc pdec 275,00 538 2,50 a 3,00
coc pdec 280,00 413 5,00 5,90 "■coc pjan 275,00 183 4,10 4,60 . 'coc pjan 280,00 2210 6,50 6,90
coc papr 280,00 2026 8,50 a 8,90 a
hein c apr 170,00 200 3,00 a 2,20
hein papr 150,00 200 3,00 a 2,30
hein papr 160,00 195 5,80 6,50 ""hoog cjul 50,00 354 3,60 3,50
hoog papr 45,00 221 2,10 2,40 'ing c j93 60,90 237 0,70 0,70
ing cj94 47,80 178 5,70 5,70
kim cjan 40,00 449 1,50 1,30 "

"kim cjan 42,50 167 0,80 0,50
kim capr 40,00 163 2,50 2,50
kim c 093 35,00 171 8,40 8,50 «
nedl cjan 60,00 300 1,20 1,00 ■~nlc pfeb 98,00 500 0,50 0,50
phil cjan 30,00 236 3,70 3,50
phil capr 35,00 448 1,80 1,70
phU c apr 37,50 259 1,00 0,90
phU pjan 32,50 687 0,70 0,90
phü pjan 35,00 651 2,20 2,30
phU pjul 35,00 617 3,30 3,30 _.
oüe c jan 150,00 385 1,70 1,50
olie pjan 150,00 159 6,90 6,70
olie p095 135,00 167 8,20 8,20 ,
sto c mei 42,50 240 3,20 a 3,00
sto pfeb 42,50 200 1,30 a 1,10
sto pmei 42,50 230 230 a 2,00
tops cdec 550.00 245 2,80 2,30
tops c dcc 560,00 235 1,20 1,10
tops pdec 540,00 175 5,70 6,00
und capr 160,00 250 14,00 a 13,60
unil capr 170,00 269 7,00 7,10

a=laten g=hiei_en + cx-d>v.
b bieden l.=laten+e«-di«.
c-en-claim k gedaan + h
d=ei-dividend I gedaan + g
e=ged_an+bie(__n vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Hagen toch
commissaris
bij Nedlloyd

ROTTERDAM - Torstein Hagen,
de Noor die met 27 procent een
groot belang heeft in Nedlloyd,
kan vrijwelzeker lid wordenvan
de raad van commissarissen van
dit concern. Torstein Hagen wil
al geruime tijd commissaris bij
Nedlloyd worden, omdat hij het

niet eens is met het beleid.

Hagen vindt dat Nedlloyd de
laatste jaren te veel activiteiten
buiten de scheepvaart en het
wegvervoer naar zich toegetrok-
ken heeft. Er moet volgens hem
sneller en uitgebreider worden
gesaneerd.

Hagen is voor voorzitter H. Root-
liep van de raad van bestuur niet
aanvaardbaar en om die reden
zouden de commissarissen vol-
gens ingewijden hebben beslo-
ten de Noor pas volgend jaar, als
Rootliep met pensioen is ver-
trokken, toe te laten.

Topman plaatst ABN Amro
bij top tien van de banken

MAASTRICHT - Rond de eeuwwis-
seling zullen op wereldschaal niet
meer dan ongeveer tien financiële
instellingen opereren. De meeste
daarvan zullen van Europese oor-
sprong zijn. Dat voorspelde Th.A.J.
Meys, lid van de raad van bestuur
van ABN Amro Bank, gisteren op
een conferentie ter gelegenheidvan
het 15-jarig bestaan van deRU. Van
de Nederlandse instellingen ziet
Meys voor zijn eigen bank de beste
mogelijkheden om een partijtje mee
te blazen.
Meys hield een toespraak over de
gevolgen voor het bankwezen van
de verscherping van de concurren-
tie door de Europese eenwording en
de internationale liberalisering op
financieel terrein. Volgens de ban-
kier zullen Amerikaanse en Japanse
banken voorlopig geen hoofdrol op
wereldschaal spelen omdat zij eerst
nog de nodige problemen moeten
oplossen.

Veel banken in de VS zijn eenzijdig
doordat de Amerikaanse wetgeving
nog steeds beperkingen oplegt, zo-
wel geografisch als wat betreft het
combineren van activiteiten. Zij
zijn daardoor zeer gevoelig voor te-
genvallers in afzonderlijke sectoren,
zoals de afgelopen jarenbleek bij de
schuldencrisis en problemen in de
olie-industrie, de landbouw en de
onroerend-goedsector. Daar komt
bij dat de kapitaalpositie van de
Amerikaanse banken niet indruk-
wekkend is.
Dit jaar is er in het Amerikaanse
bankwezen een fusiegolf op gang
gekomen. De mogelijkheden tot in-
ternationale expansie zijn daardoor
echter niet groter geworden, aldus
Meys. De fusies waren stuk voor
stuk defensiefvan aard. Het ging in
de eerste plaats om het besparen
van kosten, niet om hetvormen van
een instelling die snel in een positie
komt om haar vleugels uit te slaan.

Ook van de Japanse banken ver-
wacht Meys voorlopig geen domi-
nerende rol, al zijn in de huidige
wereld-top-tien (op basis van de ac-
tiva) zeven instellingen uit Japan te
vinden. Gedurende de jaren tachtig
wisten zij enorme balanstotalen op
te bouwen dank zij factoren die in-
middels zijn veranderd, aldus Meys.
De Japanse banken bezitten aande-
len en onroerend goed, en verstrek-
ken krediet met dergelijke waarden
als onderpand. In de afgelopen an-
derhalf jaar zijn de aandelenkoer-
sen bijna gehalveerd en gingen ook
de grondprijzen omlaag. De proble-
men zijn nu dan ook duidelijk, al-
dus Meys.
De Europese banken hebben in het
algemeen een betere kapitaalpositie
dan de instellingen in de VS en Ja-
pan, en beschikken in verscheidene
gevallen ook over een respectabel
internationaal net. In de ontwikke-
ling naar concentratie in Europa

loopt Nederland voorop, aldus
Meys. Via fusies en allianties zijn er
vier grote financiële blokken ont
staan: ABN Amro (bankieren), In-
ternationale Nederlanden Groep
(bankieren en verzekeringen),
Rabo/Interpolis/Robeco (bankieren,
verzekeringen en beleggen) en
Amev/VSB/AG (verzekeren en ban-
kieren).
Volgens Meys is de uitgangspositie
van de Nederlandse instellingen
gunstig, maar hebbenzij geen gelij-

,_ke kansen. De Nederlandse markt
zal vrijwel zeker te beperkt blijken
te zijn, zodat moet worden gekeken
naar het buitenland. Een bank van
'wereldklasse' moet naast het eigen
land nog tenminste twee of drie an-
dere thuismarkten hebben. Dat
zorgt voor spreiding van risico's en
maakt het mogelijk financiering te
krijgen in meerdere valuta's.
De Rabo zal bij internationale ex-
pansie problemen ondervinden
door het coöperatieve karakter van
de instelling. Internationale Neder-
landen zal het in de VS moeilijk
hebben zolang daar wetgeving be-
staat die het combineren van ban-
kieren en verzekeren belemmert.
De ABN Amro heeft waarschijnlijk
een betere positie, aldus Meys voor-
zichtig.

economie

Duitse samenwerkingspartner haakt af
Surséance voor
Medicopharma

Van onze redactie economie

J^NDAM - De medicijnengroothandel Medicopharma zit fi-
JJcieel aan de grond en heeft gisteren van de Haarlemse|ttbank voorlopig uitstel van betaling gekregen. Directe

hiertoe is het afhaken van de Duitse reddende en-
-4 Schulze, die aanvankelijk in principe bereid was ’ 60 mil-
■*j in het noodlijdendeMedicopharma te steken.Dit heeft de
i(1 van bestuur van Medicopharma gisteren bekendgemaakt.

De afgelopen dagen zijn, samen met
de ABN Amro Bank, nog andere
mogelijkheden van een strategische
samenwerking onderzocht. Deze
pogingen hebben echter niets opge-
leverd. Tijdsdruk speelde Medicop-
harma hierbij parten.
Medicopharma ziet zich geplaatst
voor grote verliezen, een liquidi-
teitscrisis en het ontbrekenvan per-
spectieven voor de continuïteit. Als
gevolg van dit alles heeft ABN Am-
ro de kredietkraan dichtgedraaid.

Ondernemingsraad, personeel en
vakbonden zijn over de situatie ge-
ïnformeerd. Als bewindvoerders
zijn aangesteld mr. R.J. Schimmel-
penninck te Amsterdam en mr. P.
Heidinga te Haarlem.
Volgens een woordvoerder van Me-
dicopharma hebben de moeilijkhe-
den met debeëindiging van de Brit-
se activiteiten slechts een zijdeling-
se rol gespeeld bij het besluit van
Schulze om af te haken. Schulze
heeft de afgelopen weken in de boe-
ken van Medicopharma gekeken en
heeft daarna toch niet genoeg ver-
trouwen gekregen om zich aan de
transactie te wagen.
De woordvoerder erkent dat het ei-
gen vermogen van Medicopharma
nog enkele tientallen miljoenen po-
sitief is. „Maar er is toch een liquidi-
teitscrisis. Leveranciers en afne-
mers haken af en dan gaat het heel
hard, dus een uitstel van betaling
was het enige dat op dit moment
restte".

ABP vertrouwt
Rodamco wellicht.

2,7 miljard toe
HEERLEN - Het totale door het on-
roerend-goedfonds Rodamco beleg-
de vermogen zal tot boven f 10 mil-
jard kunnen stijgen wanneer de
beoogde samenwerking met het Al-
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP) op het gebied van buiten-
landse beleggingen van de grond
komt. Waarschijnlijk zal het ABP
voor circa f2,7 miljard aan Rodam-
co toevertrouwen. Dat staat in het
gezaghebbende blad VastGoed-
Markt, dat zich baseert op verwach-
tingen van beleggers.

Indien de transactie van f2,7 mil-
jard doorgaat, zal dit betekenen dat
het belang van het ABP in de Ro-

damco-groep zal stijgen van naar
raming 4 procent thans tot 30 pro-
cent straks. Vervolgens, zo wordj
vermoed, zal het ABP in de komen-
de tien jaar mogelijk tot f7OO miP
joen per jaar aan Rodamco ter be-
schikking stellen.

Hoe het vermoedelijk nog dit jaar te
sluiten contract er in zijn definitieve
vorm ook uit komt te zijn, vast staat
dat het om een majeure operatie
gaat en dat het in zijn soort qua ver-
mogensbeslag de omvangrijkste
aan onroerend goed gelieerde over-
eenkomst zal zijn die ooit in Neder-
land tot stand is gekomen, aldus
VastGoedMarkt.

Werkgevers van onwil beticht

Vakbond: opleiding
bewakers bedreigd

HOUTEN - De kwaliteit van parti-
culiere beveiligingsbedrijven dreigt
ernstig achteruit te gaan, doordatde
werkgevers zich niet aan afspraken
over de opleiding van hun perso-
neel houden. Volgens de Unie
BLHP, een van de vakbonden die
opkomen voor de belangen van
werknemers in de beveiligings-
branche, sturen de bedrijven veel
minder leerlingen naar het vorig
jaar geopende Instituut Vorming en
Opleiding Beveiliging (IVOB) dan
was afgesproken. De opleiding
dreigt daardoor nu te verdwijnen.
De werkgevers, verenigd in de Ver-
eniging van Particuliere Beveili-
gingsorganisaties (VPB), zegden bij
de oprichting van het door de over-
heid gesubsidieerde IVOB toe dat
ze dit najaar de eerste 150 leerlingen
naar de opleiding zouden sturen.
Die zouden daar in veertien maan-

den hun basisdiploma beveiliging
gaan halen. Het diploma is nodig
om van het ministerie van justitie
een legitimatie als beveiligings-
beambte te krijgen.
Tot nog toe zijn niet meer dan onge-
veer vijftig leerlingen aangemeld.
Daarmee kan het IVOB de klassen
niet vullen, zodat de opleiding
dreigt te verdwijnen. Het ministerie
van onderwijs zou daardoor een
kleine miljoen gulden aan subsidie
verloren zien gaan.
Volgens de Unie sturen de werk-
gevers „uit winstbelang" geen leer-
lingen naar het IVOB. Zij zouden
hun mensen liever inzetten op de
sterk groeiende beveiligingsmarkt
dan ze te laten studeren. De bond
wil daarom dat justitie de zoge-.
noemde '22 maanden-termijn' af-*
schaft. Die biedt de bedrijven de
mogelijkheid ongediplomeerde;
mensen aan te nemen. Zij krij gen-
een voorlopige legitimatie en moe-
ten binnen 22 maanden hun basisdi-
ploma halen om de definitieve legi-
timatie te verwerven.
H. Verbeek, bestuurslid van de
VPB, ontkent dat er sprake is van
commerciële belangen. „De mensen
willen zélf niet naar school. De be-
drijven hebbenkapitalen aan adver-
tenties uitgegeven om bewakers te
werven.
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Veiling van vliegtuigen

" Op Schiphol vond gisteren een veiling plaatsvan negen vliegtuigen en een compleet
ingerichte vliegtuigwerkplaats. Het bedrijfAireraft Maintenance Amsterdam verdwijnt
en probeert daarom al haar bezittingen te verkopen.

(ADVERTENTIE)

ffPERZiSCHE TAPUTEnJI

s^ (ADVERTENTIE)

Silver Crystal
\9 'i' ■ ■"ï"é

Alleenverkoop Kerkrade
en omstreken

' COLLARIS
°RSELEIN-KRISTAL-ZILVER

ta_. _ **" Pieterstraat 6
CT Kerkrade-Chèvremont.. tel. 045-452309

limburqs dagblad M



Wanneer bewijst
een ziektekostenverzekering

zijn waarde?
Op het moment dat u een beroep doet op de koploper op het gebied van ziektekostenverzekeringen,

medische zorg, moet u zich verzekerd weten van góéde zorg. Inde praktijk komt het erop neer datwij u meer

Daarnaast moet u ook in financieel opzicht kunnen rekenen kunnen bieden dan alleen maar een administratieve service,

op een goede behandeling. Dankzij onze achtergrond kunnen wij u daadwerkelijk verzeke-

Bij Zorgverzekeraar VGZ krijgt u beide. Een ren van een perfekt geregelde medische zorg. Zorg waarvan wij

__«*
j

gevolg van het feit dat VGZ een -***** vinden dat u er gewoonrecht op heeft.
J^ ':

-
grote combinatie is van /■ Dat VGZ meer zorg

:.:'.-'.'"'; M "■■'"' -■-"■'/' '^^%.^MI.% '%■ «■ ■-■-.. ! -^fe^-rfWf_^_. ..■-.-. 'ziekenfondsen en I M besteedt blijkt ook uit de

verzekeraar Daarmee % :i *lL heden in het

speelt VGZ nu al in op de WÈÊÊ*00*! .<*j£ verzekeringspakket

mogelijke invoering van een nieuw j en.de eigen-risico bedragen,

stelsel voor ziektekostenverzekeringen. Daarmee bent u ver- U kunt een pakket samenstellen dat volledig op uw eigen

zekerd van een soepele overgang naar die nieuwe situatie. situatie is toegesneden. Een zorgverzekering op maat dus.
i_

i

Deze argumenten zetten we graag wat kracht bij aan de Als u meer informatie wenst schrijf ons dan.
\

hand van enkele cijfers. Met meer dan 1,4 miljoen verzekerden Of u belt gratis met onze informatielijn 06-0199. Ontdekt u

en 'n premie-omzet van 3,5 miljard gulden, is VGZ namelijk meteen dat de mensen van VGZ makkelijk bereikbaar zijn.

ZORGVERZEKERAAR VGZ BESTEEDT MEER ZORG
Antwoordnummer 292, 6500 VC Nijmegen.

m ii v -"
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Auto's
vTT' ■ —

Diversen
«"—

J^ven het meeste voor
WO! U belt, wij komen!Sggip, ook 's avonds.
3 Escort 5-drs. 1.3 '83;
L^sa TR '86; Opel*?. I4i '90; Opel Ascona
w88: Opel Kadett GSi;
? Camry 2.0 GLi '84.ï**Hf TERHARK,

26, Kerkrade-W.
045-424890.

Heerlen BV biedtJ8* interessante occa-
y*. Mazda 626 Sedan
i,!8 '88; Mazda 626 Se-,.■"o GLX '88 met stuur-
( Mazda 626 coupé 2.0(..'2 V, 8-10-'B7 nw.
f Mazda 626 Coupe 2.0■J® div. opties weinigj^da 626 HB 2.0 GLX„ «8; Mazda 626 HB 2.0
„.""et stuurbekr. '88;
7. 626 HB 1.6 ümited$izda 323 Sedan 1.3
$1 Mazda 323 Sedan
r* '86; Mazda 323 Se-
jJ-5 GLX 11-11-88;i? 323 F coupé '90;
ia 323 HB 1.3 LX au-

\F', Opel Corsa 4-drsj"5; Opel Kadett 1.2 S
S' Opel Kadett 1.3 S
fc Ford Fiesta 1.4i '89;
tscort 1.4 CL '89; Ford

,: 2-0 Laser '85; Ford
{ 2.0 GL met LPG 86;
u^rra 1.6 Laser LPG

L'jonda Civic 1.3 L '86;
S? Civic aut. '82/'B3;
iï?. ylO Touring '86; Mit-fcT'Colt 1.5 GLX '87;
kf HB 1.5 GL '85; Peu-L*?s SRi 1.9 9-10-'B7;
C 1205 GR 1.6 aut..'B> stüurbekr. schuifdak 6-
u' Volvo 340 GL '88;
w"0" CL 1.6 '87 Diverse
3^Pe inruilauto's: Maz-. laSj HB 1.3 autom. '81
.%*; Mazda 323 HBli8 ’1.500,-; Ford Ca-
i£ 79 ’3.500,-; Hyun-,,fny '82 ’2.750,-. Ei-
jjfanciering APK keu-
Jr-snon. Palemiger-
fcL4ol Heerlen. Tel.fel__
!ki 1-9Emet veel ex-

tra zwartmet. '88; FordIv,Stationcar CLD Die-C.'Mercedes 230 E au-
t." owj. '86 bijna alle ex-it'.J^ssan Bluebird 2.0
fö Mazda 626 diesel3j' 10-250,-; Ford Escort

I Cabriolet '87; BMWl£ ’ 3.500,-; Opel Ka-(j'!«> Sedan 1300 '87;1^2107 '87 ’4.900,-;ij' Sunny 1300 '88;
,?foipjo GL automaat
fe\750.-; Golf GTi '82;
E! visa 1400 GL '85
C-; Skoda 120 L '86
(£■■; Ford Siërra sedan
h, °&; Mercedes Cam-
teb origineel ’ 10.000,-

Kieri Autobednïf. inruil,
is.nr_. Bovag-garantie
lj^at 38 Schaesberg.p_3j4175.iJ°yota COROLLA 1.3
C'omaat, 3-drs, wit, '85;
. J?.u Feroza Resin Top
an _U 9. grijs 3-drs, '90.

Tel. 045-

Autocentrum VEENSTRA:
Honda Accord 20 EX '87,

’ 17.900,-; Nissan Micra
Trend '87 als nw. ’11.500,-
Golf GTI '86 ’ 17.900,-; Golf
LX '84 ’7.200,-; Opel Ka-
dett 12 S '83 ’ 3.900,-; Opel
Ascona 16 S '84 ’6.250,-;
Opel Kadett 3-drs. '88
’16.900,-; Opel Kadett s-
drs. '85 ’ 10.500,-; Toyota
Corolla 1300 XL sportwln. s-
drs. '88 ’ 16.900,-; Ford Es-
cort 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,-
Mazda 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

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Ford Siërra
2.3 D GL '83; Opel Kadett
1.6 D '84; Toyota Corolla 1.8
GL diesel '85; Eend 2CV6
'84; VW Jetta diesel 4-drs.,
'81; Opel Kadett 5-drs. 12 S
'80; BMW 323i168 pk, zeer
apart '81; Nissan Cherry 1.3
L 12-'B2; VW Golf GTi 5-bak
sportw. '82; Volvo 343 DLS
2.0 '81; Porsche 924 i.z.g.
st. '76; Volvo 343 GL autom.
80; Nissan Sunny '83; Ford
Escort 1.3 L '81; Opel Kadett
Caravan 12 S '80; Ford Tau-
nus 1.6 L Bravo '81; Mini
1000 '78; Opel Manta CC
2.0Sautom. '80; BMW 316
LPG '82; VW Jetta 4-drs 1.6
S '80; Volvo *66 GL '80
’950,-. Inkoop, verkoop fi-
nanciering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-18.00 uur,
zaterdag 10.00-17.00 uur.

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

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

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045~423423.■ —_

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

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

v Bedrijfswagens
fvi:

'fcuwe en gebruikte
Handpallet-

t trucks
c*n 8.V./divisie internImport Valkenburg-

V___Tel. 04406-40338

Vorkheftrucks
iF Verhuur
i b?6" 8.V./divisie intern

Cf'sport Valkenburg-
XÜigj'el. 04406-40338

.Gebruikte
Vorkheftrucks
Cf/LPG, diesel, batt.,
95 "m 3000kg hefvermo-
W ■ Frissen 8.V./divisieW'ransport Valkenburg-

04406-40338
Mercedes

f* 307 D
jfe^isoleerd met koeling
V^es 309 D lang '877'shiL 300, 2.5 D, lang

"6rnoogd '87 en '88
Autobedrijf

l^d van Neer
[ **_ 160, Heerlerbaan.[fc4i___o4s-416023.
\ fT-^NSPORTER te k.fa ar90, bwj. '83 met lift-K)__°or 2 auto's. Tel.

k > MERCEDES 207 D
JC „km.st. 14700°; Golf
Jn!o*.- '87 met banken
Ht n' 9"is kent- Steen-><_J__Hoensbroek.
*. 1500 Turbo, bwj. '82,
dt **«. gesloten laadbak,

Tel.

FIAT Ducato Diesel, 9-per-
soonsbus, 11-'B7, wit,

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
TOYOTA Hi-Lux diesel, 6-
'BB, dubb. cabine SO.OOOkm

’ 19.950,-incl. 04906-1387
TOYOTA Hi-Lux 2.4 D Van
2-WD, extra cabine, 3 mnd.
oud, 6.000 km. 04454-3436.
MERCEDES 307 Diesel,
10-'B2, meubelbak, perfecte
staat, ’9.950,-. Tel. 04906-
-1387
NISSAN Vanette Diesel, 3-
'BB, wit, ’12.950,-. Tel.
04906-1387
TOYOTA Hi-Ace, diesel, B-
'BB, wit, 80.000 km.
f 13.950,- mcl. 04906-1387
Bovag-autobedrijf Loek
SCHAEPKENS biedt te
koop aan VW Transporter
diesel, gesloten, bwj. '86, i.
g.st., ’ 13.500,-; Daf 400
(Freightrover) diesel 50.000
km, '88, grote alu. laadbak,
kl. rijbewijs, ’16.900,-; VW
Transporter pick-up 70.000
km, '80 ’3.950,-; grote
Peugeot-bus, grijs kent.,
benzine, ’ 2.500,-. Prijzen
excl. BTW. Klimmenderstr.
110, Klimmen. 04405-2896.
Te k. Opel OMEGA 2.0i
VAN stationcar, bwj. 11-87,
5 drs., i.z.g.st, met ramen
rondom, div. extra's, event.
LPG, vr. pr. ’ 13.800,-. Tel.
038-550877.
FORD Escort diesel bestel,
9-'B7, wit, ’ 9.950,- mcl. Tel.
04906-1387.
Te k. MERCEDES 508 D,
autotransporter, bwj. '81,
met industriemotor, voor
klein rijbewijs, in perf. st.,
compleet met electr. lier. Te
bevr. Paterspin 2a, Bocholtz

"*v Auto onderdelen en accessoires
,V 6164 CL huisnr. 3
yrrsll^- goede gebruikte
RANDEN Passartweg

045-222675._ „^uwelijks gebr. WIN-JI^NDEN, 4x continen-
st 5 Rl587TMenS,

B»** vlgn en sierdeksels,
fes^Tel. 045-311490.h Mercedes«o' 1 000,-. VW 1600 en
fëo ltJchtgek. ’ 400,- en

045-224899
$ SCHE 924 onderdelenAvParticulier, tel. 045-

-»RBANDEN 4 stuks
JC HR u mcl. velg.,
\y*kettingen en alles-
W friet ski- en surfplank
.to***-60- Past allemaalI |JJW 3 serie oud model.

■fijs: MOTORBLOK Golf

' 'WO, teL 045-226928

Te k. GRILLE voor Ford
Siërra Cosworth; 1 voor-
spoiler voor Escort 3. Tel.
045-225171.
Te koop VW ATS VELGEN
6J 14" met banden. Tel.
045-753053.
Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

’ 179,-. Tel. 045-273525.

Aanhangwagens

AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
AANHANGWAGENS te k.
Tel. 04499-1615 of 06-
-52107978.
AANHANGWAGEN te koop
oplooprem, afm. 2.50x1.35
mtr., 1500 kg laadverm. Tel.
045-315199.

Te k. 3 AANHANGWA-
GENS ’ 375,- per stuk. Tel.
045-312189.

Aanh.wagen DUBBELAS-
SER, mrk. Hapert, achterw.
kipper, l.v. 1500 kg., afm.
399 x 170, bak boven wielen
bwj. '86, pr.n.o.t.k., met reg.
hou/iic Toin_.i-i-f-.9f.17R

i Motoren en scooters

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.

Te k. HONDA VT 500 C
Chopper, 1985, 19.000 km.,
pr. ’8.000,-. Tel. 04406-
-13202.
Te k. SUZUKI 250cc, bwj.
'88, km.st. 500 met 2 koffers
en hoes, 2 kompl. motor-
pakken met laarzen, hand-
schoenen, nierbanden en
integraalhelmen, z.g.a.n., vr.
pr. totaal ’5.500,-. Tel.
045-441356
Te k. YAMAHA XS 1100,
bwj.'7B, zeer mooi. Na 18
u. In den Moei 41, Oirsbeek.
Moto-Guzzi 1000 California,
bwj. '79, 43.000 km. Vr.pr.

’ 9.000,-. Maaierhof 27,
Heerlerbaan.
Te k. KAWASAKI trike 250,
getuned. Tel. 045-216040.

Te k. gevraagd DUBBEL-
ASSER, i.z.g.st. Tel. 045-
-315507.
AANHANGER afm. 2.25 x
1.35 m., i.z.g.st. Vr.pr.
f 725,-. Tel. 04492-4534.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. SUZUKI GSX 600F,
bwj. '90, kl. rood, 9.000 km,
’9.750,-. Tel. 045-321511
Te koop YAMAHA XJ 600,
bwj. '90, winterprijs

’ 8.500,-, i.z.g.st. Tel.
04498-59069 b.g.g. 04499-
-3601.
Te k. HONDA C8750 F 2
bold'or-uitv. kl. wit/blauw,
bwj. '83. Tel. 045-223142.
Te k. YAMAHA XS 1100,
bwj. '81, i.z.g st. Vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-229301.
Uita>eken! VERBOUW-
INGSOPRUIMING. Onder-
delen, accessoires en kle-
ding. Ook voor Off The Road
en Cross. Nieuw en gebruikt
Moto-Shop Gulpen, Rijkswg
59. 04450-2451/2429 wpl. "
HONDA Revere bwj. '90, Vfe
jr. fabr.gar. Tel. 045-728953
HONDA CB 750 Fl,
’2.750,-. 33.800 km, i.z.g.
st. en koffers. 045-226863.
Te k. uitlaat SUPERTRAPP
met spec. bochten, geschikt
voor elk type KR 600. Tel.
046-338999.
HONDA KR 600 R, ' 89, i.z.
g.st., 5.300 km., vr.pr.

’ 8.250,-. Tel. 045-722886.

KAWASAKI 250 cc, 4 tact,
'82, off the road, weinig km.,
’2.500,-. Inr. scooter mo-
gelijk. Tel. 04744-1834.

Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Ter overname gevraagd:
Administratiekantoor

(waar bijv. opvolging ontbreekt)
Gelegen in de provincie Limburg, werkzaam
ten behoeve van het Midden- en Kleinbedrijf.

Elke vorm van overname/samenwerking en/of fusie
is bespreekbaar.

Accountancy Leo Ummelen
Postbus 23009, 6367 ZG Voerendaal.

Tel. 045-750544.

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.
’595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

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

6225 BH, huisnr. 19.
Te huur gestoffeerde

Kantoorruimten
Streep, Schaesberg, 70 m2.

’ 650,- p.mnd. 043-634962.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

’ 179,-. Tel. 045-273525.
Speciale Sinterklaas aan-
bieding. Nieuwe en gebruik-
te burostoelen 5 poots met
zwenkwielen. Nieuw: Rock-

Prachtige keuze uit JKB.
mooie, betaalbare *£&

j^^^==^^Êjir:=i^^iK -^rons gietwerk modellen
_^lWf!swte eSöIS met c-*lJ*£lue antie^e

ECHTE PRONKSTUKKEN VOOR UW
WONING
HARDV-LAMPEN, JE ZIET HET
VERSCHIL

(Nieuwe klanten: Vraag terplaatse naar uw speciale inkoopcondities)

{Bromfietsen
Te k. Vespa CIAO, i.z.g.st.,
vr.pr. ’400,-. Tel. 045-
-423786.
Te k. brommer SUZUKI E.R.
bwj.'Bs, pr. ’450,-. Tel.
045-325893
Te k. mooie HERENFIETS
met 3 versnellingen. Tel.
045-254478.
DAYTONA-SHOP Kerkrade
vraagt bromfietsen en on-
derdelen; Puch Maxi, Vespa
Honda, Yamaha, Z ündapp.
Maria Gorettistr. 1. Tel. 045-
-459555. .
Te k. VESPA Ciab blauw/wit
met sterwielen, 2 jr oud,
verzekering tot apr. '92, i.z.
g.st. Tel. 045-216189.
Te koop MT-5, met verze-
kering, i.z.g.st., pr. ’1.600,-Tel. 045-443978.
YAMAHA DTR bwj. '89, met
verz., vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-311892.
Nieuwe GIANT Escaper en
Track 1992 zijn binnen,
mod. 1990 en 1991 spec.
prijs. Div. gebruikte ATB
fietsen. Bert Rekers, Wil-
lemstr. 85, Heerlen. Tel.
045-726840.

Te koop HONDA MT 5 met
papieren ’ 1.500,-. Tel.
045-253368. __
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen, ’475,-. Tel. 046-
-749545.
Te koop HONDA MTX bwj.
'88. Tel. 045-317918.

Te koop GEVRAAGD bram-
scooters en snorfietsen, de-
fect of schade geen be-
zwaar. Tel. 040-863893.

Te k. PUCH Maxi zwart, in
goede staat. ’495,-. Twee-
wielers Feron, Schimmert.
Tel. 04404-1384.
PUCH Maxi bwj. '88, met
verz., ’575,-. Tel 045-
-326961.
Weg. aanschaf brommer te
k. MOUNTAINBIKE Giant
Terrago Shimano KT m.comp., 21 versn., alu., af-
gew., 6- '91, toen ’2.200,-
-nu ’ 1.400,-. 045-224521.
Te k. PINARELLO Treviso,
60cm afm. Campagnol, 1
jaar oud, nw.pr. ’ 3.200,- nu

’ 1.600,-. 045-718199.
Te k. Bromscooter HONDA
Vision Metin, 1 jr. oud. Tel
046-376702. '

Te k. Vespa CIAO, bwj. '88,
met stenvielen en Leovinci,
vr.pr. ’ 500,-. 045-421743.
Te k. ATB GIANT Old Rock
mod. '91, mcl. verz. en div
extra's. Vr.pr. ’850,-. Tel.
046-518765.
GIANT Super Sierra KT 11
ATB, nieuwstaat ’1.200,-.
Tel. 045-270071.
Te k. HONDA MTX, z.g.a.
nw. Mariastraat 18, Nuth.
045-243387.
Te koop PUCH Maxi i.g.st.,
met verz., vr.pr. ’ 275,-. Tel.
045-213950.
KOOPJES, DT 80(def) en
Vespa, pr./350 ook apart.
Tev. onderd. 045-719517
HONDA MT 5, par. dak, 6 pk
Tel. 04493-2903,
Te koop PUCH Maxi bwj. '88
i.g.st., dure uitvoering, ver-
zekering tot 1-5-92, ’BOO,-
Crombacherstr. 7, Kerkrade.

icci via. u*tü-/ 133U0.

Ralon Caravans
win een Volvo plus een Chateau

of Homecar Caravan
en maak een gratis proefrit tijdens SKI OPEN DAG bij

Volvo Jac. Kleyn
Strijthagerweg, Kerkrade. Tel. 045-458000.

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.

6441 XC, huisnr. 21.
Volvo Ski-Open

Alleen zaterdag 30-11-1991
Bij VOLVO-dealer

Jac. Klijn
Kerkrade

Alles wat u over VOLVO en
de wintersport moet weten

met medewerking van
INDOOR SKI-CENTRUM

SKI 2000 te GELEEN.
Tevens kans om gratis

ruiten te laten graveren.
Geopend van 10.00 tot

17.00 uur.

Volvo Jac. Klijn
Kerkrade

Strijthagenweg 123
Tel. 045-458000.

Caravans en VOUWWA-
GENS bij Camping Cars
Ridderbeks, Prinsenbaan
180, Koningsbosch. Tel.
04743-2213

type 295 van ’345,- voor
’190,-. Gebruikt: Ahrend
en Aspa stoelen vanaf
’5O,- per stuk. Verder nog
diverse soorten stoelen met
hoge korting. Geldig tot
7-12-'9l. ROCKMART, Kis-
sel 46 A, Heerlen. Tel.
045-723142
Nieuwe buro en directie
stoelen Rocktype 295 adv.
pr. ’345,- nu ’195,-;
Rocktype 4050 adv.pr.
’495,- nu ’295,-. Partij
zeer mooie directie stoelen
met hoge korting, tekentafel
stoelen adv.pr. ’395,- nu
’255,-. Conferentie stoelen
Rock 240 adv.pr. ’ 375,- nu
’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname
extra korting. ROCKMART,
Kissel 46 A, Heerlen, 045-
-723142
Te koop partij tafels en stoe-
len. Tafels 1.60x80 en 1.20x
80 met. kras- en brandvrij
blad va. ’95,-. In prima
staat: stoelen met en zonder
armleuning, bruin gestof-
feerd, va. ’ 15,- p.st. Voor
grote aantallen speciale prijs
ROCKMART, Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te koop glazen BUROTA-
FELS, 1 x bladafm. 200x100
2 x bladafm. 160x80, 1 x
bladafm. 120x60. Tel. 045-
-316222.
" ■ . . '■

Sport & Spel
Te k. BODY B. & Fittnes
app., halters, schijven, dum-
bells. Tel. 045-457643.
Te koop gevraagd HOME-
TRAINER of rollenbank. Tel.
045-241245.

Vakantie

Caravans/Tenten
Bij De OLDE Caravan b.v.
staat voor U 1992 modellen
Wilk en Beyetland 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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kampeerders opgelet: nu
kampeervoordeel bij Hans
Stassar: TV-antenne met
versterker nu ’85,-; winter- |
tent 200x160 cm nu ’439,-;
katoenen Shelters dubb. I
daks nu ’89,-; voortenten I
v.a. ’399,-; 6 kg gasfles
nieuw ’59,50; chem. toilet- I
ten v.a. ’ 99,-; opzetspie- Igels nu ’13,95; bungalow- I
tenten v.a. ’469,-; cam-
pingtafels v.a. ’24,95; enz. Ienz. André Jamet vouwwa- I
gens v.a. ’5.195,-. Dealer Ivoor heel Limburg. Natuur- Ilijk weer de Campingspe- Iciaalzaak bij uitstek Cam- I
ping en Recreatie Hans ISTASSAR, Heisterberg 78,
Hoensbroek. 045-224200.
Te k. ERIBA Familia, '84, in |
staat van nieuw, 3 pers., ka-1 1chel, koelkast, ’8750,-. Tel. I
045-723167.
CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’ 200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt I
Tel. 045-212146.

Attentie
Nu de Chateau en Homecar

ex-verhuur caravans met
duizenden guldens korting

in de aanbieding.
RALON CARAVANS

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

SINT NICOLAAS Cadeaus,
voor caravan-vouwwagen-
camper en tent campeer-
ders, o.a. Lafuma relax
stoelen en campingmeubel,
caravan inbouwkluis v.
’56,- nu v. ’39,-; TV-an-
tenne 220-12Vvoeding met
versterker v. ’159,- nu v.
’89,-; Porta-potty camping
toilets nu 20% voordeel; gas
en kolen koffergrills va.
’105,-; slaapzakken nu
20% voordeel; caravan op-
zetspiegel v. ’47,50 nu v.

’ 19,50. Verder nog cam-
ping serviezen-pannen-
koelboxen-voortenten-dak,
schuif en terras luifels-win-
tertenten-raamluifels etc.
etc. U kunt altijd slagen bij
De Olde Caravan b.v. Dr.
Nolenslaan 141, Sittard. Ind.
park nrd. Tel. 046-513634.

Oostenrijk
Te huur 2-pers appartement
in centrum SEEFELD-Tirol
v.a. 10.1.92 ml 043-215817
8 dagen HITTISAU ’769,-
-p.p. H.P. Per luxe touringcar
Vertr. 29 febr. / 7 maart 1992
In hotel Schiff, kamers met
douche, w.o, balkon, sauna.
Hubertus Reizen 045-
-352871. LidS.G.R.
Wat VERKOPEN? Adver-
teervia: 045-719966.

Te k. HOBBY Prest. 495, '88
4 a 5 pers., badr., voort. Tel
04498-54664.

Campers
Te koop voor zelfbouw van
camper polyester sandwich
PANELEN, voorgevormd
achterfront mcl. bumper en
voorkop "alkoof. Camper-
bedr. Erkens, Koolweg 11,
Elsloo. Tel. 046-371925.
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. Inl. 045-410071

Div. Buiteniand
1

Volvo Ski-Open
Alleen zaterdag 30-11-1991

Bij VOLVO-dealer
Jac. Klijn
Kerkrade

Alles wat u over VOLVO en
de wintersport moet weten

met medewerking van
INDOOR SKI-CENTRUM

SKI 2000 te GELEEN.
Tevens kans om gratis
ruiten te laten graveren.
Geopend van 10.00 tot

17.00 uur.

Volvo Jac. Klijn
Kerkrade

Strijthagenweg 123
Tel. 045-458000.

(Huis)dieren

Dierenbescherming Sittard
is voor een aantal honden op zoek naar een nieuw tehuis.

Ze moeten herplaatst worden omdat hun huidige baas door
omstandigheden niet meer voor ze kan zorgen.

Bobtail reu 1 jr.; Golden Retriever reu 2 jr.;kruising teckel
reu 5 mnd.; Fox terriër teef 2 jr.; abricotpoedel reu 2 jr.

kruising Fox reu I"i_ jr;kruising herder teef 6 jr.; Dobermann
gester. teef 7 jr.; Heidewachtel gester. teef 4 jr.

Tel. ml. 04498-51955.
Te koop enkele zeer veelbe-
lovende Duitse HERDER
teven, ca. 10 wk., met stam-
boom, beide ouders HD-vrij.
Tel. 043-478871.
Te k. Engelse FOXTER-
RIERS en bouvier m. stam-
boom, tel. 04742-2209.
Te k. WEST-HIGHLAND
White Terriër-pups met
stamb. Tel 0949-216220748
Totale verkoop aan huis van
34 DUIVEN. Vanaf 01-12.
Heb dit jaar 190 prijzen ge-
speeld. 3 maal beide kam-
pioenen. Soort de Bruin-van
Boxtel en oud soort Seve-
rens. Engelen, Burg. Her-
mansstraat 20, Landgraaf.
Tel. 045-317743.
Geïsoleerd HONDE-
NACHTHOK IV2 jaar oud.
Tel. 045-710578.
Kennel v.d. Kronkelhoeve
Siberische HUSKY-PUPS
met stamboom. 046-751985
Te koop lieve waakse
HOND, 2 jr., ’200,-. Tel.
045-230443 b.g.g. 221414.
Sier-eend-GANS-fazant-
stomme pauw-AM. wilde
kalkoenen (brandnetelver-
delgers). 04499-1499.
Te k. GOLDEN Retriever-
pups, stamb., geënt, ontw.,
met gar. 04138-72443
Te k. KEESHONDJES
(dwerg). Kennel Sanawini.
Tel. 046-373674.

Duitse HERDER kennel
biedt pups aan met stam-
boom, geënt en ontwormd,
gefokt op schoonheid en ka-
rakter, beide ouders aanwe-
zig en HD-vrij. 045-241610.
Te k. keuze uit 2 JACHT-
HONDEN drijver of Engelse
springer met stamboom,
kunnen voor gejaagd wor-
den. Tel. 04760-72481.
Te k. prachtige DOBER-
MANNPUPS, kampioen-
afstamming, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 08866-3151.
In- en verkoop van goede
sport- en recreatiepaarden.
Stal de blauwe Steen, Rob
JOOSTEN, tel. 045-242864.
30 jr. TEKKELFOKKERIJ.
Op dit moment welpen,
(dwerg-), tel. 09-49-2406-
-3175. Herzogenrath.
BRIARD-PUPS, ', ingeënt,
ontwormd, getat. en gecou-
peerd, met stamboom, ou-
ders aanwezig, uitmuntende
afstamming. Tel. 0932-
-41811208 na 17.00 uur.
Te k. jonge LEG-KIPPEN,
Henk Ploemen, Broekhui-
zenstr. 538, Rimburg. Tel.
045-320229.
VOGELS te k. tijdens Kring-
tentoonstelling in zaal de
Kroon, KLoosterstr.ll Sim-
pelveld. Tentoonst. open
zat. 30 nov. van 10.00-
-22.00 uur. Zondag 1 dcc.
van 10.00-15.30uur.

Te k. prachtige BERNER
SENNENPUPS, zeer mooi
getekend, ing. en ontw. Tel.
08866-3151.
HONDENSCHOOL Leym-
bourgh start weer met
nieuwe gehoorzaamheids-
cursussen voor u en uw
hond. Info/tev. aanmeldings-
avond op dinsd. 3-12, aanv.
20.00 uur, in Manege . Ede-
le Ros te Genhout, gem.
Beek. Voor tel.info 043-
-549519.
Te k. Mech. HERDERPUPS
7 wkn. oud, vader en moe-
der in dress. 046-756366.
West .. Highland WHITE
TERRIËR pups met stamb.,
ouders aanwezig, ’ 750,-.
Tel. 04130-65127.
Grote PAPEGAAIENKOOI
te koop. Heerenweg 240,
Heerlen.
Te k. nest SCHIPPERKE
met stamboom. Vader in-
tern, kamp. Mertens, Put-
veestr.l4, Montfort. Tel.
04744-1677.
Te k. Pers. POESJES m.
stamb., ontw., ingeënt. Al-
leen liefheb. 043-630749.
Te k. CORNISH Rex katjes
(krulletjes), ontw., ingeënt,
stamb. Tel. 01180-28847.
Te koop zwarte en grijze
DWERGPOEDELS, ingeënt
en ontwormd, klein soort.
Tel. 04750-16590.
Kennel Woolyball's heeft
momenteel prachtige BOB-
TAILPUPS te k. met stam-
boom. Inl. A. Lamers. Tel.
045-314173.
Te k. LABRADORS-PUPS
ingeënt en getat. met stam-
boom. Tel. 04990-72723.
Te koop BRIARD, reu, 10
wkn., geënt en ontw., weg.
omst., ’300,-; 4 koppel rol-
duiven, samen ’ 50,-. Tel.
045-428326.
GOLDEN-RETRIEVER-
PUPS ouders HD vrij en
zwarte dwergpoedeltjes. Tel
040-427963, na 19.00 uur
040-441432.
Te k. RECREATIEPAARD,
ruin, 6 jr. vos, ’ 3.850,-. Tel.
04492-1038.
Te k. zwart MERKZADEL,
compl. ’ 550,-; rijlaarzen va.

’ 37,50; Tel. 04492-1038.
Te koop BOOMERHOND-
JE, 7 mnd. oud, teefje en 2
Mechelse herderpups 7 we-
ken oud. Tel. 045-724852.
Te k. YORK-SHIRETER-
RIËRTJES. Kennel Oos
Heim Langstr. 50, Schim-
mert. Tel. 04404-1527.
Te k. weg. omstandigheden,
zwarte mooie NEWFOUND-
LANDER reu, met goede af-
stamming en gezonde heu-
pen. 04750-22860.
Te koop 4 mnd oud FOX-
TERRIËR en fretten. Tel.
04457-1629.
Pracht, blonde BOUVIER-
PUPS prima stamboom,
HD-vrij, schrift. garantie
04138-75668.
Te k. mooie BOOMER-
HONDJES pups ingeënt en
ontwormd. Tel. 040-863946.
Goed tehuis gezocht voor
gecastr. KATER. Tel. 045-
-427011.
Te koop jonge COLLIE'S,
Herders, Labradors, Kees-
jes, Shih-Tzu's, Malthezers,
Poedels, Beagles, Teckels
en Bastaardjes. Tel. 04958-
-91851. di. 3 dcc. gesl.

Te k. mooie PUPS kruising
Engelse Bull-Dog en Me-
chelse Herder met kruising
Staford-Shire Rotweiler.
Strijthagenwg 122Kerkrade
Te k. Sinterklaas-kado?
Leuk MINI-PAARDJE, 65
cm hoog. Tel. 04492-3112
na 17 uur.
Weg. overcompl. WELSH-
PONY te k. Inl.: 04492-3665
Te koop zeer mooie YORK-
SHIRE-TERRIËRPUPS.
Tel. 045-222413.

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.
TECHTRAIN (computer)
opleiding aan huis en in be-
drijf. Tel. 046-377801.
Welke HEAO-er kan mij hel-
pen met STATISTIEK en
bedrijfseconomie tegen een
redelijke vergoeding. Tel.
045-275103.
BOETSEERCURSUS: 10 x
3 uren voor ’150,-. Plaats
Heerlen. Voor info.: tel .045-
-353593 na 18.00 uur.

Rijles ""
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners.

| CHAUFFEURSDIPLOMA
CCV-B, theorielessen wor-
den gegeven door vakkun-
dige leerkracht. Vakrijproef
op DAF 3600 ATI, start
nieuwe cursus 7-12-'9l.
Aanmeld, nog mog. Bij niet
slagen, volgende cursus
gratis. Inl. Verkeersschool
Arnoldussen, Hoogstr. 201,
6373 HT Landgraaf. Tel.
045-311631.
BOVAG Erkende Autorij-
school Th. van Bentum. De
juiste weg naar uw rijbewijs.
045-217487. Hoensbroek.
Rijlessen Autorijschool Thijs
MAYNTZ rijksgediplomeerd.
Voor een goede en gunstige
rijopleiding! 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 ’ 40,- per
75 min.) Tel. 045-440994.
Gespecialiseerd in het op-
leiden en slagert voor rijbe-
wijs cat. B Schakelauto!!

Huw. Kennism.
Reisgenoten, (pen)vrienden
uitgaan/aktiviteiten, relatie.
Info gratis REISGENOTEN-
KRANT: Pb. 15, 5600 AA
Eindhoven. Ook: Interrail en
1001 alleengaandenreizen.

ALLEENSTAANDEN, werk-groep 't Gulikshoes, hoek
Agricolastr.-Ophoven 1, Sit-
tard, organiseert iedere
zond. 'n dans-/contactavond
Bew. verpl. 046-747962.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20
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In een aantal landen is het een oude traditie om speciaal voor de Kerst en jaarwisseling een feest'

lijk winterbier te brouwen. Als oudste brouwerij van Nederland brouwt Brand speciaal voor deze tijd van

het jaar het fameuze Sylvesterbier in een beperkte hoeveelheid. Elk flesje is voorzien van een jaarta-j

Brand Sylvester is een robijnkleurig, extra zwaar bier van hoge gisting met een zorgvuld*!

gecontroleerde, lange nagisting op fles. Een melange van speciale mouten in combinatie _^^^

met een fijne hopbitterheid geeft dit bier een fruitig boeket en een weldadige afdror W J9

De brouwers van Brand wensen u hele mooie feestdagen. «SS»* WLmW

BRAND. HET BIER WAAR LIMBURG TROTS OP IS.



j^ttoe is onlangs opdracht ver-
Ij^d aan de Universiteit van Am-
lljdarn, de Rijksuniversiteit
iL ftt en net staring Centrum in
Leningen. Het onderzoek zal in
IJ*- yoorjaar van 1993 worden afge-
-I'Hd.

(Hemel)bed je gespreid ’Onderdak verslaafden
Boschstraat ongepast’

Besluit aangevochten voor Raad van State

DEN HAAG/MAASTRICHT - „Het
is ongepast om drugverslaafden in
het monumentale pand aan de
Boschstraat 60 onderdak te ver-
schaffen". Dat liet de woordvoerder
van de buurtbewoners, mr P. Dan-
men, zich gisteren ontvallen bij de
spoedzittingvan deRaad van State.

Oomen praat over
grens-industrie
SIMPELVELD - Ria Oomen, lid van
het Europees Parlement, spreekt op
dinsdag 3 december in Simpelveld
over grensoverschrijdende industrie-
terreinen. Zij zal dit doen na de alge-
mene ledenvergadering van het
CDA-Simpelveld-Bocholtz tegen
21.15 uur in 'De Bergbok', Huls 5 in
Simpelveld. Zoals bekend zijn er plan-
nen om tussenKerkrade en Aken een
Nederlands-Duits bedrijventerrein aan
te leggenvan ruim 100 ha grootwaar-
van zon zestig ha op Nederlands
grondgebied komt te liggen.
Deze week werd bekend dat de ge-
meente Aken nabij de grensovergang
Bocholtz een compostfabriek wil bou-
wen.

Zoals gemeld wil het Leger des
Heils in het pand aan de Bosch-
straat een dependance vestigen
voor de opvang van zwervers vanaf
komende zondag tot 1 maart. Over-
tuigend was het verhaal van advo-
caat Dahmen niet. Hij kon niet
aantonen dat het extra opvanghuis
van het Leger des Heils, dat aan-
staande zondagavond de deuren
opent, niet in het bestemmingsplan
voor de Boschstraat past. De advo-
caat kon ook niet hard maken dat
de dak- en thuislozen de buurt heel
wat extra overlast gaan bezorgen.

De advocaat vroeg de afdeling
rechtspraak de tijdelijke opvang
van dak- en thuislozen in het pand
te verbieden. Hij sprak namens
driehonderdvijftig omwonenden,
het Marktcomité en de Industrie-
bank LIOF en hetBoschstraatcomi-
té.

Staatsraad Boukema doet aanstaan-
de maandag uitspraak. Als hij het
besluit van het college van B en W
schorst, moet de extra-opvang
maandag al weer dicht.

„Al veertien jaarvangen wij dak- en
thuislozen op en nog nooit hebben
zij iets vernield", schamperde zij.
Bartels bestreed dat alleen drugs-
verslaafden gebruik maken van het
Leger des Heils. Ongeveer de helft
van de bezoekers zou bestaan uit
niet-gebruikers. Een aanzuigende
werking op de drugsverslaafden uit
Heerlen verwachtte zij ook niet,
omdat daar binnenkort ook een
tweede winteropvang van dak- en
thuislozen open gaat. En van een
grote toestroom van dealers op de
ochtenduren, als de zwervers weer
naar buiten moeten, zou geen spra-
ke zijn. Junkies zoeken meestal hun
dealers op, en niet andersom, vertel-
de gemeentewoordvoerder L. Bin-
dels.

zwervers niet aan. Velen zochten
toen beschutting in de portieken
van de buurtbewoners en deden
daar ongegeneerd hun behoeften.
Met de extra-opvangmogelijkheden
voor twintig zwervers, zou de bewo-
ners die ervaring deze winter be-
spaard blijven.

Twintig jeugdigen
slaags in Landgraaf
LANDGRAAF - De politie van Land-
graaf heeft donderdagavond tegen
acht uur assistentie moeten verlenen
bij een vechtpartij op de Emmastraat
in Nieuwenhagen. Tijdens de ruzie,
waarbij een twintigtal jeugdigen was
betrokken, werd een 17-jarige Land-
gravenaar bewusteloos geslagen. Hij
moest met een zware hersenschud-
ding worden opgenomen in het zie-
kenhuis. De oorzaak van de vechtpar-
tij moet volgens de politie worden
gezocht ineen reeks bedreigingen die
de in elkaar geslagen knaap reeds
geruime tijd uitte aan een groep jeug-
digen. In zwembad In deBende kwam
het tot een woordenwisseling, die bui-
ten escaleerde. Er zijn nog geen aan-
houdingen verricht.

Kort geding tegen
’Vereniging’Onderzoek naar erosie

Proefgebieden in Stem, Voerendaal en Onderbanken
Directrice van het Leger des Heils,
A. Bartels, betoogde dat de overlast,
in vergelijking met de vorige win-
ter, juist zal afnemen. Het huidige
opvangcentra van het Leger des
Heils, ook aan de Boschstraat, kon
de grote toestroom van verkleumde

BEEK - De directie van de Lucht-
haven Maastricht heeft een kort
geding aangespannen tegen de Ver-
eniging Geen Uitbreiding Vliegveld
Beek (VGUVB) om de aangekon-
digde acties tegen de nachtvluchten
tegen te houden. Het geding dient
woensdag 4 december bij de recht-
bank in Maastricht.

Protest tegen
vogelvangst
AKEN - In Duitsland zijn opnieuw
protesten gerezen tegen de vogel-
vangst in België. Volgens Duitse na-
tuurorganisaties worden in Wallonië
jaarlijks meer dan vijftigduizend boek-
vinken, geelgorsen en putters gevan-
gen en gedood met instemming van
de plaatselijke overheden.
Volgens de organisaties is de vogel-
vangst in Wallonië niet meer van deze
tijd. „Daar moet zo snel mogelijk een
einde aan komen," zo luidt een pro-
test gericht aan de Belgische ambas-
sadeur in Bonn.

De VGUVB kondigde deze week
aan in de nacht van vrijdag 13 de-
cember op 'ludieke wijze' de nacht-
vluchten van vliegveld Beek te zul-
len frusteren. De vereniging liet
daarbij doorschemeren een even-
tuele blokkade van de landingsbaan
niet uit te sluiten. De directie van
de luchthaven is niet van plan enig
risico te lopen en heeft daarom de
rechter ingeschakeld.

Voorzitter Willems van de VGUVB
reageerde gisteren uitermate tevre-
den op de juridische stap. „Dat is
precies waar wij op uit zijn. Laat de
rechter zich in het kort gedingmaar
over deze kwestie buigen."

Bodemerosie en wateroverlast zijn
al jarenlang een probleem in Zuid-
Limburg. Vruchtbare losslagen
spoelen weg, wegen worden ver-
nield, kelders lopen onder en dor-
pen lijden onder enorme modder-
overlast. In de afgelopen jaren is er
dan ook door tal van overheden en
instantiesnaar oplossingen gezocht.

l betrokken instituten zullen in
fr._aanta_. proefgebieden in de ge-
reten Stem (nabij Catsop), Voe-
Cv (nabi. Ransdaal) en Onder-
W n (nabÜ Etzenrade) boderno-
nOok worden in

iJ^ gebieden metingen verricht
t^ de hoeveelheid afstromend
vj_r en het bodemverlies.

Zo is inmiddels een aantal maatre-
gelen genomen, zoals bijvoorbeeld
de aanleg van bufferbassins. Ook
worden door agrariërs op ruime
schaal erosiebestrijdende maatrege-
len toegepast, zoals grondbewer-
king in het najaar en het toepassen
van groenbemesters. Dit wordt ge-
daan om de erosiegevoelige bodem
in de winter en het voorjaar te be-
dekken en te beschermen.

Kosten
De resultaten van de onderzoeken
dienen als onderbouwing voor ver-
dere beleidsvorming. De kosten van
het onderzoek bedragen ongeveer
1,4 miljoen gulden en worden ge-
dragen door de provincie Limburg,
het ministerie van Landbouw, Na-
tuurbeheer en Visserij, het Water-
schap Roer en Overmaas en een
veertiental Zuidlimburgse gemeen-
ten.

Op 17 december zal in zaal Keulen
in Klimmen een informatie-avond
worden belegd voor de grondge-
bruikers in de drie proefgebieden.

De bijeenkomst begint om 20.00
uur.

Sluitende exploitatie onmogelijk

Limburgs Dagblad
stopt met LD-TY

Laboratorium
Aids-onderzoek

in Maastricht
DOOR LAURENS HARTMAN

Duo mishandelde
hoogbejaarde man
HEERLEN - Een politiepatrouille
heeft donderdagnacht in Heerlen een
23-jarige man uit Voerendaal en een
'17-jarige jongen zonder vaste woon-
of verblijfplaats aangehouden. Eerder
op de avond had het tweetal een
80-jarige man in de Raadhuisstraat
mishandeld en beroofd van ruim 400
gulden. De hoogbejaarde man werd
op de grond gegooid en geslagen.
Dezelfde patrouille werd eveneens
aangesproken door een Duitser die
op de Saroleastraat door twee man-
nen was beroofd van 150 gulden. Ook
die daad werd gepleegd door het
tweetal. De gedupeerden kregen hun
geld terug. De daders zijn ingesloten.

Peter Rompelberg tussen de eerste zending Deense blauwe sparren, die al weken voor Kerst-
■als broodjes over de toonbank gaan Foto: frits widdershoven

MAASTRICHT - In het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht
(AZM) zal begin februari een spe-
ciaal ingericht Aids-laboratorium
worden geopend. Dat zegt dr
Schrey, internist en Aids-speciaüst
bij het AZM. Samen met de virolo-
gen Frans Stals en Jan Geelen zal
de internist voornamelijk virolo-
gisch onderzoek doen naar het HlV-
virus, het cytomegalie-virus en de
overige herpes-virussen.

Grossier Rompelberg uit Bunde zocht heil in Denemarken

’Limburger wil echte Kerstboom’ De onderzoekers willen met name
gaan kijken naar de invloeden die
deze virussen op elkaar en op de
ontwikkeling van Aids hebben.
Dr Schrey: „Ik verwacht erg veel
van het onderzoek. Binnen eenjaar
publiceren we de eerste resultaten."
Het team krijgt op jaarbasis een ex-
tra subsidie van 700.000 gulden voor
het project dat vooralsnog vijf jaar
zal duren. Dr schrey: „Dat is dus
bovenop hetnormale budget dat tot
onze beschikking staat voor de be-
handeling van Aids-patiënten in
onze speciale Aids-afdeling".

BUNDE - Een kerstboom wordt
duur en schaars, luidde enkele we-
ken geleden de voorspelling. „Niets
nieuws. De schaarste is er al en zal
de komende jaren nauwelijks zijn
weg te werken. De voornaamste
oorzaak is dat al in heel Europa in
1990 de meeste 3-jarige planten zijn
stukgevroren, maar dat wil nog niet
zeggen dat er geen bomen zijn",
zegt Peter Rompelberg, kerstboom-
grossier in Bunde aan devooravond
van de voor hem belangrijkste we-
ken van het jaar.
Begin deze week kwamen de eerste

ladingen contract-kerstbomen uit
Denemarken binnen. Fraaie blauwe
sparren (abies nordmannia) of de
vrij nieuwe pinus silvestre om er
wat te noemen. Duidelijk andere
vormen en naalden dan bij de tradi-
tionele boom.
Rompelberg: „Al jaren betrek ik
veel bomen uit Denemarken. Al in
januarizoeken we in de uitgestrekte
plantages bomen uit en merken die.
Inmiddels is het zagen en het ver-
voer op gang gekomen. Natuurlijk
het zijn wat duurderebomen dan de
zeg maar gewone dennetjes uit de

Ardennen, maar in de praktijk is
gebleken dat de Limburger wat dat
betreft een andere Kersttraditie
heeft dan iemand in Amsterdam of
Rotterdam. Daar wordt enkele da-
gen voor Kerstmis een boompje
gekocht. Hier is men niet tevreden
met zo maar een boompje maar
wordt een boom uitgezocht die een
sieraad in de kamer is en niet na
drie dagen al zijn naalden kwijt is.
De blauwe spar is een prima boom
voor langeretijd. Hij ruizelt zelden."
De prijs voor een blauwe spar zit al
snel rond de 25 gulden, maar er zijn
ook lang houdbare voor een gulden
of zestig.

SITTARD - De gemeente Sittard*wil
zes ton uittrekken voor de vestiging
van een toerisch huis, waarin ANWB -en plaatselijke VW kunnen worden
ondergebracht. Het nieuwe kantoor
komt in het centrum van de stad, in de
looproute tussen stadhuis en Markt.
Het toeristisch huis wordt onderge-
bracht op de begane grond van een
kantoorgebouw annex flatwoningen,
waar kantoorruimte over was. De ge-
meente Sittard ziet de geïntegreerde
vestiging van ANWBAA/V als een be-
langrijke versterking voor het toerisme
in de hele regio. VW Sittard beschikt
al jaren over een klein kantoortje bij
de stadsschouwburg, terwijl de
ANWB de gemeente nog steeds met
een bus bezoekt. De Europese Ge-
meenschap heeft uit haar EFRO-gel-
den ’ 50.000 subsidie toegezegd
voor promotionele activiteitenvan het
toeristisch huis.

Sittard krijgt
toeristisch huis
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Bokser Vanderlijde
groots ingehaald

' SITTARD - .Bokser Arnold Vanderlij-
de wordt vandaag in zijn woonplaats
Sittard op grootse wijze gehuldigd.De
Sittardenaar wacht een ontvangst op
het station, rond drie uur, en zal per
koets naar de Markt worden gebracht.
Daar staat een delegatie van het ge-
meentebestuur om half vier klaar om
de bokser te huldigenvoor zijn presta-
ties op de wereldkampioenschappen
in Australië, waar de zwaargewicht zil-
ver behaalde. Het wordt vandaag de
tweede grote huldiging in de bokscar-
rière van Vanderlijde in Sittard. in
1984 kreeg hij al de medaillevan ver-
diensten van de gemeente Sittard.

„Hoewel we officieel nog toestem-
ming moeten krijgen van de ge-
meente verwacht ik dat er geen
problemen zullen ontstaan. Het la-
boratorium zal voldoen aan de
strengste eisen van de arbeidsin-
spectie. Dat moest wel omdat we
gaan experimenteren met zeer ge-
vaarlijke en gemakkelijk verspreid-
bare virussen. Wij willen zelf aan,
onze medewerkers 100 procent vei-'
ligheid garanderen. Met de nieuwe
apparatuur kan dat ook."

Zie verder pagina 18

" Nergens loopt de
organisatiezo gesmeerd

Houdbaarheid is ook een onder-
werp dat Peter Rompelberg kent als
zijn broekzak. „Natuurlijk zijn er
ook bomen met kluit, maar zeg nu
zelf een ijsbeer zet je toch ook in
een woestijn. Ik garandeer dat het
merendeel van die bomen na ge-
bruik binnenshuis het buiten niet
meer doet. Met andere woorden, ik
ben er niet zo voor omdat het wei-
nig toevoegt. De teelt van kerstbo-
men is te vergelijken met die van
aardappels of asperges. Het is geen
kwestie meer van kaalslag".

"" r, J ~~~ 1989 van start en kan worden
£- Von onze verslaggever ontvangendoor abonnees van de- LD-TV, de kabel- kabelnetten in Heerlen, Hoens-
"^ant van Uitgeversmaatschap- broek en Kerkrade.
£Ü Limburgs Dagblad BV, ver-
fijnt per 1 januari 1992 van de Ook huurde het Limburgs Dag-
*abelnetten in de gemeenten blad een kanaal in Maastricht,
"eerlen en Kerkrade. De hoge dat tot 1 januari doorverhuurd is
exploitatiekosten en het feit dat aan De Limburger-tv, de kabel-
j*e gemeentenKerkrade en Heer- krant van dagblad De Limbur-
*en na 1 januari slechts een eon- ger. Die heeft in oktober beslo-!*act van een half, hooguit één, ten met uitzenden te stoppen. De
Jaarwillen sluiten, zijn debet aan directie van De Limburger gaf**ezë beslissing van de directie toen te kennen geen mogelijkhe-
J"an Uitgeversmaatschappij Lim- den te zien de kabelkrant renda-
ourgs Dagblad BV. bel te maken.

bovendien kon er met beide ge- Bij LD-TV werken zes mensen
Reenten geen overeenstemming in vaste dienst. Voor hen zal bin-bereikt worden over een verlanen de Uitgevermaatschappij
ging van de kabelhuur, die mo- Limburgs Dagblad BV een ande-
ttienteel f 1,50 per aansluiting re functie worden gezocht,
bedraagt. Daardoor wordt een
sluitende exploitatie van LD-TV De betrokken adverteerders van
onmogelijk gemaakt. LD-TV zijn inmiddels schrifte-

lijk ingelicht over het besluit vanLD-TV ging op 13 december de Limburgs Dagblad-directie.

- LD-TV, de kabel-
■^ant van Uitgeversmaatschap-
pij Limburgs Dagblad BV, ver-
fijnt per 1 januari 1992 van de
kabelnetten in de gemeenten"eerlen en Kerkrade. De hoge
exploitatiekosten en het feit dat
?e gemeentenKerkrade en Heer-en na 1 januari slechts een con-
tact van een half, hooguit één,
laar willen sluiten, zijn debet aan
***zë beslissing van de directie
]"an Uitgeversmaatschappij Lim-

burgs Dagblad BV.

I Bovendien kon er met beide ge-
beenten geen overeenstemming
bereikt worden over een verla-
ging van de kabelhuur, die mo-
menteel f 1,50 per aansluiting
bedraagt. Daardoor wordt een
sluitende exploitatie van LD-TV
°nmogelijk gemaakt.
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Van onze verslaggever

' Welke regeringsleider mag
straks tijdens deEurotop in
Maastricht tussen de lakens

a?l ditfraaie hemelbed schui-
°fu? Directeur Scheerens van
"Qtél Golden Tulip Barbizon
■^eet het, maar zegt het niet.
Öus blijft het gissen. Zeven

wednieuwe suites telt het ho-
Jel, waarvan deze Victoriansoorn er één is. Vast staat dat
Jeder geval de premiers van
z^itsland, Engeland, Spanje,

en Nederland de
doorbrengen in Barbi-

*ori. En ook de voorzitter van
-te Europese Commissie, Jac-
quesDelors, mag in hetfors
uitgebreide hotel het moede.. hoofd te ruste leggen. Maar

le toeifce suite krijgt, moet ge-
heim blijven. Evenals trou-
loens de prijzen die ervoor

worden neergeteld. Wievaar naar informeert, krijgt
te horen: 'Belt u na de

Eurotop maar terug...'

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever

JJ^ASTRICHT - De provincie Limburg heeft besloten een
/-Verzoek te laten uitvoeren naar de effectiviteit van maat-ren tegen bodemerosie en wateroverlast.

Nauwe relaties zullen worden ge-
legd met het onderzoek naar erosie-
bestrijdende teeltwijzen, zoals dit
reeds gedurende enkele jaren ge-
beurt op de proefboerderij in Wii-nandsrade.
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Na een leven vol zorgzaamheid en liefde voor

! iedereen, is mijn lieve vrouw, onze fijne moeder,
schoonmoeder en oma op 29 november 1991 plot-
seling overleden

Dora
Haemers-Salimans

echtgenote van

Hans Haemers
; op de leeftijd van 67 jaar.
i

Mama we zullen jeheel erg missen, Hans Haemers
Kinderen en kleinkind

j 6432 GC Hoensbroek, Hoofdstraat 199
j De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op

dinsdag 3 december om 11.00 uur, in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armen te Maria-
gewanden-Hoensbroek, gevolgd door de begrafe-. nis op de centrale begraafplaats aan deRandweg.

i Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot

' schriftelijk condoleren.
■ Maandag as. om 18.30 uur, avondwake in voor-
! noemde kerk.
j U tsunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
| De*Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-

zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur. Zondag alleen van 14.00-15.00

' uur.

" Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-| lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het plotselinge overlijden van mevrouw

Dora
Haemers-Salimans

" Zij stond achter de idealenvan haar man.
| Hans en dekinderen wensen wij veel sterkte toe in
i deze moeilijke dagen.

Fraktieleden Groepering
Heerlen-Noord

»~^^iH_______________________________________________ Ba____i

>«Hi^HH.__________________________________________i____ H__^_

i Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
| menvan het overlijden van mevrouw

Dora
Haemers-Salimans

Wij mochten haar leren kennen als een oprecht
| mens.: Hans en de kinderen wensen wij veel sterkte.

Bestuur en leden
Groepering Heerlen-Noord

■—«——i—————M_-_______________H___________________________M___a^_ Ml^VM.
t

Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar voor
alles wat hij voor ons deed en heeft betekend, ge-
ven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, groot-en overgrootvader, broer, zwa-ger, oom en neef

Leo Schmitz
echtgenootvan

Anna Lennertz
Hij overleed in de leeftijdvan 76 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: A.M. Schmitz-Lennertz
Landgraaf: Bertie Deserno-Schmitz

John Deserno
Landgraaf: Frans Schmitz

Finy Schmitz-Plüm
Kerkrade: Léon Schmitz l

zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Schmitz
Familie Lennertz

| 6463 AG Kerkrade, 27 november 1991'. Zonstraat 146
:De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op| maandag 2 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van De Blijde Boodschap te Kerkrade-

' Chevremont, Dir. v.d. Mühlenlaan, waarna de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-; len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overlede-

Ine heden zaterdag 30 november om 18.00 uur in
| voornoemde parochiekerk.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-: tuarium (gelegen op het terrein van deLückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chè-; vremont dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.; Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.

iZij die geen kennisgeving mochten hebben ont-; vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
I len beschouwen.

t
iGeheel onverwacht moesten wij afscheid nemen
van

Roelof Lanting
levensgezel van

Els van den Elzen
.'in de leeftijd van 58 jaar.

In dankbareherinnering:
4 Hoensbroek: E. van denElzen

Corrie, Chris enkinderen
Brunssum: G. Lanting
Brunssum: H. Dykstra-Lanting

J. Dykstra
-, i neven en nichten

"29 november 1991
]Corr.adres:
Beyenste Wehr 30, 6433 LA Hoensbroek
Decrematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag3 december a.s. om 13.30 uur in het cremato-
.rium te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar gele-; genheid is tot schriftelijk condoleren.
!Liever geen bezoek aan huis.;Roelof is opgebaard in het mortuarium van het St.
jGregoriusziekenhuis te Brunssum. Afscheid ne-
,'men dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen "kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

i i
Met: grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-; mei van het overlijden van onze ex-prins en erelid; vaiwcarnavalsvereniging De Schwelmennekes

Johan Klaster
I Zijn vriendschap zal altijd in onze gedachten blij-
jver*.

Namens bestuur en leden van
5. carnavalsvereniging De Schwelmennekes

',_ ;':

I" "1
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op
43-jarige leeftijd, voorzien van de h. sacramenten
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, mijn opa, mijn zoon,
mijn schoonzoon, onze broer, zwager, oom en neef

Ben Pranger
echtgenootvan

MargrietKnobben
Heerlen: Margriet Pranger-Knobben
Heerlen: Elke en Hub Hermans-Pranger

Kenny
Heerlen: RolfPranger

Susan Geurts
Familie Pranger
Familie Knobben

6411 NV Heerlen, 28 november 1991
Parallelweg 237
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 3 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Franciscus van Assisië aan de Laan-
derstraat te Heerlen, waarna om 12.30 uur de
crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis maandag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, zaterdag
en zondag van 14.00 tot 15.00 uur en maandagvan
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis,
dat voorzien van de h. sacramenten der zieken, in
de leeftijd van 82 jaar,van ons is heengegaan, onze
dierbare moeder en oma

Maria Soomers
weduwevan

Harie Vliegen
Klimmen: Sjeng Vliegen

Sittard: André enKeetje Vliegen-Scheren
Susteren: Wil en Annie Vliegen-Orta

Stem: Leo en JeanneVliegen-Salden
Hoensbroek: Annie en Jan Janssen-Vliegen

en al haarkleinkinderen
Familie Soomers
Familie Vliegen

6343 BL Klimmen, 28 november 1991
Houtstraat 36
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden maan-
dag 2 december a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Remigius te Klimmen, gevolgd
door de begrafenis aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake voorafgegaan door het rozenkransge-
bed heden zaterdag om 18.30 uur in voornoemde
parochiekerk.
Mam is opgebaard in het uitvaartcentrum van De-
la, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar gelegen-
heid is tot afscheidnemen zaterdag en zondag van
14.00 tot 15.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
Wij geven u kennis, dat op 69-jarige leeftijd, geheel
onverwacht van ons is heengegaan, mijn zorgzame
moeder, mijn schoonmoeder, mijn oma, onze zus,
schoonzus, tante en nicht

Jes Kleinjans
weduwevan

Jan Verbruggen
Heerlen: Marij en Henk

Brentjes-Verbruggen
Natascha en Peter
Familie Kleinjans
Familie Verbruggen

Heerlen, Mariabad 78, 28 november 1991
Corr.-adres: Schrieversheideweg 18
6414 RK Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op dinsdag 3 december
om 11.00 uur in de kerk H. Cornelius te Heerler-
heide-Heerlen.
Owertuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, maandag om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, zondag
van 14.00 tot 15.00 uur en maandag van 18.00 tot
19.00 uur.

f
Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde
welke wij van haar mochten ontvangen geven wij
kennis dat voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken in de leeftijd van 77 jaarvan ons is heengegaan
onze moeder en oma

Maria Hubertina
Jacoba Cox

weduwe van

Johannes Stroink
Bom: Ria Hofmann-Stroink

JosefHofmann
Maurice en Ramon
Familie Cox
Familie Stroink

Buchten, 28 november 1991
Corr.-adres: Tuinstraat 13, 6121 JD Bom
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden dins-dag 3 december a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Buchten gevolgd door
debegrafenis aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is ergeen condoleren.
Avondwake maandagom 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Mam is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuiste Sittard alwaar gelegenheid
is tot afscheidnemen dagelijks van 18.45 tot 19.30
uur.

Het heeft ons goed gedaan, zoveel belangstelling
en medeleven te ondervinden na het overlijden
van mijn man en onze zorgzame vader

May Ramaekers
Hartelijk dank daarvoor.

H.C.Ramaekers-Koot
Hans enMiranda
Sandra en Steven

Heerlen, december 1991

I ' ï
Verdrietig maar vol dankbare herinneringen geven
wij u kennis van het overlijden van onze lieve
zoon, broer, schoonbroer en oom in de leeftijd van
29 jaar

Rob Hondong
Een belangrijk deel van zijn leven ontving hij in
het P.M.S. „Vijverdal" en Hostel-Sittard deskun-
digheid, begrip en vriendschap.

Aruba: JozefenLouisa Hondong-de Cuba
Geleen: Joen Barbara
Sittard: Mieke en Fer

Vivian,Rianne
Sittard: Hein en Patty

Torn
Sittard: Raymond en Mieke

Joyce,Rik, Sanne
Amsterdam: Theo en Golbanoo

Sittard: Wil en Saskia
Jaleesa

28 november 1991
Corr.-adres: Familie de Ridder
Henric van Veldekestraat 25
6136 JA Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 3 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Chr. Hemelvaart te Vrangendael-Sit-
tard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvin-
den om 12.30 uur in het crematorium Nedermaas
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.30 uur.
Rob zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondwake van maandag 2 december a.s. om 19.00
uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

Een hart vol liefde en goedheid
heeft opgehouden te slaan.

Vanochtend is in alle rust ingeslapen

Elisabeth Janssen
weduwe van

Johan Peter Scheeren
op de leeftijd van 92 jaar.

Kerkrade: MiepKraussen-Scheeren
Utrecht: Ilona, Bert en Nikki

6461 WKerkrade, 26 november 1991
Bockstraat 29

We hebben onze moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder volgens haar wens in beslo-
ten kring begraven op de r.k. begraafplaats
Kerkrade-Centrum.

Enige en algemenekennisgeving

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Philomina Prevoo
echtgenote van

Anton Martinenas
op de leeftijd van 73 jaar.

In dankbareherinnering:
Hoensbroek: Anton Martinenas

Heerlerheide: Jo
Hoensbroek: Johannaen Jacob

De klein- en achter-
kleinkinderen
FamiliePrevoo
Familie Martinenas

28 november 1991
Terveurdtweg 73, 6431 VS Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 2 december om 9.00 uur in de St. Joseph-
kerk te Passart-Hoensbroek, gevolgd door de cre-
matie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleenvan 14.00
tot 15.00 uur.

I "
Wij geven met grote droefheidkennis van het over-
lijdenvan mijn lieve moeder en oma

Gertrudis Maria
Linssen

weduwevan

Andreas Johannes Teunissen
Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in het Laurentiuszie-
kenhuis te Roermond.

Amstenrade: H. Teunissen
Heerlen: Corina enRoland

Amstenrade: Miranda
FamilieLinssen
Familie Teunissen

Roermond, 25 november 1991 - Olieberg 68
Corr.adres: Kempkensweg 13, 6436 CN Amstenrade
Ingevolge de wens van de overledene heeft de uit-
vaartdienst, gevolgd door de crematie, in besloten
familiekring plaatsgevonden op vrijdag 29 novem-
ber jl.1

I t Ij
Na een dapper en geduldig gedragen lijden is o» *verwacht van ons heengegaan mijn lieve moed*
onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Cordewener
in vriendschap verbonden geweest met wijle*l

Peter Wetselaer
Zij overleed in de leeftijd van 65 jaarvoorzien
het h. oliesel.

Heerlen: Nan Cordewener
MargoRook
Familie Cordewener
Familie Wetselaer

Landgraaf, 28 november 1991
Beatrixstraat 67
Corr.-adres: Bekkerweg 17, 6411 EG Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud«"
op dinsdag 3 december om 11.00 uur in de pa^
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nifi"j
wenhagen waarna aansluitend de begrafenis "*
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren-
Avondmis tot intentie van onze dierbare overleg
ne maandag 2 december om 19.00 uur in v°°r'
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkaF
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 "
Heerlen, dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben <*n
vangen gelieven deze annonce als zodanig te &
schouwen.

Het is alweereen jaar geleden dat wij afscheid i>a'men van onze lieve moeder en oma

Anna Maria Christina
Collin-Maas

De eerste jaardienst wordt gehouden op 7 decef!
ber 1991 om 19.00 uur in de kerk van SU"
Johannes deDoper te Eygelshoven.

Familie Collin
Kinderen en kleinkinderen

4- Maria Vliegen, oud 83 jaar, echtgenote van «*' len Hubert Schiffelers. Maastricht. Corr.adre5'
Raccordement 128c, 6221 HE Maastricht. De e%
charistieviering zal plaatsvinden op maandag 'december om 10.30 uur in deChapelle St. Rén*y ■

Oupeye.

4- Annette van den Heuvel, oud 73 jaar, echtge**".
l te van Hendrik Cruts, St. Geertruid. Corr.adre*

Schoolstraat 31, 6265 AR St. Geertruid. De <
vaartdienst zal gehouden worden op maandag,
december in de St. Getrudiskerk te St. Geertrui"
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in dekei*

t Johanna Schardijn, oud 91 jaar, weduwe
Jan Wijnstok. Maastricht. Corr.adres: Lage Ka

flnaaldijk 96, 6212AL Maastricht. De dienst is hedfzaterdag om 13.00 uur in de aula van het eren*ato'
rivm Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.

_i

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat toch nog onverwacht uit ons
midden werd weggenomen, voorzien van de h. sacramenten der zieken,
onze lieve moeder, schoonmoeder, schoonzuster en tante

Maria Gertrud
Katharina Ortmanns

weduwevan

Marie Joseph Alphons Boshouwers
Zij werd 87 jaar.

Vero Beach Florida: L. deMilo-Boshouwers
A. deMilo

Brunssum: H. Boshouwers
Heerlen: H. Boshouwers

H. Boshouwers-van Wegen
Heerlen: H. Ortmanns

M. Ortmanns-Leppink
Alexander,Lara
Familie Ortmanns
FamilieBoshouwers

28 november 1991
Merkelbeekerstraat 2, 6441KL Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van 17.30-18.30 uur in het
mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake, zaterdag om 19.00uur in deSt. Gregóriuskerk te Brunssum.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendriklaan 378 te Brunssum, zal deplechtige uitvaartdienst gehouden worden op dinsdag 3 december om11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléan-ceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het RK kerkhof aldaar.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen gelieve deze annonce alszodanig te beschouwen.

~i~ IDankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, is van-
morgen, in ons aller bijzijn, heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom, neef, maar bovenal onze
beste vriend

JefHabets
echtgenootvan

Maria Beenen
Hij overleed op 69-jarige leeftijd in het De Weverziekenhuis te Heerlen,
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Gulpen: Maria Habets-Beenen
Gulpen: Ella Jacobs-Habets

John Jacobs
Sjoerd enLonneke

Gulpen: Tiny Huijts-Habets
JeuHuijts
Roy enMare

Partij: Leon Habets
Marion Habets-Frints
Sebastiaan enLoes
Familie Habets
Familie Beenen

6271 JH Gulpen, 28 november 1991
Aan het Veld 33
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op dinsdag 3 december om 10.30 uur in de H. Petruskerk te Gul-
pen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Op maandag 2 december zal pa bijzonder worden herdacht tijdens de
avondmis om 19.00 uur, voorafgegaan door het bidden van de rozen-
krans.
Gelegenheid tot afscheid nemen is dagelijks mogelijk tussen 17.00 en
18.30 uur in rouwkapel Sjalom van hetr.k. klooster Zrs. Clarissen teMe-
chelen, Hilleshagerweg 11.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

■t
Een beetje.
Sterven doe je niet ineens
maar afen toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijlszelfontgaan.
Je zegt: „Ik ben wat moe"
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurendezijn hele leven heeft omringd, delen wij u mede dat wij heden
toch nog vrij onverwacht afscheid hebbenmoeten nemen van mijn lieve .man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, schoonzoon,
broer, zwager, oom en neef

Gaston Beckfeld
echtgenoot van

Mia Poels
Hij bereikte de leeftijd van 73 jaar.

Brunssum: M.J. Beckfeld-Poels
Almere: MarlyLuger-Beckfeld

René Luger
Riek en Carolien
FamilieBeckfeld
FamiliePoels

28 november 1991
Heemskerkstraat 1, 6442KT Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur in
het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake, maandag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Josephkerk, aan de St. Gregoriuslaan op de Egge te Brunssum,
zal de plechtige uitvaartdienst gehoudenworden op dinsdag 3 december
om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléan-
ceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de gemeentelijkebegraafplaats
aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

_=4____
_-_-_a-__-----------------___-_______________________________________________i________-^^"'^

tTil Gielen-Helwegen, 43 jaar, echtgenote v?**
Jan Gielen, Borgshof 20, 6067 DA Linne. v\

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden °"maandag 2 december 1991 om 11.00 uur in depar°'
chiekerk van de H. Martinus te Linne.

tTjeu Joosten, 75 jaar, echtgenoot van Mia Vos'
sen, De Bongerd 10, 6099 BM Beegden. W

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden oP
maandag 2 december 1991 om 11.00 uur in de Sl'
Martinuskerk te Beegden.

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH /^JÏ___^iPTERMANS

Zekerheid voor een WaardigAfscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid opeigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.

..Oliemolenstraat 30- Posibus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen - Tel. 045-714427. E__s Nieuwst". 118
Waarin opgenomen: J.G. Boon. Tel 045-416814 __?___{_ üt'lKW Hoensbroek-Tel. 045-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. wËmT/f/M DAG EN NACHTBEREIKBAAR.
JS. Post,gedipl. uitvaartverzorger. mmXOLOL
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Transporteur moet ton
betalen aan buurman

Overlast van ronkende motoren in Swier Met als oogmerk meer klantenbinding

DSM introduceert
nieuwe mestdiskette

SWIER/WIJNANDSRADE
Het Hof in Den Bosch heeft
transportbedrijf J. Erens uit
Swier-Wijnandsrade veroordeeld
tot het betalen van 100.000 gul-
den aan overbuurman R. Ge-
lauff. De transporteur overtrad
vijfmaal het verbod om tussen
Zeven uur 's avonds en zeven uur
's morgens vrachtwagens te star-
ten op het open terrein voor zijn,
Woning in Swier. Het Hof be-
Paalde een strafvan 20 mille (10
mille voor J. Erens en 10 mille
voor de BV) per overtreding.

Rechtbankpresident mr. P.
Broekhoven had op 15 maart jl.
in een kort geding dat Gelauff
had aangespannen een dwang-
som van 50.000 gulden per over-
treding opgelegd.
pc advocaat van het transport-
bedrijf Erens, mr H. Beaujean,

Hij wacht nu het schriftelijk von-
nis van het Hof in Den Bosch af
alvorens in cassatie te gaan bij
de Hoge Raad.

was in hoger beroep gegaan te-
gen die uitspraak. „De totale
dwangsom is weliswaar met
ruim de helft teruggebracht,
maar mijn cliënt betreurt elke
gulden die hij aan Gelauff moet
geven", zei mr Beaujean in een
eerste reactie.

geluidoverlast die hij ondervindt
van vrachtwagens van transpor-
teur Erens. „Ondanks de specia-
le voorwaarden in de hinderwet-
vergunning - artikel 812 zegt dat
in de avond en nacht in deze
woonomgeving geen motoren
mogen ronken - houdt het be-
drijf zich daar niet aan. Ook na-
dat de gemeente Nuth de zaak
aan de rechter heeft voorgelegd,
veranderde er niets."

inmiddels naar Hoensbroek ver-
huisde transportbedrijf een
dwangsom van 1000 gulden per
overtreding. Het totale aantal
door de politie geconstateerde
overtredingen is in de afgelopen
maanden opgelopen tot 23. Ge-
meentevoorlichter Berger:
„Nuth wacht ook het vonnis van
het Hof af. Daarna wil de ge-
meente 23 mille innen van de fir-
ma Erens."

Inmiddels hebben R. Gelauff en
de gemeente Nuth beslag laten
leggen op de 400.000 gulden, die
transporteur Erens krijgt in het
kader van de bedrijfsverplaat-
sing. Want naast de opgelegde
dwangsommen is Erens BV ver-
oordeeld tot het betalen van alle
advocaat- en gerechtskosten. En
ook die kosten bedragen vele
tienduizenden guldens.De gemeente Nuth beurt van hetGelauff klaagt al vier jaarover de

Uitgaande van de regelgeving van
de overheid kan door inbrenging
van de resultaten van de analyses
van bodem- en dierlijke-mestmon-
sters exact worden bepaald welke
kunstmeststoffen op gras- en maïs-
land moeten worden aangebracht.
Een diskette met bemestingsadvie-
zen voor akkerbouwers is in ont-
wikkeling. Het blijkt gecompliceer-
der danvoorzien. Binnenkort wordt
beslist of het project wordt gestaakt
danwei in praktijk wordt gebracht.

CDA betwijfelt
betaalbaarheid

natuurplan Maas

NULAND - DSM Agro BV heeft
een nieuwe bemestingsadviesdis-
kette geïntroduceerd. Vierhonderd
particuliere handelaren en verkoop-
leiders van coöperaties zullen de
komende weken in het gebruik er-
van worden geïnstrueerd. Diskette
en instructie zijn gratis.
„DSM hoopt daarmee de binding
met de klanten te verstevigen en de
kwaliteit van de klanten te verho-
gen", verklaarde Piet Vogelaar, ver-
koopleider van DSM Agro BV, gis-
teren tijdens een persconferentie in
Nuland .
Per 1 januari gaat deze divisie op in
DSM Chemicals. Als gevolg van de
verscherping van de mestregelge-
ving is de DSM-omzet aan stikstof-
meststoffen in vijf jaar tijd met 25
procent gedaald. Verwacht wordt
dat die dalingzal doorzetten, aange-
zien de rundveestapel verder zal
worden ingekrompen en het aantal
rundveehouders, volgens Vogelaar,
„drastisch zal afnemen".

Uit een DSM-enquête is gebleken
dat de behoefte aan bemestingsad-
viezen sterk is gestegen. Beperkte
de diskette die vorig jaar werd uit-
gegeven zich tot een advies in zake
de gift van fosfaat en stikstof, in de

De deputé's Hilhorst, Lodewijks en
Tindemans moesten het antwoord
schuldig blijven.

ordening

MAASTRICHT - Het CDA betwij-
felt de betaalbaarheid van het na-
tuurontwikkelingsplan voor het
Maasdal, wanneer niet meer dan 35
miljoen ton grind mag worden ge-
wonnen. Vragen hieromtrent wer-
den gisteren opgeworpen door de
Statencommisie voor milieu, ver-
keer en waterstaat en ruimtelijke

De vraag werd gesteld door CDA-
statenlid Cyriel Lebens. De chris-
ten-democraten hamerden voortdu-
rend op de afspraak met de minister
van Verkeer en Waterstaat dat Lim-
burg nog 35 miljoen ton grind zal
leveren voor de nationale behoefte
en geen ton meer.

Van onze redactie economie

- Staatssecretaris
j; J- Wallage van Onderwijs
!^t gisteren het bestuur van1 Vervangingsfonds voor le-

'^ aangeraden om het ABP
'biezen als uitvoerder voor
n fonds. Daarmee heeft hetjjfeen belangrijke overwin-
:*B geboekt in de concurren-
wtrijd met het GAK en de
Q om deze opdracht bin-

*** te halen.

Het natuurontwikkelingsplan, ont-
wikkeld door het bureau Stroming,
gaat evenwel uit van 48 miljoen ton
grind. Dan zou de gehele Grens-
maas veranderd kunnen worden in
één groot natuurpark met een leng-
te van vijftig kilometer. Volgens
globale berekeningen zou dit ook
betaalbaar zijn. Indien het gehele
Maasdal bij de natuurontwikkeling
betrokken wordt - en dat heeft een
duidelijke voorkeur van Stroming -komt zelfs twee keer zoveel grind
vrij.

Im Overwinning is echter nog niet
J^aal zeker, omdat nog moet

K k
afSewacht °f het bestuur

k het Vervangingsfonds het ad-k. v-in de staatssecretaris over-
at. Bovendien moeten de Eer-
Sik '^,wee(^e Kamer zich nog over

betreffend wetsvoorstel buigen.

Eontrole Milieu

ABP wint slag om
Vervangingsfonds

Goedkoper dan de twee concurrenten

r keUs van Wallage voor het ABP
isebaseerd op een analyse van het
PUntantskantoor Coopers & Ly-
LjH Dit bureau heeft onderzochtj/£e van de drie gegadigden ABP,
Lp en BVG, het best in staat is
jl ëeld te beheren voor de vervan-Ik8, van zieke leraren. Het ABP
Sfu^ tegen de laagste administra-
fc???ten te kunnen werken. Bo-
(l *nen past de controle en begelei-
V. Van zieke leraren goed bij het
Lk dat het ABP toch al doet: het

en uitbetalen van ar-
asongeschikte onderwijzers.

Bij het onderzoek naar de effecten
van de grindwinning voor het mi-
lieu wordt bekeken of dit ook haal-
baar is. „Er is nu in elk geval geen
aanleiding om aan te nemen dat het
financieel niet haalbaar zou zijn,"
zei Vermeij van de afdeling ont-
grondingen.

Maar zover willen GS nog niet gaan.
Wel heeft het college laten weten
dat het niet uitgesloten is dat straks
meer dan 35 miljoen ton gewonnen
zal worden. Het CDA wil nu dus ex-
pliciet weten of het plan ook uit-
voerbaar en betaalbaar is wanneer
aan de limiet van 35 miljoen ton
wordt vastgehouden.

Cr de BVG en de provincie Fries-
%£. 2Ün de druiven zuur. Een in-
t 'eve lobby van Friese Kamerle-
hfr?n commissaris Wiegel om de
fct de opdracht te gunnen heeft
fc 'ftogen baten. De BVG was van
JVQj in geval van toewijzing het
L^kantoor in Friesland te vesti-

Ambitieus

" Maastrichtse balletdansers onthulden gisteren in de 'Latijnse School' het beeldhouwwerk 'De drieKomedianten', een
schepping van Appie Drielsma, dat door zakenman Benoit Wesley werd aangeboden aan het stadsbestuur.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN Oproep verzet
energieheffing
in de tuinbouw

Ln%ingen dat het ABP van be-
pj*f aan de voorkeur genoot, zijn
\j Wallage weerlegd. Hij heeft de
(. Ql. advocaat laten beoordelen of

**"» \?I^eProcec'Ul'e correct is verlo-
%' Oie concludeerde dat dit het

GRUBBENVORST - De voorzitter
van de Tuinbouwvakorganisatie
van de Limburgse Land- en Tuin-
bouwbond, Piet Tielen uit Helden,
heeft gisteren tijdens de algemene
vergadering de leden opgeroepen
zich 'met alle middelen' te verzetten
tegen een eventuele heffing op de
brandstof die de tuinbouw ver-
bruikt ten einde 's Rijks schatkist te
spekken.k *. het ABP is de toewijzing van

"'tipl belang. Het past in de am-
*-tß_"Ze Plannen om uit te groeien
V-^n 'sociaal fonds', dat alle rege-
"■■*_)? op sociaal gebied voor alle
\ heidspersoneel onder zijn hoe-
L^eemt. Waar het onderwijzers
VQ eft is die slag grotendeels ge-

Maar het ABP heeft nog
*oc: 'ange weg te gaan voordat de
iL^l-fondsplannen voor anderei denaren werkelijkheid worden.

DOOR PIERRE ROUSSEAU

MAASTRICHT - De Maastrichtse
zakenman Benoit Wesley (47) gaat
de exploitatie van de oude schouw-
burg van Maastricht, de 'Bonbon-
nière' op zich nemen.,, nu dit ge-
bouw vrijkomt na de oplevering
begin volgend jaar van het nieuweVrijthoftheater. In januarizal de ou-
de schouwburg overgaan in handen
van Xelat Onroerend Goed BV,
waarvan Wesley de eigenaar is. Dat
is gisteren bekend gemaakt. Bij de
onderhandelingen met de gemeente
is toegezegd dat het interieur van

het gebouw zijn specifiekekarakter
zal blijven behouden. De accommo-
datie is sterk verouderd en voldoet
niet meer aan de eisen van moderne
theaterproducties. De producties
die er zullen worden gebracht, wor-
den verzorgd door het bureau van
Joop van den Ende, dat is onderge-
bracht het Xelat-gebouw aan het
pleintje naast de schouwburg 'Ach-
ter de Comedie'.

Het bureau heet Joop Van den En-
de Festiviteiten Produkties Maas-
tricht bv en is met Wesley's reisbu-
reau in het monumentale pand
ondergebracht, bekend als het ge-

bouw van de Latijnse School, dat
gisteren plechtig werd geopend.
Voor musicalliefhebber Benoit We-
sley was het gisteren een grote dag.
Hij opende niet alleen zijn nieuwe
kantoorpand, maar ook de daar te-
genover gerealiseerde nieuwbouw
met appartementen, modezaak en
een novum in de Limburgse par-
keerwereld, namelijk de autolift
waarmee personenwagens de on-
dergrondse garage kunnen berei-
ken. Onder leiding van architect
Arno Meijs werd op rond dit plein-
tje weer een nieuw stukje Maas-
trichtse stedebouw gerealiseerd.
Er was tijdens de plechtigheid oldti-

Mer-vertoon door Rob Leclercq ter-
wijl een Maastrichtse balletgroep de
onthulling verrichtte van het beeld-
houwwerk 'De drie Komedianten',
een schepping van Appie Drielsma,
dat door Wesley werd aangeboden
aan het stadsbestuur.

Ook het 100-jarig bestaan van het
naburige hotel Derion, gelegen aan
het O.L.Vrouweplein, waarvan We-
sley eveneens eigenaar is, werd gis-
teren gevierd en de zakenman had
daarvoor de cast van Les Misérables
uitgenodigd voor het gevenvan een
uitvoering voor genodigden in het
MECC, tijdens een gala-avond met
als gastheer Pierre Huyskens. Dit
was mogelijk omdat Wesley deelne-
mer is in de productie van Les Mi-
sérables, waarvoor al 500.000 kaar-
ten zijn verkocht in Carré. De spe-
lers genieten momenteel van een
vrij weekend in Maastricht en kon-
den daardoor acte de presence ge-
ven in het MECC. Vanf6 december
wordt de musical opgevoerd in het
Circustheater in Scheveningen
waarvan de exploitatie wordt ver-
zorgd door Xelat, Joop van den
Ende Theaterproduktie en Stardust
BV.

Benoit Wesley gaat ’oude
schouwburg’ exploiteren

Van den Ende-produkties in ’Bonbonniere’

„Voor de Nederlandse tuinbouw is
het onaanvaardbaar dat de overheid
met een energieheffing komt, oplo-
pend tot vijftig procent", fulmineer-
de Tielen. Hij rekende voor dat een
bedrijf met één ha. glas bij een ver-
bruik van 50 m3gas per m2tegen
de courante prijs van 24 cent per m3
momenteel ’120.000,- verstookt.
Zou daar nog eens vijftig procent
bovenop komen dan is er voor de
ondernemers, volgens Tielen, „ab-
soluut geen inkomen meer over".

Hij vroeg de standsorganisaties de
tuinders in hun verzet te steunen.
Temeer daar negentig procent van
de heffing, zoals de toenmalige mi-
nister van financiën, drOtto Ruding
zou hebben verklaard, naar 's Rijks
schatkist toevloeid.

de Hilhorst dat een eventueel con-
venant dat de provincie Limburg in
zake de herstructurering van de
Peel met de provincie Noord-Bra-
bant en een aantal ministeries zal
sluiten „in eerste instantie niet ver-
derzal reiken dan het opstellen van
een ontwikkelingsvisie voor het ge-
bied en het onderzoeken van wen-
selijkheden en mogelijkheden voor
een herstructurering.

’Nota Ruimtelijke
Ordening te grof’

Deputé Hilders op vergadering tuinbouwers:GRUBBENVORST - Deputé Piet
Hilhorst heeft gisteren tijdens de al-
gemene vergadering van de Tuin-
bouwvakorganisatie van de Lim-
burgse Land- en Tu.inbouwbond
verklaard dat de uitleg van de koer-
sen die de minister van Volksge-
zondheid, Ruimtelijke Ordening en
Milieuhygiëne, drs Hans Alders, in
zh'n Vierde Nota Ruimtelijke Orde-
ning Extra (VINEX) heeft aangege-
ven in .Limburg 'niet voor elke plek
kan gelden. „Daarvoor is het sys-
teem te grof. Groentenomzet

in Grubbenvorst
al half miljard

„Wij willen wel een bestemmings-
heffing accepteren als de gecollec-
teerde gelden rechtstreeks naar de
sector terugvloeien en voor energie-
besparende maatregelen worden
aangewend".

gevestigd is mij niet duidelijk. De
VINEX streeft binnen de blauwe
koers naar agrarische kwaliteitspro-
ducten, maar wil tegelijkertijd geen
intensivering. Het vestigen van
tuinbouwbedrijven houdt echter
beide in. Hier zie ik het probleem
van uitbreiding van bestaande be-
drijven dan ook levensgroot".

Wat betreft de groene koers, waar-
onder het Maasdal, deGrote Peel en
de oostelijke Maasoever in de kop
van Noord-Limburg ressorteren
merkt hij op: „Deze laat eigenlijk

geen agrarische bedrijven toe. Af-
hankelijk van de situatie zal zelfs
moeten worden bezien in hoeverre
bestaande bedrijven moeten en
kunnen worden verplaatst of gesa-
neerd. Als hier geen goede instru-
menten voor beschikbaar komen,
wordt of de doelstelling niet ge-
haald of is er sprake van koude sa-
nering van bedrijven. Beide zijn
zeer ongewenst".

Sprekend over de in de VINEX aan-
geduide ROM-gebieden, waaronder
dePeel en het Mergelland, verklaar-

GRUBBENVORST - Bestuur en
directie van de Veiling Zuidoost-
Nederland in Grubbenvorst ver-
wachten dat dit jaareen omzet van
700 miljoen gulden zal worden be-
reikt. Gisteren werd een groente-
nomzet van 500 miljoen gulden
behaald. Binnenkort zal de omzet
aan siergewassen de kaap van 100
miljoen gulden overschrijden.

„In de streekplanuitwerkingen Cen-
traal Plateau en Oostelijk Zuid-
Limburg zijn de fruitteelt en de vol-
legrondsgroenteteelt opgenomen
als perspectiefvolle ontwikkelings-
richtingen voor de agrarische be-
drijven", verklaarde Hilhorst tot
slot. „Conform de blauwe koers uit
de VINEX is in het streekplan
Zuid-Limburg aangegeven dat glas-
tuinbouw daar uit landschappelijke
overwegingen niet gewenst is".

Ook zal er op voorhand duidelijk-
heid over de financiën en de te ont-
wikkelen instrumenten moeten
zijn.

Hilhorst: „In deblauwe koers, waar-
onder geheel Zuid-Limburg, staat
de verweving van land- en tuin-
bouw met andere functies voorop.
Het voortbestaan van aanwezige
tuinbouwbedrijven lijkt daardoor
gewaarborgd. Of er nieuwe tuin-
bouwbedrijven kunnen worden.

De problemen, waarvoor de provin-
cie Limburg zich ziet geplaatst, spit-
sen zich toe op de gebieden welke
in de VINEX groen en blauw zijn
ingekleurd.
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SJchippers zullen in de toekomst
voor die service moeten betalen,

toe stelt de gemeente Maas-

Jracht de schippers in de gelegen-
eid zich gratis van het huishoude-

lijk afval te ontdoen. Een onge-
wenste situatie, volgens Vaes,
(Jmdat de burgers van Maasbracht
wel moeten betalen voor afvalinza-meling.

Dat zei Maasbrachts burgemeester
_^iet Vaes gisteren bij de presentatie
Van het Milieu Service Centrum in4e haven van zijn gemeente. Het

is een samenwerking van
vier bedrijven, die zich bezighou-
den met de centrale inzameling van
_|lle;afval uit de scheepvaart.

Hoofdingenieur-direkteur ir. M. de
Water van Rijkswaterstaat in Lim-
burg signaleerde dat de schippers
het soms niet zo nauw nemen met
de verwijdering van afval. Vroeger
konden de schippers hun afval gra-
tis kwijt op de sluiscomplexen.
Sedert enkele jaren kon het afval
ook gescheiden worden ingeza-
meld. De Water moest evenwel con-
stateren dat nog steeds schippers
klein chemisch afval vermengen
met het huisvuil. Overig is de inza-
meling van afval op de sluiscom-
plexen sedert 1989 niet meer moge-
lijk.

Gescheiden

i

MAASBRACHT - Schippers op de
Maas en de kanalen in Limburg
rjïoeten rekenen op fikse boetes als
.ij _e milieuwetten aan hun laars
lappen.

nauwgezet zal toezien op illegale lo-
zingen.

MAASTRICHT - De sluizen in
{.immel (Julianakanaal) en Bos-
.Jcherveld (Zuidwillemsvaart) zullen
tajdens de dagen van de Eurotop
.{tr^jig worden bewaakt. De sluis-
wachters hebben het consigne ge-
kregen om geen enkel schip door te
tet'en, mits de schipper aan de
Rijkspolitie te Water toestemming:
ieeft om aan boord tekomen en het
Schap grondig te onderzoeken op
eventuele aanwezigheid van onge-
wenste personen, van explosieven
4a andere verdachte lading. Wan-
Jjeej deze toestemming niet wordt

Sluizen streng bewaakt
tijdens dagen Eurotop

gegeven, zal de betreffende boot
voor de duur van drie dagen vóór
de sluis moeten blijven liggen.

Aan de zuidkantvan Maastricht, ter
hoogte van de sluis van Ternaaien
op Belgisch gebied, zal eveneens
een boot van de Rijkswaterstaat lig-
gen om doorgelaten boten nog-

maals te registreren. Volgens een
insider is de kans groot dat vele
schippers controle zullen weigeren
en dat daardoor een lange rij sche-
pen in het Julianakanaal bij Lim-
mel en de Zuidwillemsvaart bij
Smeermaas zullen aanleggen in af-
wachting van het einde van de Eu-
rotop.

De beveiliging via de waterwegen
wordt vooral als noodzaak gezien
vanwege de directe ligging aan de
Maas van het gouvernement, waar
de besprekingen van de Europese
Topconferentie worden gehouden
en eveneens van Hotel Maastricht,
welk hotel is ingeschakeld bij het
herbergen van regeringsdelegaties
en hoge ambtenaren. Zo zal ook tus-
sen de Servaas- en Wilhelminabrug
gepatrouilleerd worden door vier
boten van de Rijkspolitie, die bo-
vendien zal kunnen beschikken
over een supersnelle speedboot, die
vanuit de Randstad voor deze gele-
genheid naar Maastricht zal worden
gedirigeerd.

European Institute ofPublic
nistration, van 11.00 uur tot
uur inleiding (engels) over EU1
se Pplitieke Unie en van 14."
15.00 uur bezichtiging van ins'
en video Europese Gemeensdl

MAASTRICHT - Negen Europese
instituten in Maastricht houden za-
terdag 7 december open huis. Aan-
leiding is de topontmoeting van
Europese regeringsleiders in de
Limburgse hoofdstad op 9 en 10 de-
cember. Na de vorige top in 1981
heeft een snel groeiend aantal inter-
nationale instituten zich gevestigd
in Maastricht.

Het programma ziet er als volgt uit:
Euroterm Maastricht, demonstratie
Eurotermbank en electronische
woordenboeken van 11.00 uur tot
12.30 en 13.00 tot 14.30 uur;
European Centre for Development
Policy Maastricht, inleidingen (en-

gels of nederlands) over ontwikke-
lingslanden om 11.30 en 14.00 uur;
Center for European Studies, Ame-
rikaanse hoogleraren geven visie op
recente ontwikkelingen in Europa
van 10.00 tot 12.00 en van 16.00 tot
18.00 uur.
European Institute for International
Communication, inleidingen door
diverse Engelstalige professoren
om 10.00, 11.00, 13.00 en 14.00 uur;
United Nations University-Intech,
inleiding (engels) om 14.30 en rond-
leiding door instituut van 15.00 tot
16.00 uur;
Worldneth-International Language
Center, parallelle presentaties in di-
verse talen van 09.00 tot 12.30 en

Open huis Europese institute

Hagenouw vindt het schrappen van
de PNL-gelden onverteerbaar. „Aan
de ene kant signaleert de overheid
bepaalde problemen en legt ons op
daaraan iets te doen. En tegelijker-
tijd krijgen we minder geld."
Limburgse organisaties op het ter-
rein van welzijn, cultuur en sport -waaronder de vijf GGD's - zijn al
samen met de vakbonden en de
provinciale overheid een actie ge-
start tegen de bezuingingsplannen.
Daarvoor is 70.000 gulden uitge-
trokken. Op 16 december mondt de
actie Houd Limburg bovengronds
uit in een protestmanifestatie in
Den Haag.

e
ook dat kostenbesparend, m®,
ziet men kennelijk niet. Als y
zuiniging doorgaat, komt dat"'
ernstig in het gedrang."
Voor de bestrijding van itty
ziekten geldt hetzelfde verhaag
Heerlen en Kerkrade zijn veel]1;
verslaafden, een erkende 't
groepvoor aids. De overheid nj *we daaraan wat doen en dat' Jwe ook. Maar als we geengeld
krijgen..."

Bij de slotmanifestatie van de!
Houd Limburg Bovengrondsf
ken de organisatoren samej
king met de drie noordelijk«|'
vincies. Ook hun ISPN-geld? 'noordelijke PNL-variant) lopd1vaar. Verder gaat Limburg Tw'
Kamerleden benaderen, er M{
advertentiecampagnes, sticke''
affiches.
Hagenouw zal er zeker bij zÜ ]
16 december in het Haagse I'gresgebouw. „Als de PNL-bW j
aan de GGD Oostelijk Zuid]
burg wordt geschrapt, is het]'
zeer de vraag of de GGD de W 'teit van zijn dienst nog wel <Jveau kan houden. Sterker M
vraag me afofwij ons werk nol'
effectiefkunnen doen."

van 14.30 tot 16.00 uur;
Research Instituut voor Bedrij
tenschappen, inleiding(engels! ]
managementontwikkelingen
het toekomstige Afrika van 11-'
12.00 uur en van 15.00 tot 16.00
Rijkshogeschool Opleiding
Vertaler Maastricht, progtf
van 11.00 tot 15.30 met presef
info-markt en bezichtiging &
wen

Schrappen PNL-subsidi
brengt GGD in het nauv

Limburgs Dagblad

Schippers betalen
voor storten afval

Bijpresentatie Milieu Service Centrum

Voor het opgeven van familieberichten voor
de krant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

ALS U WILT KIEZEN UIT 3 VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK,
WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN NEMEN MET MINDER... ggj

Bel Spiral als 't flexibel verspreid moet worden! j jpv
Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. £_1)Tl) \

', Verhuisbericht huisartsenpraktijk
Drs. A.F. Pötgens,

huisarts te Schinnen,
zet m.i.v. 1 december '91 zijn praktijk voort

op het nieuwe adres:
Stationsstraat 15b
6365 CX Schinnen.. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 04493-1223.

I- Gevestigd per 1 december 1991
M.R. Schyns

huisarts

in samenwerking met

: G.F.J. Res
P.P.A.F. Martens Jzn

Kerkstraat 74 Landgraaf

Vanaf die datum hervat dokter
P. Martens weer zijn werkzaamheden

i

ALCOHOL
EN

VERKEER
DATKUN JE

NIET
NAKEN

\J^mmmmmmmmmi/lIf* _______■l-frjTl—W//

| Gevestigd per 1 oktober
drM.A.G. Pannebakker, internist
In associatie met;
internisten dr E. Zeppenfeldt

J.A van der Snoek
M.M.F. F.ckers
drR.E. Nikkefs
dr F.A. Th. Lustermans.

gastro-enteroioog J. Rijken,
Spreekuren volgens afspraak; tel (045) 76 6555.

| De M/eKer%%j k̂enhuis- _
Volkswagen en Audi dealer met 2 vestigingen in

Zuid-Limburg zoekt voor haar vestiging
Valkenburg

JUNIOR
VERKOPER (M/V)

Enige ervaring strekt tot aanbeveling.
Voor inlichtingen en een sollicitatiegesprek kunt u

vragen naar dhr. R. Caubo, tel. 04406-15041.
AUTO CAUBO
Neerhem 25, 6301 CD Valkenburg
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Rijkshogeschool Maastricht

faculteit maatschappelijke
dienstverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening(SPH)
(voorheen Jeugdwelzijnswerk)

OsPEN DAG

9 op 7 en 8 januari a.s. van 9.30 tot 14.30 uur volgens een vast
J^ / programma

" Het bezoekadres tijdens de open dagis:'Brusselseweg 150,6217 HB Maastricht
(Buslijn I vanaf het NS station).
Door inzending van onderstaande bon of telefonische aanmelding
(043-466630) krijg je hetprogramma van de dagtoegezonden.

BON (inzenden uiterlijk 1 8 december)

Ik kom naar de open dagvan SPH/HBO-J
van de Rijkshogeschool Maastricht.

7 januari /8 januari (doorstrepen wat niet van toepassing is).

Zend mij a.u.b. het programmavan deopen dag.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:.
Zenden aan: Rijkshogeschool Maastricht, Faculteit Maatschappelijke
Dienstverlening. Postbus 634, 6200 AP Maastricht.

i*»|-ri

I $ell College

Wil je straks een goede baan...... kies dan nu een opleiding met een goede naam
Kom voor informatie naar de

OREN DAG
op zaterdag 14 december om 11.00 uur.

De volgende „open dagen" zijn op:
29 februari, 28 maart en 9 mei 1992 telkens
om 11.00 uur.
Bedrijfskunde/Management:
Lambertuslaan 9 te Maastricht
Secretariële en Toeristische opleidingen:
Stationsstraat 17 te Maastricht

Aanvraag studiegids: 043-218095studiefinanciering WFS 18+.
Vestigingen: Maastricht - Heerlen -Roermond

Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond v.an de Wet op
de erkende onderwijsinstellingen, voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van

de wet valt.

Ill!| Aiyibl/PBHDPLEIDINGËïT
I^^^V^^ Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Sittard, Venlo, Eindhoven, Nijmegen.

- AMBI-88 modulen:
HEO, HEI, HE2, HSI, HS2, HS3, HS4, HBI, HB2, HPI, HP*- Praktijkdiploma Informatica PDI-I en PDI-il

Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar:
C.C.O. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717600.
dhr/rrfw/mej: opl.i
adres: tel.:
woonpl.:_ Ift ■

d Erkend door de IMinister van Ond»

" . &Wetenschapp* 11■
rip _$pn %%££&M. IVÜüVII instellingen.

WordPerfect 5.1
<C U WordPerfect van 4.2 naar 5.1I WordPerfect macro's en DTPjC__) mumJ DTP met Ventura of Pagemak

I dßase 111 PLUS of IV
■ pj Lotus of PlanPerfect 5.1
-""" | Startcursus P.C. (MS-DOS)
<C H Gevorderd P.C.- gebruik

I Typen of Notuleren, 1 MS-WindowsI Praktijk Diploma Informatica
E NIEUW!

O Diverse examens (o.a. MG3) van h«J[_*_ EXIN te Utrecht worden afgenom«f
in ons instituut.

LL. H-l Vraag de gratis brochure aan.
Bel (045) 21 17 33

Iyr I Hommerterweg 224 Hoensbroek
—E 9opleiding - advies - begeleid!'

I $ell College
Avondcursus

LOONADMINISTRATI'
Begin dinsdag 7 januari '92: 1 avond per week va"
18.30-21.45 uur.
Cursusplaatsen: Heerlen - Maastricht.
Onderdelen: loonbelasting, sociale verzekeringe"
arbeidsrecht.
Er wordt opgeleid voor het nieuwe rijkserkende
praktijkdiploma loonadministratievan de Neder-
landse Associatie voor Praktijkexamens, Amers-
foort.
Examendatum: medio juni 1992.
Aanmelden telefonisch: 043-218095.

Reserveer 14 december voor

Managementopleidingen, Lambertuslaan 9, Maastricht
Secret, en toer, opl., Stationsstraat 17, Maastricht
Erkend door de Minisier van Onderwijs en Wetenschap!*l'
grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, voor ï"
het onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet valt.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever
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HEERLEN - De GGD Oostelijk
Zuid-Limburg moet volgend jaar
265.000 gulden bezuinigen als mi-
nister Hedy d'Ancona (WVC) de
PNL-subsidies schrapt. Bovendien
dreigen de gemeenten de Tussenba-
lans-bezuinigingen door te bereke-
nen aan de GGD. De kaasschaaf is
al meermaals gehanteerd. Volgens
directeur R. Hagenouw is nu de
kwaliteit van het GGD-werk in het
geding.

Concreet betekent het aangekon-
digde verdwijnen van de 265.000
gulden PNL-subsidie voor de GGD
in Heerlen dat er vier of vijfarbeids-
plaatsen verdwijnen. Hagenouw:
„Precies op die plekken die priori-
teit zouden moeten hebben: de af-
deling algemene gezondheidszorg,
die bijvoorbeeld spreekuren voor
drugverslaafden houdt en zich be-
zig houdt met aids- en tbc-preven-
tie. En in de jeugdgezondheids-
zorg."
Als de politiek nou eens duidelijke
keuzes maakte, dan kon de GGD
zich daarop concentreren, vindt Ha-
genouw. „Als je bij kinderen in een
vroegtijdig stadium stoornissen
ontdekt, als je bij problemen met-
een de juiste psychologische of so-
ciale begeleiding kunt geven, be-
spaart dat de samenleving op ter-
mijn geld. Helaas denken politici
vaak niel; zo ver vooruit."

De GGD-directeur heeft geen enkel
begrip voor de Haagse bezuini-
gingsdrang. „Oostelijk Zuid-Lim-
burg heeft relatief veel bejaarden.
De GGD zorgt ervoor dat oudere
mensen op het juiste moment de
juiste hulp krijgen. Niet te vroeg,
maar ook. niet te laat. Op termijn is

" Ir. De Water van Rijkswaterstaat: ,JSchippers kunnen af-val niet meer kwijt opsluiscomplexen." Foto: jan-PAULkuit

Hij- riep de schippers dan ook op
gebruik te maken van defaciliteiten
van het centrum. „Niemand kan
_$ch meer beroepen op onwetend-
heid. Illegaal lozen is asociaal en
verdient een pittige straf', aldus
"faies. De burgemeester kondigde
aan.dat de gemeente in samenwer-
king met de rijkspolitie te water

Dat afval moet nu op dertig plaat-
sen in Nederland centraal worden
aangeleverd. De haven van Maas-
bracht is zon inleverplaats. De vier
samenwerkende bedrijven in het
Milieu Service Centrum hebben op
die landelijke situatie ingespeeld.
Mr. J. Oevering van het ministerie
van VROM liet gisteren weten inge-
nomen te zijn met het initiatief,
maar het betekent volgens hem niet
dat het centrum automatisch moet
rekenen op afgifte van de benodig-
de vergunningen en eventuele fi-
nanciële bijdrage.



de mening van
DOOR LUC SOMERS

Het wegvallen van de Euro-
pese binnengrenzen heeft
ernstige gevolgen voor werk-
nemers in de grensexpeditie.
Volgens dr Otto Eschweiler,
Nederlands consul in Aken
en algemeen secretaris van
de Industrie- und Handels-
kammer in die plaats, zullen
heel wat banen in de bewus-
te sector verloren gaan.

’Mensen Euregio moeten
meer actie ondernemen’

Limburgs Kamerlid Monique Quint tijdens conferentie:

Eschweiler pleit dan ook
voor een omvangrijk sociaal
plan. „Maar op dit moment is
er op dat front nog niets con-
creets bekend, behalve dan
dat er in Brussel wordt ge-
werkt aan een studieover de
problematiek in de grensex-
peditie."

Uwe Büttner van de Akense
vestiging van het internatio-
nale expeditiebedrijf Frans
Maas is van mening dat de
Euregio Maas-Rijn door haar
centrale ligging bij uitstek ge-
schikt is om een belangrijke
plaats in te nemen in het in-
ternationale goederenver-
voer. Hij denkt dat er straks
vooral veel nadruk zal wor-
den gelegd op logistieke
dienstverlening. Als gevolg
daarvan zou dan weer nieu-
we werkgelegenheid kunnen
worden geschapen.

zichte van immigranten en
vluchtelingen.

zijdse erkenning van diploma's
in de Europese lidstaten. De no-
ta wordt volgende week aan de
TweedeKamer aangeboden.

tricht waren het volkomen eens
met Ritzen. Euregionale samen-
werking moet veel praktischer
gericht zijn, was de alom geuite
kreet. Initiatieven

gevolgen van grensarbeid en
moeten scholing en vorming
meer op elkaar worden afge-
stemd. Dat zijn tenminste we-zenlijke zaken, waar de mensen
wat aan hebben."

DOOR RIK VAN DRUTEN
HEERLEN - Eigenaars van ge-
bouwen staan de komende jaren
voor een enorm probleem: de
verwijdering van asbest. „In
tachtig procent van alle gebou-
wen zit het wel ergens," zegt as-
best-deskundige A.Deymann.
„Zolang niemand er aan komt, is
er niets aan de hand. Maar als
een timmerman een gat boort in
een eternieten wandje, over-
treedt hij al de strenge voor-
schriften van de arbeidsinspec-
tie."

Asbest is prachtspul: isolerend,
goed mengbaar, sterk, in ruime
hoeveelheden beschikbaar en
vooral goedkoop. Bijna ideaal,
ware het niet dat sinds 1930 be-
kend is dat de vezels kankerver-
wekkend zijn.
De regels voor het gebruik ervan
zijn daarom steeds meer aange-
scherpt. Als er ergens meer as-
bestvezels in de lucht zitten dan
toegestaan: één per mililiter
lucht, moet de eigenaar van het
gebouw zorgen dat de asbest
wordt verwijderd, volgens strik-
te veiligheidsnormen.

Blijven ze in gebreke, dan kun-
nen slachtoffers hen met het
nieuwe Burgerhjk Wetboek in de
hand nog jaren nadien aanspra-
kelijk stellen voor de gevolgen.
De microscopisch kleine asbest-
vezeltjes zyn de veroorzakers
van ernstige, meestal ongenee-
slijke ziekten asbestose, waarbij
de meeste longblaasjes kapot
gaan, longkanker en mesothe-
lioom, een kankerachtige long-
aandoening.

Nieuwe markt
Een probleem voor organisaties
als woningcorporaties, een nieu-
we markt voor bedrijven diezich
specialiseren in het opruimen
van asbest. Zoals de Landgraafse
firma Wierts. Samen met het
Gooise onderzoeks- en adviesbu-
reau Asbest Consult belegde
Wierts gisteren een 'mini-sympo-
sium' voor woningbouwvereni-
gingen over het verwijderen van
asbest.
„Asbest is niet gevaarlijk, mits je
er verstandig mee omgaat," zette
Deymann, senior consultant van
Asbest Consult, geruststellend
in. „Maar bij onverstandig han-
delen is het levensgevaarlijk.

Eén asbestvezel is genoeg on>
kanker te veroorzaken. En als je
met een hamer een flinke klap-
geeft op een asbestcementen
plaat, komen er tussen de dui-
zend en vijf miljoen vezels vrij.'f

Ultiem
Geen wonder dat de Landgraaf-
se arts M. Schyns pleitte voor
zeer strenge veiligheidsvoor-
schriften bij het werken met as-
best. „Draag optimaal bescher-
mende kleding, gebruik geen
luchtfilters die aan de norm voi.
doen, maar alleen de hoogste
kwaliteit. Na afloop eerst mét de
beschermende kleding aan dou-
chen, dan zelf onder de douche
en pas dan de eigen kleding aan-
trekken."
Mocht dat nog niet overtuigend
genoeg zijn, dan verschafte de
Kerkraadse advocaat W. Gerlag
een ultiem argument. „Het is
niet genoeg als een werkgever -'■of diens opdrachtgever! - de op
het moment van de werkzaam-
heden geldende voorschriften
naleeft. Hij moet werken volgens'
de geldende normen en de laat-
ste stand van wetenschap en-
techniek. Anders kunnen werk-
nemers hem later met grotekans'
op succes aansprakelijk stellen
als ze door een asbest veroor-
zaakte ziekte krijgen."

* —
Voorlichting
Extra maatregelen betekener*
extra kosten voor de opdrachtge-
ver. Begrijpelijk dat sommige'
van hen met het oog op de con-
currentie niet staan te trappelen
om alle voorzorgen in acht te né:"men. Voorlichting kan daarin-
verandering brengen. Deymann?
„Vroeger dacht een werknemer
nog wel eens: 'Ik mats m'n baas'
en sla dat eternieten pijpje ér-
snel even uit. Een voorgelichte
werknemer weet wel beter erf
laat zijn gezondheid voor gaan."-

Limburg echter loopt volgens
Deymann achter bij de ontwik-
kelingen. „Op de meeste plaat-
sen in Nederland zijn werk-
gevers en opdrachtgevers in de
bouw zo langzamerhand wel
doordrongen van de noodzaak
om heel voorzichtig te zijn met
asbest. Maar in Limburg weten
veel aannemers nog van niets, of
ze houden zich van de domme:
Ik voel me wat dat betreft soiqs
net een missionaris."

*l zijn nota 'Grenzen verleggen'
Probeert de minister in elk geval

aanzet te geven tot opheffing
Jjan een paar knelpunten op on-derwijsgebied. Zo stelde hij al-vast tien miljoen gulden be-
schikbaar voor de uitwisseling
J*an leraren in de Euregio. Ook is[Uj van plan de samenwerkinginhet hoger onderwijs daadwerke-Hik te helpen bevorderen via al-'erlei actieprogramma's. Verder
*U hij aandringen op de weder-

Nota

jKAASTRICHT - „Internationa-fjisering vindt niet plaats per
maar per fiets." Deze

Sevleugelde uitspraak deed mi-
nister Jo Ritzen van Onderwijs
en Wetenschappen afgelopen

i<donderdag tijdens de conferentie
i Euregio, fictie of werkelijkheid'
tl* het MECC in Maastricht. Wat
ide bewindsman duidelijk wilde
Jöiaken, is dat grensoverschrij-
dende samenwerking allereerst
l* de Euregio's plaats moet vin-
ij den. De echte opheffing van de
«grenzen zal door de bevolking
ij^elf moeten gebeuren, zo hield
llhij zijn gehoor voor. Maar de mi-
nister stelde ook, dat de over-

I heid voorwaarden moet schep-. Pen om de mensen in de Eure-
ilÖo's bij die taak te helpen.

| Oud-HeerlenaarRitzen heeft aan
jden lijve kunnen ondervinden
|Welke beperkingen de grenzen
jvoor de bewegingsvrijheid van
{"flensen kunnen betekenen. MetI het wegvallen van die grenzen in
11993 zijn de sociale, culturele en
financiële barrières evenwel niet
tornaar opgeheven. Zeer veel be-
perkingen blijven bestaan. Ster-
ker nog, sommige zaken zijn nog
helemaal niet aangepakt als ge-
Volg van nationale belangen en
bureaucratische rompslomp. De
Praktijk van alledag in met name
de grensregio's lijdt daar stevig
onder.

" Monique Quint in Maastricht: „Onrechtvaardige gevolgen van grensarbeid snel oplos-
sen." Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

VoorzitterMonique Quint van de
conferentie benadrukte nog eens
hoe groot de afstand nog altijd is
tussen de politieke besluiten en
de Euregionale dagelijkse wer-
kelijkheid.

Ritzen gaf overigens volmondig
toe dat de acties die tot op heden
door de overheid zijn onderno-
men, nog te gering zijn. „Je kunt
je inderdaad afvragen of het niet
beter is een paar miljoen gulden
te stoppen in een Euregionaal
onderwijsproject dan in het ver-
lenen van subsidie voor een of
ander landbouwproject in pak-
weg Nieuw-Zeeland," zo merkte
hij op.

"echtvaardige

„Met name de ontwikkelingen
voor wat betreft het arbeids-
marktbeleid lopen achter," aldus
Quint. „Een goed economisch
beleid in de Euregio is alleen
mogelijk op basis van een goed
sociaal beleid. Zo dient snel te
worden gezocht naar een oplos-

Het Limburgse PvdA-Tweede
Kamerlid benadrukte in dit ver-band de netelige positie van de
lager opgeleidenen. „Juist voor
hen is een slagvaardiger arbeids-
marktbeleid op Euregionaal ni-
veau nodig. De kans bestaat dat
deze mensen - en vaak zijn dat
vrouwen - in het verdomhoekje
terecht komen. En het gevaar is
dan dat er frustaties ontstaan en
zelfs agressie." Quint doelde
daarmee duidelijk op de recente
ontwikkelingen in de buurlan-
den België en Duitsland ten op-

Maar ookzij vindt dat de mensen
in de Euregio zelf meer initiatie-
ven moeten ontplooien. „Zij ken-
nen de problemen in de streek
het beste, dus zullen ze zelf ook
voor oplossingen dienen te zor-
gen. De zaken moeten veel meer
van onderop worden geregeld en
veel 'minder van bovenaf. Een
Euregionaal bewustzijn, een Eu-
ropees gevoel dus, is daarbij van
groot belang. Daarvoor is nodig
dat kinderen in een internationa-
lerklimaat worden opgevoed. Zo
kunnen we gedaan krijgen dat
fictie toch werkelijkheid wordt."sing voor de c

Praktisch
De diverse andere sprekers tij
dens de conferentie in Maas

DOOR SERVE OVERHOF Maastricht verzekerd van
grandioos Top-succes

MAASTRICHT - Nog voor-
dat ook maar één regerings-
leider zich in Maastricht
heeft aangemeld, mag niet
Worden getwijfeld aan het
geweldige succes van Euro-
top 1991. Heeft de Engelse
BBC dat zijn kijkers al
voorgehouden in een gefin-
geerde terugblik compleet
met in eigen studio vervaar-
digde gedenkplaat, in Maas-
tricht is het een overtuiging
die als realiteit leeft en kan
worden waar gemaakt ook.

Voor Maastricht en deregio kan
het Top-succes niet meer stuk,
hoe de politieke knikkers ook
zullen rollen. De afgelopen we-
ken is in heel West-Europa een
naamsbekendheid ontstaan
waarvoor anders een budget als
dat van een Amerikaanse presi-
dentskandidaat zou nodig zijn
geweest. Dat is bovenal de ver-
dienste van een ijverig en geest-
driftig promotieteam met aan
kop provinciaal pr-funktionaris
Paul 't Lam en gemeentelijk
chef-voorlichter Pieter Beek. " Tijdens de aanstaande

Eurotop zal burgemeester
Houben van Maastricht zich
voor de eerste maal tooien
met deze 'Europese' ambts-
keten.

vraag naar het, gratis verkrijgba-
re, handzame foldertje waarin
een uitgebreid programma is af-
gedrukt van alle mogelijke eve-
nementen die zijn bedoeld om in
de margevan de Eurotop de bur-
ger aangenaam en instructief
,bezig te houden.

**Ofc-, 0P
Mr **** naarde

**^ ** Eurotop

'Op naar de Eurotop' is de
titel van een artikelenreeks

waarin wij met een
Limburgs oog naar de

EG-topconferentie kijken
dieop 9 en 10 december in

Maastricht wordt gehouden.
Niet depolitieke

beslissingen, maar de
gebeurtenissen eromheen

staan centraal in deze
wekelijkse rubriek.
Vandaag de zesde

aflevering.

kerde toen een brons-kartonnen gedenkplaat tegen de
muur van het gouvernement. Het was bedoeld als ope-
ningsbeeld van een gefingeerde terugblik op de Top.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN.

#werkt,

Burgemeester mr Philip Houben
belooft als gastheervan Europa's
hoogste bestuurders zijn voor-
gangers in die hoedanigheid ver
te zullen overtreffen in originali-
teit. Hij zal de hoge gasten van
zijn stad namelijk tegemoettre-
den getooid met een fonkelende
'Europese' ambtsketen. De keten
is vervaardigd door de Amster-
damse edelsmid Robert Smit en
bestaat uit twaalf aan elkaar ge-
schakelde sterren, die de evenzo-
vele EG-landen symboliseren.
Edelsmeden uit al deze landen
hebben op verzoek van hun Am-
sterdamse collega ieder één van
deze sterren kunstzinnig be-

Ambtsketen

staat met druggebruik, kinder-porno en incest....'

" Voor de Engelse BBC lijkt de Eurotop 1991 al tot het ver-leden te behoren. Enkele dagen geleden kwam de Britseomroep voor televisie-opnamen naar Maastricht en spij-

Zij hebben alle 650 brj de Euro-
pese Gemeenschap geaccredi-
teerde journalisten een welge-
vulde documentatiemap toege-
stuurd met de vriendelijke
toevoeging dat telefonisch of 'op
lokatie' nog aanvullende infor-
matie kon worden verkregen.
Daarnaast ontvingen alle televi-
siestations die bij de EG kind
aan huis zijn een 'video news-
release' met sfeerbeelden van
Maastrichten omgeving. Naar ei-
gen keus en inzicht kon men de
spots verwerken in programma's
over de naderende Eurotop. Bei-
de groepsgerichte benaderingen
hebben onvoorstelbaar respons
en rendement opgeleverd.

Het Maastrichtse televisiebandje
blijkt zelfs tot in Finland en de
Verenigde Staten op de scher-
men te zijn geweest en tientallen
verslaggevers van vaak toonaan-
gevende media zijn inmiddels
persoonlijk in Maastricht een
kijkje komen nemen. Vrijwel
ieder van hen bleek toegerust
met een positieve instelling en
ontvankelijk voor het complete
assortiment wetenswaardighe-
den dat het promotieteam over
stad en regio aandroeg. De ver-
slaggever van een Engelse boule-
vardkrant had daar echter lak
aan. 'Allemaal wel aardig', liet hij
al na twee minuten weten, 'maar
vertel me lievereens hoe het hier

Manifestatie
Naarmate de Eurotop meer na-
dert, valt ünks en rechts op dat

Wie zich heel speciaal op de
komst van de Europese hoogmo-
genden verheugen en zelf in die
dagen niet onopgemerkt willen
blijven, zijn de meer dan twintig

Euregio
Gemeente en Provincie werkeneendrachtig samen by het voor-bereiden van het Top-evenement
en het promotep van stad enstreek. Op onderdelen worden
daarbrj in Euregioverband ookBelgische en Duitse partners be-
trokken. Ook op ander niveauzijn plots de nodige initiatieven
en activiteiten losgeslagen. Zo

de stad er zo voordelig en vrien-
delijk mogelijk uit wil zien tij-
dens die dagen. Het winterdek
van openbare plantsoenen wordt
extra aangeharkt, gaten in trot-
toirs en straatdek worden naar-
stig gedicht en vlaggen en feest-
verlichtingen aangebracht.
Steeds meer mensen ook lopen
binnen in de voormalige Domi-
nikanenkerk waar al een week
lang een instructieve Europa-
manifestatie is ondergebracht.
En bij infobalies van gouverne-
ment, stadskantoor enWV con-
stateert men een toenemende

hebben zowel de VW's in het
Euregiogebied als het LIOF en
zijn naaste buren in het ontwik-
kelingsveld besloten gezamen-
lijk een brochure uit te geven.
Eerdaags komt voorts een kleur-
rijke kaart van de Euregio Maas-
Rijn van de drukker. De Eurotop
blijkt op tal van gebieden inspi-
rerend te werken!

internationale instituten in
Maastricht. Een aantal van hen
houdt tijdens deTop-dagen open
huis en samen geven zij een bro-
chure uit waarin zij zich nader
voorstellen. Gemeente- en pro-
vinciebestuur doen dat nog eens
dunnetjes over door een boek te
laten verschijnen over het Euro-
pese karakter van Maastricht.

Burgemeester Houben zal deze
keten in het vervolg dragen bij
alle officiële gebeurtenissen en
festiviteiten met een Europees
cachet. Want 'Stad van Europa'
wil Maastricht blijven, ook alzou
onverhoopt het Verdrag van
Maastricht pas over een halfjaar
in Lissabon worden getekend....
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Verwijderen asbest
wordt probleem
van de toekomst

over de grenzen



Voorbeeld

Van onze verslaggeefster

’Organisatie nergens zo
gesmeerd als in Limburg’

De leiders van de wereld moeten de uitdaging
aannemen waarvoorzij door de ziekte aids zijn

gesteld. Zij mogen niet nog meer tijd verliezen voor
debestrijding van de ongeneeslijke ziekte.

Deze dringende oproep heeft de leider van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Japanner

Hiroshi Nakajima, gisteren in Genève gedaan ter
gelegenheidvan de Wereld-aidsdag komende zondag.

Hij vroeg vooraanstaande persoonlijkheden hun
terughoudendheidop te geven en openlijk te spreken

over 'aids, seksualiteit en liefde.
Dit is ook de meningvan dr Schrey, internist en

aids-specialist van het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht. Hij staat daar aan het hoofd van een

speciale afdeling voor aids-patiënten en hoopt per 1
februari een intern onderzoekslaboratorium te

openen in het AZM.

" Dr Schrey (rechts) en de viroloog Frans Stals aan het werk in het nieuw te openen aids-laboratorium van het AZM.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

„Vanaf het in de openbaarheid
komen van het virus ben ik er al
mee bezig. Misschien wel eerder
nog. Toen ik in 1980 als trope-
narts in Afrika werkte, was er in
het grensgebied tussenKenya en
Nigeria sprakevan een onbeken-
de mysterieuze ziekte waaraan
veel mensen bezweken. Wrj
noemden het toen 'slimming dis-
ease'. Achteraf besefte ik dat het
aids geweest moet zijn. Ik heb
mij toentertijd laten testen op de
ziekte. Gelukkig bleek de test
negatief."

Het aantal aids-patiënten stijgt
ook in Limburg gestaag. Dat zijn
patiënten die besmet zijn met
het Hiv-virus en bij wie de eerste
verschijnselen van de ziekte zich
hebben geopenbaard. In heel
limburg zijn momenteel 52 pa-
tiënten met de gevreesde ziekte.
„Toen ik in januari 1990 naar
Maastricht kwam hadden we
slechts acht aidspatiënten. Op
het moment behandel ik op onze
afdeling 36 van deze patiënten."
„De laatste tijd merk ik dat het
percentage heterosexuele pa-
tiënten stijgt en het percentage
homosexuelen daalt. Van het to-
tale aantal besmette slachtoffers
was het landelijk percentage in-
tra-veneuze druggebruikers
(spuiters, red.) in september 8

Hetrosexuele

„De wereld-aidsdag aanstaande
zondag is een zeer goede zaak.
Het is belangrijk om de mensen
te informeren over het verschijn-
sel. Een van de ellendigste din-
gen is namelijk wel de stigmati-
sering van de slachtoffers. Aids
is in feite niet veel anders dan
hart- en vaatziekten." Aan het
woord is dr Schrey. „Maar op de
een of andere manier hangt er
nog een mystieke sfeer rond de
patiënten, hetgeen ze nog als een
extra last ervaren boven hun
toch al zo ernstige lijden. Er
moet meer over gepraat worden
door de mensen. Tenslotte zijn
er wereldwijd40 miljoen mensen
besmet met het virus."

tegen mijn vrouw en vier zoons.
Ze weten precies welke voor-
zorgsmaatregelen wij nemen. Ik
geloof niet dat zij zich echt zor-
gen maken. Ik maak mij, denk
ik, meer zorgen over mijn kinde-
ren."

procent. In Limburg was dat opdat moment 20 procent. Een op-merkelijk verschil."

zelf veel bewuster van de geva-
ren. Ze nemen snellervoorzorgs-
maatregelen.

Marjan Konings, secretaris van
de Limburgse Hiv-vereniging
beaamt deze trend. „In tegenstel-
ling tot het Westen van het land
zijn de druggebruikers en de
prostituees in Limburg een erg
duistere groep. Er is weinig van
ze bekend. We kunnen ze dan
ook moeilijk bereiken met voor-
lichting en andere maatregelen.
De groep homosexuelen is zich-

Aidstest
Ondertussen wordt de roep om
een verplichte aids-test in be-
paalde gevallen steeds groter.
Voor mensen die bijvoorbeeld
opgenomen worden in een zie-
kenhuis. „Dat vind ik waanzin-
nig. Het is volstrekt zinloos. Met
het uitvoeren van tests kun je de
besmetting niet terugdringen.

Alsof het een soort vrijbriei"zou
zijn. In het ziekenhuis gaan we
ervan uit dat ieder bloed besmet
zou kunnen zijn. Bloed is altijd
gevaarlijk. Een op de 300 bloed-
monsters is besmet met het Hiv-
virus en een op de drie monsters
is besmet met het Hepatitus B-
virus. Daarom krijgt iedereen in
het ziekenhuis een speciale bij-
scholing. Over hoe om te gaan
met mogelijk besmet bloed."

Toen ik in Limburg kwam, na
een aantal jaren in Rotterdam
gewerkt te hebben, was het eer-
ste dat mij opviel de perfecte
organisatie hier. De samenwer-
king tussen het provinciale be-
stuur, het Consultatiebureau
voor Alcohol en Drugs, de Hiv-
vereniging en de ziekenhuizen
loopt gesmeerd. De bereidheid
om aan het probleem te werken
en de vooroordelen overboord te
gooien is groot. Daar kan Neder-
land een voorbeeld aan nemen".

Gezin
„Mijn gezin kijkt toch ook heel
normaal tegen mijn werk aan. Ze
beseffen zich weliswaar dat ik
met een levensgevaarlijk virusbezig ben. Dag in dag uit. Maar
ik ben daar heel erg open over

Freddy Mercury
Aan de andere kant mag er door
de pers ook niet te veel over ge-
schreven worden. Er kan over-
verzadiging brj de mensen ont-
staan. Hoe tragisch het ook is,
doet de publiciteit rond de dood
van Freddy Mercury van de pop-
groep Queen, een idoolvoor veel
mensen, veel goed. Er wordt nu
ook door jonge mensen, die nor-
maal moeilijk te bereiken zijn,
gesproken over het fenomeen.
Het zet ze aan het denken."

Promovendus Fons Bovens wil sportgezondheid in GGD-pakket
Sportkeuring op blessures
mist een duidelijk effect

" Scène uit 'Doe
Hollywood'

bioscopen
HEERLEN

Royal: What about Bob?, dal.
18.45 en 21 uur, za zo ook 14-3"
en 16.30 uur. Rivoli: A kiss beft
re dying, dag. 18.30 en 20.30 uu*.
za zo ook 16.30 uur. JunglebooH
za zo wo 14.30 uur. Maxim: Li'c
stinks, dag. 18.30en 20.30 uur, z?zo ook 14.30 en 16.30 uur. H5;
Doe Hollywood, dag. 14.30 19 e"\21.30 uur, za zo ook 16.30 uur
The fisher king, dag. 14 18 en 2'
uur. Terminator 2, dag. 14-1*
18.15 en 21.15 uur. The naked
gun 2 1/2, dag. 19 en 21 uur,'"
ma di do ook 14 uur. Assepoe*
ter, za zo wo 14 en 15.30 uur-
Robin Hood; prince of thiev«*
dag. 18 en 21 uur, vr ma di 0°
ook 14 uur. Beertje Sebastiaa"'
za zo wo 14 en 15.30 uur.

SCHAESBERG
! Autokino: Dying Young, vr l'

I 20 uur, zo 18.45 uur. Terminato'
| 2, vr za 22.15 uur, zo 21 uur.

KERKRADE
| Wijngrachttheater: The shelW*
ring sky, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Doe Hollywood, da*
18.30 en 21.15 uur, za zo wo ook
14.30 uur. De reddertjes in Kan-
geroeland, za 13.30 en 16 uUf-
Hot shots, za 19.15 uur. A kifbefore dying, dag. 18.45 en 2U5
uur, za ook 14.30 uur. Taran «n
de Toverketel, zo wo 14.30 uUf'
zo 13.30 en 15.30 uur. Dance"
with wolves, vr t/m zo 18 uur, #
20.30 uur, za zo wo ook 14.15uUr;
Stanno tutti bene, dag. beh. *21.20 uur, di 18 uur, ma wo o°
ook 18.30 uur. Thelma and Lou';
se, dag. beh. za 18.30 en 21.»°
uur, za 21.15 uur, zo wo ook 14"
uur. Ciné-K: Prospero's bookS',
dag. 21 uur. Cinema-Palace: Tei"
minator 2, dag. 20.45 uur, vr tl&
zo en do ook 17.15 uur. The fis'
her king, dag. 20.45 uur, vr t/n1zo en do ook 17.15 uur, za zo V°
ook 14 uur. Robin Hood; prin"*
of thieves, dag. 20.30 uur, vr t/**1
zo en do ook 17 uur, za zo
ook 14 uur. Assepoester, za z°
wo 14 uur, za zo ook 16 uur. W['
mière: Milou en Mal, dag. b*""
di 20 uur, di 21 uur. News fro*
home, dag. beh. di 21 uur, di **!
uur. The cook, the thief, his W>'
fe and her lover, dag. beh. di *Juur. Lezing semiothiek, di *uluur.

GELEEN
Roxy: Out for justice, dag. 20.3°|
uur, zo ook 15 uur. Studio A*>' f
ders: Dying young, dag. 20'>ü|
uur, zo ook 15 uur. I

SITTARD
Forum: Thelma and Louise, d»i-1
20.30 uur, zo ook 14 uur. Not «">'' fhout my daughter, dag. 20-3"|
uur. De kleine zeemeermin, "fa f
zo 14 uur. Filmhuis Sittard'»
Henri V, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Rob"11Hood; prince of thieves, dafrl
beh. Wo 20.30 uur, zo ook l 7 |
uur. Not withoput my daughtef'j"
dag. beh. Wo 20.30 uur, zo oo*'|
17.30 uur.

ROERMOND
Royal: Point Break, vr t/m z°'f
20.30 uur, zo ook 14.30 en 16-3U I
uur. Royaline: King Ralph,
t/m zo 20.30 uur, zo ook 14.30 en f
16.30 uur. Filmhuis Roermond- 1Henri V, do 20.30 uur.

VENLO
Filmhuis Venlo: Henri V, dl S
20.30 uur.

GELEEN/MAASTRICHT
Een sportkeuring en het daar-
uit voortvloeiend advies heeft
geen duidelijke preventieve
werking op sportblessures.
Met onder meer deze stelling
stond Fons Bovens, arts bij de
GGD Westelijke Mijnstreek,
gisteren in Maastricht voor
een college van hoogleraren
om zijn proefschrift 'Sports-
medical screening in middle-
aged man' te verdedigen. Vrij
vertaald: medische sportkeu-
ring bij oudere sporters.

in de theaters
HEERLEN:
- za. 30/11: Opera Royal de Wal""^
brengt 'Carmen'. f)- zo. 1712: 'Jongerendag', (13-19 ui*"'.,- di. 3/12: 'Mevrouw Melanie K»e"
thriller van Nicolas Wright. . e5t- wo. 4/12: Maastrichts Salon Or*
0.1.v. André Rieu, brengt specuia
concert.

de GGD Westelijke* Mijnstreek in
Geleen. Maar de wortels voor zijn
proefschrift liggen in deperiode dat
Bovens werkte bij het Instituut
Sportgeneeskunde Limburg, gede-
tacheerd bij de Rijksuniversiteit
Limburg.
De testresultaten die hij bespreekt,
zijn uitgevoerd in het kader van een
grootschalig onderzoek naar de ef-
fectiviteit van de medische sport-
keuring. In opdracht van het minis-
terie van WVC verzamelde Bovens
met twee andere onderzoekers ge-
gevens voor de beleidmakersop het
gebied van preventieve sportge-
neeskunde.
„Dat onderzoek was het vlagge-
schip voor mijn proefschrift. Tus-
sen 1984 en 1988 hebben wij bijna
4.000 sporters van 40 jaaren ouder
vrijwillig gekeurd. De praktische
uitvoering vond plaats bij de drie
GGD's in Zuid-Limburg. In een on-

derzoek van tweeëneenhalf uur
bekeken wij de longfunctie, het
hart, de lenigheid van de gewrich-
ten en onderwierpen wij de man of
vrouw aan een inspanningstest. Op
grond van dit onderzoek gaven wij
de sporter een advies om blessures
te voorkomen. Na een jaar èn na
twee jaar stuurden wij de onder-
zochte personen een vragenlijst toe
en vroegen of zij zich de adviezen
nog konden herinneren. Slechts
zestien procent wist nog wat wij ge-
adviseerd hadden", vertelt Bovens.

Invloed
Sportmedisch onderzoek en het
daaruit voortvloeiend advies heeft
volgens zijn proefschrift dan ook
geen duidelijke invloed op de pre-
ventie van sportblessures. Wel
bleek het risicoprofiel van de jog-
gers van 40 jaar en ouder wat be-
treft hart- en vaatziekten gunstiger

te zijn dan bij beoefenaars van an-
dere sporten. En dat helemaal niet
sporten een extra risicofactor ople-
vert. Bovens denkt daarom dat de
aandacht gericht moet worden op
deze groep. Via de GGD, die in zijn
ogen de beste instrumenten heeft
om preventief te werk te gaan, zou
hij deze mensen in beweging willen
zetten en vooral ook in beweging
houden. „Als je die groep begeleidt
en adviseert in sportbeoefeningkan
dat de kosten in de- gezondheids-
zorg zeker beperken".

De~ prikkelende stelling: „Uit ge-
zondheidskundig oogpunt is de rio-
lering het belangrijkste deel van het
prestigieuze bouwproject op het Cé-
ramique-terrein" heeft hij ertussen
gezet om de discussie op gang te
brengen. „Daarmee wil ik duidelijk
maken dat het uiterlijk van een ge-
bouw nog zo fraai kan zijn maar als
je de riolering zou vergeten, stelt
die schoonheid weinig voor. Een
mooi huis hoeft geen gezond huis te
zijn. Dat geldt het lichaam maar ook
voor de gezondheidszorg. Met ge-
specialiseerde behandelingen kom
je niet ver als de elementaire zaken
als een goede conditie niet nauwlet-
tend in de gaten worden gehou-
den", zegt Bovens.

Voorzitter Pierre Bours van Woonboulevard Heerlen:

’Hoe lang duurt euforie nog?’
" GGD-arts Fons Bovens: 'Onderzoek was vlaggeschip vanproefschrift' Foto: PETER ROOZEN

De 34-jarige Maastrichtenaar is
sinds anderhalfjaar als arts algeme-
ne gezondheidszorg in dienst van KERKRADE:

- za. 30/11: groot Johann StrausS e
Robert Stolz concert. m- zo. 1/12: Hafa-concert St. Caed'jj
Spekholzerheide & St. Aemiliaan
uur). jj- zo. 1/12: katnerconcert door
Sharon Quartett.

in hetnieuws

Van onze medewerker

MAASTRICHT:- za. 30/11: Mikado, Opéra Corni<lu \
Maastricht. g,. \<
- za. 30/11: Limburgs Symphoniev. j
kest 0.1.v. David Robertson en "* ,pianist Jean-Yves Thibaudet. a*.- di. 3/12: an audience withEvita *> i
zuidenhout, cabaret met Pieter l»
Uys en Lizz Meiring. . p\- wo. 4/12: lunchconcert met het b |
taarduo Symbios (12.30 uur). . ", 0
- wo. 4/12: 'Mevrouw MelanieK'/*' ,
thriller met Annet NieuwenhuUZj »
Marjon Brandsma en Nettie Blanke

SITTARD:
- di. 3/12: Maastrichts Salon Orke* C
0.1.v. André Rieu brengt specuia" t

concert (19 uur).

Nieuwe prijs in Aken
- zo. 1/12: Maastrichts Salon Ork<"?. t
0.1.v. André Rieu brengt specuia" ■
concert (12 en 16 uur). . „_. I
- ma 4/12: 'Hans en Grietje', jeue , I
theater gespeeld door theater ■**■
Appeltje (14.30 uur).

ROERMOND:

de VSL in gesprek over bussen die
's morgens en 's avonds ons perso-
neel kunnen vervoeren. Misschien
dat een bepaalde lijndienst zodanig
aangepastkan worden dat die langs
de Woonboulevardrijdt", filosofeert
Bours.

Op vrijdagmiddag maken de mees-
te meubelzaken op de boulevard

geen bruisende indruk. Het perso-
neel kijkt hoofdzakelijk elkaar aan.
Bours heeft de verklaring hiervoor
bij de hand. „In de meubelbranche
zijn de weken voor het St. Nicolaas-
feest nooit lucratief geweest. Dit is
op de boulevard niet anders."

Ondanks de goederesultaten hopen
de ondernemers toch dat de meu-
belgigant IKEA in 1993 direct naast

de Woonboulevard de poorten kan
openen.

.Bours: „Hoe ver de onderhandelin-
gen tussen het bedrijf en de ge-
meente Heerlen zijn, weet ik niet.
Wel heb ik vernomen dat het onder-
zoek naar het effect van een IKEA-
vestiging, overigens afgerond, niet
negatief te noemen is voor de detail-
handel in het Heerlens centrum.
Met IKEA hopen we ook de nodige
Duitse kopers te trekken. Want die
maken op dit moment nog maar zes
procent van het totaal aantal bezoe-
kers uit."

HEERLEN - „We vragen ons
met zn allen af hoe lang de
euforie nog duurt", zegt Pierre
Bours, voorzitter van de On-
dernemingsvereniging Woon-
boulevard te Heerlen. Want
het gaat volgens de voorzitter
griezelig goed met de meeste
ondernemers die zich eind
september op het industrieter-
rein In de Cramer vestigden.
Bours spreekt zelfs van omzet-
ten die 25 tot 40 procent boven
de ramingen liggen. Minpunt
is nog altijd de moeizame be-
reikbaarheid van de Woon-boulevard met het openbaar
vervoer.
„Met de VSL zijn we in gesprek
over een aantal extra buslijnen. Wehopen dat het vervoersbedrijf vanafjanuari op de koopavonden een bus
laat rijden die beter-aansluit op on-
ze sluitingstijden. Ook zijn we met

AKEN:

1miljoen
Naar dat aantal bezoekers in de eer-
ste twee maanden moet Bours een
gooi doen. Juistecijfers zijn niet be-
kend. „Zelf hebben wij (Intratuin
red.) 75.000 kassa-transacties gehad.
Dat betekent ongeveer 300.000 be-
zoekers. Dat cijfer kunnen wij aflei-
den uit ervaringen bij onze andere
vestigingen. Daarom is het voor-
spelde bezoekersaantal van één mil-
joen op jaarbasis voor de Woonbou-
levard geen overtrokken zaak."

- zo. L/12: La Cage aux Folies W
uur).- ma. 2/12: 'KammerConcert. e- di. 3/12 en wo. 4/12: 'Die Sc-r»
Stirbt', Michel de Ghelderode.
Tenzij anders aangegeven begin*l
alle voorstellingen om 20.00 uur.

AKEN - Op voorstel van burgemeester dr Jürgen Linden zal met ingang
van oktober volgend jaar de 'Prijs van de stad Aken voor Innovatie enTechniek' worden ingesteld. Het stadsbestuur hoopt dat jonge weten-schappers, werkzaam bij institutenvoor hoger onderwijs in Aken, doorde prijs worden gestimuleerd hun kennis in dienst te stellen ten bate vande herstructurering van de regio Aken.
Aken heeft al heel lang een goedenaam op het gebiedvan wetenschappe-lijk onderzoek. Zeer recent nogwerd Aken door het Duitse vaktijdschriftWirtschaftswoche' en de Duitse Bond van Jonge Ondernemers onder-scheiden met de titel 'meest aantrekkelijke stad voor het bedrijfsleven inDuitsland.
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Kleine Zusters Heilige Joseph nemen afscheid van Rolduc

’ledere steen hier
is ons dierbaar’

KERKRADE - Rolduc, daar
Proefje de historie. Voetstappen
°P de kille, kale kinderkopjes
Weerklinken langs de muren van
de oude gebouwen. Wie de weg
'langs het hoofdgebouw neemt
en vervolgens de hoek om, ziet
daar, even apart van de rest, het
statige zustershuis.

mand meer bij", zegt zr. Antona-
ta.
Ook op Rolduc zélf is in de loop
der jaren veel veranderd. Moe-
der-overste zuster Antonat-a:
„Vroeger woonden hier vierhon-
derd jongens op het seminarie.
Toen moesten we bijvoorbeeld
vierhonderd lakens wassen. Dat
was hard werken, maar we had-
den een regelmatig leven. Mv
komen er steeds verschillende
groepen, waardoor wij onregel-
matiger moeten werken."

De Kleine Zusters van de H.
Joseph kwamen in 1897 voor het
eerst naar Rolduc. De geestelij-
ken uit de orde hebben 95 jaar
lang het huishouden op Rolduc
opgeknapt. Zo deden de zusters
onder andere de was voor de ab-
dij en het seminarie. Ook kook-
ten de nonnen, hielpen ze in de
eetzaal en maakten ze de gebou-
wen schoon.In het huis resideren de Kleine

Zusters van de Heilige Joseph.
Maar niet lang meer, want delaatste zes zusters van deze reli-
gieuze gemeenschap gaan het

De kloostergemeenschap vierde
hoogtij in de jaren zestig. Toen
woonden er vijftig zusters van de

" Drie van dezes zusters die binnenkort Rolduc gaan verlaten. V.l.n.r. zr. Gusta, zr. Anto-
nata en zr. Antoine. Foto: KLAUS TUMMERS

# Een pluim op de hoed v(f.n
slechts veertien collectanten die
in Kerkrade de straat opgingen
om te collecteren voor het Dia-
betes Fonds in Nederland. De
qua omvang bescheiden grofp
wist toch nog altijd een bedrij
van ft 2607,60 bijeen te schaa-pen uit deKerkraadse beurzen.
Het was voor het eerst dat }in
Kerkrade werd meegedajm
aan deze landelijke collecte.
Het resultaat vinden wij der-
mate bemoedigend, dat we vol-
gend jaar een grotere groep
ver-wachten die langs de deuren
gaat om geld op te halen voor
dit goede doel.

één gaat naar het moederhuis
Huize Savelberg in Heerlen, de
vijfde gaat naar het Sint Anto-
niusklooster in Echt en de laat-
ste, zuster Truda, verhuist offi-
cieel naar Lanaken. Zij blijft met
haar 81 jaar nog naai- en verstel-
werk voor Rolduc verrichten.

Holduc-complex verlaten. Giste-
ren hebben ze al afscheid geno-
ttien en eind december is het
helemaal gedaan. Dan trekken
de nonnen zich terug.

De krant hebben dezusters per 1
januari opgezegd. Het dagblad
dat hen op de hoogte heeft ge-
houden van de wereld buiten de
dikke kloostermuren. Want daar
kwamen de zusters niet zo vaak.
„We hebben hier ons werk en
onze eigen kerk gehad. Met de
parochies van Kerkrade hebben
we niet veel te maken gehad. We
gingen hooguit wel eens bood-
schappen doen in het centrum."

Rommelmarkt
" Een verkeerde datumvermel-
ding voor een evenement dlat
nog plaats moet vinden is ver-
velend. Dit is het geval met }ie
rommelmarkt van het Comitévoor het herstel van de PastQor
van Arskerk in Eygelshoven. pc
rommelmarkt die het comité
houdt om een nieuwe verwar-ming voor de kerk te /inancjie-
ren vindt vandaag plaats jen

niet morgen, zoals abusievelijk
in onze streeksgewijze kolom-
men stond. Belangstellenden
kunnen dus vandaag, zo om-
streeks tien uur, terecht in het
zaaltje onder de kerk.

)

Voetpad
" De bewoners van de Nam\d-
dagsche Driessen in de Land-
graafse wijk Abdissenbo^ch
willen graag een betegeld voet-
pad achter hun woningen, üe
wijkvereniging bracht het ver-zoek over aan de gemeente.
„Tja, wat ons betreft is een een-
voudige slijtlaag voldoende",
reageerde wethouder Nic Ode-
kerken. Donderdagavond u)as
hij op bezoek in Abdissenboxh.
„Maar", vervolgde hij, „ik weet
wel een oplossing, een tamelijk
revolutionaire zelfs."

Het religieuze complex in Kerk-
rade nam meer en meer leken
aan in plaats van zusters. Want
van een aanwas van jonge non-
nen is geen sprake meer. „In
Afrika en Indonesië nog wel,
maar in Nederland komt er nie-

Heilige Joseph in het zusters-
huis. Sindsdien hebben veel
nonnen Rolduc verlaten om zich
terug te trekken in het Midden-
limburgse Haelen. Daar is het
bejaardenhuis voor de Kleine
Zusters van de Heilige Joseph
gevestigd.

«Het werk is te zwaar geworden
voor ons. Het is niet zomaar een
beetje koffie zetten. Nee, het is
best hard werken. En we zijn
liet meer zo jong", vertelt zuster
Antonata. De nonnen vertrekken
"""iet pijn in het hart. „Er was al-
t-d een heel gezellige sfeer. Hè,
zuster Gusta?" „Ja, we zijn hier

In denbeginne waren de nonnen
niet welkom in de uitgesproken
mannenmaatschappij op Rol-
duc. De zogenoemde heren-
knechten moeten zich bedreigdl

De communiteit van de Heilige
Joseph is gesticht door monseig-
neur Joseph Savelberg in 187!..
De Kleine Zusters hebben zich
voornamelijk toegelegd op de
verzorging van de medemens;:
zwakzinnigen, bejaarden, ver-
waarloosden. Het moederhuis,
van de orde staat in Heerlen. Ln
1897 werd aan Savelberg het ver-
zoek gericht om zusters naar
Rolduc te sturen. Waar hulp no-
dig was, probeerde hij hulp t.e;
sturen. Zo óók naar Rolduc.

Bedreigd

Tot aan hun vertrek, eind de-
cember, gaan de zusters nog
door met hun dagelijksebeslom-
meringen: om tien voor zes op-
staan, om kwart voor zeven een
gebed, om zeven uur de eucha-
ristieviering, aansluitend het
ontbijt en dan aan het werk. In
de middag is er tijd voor ont-
spanning. Een breiwerkje of de
krant wordt dan ter hand geno-
men.

tijd moeilijk voor de zusters hun
werk normaal uit te voeren. „Dat
is nu wel anders. We werken heel
plezierig en in een goede ver-
standhouding met mannen. Ze
vinden het erg genoeg dat we
weggaan", meent moeder-over-
ste.

In overleg met de congregatie
hebben de zusters besloten zich
terug te trekken. Drie zusters
gaan naar het bovengenoemde
Huize Sint Elisabeth in Haelen,

Dierbaar

Met de Kleine Zusters van de
Heilige Joseph verdwijnt een
stuk geschiedenis uit het rijke
Rolduc. „Ja, het is jammer dat
we Rolduc verlaten", vindt ook
zuster Antonata. „Pas geleden is
er een zuster weggegaan die hier
53 jaar heeft gewoond. Ze wilde
niet weg ze vond het verschrik-
kelijk. ledere steen hier was haar
dierbaar."

in gesprek

Brunssum dreigt kooplui
met ontzegging tot markt

Om vroegtijdig vertrek tegen te gaan HEERLEN - Een
20-jarige vrouw uit
het Zeeuwse Zierik-
zee schrok hevig
toen zij donderdag-
middag op de Spoor-
singel in Heerlen
twee vreemde man-
nen in haar auto zag
zitten.
De vrouw belde met-
een de politie. Bij
aankomst van een
patrouille bleek dat
het tweetal, een

Auto ’geleend’ om
drugs te gebruiken

26-jarige Hoensbroe-
kenaar en een 33-ja-
rige Heerlenaar, zich
enkele goederen die
in de auto lagen had-
den toegeëigend. De
twee autokrakers za-
ten volgens hun ver-

klaring in de auto
'om drugs te gebrui-
ken. Een van hen
had een strip hero-
ïne bij zich. Het
tweetal werd aange-
houden en in de cel
gezet.

DOOR GERTIE DOLS

;p*UNSSUM - Standwerkers die de markt in Brunssum nog
«ihger te vroeg verlaten kunnen rekenen op een ontzegging

._"*& de toegang tot de markt. Dat heeft de gemeente de koop-
gelen in een brief laten weten.

Volgens loco-secretaris Henk vanMalkenhorst spelen de problemenal bijna eenjaar. „Het wordt tijd datwe er iets tegen ondernemen,"
meent hij. „De markt duurt tot één-uur en voor die tijd mag je gewoon
met weggaan. In Geleen zijn ze heelschappelijk wat de aankomsttijdenbetreft. Standwerkers uit Bruns-sum mogen daar later komen, dusvervalt de reden om hier eerder tevertrekken. Bovendien is het zo datals je het eenmaal goedvindt, steedsmeer mensen eerder weg zullengaan."

?et gaaf om een zevental kooplui
'at zaterdags zowel in Brunssum~s in Geleen staat. Om op tijd in

te kunnen zijn, vertrekken
|e handelaren rond twaalf uur uit

terwijl de markt tot één
ïï,r duurt. De overige ondernemers
Ragden hierover bij de gemeente.
Jr°or het vroegtijdige vertrek ont-man gaten die volgens de klagers
?ttkoste gaanvan de aantrekkings-
**aeht van de markt. Bovendienrgen de vertrekkende (vracht)
üto's voor overlast.

Voetpad (2)
# In het kader van de sociale
vernieuwing mogen de bewo-
ners zelf de handen uit de mou-wen steken. Zelfde oude rotzooi
wegkruien, zelf de tegels erin
rijden. Het enige dat de ge-
meente dan nog hoeft te doen,ns
het leggen van de tegels. ,J{ls
we het helemaal door een aan-
nemer laten uitvoeren, zijn we
50.000 gulden kwijt. Op de£e
manier kost het maar 12.000
gulden." Abdissenbosch is ï).u
naarstig aan het peilen of de
bewoners nog steeds een beie-
geld voetpad willen, nu £e
daarvoor zelf de handen uit üe
mouwen moeten steken.

Tandarts

" Gedeputeerde Bronekers bediende de graafmachine en personeel van het bouwbedrijf
hanteerde deschop bij deofficiële van het bouwproject in Schinveld. Foto: FRANS rade

Asbest
Naar aanleiding van Uw artikel van
donderdag 28 november 1991 wil ik
erop wijzen dat er in de gemeente
Landgraaf onlangs nog asbesten
waterleidingen de grond in zijn ge-
gaan in de Maastrichterlaan (wijk
Lauradorp). Het zijn dus gewoon
leugens als er in de krant vermeld
wordt dat het college vindt dat het
gebruik van deze buizen beëindigd
moet worden op grond van risico's,
voor de gezondheid van haar bur-
gers. Ofzijn er twee soorten burgers
in Landgraaf? Schijnbaar wel. Dit
blijkt wel uit het feit dat er in de
Ceintuurstraat, waar een lid van de
Landgraafse coalitie woont, geen
asbesten waterleidingen de grond
in gaan. Die coalitie verweet de
BBL het zaaienvan onrust onder de
bevolking en beweerde dat het ge-
bruik van asbest in dezevorm totaal
onschadelijk was, maar schijnbaar
niet bij hun voor de deur. Beseffen
deze mensen wel waar ze mee bezig
zijn? Asbestdeeltjes zijn toch kan-
kerverwekkend of niet? Als er men-
sen hierdoor ziek worden (al is het
na jaren) wie is er dan verantwoor-
delijk? Het zou niet meer dan nor-
maal zijn als deze buizen in de
Maastrichterlaan zo spoedig moge-
lijk uit de grond worden gehaald.
Alleen daarmee wordt bewezen dat
iedere burger in Landgraaf gelijk is.

'Bedankt' burgemeester en coalitie
voor het scheppen van een onge-
zond leefklimaat in deze buurt.

een gesloten galerij, een
lift en de mogelijkheid
de flat aan te passen
voor rolstoelgebruik.

Bouwproject ouderen
Schinveld gestart

" Inwoners van Kerkrade,
Übach over Worms, Nieuwen-
hagen en Eygelshoven die plot-
seling tandpijnkrijgen, moeten
niet aanbellen bij tandartsErens. Aanvankelijk had hij
dit weekeinde dienst, maar de
honneurs worden waargeno-
men door tandarts Bloeln-
Beaujean. Om problemen Jjün
Uw gebit te laten verhelv&n,
moet u naar deHeigank lWin
Nieuwenhagenen wel op z<xté\r-dag en zondag van 11.30 töij.2
uur en van 19 tot 19.30 uur. Al-
vast sterkte! '" ■*" <

Een woordvoerdervan de gemeenteGeleen laat weten dat het later ko-men van marktkooplieden uitBrunssum inderdaad oogluikendwordt toegestaan. „De markt duurtvan elftot vijfuur," aldus de ambte-naar. „Maar mensen uit Brunssummogen tussen één en kwart voortwee hun kraam nog inruimen. Dat
is lastig, zowel voor henzelf - zekerals ze ergens middenin staan - alsvoor de anderen kooplui en het win-kelend publiek. Als Brunssum nuinderdaad strak gaat vasthoudenaan de vertrektijd, dan kan dat inGeleen moeilijkheden opleveren.Want we kunnen natuurlijk niet toe-staan dat mensen om half drie nogmet auto's tussen de kraampjes rij-

Geleen

LANDGRAAF
Fam. Modweller-Essers.

Schinveld en de Stich-
ting Ouderenwelzijn
Onderbanken worden
er gehuisvest.

De nieuwbouw bestaat
uit drie verdiepingenen
is bedoeld voor oude-
ren die met wat extra
zorg zelfstandig kunnen
wonen. In een gemeen-
schappelijke ruimte,
kunnen de bewoners el-
kaar ontmoeten.De woningen krijgen

SCHINVELD - Hor-
tend en stotend ver-
richtte gedeputeerde
Bronekers gistermid-
dag de officiële start
van een bouwproject
voor ouderen in Schin-
veld. Duidelijk niet
gewend aan dergelijk
werk, schepte Brone-
kers met een graafma-
chine een hoopje zand
van de grond aan het
Wilhelminaplein.

Op de pi.laats waar tot
voor kort het oude ge-
meentehuis stond zul-
len 28 Eiieniorenwonin-
gen verrijzen. Ook
Woningve:reniging

Vandaag controleert de marktmees-ter van Brunssum wie voor één uurvertrekt. Maandag geeft hij de 'over-treders aan bij het college van bur-gemeester en wethouders. Vroegtij-dige vertrekkers zal dan als waar-schuwingtijdelijk de toegang tot demarkt worden ontzegd. Treden zedaarna in herhaling, dan is de ont-
zegging blijvend.

de uitsluitsel moet geven over dit
juridische probleem. Ze hebben
hier expliciet om gevraagd!

Nog 400 dagen
celstraf tegoed
HEERLEN - In het winkelcen-
trum aan het Homerusplein in
Heerlen werd donderdagmiddag
een 27-jarige vrouw aangehou-
den wegens winkeldiefstal.
De vrouw, zonder vaste woon- of
verblijfplaats, was een goede be-
kende van de politie. Zij werd
gezocht omdat zij nog 400 dagen
celstraf tegoed heeft. De vrouw
is overgebracht naar het Huis
van Bewaring in Maastricht.

Alert
"Door alert reageren varPeen
krantenjongen kon gistermor-
gen om kwart voor zes de scha-
de bij een brand in een garage
naast een woonhuis aan de
Koempel in Landgraaf beperkt
blijven. De jongeman ontdekte
bij het passeren een hevige
rookontwikkeling in een gttfxi-
ge.Hij waarschuwde meteen he
bewoner. Door snel ingrijpen
van de brandweer bleef-'"ée
brand beperkt tot een gedëeïte
van de garage-inrichting.

ABP geeft geen
vrijwaring voor
koop Geleendal Dierenasiel

Loco-secretaris Van Malkenhorst ismet bang dat standwerkers door hetstrikt vasthouden aan de vertrektijdde Brunssumse markt voor gezienhouden en alleen in Geleen hun wa-ren aan de man zullen brengen.„Het is op zich natuurlijk jammer

" i£ v?° !°U "pen'" meent VanMalkenhorst „Maar als de koop-lieden inderdaad wegblijven, zullenwe naar een andere opvulling moe-ten zoeken. Dat lijkt me geen Dro-bleem." 8 el p

Koninklijke
Onderscheiding
?ÈERLEN - Hans Rijke, Hoofd-

bij de Heerlense brand-
."^e** ontving gisteren de ere-
medaille in zilver, verbonden aan de
""de van Oranje-Naussau. Deze ko-

i^klijke onderscheiding werd hem
**.?** burgemeester Van Zeil uitge-
t_kt
i.. een dienstverband van zes jaar
(]*J de Koninklijke Marine

trad Rijke in dienst van
w 6 brandweer. Hij is naast zijn nor-
male werkzaamheden werkzaam als
kantor van diverse beginnende
I andweerlieden. Verder heeft hij
6

sBegeven aan diverse inrichtingen
i*1 instellingen op het vlak van de
*drijfs-zelfbescherming. Hij ging

«stèren met functioneel leeftijds--o,ltslag.

Hans Rijke

Afsluiting weg
in Schimmert

Wethouder Hub Savelsbergh ver-
wacht echter dat het ABP het stuk
grond zondermeer zal kunnen leve-
ren na de koop. Hij verdedigde gis-
teren in een commissievergadering
samen met wethouder Jos Zuid-
geest het collegebesluit om tot aan-
koop over te gaan. „Er zijn geen
grote risico's aan verbonden," zei
hij. „De grond is dat bedrag dubbel
en dwars waard. En de gemeente
moet het wel kopen, anders gaan
derden ermee aan de haal en kun-
nen er kantoren neerzetten, waar-
door wij in het centrum de kantoren
die daar gebouwd worden nietkwijt
kunnen. We blijven straks met
grond in het centrum zitten als we
dit terrein niet aankopen." Savels-
bergh wees op uitspraken van
LIOF, GS, Kamer van Koophandel
en het rapport Buck, waarin gezegd
wordt dat het Geleendal een zeer
hoogwaardigbedrijventerrein is.

Savelsbergh verwacht dan ook dat
er een goed ontwikkelingsplanvoor
dit terrein valt op te zetten.
Dinsdag aanstaande spreekt de
Heerlense gemeenteraad zich uit
over het collegevoorstel.

SCHIMMERT - Door werkzaamhe-
den aan de watertoren in Schim-
mert wordt de Bockhofweg van
maandag tot woensdag afgesloten.

pen liep het dier een aantal
bloedingen, een gebroken Heup
en gebroken ribben op. Mis-
schien komt hij in het dierena-
siel op andere gedachten en
wordt hij wellicht toch weereen
dierenvriend. Maar zijn haiid
krijgt hij in elk geval niet vieer
terug. Dat. diertje krijgt \,eén
nieuwe baas.

" Een Amerikaan werd ddor
de rechter veroordeeld tot'l'oo
uur dienstverlening in een-stie-
renasiel plus 30 dagen cel^^Qe
man had zijn hond ernstig -mis-
handeld. Door slaan en sqhóp-Getuige met mes bedreigd

HEERLEN - Een 49-jarige man uitBanholt die donderdagnachtin Heerlen ooggetuige was van een autokraak, werd weinig laterdoor de dader met een mes bedreigd.
De ooggetuige zag dat de man een ruit van een Duitse personen-
auto vernielde.
Hij pakte de dader vast en wildehem meenemen naar het dichtstbijzijnde café om van daaruit de politie te waarschuwen.Toen de dader een mes trok, liet de man uitBanholt hem los. Dedader is spoorloos.

Op donderdag5 december is slechts
één rijbaan van de Hagensweg be-
schikbaar. Tijdens de werkzaamhe-
den zijn verkeersomleidingen aan-
gegeven.

HEERLEN - Het ABP weigert eenvrijwaring aan de gemeente Heer-
len te geven voor de koop van hetGeleendal. Met zon vrijwaring zou1
het ABP verklaren dat de gemeente
zonder juridische complicaties het
stuk grond kan kopen. Wethouder
Hub Savelsbergh gaf gisteravond
toe, dat dievrijwaring niet gekregen
is van het ABP. Hij zei dit op vragen
van de raadsleden Rein Hummel
(Groepering Heerlen-Noord) en mr.
Jan de Wit (SP).

Zoals bekend wil de gemeente voor
7,5 miljoen het Geleendal van het

AEiP kopen. De Roermondse beleg-
ger Muermans beweert het eerstekooprecht voor het terrein te heb-
ben. Hij wil via de rechtbank in
Maastricht laten uitzoeken of de ge-
meente Heerlen mét de koop een
onrechtmatige daad begaat. Dat zouhet geval zijn als het ABP inder-
daad eerst aan Muermans "had wil-len verkopen.

Levering
Genoemde raadsleden vinden dat
het college voor dinsdag aanstaan-

ontmoeting op zaterdag

Pluim
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DOOR BENTI BANACH altijd graag geweest", beaamt de-
ze.



Igderre"zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
aWJëJvoor boven de 30
jalfav-f. de kelderbar LA
CH^fifT in Treebeek. DJ
Rit-Jwd, zaal open 20.00
uur-^Hgdere donderdag al-
leenötaandenbal. Chalet
Tre^fck, Komeetstr. 25a.
Tel. ffi6-211375.
Hij, 4jy. Duitser, zkt. HAAR
Br.o.roJ B-9897 L.D., Post-
bus -ft.o, 6401 PC Heerlen.
Heer 50-58 jr, wees eens
aktief schrijf een brief
naar ONPERNEMENPE
vrouw, 52 jr., fin. onafh. Br.o.
nr. -B-9899 L.P., Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.
J.man 27 jr. met vast werk,
zkt. een nette eenvoudige
J.VROUW, 22-28 jr. voor
een eerl. en ser. rel. Br.o.nr.
B-9ÖOO LP., Postbus 2610,
640TDC Heerlen.
Sociëteit Heerlen v. alleen-
staanden, zaterdag CON-
ÏACTAVOND met D.J.
Stóppy in café St. Berb, St.
Barbarastr. 115 Palemig-Hrl
MYRA Bemiddelingsbureau
tientallen Poolse dames in
alle. leeftijden zoeken se-
rieus; contact met een nette
man b.v. Grazyna 25, d.
blond, bruine ogen, geen
kinderen: Jolanta 29 bruin
haar, groene ogen, geen
kihdëiren: Ewa 32 d. blond,
blauwe ogen, 1 kind; Barba-
ra 43, blond, blauwe ogen, 1
getrouwde dochter; Malgor-
zata 54 blond, blauwe ogen
en 1 getrouwde zoon. Dit
zijn maar enkele van de bij
ons ingeschreven dames.
Bemiddeling tegen een re-
delijke prijs, bel nu vrijblij-
vend 045-229 448
Qped .iiitz. WEDUWE 55 jr.,
z.k.m.. een lieve nete man
50-60'jr., voor een ser. rel.
erf om te reizen. Br. m. foto
e*r. (ei.rir. o. crew. ret. o. nr.
B-9909 LD., Postbus 2610,
640TPC, Heerlen.
Waf VERKOPEN? Adver-tëè'r v. ia: 045-719966.

Huwelijk;Kennismaking

Zelfst. j.VROUW. 30 jr.,
blond en slank, HBO-nivo,
eerlijk en spontaan, veelzij-
dige intersses, zkt. idem
leuke ser. j.man. Br.lfst. m.
foto o.nr. B-9910, L-D, Pb.
2610, 6401 PC Heerlen.
Nette man leeft. 55 jr. zkt net
KOSTHUIS bij alleenstaan-
de vrouw. Om samen de
eenzaamheid op te lossen.
Br.o.nr. B-9914, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Nette man, 38 jr. z.k.m. lieve
huish. jonge VROUW uit
goed milieu. Br.o.nr. B-9916
LD. P.B. 2610, 6401 PC Hrl
Man sportief 50 jr. z.k.m. Ser
eerlijke, goeduitz. alleenst.
VROUW voor duurz. relatie.
Br.o.nr. B-9917, LP., Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Eenv. j.MAN ongeh. 44 jr.,
ged. WAO, ged. werkz., al-
lergisch honden, matig ro-
kend, zkm. alleenst. dame
zond. kind. tot 51 jr. Poel om
samen iets te ondernemen
tegen het alleen zijn. Alle
ser. br.m.foto worden be-
antw. Br.o.nr. B-9920, Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
MAN 47jr. zoekt kennisma-
king met leuke vrouw. Br.o.
nr. B-9919, L.P. Postbus
2610, 6401 PC Heerlen. "Man 32 jr. zoekt VROUW
24-30 jr., die een goed ge-
sprek waardeert, eerlijk en
openhartig is. Wat ik tevens
belangrijk vind, om een
hechte relatie op te bouwen,
is begrip voor elkaar en we-
derzijds vertrouwen. Mijn
hobbies zijn o.a. tennis, fo-
tografie, vakantie en muziek
Ik ga eens graag uit eten en
hou van gezelligheid in huis.
Als je dit aanspreekt schrijf
dan een br. uitsl. met foto,
welke je op crew. met antw.
ret. ontv. Br.o.nr. B-9904
L.P., Postbus 2610, 6401
PC Heerlen.
DAME 50 jr. zkt. heer uit net
milieu. Br.o.nr. B-9901 LP.,
Pb. 2610, 6401 PC Heerlen.

Erkende Huwelijksbureaus

" lTI"j-T : : : ii': :: ; ■ ■-■::::

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
énkele maanden een relatie.

■WiltU meer weten? U kunt geheel vrijblijvend bellen.
'">- Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170
_»*) rui- 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.

Liefde op het eerste gezicht
Komt vaker voor dan je denkt.

STICHTING MENS EN RELATIE
slagingspercentage 70%. Meer weten?

Bel: Heerlen e.0.: 045-726539 Mevr. Luchtman.
Roermond e.0.: 04750-15534 Mevr. Nabarro.

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

BON VOOR GRATIS BROCHURE
Naam: m/v

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

MENS EN RELATIE
Erkend Raad v. Toezicht, ingesteld Min. WVC.
Persoonlijke bemiddeling: zorgvulgi en effectief.

LIMBURGS GROOTSTE BUREAU.
Limburgs grootste Bureau.

■ Zoekt U een PARTNER? bel Met een PICCOLO in het, dao- nu Huwel. Rel. Buro. Limburgs Dagblad raakt u
"Lede". Eerste halfjaar geen uw oude spulletjes 't snelst
bep-Hddelingskosten. Tel. kwijt. Piccolo's doen vaak■ 046-37,4424 ook 's avonds wonderen... Probeer maar!
en in hét weekend. Tel. 045-719966.
' : ..,.,-. : ..,;„.....,

Mode Totaal
___-; " ■ i

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.

BRUipSJURK te k. mt. Piccolo's in het Limburgs
36-9s, ' merk Aloma pr. Dagblad zijn groot in RE-
’-1.50O;-. Tel. 045-423786. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman

Kombi-dak
Voor al uw dakwerkzaamheden o.a.Platt^daken, pannen daken, dakkapellen, isolatie en dak-

beschot, dakgoot en zinkwerken, schoorsteenbouw en
lichtkoepels.

Locht 25, Kerkrade. Tel. 045-414890.
Bestaande PARKETVLOE-
REN:'schuren, borstellen en
verzegelen. Gratis prijsop-
gave._Tel. 045-740335.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en" zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. ,Gevelreiniging, uit-
kapparv voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
GroenStr. 21, Übach over
Woritts. Tel. 045-325793,
b.g.g: 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbefcleding. Gratis offerte
STOËLMATTERIJ vem. rie-
ten' en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

■ Ervaren vakman biedt zich
i aan voor straatwerk o.a. op-■ ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,

" zeer SCHERPE prijzen.
! Gratis offerte. 045-323178.

' U vindt Uw marmer- of 'TRAVETINVLOER dof of '" grauw, wij maken hem weer ]
mooi. Bel voor onlichtingen:. 04950-43704. .

! Voor al uw tuin- en SIER- ■BESTRATINGS-werkzaam-
[ heden, tevens ontwerp aan- "leg en winterbeurt. Bel vrij-l blijvend 045-726366. 'Voor al uw SANITAIR, gas,; water, c.v., badkamers. Ook

aanleg. Tel. 045-441211. Van maandag t/m vrijdag,■ van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
t u uw PICCOLO telefonisch 'opgeven. Tel. 045-719966. I

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v..
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens
en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Horn-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Tijdloze komplete hout kunststof
keuken in linnenstruktuur

Normale prijs ’ 7.724,-, Hom prijs ’ 6.198,-

Nu slechts ’ 1.998,-
Mooie komplete kunststof
parelmoer kleur keuken

Normale prijs ’ 9.316,-, Hom prijs ’ 8.498,-

Nu slechts ’ 2.798,-
Mooie komplete eiken keuken

in landhuisstijl
Normale prijs ’ 8.963,-, Hom prijs ’ 7.198,-

Nu slechts ’ 3.498,-
Etna inbouw elektro solo oven

Typese 331
Normale prijs ’ 1.129,-, Hom prijs ’ 829,-

Nu slechts ’ 398,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Een enorme keuze aan nieuwe en bijna nieuwe meubelen.
Wij ruilen uw oude meubelen in

Steenweg 87, 6131 BD Sittard. Tel. 046-523525.
Fort Willemweg 14, 6219 PB Maastricht. Tel. 043-256676.

Inbouw-
apparatuur

Showroommodellen nu met
40% korting

Vossen
keukens

Glaspaleis Kerkplein en
Eikenderweg 77, Heerlen.

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

AKTIEPRIJS ’ 4.400,-.
VOSSEN-KEUKENS

Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555

Nog enkele klassieke show-
roomkeukens met hoge

kortingen.
Vossen

stijlkeukens
Eikenderweg 77, Heerlen.

Tel. 045-717555.
Nog enkele luxe

showroom-
keukens

met 50-60% korting
Vossen

keukens
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel. 045-717555.

Witte Design
Keuken

mcl. app., Oktober-aktie
kompl^ 3.300,-.

VOSSEN-KEUKENS
HEERLEN Glaspaleis

Kerkplein. Tel. 045-717555.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst(B). 09-3212261156
Donker eiken dichte TV/ste-
reokast, mini-set, salontafel.
Tel. 045-752594.
Van hobbyist te koop geh.
massief blank eiken SE-
KRETAIRE 1.00 m. br.
nieuw. Te bevr. Kapelstr. 4,
Simpelveld/Hulst.
Te k. WANDMEUBEL gefi-
neerd eiken met glaskast, 3
jr. oud, i.z.g.st., pr. ’350,-.
Tel. 045-743254 na 18.00 u.

Zoekt U 2e hands MEU-
BELS, ook antiek, veel keus
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Te k. TIENERKAMER bruin/
beige, vr.pr. ’250,-. Tel.
045-423786.
Te k. modern BANKSTEL 3-
-2 zits, kinderwagen 3-1,
loopstoel. Tel. 045-220428.
Weg. vertrek naar bejaar-
dencentrum compl. INBOE-
DEL te verkopen. Tel. ml. en

;bezicht. op 30-11 van
12.00-18.00 uur: Schels-
berg 15, Heerlen. Tel. 045-
-720188.
Te k. nwe. 2-zits lichtgrijze
leren BANK, zeer zeldz. mo-
derne eethoek met 6 stoelen
Koopje. 043-644172.
Te k. klassiek BANKSTEL,
3-1-1, mohair, i.g.st. Tel.
04459-2221.
Plm. 50 VLOERKLEDEN,
1.70x2.30, ’5O,- p.st. mcl.
BTW. Tel. 045-750119.
Te k. prachtig leren Barok
BANKSTEL, iets moois, nw.
pr. ’12.000,- vr.pr.
’4.000,-. Tel. 045-215592.
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 met leren kuip (leer
licht beschadigd), f 250,-.
Tel. 04405-2359.
Te k. 3 oude Amerikaanse
biermerk NEONS 220 V, v.
a. ’725,-. Tel. 045-717081.
Keuken-RENOVATIE. Ver-
nieuwen van apparatuur,
werkbladen, spoelunits etc.
Vossen-Keukens, Eiken-
derweg 77, Glaspaleis Kerk-
plein, Heerlen. 045-717555.

Baby en Kleuter
Te kööp KINDERSTOEL
voor in de auto, ’50,-. Tel.
045-244963
Te k. BOX; 2 autostoeltjes;
wandelwagen; badje; baby-
kleding. Tel. 045-718239.

Radio e.d.
Te koop JVC MIDI-SET en
Magnat boxen. Tel. 046-
-377930.
Te koop weg. omst. Aiwa
CASS.DECK, 3 GX koppen,
Dolby B-C, nabandcontrolle,
mw.pr. ’9BO,- vr.pr. ’475,-
Nog gar. Tel. 04493-4184.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-62939 of 66561.

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 046-513531
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Prof. ZONNEBANK en he-
mel, extra lang met ingeb.
ventilators, mcl. set res.
lampen. In staat van nieuw.
Van ’ 6.800,- voor ’ 1.950,-
Tel. na 18.00 u. 045-714756

ZONNEHEMELVERHUUR:
Huur nu 1 maand 'n zonne-
hemel voor ’ 150,- mcl. be-
zorgen en ophalen. Inl. 045-
-312956.

■—■ —■' ' --■ ■ ■ ■ ■ i ,_._■ .
TV/Vldeo

KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’ 125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KLEURENTV. te koop, pri-
ma toestel. Tel. 04406-
-12875.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

* AFSTANDSBEDIENINGEN
j voor uw TV ’ 95,-. E en E■ Electronica. 045-231340.

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

’ 179,-. Tel. 045-273525.
Huish. artikelen

Te k. MIELE wasaut., dir<>
ger, AEG-combi, voll. gemsv.
met gar. 045-325819.
IJSKAST ’ 95,-; diepivi.
’150,-; wasaut. ’ 19J5,-;
wasdr. f 175,-. 045-72559! 5

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

JacKöhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

046-513228-514862.

Barbas inbouwhaarden
Kachels en schouwen
Arnold Opreij

HEERLEN, HEERLERBAAN 273
MAASTRICHT, BEATRIXHAVEN

Brandstoffen
Vast:

* antraciet 3,4,5 * extrazit * eierbriketten
* union briketten * Futurex grof-fijn

Vloeibaar:
* Licht petroleum * huisbrandolie

* auto diesel olie * benzines
Handelsonderneming L'Ortye

De Koumen 72, Hoensbroek. Telefoon 045-212358
Zaterdags geopend tot 14.00 uur.

KACHELS open haarden,
moderne schouwen. Reker
Kachelspeciaalzaak, Kluis
28, Geleen. 046-740785.

Weg. omstandigh. te koop
ir bouw ALLESBRANDER, 9
mnd oud met schone ruiten.
Tel. 045-318597.
Te koop zeer mooie ALLES-
BRANDER, 2 jr. oud. Molt-
weg 64, Schaesberg.

Kurkdroog eiken STOOK-
HOUT, op maat gezaagd en
thuis bezorgd. 045-318518.
Te k. inzet KACHEL, links-
zijdig met ventilatoren, in
nw.st. en potkachel. Tel.- 045-752283.
Te koop HEATERS (op
gas), cap. 40 Kw. Tel. 045-
-311892.

Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.
Te k. POTKACHEL met
kookplaat, ’ 350,-. B. IHes-
sellepln. 11 Hrl. 045-7151301
Te koop hoge rendement
ALLESBRANDER, z.g.a.n.,

’ 1.000,-. Tel. 045-326648.
2 vloer CONVECTOREN en
1 plaatradiator en 1 kolom-

radiator, pr. ’225,-. Tel.
04459-1357
Te k. van part. inbouw open-
haard GASKACHEL met
thermostaat. 1 x gebr. nw.pr.
’2.650,- nu voor ’ 1.;;?50,-.
Tel. 045-227878. I
Te koop Deense HOUTKA-
CHEL, ’600,-. Tel. 045-
-216664.

Muziek|
knop-accordeons

ook occasions, 3-4-5-korig. Accordiola, Crosio, Cava gnolo
Inruil mogelijk. INFO: 020-6152942.

Orla Orgelshow !!!- Op woensdag 4 dcc. van 18.00 - 21.00 uur, demonstreert
MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla Orgelkqllel <tic.

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

Maand, t/m Zat, open, ma 2, di 3, wo 4 dcc. koopa vond.

December-aanbieding:
leder keyboard v.a. ’ 775,-

GRATIS stroom-adaptor (’ 25,- tot ’ 49,-)
GRATIS hoofdtelefoon (’ 19,95)
GRATIS keyboardstatief (’ 79,-)

Yamaha keyboard ruim voorradig
5 JAAR VERTROUWDE STALMEIERGARANIfIE

* SPAANSE GITAAR v.a. ’ 99,-
-* ELECTRISCHE GITAAR Strat. v.a. ’298,-

ROLAND SC 55 Soundmodule aansluitbaar op ieder
midi-keyboard ’ 1.650,-

-
Wil Bevers
Saxofoons

in de mnd. dcc. div. aanb. in
goede gebr. saxofoons

Belt u voor info: Markstr. 19,
Linne. Tel. 04746-4976.

Opentijd. woe.-dond. van 9-
-12 uur vrijd./zat. van 9-17

uur. Ook verhuur.
YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk Rotterdam 010-
-4363500.
Te k. REVOX bandrecorder,
type A77 plus 10 banden.
Tel. 045-741491.
Gevr. ORKEST circa 2 pers.
voor de carnaval vrijdag,
zaterdag, zondag en maan-
dag. 045-424639 na 11.00u.
Voordelige kwaliteits PIA-
NO'S en vleugels, nieuw en
gebruikt. Pianorevisiebedrijf
Klavier Rijksweg Zd. 170
Sittard, 046-526426.
Stemmen en verhuur.
Band 'The lllusion" zoekt
ZANGER(ES). Tel. 045-
-451066, b.g.g. 045-210265.
KEYBOARD Yamaha t.
PSR-47 (nov. "89), met toe-
beh„ ’ 1.000,-. 045-721459
Te k. PIANO-ACCORDEON
120 bas, 4-korig. Tel. 046-
-528736.
Gezocht ZANGERES voor
House-produkties en plaat-
opname. 04450-2178
Technics KEYBOARD SX
KN4OO, 11 mnd. oud. Hac-
ken, Overhoven 114, Sittard
Te koop weg. omst. AC-
CORDEON 96 bassen.
Heerenweg 240, Heerlen.
KEYBOARD Technics KN
800 van ’4.890,- voor
’2.500,- en software. Tel.
045-314686.
Te k. PIANO i.g.st. merk Fa-
zer, kl. middelbruin, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 045-243103.
Te k. VLEUGEL merk Ber-
ger, mod. 170, bwj.'Bo, pr.

’ 8.000,-. Tel. 04405-3574
Gezocht SLAGGITARIST
met zang en zanger voor
opnieuw te beginnen all-
round band. Tel. 045-
-225803, na 16.00 u.
Te k. witte VLEUGEL merk
Bl"uthner. Tel. 045-461676.
COUNTRY-ZANGERES
zoekt aansluiting bij band.
Bellen na 14.00 uur 045-
-226902.

Te koop electr. ORGEL Dia-
mond ’700,-; accordeon 96
bassen Carlotta ’1.000,-;
accordeon 40 basson, merk
Höhner ’ 500,- 046-525315
Te koop: PIANO, Eiteinbach,
bruin, 107 cm hoog, vr.pr.

’ 4.500,-. Schepel. istr. 22,
Brunssum. Tel. 045-253235
Electronisch KNOPAC-
CORDEON, compl. met
electr. lefley, mcl. standaard.
Dom. Werdenstr. '40, Land-
graaf. 045-313822.
Te k. orgel meurk HAM-
MOND met ritme, vaste pr.

’ 750,-. Tel. 045-4 II 6706.
Te k. B-TUBA 4 libyl. nieuw.
Tel. 045-314202.

Foto/Fllim
Te k. KLEURENDOKA merk
Durst, zeer comipleet. Tel.
045-231407 na I£l.oou 'Kunst en Antiek
INTERART antiek Simpel-
veld. Zeer grote! keuze in
strakke eiken limburgse,
Duitse, Engelse meubelen
o.a. kasten, eethi.'jeken, vitri-
nes, bureaus, salontafels.
800m2 antiek lidht en don-
ker grenen. Eigem restaura-
tie en logerij. Do. koopavond
ma. gesloten. Irmstr. 64,
Simpelveld. 045-^143161.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN ifa grammo-
foons. 043-6494514.
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.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-31212261156

Grootste keuze van Limburg
Exclusieve bronzen verlich-
ting met engelen, en beelden
uit eigen ateliier. Antieke
beelden, klokkenstellen en
kleinmeubelen. Sjra
VLEESHOUWERS en zn.
Burg. v. Eloxtelstr. 4,
Limbricht. Tel. 046-515502.
Te k. alleen '/oor ANTIEK-
KENNERS: Friese Hindelo-
per tafel; antiek Frans ka-
cheltje en antiek 2-zits
bankje. Rernbrandtstr. 9,
Spaubeek. Tel. 04493-2260

. DIANA antiek verkoop an- Import Groothandel in KERl-
tieke salontafels. Renne- -en klooster antiek, o.a. to

' migstr. 19, Heerlen, renmonstranzen, staande
■ 045-221187 adelaars-boekensteunen,

Gotische godslampen, kan
"Te k. antieke HALSPIEGEL, delaars 20cm tot 2.1/_n

toogkast, vitrinekast, kast hoog, kelken Siborisch, ca
met opzet, buste, salontafel, saivels a ’ 75,-, gipse beel
2 opa-stoelen. Tel. 045- den 1.60 hoog, grote parti
710402/045-459431. speciale klokken, kwik-ba~. rometers, bronzen beelder

Antiek SIMONS gespeciali- en lampen, 70 porceleiner
seerd in noten, grenen, ei- poppenkoppen, oude mo
ken antieke meubelen en toren, enz. enz . Meerstr. 24
lampen, klokken enz. Nuth Valkenswaard, 04902
Dorpstraat 45 A, t.o. ingang 17467-
kerk. Donderdag koopavond Zwarte antieke TAFEL, 3.0(
Tel. 045-243437. Een be- m. lang met 6 stoelen
grip voor de regio! ’ 5.500,-. 045-319328.

Braderieën/Markten

M.E.C.C, vrijmarkt (Maastricht)
zaterd. 21 en zond. 22 december
Huur een kraam op de grootste overdekte vrijmarkt van

Zuid-Nederland. Alles kan, alles mag (geen food).
Kraamhuur ’ 45,- per dag. Bel. 01640-57521.

Maaslandse Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Maasmechelen België.

Zondag open van 10.00-18.00 uur. Bobby Prins met orkesi
Standpl. va. ’ 1,50 per m2, van 10-12 uur. Gratis toegang.

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN. Gebr. SWINKELS zijn ver-
Frans v.d. Loop Recycling/ huisd naar De Beitel 74,
Methaalhandel, Kissel 12- Heerlen. Wij betalen de
14, Heerlen 045-726392 hoogste prijs voor al uw oud
De beste prijs voor POST- ijzer/metalen. 045-422025.
ZEGELS, munten en goud. Te k apvr K, F. ,

RFNI -^.Postzeg. munthandel Palm, vHS^eT cd sS£kerfr ,N^.^«„H°enS- bankstel slaapk., eeth^Sbroek. Tel. 045-227855. tiek, barok enz 045-725595
Hoogste prijs voor POST- SATELIETSCHOTEL i_ZEGELS, goud en munten vraagd 04406-12875Stamps and Coins, Kasteel- 2 <-*£
laan 102, Heerlen (Meezen- Wat VERKOPEN? Adver-
broek). Tel. 045-726789. teer via: 045-719966.

Diversen

Uitslag loterij Ka-in-tro
Voerendaal.

0507 - 3211 - 2258 - 3138 - 0801 - 0556 - 0628 - 1119-
-0403. Prijzen afhalen P. Gulikers, Hoolstr. 67, Voerendaal.

super
feestmaandaanbieding

Nu 10 % extra korting op alle
Karcher 595 hogedrukreinigersü

Profiteer nu, want deze aanbieding is geldig t/m 24 deel!

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

MILITAIRE dienst? Advies
over uitstel of vrijstelling, be
Stichting Juridisch Advies
Militaire en Dienstplichtza
ken, Maastricht 043-215714
Te koop draadloze TELE
FOONS met beveiliging

’ 179,-. Tel. 045-273525.
Te k. antieke TRAPNAAI-
MACHINE Singer 75, electr.
orgel. T.e.a.b. 045-271042.
Ant. POTKACHEL ’150,-;
Nashua kopieërapparaal

’ 150,-; Hydraulische blok-
kensplijter ’ 250,-; beton-
molen, ’ 75,-. 045-224899
FOTOGRAAF zkt. mode
m/v. Bern je 18-40 jr. Bijzon-
der of gewoon, dik of dun
licht of donker. Reageer dar
even. Postbus. 928, 620C
AX Maastricht.
Slachtverse KONIJNEN
BOUTEN ’5,98 p. kg. Tel
045-312498 alleen vandaag
Te k. partij 80 grs. PAPIEF
A4, wit, voor copy/offset
weg. opheffing. Tel. 043
436087.
KERSTBOMEN te koop va

’ 12,50, ook 's-avonds, be-
zorging mogelijk. Kruisstr
11C, Broek-Sittard. Tel
046-529004.
Te koop stalen LEGBORD
STELLING 30, 40 en 70 on-
diep met 5 legborden, v.a
’75,- p.mtr. Palletstelling ir
staat van nieuw, 80 en 11C
cm diep, zeer interessante
prijs. Rockmart, Kissel 46a
Heerlen. 045-723142.
SINTCOSTUUMS, Piet er
kerstman, huur md. acces-
soires/schmink, uitstekene
\iarinrnrl Tol n_dft_OTlAOQ

06-liJnen
ii i

Live Sex
Onweerstaanbare
vrijpartijen of SM.
Kies wat je wilt

06-320.330.65 - 50 et p/m

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
50 et. p. min.

Quick fuck live
Heter mag niet, alleen jij en
ik op de aparte lijn, 50 cpm
06-320.330.73
Wij verwennen
graag getrouwde mannen
met een live sexgesprek.
06-320.330.72 (50 cpm)

*** 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

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.
Brab. KACHEL ’ 275,-;
diepvr ’ 150,- 300 I. Olmen-
str. 76, L'graaf. 045-310534.
SINTERKLAAS en 2 Pieten
komen op bezoek en stroo-
ien dan wal lekkers... Tel.
045-222700.
Voor SINTERKLAAS. Ste-
reo portable keyboard, Ya-
maha PSS-390 met geheu-
gen, 100 sounds met 100
ritmes, 1 jr. oud, nw.pr.

’ 500,- nu voor ’ 300,-. Te-
vens z.g.a.nw. Sparta mee-
groeifiets voor 5-9 jr. mcl.
verlichting ’150,-. Bel W.
de Groot, Spoorkamp 43,
Reuver 04704-3851 tussen
16.00 en 20.00 uur.
SURPRISES en originele
cadeaus. 't Sjpasshoes,
Emmastr. 18 Heerlen. Tel.
045-741960 .
Te k. KINDERAUTO, 12 V,
tot 12 jr., compressor 300 Itr.
ketel, electr. takel 500 kg.,
alles 380 Volt. Tel. 09-32-
-11866463.
Te k. eiken KAST en salon
tafel (donk.eik.) en Etna
gaskachel. 045-252057
Te k. bovengr. OLIETANK
’125,-; z.g.a.nw. dubbel-
asser aahangwagen
’2.200,-. oude org. kolen-
weegschaal, ’ 250,-.
Amperestr. 5, Landgraaf.

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

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

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

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
TranssexueeL.32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-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
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Gratis sex

Bel mij privé jongen ond...
Inf. 06-320.324.98 (50 cpm)

Ik ben een sexy donkere- vrouw al wat ouder 50 et p/m
5 06-320.320.91
n Vrouwen, geen meisjes: maar echte vrouwen I.Mar-

rieta exotisch 2.Nel mollige
ü huisvrouw 3.Claudia 38 jr.

' verpest buurmeid 4J3aula '1 werkt in 't ziekenhuis.
n 5.Harriet bordeelsex 50 cpm- 06.320.324.14

Lady B.- 50 et p/m 06-320.324.683 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
t knieën, 50 cpm 06.96.46

r Op zn Frans!. Hete spetters

" willen sex, veel sex met jou
en jou en met jouop de
! aparte lijn.
I 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.

Sexy Honey
06.320.320.82
06.320.325.05. 50 et pm

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 Sexcontact- sex-afspreeklijn

06-320.320.55 (50 et. p/m)

Homo-jongens
hoor ze lekker tekeer gaan
06-320"330*88 " 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen diezin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 Ct p/m
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)
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
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 et 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)
Zoek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 et 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)
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)
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.

Triosex-kontaW
1 06-320.320.92 -50ct p*

Ook voor partnerrujf.
Versier i

een afspraakje? De flirtW j
daar lukt het altijd. I, 06-320.330.01 (50 et. j*, I

HomokontaW I
Zoek je 'n hete jongen? j

_
06-320.330.18 (50 et. GS I
Sex kontaktlijn|

Luister naar hete meisj^
die een lekkere jongen z*L
ken voor het vervullen v* W

hun hete sexwenser).
06-320.329.88 (50 et.j*_»
***S.M. Privé**'
De direkt apart kontaktf

Strenge afspraken
06-320.322.17 - 50 ctjg ~
bisex voor twee

direct apart met een
heet meisje of met een

lekkere jongen: :
06-320.330.87 - 50 ctj_.

Wil je snel een privé of- Escortmeisje thuis (50 ep""
06-320.325.0j.
***Gay Privé***

Jij wilt voor vanavond snj
en discreet een opwind-"*
afspraakje regelen? Bel e*
Gay Privé, want daar zij?
direct apart, en als jertw

een andere boy wilt sprei*;
druk je op de nul. Succes
06-320.322.75 - 50 Ctp4 o

Scheur de kleren van mijn]'?
ik heb een hete bui! (50cr ttj

06-350.211 Aj,\
Sexbezoekje D

Bij wulpse Annet. Trio! j,
06-320.320.95 - 50 c{o a

Stoute Sexafspraakjes
meisjes kontaktlijn (50cp"'1 \
06-320.330.16;;
Wulpse Loesje }
Hoor haar tekeer gaan-

06-320.330.96 - 50 ctjj?-
Monique i.

Ze trilt van sexgenot \06-320.330.97 - 50 Ctj.!?- tl
Verjaardag.

Thee op bed van haar 2 j
lieve.... 06-320.321.32, le" l

als de luiken dichtgaan ]
06-320.326.71 (50 cpn> t
Echt Lesbisch {

of maar zon 50%. Voelf n
alsvrouw behoefte aan \

contact met vrouwen? " 2
box van vrouw tot vrou*-
-06-320.327.78 (50 cpn^ J
Jan in een laaiende ruzie j
met Sonja 06-320.330. 1' .

Jan troost zich
Life

met 4 getrouwde vrouwtjf v06-320.340.33 (50 cpn> jj
Angela belandt in een
streng bordes' \

06-320.330.51 50 ze ven" 1" \
de vreemdste wensen. '06-320.340.06 (50 CprjV .

Geld lenen? Goed maa'
eerst lesbisch \

Saskia 06-320.326.92. C*r' .
las vervult alle bizarre vee"
sen 06-320.340.06 (50J*£Ü> \

Nieuw in Nederland, ne
Telebordeel

Zoek je een vrouw of mes
om alles te doen wat thu1' !
niet kan of man, bel dan

06-320.320.865 - 50 dj__s<' 'Ja, ik wil
Telefoonsex met jouH
Of een hete latrelatie-

-06-320.324.96 - 50 ctj^
310 vrouwen

vertellen eerst op deze jjijl
wie ze zijn en wat ze in f**^

allemaal lekker en opwin*
dend vinden. Als ze dat vf!
teld hebben geven ze je n

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door-

-06-340.310.10 (50 cgrn>
Zappen naar je hoogtepijn

EEN LIJN
100 meisjes

onbeperkt plezier! 06-gfr*>

Kontakten/Klubs^
Paradiso

Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032
Heden v.a. 19.00 uu__^

Relaxen bij
Monique

Tel. 0949-241175330^-
Relax bij

Vanessa
045-459992 v. 11-22jj_^

Apart, apart!!'
Pepernoten, marsepein

Bij Chantal alles even fijn-
Alleen op afspraak.

Tel. 045-213457__^
Kevin-Boy
privé en escort.

045-419384. '
Nette all.

Man, 59 jr.
zkt. sexcontact bij mollige

dame, flink postuur, zonde
kinderen, mag mij eens

schrijven. Postbus 120_Bg>

VANDAAG
046-749662, 11-18 uur
LYDIADAG,
Sacha's Escort

V.a. ’ 100,-all-in
Tel. 06-52980255^^

Voor Piccolo's
zieverder pagina 34
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sport
Atleten over
’col’ Putherberg
GELEEN - De Stichting Duur-
sport Geleen en AV Unitas hou-,
den morgen de John Fennell
Run. Het is net als de andere at-
letiekwegwedstrijden in 2uid-
Limburg een zware bergetappe.
Na de start om 11.00 uur op de.
wielerbaan van Glanerbrook tè:
Geleen doemt al snel een 'col'
van eerste categorie' op, de Put-
herberg. Via Sweikhuizen voert
de route de lopers naar Schih-,
nen, waar gedraaid wordt rich-
ting Geleen. Mare Jaspers '..is'
favoriet bij de heren, terwijl To.rv
van derEerden dat is bij de veêr-
tigplussers.
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’Er moet veel gebeuren op organisatorisch vlak’

Verbruggen ’s werelds
hoogste wielerbaas

Zaalvoetballer
zeven maanden

geschorst
NIEUWSTADT - De Geleense
zaalvoetballer Mikel de Sera is
wegens trappen van de scheids-
rechter door de tuchtcommissie
van de KNVB Afdeling Limburg
voor zeven maanden geschorst.
Hij mag pas weer na 1 juli 1992
in actie komen. De Sera kreeg
tijdens het zaalvoetbalduel Ge-
leen 111-Puth II door scheids-
rechter Speth strafminuten op-

gelegd. Na verbaal zijn ongenoe-
gen over deze beslissing te
hebben geuit, werd De Sera door
scheidsrechter Speth uit de zaal
verwezen. Hierop trapte hij de
scheidsrechter zodanig dat dit
letsel ten gevolge had.
Ook tijdens het zaalvoetbalduel
Roermond IV-Peters Geluids-
banden op 2 november waren er
ongeregeldheden. Speler Keulen
verwondde de tijdwaarnemer
Renet en kreeg hiervoor acht
wedstrijden uitsluiting. Volgens
Keulen had hij Renet alleen
maar over zijn nek geaaid. Renet
heeft van het gebeurde ook aan-
gifte bij de politie gedaan.

DOOR BENNIE CEULEN Nederlaag
H. Meyers Van der Velde

weggewaaid
GELEEN - In de eerste divisie C
van de landelijke zaalvoetbalcom-
petitie hebben gisteravond alle
Limburgse vertegenwoordigers het
onderspit gedolven tegen de Bra-
bantse tegenstanders. H. Meyers
verloor het duel om de aansluiting
in de top tegen concurrent Schoe-
nenreus, 2-3. Het was deeerste thui-
snederlaag sinds drie jaar.
Eerste divisie: H. Meyers-Schoenenreus:
2-3 (1-0). H. Gerrits 1-0; Leatemya 1-1; Van
Dongen 1-2 en 1-3; Laeven 2-3.
Hooghuis Sport-FC Brunssum: 2-1 (1-0). F.
Notte 1-0; E. Rockx 1-1; F. Verbeek 2-1.
Bunga Melati-Dousberg Pare: 5-2 (1-1). L.
Boerema 0-1; M. Seitner 1-1; L. Boerema
1-2; J. Keur 2-2; J. van Zeelst 3-2; M. Seitner
4-2; J. van Zeelst 5-2.
Stand: 1. Bunga Melati 9-15 (42-25); 2.
Hooghuis Sport 9-14 (26-17); 3. Schoenen-
reus 9-12 (33-27); 4. Molier 9-12 (30-24); 5.
Wierts/Haantjes 9-11 (26-22); 6. H. Meyers
9-10 (28-17); 7. R. van de Zande 9-8 (26-32);
8. Bouwfonds 9-7 (28-26); 9. Dousberg Pare
9-6 (18-26); 10. 't Brikske 9-7 (20-28); 11.Ton-
gelreep 9-6 (13-32); 12. FC Brunssum 9-0
(9-33).

MELBOURNE - Moeizaam
heeft Chris van der Velde de
eindfase van de Open Austraiu
sche golftitelstrijd gehaald. In.
Melbourne liet de Nederlander
het op de tweede dag bijna afwe-
ten. Hij kwam na zijn verrassep.-,
de score van de eerste..^lag;
(70-twee onder par) gisteren niét,
verder dan een ronde van 82 sla-
gen, net voldoende om het 'ju,'.
veau te halen. j
Vol zelfvertrouwen startte Van
der Velde zijn tweede rondgang.
De slechte weersomstandighe-
den haalden hem echter volledig
uit het ritme. De harde wiïïd
maakte de tocht langs de" acht-
tien holes tot een martelgang.
Zijn matige optreden bleef zon-
der echte nadelige gevolgen. Van
der Velde duikelde naar de mid-
denmoot, maar hij verzekerde
zich wel van een start tijdens de
finaleronde.

uitslagen schaesberg

".adat de Italiaan Agostini Omini
*fe kandidatuur op het laatste mo-
:^nt had ingetrokken, had Ver-
liggen geen concurrentie meer
y°or de vakante functie. Hein Ver-
Stegen is in de 92-jarige geschie-
denis van de Internationale Wielrenyfue de eerste Nederlandse presi-St.

- Zoals verwacht werd de Nederlander
'pein Verbruggen (50) gisteren tijdens het UCI-congres in Ber-
'jn gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Internationale
"fielren Unie. De in het Belgische Lasne wonende bedrij fsad-
j^seur,sinds 1984 voorzitter van de FICP (de profsectie van de

volgt de vorig jaaroverleden Spanjaard Luis Puig op.
Een rol waarin hij geliefd, maar ook
vaak verguisd is. Hein Verbruggen
is gisteren op het hoogste trapje van
de wielersportladder terechtgeko-
men: het voorzitterschap van de
UCI.
Sinds hij in 1984 praeses van de In-
ternationale Profwielersectie werd,
stond hij vaak op de barricaden. „Ik
was in 1979 al begonnen met me
druk te maken over bijvoorbeeld
doping. Wat ik wel in de gaten had
waren alle dingen die mis waren.
De oplossingen heb je dan echter
nog niet. De FICP? Er was helemaal
geen organisatie; geen personeel.
De secretaris, de heer Conter, had
gewooneen baan. Nu nog. Er moest,
dus geprofessionaliseerd worden.
Daar zijn we nog mee bezig. De
commercie sloop te veel in de sport.
Het werd allemaal te steriel. Wij
moeten onze sport verkopen aan de
consument," verklaarde de nieuwe
UCI-voorzitter onlangs in een inter-
view met hetLimburgs Dagblad.

’Kwartetten’ in
schaatssport
SCHAATSEN - Scheidsrechter
Folkert Brouwer en de Interna-
tionale Schaats Unie (ISU> heb-
ben besloten de 10.000 meter
tijdens de wereldbekerwedstrij-
den in Heerenveen geheel „in
kwartetten" af te werken. Door
vier man tegelijk de baan op te
sturen, moet een ellenlange
voorstelling in de Thialf-hal wor-
den voorkomen. Het reglement
voor de wereldbeker voorziet in
de mogelijkheid op de lange af-
standen vier in plaats van twee
schaatsers tegelijk te laten star-
ten. Daardoor kunnen de schaat-
sers stayeren, hetgeen als een
licht voordeel geldt.

" Hein Verbruggen is de eerste Nederlandse voorzitter in de 92-jarige geschiedenis van de
UCI. ,fieze functie krijgt nu veel meer inhoud," zegt 's werelds hoogste wielerbaas.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Met het oog op het terugbrengen
van animo en de broodnodige
image-building van het cyclisme lag
Hein Verbruggen mede aan debasis
van de invoering van de Wereldbe-
ker en FICP-ranglijst. Verbruggen:
„Ik wist niet dat de impact van het
FICP-systeem zo groot zou zijn. Een
gouden greep."

s zoon uit een eenvoudig Hel-J.onds arbeidersgezin heeft Hein
i het ver geschopt. Na-
' ?at hij zijn studies op Nijenrode
I a d afgerond, stapte de Brabander

II de marketingwereld. Verbruggen
i r^Td voor het eerst actiefin dewie-

grsport toen hij in 1969 bij Mars. elgië in dienst trad. Mars besloot
' Jjjentertijd een gelijknamige prof-

Ploeg te gaan sponsoren. Onder
de gebroeders De Vlae-

?'nck, Jean-Pierre Monseré, André
Eddy Beugels en Joop

*-°etemelk stonden op de loonlijst.

' °or Hein Verbruggen, die sinds
fta kinderjaren verknocht is aan
et cyclisme, maar nooit de gele-

genheid kreeg zelf coureur te wor-er>, werd meteen de basis gelegd
Jfor een carrière op bestuurlijk
;*ak. Na zijn activiteiten als verant-
woordelijke man van de ploeg
"jWs-Flandria, trad hij op verzoek
j,9^1 de Limburgse ex-professional

Beugels toe tot de profsectie
X^i de Koninklijke Nederlandse
/^elrenunie. Later werd hij geko-
j6 tot lid van deFICP, waarvan hij
111984 voorzitter werd. Sterke periode Eaters**■"ïdsdien staat hij aan de basis vanoor deze conservatieve tak van
Port revolutionaire vernieuwingen.

Succes Accola
BRECKENRIDGE - Paul Acco-
la heeft zijn eerste overwinning
in het ski-seizoen behaald. In de
reuzeslalom van Breckenridge,
Colorado verwees de 24-jarige
Zwitser de Italiaan Alberto Tom-
ba naar de tweede plaats. De
Zweed Nyberg werd derde.

Nijssen-Suk
ronde verder
JOHANNESBURG - In . het
South Africa Open in Johannes^
burg heeft Torn Nijssen samen-
met Cyril Suk de halve fin«Öé
van het dubbelspel bereikt-Gë*'-
makkelijk ging het niet tegen 9e
Amerikaan Mare Keil en Byrölr
Black uit Zimbabwe. De eerste
set werd met 6-2 door Nijssen£0.
Suk verloren. Na winst in de
tweede set, kwam de beslissing
in de derde moeizaam tot stand.

UTRECHT - Een gemotiveerd
Meetpoint Eaters won de uitwed-
strijd tegen titelhouder Utrecht met
3-5 (tussenstanden 2-2; 0-1; 1-2). Aan
de overwinningenreeks van de Ge-
leense ijshockeyers kon ook de
landskampioen niet tornen. Of-
schoon de Eaters het spel vrij snel
in handen hadden, kwam de thuis-
club door Parrent op een 1-0 voor-
sprong. Mike Pelgrims trok enkele
minuten later de stand gelijk.
Geleen kwam in een numerieke
meerderheid en uit deze situatie
bracht Troy Binnie de Eaters op een
1-2 voorsprong. Even verslapte de
concentratie, waardoor Van Hunen
de eerste periode met 2-2 kon afron-
den.

In de tweede periode verzuimden
de Eaters de kansen te benutten.
Succes kwam er toch. Michel Tuijt,
de Fries in Geleense dienst, scoorde
2-3. Het was zijn eerste doelpunt
voor de Eaters.

Hoewel Utrecht nog gelijkmaakte
(3-3) en zich krampachtig verzette
tegen de dreigende nederlaag,,
moesten de Domstadbewoners in
de laatste minuten twee treffers van
de Eaters toestaan. Chris Brent
scoorde in een powerplay-situatie
tweemaal.
Vanavond speelt Meetpoint Eaters
om 19.00 uur in Glanerbrook op-
nieuw tegen de Utrechtse ploeg.

Landgraaf-Prijs: 1. Flower Express (H.
Grift) km.tijd 1.24.1; 2. Mr Promotion; 3.
Ejakline. Niet gestart: Viking Cabaney.
Winn. 1,70; pi. 1,20, 1,10; koppel 1,80; trio
10,70.
Nuth-Prijs: 1. Forte Diepnow (H. Grift) km.
tijd 1.21.1; 2. Gaby Adel; 3. Flying Princess.
Winn. 1,70; pi. 1,00, 1,00; koppel 2,60; trio
13,10.
Watermill Hill-Prijs: 1. Fluent in Spanish
(T. Cain) tot.tijd 2.32.9; 2. Sea Shark; 3. Bla-
key Delta. Niet gestart. Follow the Moon,
Celtic Monarch en Mings Way. Winn. 3,00;
koppel 27,00; trio 130,60.
Wittem-Prijs: 1. First Kombo (A. van Hou-
welingen) tot.tijd 2.10.7; 2. Christina d'Axel;
3. Eve Bay Bonnet. Winn. 1,50; pi. 1,10, 1,10,
1,70;koppel 2,90; trio 35,20.
Meerssen-Prijs: 1. Sizzling Java (J. Tunow)
km.tijd 1.19.2; 2. Heather Sara; 3. Commer-
cie. Winn. 1,40; pi. 1,60, 2,00; koppel 11,30;
trio 80,30.
Schaesberg Cup: 1. Kentuckey (L. Verhaak)
tot.tijd 2.09.4; 2. Sulamit; 3. Great Gunner.
Niet gestart: Miad, Blue Fire Lady, Saroy
en Time for Roses. Winn. 13,30; pi. 5,00,
4,10, 12,00; koppel 81,00; trio 2363,00.
Hoensbroek-Prijs: 1. Flamingo Majo (J.
Jongen)km.tijd 1.21.7; 2. Favoriete Nora; 3.
Diana B. Niet gestart: Dick's Delight, Fa-
bienne Oxford, Extra D en Farah Kieviets-
hof. Winn. 7,40; pi. 2,00, 1,80, 6,30; koppel
21,00; trio 1212,30.
Geleen-Prijs: 1. Florida Sunshine (W. Velis)
km.tijd 1.20.2;2. Balkan Victory; 3. Adelena
Lobell. Winn. 1,10; pi. 1,50, 3,40; koppel
6,00; trio 11.90.
Valkenburg-Prijs: 1. Abbado R (L. Reuten)
km.tijd 1.19.0; 2. Hotshot Lobell; 3. Bobby
Buitenzorg. Winn. 4,00; pi. 2,50,3,10;koppel
71,70; trio 392,00.
Schinnen-Prijs: 1. Dean Boszorg (W. Velis)
km.tijd 1.19.2;2. Famüy Sunshine; 3. Edino.
Winn. 1,60; pi. 1,30, 1,90; koppel 3,30; trio
14,20.
De totalisatoromzet bedroeg ’76.567,00.

Trainingscross
in Valkenburg

- Vandaag wordt
?. Valkenburg, rondom Konings-

aan de Plenkertstraat,
l**'1 trainingsveldrit verreden in het
\?der van de Gerrit Scholtetrofee.. a uaf 13.00 uur starten achtereen-.
-PJgens de categorieën ATB, profs/
j^ateurs A en B/veteranen/recrean-
ijn (14.15 uur) en junioren/nieuwe-
J^gen (14.20 uur). Recreanten die-
ken 5 gulden inschrijfkosten te
etallen.

Zuid-Afrika
weer UCI-lid

BERLIJN - De UCI heeft giste-
ren tijdens het congres Zuid-
Afrika weer als lid geaccepteerd.
De Baltische staten Estland, Let-
land en Litouwen werden even-
eens als nieuwe leden ingeschre-
ven.
De wereldwielrenunie kende de
wereldkampioenschappen voor
1994 definitief toe aan Sicilië
(Agrigento weg, Palermo baan).
De WK van 1992 (alleen profs)
zijn in Valencia en in 1993 in
Noorwegen. De aanvankelijk aan
Mexico toegewezen WK voor
junioren1992 werden wegens ge-
schillen met de nationale bond
verplaatst naar Griekenland.

Overigens volgt de Duitse advocaat
Werner Göhner (63) Hein Verbrug-
gen op als voorzitter van de FICP.
Göhner, die tevens penningmeester
van het Duitse Olympisch Comité
is, maakte reeds deel uit van het be-
stuur van de profsectie. Uit hoofde
van die functie was hij voorzitter
van de arbitragecommissie, die vo-
rige winter de zaak Gert-Jan Theu-
nisse behandelde.

Uiteraard is Hein Verbruggen in
zijn nopjes met zijn uitverkiezing
als 's werelds hoogste wielerbaas.
„Er is veel veranderd binnen de
UCI. De voorzitterfunctie, die voor-
heen nagenoeg symbolisch was,
krijgt veel meer inhoud. De hele or-
ganisatie moet in een bureau onder-
gebracht worden. In Genève. Er
moet veel gebeuren op organisato-
risch vlak. Dat werk ligt in het ver-
lengde van wat ik beroepsmatig
doe. Organisatie, adviezen op het
gebeid van marketing."

Handballers kansloos tegen fanatiek Polen

Oranje afgeschoten
DOOR IVO OP DEN CAMP wacht mocht worden. Een fikse

nederlaag tegen Denemarken en
een schamel geüjkspel tegen Litou-
wen waren geen resultaten om het
thuisfront mee te verblijden. Polen
mist bij de Haarlemse Handbal-
week zijn twee in Spanje (Bogdan
Wenta) en Duitsland (Lebiedzinski,
vorig jaar topscorer in Haarlem) ac-
tieve vedetten, maar dat was geen
reden voor bondscoach Kaniowski
het toernooi verder maar op zijn be-
loop te laten.

HAARLEM - Van de belofte van Guus Cantelberg, dat de
toeschouwers tijdens de derde dag van deHaarlemse Handbalweek voor het eerst een Oranje op zijn

best te zien zouden krijgen, is weinig terechtgekomen. Tegen
en tot in de topjes van de vingers gemotiveerd Polen ledenJk Oranje-handballers een kansloze nederlaag: 23-29. Voorcantelberg een wijze les, die geleerd heeft dat de nationale

Ploeg in devorm van gisteren volgend jaar bij de WK-kwalifi-,
catie aan een kansloze missie begint.

*°e Polen hadden tot gisteravond; laten zien, dat op grond van de re-in°g niet het aansprekende handbal putatie die het land geniet, ver-

Roermond
eert sporters
ROERMOND - Tijdens het
sportgala in de Roermondse
schouwburg De Oranjerie-h>t}-
ben Nelli Cooman, Arnold Va*V
derlijde en burgemeester :.X>aj
niëls diverse Roermondse
kampioenen gehuldigd. In de ca-
tegorie sporttrofeeën vielen *Le-
sley Hoefnagels (taekwon-do),
Ton Balendonk (kruisboog) en
Jac Kessels (triathlon) in de.pre-
zen. Ze werden alle drie.kam-
pioen in hun disciplines." De
aanmoedigingsprijs was voor
Femke Pieksma (zeilen), Jeroen},
Geraedts (turnen) en de judó_lus
Kai in Sho. De zilveren speld yNap,
verdienste ging naar Pierre Nies-
ten (volleybalclub Oikos), Dour'we Smit en het duo Willenis/.1
Lamers van kegelvereniging Alle
Negen.

(ADVERTENTIE)

IJSSTADION GELEEN
Vanavond, 19.00 uur,

Probadge UTRECHT „

DORTMUND - De supportefs
van Borussia Dortmund mogen
voorlopig blijven dromen van de
Duitse voetbaltitel. Hun idolen
wonnen op de 20ste speeldas.irr
de Bundesliga met 1-0 van Karls-
ruher SC en staan nu tenminste
negentien uur lang op de eerste
plaats in de hoogste afdeling.

Dortmund droomt
van titel

In de tweede helftkon Oranje het tij
niet meer keren. De Polen werden
door de Cantelberg-brigade uitge-
nodigd toteen spelletjekat en muis,
hetgeen uiteraard met dan in ont-
vangs werd genomen. Vijf minuten

Defensie
Toch lag volgens Guus Cantelberg
het manco vooral in de defensie en
niet in de aanval. „We wisten even
geen raad met de persoonlijke dek-
king op Veerman, maar daar heeft

Uitslagen handbalweek: Denemarken -België 18-18; Nederland - Polen 23-29.
Stand: 1. Nederland 3-4 (72-69), 2. Denemar-
ken 2-3 (39-33), 3. Polen 3-3 (63-63), 4. België
2-1 (38-41), 5. Litouwen 2-1 (39-45). De wed-
strijden tegen Aalsmeer tellen niet mee
voor de eindrangschikking.

voor het slotsignaal was de kloof
tussen Nederland en Polen opgelo-
pen tot negen (!) treffers. Het was
louter aan de goedheid van de gas-
ten te danken dat Oranje in de slot-
fase niet op een vernederend ver-
schil van tien doelpunten werd
gezet en de dertig tegentreffers nog
maar net van het scorebord verwij-
derd bleven.

helemaal fitte Jacobs verwacht mag
worden. Maar hoe weinig doortas-
tend de aanval gisteren doorgaans
opereerde, kwam in de laatste veer-
tig seconden voor rust schrijnend
aan het licht. In een overtal-situatie
van zes tegen vier leed Nederland
balverlies en kon Josten maar ter-
nauwernood voorkomen dat zowaar
de gasten zouden scoren.

het niet aan gelegen. De fouten la-
gen in de dekking."Daar werd veel
te weinig agressie getoond. We wa-
ren te mat om deze fanatieke Polen
van ons af te houden". De cijfers
gaven Cantelberg gelijk. Twee gele
kaarten en twee strafworpen tegen
in zestig minuten handbal getuigen
van een aanpak die te vergelijken
valt met de poetsvrouw die de por-
seleinkast schoon moet maken.

" Peter Portengen (nummer 19) wordt tijdens een scoringspoging de bal ontfutseld

Nu Veerman geschikt lam werd ge-
legd, bleek hoezeer Oranje afhanke-
lijk is van Wil Jacobs. De V&L-spe-
ler werd wegens een blessure tot
gisteravond weinig in de aanval in-
gezet. Min of meer door toedoen
van de Polen gedwongen, besloot
de Gelener ook als aanvaller in het
veld te blijven. Drie treffers op rij
kort voor rust waren een kleine af-
spiegeling van wat van een weer

Ambiance
De ambiance in de Haarlemse
sporthal mocht er zijn; de Oranje-
hemdenkonden er zich niet aan op:
trekken. Na vijf minuten was hef'
weliswaar nog 3-3, maar toen de Po-
len overgingen tot persoonlijke
dekking op schutter Claus Veer-
man, stokte de Oranje-trein meteen.
Polen kon naar hartelust aanvallen
en deed dat met zo veel variatie dat
Nederland het antwoord schuldig
moest blijven. Slechts uitstekend
keeperswerk van Jacques Josten
voorkwam dat de Polen al voor de
pauze (9-13) een gigantische kloof
met Oranje konden slaan.



Haldan bij de
World All Stars

Programma
betaald
voetbal

Nederlandse EK-kandidatuur staat ofvalt met nieuwbouw

Nationaal Stadion
absolute voorwaarde

ZOETERMEER - Paul Hal-
dan is voor de vierde keer in
dit jaar uitgenodigd deel te ne-
men aan het World All Stars
Circuit. De nationale kam-
pioen maakt ondanks zijn rela-
tief lage plaats op de wereld-
ranglijst deel uit van het selec-
te gezelschap, dat in Dubai om
50.000 gulden zal spelen en in
Tokyo om het dubbele bedrag.

Voetbalcollege

sport in cijfers

Met borst vooruit

Van onze sportredactie

ZEIST - De kandidatuur van Nederland voor de organisatie
van het EK voetbal 1996 staat of valt bij het al dan niet tot
stand komen van een nieuw Ajaxstadion in Amsterdam-Zui-
doost. „Gaat de bouw van dat stadion onverhoopt niet door,
dan houdt het op en kunnen we het Europees kampioenschap
in Nederland vergeten", aldus Jan Masman, vice-voorzitter
van het sectiebestuur van de KNVB.

De voormalige burgemeester van
Assen is evenwel optimistisch ge-
stemd. Alles wijst er volgens hem
op dat het multifunctionele Natio-
naal Stadion (capaciteit 50.000
plaatsen) in Amsterdam gereali-
seerd wordt. Masman: „Uiterlijk
per 1 april moeten de plannen rond
zijn. Ook de financiering moet dan
op papier staan".

In het voorjaar van 1992 legt de Eu-
ropese voetbalunie de huidige ac-
commodaties onder de loep. De
inspecteurs van de Uefa bestuderen
dan eveneens de plannen voor
nieuwbouw en renovatie. Volgend
jaar mei beslist de voetbalunie over
definitieve toewijzing van het EK in
1996, waarvoor ook Engeland en
Spanje in de race zijn.

Om voor de organisatie van de EK-
eindronden in aanmerking te ko-
men eist de Uefa twee stadions met
een capaciteit van 40.000 plaatsen
en twee met een capaciteit van
30.000. De KNVB, die de wedstrij-
den in Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Eindhoven en Arnhem wil la-
ten spelen, kan tot dusver nog maar
één stadion, de Rotterdamse Kuip
(capaciteit 56.128 plaatsen), naar vo-
ren schuiven, dat aan die dwingen-
de voorwaarde voldoet.

Het Philipsstadion in Eindhoven is
bomvol bij 27.000 toeschouwers.

Het Haagse Zuiderpark is bij 15.700
tribuneklanten uitverkocht.

Over de totstandkoming van het
Akzodrome wordt al jaren gespro-
ken, maar of de Arnhemse droom
ooit werkelijkheid wordt, is nog al-
tijd onduidelijk. Masman: „Bij het
Akzodrome zijn we afhankelijk van
de procedure van de Raad van Sta-
te. De verwachting is dat begin fe-
bruari een gunstige uitspraak volgt.
Het stadionvan PSV bereidt ons de
minste zorg. De plannen tot uitbrei-
ding liggen er. En in Den Haag
wordt onderzocht of het stadion
kan worden uitgebreid tot 30.000
toeschouwers. Als Arnhem in orde
komt, doen we de wedstrijden in
vijf stadions. Valt Arnhem af, dan
doen we ze in vier".

Veiligheid
Ten aanzien van de uitgebreide vei-
ligheidsmaatregelen die bij de orga-
nisatie van een eventueel EK getrof-
fen moeten worden, verwacht
Masman, die veiligheid in zijn por-
tefeuille heeft, geen onoverkomelij-
ke problemen. De burgemeesters
van Amsterdam, Rotterdam, Eind-
hoven, Den Haag en Arnhem zijn
volgens hem 'in beginsel' enthou-
siast dat hun steden voor EK-wed-
strijden in aanmerking komen. „Zij
zijn bereid politionele medewer-
king te verlenen".

# Een uurtje luisteren naar de 'professo-
ren. Jan Reker, Sef Vergoossen en Jan Ver-
sieyen (vlnr) namen de voetbal-workshop
voor hun rekening tijdens het sportsympo-
sium in Carperion, dat onder het motto

Gerards prijst tegenstander

eredivisie
Vandaag 19.30 uur:
Graafschap-VW
Morgen 14.30 uur:
Groningen-Utrecht
Volendam-Den Haag

PSV 16 11 5 027 38-1'
Feyenoord 17 10 6 1 26 24- »
Ajax 16 10 3 323 36-1»
FCTwente 17 8 5 421 32-2»
Vitesse 17 7 6 420 24-1»
Sparta 16 6 7 3 19 27-2»
RodaJC 17 7 5 5 19 23-2'
FC Utrecht 16 5 8 3 18 19-I°.
Groningen 15 5 6 4 16 22-1'
RKC 17 5 6 6 16 31-2'
MW 17 4 7 6 15 16-2JVolendam 16 5 4 7 14 16-1°
SVVDordrecht 16 5 3 813 25-3»
Willem II 17 4 5 8 13 17-2*
Den Haag 16 2 6 8 10 13-*
Fortuna 17 1 8 8 10 16-2°
WV 15 1 5 9 7 14-3J
Graafschap 16 2 3 11 7 14-3»

eerste divisie
Zwolle-Excelsior 2-»

Vandaag 19.30uur:
NEC-NAC
Wageningen-RBC
BW/Den Bosch-Emmen
Haarlem-VCV Zeeland
Heracles-Telstar
Heerenveen-GA Eagles
Veendam-Eindhoven
Helmond Sport-TOP

Morgen 14.30 uur:
AZ-Cambuur

CambuurL 19 11 4 426 35-23
Telstar 19 10 4 524 52-3*
Heerenveen 19 10 3 623 37-2'
Wageningen 18 9 4 5 22 22-1°
Den Bosch 19 9 4 622 33-2»
Haarlem 19 9 4 622 29-2»
NEC 19 8 5 621 31 -*J
RBC 19 8 5 621 33-2»
GA Eagles 19 8 5 6 2132-2»
NAC 17 7 6 420 30-2^Heracles 19 7 6 620 33-2»
AZ 19 7 5 7 19 33-2»
Excelsior 19 8 2 9 18 41-44
Veendam 19 8 2 9 18 26-31
Eindhoven 18 5 6 7 16 23-3»
FC Zwolle 19 5 6 8 16 26-3^Emmen 19 5 6 8 16 19-3»
TOP 18 3 5 10 11 20-3»
Helmond Sp 18 4 3 11 11 24-41
Zeeland 19 2 3 14 7 18-*"
Heracles en Cambuur periodekamp'0*

Zwolle-Excelsior 2-0 - 3. Van Raalt6
1-0, 58. Buimer 2-0. Scheidsrechter: Va*1

de Herik. Toeschouwers: 1250. Ge«{-
Hansman (Zwolle), Oosterlee (Exc» 1'
sior).

graafschap-vvv

stond 'Cios, einde of begin?' De dag was op
sportieve poten gezet bij gelegenheid van
het afscheid van een aantal docenten van
het instituutvoor sportonderwijs.

Foto: PETER ROOZEN

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Bakker

Graafschap (opstelling): Olyslager, Va"
de Brink, Redeker, Brandts, VremaiJ'Leeuwerik, Kraaij, De Wijs, VanKessel'
Koolhof, Hofstede.
VW (opstelling): Roox, Smits, Weer»
Polman, Derix, Verberne, Rayer, Dr***
sen, Braem, Rutten, Vanderbroec"'
Wisselspelers: Van der Kaay, VeO**
Maan, Gerestein, Graef, Custers.

gen twee. Vinkenslag heeft drie
punten voorsprong en slaat bij
winst een flinke kloof. Volgens trai-
ner Jo Gerards is het zo ver echter
nog niet. Gerards: „Waubach be-
schikt net als wij over veel voetbal-
lend vermogen. Het kan dus inte-
ressant worden. Over de uitslag
durf ik geen zinnig woord te zeg-
gen".

Collega Wim Vrösch van Waubach
heeft zijn troepen duidelijk voorge-
houden dat dit duel zeer belangrijk
is. „We hebben in twee wedstrijden
drie punten afgegeven, vandaar dat
zondag gewonnen moet worden."

buitenland

Nieuwe test Muller
na herstel blessure

een test van Muller zou worden ge-
houden, gaat ondanks het afhaken
van de Standard-middenvelder ge-
woon door.

Joszef Szalma is drie wedstrijden
geschorst naar aanleidingvan dero-
de kaart die hij vorige week in de
thuiswedstrijd tegen Feyenoord
kreeg. De Fortunees moet van de
tuchtcommmissie van de KNVB
bovendien een boete van tweehon-
derd gulden betalen.

Szahna drie duels geschorst

Van onze correspondent
HENK SPORKEN

HEERLEN - De Zuidlimburgse
hoofdklassers kennen een sterke
periode. SVN en EHC behaalden uit
de laatste vier duels zes punten, ter-
wijl Meerssen de maximale score
bereikte. Dit weekeinde ontmoeten
de drie ploegen lager geklasseerde
tegenstanders. Op papier moet SVN
thuis tegen Baronie de moeilijkste
klus klaren.

Math Schaepkens is gematigd opti-
mistisch. „Het elftal groeit van
week tot week. Het is zaak dat nie-

mand naast de schoenen gaat lopen,
want dat wordt in de hoofdklasse
meteen afgestraft."

Meerssen speelt thuis tegen UDI'9O.
Volgens Piet van Dijk een strijd die
gewonnen kan worden als de con-
centratie voldoende is. „We hebben
van Parmingen en DESK verloren.

Het zou belachelijk zijn als we voor
de derde keer tegen een ploeg uit de
lagere regionen zouden verliezen."
EHC speelt uit in Kaatsheuvel.

In 1F isFC Vinkenslag-Waubach de
topper, ofte wel denummers een te-

DUITSLAND
Dortmund-Karlsruher SC ] „
Mönchengladbach-Leverkusen »'fWattenscheid-StuttgarterK. 4"J

Vandaag 15.30uur:
FC Köln-Bochum
Bayern M.-WerderBremen
Frankfurt-Düsseldorf
Vfß Stuttgart-Duisburg
Kaiserslautern-Dresden
Nürnberg-Hansa Rostock
Hamburger SV-Schalke

BELGIë
Aalst-Cercle Brugge "Vandaag 20.00 uur:
Anderlecht-Standard Luik
Lierse SK-KV Mechelen
FC Luik-RWD Molenbeek
Racing Genk-Antwerp FC
Morgen 15.00uur:
Club Brugge-Charleroi
Lokeren-Waregem
Germinal-Beveren
Kortrijk-AA Gent

" André Agassi opende de Daviscupfinale in Lyon tegen
Frankrijk met een Amerikaanse partijzege. Hij versloeg
Guy Forget met 7-6, 2-6, 1-6 en 2-6.

sportkort
BOKSEN - De dopingcontroleS
bij de wereldtitelstrijd boksen
voor amateurs in Sydney zijn ne-
gatief uitgevallen. In totaal wer-
den 47 boksers op het gebruik
van stimulerende middelen on-
derzocht.

sloten met het oog op de derby van
volgende week vrijdag (20.00 uur in
Sittard) ook in Maastricht op de be-
kende voorverkoopadressen kaar-
ten aan de man te brengen. Dit om
de toegang tot stadion De Baandert
op de wedstrijdavond vlot te laten
verlopen.

Fortuna Sittard en MVV hebben be-
Fortuna-MVV

De wedstrijd RFC-Fortuna van aan-
staande dinsdag, die speciaal voor

Van onze sportredactie
SITTARD - Danny Muller, die deze
week op proef was bij Fortuna Sit-
tard, is onverrichterzake huiswaarts
gekeerd. Foto's van zijn geblesseer-
de voet gaven duidelijkheidover de
aard van zijn blessure. Manager Jac-
ques Opgenoord: „Er is niets gebro-
ken of gescheurd. Wel is de voet
zwaar gekneusd."

ny Muller hersteld en conditioneel
weer op peil is, komt hij andermaal
proefdraaien bij Fortuna. Opge-
noord: „Dat zal vermoedelijk eind
januari of daaromtrent worden".

De voet blijft twee weken in een
gipsverband om volledige rust te
garanderen. Tegen de tijd dat Dan-
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Hiele wegens verplichtingen Neder-
lands elftal.

BILJARTEN
Grubbenvorst. NK ankerkader 47/2.
Eerste ronde: Ottenhof-Van Logten 2-0,
De Bruijn-Van Silftiout 2-0, Tuil-De
Boer 2-0, Maarsman-Bergsma 2-1, Tille-
man-Van de Berg 2-0, Van Beek-Van de
Boogaard 2-1, Ter Braak-Landman 2-1,
Adrichem-Koomen 2-0.

Palma de Mallorca. Wereldbeker drie-
banden, kwalificatie tweede ronde:
Bohrer-Yosihiko 0-2 (8-15 5-15), Ru-
dolph-Theriaga 1-2 (15-4 6-15 14-15),
Caudron-Weyenburg 2-1 (15-12 11-15
15-3), Nobuaki Kobayashi-Stroobants
2-0 (15-14 15-13), Oddo-Lennart Blom-
dahl 1-2 (15-2 5-15 14-15), Shimada-
Aguirre 2-0 (15-12 15-4), Sanchez-Olsson
2-1 (13-15 15-8 15-3), Ribiero-Pilss 0-2
(5-15 8-15).

TAFELTENNIS
Sundsvail. Open Zweedse kampioen-
schappen. Landenwedstrijden, halve
finales: Mannen. Zweden I-Zuid-Korea
3-0, Zweden 11-Nederland 3-1. Vrouwen.
China-Zweden 3-1, Zuid-Korea-Japan
3-0.

TENNIS
Lyon. Davis Cup, finale. Frankrijk-Ver-
enigde Staten. Forget-Agassi 7-6 2-6 1-6
2-6, Leconte-Sampras 6-4 7-5 6-4.

Bossonnens. Mannen Challenger,
200.000 gulden: Enkelspel, kwartfinale:
Schapers-Pescosolido 7-6 6-4. Dubbel-
spel, halve finale: Oosting/Antonitsch-
Winnink/Hirszon 6-4 6-4.

DAMMEN
Tallinn. WK-tweekamp. vijfde partij:
Valneris-Tjitsjov 0-2; zesde partij: Tjits-
jov-Valneris 1-1. Stand 8-4 in voordeel
van wereldkampioen Tjitsjov.

WIELRENNEN
Zürich, stand zesdaagse na vierde dag:
1. Stutz/Joho 180 punten, 2. De Wilde/
Holenweger 151; op één ronde: 3. Marti-
nello/Bincoletto 160, 4. Risi/Betschart
130, 5. Doyle/Tourné 45; op twee ron-
den: 6. Biondi/Duclos-Lassalle 43.

VOLLEYBAL
Tokio. Wereldbeker mannen, plaats ze-
ven t/m twaalf: Duitsland-Chili 3-0
(15-12 15-5 15-11), Algerije-Mexico 3-2
(15-10 9-15 5-15 15-3 15-11), Tunesië-Iran
3-1 (15-9 15-7 14-15 15-7). Eindronde:
Verenigde Staten-Zuid-Korea 3-1 (15-5
8-15 15-7 15-5).

GOLF
Melbourne. Open Australische, stand
na de tweede dag: 1. Lanner 140 (67-73),
Barron 140(72-68), 3. Spence 142(70-72),
Richardson 142 (72-70), Davis 142
(72-70), 6. Ogll 143 (71-72), 7. Parry 144
(74-70), Rinker 144 (67-77), 9. Wagner 146
(72-74), Clifford 146 (71-75), 59. Van der
Velde 152 (70-82).

VOETBAL
Guangzhou. WK vrouwen; om de derde
plaats: Zweden-Duitsland 4-0.

Dordrecht. Oefenwedstrijd. SW Dor-
drecht-RKC 0-4. SVV miste doelman
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Jos Rutten
stoorzender
VENLO - Voor de uitwedstrijd
tegen Graafschap handhaaft trai-
ner Henk Rayer in grote lijnen
het concept waarmee VW afge-
lopen zondag in Den Haag een
puntje veroverde. Jos Rutten
opereert opnieuw als stoorzen-
der in de spits. Braem, Verberne
en Derix keren terug in de basis,
terwijl Rob van der Kaay tot de
reserves behoort. Hij sukkelt
nog steeds met een niet geheel
genezen vleeswond. Hij blijft be-
schikbaar als noodhulp. „Een
moordvent die karakter toont en
de pijn verbijt," aldus Henk
Rayer. Janfada (achillespees) en
Verbeek (lies) vertonen nog geen
tekenenvan voorspoedigherstel.

Hans Zuidersma
trainer Laura
EYGELSHOVEN - Hans Zui-
dersma, oud-speler van Fortuna
en Roda JC, treedt voorlopig op
als trainer van de vierdeklasser
Laura. Hij doet dat samen met
Cookie Frings, oud-doelman van
de Eygelshovense club. Zuiders-
ma neemt het werk over van trai-
ner Léon Kaanen, die opstapte
omdat hij vond dat de spelers
niet voldoendepresteerden. Vol-
gens secretaris Huub Terpstra
van Laura is Hans Zuidersma
slechts 'tussenpaus. Hij bezit
geen diploma's. Daarom zal hij
tijdelijk als trainer fungeren.
„Wij zijn naarstig op zoek naar
een definitieve opvolger voor
Kaanen," aldus Terpstra.

Gerold Vluggen
in ultraloop
HEERLEN - Gerold Vluggen
neemt volgende week deel aan
de ultraloop van Gera Dresden
naar Cottbus over 348 kilometer.
Voor de Gulpenaar die als snel-
wandelaar een zekere befaamd-
heid verwierf en die zelfs een
keer in het nieuws kwam we-
gens een hartstilstand, betekent
de hardloopwedstrijd over ex-
treem grote afstand een debuut.
De Nederlandse ploeg voor
Gera-Cottbus bestaat verder uit
Bruno Joppen, Ron Theunisse
en de Belgische gastloper Paul
Peekers. Coach is Ton Smeets.

Vluggertje
tennisploeg
NANTES - De Nederlandse
vrouwentennisploeg, bestaande
uit de jeugdige Rottier en Ore-
mans, heeft de finale van de Eu-
ropese titelstrijd bereikt. Daar-
voor was slechts één overwin-
ning nodig, 2-1 tegen Frankrijk.
Het duel tegen de Sovjetunie
ging niet door. De Sovjetspeel-
sters verschenen niet in Nantes
door problemen bij de verstrek-
king van visa. De tegenstander
in de eindstrijd wordt vandaag
bekend.

Thuiswedstrijd
team Knoors
ULESTRATEN - Voor de top-
teamcompetitie biljarten speelt
Willems Koeltechniek maandag
thuis tegen Rovenco. De equipe
van Raymond Knoors gaat om
19.30 uur in café Walk-In te Ule-
straten van acquit tegen de Rot-
terdammers.

Van Dooremalen
naar Bolhuis
NIEUWEGEIN - Bondscoach
Martijn van Dooremalen gaat
volgende week dinsdag bij chef
de mission André Bolhuis een
uitzending van een badminton-
ploeg naar de Olympische Spe-
len in Barcelona bepleiten.

Dalend ledental
veroorzaakt

begrotingstekort
HAARLEM - Het Nederlands Hand
bal- Verbond (NHV) voorziet vooi
het kalenderjaar 1992 een tekort var
twee ton op de begroting. Het nog
altijd afnemend ledental van hel
NHV is voor een groot deel debel
aan de deze negatieve betalingsba-
lans.

Volgende maand zal de begroting
zijn goedkeuring moeten krijgen tij-
dêjns de algemene ledenvergadering
vani het NHV. De verwachting is dal
er!een stevige discussie zal ontstaan
tussen de afdelingen die gespeend
zijn van tophandbal, en doorgaans
kifezen voor meer investeren in de
onderbouw, en de afdelingen die
zich scharen achter het topsport-
pl^n, dat voorziet in extra investe-
ringen voor met name de nationale
helrenploeg.
Vilgens NHV-bestuurslid Leon
Fessen is het tekort op de begro-
ting niet zo. precair als enkelen wil-
len doen geloven. „We praten over
eej_ tekort van drie gulden per lid
per jaar.Daarmee wil ik niet zeggen
dajt we maar weer een contributie-
verhoging moeten doorvoeren. Ook
ori het gebied van reclame-inkom-
sten is nog veel mogelijk. Dat is
afhankelijk van met name de pres-
taties van het nationaal herenteam.
Daarom vind ik een discussie over
w£ar nu wel en niet geïnvesteerd
moet worden onzinnig. Als we het
geld bij de nationale ploeg gaan
weghalen, schieten we ons doel he-
lemaal voorbij".
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Jos Vaessen,
vernieuwer
en zakenman

.Mabel, maar ook pragma-■lsch mens. De vooruitgang
tiiet tegen te houden. De

°ormalige Limburger doet
L°°it iets 'zomaar', alleseeft een reden, alles moet
tiderdeel uitmaken van

het* schema. Zijn schema's.
dat die niet altijd syn-

lopen met die van,e rest van demotorliefheb-ers, is de afgelopen twee
fanden duidelijk gewor-
i en.

JAARN - Als nieuwlichterU^eft Jos Vaessen zijn faam
rvestigd. De manier waar-
f hij de FIM (Federation
Jternationale Motocyclis-
r' in de vaart der volkeren
Wuwt, heeft veel losge-
pakt in de motorwereld.**lf ligt de 50-jarige motor-
fK die in het dagelijks le-
?en directeur van het CBR
*> daar niet wakker van.
»volgend jaar loopt de eer-
?** termijn van mijn presi-entschap af," stelt hij
Jlchter. „Als het congres
Jjta mening is dat ik het het
?et goed gedaan heb, merk
j. het wel en zullen ze me}*et weer kiezen." Een an-ere typerende uitspraak

hem is: „Er zullen altijd
?e«sen blijven die zeggen
jathet vroeger veel gezelli-
'?r was." Jos Vaessen is een

Vaessen heeft de laatste weken
de nodige kritiek moeten incas-
seren vanwege het feit dat de
FIM verder alle invloed over
heeft moeten laten aan Ecclesto-

gemiddeld twee weekeinden per
maand op pad voor de FIM. Ik
heb wel jaren gehad dat ik nog
minder tijd overhield voor me-
zelf. Maar ik zal niet ontkennen
dat ik af en toe wel eens denk
'gatverdamme, ik wou dat ik nu
eens niets te doen had.'"

„Wat ik in het geval met Eccles-
tone heb gedaan, kan in Neder-
land bijvoorbeeld helemaal niet.
Ik heb in Barcelona een overeen-
komst met hem gesloten, vervol-
gens heb ik die tijdens het FlM-
congres in Nieuw Zeeland weer
teruggetrokken en nauwelijks
twee weken later, zei het wat
aangepast, weer afgesloten. Ik
ben geen president om linten
door te knippen, ik heb een ket-
ting omgehangen gekregen en
wordt geacht knopen door te
hakken. Het beleid te bepalen.

door
bert groothand

Pragmaticus
Vaessen is de leider van de FIM
die de motorsport de nieuwe tijd
in moet manoeuvreren. Een ope-
ratie die nog wel wat tijd en zere
tenen zal kosten. De pragmati-
cus pur sang is echter volledig
overtuigd van de juistheid van
zijn koers. „De motorsport is
binnengestapt in het walhalla
van de topsport," is Vaessen's
verrassende verklaring van de
recente gang van zaken. Zeker
nadat een groot deel van de mo-
torpers over de man is heen ge-
vallen na het bekend worden
van de overeenkomst met Bernie

Vaessen trekt aan de touwtjes,
zoveel is duidelijk. Voor en zeker
ook achter de schermen. Het
kost hem ongelooflijk veel tijd.
Samen met zijn gewone dagelijk-
se werk, kan hij eigenlijk geen
uur vrije tijd meer overhouden.
„Ach, een dag heeft 24 uur. Daar-
van slaap je er zeven en werk ik
zon tien uur voor het CBR. Dan
houd je dus zeven uur over, die
ik moet verdelen tussen de FIM
en mijn gezin. Daarnaast ben ik

neer Havelange het voor het zeg-
gen heeft en het Internationaal
Olympisch Comité, waar Sama-
ranch alle touwtjes in handen
heeft. Het werkt in dergelijk gro-
te organisaties zo. Je moet an-
ders niet alleen met verschillen-
de talen werken, maar ook met
totaal verschillende culturen. En
als je dan op een congres moet
gaan praten over dit soort be-
langrijke zaken, krijg je alleen
maar een Babylonische spraak-
verwarring."

Ecclestone. „Tja, je moet wel
naar de feiten kijken en reëel
blijven. Kijk, je kunt het leuk
vinden of niet, maar Ecclestone
was niet meer weg te schuiven.
De coureurs hadden hun belan-
gen in zijn handen gelegd en
daar kun je dan gewoon niet om-
heen. De rijders gingen om
steeds meer geld vragen. Voor
de afhandeling van dat soort za-
ken was de FIM gewoonweg niet
professioneel genoeg, dat moet
je aan grote zakenmensen over-
laten. En de nationale bonden
waren de greep op hun coureurs
allangkwijt. Jemoetje eigen be-
perkingenkennen. Het FIM-con-
gres wilde in eerste instantie nog
afstand houden met Ecclestone.
Ik ben er echter van overtuigd
dat het een oorlog was geworden
die je nooit had kunnen winnen.

Als wij 'nee' hadden gezegd
Ecclestone gewoon door ge
Ik blijf dan liever zakenm.-.
realist. Alle discussies ove.
andere afloop zijn leuk
maar alleenvoor aan de beu
fel. Verder dus van geen enkel.*
belang. Er heerst nog heei
onduidelijkheid, er zijn nog
vragen, maar Ecclestone hee
tien jaartijd in de Formule I
ook een heleboel goeds gedaan.'
En het feit dat hij met de Grand .
Prix van België in Franc
hamps fouten heeft gemaak-,
daaraan moet je hem nu niet'
meer ophangen."

MECC-cross
Vaessens conclusie is dvi
er was geen enkele andert
En die honderd miljoen gi
is toch een mooi doekje vo
bloeden. Een parallel, zonder fi-
nanciële tegemoetkoming v
waar, kan getrokken worde
het indoor-crossen. Vanuit
name de Verenigde Stater:
men de laatste jaren steeds i
indoor-crossen overwaa.
Wedstrijden waarin* het element
show een belangrijke rol speelt.
Door diverse organisatoren
den deze evenementen ooi-
Europa gehouden. Arno B.
was in Zuid-Limburg de ma
verantwoordelijk was voor i.
door-cross in het MECC.D<
is ook op dit vlak van plan orde . *in de chaos te schepper.,
gend jaarligt het in de bedo
dat er, uiteraard helemaal lös -van de gewone Grand Prix-cros-
sen in het zomerseizoen een aan-
tal indoor-crosses gehouden zul- .
len worden, een wereldkarr.-.
pioenschap 'Supercross'. Onder' ■de vlag van de FIM zullen er dan-
een aantal van deze wedstrijden, '.
gehouden worden, die wel geor-
ganiseerd zullen worden door
commerciële bureaus. „Eind fe-
bruari is de voorjaarsvergade-
ring van de FIM en dan moet-
beslist worden," verduidelijkt
Vaessen. „Voor die tijd gaan die
commerciële bureaus met de or-
ganisatoren rond de tafel zitten.
Kijk, iedereen kan zoiets organi-
seren, maar het is dan nog ma.ar
de vraag of er een WK-status
gekoppeld zal worden. Arno
Bosch kan wel een contract gete-
kend hebben met meneer Longo
van het bureau Action, maar ik
heb voor de FIM nog niets gete-
kend. Er waren twee wedstr: -
denseries: de Rodill-cup van ons
en de Amerikaanse Masters of
Motorcross. Die twee series zijn
allebei opgeheven. Ik heb het
initiatief genomen om ook die
zaak schoon te vegen. We zijn al_
met de organisatoren en de bu-
reaus gaan praten om te kijken
hoe en met wie we een WK op
poten kunnen gaan zetten, maar
ik heb nog geen contracten gete-
kend. Maar ook in de buiten-
cross zal het een en ander veran-
deren. Een van de veranderingen
is dat we voortaan in drie in'
plaats van twee manches gaan
rijden. Hoe korter en intensiever
de wedstrijden zijn, hoe aantrek-
kelijker ze worden voor het pu-
bliek. De gewone motorcross
buiten moet geen terrein verlie-
zen en dat gebeurt nu wel."
Terrein verliezen, terrein afbake-
nen. De motorsport is in alle-
hevigheid in beweging. Vaessen
is een intensiefpleitbezorger varr -zijn sport. De veranderingen zijn
echter zo groot dat hij veel weer-
stand oproept. De ex-Limburgef
is echter overtuigd van zijn ge-
lijk. „Het feit dat het contract 'met Ecclestone over tien jaar
loopt, geeft aan dat hij zijn nek"
wil uitsteken. Dat geeft vertrou-
wen. Ik wil dat de komende
van zeer nabij volgen." Of Vaes-
sen daartoe in staat gesteld
worden door de FIM is nog
helemaal duidelijk. Hij is echter
politicus genoeg om het congres
volgend jaar volledig naar
hand te zetten. De president lijkj, ;
voorlopig nog niet uitgeregeerd. *"

Dat geeft een heel stuk macht.
Maar nogmaals; als ze vinden dat
ik het niet goed heb gedaan,
merk ik het bij de nieuwe verkie-
zingen wel. De manier van wer-
ken lijkt voor ons in Holland
misschien wel vreemd, maar is
toch heel gewoon bij wereldbon-
den. Kijk maar eens bij de FIFA
(wereldvoetbalbond) waar me-

ne. Een gang van zaken waar-voor de 'uitvoerend president'
terecht verantwoordelijk gesteldwordt. Een verantwoording diehij ook geenszins uit de weegaat.

worden voordat de overeenkomst gete-
kend zou kunnen worden.

MAARN - Het hadweinig gescheeld of
er had in de afgelopen weken in de
motorsport, of beter gezegd de wegra-
cerij, een enorme explosie plaatsge-
vonden. In een niets ontzienende
machtsstrijd tussen de FIM (Fédéra-
tion Internationale Motocycliste) on-
der leiding van president Jos Vaessen
en Two Wheels Promotion (het marke-
ting en promotiebureau van Ecclesto-
ne) waren de de wegracers bijna het
kind van de rekening geworden. Ber-
nie Ecclestone en Jos Vaessen als gla-
diatoren in de arena met als inzet de
toekomst van de motorsport.

Toen Ecclestone zich na afloop van dit
seizoen meldde om het gehele Grand
Prix-circus voor het wereldkampioen-
schap over te nemen, stond de motor-
wereld op znn achterste poten. Aan de
ene kant hield zijn bemoeienis een le-
vensgrote verleiding in; geld stinkt
immers niet en aan pecunia heeft Ecc-
lestone geen enkel gebrek. Aan de
andere kant realiseerde de FIM zich in
alle hevigheid dat bij een overname de
invloed van de Wereld Motorsport
Bond wel eens tot een minimum terug-
gebracht zou kunnen worden.

Vorig jaarwerd voor het eerst de orga-
nisatie van een Grand Prix, tot dan toealtijd een FIM-zaak, uit handen gege-
ven. De Grote Prijs van België in Fran-
corchamps werd verkocht aan Bernie
Ecclestone, tycoon in de glitterwereld
van de Formule I-auto's. Zoals bekend
trekt de gefortuneerde Engelsman in
het Formule I-circus aan alle touwtjes.
In de openbaarheid, maar zeker ook
achter de schermen. Door zijn be-
moeienis in Francorchamps leek Ecc-
lestone ook een doorbraak bereikt tehebben naar de motorsportwereld.

. aessen heeft het vermogen van
die vaak in de politiek

fj-fkzaam zijn en die alles per-
l^ onder woorden kunnen
k et_en. En die na de situatie
c
,ei*fect te hebben ingeschat pre-

doen wat zijzelf willen. Met
0 beste bedoelingen en vol
i Vertuiging. dat wel.

Jl *" stond bekend als een moder-
jjlManager," vertelt deFIM-pre-

die zon twintig jaar gele-
v*n Limburg verliet. „De FIM. '"-d dat er iets in de motorsport

oest veranderen. Ik heb toen
r*l tevoren gezegd dat ik daar-

H„ee ongetwijfeld op diverse te-
■jfl zou gaan staan. Ik ben be-
ij-*"**^ geen president voor de
M*e stoel en de champagne en
js Je je op die manier opsteltJ-^ maak je onvermijdelijk
Janden. Daardoor kan het bete-
J^en datje wat korter mag blij-
rj* zitten dan gebruikelijk is."j^er vervolgens grijnzend aan
ItJ* te voegen: „Maar ja,er moe-
1^ j

"ij de volgende verkiezingen
JHtegenkandidaten zijn..."
fessen weet exact waar hij het
e 6r heeft, zoals hy voortdurend
L ft meester is in het inschatten
(5 11 de krachten en tegenkrach-
?n binnen de FIM. Kandidaten
;. 0r het presidentschap van de
l^eldmotorbond moeten name-

eerst alle funkties binnen
Vn nationale bond opgeven.
jo sOr velen echter een te groot
'be ' waardoor ze nooit tot het

van de FIM door zullen
k lr_en. Vaessen kent zijn pap-
s. weet exact wat de
k °mingen voor en tegen zijn

iy_fSoon z'Jn" Voor zÜn verkie-
i^S twee jaar geleden in Maas-, entcnt maakte hij een uitgebreide

"a door met name Zuid-
:?i"^erika en het Oostblok om

.es voor zijn verkiezing te
M^en. De man die via motor-

ijj *Jb Kolibri in Zuid-Limburg en
i. ' Koninklijk Nederlands Mo-
ji-'sport verbond (KNMV) in de
t" terecht kwam, lijkt een poli-

-1 Cus ten voeten uit.

Spanningen
L^ eerste twee jaren zijn zeer
sjd

**e geweest," vervolgt de pre-
„Toen ik aantrad waren

Hek3' wat sPanningen, maar ik
jj ..toch heel bewust de knup-
Vv.n *let hoenderhok gegooid.. bleek voor de wegracerij bij-

veel meer geld uit de
.'visierechten te halen. Alge-. 'een was het gevoel dat de FIMlt0r ' heel ver achterliep. Ik heb
liilf* wel eens gezegd: de FIM
(jg °P een gedistingeerde oude
t^^e, maar het moet weer een
ju°.°ie jonge meid worden. Toen
y ln eerste instantie een televi-

afsloot van 30 mil-
\ 6<"' dollar, kwam een heel be-

-2 .hd zakenman naar me toe en
jl: hierdoor gaat je leven veran-
?Qren. Bedragen van die omvang
3

rgen ervoor dat mensen an-rs met elkaar omgaan. De man
eek gelijk te hebben. We zijn er

tv g niet helemaal, maar het gat
sen de professionals en de

l^ateurs van de FIM is een stuk
Y^iner geworden."
v^essen breekt dus een lans
r, .*" de broodnodige professio-,g^'sering. De ontwikkelingen
yaH op het moment net zo snel
.^ de motorfietsen zelf. Te sneliJ"s voor de meeste betrokke-■ ft- Die vervolgens roepen dat

FIM haar ziel aan de duivel
l^eft verkocht. De wereldmotor-
.ot>d mag dan door het contract
K*et Ecclestone en het met de
y^gelsman verbonden marke-
j.^gbureau Dorna over een pe-
'°de van 10 jaarzon slordige 100n .oen gulden tegemoet zien,

Hetgeen gebeurde. Met een 'comp
mis' als resultaat. In Londen kwan
Vaessen en Ecclestone overeen dal
volgend jaar maar één serie wegraces- 1
gehouden zal worden. Vijftien Granc1
Prix, die georganiseerd zullen word
onder de vlag van de FIM. Waartoe
inbreng van de club van Vaesser.
ongeveer beperkt blijft. De FIM moet
toezien op de naleving van de rej
menten, men moet de veiligheid in
gaten houden, maar daar houdt* het
mee op. Ecclestone beheert de fin
ciën, hij stelt met de IRTA de regels
en via het bureau Dorna sleept hij ook
de televisierechten binnen. Als i
moetkoming ontvangt de FIM ov«
periode van de komende tien jaren
bedrag van ongeveer honderd m'üji
gulden. Ook de TT van Assen wil d
graag opgenomen worden in de n:
we serie Grand Prix, iets waarover
komende weken harde onderhands
gen zullen plaatsvinden met Ecclesto-
ne.

Compromis

lemaal overeenkomstig de waarheid:
was, omdat die fabrieken eigenlijk hetj
liefst aan beide kanten hadden gele-.'
verd. Hoe groter de afzet, hoe beter *

Er bleef de FIM met andere woorden'
niet al te veel meer over dan toch maar "opnieuw te gaan praten met de man,
die de belangrijkste touwtjes in han-'
den had.

Een door velen gevreesde ontwikke-
ling, omdat de Engelsman er nooit een
geheim van heeft gemaakt dat geld zijn
voornaamste drijfveer is.

Vanaf het moment dat vele televisie-
stations zich door een enorme uitbrei-
ding van zendtijd steeds meer op
sportwedstrijden gingen richten,
kwam de gemotoriseerde sport meteen
vol in beeld. Met name Sportnet en
Eurosport besteden vele uren per
week aan de motorsport met als direct
gevolg dat er een felle strijd ontbrand-
de over de televisierechten. De gesle-
pen Ecclestone sprong meteen in het
nieuwe gat in de markt. Hij is voor 50%
eigenaar van het Spaanse bureau Dor-
na dat zich gespecialiseerd heeft in het
kopen en verkopen van televisierech-
ten. Een ideaal werktuig derhalve om
deze zaak naar zich toe te trekken. Aan
de andere kant van het traject vond hij
vorig jaar een mogelijkheid om zich
voor de periode van vijf jaar te verze-
keren van de organisatie van Francorc-
hamps. De algemene meningna afloop
van die Grand Prix was, dat er veel
minder toeschouwers waren geweest
dan in voorafgaande jaren. lets dat on-
getwijfeld te maken had met de exhor-
bitant hoge entreeprijzen. Dereden dat
de Grand Prix van België dit jaar niet
verreden is, blijft vaag.

Niettemin bereikten Vaessen en Ecc-
lestone, samen met Dorna, in Barcelo-
na op 29 september een overeenkomst.
Tijdens het congres van de FIM in
Nieuw-Zeeland zou deze dan bekrach-
tigd worden. Vaessen was weliswaar
door de bocht, maar de rest van het
congres was dat bepaald nog niet. De
president, die een bijzonder fijne neus
heeft voor 'partij-politieke' verhoudin-
gen, achtte het na enige bezinning
raadzamer het hele voorstel op het
congres terug te trekken. Er moest
eerst nog een tijdje flink gelobbyed

Vanaf dat moment werd het een ge-
vecht op leven en dood. Ecclestone
zou zijn alternatieve races, de World
Series, buiten de FIM om beginnen.
De FIM zou de gebruikelijke Grand
Prix blijven organiseren met de we-
reldtitel in diverse klassen als bekro-
ning. Als de coureurs en de raceteams
niet meer geïnteresseerd zijn, is een
dergelijke serie wedstrijden echter
weinig meer dan een lege dop. De cou-
reurs stonden namelijk aan de kant
van Ecclestone, logisch daar was im-
mers het meeste geld te verdienen. De
IRTA, de vereniging van wegrace-
teams, was vier handen op één buik
met de rijke Engelsman. Ecclestone
beschikte via Dorna, voor de helft zijn
eigendom, over de televisierechten. En
juist die televisie-uitzendingen zijn
voor de veelal door tabaksfabrikanten
gesponsorde raceteams het allerbe-
langrijkste aspect. Vaessen schermde
daarentegen met het feit dat de belang-
rijkste Japanse motorfabrieken voor
de FIM kozen. Een stelling die niet he-
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’De FIM is een gedistingeerdeoude dame en moet weer een mooie jonge meid worden’

" Jos Vaessen: 'De motorsport is binnengestapt in het
walhalla van de topsport.

Ecclestone grijpt de macht

" Kevin Schwantz zal ook
komend seizoen weer onder
de vlag van deFIM rijden.
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klantenkring en die kan ik niet
om dehaverklap in de steek laten.
Mijn maatschappelijke carrière
staat voorop. Dat weten de men-
den by het Handbalverbond ook.
Zou dat voor mij consequenties
hebben, dan aanvaard ik die zon-
der problemen".

DOOR IVO OP DEN CAMP
HAARLEM - Zijn loopbaan
als actief speler üjkt ver-
dacht veel op die van Johan
Cnüjff. Niet voor nietswordt
er een parallel getrokken
tussen de beste voetballer,
<lic Nederland ooit gekend
heeft en de Geleense hand-
baller. Cruijff was brein en
uitvoerder tegelijk, maar
speelde door allerlei omstan-
digheden veel te weinig
wedstrijden in het Oranje-tri-
cot. Voor de 31-jarige spel-
verdeler van V&L geldt
exact hetzelfde.

Jacobs zit pas net boven de hon-
derd interlands en dat is voor een
handballer, die al dertien jaaraan
de top staat, veel te weinig. Zijn
plaats in het team van bonds-
coach Guus Cantelberg staat niet
ter discussie, ofschoon hij de laat-
ste anderhalfjaar weinig gebruik
heeft gemaakt van de uitnodigin-
gen om in het Nederlands team te
'spelen. Bij de Haarlemse Hand-
balweek, die dit weekeinde wordt
afgesloten, is de blonde reus uit
Geleen weer eens van de partij.

Daar hoeft de,vanwege een lichte
blessure in Haarlem vooral verde-
digend actieve handballer, echter
niet bang voor te zijn. „Jacobs
staat er als hij er moet staan. Daar
maak ik me niet druk om", liet
bondscoach Guus Cantelberg her-
haaldelijk weten. Zelf maakt Ja-
cobs zich ook niet al te veel zor-
gen: „Ik heb nog altijd geen echte
concurrentie", moet hij tot zijn
spijt bekennen.

Spijt, omdat het volgens Wil Ja-
cobs een veeg teken is dat hij der-
tien jaar na zijn debuut in Oranje
en ondanks het missenvan de ve-
le ochtendtrainingen, toernooien
en oefenstages van het nationale
team, nog altijd s lands beste spel-
verdeler is. „Dat vind ik geen goe-
de ontwikkeling. Mijn opvolger
zou allang klaar moeten staan. Ik
heb na de EK-kwalificatie in Fin-
land vorig jaar inderdaad geen
enkele interland meer kunnen
spelen. Toch ben ik blijkbaar nog
onmisbaar. Als ik het niveau niet
meer aan zou kunnen, zou ik niet
meer uitgenodigd worden voor
Oranje. Dat is geen goed teken".

Ofschoon hij er niet graag aan
herinnerd wordt en er al helemaal
niet over wil praten, geniet Wil
Jacobs vanaf 1983 vooral nationa-
le bekendheid door de kniebles-
sure die hij tijdens het dat jaar in
ons land gehouden B-WK opliep.
De media stortten zich daarna
massaal op de Gelener, die toen al
als de man die Oranje moest lei-
den tot topprestaties te boek
stond. „Een wereld stortte voor
mij in", wil hij nog wel kwijt over
die vervelende periode. „Als ik
ooit full-prof handballer had kun-
nen worden, was het toen wel. De
knieblessure gooide roet in het
eten en dat betekende: einde ver-
haal".

halve in Limburg nergens indruk
maakte. Daarom juich ik de ont-
wikkelingen in Emmen, en nu
toch ook in het westen van he
land, toe".

Ontwikkelingen, die voor een
groot deel op poten zijn gezet
door de bondscoach. „Guus Can-
telberg is een echte streber en een
keiharde werker. In het verleden
hebben te vaak mensen het voor
het zeggen gehad die eerst en
vooral naar hun eigen beurs ke-
ken", oordeelt Jacobs, die echter
waarschuwt voor een te groot op-
timisme. „De mensen moeten nie'
denken dat je zomaar door een
beetje harder te trainen ineens
een wereldtopper wordt. Da
duurt jarenen bovendien zit men
in andere landen ook niet stil. Wf
zijn echter wel op het goede pad'
Ik hoop alleen dat de jongere spe-
lers zich snel genoeg ontwikk^
len, want zij moeten toch binnen
nu en pakweg twee jaar de kar
gaan trekken".

Realistisch is Wil Jacobs dan ook
als de rol die Nederland volgend
jaar maart in Oostenrijk bij <*e
WK-kwalificatie moet gaan spelen
ter sprake komt. Hét doel is vooi
deeerste keer op eigenkracht een
plaats afdwingen bij het wereld-
kampioenschap, dat in 1993 ""Zweden wordt gehouden. Daal'
voor moet Oranje in Oostenrijk'
binnen een deelnemersveld van
zestien landen, bij de eerste vier
eindigen. „Natuurlijk gaan
voor een van die eerste vier plaa.'
sen. Maar we moeten reëel blij-
ven. Het zou op dit moment al een
prestatie zijn als we erin slage"
een vaste plaats in de mondiatë
B-groep te veroveren. Van daar
uit moet dan verder gewerkt wor-
den naar de echte wereldtop".

Tegen die tijd is Wil Jacobs meer
dan waarschijnlijk van de hand-
balvelden verdwenen. Als actiej
speler, wel te verstaan. Want da'
hij actiefblijft in het door hem z°
geliefde metier, lijkt bijna zeker-
„lk denk dat een goede coachz°u
kunnen zijn. Vanaf de bank leJ'
ding geven; dat ligt me wel". Die
vaststelling lijkt niet overdreven
Wil Jacobs is binnen Oranje altijd
de man geweest die de lijnen uit-
zet en die ook onder precaire sJ'
tuaties het hoofd koel weet "
houden. Onder stress is Jacobsop
zijn sterkst. „Maar voor train'* 1

ben ik nog wat te speels. Ik wil tij-

dens de trainingen nog te graag
eens tegen een bal trappen of an-
dere spelletjes doen. Daarom z*

ik eerst wel eens een jaartje hele-
maal niets gaan doen. Dan ga llc
eens tennissen met mijn vrouv£Daarna zie ik me zeker als coacn
terugkeren in de handbalsport ■Ook even succesvol als Johan
Cruijff?

Dat Guus Cantelberg met Wil Ja-
cobs, maar ook met bijvoorbeeld
Josten en Schuurs, nog altijd
kiest voor de routine van de iets
oudere generatie is volgens de
V&L-speler te wijten aan een ver-
keerd beleid in het verleden. „Na
het WK van 1983 in Nederland is
er te weinig gedaan. Het gevolg
was een gigantisch verlies aan
bondsleden. Bovendien denk ik
dat de Limburgse hegemonie in
het handbal niet altijd even gun-
stig is geweest voor de landelijke
ontwikkeling van de sport. Te
vaak leek het op een spel, dat be-

Een profloopbaan kon de fana-
tieke sportman na de fatale bles-
sure wel vergeten, maar de hand-
balsport bleef hem boeien. Drie
operaties en een keiharde revali-
datie had hij ervoor over om toch
weer zijn geliefde spelletjetekun-
nen beoefenen. Met succes. De
goedlachse speler keerde terug
aan de nationale top. Alsof hij

nooit was weggeweest. Alleen
geestelijk was de nieuwe Jacobs
veranderd. Het werkwoord relati-
veren kreeg een vooraanstaande
plaats in zijn vocabulaire. En dat
is een van de redenen waarom hij
zijn maatschappelijke loopbaan,
net als naaste buur Lambert
Schuurs, laatprevaleren.
Wil Jacobs en Lambert Schuurs

geven zelfs nog verder dan
Schuurs. De Sittardse cirkelloper
kan zich voor toernooien en bui-
tenlandse stages vrijmaken, om-
dat hij een beroep kan doen op
zijn vader, met wie hij samen een
bedrijf in Sittard runt.

„Dat is voor mij onmogelijk", ver-
duidelijkt Wil Jacobs. „Ik heb een

zijn dan ook de enigen in het
keurkorps van Guus Cantelberg,
die niet geheel of tenminste ge-
deeltelijk zijnvrijgekocht om mee
te helpen het Nederlands handbal
volgend jaar maart in Oostenrijk
eindelijk internationaal aanzien te
verschaffen. Jacobs gaat in zijn
dadendrang om zijn loopbaan bij
de Rabo-bank verder gestalte te

DOOR MARCEL VAN DER KRAAN

Het typeert de mens achter de
voetbaltrainer Arie Haan. Voor
de buitenwereld komt hij zo nu
en dan wat arrogant over. Een
zekere flair en bluf is hem ook
niet vreemd. Maar niemand kan
beweren dat hij zich verheven
voelt boven znn spelers. Integen-
deel. ,

Heel België is tegen Dernol, legt
hij later uit. „Maar met welk
recht? Ik weet dat hij niet zo
goed bekend staat bij de Ander-
lecht-clan. Maar Van Himst, de
bondscoach, gelooft in hem, ik
geloof in hem. Dan moeten ze
niet aan de gang blijven en hem
niet zo verschrikkelijk hard aan-
pakken dat hij door alle toestan-
den geen bal meer kan raken.
Want hij was helemaal de kluts
kwijt die avond."

Hij is fel, heel fel. Als ze aan
zijn spelers komen wordt
hrj giftig. Stephane Dernol,
Standards talentvolle libero
en bovendien zijn aankoop,
is door de Belgische sport-
pers de vernieling inge-
schreven. Dat pikt hij niet.
Haan, die weinig ontgaat,
blijkt de 'vuile' taal van de
radio-commentator tijdens
België-Duitsland te hebben
gehoord.

LUIK - Haan tegen de ra-
dio-verslaggever van de
RTBF: 'Wie ben jij dan wel?
Bepaal jij soms wie er in het
Belgisch elftal staan en met
welke spelers Van Himst
naar het volgende WK moet
gaan werken?'

Heel even leek vrouwe Fortuna van zijn zijde te
zijn geweken. Bij FC Nurnberg leerde Arie Haan
de keerzijde van het trainersvak kennen. Is hij al
weer snel vergeten. Het was bovendien een lichte
dwaling in zijn indrukwekkende loopbaan, die
meer door privé-omstandigheden was ingegeven.
'Herr' Arie heeft de gouden draad in zijn carrière
weer snel opgepakt en is in België inmiddels weer
'Monsieur' Haan, die de industriestad Luik weer
tot leven heeft gebracht door Standard na jaren
van sportieverampspoed terug te brengen naar de
top van het Belgische voetbal. Het laatste succes
van derood-witte arbeidersclub, die in veel opzich-
ten de vergelijking met Feyenoord kan doorstaan,
stamde uit de tijd van... juist, Arie Haan. Als speler
stapte hij er in 1984 op met twee kampioenschap-
pen op zak. Geen wonder dat de club en zijn grote
aanhang aan zijn voeten ligt. VijfEuropa Cups, ne-
gen landstitels, vijf bekers, drie Super Cups, één
wereldbeker. 'Goudhaantje' dus. De Hollander is
op jacht naar zijn volgende hoofdprijs.

Daarom mag niemand aan die
groep komen. Doen ze dat wel,
dan spring ik er bovenop."

gen in Nederland waar ze n*ee
bezig zijn."
De bedrijfstak moet worden bc'
schermd. Dat is tot daaraan toe,
zegt Haan. „Niet iedereen kan
een ploeg gaan trainen. Vooraj
bij de amateurs en de jeué0
denkt iedereen dat-ie maar *a
kan aanrommelen. Daar is de ba-
sis en juist daar moeten vakkun-
dige mensen werken. Maar bU
een grote betaalde ploeg moeten
ze niet komen zeiken. Daar heb"
ben ze sowieso al vijf gedip*0'

meerde trainers in dienst, een
psychiater, een masseur, een 'T
siotherapeut, drie artsen, een
chirurg, een manager en iemand
die de boel organiseert. Maar et
is er één die zijn kop moet ge-
bruiken bij een wedstrijd en dat
is de coach. Moet die dan oo>
nog diploma's hebben? Onzin-

Arie Haan weer
’Goudhaantje’

Bij Standard Luik noemen ze hem ’lepe Arie’
Deed hij bij Vfß Stuttgart ook.
Haan: „Het was dé reden dat ik
bij Stuttgart ruzie kreeg. Ik was
dikke vrienden met de voorzit-
ter, Mayer-Vorfelder. Totdat hij
op de jongens ging schelden
toen het wat minder ging. Ging
ze in de pers afvallen. Werd ik
nijdig. Laat-ie zijn kop houden,
riep ik tegen iedereen. Hij komt
godverdomme twee keer per jaar
kijken. Waar bemoeit hij zich
mee. Laat hem opsodemieteren."
Ik sta tussen de jongensin. Maar
als het nodig is, sta ik erboven.
Ik kan ze hard aanpakken. Het
grote verschil tussen mij en an-
dere trainers is dat ik dat nooit
roep. Ik pak ze aan, ontzie nie-
mand. Stuur ze zelfs naar huis. Is
dit seizoen ook gebeurd. Weet
niemand, omdat ik het niet aan
de grote klok hang. Bij Ander-
lecht heb ik er destijds genoeg
weggestuurd, bij Stuttgart heb
ik Sigurvinsson zn aanvoerders-
band afgepakt. Maar in de mees-
te gevallen neerfi ik het voor
mijn spelers op."

Haan weet dat PSV op zoek 1*

naar een opvolger voor Bobby
Robson, over wie hij zich *"?
Eindhoven zeer recent nogal kri-
tisch uitliet. „Laat ze maar bl'J'
ven zoeken. Er is op dit moment
geen haar op mijn hoofd die er
aan denkt om hier weg te gaan-
Ik weet dat mijn naam is geval-
len. So what? De Mos zou a|
bijna rond zijn geweest. Ik baat
van al die speculaties. Als er za'
ken gedaan moeten worden,
moet PSV dat kenbaar „maken-
Net zoals Real deed in het gevat
Beenhakker. We willen je heb-
ben, wat kost dat en dat. Ja oI
nee, klaar. ]_laar niet maanden-
lang blijven emmeren. Nee, het
Nederlands elftal spookt ook
niet door mijn hoofd. Ik heb een
twee-jarig contract bij Stan-
dard."

Officieel is hij eigenlijk niet eens
trainer. Haan ontbeert nog im-
mer de noodzakelijke diploma's.
Al lijkt daar verandering in te
komen. Na een vergeefse poging
aan de Sporthogeschool in Keu-
len heeft hij zich nu aangemeld
voor de spoedcursus, die de
KNVB voor oud-internationals
in elkaar heeft gedraaid. Samen
met Van Hanegem, Krol en Pe-
ters gaat hij volgende maand al
aan de slag.

De sfeer, zo zegt hij, is bij hem
altijd goed. Het kan geen toeval
zijn dat bij Anderlecht, FC Ant-
werp en Vfß Stuttgart alle trai-
ners, die na hem kwamen met-
een weer werden ontslagen.
„Toch blijft het moeilijk te defi-
niëren hoe ik in elkaar steek als
trainer en wat nu precies mijn
geheim is."

" Keihard schieten kan-ie nog, Arie Haan. Het liefst zou
hij vanavond nog mee willen doen met Standard tegen
Anderlecht..,

bij Standard Luik miljoenen
over de balk gesmeten. De ene
na de andere international werd
binnengehaald en net zo gemak-
kelijk weer verkocht. Joegosla-
ven, Duitsers, Afrikanen, Belgi-
sche toppers die flopten. In
hetzelfde tempo volgden ook de
trainers elkaar op. Waarna de
steenrijke voorzitter Hurieaux in
al zijn wanhoop by Arie Haan
uitkwam.

omkopingsschandaal bij Stan-
dard boven water kwam. leder-
een werd gepakt, behalve Arie.
Neemt niemand hem kwalijk
hoor, hy is gewoon wat slimmer
dan derest. Maar er werd in het
begin een beetje gek opgekeken
toen bleek dat hij gewoon in
Duitsland bleef wonen en weinig
binding had met de stadLuik."

Zo ook diemiddag in hetstadion
Sclessin, waar hij zich met zijn
elftal voorbereidt op de 'kraker'
van zaterdag tegen Anderlecht.
Haan laat de training over aan
zijn assitent, doetzelf vol overga-
ve mee in de partij. De manager
van Standard met een bestuurs-
lid langs de kant. „Dat is Arie,
hè. Het liefst zou hy zaterdag
ook nog meedoen met al die jon-
ge honden. Schieten kan hij nog
als de beste en zijn inzicht blijft
formidabel. Maar hij kan niet
meer lopen, hè. Meneer is een
tikkeltje te zwaar geworden."

Haan zal daardoor in de toe-
komst minder beperkt zijn in
zijn keuze van clubs en ook in
Nederland emplooi kunnen vin-
den. Al vindt hij dat onzin. „Als
je in de top werkt, heb je diepro-
blemen niet. Als ze je echtwillen
hebben, is het geen probleem.
Cruijff heeft toch ook jarenlang
zonder papieren gewerkt bij
Ajax. Robson mag officieel niet
bij PSV werken en in Duitsland
had ik ook de vereiste diploma's
niet. Maar ik wil een keer van dat
geouwehoer af zijn."

„ln Duitsland," zegt hij geïrri-
teerd, „wordt het niet zo hard
aangepakt, maar in Nederland
zit de WON inderdaad tussen
de bosjes verscholen bij de trai-
ningen." Met een vingergebaar
naar het voorhoofd: „Ben je dan
een stel kleine jongens, of niet?
Ze moeten zich eens goed afvra-

„Dat ik me zo kritisch over Rob-
son heb uitgelaten, was niet om
Robson tekwetsen of iets anders
te bewerkstelligen. Er werd mjJ
gevraagd mijn mening over PS*
te geven. PSV speelt zoals het
Nederlandse voetbal is, vreselijk
ouderwets. Twee spitsen die te-
gen de lijn kleven, een spits
voorin die veel beweegt en ach-
terin iedereen in zn vakje- Dne
lijntjes achter elkaar. Zo is voet-
bal in Nederland. Zit geen avon-
tuur of beweging meer in. Zo
heb ik dus ook PSV twee keer
tegen Anderlecht zien spelen-
PSV had de moed niet om avon-
tuurlijk te voetballen. Het beste
voorbeeld was Jan Heintze. Die
staat toch niet aan de zijkant om
teverdedigen? Want daar kan hij

geen kloten van. Nee, Heintze
moet opkomen, dan is-ie gevaar-
lijk. Maar dat doet hij nooit
meer. Over Robson heb ik ge-
zegd dat hij me tegenviel ais
Engelse coach. Hij had gewoon
de Engelse stijl moeten hante-
ren. Als Nederlander heb ik m
Duitsland ook offensief ge'
speeld. En nu druk ik ook weer
mijn stempel op het spel van
Standard. Dat zal De Mos van-
avond (zaterdag) wel ondervin-
den."

Haan kon overal aan de slag,
maar verkoos een club dicht in
de buurt van Duitsland en Ne-
derland. Al houdt hij vol dat dat
niet telde. „Ik koos voor een goe-
de club. Ja, ik kon echt overal
heen. Italië, Frankrijk, Grieken-
land, Turkije, noem maar op. In
Turkije had ik zelfs heel veel
geld kunnen pakken. Een jaar
geleden al. Maar ik deed het niet.
Wie moeten we dan in vredes-
naam nemen, vroeg Fenerbahce.
Toen heb ik Hiddink aanbevo-
len. Dat weet niemand. Als ik
zijn naam niet had genoemd, had

„Lepe Arie noemen wij hem
hier. Hij was de enige die des-
tijds de dans ontsprong toen het

Een vlaamse sportverslaggever

Het ontzag voor de in Winscho-
ten geboren trainer is niettemin
enorm. Haan, in Duitsland al
eens 'Doktor Arie' en 'Medizin-
mann' genoemd, heeft Standard
Luik nieuw leven ingeblazen.
Het moeizame begin is vergeten.
De argwaan bij journalisten en
fans heeft plaats gemaakt voor
stille bewondering. Al zijn er die
hem kritisch blijven volgen.

In de afgelopen zes jaar werden

Het laatste is een privézaak,
vindt het bestuur van Standard
dat beweert er nooit een pro-
bleem van te hebben gemaakt.
En het andere geval? Haan:
„Ach, het zijn alleen de journa-
listen die dat telkens weer opra-
kelen. Toen ik midden jaren
tachtig na HongKong als trainer
aan de slag ging in België, bij FC
Antwerp, riepen ze allemaal: 'En
nou komt-ie nog terug ook, hoe
durft-ie!' Interesseert me alle-
maal niks. De confrontatie met
journalisten zal ik nooit uit de
weg gaan. Dat zie je maar met
het geval Dernol."

Dergelijke avontuurtjes, in Zuid-
Europa, denkt de 43-jarige Haan
in de nadagen van zijn trainers-
carrière altijd nog te kunnen
aangaan. Nu is hij verzekerd van
publiciteit, worden zijn presta-
ties door de kenners in verschil-
lende landen gevolgd en kan hy

straks weer bij elke topclub aan
de slag.
„Standard is een prachtige club.
Rood en wit, dat zijn mijn kleu-
ren. Ik denk alleen nog maar
rood en wit. Het materiaal is
goed, zeker nadat Van Rooy en
Dernol erbij zijn gekomen. Met
deze groep is veel mogelijk. Ik
hoor bij die groep. Ik werk met
de jongens, leef met ze en wil sa-
men met hen succes hebben.

Guus daar nooit gezeten en had
hij vorig seizoen nooit zo veel
geld verdiend."
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Wil Jacobs, onvervangbare steunpilaar van Nederlands handbalteam

De Johan Cruijff
van het handbal

" Wil Jacobs
(hier naast coach
Cantelberg) met
ongeduld wachtend
op het seintje
dat hij weer
het veld in kan.
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hadbloemen gebracht naar het
grafvan haar broeren ontdekte
tien minuten later dat de bloe-
men samen metde vaas, ver-
dwenenwaren.

Veel vraag is ernaar potten en
vazen diemen aan het grafkan
verankeren. Zo heeft mevrouw

wijst op een jongen en een
meisje dievoor depoort han-
gen. „Toch voel ik me hier niet
meer veilig," verklaart een oude
mevrouw in een grijze bont-
mantel. „Ik kijk altijd eerst om
me heen. Mijn man ligt op een
afgelegen plaats. En tuig dat
bloemenvan een graf steelt,
schrikt er ook niet voor terug
om mensen spullen afhandig te
maken."

door

GRAZIELLA
RUNCHINA

Emotioneel

de aarde van de rand en ver-
plaatst een lege Spa-fles. „Mijn
dochter ligt hier begraven,"
zegt ze. Ik heb het al vierkeer
meegemaakt dater bloemen en
vazen van het graf gestolenzijn.
Het is afgrijselijk," zegt ze met
verstikte stem. „Op een kerk-
hof, daar waar God zou moeten
waken, gebeuren zulke vreselij-
ke dingen. Een keer werd de
steen helemaalvernield omdat
iemander een marmeren sok-
kel van af had gehaald. Ik zei
nogtegen mijn man: 'Als een
van ons komt te overlijden,
kunnen we ons beter later cre-meren. Maar datvindt mijn
man niks.Dan sta jevoor zon
kille urn. Een graf is tenminste
nogtastbaar. Een laatste verzor-
gingvan je dierbare." Ze zet
haar hoed op en loopt hoofd-
schuddend weg.

dieze op het grafvan haar man
had gezet, was door iemand
verruildvoor een bos verlepte
chrysanten. „Maar niet alleen
bloemen verdwijnen,"zegt de
verkoopster. „Dingen die gra-
ven sieren worden her en der
verspreid over het kerkhof te-
ruggevonden of verdwijnen
gewoon.Maar van de dader
geen spoor. Het is een schande.
Ik ben ervan overtuigd dater
handelin wordt gedreven," zegt
debloemiste. De een zijn dood,
is de ander zijnbrood, zou hier
duswel erg letterlijk moeten
worden genomen. „Erkomen
gedupeerdenhier die weken
hebbenmoeten sparenvoor een
zijden bloemstuk, dat toch al
sneleen gulden of vijftigkost.
En dan is het een week later ge-
stolen. Verdrietig wordt er dan
maar een nieuw bloemstuk ge-
kocht. Het doet pijn om zo
iemandverslagen jewinkel uit
te zien lopen," zegt ze.

muren. Het enige geluid. Geo-
metrisch aangelegde wandelpa-
den.Ergens in een hoek ligt het
graf van Sonja Hartmann, vorig
jaarvermoord in België. Haar
moeder staat bij het grafte hui-
len.Het meisje zouvandaag ja-
rig zijn geweest. De foto van
een levenslustige tiener prijkt
in het midden van de steen.
Overal staan bloemen. Rosé ro-
zen, anjers, chrysanten. Een
marmeren vredesduifbuigt zijn
kopje over de bloemen.Het ver-
driet is nog pril. Sonja krijgt
nogveel bezoek van vriendin-
nen, het kind stond midden in
het leven.

De laatstetijd verdwijnen er
steedsvaker dingenvan Sonja's
graf.Mevrouw Hartmann: „Vo-
rige week nog een zijden bloe-
menrand die er zo maar van af
was gerukt. Het voelt aan als
een amputatie. Hetkind heeft
nog geen dagzonder bloemetje
gestaan."Volgens het kerkbe-
stuur echter staan er te veel
bloemen open rond het graf.

Het lijkt haast ondenkbaar dat
iemandeen gestolenkruis of
bloemstuk thuis op de schoor-
steenmantelzet. Toch gebeurt
het. Tot grote ontsteltenis van
degenen die het grafverzorgen.
Mevrouw Sangers uitRoer-
mond is nog steeds van streek.
Van het grafvan haarzoontje
werd al enkelekeren een porse-
leinen hert met hertejong gesto-
len. „Het symbool voor wat ons
kind altijdvoor ons betekend
heeft," zegt Elly Sangers. „Bam-
bi was zijn lievelingsstripfi-
guur. Hij had belangstelling
voor alles en voelde zich nauw
verbonden met denatuur. Vol
toewijding verzorgen wij zijn
grafje," zegt ze. „Zoekend naar
een manierom de herinnering
aan hem tastbaar te houden.
Het grafverzorgen is tenslotte
het allerlaatstedatjenog voor
jekindkunt doen," zegt ze ge-
ëmotioneerd. Verbijsterd was
ze toen ze de grafschennis ont-
dekte. Geschokt. „Zorgvuldig
losgesnedenvan debetonnen
fundering, niet zomaar het
werk van een ondeugend kind,
maar een moedwillige vernie-
ling. Ik ben kwaad en verdrie-
tig," zegt ze. „Waarom doet
iemand zoiets? Ik ben naar de
beheerderen depolitie gegaan,
maar niemandkon me helpen.
'We stellen andere prioriteiten',
zei depolitie.

Mistroostig
Kerkhoven hebben dat mis-
troostige datons elkekeer weer
even de adem beneemt. Zo ook
debegraafplaats in Pey-Echt.
Vanafeen speelplaats naast het
kerkhofklinken schellekinder-
stemmetjes over de dikke, oude

De politiekorpsenvan Heerlen
en Maastrichthebben de laatste
maanden verschillendemeldin-
gen gehad van diefstallen op
kerkhoven. „Alles wat op de
graven ligt, is bruikbaar," zegt
een woordvoerdervan de Maas-
trichtse politie. „Plastic bloe-
men, planten, vazen, potten,
kruisen, lantaarns."De vraag
blijft wat de dief met het gesto-
len materiaal doet. „Dieven be-
seffen nietwelk leedze mensen
hiermee aandoen."

De wetmaakt geen onder-
scheid tussen verschillende
soorten diefstallen. „In principe
is jatten in een warenhuis even
strafbaar als stelenvan een
graf," stelt deMaastrichtse
persofficier. „Maar," zegt hij,
„als iemand vóórkomt, houden
we rekening met de emotionele
lading die dit soort zaken met
zich meebrengt."

Het is treurig dat steeds meer
kerkhofbezoekers worden ge-
confronteerd met diefstallen
van graven. Mevrouw Reum-
kens uit Nieuwenhagen kwam
huilendvan het kerkhof. Ze

Pleisterplaats
plaatsen. Voor zwervers en
Kerkhoven zijn ookpleister-

druggebruikers. Voor het kerk-
hofaan deAkerstraat in Heer-
lenzit een man op een bankje.
Ongewassen zo te zien. Geboeid
door de muziek op zijn walk-
man, verdiept in het stripboek
op zijn schoot. Hij komt op het
kerkhof om zijn haar te wassen
en om walfer te drinken. In zij-
den bloemstukkenen koperen
vazen is hij niet geïnteresseerd.
In kaarsen wel. „Om mijn dope
teverwarmen, een kaars brandt
lekker lang,"zegt hij terwijl hij
een lepelen een stompjekaars
uit zijn jaszakhaalt.

Klachten
Hetmeisje in het bloemenwin-
keltje tegenover de kerk aan de
Houtstraat in Echt staat gebo-
genover een bloemenmand.
„Een kerststuk voor op een
graf,"zegt ze. „Maar van dit
soort stukjes verkoop ik er niet
meer veel. De mensen durven
nietmeer. Dagelijkskrijg ik
hier klachten vankerkhofbe-
zoekers dievertellen datbloe-
men en versieringenvan de
gravenverdwijnen." Vorige
week nóg kwam een weduwe
totaal van streek de bloemen-
winkel binnen. De bosrozen

Sangers een derdepoging ge-
daan het grafvan haar zoontje
te versieren met een hert. Met
montagekit heeft ze het beeldje
vastgelijmd aan een stuk na-
tuursteen dat met metalen pen-
nen en beton in de grond zit.

Meestalworden de gestolen
grafstukken niet meer terugge-
vonden. Soms wel. Dan is de
ontdekking nog schokkender.
Een mevrouw uitEcht had een
tegel met een spreuk en een fo-
to van haar overleden man op
zijn graflaten aanbrengen.De
tegel werdvan het graf gehaald
maar twee weken later dooreen
kennis aangetroffen op een
rommelmarkt in België. Daar
werd de tegel voor vijftig frank
tekoop aangeboden.
Om jedoodaan te ergeren.

„De junkszijn de grote boos-
doenersniet," zegt de beheer-
dervan hetkerkhof, terwijl hij

Verwaarloosd
De oude begraafplaats aan de
Tongerseweg in Maastricht.
Sommige graven torsen, zelfs
nu in de herfst, veel bloemen,
andere liggen er verlaten en
verwaarloosd bij. Mistroostig
en mooi, die laatste rustplaats.
De meeste graven liggen onder
een bruine deken van herfstbla-
deren.
Een vrouw, die de tachtig ruim-
schoots is gepasseerd,zit ophaar knieën voor een pompeuze
grafsteen. Ze doet een gebed,
schiktwat bloemen. Haar hoed
ligt op het graf naast haar. Ze
prevelt wat, kijkt op, verstoord
dooreen vogel die aan een bloe-
menrand pikt. Dé vrouw veegt

vrijuit
Zaterdag 30 november 199125

Foto: JanPaulKuit

De vreemde melancholie van kerkhoven en oude begraafplaatsen met hun aangrijpende sfeer en de
eeuwenoude gebruiken die er plaatsvinden is fascinerend. Voor nabestaandenkan de laatste rustplaats

een dierbare herinnering zijn ofeen plek omkracht voor het leven op te doen.
Somswordt een kerkhof verheven tot pelgrimsoord, zoals het beroemde Père Lachaise in Parijs. Voor

velen is het een plaats van bezinning, een rouwplaats voor het leven.
Kerkhoven roepen rust op, stilte, vrede. Daar waar de overledenen liggen, moeten ze veilig zijn. Maar

zelfs de doden worden niet meer met rust gelaten. Een kerkhof als een broedplaats voor crimineelverkeer lijkt onvoorstelbaar. Toch beperkt de criminaliteit zich niet meer uitsluitend tot het café, het
voetbalstadion of de straat. Zelfs de overledenen zijn, zonder het te weten, slachtoffer van diefstallen envernielingen. Graven die jarenlang gekoesterd en met veel liefde verzorgd worden, kunnen inéén nacht
zijn vernield. Tussen grafzerken en keurig aangeharkte paden bewegen zich mensen die blijkbaar
genoegenbeleven aan het plunderen van graven, aan het stelen van vazen, kransen en kruisen.

’Zelfs de doden worden bestolen’

Limburgs Dagblad
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mmmmmm»mmmmmmmmmmmmmmr De afdeling:
De afdeling accounting en cost control is verantwoordelijk voor deMayfran is een doelmatige en eenduidigeverslaglegging van de

internationaal gerichte financieel-administratieve en bedrijfseconomische gegevens van de
onderneming met Mayfran-ondernemingen in Nederland, Duitsland, Engeland en
zusterbedrijven in de Frankrijk.
U.S.A., Japan, India en
Korea voor de verkoop, Mayfran zoekt op korte termijn kandidaten (v/m) voor defunctie van:
engineering en i ■ ■ mmn ,
=H.S__„ [MEDEWERKER ACCOUNTING
voor de _.
recyclingindustrie. De functie:

De medewerker accounting zal onder verantwoordelijkheid van de
De produkten dievoor controller en in samenwerking met de collega-medewerker cost control
90% worden afgezet od zorgdragen voor het geautomatiseerd verwerken van de
de Europese markt salarisadministratieen deboekhoudingenvan een vijftal Mayfran
vinden hun toepassing ondernemingen.
in de metaalindustrie ° dt tevens een bijdrage gevraagd bij de periodieke rapportage
huisvuilverwerking en aan Tom'<ins lnd"stries.
schrootrecycling. Voor nadere functie-informatie kunt u contact opnemen met de heer

Vereecken, controller, en de heer Van der Heijden, hoofdDe betrokkenheid en personeelszaken.
inzetvan de ruim 250
vakbekwame De functie-eisen:
personeelsleden - bedrijfseconomische opleiding op HBO-niveau (MBA met SPD II of
garanderen technisch HEAOBE) met werkervaring in een soortgelijke functie in de
en kwalitatief sterke (metaal)industrie;
produkten. - ervaring met administratieve automatisering en financiële

rapportages;
Mayfran maakt deel uit - het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;

* van de Industrial - werkbare kennis van de Engelse en Duitse taal. Spreekvaardigheid
Components Group van van de Franse taal is een pré;
Tomkins Industries - leeftijd 25-35 jaar.
Inc/U.S.A. _. fcDe arbeidsvoorwaarden:
■■ m tkmm m Een verantwoordelijke functie in een internationaal bedrijf met■■ ■___ -_■ technisch en kwalitatief sterke produkten.

Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van defunctie,
aangevuld met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.

_^^r De procedure:
.^^r Indien uw interesse is gewekt, stuurt uuw

Mayfran Limburg B.V. sollicitatiebrief, met volledige informatie over persoon,
postbus 31032 .^^7 opleidingen ervaring, naar nevenstaand adres, t.a.v. de
6370 AA Landgraaf heer H.M.J. van der Heijden, hoofd personeelszaken. Wij
telefoon 045-329292 ■ verwachten uw reactie graag binnen 14 dagen. Een medisch_^^r en een psychologisch onderzoek zullen deel uitmaken van de■ selectieprocedure.

X
HAMBOSKLINIEK

De Hamboskliniek in Kerkrade is een verpleeghuis voor somatische patiënten. Tot de 215 bewoners
behoren zowel ouderen als lichamelijk gehandicapte jongeren. Naast de verpleegafdelingen heeft dè
Hamboskliniek ook een dagbehandeling.

LÜGKERHEIDEKLI Nl EK
De Lückerheidekliniek in Kerkrade is een psycho-geriatrisch verpleeghuis met 209 bewoners. *Voorzieningen als een binnen- en buitentuin, een dierenpark en een kinderboerderij geven de
Lückerheidekliniek een heel eigen sfeer.

Zie jij hef ziften om met overwegend oudere verzorgingsbehoeftige mensen om
te gaan? En denk jij geknipt te zijn voor een uitdagende baan, waarin geduld enhard werken hand in hand gaan?

% JA? * "4____ «__*

Dan ben jij de
ii

LEERLING-
m ZIEKENVERZORGENDE _^v

die wij zoeken voor de opleidingsgroepen, die op 5 maart T992 start tenbehoeve van deverpleeghuizen Hambos en Lückerheide te Kerkrade.
Tijdens devoorbereidende periode van 30 weken theorieles krijg je’ 495- zakgeld per maand. Dit

| theoretisch gedeelte wordt gegeven op de "Wildenbroeck", Centrale School gezondheidszorg oostelijk
Zuid-Limburg. Gedurende de 2 daarop volgende jaren kun jewerken en leren met een salarisvan (bij
aanvang) ’ 1372,- bruto per maand, afhankelijk van jeleeftijd.
Ben jebij het begin van de opleiding niet jonger dan 1 ó jaaren 8 maanden? Heb jeminimaal een

tgtS L.8.0.-diploma met Nederlands en twee anderevakken op C-niveau?

Schrijf dan nu een brief aan de heer H. Cox, Personeelsconsulentvan deCentrale Personeelsdienst van
de Stichting Z.V.8.M., Postbus 640, 6460 AP Kerkrade.
De Hambos- en Lückerheidekliniek maken deel uit van de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaarden-
zorg Kerkrade (SVB). De doelstelling van deze Stichting is het bieden van zorg op maat voor ouderen
in Kerkrade en omgeving. _^gM

De Stichting Verpleegtehuizenen Bejaardenzorg Kerkrade heeft de uitvoeringvan een aantal
ondernemendeen administratievetaken, in samenwerking met de Stichting St. Jozefziekenhuis en de
R.K. Stichting Moederschapszorg, opgedragen aan de Stichting ZVBM.

I,2)i>\ /f^^^^^%

__#
Mp Apotheek Brunssum

'n Extra leuke baan
voor een apothekers-

assistent (v/m)
De Extra Apotheek is een succesvolleformule van
geselecteerdeapotheken die graag iets extra's doen
voor hun cliënten. Natuurlijk met het accent op
geneesmiddelen, maar deExtra Apotheek heeft ook
een ruim assortimentverantwoorde produkten die
zonder recept verkrijgbaar zijn op het gebied van
gezondheid en lichaamsverzorging.
Voor onze Extra Apotheek zoeken wij op korte
termijn een

full-time apothekers-
assistent (v/m)

Als u goed met mensen om kunt gaan, deskundig
kunt adviseren en een opleiding tot
apothekers-assistent hebtgevolgd, is diteen
afwisselende en leuke baan.
U werkt binnen een hecht team van enthousiaste
collega's in een moderne, klantgerichte omgeving.
Aan het verhogen van de kennis en ervaringwordt
met een eigen trainingsprogramma van de Extra
Apotheken continu gewerkt.

Geïnteresseerd?
Schrijf dan voor 15 december 1991 naar:
Extra apotheek Brunssum
t.a.v. drs. LJ.H. Schoonbroodt, apotheker,
Rumpenerstraat 2a,
6443CD Brunssum.

Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen
met Marie-Jose Heiligers, hoofdassistente, tel.
045-259762, maandag t/m donderdag van
20.00-21.00 uur.

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
Electromonteurs m/v
voor een bedrijf op de luchthaven Beek. De werkzaam-
heden bestaan uit nieuwbouwen renovatie ten
behoeve van industriële toepassingen. Wij zoeken
kandidaten met een afgeronde opleiding KMBO, VEV
of LTS-C electrotechniek. Ook hebt u relevante
werkervaring. De baan is voor langere tijd.
Chef kwaliteitsdienst/ontwikkeling m/v
voor een high-tech bedrijf. Wij zoeken een HTS-er
differentiatie Chemische Technologie. U beschikt over
aantoonbare werkervaring op het gebied van Research
& Development. Leeftijd: vanaf30 jaar.
De mogelijkheid tot een vast dienstverband wordt
niet uitgesloten.
CO2-lasser m/y
voor een constructiebedrijf in Urmond. U verricht
zelfstandig laswerk met behulp van tekeningen.
Wij zoeken een kandidaat met gedegen relevante
werkervaring als CO2-lasser. U bent bereid om aan te
pakken en geruimetijd aan de slag te gaan.
Informatie: 046 - 75 29 70, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

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 degrotere 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(TRN Management
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 Sittard 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 M.H.J. Korsten. Telefoon 046 - 512 260.

TRN Groep

SAMEN IN ZAKEN

; __. —*-"

r # \/ -rS£Ss%. SECRETARESSE, KUNT U LEIDING
4 nSSESHC GEVEN AAN HET SECRETARIAAT VAN... § innovatiefonderzoeksprogramma kent. __
1 asarsssarj- DE FINANCIEEL ECONOMISCHE DIENST?
-* 10dienstenwerkt deRL aan een toe- . "t komst, gericht opkwaliteit en interna-

GeSuK Bij het secretariaat van de Financieel het verstrekken van algemene infor- De RL wil meer vrouwen in dienstne-
pen, Rechten, Economie en Algemene Economische Dienst is door toene- matie, het doorverwijzen naar mede- men. Er zijn faciliteiten voor kinder-
Wetenschappen. mende werkzaamheden en herstruc-' werkers van de FED, het verwerken opvang ouderschapsverlof en flexi-o°n7Su^^^ turering plaatsvoor een full-time van teksten, het voorbereiden en bele werktijden.

s* en de faculteiten bij hun taken onder- secretaresse die leiding geeft aan het notuleren van vergaderingen en het #= wijs, onderzoek en bestuur. Dit gebeurt team van drie medewerkers. administreren van een aantal perso- lUWREACTIE Als v meer wiltvanuit een besturingsconcept waarbij m -„-i. „„- " t ■ ' ■faculteiten in hoge mate zelf verant- / neelsgegevens. weten over deze functie, kunt u
woordelijk zijn voor het beheeren de * UW TAKEN Binnen het secreta- M contact opnemen met
algemenediensten in toenemende mate riaat neemt ude taakverdeling en # ERVARING IS VEREIST U heeft drs HPJ de Bruijn hoofd FEDJSS£"^Va"intern coördinatie van de werkzaamheden een opleiding op VWO-n,veau (met telefoon 043-888720..

voor uw rekening. U bent verant- moderne talen), aangevuld met een
woordelijk voor de vormgeving van afgeronde secretaresse-opleiding en U kunt uw schriftelijke sollicitatie
administratieve procedures en aan- ervaring in een soortgelijke functie. binnen 14 dagen richten aan de
spreekbaar op de kwaliteit van de Een coöperatieve actieve instelling en dienst Personeel en Organisatie van
dienstverlening. Daarnaast levert u een accurate werkwijze zijn onmis- deRijksuniversiteit Limburg,
een volwaardige bijdrage aan de se- baar. Verder heeft u kennis van tekst- postbus 616, 6200 MD Maastricht

j_^. .1 cretariaatswerkzaamheden,waaron- verwerking (WP 5..1). onder vermelding van vacaturenum-[/.**"*% der °-a de postregistratie, het afhan- Uw salaris bedraagt maximaal mer LD 91/131 op brief en envelop.Ilf delen van inkomend telefoonverkeer, ’ 3.509,-bruto per maand. I

/tfuz= Rijksuniversiteit Limburg /
Internationaal en innovatief /

Zaterdag 30 november 1991 " 26
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Januari 1991. De AWACS-vliegbasis van de NAVO in
het Duitse dorpje Teveren aan de grens bij Schinveld is

zo goed als uitgestorven. In het Midden-Oosten
bereiden de Verenigde Naties - op sleeptouw genomen

door de Verenigde Staten - zich voor op een oorlog
tegen Irak, ter bevrijding van Koeweit. Op dinsdag 15

januari loopt het ultimatum af dat tegen Saddam
Hoessein is gesteld en in de nachtvan 16 op 17 januari
'regenen' deeerste bommen op Bagdad. Nagenoeg alle
Teverense AWACS-toestellen hangen boven Turkije in

de lucht. Hoewel de NAVO niet in het conflict is
betrokken, zijn de vliegende radarstations en de

complete bemanning volop ingezet in de crisisregio. Pas
deze week, negenmaanden na het einde van de

Golfoorlog, doet de AWACS-leiding uit de doeken wat
ze er precies gedaan hebben. Het commando noemt het:

Operation Anchor Guard.

Fr limburgs dagblad J vrijuit

Commando geeft opening van zaken over inzet

AWACS-basis Teveren
stil tijdens Golfoorlog

jl/eel politici en ook anderepensen vroegen zich afwat we
Jboeken hadden in deGolf.ue NAVO was immers niet in
"o.log met Irak. Het antwoord

We controleer-
het luchtruim boven het

entrale en oostelijke Middel-
Zeegebied en boven

We be-
in feite het territo-

Jum van de NAVO. Vooral
wkije dat grenst aan het cri-

-1 _ebied. Erkan so wie so
enkele sprake van zijn dat,Webij oorlogshandelingen be-

rokken raken. Immers,
is een observatie-

rest, wekunnen bespieden
v^t zich in het luchtruim, op
q6 grond en op zee afspeelt.
ftze vliegtuigen zijn absoluut

pt geschikt voor gevechts-
handelingen. Natuurlijk zijn
".e niet het luchtruim van Irak
'ftnengegaan, want dat had, °or Bagdad alsagressie uitge-

,e§d kunnen worden," vertelt
6Plaatsvervangende com-

mandant van NATO/AWACS,e Nederlandse kolonel VanHHoven.
,'J toont deprecieze cijfers over
' 'nzet tijdens deGolfoorlog in
j*]*-overzicht.In totaal zette de
h^TO Airborne Early Waming
'orce (NAEWF) - in devolks-bond AWACS -11 vliegtuigenen

* mensen in. Ze maakten 740

" Perationele vluchten, die bij el-
:** 5219,8 uren duurden.Daar-
'«ast werden nog een Cl3O-vlieg-
jj '8 (Hercules) en een door deovJetsuitgeleende Antonov inge-

? Voor transport. Want er waren
ook een sneeuwrui-. ?ri slaapkabines en chemischeJattennodigvoor debemanning.

7*- slaapkabines haalde deNAVOJerïgens uit de ex-DDR. Op zee
Om^61" nog. schePen ingezet ter
jüersteuningvan deradaractivi-

I P^ration Anchor Guard startte op
UHuUgustus 1990'dus directna het

van deGolfcrisis op 2
toen Irak Koeweit bin-

Iviel. „Het was de eerste fase
s

n °nze operatie, deopbouwfa-
j,' zegtkolonel Van denHoven.

Werden zeven vliegende radar-
(E-3A's), en negen beman-

den naar het TurkseKonya
stuurd. Konya is een van devier

ö°oruitgeschovenAWACS-bases.e °verige driezijn: Preveza in
Tis.st-Griekenland, Trapani op het
irnttnse eiland Sicilië en Oerland

1Noorwegen.
ati den Hoven: „Onze komst

g orkwam al directeen incident.Jj> 18 augustus om 8 uur 's och-
J^dskonden we een Turkse jager
jr afschuwen, dieper ongeluk de
Hek £rens was overgestoken."

halve de dagelijksecontrole-
öa k6l"' werden per weekdrie
achtvluchten uitgevoerd.

Kiesrecht voor iedereen. Voor dat
recht hebben mensen ruim een

eeuw lang op de barricades
gestaan, zijn er zelfs revoluties
ontketend. In 1919was het in

Nederland zover. Een verbond van
socialisten en christelijke

volkspartijen zorgde ervoor dat
alle volwassen mannen en

vrouwen hun stem mochten
uitbrengen. Toentertijd vond men

dit recht zelfs zo wezenlijk datje
verplicht werd te stemmen. Wie op
deverkiezingsdag geen hokjerood
maakte, kon op een boete rekenen.

Dat is in Nederland allang
afgeschaft. Maar goed ook. In

België moeten ze nogwel naar de

" stembus en dat leidt tot
verkiezingsuitslagenzoals

afgelopen zondag. Op partijen als
het VlaamsBlok stemmen domme
mensen. Net als op extreem linkse

partijen trouwens.

Helaas lijkener steeds meer
domme mensen tekomen. Niet

alleen in België, hoor. In
Nederland stikt het er ookvan. Op

de tv, in debladen, op straat:
overal bots jeop een muurvan

pure stommigheid. Nu moeten er
in vroeger tijden ookveel domme
mensen zijn geweest, maar op een
of andere manier leken de mensen

zich daarvoor een beetje te
schamen. Zeroerden zich

tenminste niet zo. Domheid lijkt
nu steeds meer tot norm verheven

te worden.

Maar goed, domme mensen
stemmen in België op het Vlaams

Blok. In Nederland gaanze niet
naar de stembus, juist omdat ze

niet snappen, dat hun stem
ondanks alles invloed heeft. En dat

is dereden datpartijen als de
Centrumpartij,

Centrum-Democraten of hoe die
griezels ook heten in Nederland

geen echtepoot aan de grond
zullenkrijgen. Als links-Nederland

dan ook nog eens normaal gaat
reageren op buitenlanders en ze

nietbij voorbaat tot heiligen
verklaart, is over een paar jaarhet

hele verschijnselvan extreem
rechts weer teruggezakt in het

moeras waaruit het nu dreigt te
kruipen.

Door de hele gangvan zaken bij
onze westerburen kun je jewél
afvragen of het kiesrecht voor

iedereen eigenlijkwel
gehandhaafd moet blijven. Moet

de stem van iemand diehet tot zijn
hobbys rekent andere mensen te
terroriseren even zwaar tellen als

dievan U? Mag jeecht niet zekere
eisen stellen aan iemand diemoet

stemmen? Is hetkiesrecht niet
zon ideaal datzichzelfoverleefd
heeft? Vragen waarop het juiste

antwoord moeilijk, zo niet
onmogelijk is te geven.

Van de andere kant: het probleem
lost zich vanzelfop. Al jarenlang
komen er steeds minder mensen

naar de stembus. De eerder
aangehaaldeverdomming is daar

een van de oorzakenvan. De
politici dragen natuurlijk ook

schuld. De politici zijn een
redelijke afspiegeling van ons

volk. Vandaardat er steedsmeer
domme politici komen.

Hoe dommer depolitici, hoe
minder ookverstandige mensen

gaanzien dat het zin kan hebben te.
gaan stemmen. Op het moment dat

wordt vastgesteld dat niemand
meer zalkomen stemmen gaat de

Kieswet automatisch buiten
werking, en worden we weer
gewoon de oude, vertrouwde

dictatuur.

Hebben we eindelijkweer eens
iets waarvoor we ons kapot willen
vechten: democratie en algemeen

kiesrecht.

Als we dat ten koste van veel
bloed, zweet en tranen voor elkaar

hebben(een tijd waarop we nog
jaren met heimweezullejv

terugkijken) zullen we erzeker 25
jaar langeen verstandig gebruik

van maken. En daarna...

l E-3A-toestellen vliegen op een
r ,°Bte van tienkilometer. Methun
3jy r bestrijken ze een gebiedvan
dn "^vierkante kilometer aar-
ü .PPervlakte. Dat biedtde moge-
J*heid om diep in het gebiedvannPotentiële agressor te 'kijken',

tj.^adarinformatie wordt zonder
Wverlies doorgegeven aan een

-j *? de43 grondstations ofaan spe-
cieNAVO-schepen. De comman-

2ariten van degevechtsonderdelenJüzodoende in een vroeg sta-
girfni op de hoogte van debewe-
sti fen Van *"*e vtiand en kunnen
lan beslissingen nemen. De be-
r takenvan devliegende
s arstations zijn enerzijdshet op-
liilfren van laagvliegendevijande-

JKevliegtuigen (die vaak de gron-
-0o 1 rs weten te ontduiken) en
'ein Pen en anderzijds hetaen van eigen vliegtuigen bijanvailen.

" De vliegende radarstations E-3A zaten
tijdens de Golfoorlog 24 uur per dag in het
Turkse luchtruim. De cockpitbemanning
(inzet) enradar-crew maakten
operationele vluchten van tien uur, want
zo lang kan de omgebouwde Boeing 707
met radarschotel zonder bij te tanken in de
lucht blijven.

Be E-3A is een omgebouwde-oemg707jdie ggjj snelheidhaait
nBOO kilometer per uur en tienr in de luchtkan blijven zonder

Sok knken. De bekenderadar-
>notel op het toestel heeft een
te van 9,1 meter, is 1,8me-
ten en "''''^ meter nooë< geme-
c .vanaf devUegtuigromp. De
t^

c*Pitbemanning bestaat uit
l ** piloten, een navigator en een, ordwerktuigkundige en het ra-. ."Personeel wonjt gevormd door
cf} tactische commandant, een

°rdinator voor de inzetvan ja-
latB, *Wee waPensysteem-coördi-
fari°rs en *weer°ndzoek-

dar-controleurs.

de gaten te houden. Zodoende be-
streken we vanaf datmoment vrij-
wel geheelZuidoost-Europa en het
crisisgebied. De meeste vluchten
werden uitgevoerd in de buurtvan
het Van-meer in Zuidoost-Turkije.
Van daaruitkonden deE-3A-toe-
stellen Syrië, Irak, Iran en ook de
Sovjetunie in de gaten houden."

AWACS kreeg er overigens nog
een taak bij. Boven Turkije was
zon druk vliegverkeer, dat de vlie-
genderadarstations gevraagd wer-
denalseen soort luchtverkeerslei-
ding te gaan functioneren.

Toen Irak op 28 februari capitu-
leerde, zat het werkvoor kon de
AWACS-Boeingserop. De radar-
stations haddenvastgesteld dat
geen vijandelijkevliegtuigen, ra-
ketten, troepen en schepenhet
NAVO-territorium waren binnen-
gedrongen. De AWACS-manschap-
pen konden beginnen met de af-
bouw in Antalya. Op 16 maart was
iedereen en alles weer terug op de
thuisbasis in Teveren. vendien past AWACS precies in de

nieuwe doelstelling en strategie,
dieonlangs tijdens de NAVO-top
in Rome werden afgesproken: de
vorming van snelle en mobiele in-
terventielegers. Nou, onze vliegtui-
gen zijn snelen meestal als eerste
in een crisisgebied aanwezig. We
komen alseerste en gaan als laat-
ste weg. Voorts voldoen we aan
een andere voorwaarde: we zijn
multinationaal.Geen wonder dat
de top debegroting tot 1997 heeft
goedgekeurd."

ren enkelevliegenderadarstations
actief boven lidstaatItaliëen de
Adriatische Zee om eventuele drei-
gingenvanuit het vechtende Joe-
goslavië te controleren. „Maar dat
is slechtseen korte actie geweest,
nauwelijkseen operatie te noe-
men," aldus Van denHoven.
Naar de meningvan de comman-
dant, deAmerikaanse brigade-
generaal JayD. Blume jr, bewijzen
de gebeurtenissenvan het afgelo-
pen jaaroverduidelijk dater voor
AWACS nog steedséen belangrij-

ke rol is weggelegd In het veilig-
heidsbeleid van het Atlantisch
verbond. „Binnen de Poolcirkel
heerst nog altijd spanning, depoli-
tieke situatie in deOostbloklanden
is bijzonder instabielen onze lid-
staat Turkije grenstaan een poten-
tieel crisisgebied.Kortom, vol-
doenderedenen om devinger aan
depols te houden. De NAVO-
opperbevelhebber John Galvin zei
onlangs: „Het Oostblok heeft de
intentieom te ontspannen, maar
heeft tevens nog dewapens." Bo-

Joegoslavië
Het was voor de tweedekeer sinds
de oprichting in januari 1980 dat
NATO/AWACSin actiekwam bij
een internationaal conflict. De eer-
ste maal was in 1986, toen deVS
deLibische hoofdstad Tripoli
bombardeerden als antwoord op
doorGadaffi gestuurdeterroristi-
sche aanslagen opAmerikaanse
doelen. Nog maar pas geledenwa-

Beperking

dad. „De dreigingviel op dat
moment mee. Bovendien moesten
we aan hetkostenaspect denken,
want het was een geldverslindende
operatie," legt kolonel Van den
Hoven uit. „Dal1, waren voor ons
voldoenderedenen om deactivitei-
ten te beperken. We gingen drie
vliegtuigenen twee bemanningen
terug. Dat betekende minder
vluchten."

In januarizag het commando zich
genoodzaaktom teverhuizen. De
vliegbasisKonya, dieop een hoog-
te van 1000metor ligt,kon in de
winter niet gebruikt worden we-
gens het slechte weer. AWACS
verplaatste alle toestellen en man-
schappennaar debasis Antalya
aan dezuidkust.

Op 15 januari1991 brak een nieu-
we fase aan. Die dagverliep het
laatste ultimatum dat de Veilig-
heidsraadBagdad gesteld had -
simpel gezegd: terugtrekken uit
Koeweit of er komt oorlog.Er was
sprakevan eenreële oorlogsdrei-
ging en AWACS gingvolop de
lucht in. Eén nacht later gebeurde
wat gevreesdwerd: de Golfoorlog
begon.
„Vanaf dat moment waren we 24
uur per dag operationeel in een
volle bezetting. Vanaf 17 januari,
toen de luchtoorlogvolop gaande
was, moesten we- tevens gaan con-
troleren boven Griekenland en de
centrale Middellandse Zee. Want
hetwas heelbelaingrijk om ook de
Iraakse bondgenoot Libië goed in
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ander zijds

°ktober brak een nieuwefasean voor de in Turkije gestatio-
neerde AWACS-bemanning. De
olfcrisis werd voornamelijk op
°l"tiek en diplomatiek niveau uit-

kochten. De aandachtconcen-
o eerde zich op hetvrij krijgen vane Vele westerse gijzelaarsin Bag-



UP* __^**^ pB WÉÈMÊtimW: Êp Als iouw persoonlijke stijl zich ken-
Jam"^*' ~NJfc___i _____P_PPiPifeS :;ÊS-W merkt door kreatief, kommunikatief en

'tf.f ________! _É|__!r klantgericht optreden, dan is er voldoende
Br^*^ -"■»« /_! ÉpF om te sla9en als tuil-time verkoper
II ***" nip WÊLr DJ Setpoint- Maar ook als part-timer. Mogelijk-
JH^j \S| BSÉa_i. fllr hedengenoeg dus. Maar Setpoint timmert dan ook
ï\ ? m 'SdSMteSÊw fl,nk aan de we9

V lÈm JQa 1 \ fVi X^Ép ~ ' Zo openen wij in hetvoorjaar van 1992een filiaal in Heerlen.

■ m \ Yj, . \ - Interesse? Zonder een vakgerichte opleiding(detailhandelsniveau MBO)
m' ■ \"/ \\ mW neeft solliciteren geenzin. Die moet jedus hebben afgerond of gevolgd.Leeftijd? Bij

fl^^\ 1 K voorkeurtussen 19 en 30 jaar.
■M \ A Wil jesolliciteren? Prima, wantwie weet ben jijonze man. Frank Hendrickx,

|y W \V\ Jn onze dodelijke verkoopmanager, wacht in spanning op jebrief. Wie hemeen beetje
1 ___ kent, weet dat jevan goedehuize moet komen. Maar daar staatwel een

__, .|_",Jf „,-,-„„„ J\ \ I II aantrekkelijke baan tegenovermet een dito salarisen uitstekende secundaire
* W vs\ II arbeidsvoorwaarden.

Élr WW lil Ora adres: Saftierborch 14,5241 LN Rosmalen.

S-ITPOINT
j fl Stichting Ziekenzorg
-JUpZ) Westelijke Mijnstreek

vp"***^ 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. Agnetenberg, Sittard (75 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)

(—m J Ten behoeve van de dienst Opleidingen Verpleging en Verzorging zoeken
wij kontakt met belangstellenden voor de funktie van

praktijkbegeleider
A-opleiding
Vakaturenr.: JA 13

funktie-informatie: " is belast met de koördinatie van aktiviteiten in het kader van het
praktisch gedeelte van de opleiding van leerlingen;

" geeft methodische praktijkbegeleiding;
" wordt betrokken bij de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling in

algemene zin en vervult projektmatige deeltaken bij specifieke
onderdelen van beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en uitvoering.

De vakature betreft in eerste instantie vervanging op zo kort mogelijke
termijn in verband met zwangerschapsverlof, met aansluitend
plaatsingsmogelijkheid voor onbepaalde tijd. Een part-time dienstverband
behoort tot de mogelijkheden.

funktie-eisen: " diploma A-verpleegkundige of diploma H.8.0.-V;
" tenminste 1 jaar praktijkervaring als verpleegkundige in een algemeen

ziekenhuis;
" onderwijsbevoegdheid konform de wettelijke Regeling Diploma A-

verpleegkundige. t.w.:- diploma docent-verpleegkunde, of- diploma leraar verpleegkunde, of- diploma hogere opleiding voor verpleegkundigen richting
onderwijskunde, of- M.0.-akte pedagogiek, afstudeerrichting onderwijskunde of
gezondheidszorg.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring konform FWG-funktiegroep 45 (met een minimum van
f 3035,- en een maximum van ’ 4091,- bruto per maand). De overige
arbeidsvoorwaarden konform CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: De heer J. Baar, projectmedewerker dienst Opleidingen Verpleging en
Verzorging, telefoonnr. 046-597855.

IJ Voor de afdeling Spelleiding van het MaaslandziekenhuisSittard zijn wij
op zoek naar belangstellenden voor de funktie van

hoofd spelleiding <8o%)
Vakaturenr.: GB 06

funktie-informatie: " leidt en coördineert de afdeling spelleiding;

" draagt zorg voor een zo gunstig mogelijk leefklimaat van in het
ziekenhuis opgenomen kinderen en hun ouders;

" begeleidt kinderen op diverse wijzen en verricht observaties;
" bevordert kennisoverdracht omtrent het kind aan anderen vanuit haar

psychologisch/pedagogische opleiding en werkt in dit opzicht samen
met andere disciplines.

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd, waarbij een
dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden behoort.

funktie-eisen: " HBO-J;
" beschikken over leiddinggevende capaciteiten;
" ervaring in een soortgelijke funktie is een pré.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats in FWG-funktiegroep 45, met een maximum van

’ 4091,- bruto per maand. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Telefonisch in te winnen bij mw. R. Doggen-Frielink, coördinerend
hoofdverpleegkundige Verplegingsdienst, tel. 046-597777, toestel 6579.

_l
f f Voor de afdeling Klinische Neurofysiologie op de lokatie Sittard zoeken

wij kontakt met belangstellenden voor de funktie van

leerling laborant
Vakaturenr.: AS 90

funktie-informatie: " voert onder toezicht diverse klinisch-neurofysiologische onderzoeken uit;
" verzorgt de opvang van en voorlichting aan patiënten;
" volgt zowel theoretisch als praktisch de opleiding tot laborant.

Het betreft een full-time funktie, waarbij van maandag t/m vrijdag wordt
gewerkt. Incidenteel kan men buiten deze werktijden worden
opgeroepen voor een spoedonderzoek. Ingangsdatum zo spoedig
mogelijk.

funktie-eisen: " diploma V.W.O. met natuurkunde en wiskunde in het vakkenpakket;
_" ruime sociale belangstelling en een grote dosis takt en geduld;

" bereidheid om (na een inwerkperiode) de opleiding tot laborant(e)
klinische neurofysiologie te volgen.

inlichtingen: Telefonisch in te winnen bij dhr. Avenhuis, hoofdlaborant Klinische
Neurofysiologie, telefoonnr. 046-597712.

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.

Zaterdag 30 november 1991 "28_____ ______ ______ ''^T

DE LIMBURGSE +WF
PERSONEELSp GIDS

WWFI Woningvereniging
■" Heerlerbaan

yÊ%\ Herhaalde oproep

Woningvereniging .Heerlerbaan" is een sociaal verhuurster
en exploiteert 2.440 woningen en 640 garages in de wijk
Heerlerbaan te Heerlen.
De woningvereniging heeft 22 medewerkers in dienst, onder
andere werkzaam op de afdelingen Technische Dienst,
Financieel Economische Zaken en Bewonerszaken.

In verband met het vertrek van de huidige functionaris roept
het bestuur kandidaten op voor de functie van:

Hoofd Financieel-
Economische Zaken (m/v)

Het nieuw aan te trekken hoofd wordt in het bijzonder belast
met een beleidsvoorbereidende taak zoals het verrichten van
toekomstverkenningen op financieel-economisch gebied.
Daarnaast krijgt hij/zij de leiding van de afdeling
Financieel-Economische Zaken. Deze afdeling is verdeeld in 2
sectoren: de sector administratieve registratie met als
primaire taak het registreren van financiële gegevens en het
samenstellen van de jaarrekening en de sector financieel
beleid.

Functie-inhoud:
- verantwoordelijk voor de leiding, planning en coördinatie

van de taken van de afdeling- opstellen van de integrale, financiële meerjarenbegroting
- opstellen van het beleggingsbeleid alsmede uitvoering

daarvan- verantwoordelijk voor interne controleprocedures- adviseren over de administratieve organisatie in specifieke
kwesties ten aanzien van het te voeren beleid- verantwoordelijk voor het beheer, de coördinatie en de
begeleiding van operationele informatiesystemen- mede-ontwikkelen van een managementinformatiesysteem- is lid van het managementteam, dat bestaat uit een
directeur en afdelingshoofden.

Functie-eisen:
- kennis op HEAO (BE-niveau), SPD- kennis van definanciële regelgeving van de

volkshuisvesting
- kennis van informatica en ervaring met geautomatiseerde

systemen, een pré is het NCCW-systeem
- kennis van administratieve organisatie en interne controle- leidinggevende capaciteiten- redactionele vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden:
Van toepassing is de ca.o. voor personeel in dienstvan
woningcorporaties. Voor deze functie zal inschaling
plaatsvinden afhankelijk van opleiding en ervaring.
Kandidaten dienen woonachtig te zijn in Heerlen danwei
bereid te zijn zich te vestigen in Heerlen of directe omgeving.
Leeftijdsindicatie: 35-40 jaar.

Belangstellenden, m.u.v. eerdere reflectanten, wordt
verzocht de sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae binnen
10 dagen na het verschijnen van deze oproep te richten aan
het bestuur van Woningvereniging „Heerlerbaan",
Postbus 6001, 6418 SB Heerlen,
t.a.v.: de heer B.J. Vermeulen, directeur.

Randstad f \
heeft volop'S',T
MDGO AW'ers of HBOJ'ers m/v
In de nabije toekomst zullen wij vaker werk krijgen op het
gebied van kinderopvang. Het gaat om een kinderdagverblijf
in Heerlen. Het werk is op OPROEPBASIS. U kunt alleen
reageren wanneer u over een diploma MDGO AW of HBOJ,
dan wel over enkele jaren ervaring in kinderdagverblijven
beschikt.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Timmerman m/v
Voor een timmerbedrijf in de omgeving van Sittard. U
beschikt over ruime ervaring en u bent lange tijd beschikbaar.
Heeft u interesse, neem dan z.s.m. contact met ons op.
Informatie bij Desirée Aarts, tel. 046-52 96 66.
Sittard, Rosmolenstraat 15.

CO2-lasser/
constructiebankwerker m/v
Voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. De nadruk ligt
vooral op constructiebankwerk. U beschikt over ruime
ervaring en bent per direct beschikbaar.
Informatie bij Kitty Pepels, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Elektromonteurs m/v
Voor een bedrijf in Urmond. U heeft een afgeronde LTS
Elektro-opleiding en beschikt over enige werkervaring. U kunt
op diverse projecten worden ingezet. Het betreft een full-time
baan voor lange tijd. Het werk is per direct.
Informatie bij Kitty Pepels, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Medewerker buitendienst m/v
Voor een bedrijf in exclusief kantoormeubilair. U bent
full-time en voor lange tijd beschikbaar. Uw werkzaamheden
bestaan uit het werven van nieuwe klanten en het
onderhouden van bestaande relaties. U bent circa 30 jaar.
Ervaring is een pre.
Informatie bij Kitty Pepels, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Winkelmedewerkers m/v
Voor een bedrijf in Sittard. Het betreft een vacature op de
versafdeling van een supermarkt van circa 35 uur. Een goede
motivatie en een verzorgd uiterlijk zijn vereisten,
verkoopervaring is een pre. De baan is per direct en voor
lange tijd. Tevens zoeken wij voor dit bedrijf een
AGF-medewerker. Spreekt het je aan om met groenten en
fruit te werken en ben je niet bang om de handen uit de
mouwen te steken, reageer dan meteen.
Informatie bij Astrid Ticheler, tel. 046-52 97 77,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Keukenhulp m/v
Voor een restaurant in Sittard. U werkt in wisseldienst
gemiddeld 30 a 35 uur, verdeeld over 5 dagen per week. De
opdracht zal circa 3 maanden duren. Ervaring of affiniteit is
een must.
Informatie bij Ingrid Kuijpers, tel. 046-52 97 77,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

ir randstad uitzendbureau
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mutsaersßtichting

Het Dr. Poelsoord ts Voor 20 uren per week wordt gevraagd een
Maastricht is een■ SSS-**--** Kreatief therapeut m/v
behandelingvan "psychische en psycho-
sociale problemenbij
volwassenen.De kapaciteit Funktie-informatie:
is 24 behandeiplaatsen- Tot hét takenpakket van de funktionaris behoort o.a. het:
Het aantal kliëntgebonden - ontwikkelen van een geëigend therapeutisch aanbod voor een
medewerkers is 15. strukturerend, resp. inzichtgevend behandelprogramma;
HetDr. Poelsoord behoort - procesmatig aanbieden van deze diverse werkvormen aan groepen
alswerkorganisatie kliënten;.
bestuurlijk dtrektioneei - waar mogelijk stimuleren van kreatief bezig zijn in de dagelijkse
tot de Mutsaersstiehtlng. leefsituatievan kliënten;- meesturen van het behamdelproces via participatie aan het

behandelteamoverleg.

Funktie- en opleidingseisen:
Van kandidaten wordt verwacht dat zij:- flexibel kunnen inspelen op een breed scala aan hulpvragen;- belangstelling hebben voor en beschikken over vaardigheden in het

Da MUTSAERSSTiCHmG werken met groepen memsen met psychische problematiek;
gevestigdte ver*», beheert- - de opleiding kreatieve therapie, beeldend vormen, aan een erkende

instelling afgerond hebben;
MUTSAERSOORD teVenlo _ gez jen <_e samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar eenen DR. POELSOORDte an

M a

Maastricht. herste*lings-
oorden voor psycho-sociale ______ __
t,.rf„ „_.. _„_r.._»-««_» Arbeidsvoorwaarden:nwp aan volwassenen. _->.._^ -_"

, _. "- de CAO-Ziekenhuiswezen is van toepassing;
hetagnêSPAVIUOEW ~ salariëring overeenkomstig het Funktie Waarderingssysteem
ie Verio, medisch kinderhuis. Gezondheidszorg.. T hoekskete Vento, Informatie en sollicitatie:
kinder-en jeugdpsychiatrisch - inlichtingen over de funktie kunt u verkrijgen bij mw. drs. I.
■dekenhufs. Benneker, dir. Dr. Poelsoord. Tel. 043-620366.- Schriftelijke sollicitaties kunnen tot uiterlijk 16-12-'9l worden gericht

H°Xte ****** aan de Mutsaersstichting, t.a.v. dhr. J.M. Linskens, hoofd
SSSSrS|v»n. Personeelsdienst, Postbus 242, 5900AE Venlo.
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Woont u in Noord-Limburg?
Bent u rond de dertig?
Heeft u verkoopervaring?
Bent u een doorzetter?
Bent u tactvol?
Bent u representatief?
Heeft u een opleiding op middelbaar niveau?

Dan heeft NLC Autolease een ideale baan voor u als lease-adviseur
in deregio Noord-Limburg. In dit gebied adviseert u prospects en
relaties over het boeiende produkt autolease.

Als middelgrote leasemaatschappij en 100% dochter van ABN AMRO, bieden
wij u naast een goed salaris:

* opname in het pensioenfonds;
a ★ auto van de zaak;

* gedegen opleiding;
* plezierige werksfeer;
* hoge mate van zelfstandigheid.

Richt uw sollicitatie met cv. aan:

NLC Autolease
t.a.v. de heer H.R. Klein,
postbus 189,
2350 AD Leiderdorp,
telefoon 071-458150.

L De Nederlandse Leasing Combinatie b.v. is
H Hl de uitvoerende organisatie achter NLO
3l|to lease! Autolease alsmede achter BVM Autolease efl
l w >> ABN AMRO Autolease^

caja Sap
Caja B.V. te Kerkrade maakt deel uit van de Nederlandse VDL Groep, een bundeling van
zeventien bedrijven die, met ruim 1200 enfthousiaste medewerkers, toonaangevend is op
het gebied van industriële toeleveringen iin de ruimste zin van het woord.
Caja B.V. is bekend om haar metalen en kunststof wielen, gebruikt voor tal van toepas-
singen, welke hun weg vinden over de helle wereld. Met circa 60 medewerkers heeft Caja
B.V. op haar marktgebied een uitstekende kwaliteitsreputatie opgebouwd, welke tot
uiting komt in zowel massafabricage alsook in relatief kleine series.

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij m/v:

KUNSTSTOF TECHNOLOOG VOORMAN KUNSTSTOF-AFDELING
De functie: De functie:
U draagt zorg voor een optimale voorbereiding van de pro- Met een groep medewerkers bent u verantwoordelijk voor het
ductie. Hieronder wordt begrepen: efficiënt verlopen van de kunststofproductie.
* het optimaliseren van bestaande productiemethodieken Uw werkpakket omvat:
* het ontwerpen en calculeren van productiematrijzen * het zelfstandig wisselen van matrijzen
* het uitwerken van nieuwe productietechnieken en het * het verrichten van machine-instellingen

draaien van proefseries * het zorgdragen voor optimale kwaliteit en kwantiteit
* het opstellen van instelprogramma's * het coördineren van de werkzaamheden binnen uw groep
U rapporteert, in deze zeer zelfstandige functie, aan het U rapporteert aan de bedrijfsleider. Uw werkzaamheden wor-
hoofd werkvoorbereiding en vormt het intermediair tussen den verricht in 3-ploegendienst. (Ma t/m vr.)
productie en werkvoorbereiding.
De kandidaat: De kandidaat:
* U heeft een opleiding op HTS-niveau, aangevuld met eur- * U heeft een opleiding op MBO-niveausussen op kunststqfgebied * u heeft ervaring met spuitgieten en/of kunststofextrusie
* U heeft bedrijfservaring met spuitgieten en kunststof ex- * U heeft leidinggevende en organisatorische capaciteiten

trusie * u heeft een resultaatgerichte instelling
* U bezit een probleemoplossende instelling
* Voorts heeft u een creatieve, ondernemende en enthou-

siaste werkhouding

Wij bieden:
* Voor deze functies bieden wij u een salaris passend bij de hoogte van de aan deze functie te stellen eisen.
* Daarnaast bieden wij u een dynamische werkkring in een expansie-gerichte onderneming.
Bent u geïnteresseerd? Stuur binnen 10 dagen uw schriftelijke sollicitatie aan ons bedrijf t.a.v. de
heer J.W.M. Mooren, Postbus 1102, 6465 BC KERKRADE.



De Luikse wijkrond deRue Perreuse is gebouwd op de steile
helling ten noorden van het centrum. Smalle straatjes met nog
smallere huisjes, gebouwdin de vorige eeuw. Mensen hangen uit
het raam ofrepareren auto's. Hier heeft Germain Dufour, Fran-
ciscaner monnik en politicus voor het Waalse Ecolo, een twintig-
jarige strijd achter derug. Een strijd voor het behoud van de
wijk, want 'ze', de gemeente en de multinationals, wilden er wol-
kenkrabbers en parkeerplaatsen bouwen; en een strijd voor een
menswaardig bestaan van de arme bevolking. Dufour gaat nu
naar Brussel, met vierduizendvoorkeurstemmen is hij in de Se-
naat gekozen. Hij is niet bang dat zijn wijk niet zonder hemkan:
„Het kan geenkwaad als het oude paard eruit gezet wordt. De
jongerengaan gewoondoor."

van krijgen. „En als het geen Turkenzijn,
danzijn het wel zwarten, jodenof Hol-
landse kaaskoppen." Het meest heeft hij
moeten lachenom de Zuidlimburgse
vaststelling dat de 'drugstrein' van Maas-
tricht naar Luik 'vol metbuitenlanders'
zit. „Dat krijg jemeteen trein die de
grensover gaat."

Verdeling
oudehippie en zijn simpele, duidelijke
taal is hij ookna zes jaarpolitiek nog
geen politicus in detraditionele zin. „Ik
ga mede naar Brussel om die gedistin-
geerde politieke gewoonteneens lekker
in dewar te schoppen," zegt de48-jarige
"net een grijns, „men is zo vreselijk ver-
standelijk dater voor niemand meer een
touw aan vast is teknopen. Cestune hor-
reur."

Ecolo verdubbelde tijdens de verkiezin-
genvan afgelopen zondag haar stemmen-
aantal. De partij is vergelijkbaar met het
Vlaamse Agalev en hetNederlandse
Groen Links, maar ex-straatveger, jonge-
renwerker en gemeenteraadslid Germain
Dufour doorstaatdievergelijking niet.
Metalle uiterlijke kenmerken vaneen

Een groot feest rond zijn verkiezing is
achterwege gebleven, de mogelijkheidis
Dufour niet eens te binnen geschoten.
Zondagavond heeft hij in het door hem
geleide opvangtehuisvoor daklozen in
Perreuse met iedereen die daar toevallig
Was een kopjekoffie en een glaasje wijn
gedronken,zoals op elke zondagavond.
..We zijn arm, dat moetje ook weten,"
verklaart Dufour, dieals Franciscaner de
belofte heeft afgelegd,ook altijd arm te
blijven. Symbolisch voor diebelofte
loopt hij immer met blote voeten in san-
dalen.

Van grenzenmoet Dufour sowiesoniets
hebben. „We krijgen toch een Europa van
regio's, van verzamelingen gebieden die
op een vergelijkbare manierbrood op de
plank moeten zien te vergaren. Dan wil
ik niet meer praten over grenzen, ook
niet over taalgrenzen inBelgië."

Het laatste is volgens deFranciscaner
vooral een economischekwestie, een
kwestie van een al dan nieteerlijke ver-
delingtussen hetrijke Vlaanderen en het
arme Wallonië.

„Particuliere ondernemers stekennu
enorme sommen overheidsgeldin hun
zak als ze in Wallonië investeren. Dat
geld isvan iedereen."

Het negerenvan grenzen hoort ook bij de
partij Ecolo, zegt Dufour. Dat hij als
priester samen met communisten en
anarchistenoptrekt, ziet hij als een over-
winning. „Niemand wordt uitgesloten,
het respecteren van de aarde en zijn be-
woners houdt nietop bij een bepaalde
levensbeschouwing."

Met een fijn lachjeconstateert hij dat 'die
buitenlanders' elders overal de schuld

Over hèt onderwerpvan de laatstever-
kiezingen, racisme, haalt Dufour zijn
schouders op. In Luik is het geen onder-
Werp. „Hier wonen en werken al zo lang
buitenlanders, dat het geen punt meer is.
Hier zijn ook geen getto's, zoals in Ant-
werpen en Brussel. Andere culturen ho-
ren bij Luik, derijkdom van diverse cul-
turen is zoals hiereen prachtigekans
voor devolkeren der aarde."
..Het is enorm verwaand om te spreken
over een immigrantenprobleem.Alsof
het ons eigenprobleem niet is. Aanpas-
sing, dat is het probleem, en degene die
denkt dat er niks met jegebeurt als ieder-
een om jeheen andere dingen doet dan jij
gewend bent, dieheeft het fout. Maarhet
goede voorbeeld is er, hier in Luik."

Verwaand

Bus
In dekatholieke kerk in Wallonië is hij
belast met hetregelen van de dialoog tus-
sen Islam en Christendom. Dat blijft hij
doen, zoals hij ook nooitecht afscheid zal
nemen van dewijk Perreuse. Hij ziet zijn
gangnaar Brussel als hetverlengdevan
dieactiviteiten.„Politiek terugbrengen
naar het niveauvan de gewonemensen,
van hetkleine volk."
Daaroverwil hij de gehelevolksvertegen-
woordigingkunnen toespreken. Rede-
twisten bijvoorbeeldover deprijzenvan
het openbaarvervoer. „Zolangarme
mensen nietmet de buskunnen omdat
diete duur is, willenwij geenTrain a
Grande Vitesse, deTGV uit Frankrijk."

DOOR RENÉ DIEKSTRA 'normale mensen' vaak betere
informatieverwerkers, omdat ze minder de neiging
hebben allerlei dingen gewoon in hun eigen
voordeel uit te leggen. Een depressievepoliticus
herinnert zich beter de negatieve berichten die
over zijn beleid of optreden in de media zijn
verschenen dan zijn 'normale' collega. Hij heeft
minder vaak de neigingom van zichzelf een irreëel
gunstigbeeld te presenteren en ziet vaak heel goed
in wat zijn eigen aandeel en wat het aandeelvan
anderen is in het tot standkomen van allerlei
gebeurtenissen. Maar het is mogelijk mede juist
omdat hij dat ziet, dat hij depressiefis.

Een in het oog springend voorbeeldvan het
'depressieve realiteitsbesef vind ik prins Claus. De
schaarsekeren dat ik naar een interview met of een
speechvan hem heb geluisterd, is me steeds weer
derealistische hoewel niet altijdvrolijk
stemmende inhoud van zijn uitspraken opgevallen.
Maar ik vind het ook opvallendhoezeer schrijvers
die hunroman ofverhandeling onmiskenbaar in
een depressieveperiode hebben geschreven, vaak
op een vlijmscherpe manier het maatschappelijke
circus aan dekaak weten te stellen.

Voor alle duidelijkheid, depressief en cynischzijn
twee verschillende dingen. Een cynicus is iemand
dieals hij dooie bloemenruikt, gaat kijken waar de
lijkkist staat. Een 'normaal' mens is iemand die als
hij dooie bloemen ruikt, gaat kijken waar hij ze *weg kan gooien en nieuwekan kopen. Een
depressief mens als hij dooie bloemenruikt, gaat
kijken naar de zinvolheidvan de dingen waar hij
en anderen mee bezig zijn. Maar goed dus dat de
meeste mensen af en toe depressiefzijn, want op
die momenten geldtvoor velenvan ons: sadderbut
wiser.

GOED DAT HET SLECHT GAAT
altijd alles aan. Niks was me te veel." Totdat ze
zich vanaf een bepaald moment afen toe
lichamelijk en geestelijk moe begon te voelen.
Maar het beeld datze van zichzelf had,van hoeze
vond datze moest zijn en moest functioneren,
stond haar niet toe op die signalen tereageren.

kwam er achter dat als ze inderdaad weer zo tekeer
zou gaanals vroeger - overactief, altijd bezig,
zelden of nooit time-outs of 'meditatieve perioden'
inlassen- ze in feite alleen maar bezig zou zijn een
volgende depressieover zichzelf af te roepen. Als
ze dat wildevoorkomen, danzou ze haar
prioriteitenlijstjeen daarmee haar levensstijl
moetenveranderen. Toen ze eenmaalhet besluit
genomen had om dat inderdaadte doen - beslist
niet gemakkelijkomdat jeniet alleen jezelfmaar
vaak ook mensen in je omgeving moet 'omturnen'- ontdekte ze dater veel waarheid schuilt in de
gedachte dat slechteervaringen devoorwaarde
voor goedekeuzen zijn.

Schuldig

Heftig ademhalenden met zijn hart gierendin zijn
keel, pakt hij deeerste de beste parkeerplaats om
bij tekomen. „Het is," bedenkthij daar, „wel
verdomd pijnlijk om zoveel te laataan tekomen,
maarhet is nog altijdbeter danhelemaal niet
aankomen. Hoofdzaak is dat ik niet in de
vernieling lig. De aanwezigen moeten daar maar
begrip voor hebben."
Hetvoorbeeld laatzien dat we soms een flinke
emotioneleoptater moeten krijgen voordat we
onze prioriteiten op het juisterijtje zetten. De
jongemanprobeert in zijn haasteerst metde
bekende middelen, snelen riskant rijden, zijn doel
tebereiken. Hoe onmogelijker dat doel, op tijd
komen, wordt en hoe angstiger hij zich daarover
maakt, hoe meerriskant gedraghij er tegenaan
gooit: ondankshet slechtezicht gaat hij steeds
wilder rijden. Dan komt de schok, de crisis, en de
beslissing om zijn prioriteiten te veranderen. Op
tijd zijn is niet meer hetbelangrijkste, de hogere
waarde van nog-in-leven-zijnkrijgt dieplaats. Maar
voor het tot dieomwaarderingvan waardenkomt,
is wel eerst een angstaanjagendeconfrontatie, een
crisis nodig.

Het woord crisiskomt uit hetGrieks en betekent
strijd, oordeel, beslissing. Een crisis ispijnlijk of
beangstigend, maar voor een goede ontwikkeling
van onze persoonlijkheiden van onzerelaties zijn
crises vaak 'broodnodig. Ik zieregelmatig mannen
en vrouwen van tussen de 40 en 50 jaar, diein een
diepe depressie zijn geduikeld. Vaak zijn het
mensen die jarenlangzeer actiefzijn geweest,
bezig van de vroege morgen tot de lateavond. „Ik
kon," zo verwoordde een vrouw het, „gewoon

Eenjonge
wetenschapper is met

zijn auto op weg van
Den Haag naar

Amsterdam om een
lezing te houden.

Plotseling komt hij in
een file terecht.

Paniek. Normaal moet
hij aan een uur genoeg

hebben om op tijd te
komen, maar dat zit er
nou niet meer in. Dan

begint het ook nog
keihard te regenen. Als

de file zich eindelijk
oplost, gaat het van

plankgas,
linkerrijbaan, constant

lichtsignalen.
Plotseling zwenkt de

opleggervan een truck
uit. Op het nippertje
ontsnapt hij aan een

ramp.

In plaats daarvan gooideze er nog meer energie en
tijd tegen aan om alle dingen maar zo goed
mogelijk tekunnen blijven doen.Totdat op een
bepaalde dag naar aanleiding van een gebeurtenis
die hoogstens een aanleidingmaar geen oorzaak
was (het bericht dat haar zoon dat jaarzou blijven
zitten), dedepressie toesloeg. Ze begon overal als
een berg tegen op te zien, verloor het plezier in de
dingen dieze vroeger graag deeden begon zich
terug te trekken. Van haar werk melddeze zich
ziek, familie, vrienden en kennissen ontliep ze
zoveel mogelijken zelfs thuis was ze het liefst
alleen.Eigenlijk was ermaar één plaats waar ze
zich nog enigszins op gemak voelde: in bed.

Het eerste wat me aan haar opviel toen ze in
behandelingkwam, was dat ze zich vooral schuldig
voelde. Schuldig over dat ze niet meerkon doen
wat ze voor haar gevoel moest doen, schuldigover
dat ze voor haar omgeving niet meer de persoon
van vroeger was, schuldigover dat ze het moest
laten afweten. Kortom: schuldigover haar
depressie. Toen ik haar vroeg wat ze in de
behandelingzou willenbereiken, antwoordde ze:
„Ik zou willen dat ik weer zo werd als vroeger."
„Maar," voegde ze eraan toe, „ik ben bang dat dat
nietreëel is."

Hoezeer ze met dat laatste despijker op zijn kop
sloeg, ontdekte ze in devolgende gesprekken. Ze

Ik van mijn kant werd door haar weer eens met de
neus gedrukt op dat merkwaardige verschijnsel
dat in depsychologische literatuur 'depressief
realiteitsbesef wordt genoemd. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat depressievemensen
zichzelf en hun omgeving vaakrealistischer
waarnemen en beoordelen danniet-depressieve
mensen dat doen.Eenvoudig gezegd, als jewilt
weten hoe het er in Nederlandnou echt voor staat
en hoe dat komt, danzou jedievraag bij voorkeur
aan een depressievepoliticus moeten stellen en
niet aan een 'normale' niet-depressieve politicus.
Die laatste zal je eerder een te rooskleurig dan een
reëel beeld van de stand van zaken geven.
Bovendien zal hij voor dedingen die goed gaan in
het land derol van zijn eigen partij en van zichzelf
overschatten, terwijl hij voor de dingen die slecht
gaanzijn eigenrol en die van politieke
geestverwanten juist zal onderschatten.

Depressieve mensen zijn invergelijking met

Realiteitsbesef
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Adelstand met
uitsterven
bedreigd

denkwijzer

" Priester Germain
Dufour neemt
zitting in de
Belgische Senaat.
„De rijkdom van
diverse cultureri is
een prachtige kans
voor de volkeren der
aarde."

Foto:
WIDDERSHOVEN

’Het kan ook anders in België’

Dufour blijft praten
voor de machtelozen

DOOR GEERT DEKKER

vrijuit

De adel is ten dode opgeschre-
ven. Als er geen beleidkomt, is
er over 150 jaargeen adel meer in
Nederland. Dat bleek op een on-
langs gehouden symposium over
dé ontwikkelingenin het Neder-
landse adelsrecht in Teylers Mu-
seum in Haarlem. Het sympo-
sium werd gehouden aan de
vooravond van de nieuwe wet op
de adeldom.

De jeugdigeadel weigert steeds
vaker als jonkheer,baron of jonk-
vrouw door het leven te gaan,
want maar al te vaak blijkt zon
titel eerder belemmeringen dan %
voordelen op te leveren. Een en- ;
keling laat zich zelfs uit de adel-
stand ontheffen. En degenen die
nietworden geborenmet blauw
bloed mogen, als de nieuwewet
op het adeldomvan kracht
wordt, nietworden verheven tot
deadelstand. Alleen voor leden
van hetkoninklijk huis is een uit-
zondering gemaakt. «.

Wordt erniets wordt onderno-
men, is er over anderhalveeeuw
geenadel meer over. Er wonen
nu 10.000mensen met blauw
bloed in Nederland, er zijn drie-
honderd adellijkefamilies. Dat is
aanzienlijkminder dan in de vo-
rige eeuw toen er nog vijfhon-
derd adellijke families waren.
De adellijkefamiliesBaron van
Voorst tot Voorst en Shaikh-al-
Mashaik Mahmood Khan uit Den
Haag, JonkheerL.E.D.S. von '<
Bönninghausen tot Herinkhave
uitDuitsland en graafD.S.I.T.V.
Festetics deTolna uit Aerden-
hout leken zich weinigzorgen te
maken dat ze tot een uitstervend
ras horen. t

HaarlemmerP. HofmanKolk, is
wèl bezorgd. Hofman Kolk, orga-
nisator van het symposium, wil
toetreden tot het adeldom. lets
dat als de nieuwe wet wordt aan-
genomen, voor hem onmogelijk
is. Hij vond het ongehoord dat de
afkomst nog steeds zwaarder telt
danpersoonlijke prestaties.
„Er liggen zuigelingen in dewieg
dievan adel zijn en daar niets
voor hoeven doen. Mensen die
zich hun leven lang inzettenvoor
de maatschappij kunnen nu
nooit tot de adel toetreden. Dat is
ongehoord. Het voordeel van een
titel? Als ik thuiskom en ikhijs
me in mijn spijkerbroek en ga
naar een of andere gore kroeg in
Amsterdam word ikheel anders
behandeld.Dat is het verschil."

Niet iedereen was het daarmee
eens. Er blijken nog steeds zeer
invloedrijkefamilies in het land
te zijn dië^van alles proberen om
te verhinderen dat gewone ster-
velingen toetreden tot de adel.
Rentenierende regenten moeten
in hun ogen voorrang houden op
industriële groten. Adel moet
vooral zuiver blijven.
Freule C. van Panhuys uitDen
Haagvond het niet gepast dat
vrouwen nauwelijks meetellen:
„Ikkan mijn adellijke titel niet
doorgeven, terwijl mijn broers
dat welkunnen. We hebben alle-
drie evenveel blauw bloed. Er
komt wel een nieuwe wet maar
dieverandert niet veel. De adel-
lijketitel is nog steeds verbonden
aan het mannelijke geslacht."
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Raadgevend Bureau Claessens is gespecialiseerd in aireer-consultancy, met name en internationale verwijsmogelijkheden, expertise van 90 full-time adviseurs,
outplacement. Bij outplacement adviseren en assisteren wij medewerkers in informatieover wervingsbureaus en vacatures. lederecliënt/consultant combinatie
opdracht van de werkgever bij het op korte termijn opsporen van een nieuwe, wordt op relevante onderdelen bijgestaan door een carrière-psycholoog, jurist,
passende werkkring. Inregionale vestigingen is tijden aandachtgericht oppersoon- opleidingsdeskundige enz.
lijke advisering. Enkelekenmerken vanons bureau: continuïteitenervaringsinds 1919.Lidvan

Met iedere cliëntkiezen wij een eigenmaat-adviestraject uit deter beschikking the Association of Outplacement Consulting Firms en Nobol. Pioniersgeest en
staande, zeeruitgebreide ala carte adviesmogelijkheden enfaciliteiten. Dat leidt tot innovatiefdenken. Grootste bureau inEuropa en derdein dewereld.Breedscalavan
optimalecarrière-keuzeneneengoedpassendenieuwewerkkringdiequainhouden opdrachtgevers in alle sectoren, van kleinbedrijf tot meer dan 50 van de top 100
salariëring beter voldoet. Het netwerk van kantoren biedt bovendien regionale werkgevers van Nederland. Op ditmoment bieden wijeen:

CARRIÈRE VOOR MANAGER
UITZENDBUREAU

ALS CARRIÈRE ADVISEUR
IN DE VESTIGING MAASTRICHT

Beginnend als m/v Adviseur Uit- " ca. 35 jaar, " goed ingevoerd in de regio. lossingen voor pensioenbreuken),
voerend Niveau staat de manager " ruime ervaring met alle aspe^en " duidelijke carrière-mogelijkhe-
die in de uitzendwereld een brede van het uitzendwerk, mogelijk aan- Wij bieden: den.
ervaring heeft opgedaan bij Raadge- gevuldmet bijvoorbeeld wervings-, " dynamischeinformele werksfeer,
vend Bureau Claessens voor een ofPZ.-ervaring in hetbedrijfsleven, enthousiasme voor het vak, dege- Voor een eerste contact geven wij de
nieuw carrière-pad. Professionele " advieskwaliteiten en een stimule- lijkheid, uitstekende onderlinge voorkeur aan een brief met getypt
verdieping, langere adviestrajecten, rende persoonlijkheid zijn even verhoudingen, CV. en een recente pasfoto,
nieuwe toekomstmogelijkheden. belangrijk als acquisitie begaafd- " een gedegen opleiding door erva- Uiterst vertrouwelijke behandeling
Intensieve persoonlijke contacten heden, ren outplacement deskundigen, is gegarandeerd,
met werknemers en werkgevers " integriteit, ambitie en een dienst- " uitstekende primaire en secun- Richt uw brief s.v.p. aan de heer
zowel binnen het bureau als op verlenende instelling zijn strikte daire voorwaarden: o.a. auto, rui- N.H. Smeets, vestigingsdirecteur
locatie. voorwaarden, me vergoeding van representatie- van Raadgevend Bureau Claessens,

" een goede persoonlijke presen- kosten, alle relevante verzekerin- MECC Business Center,
De verdere functie-eisen: tatie en schriftelijke uitdrukkings- gen, 100% pensioenbijdrage (eigen Gaetano Martinolaan 85,

" HBO-niveau, vaardigheid, pensioenfonds met interessante op- 6229 GS Maastricht.

Raadgevend Bureau Claessens
Diensten: Individueel outplacement op de niveaus: - Bestuur - Directie - Hoger Kader - Middenkader - Uitvoerend - Flexconsult " Partner Relocation Counselling - Third Age Planning - CarrièreConsultSysteem

Vestigingsplaatsen: Amersfoort Amsterdam Antwerpen Arnhem
Breda Brussel Den Bosch Den Haag Den Haag NOI Düsseldorf Eindhoven Frankfurt Groningen Hamburg Hengelo Hoofddorp Leeuwarden Maastricht München Parijs Rotterdam Utrecht Zaandam Zwolle

lil] / nuiyfKlll■■■■ f INTERNATIONAL
IH Wr De afdeling:

De afdeling externe montage is verantwoordelijk voor het samenbouwen,
Mayfran is een installeren, ingebruikstellen en onderhoudenvan installatiesbij de klanten in geheel
internationaal gerichte Europa.
onderneming met Wegens versterking van ons montageteamzoeken wij kontakt met kandidaten
zusterbedrijven in de (m/v) v°ór de funktievan:
U.S.A., Japan, India en
Korea voor de verkoop, r—" " — .. ;,*,,r!,."ü||!.i!'.,:|„|:,:,.,n"i' ... n.
engineering en produktie MftllTr 111*1 limil II lllOniir lIAIITIAPvan transport-en IN I LUK MCultANldljlHE Ml iGEvo^de'SSndüstrie. |, . ffTB*fFi'P »^f||Jllifl|gl:|iiiiilliii iflßiililillillii
De produkten, dievoor De funktie:
90% worden afgezet op de Na een gedegen inwerkperiode omvatten de in de regel zelfstandig uit te voerenEuropese markt, vinden werkzaamheden van de monteur onder andere:hun toepassing in de - het installerenvan transporteurs en het samenbouwen van aangeleverdemetaalindustrie, onderdelen tot complete transportinstallaties aan de hand van tekeningen,huisvuilverwerking en schetsen, bestekken e.d.;
schrootrecycling. - het installerenvan transporteurs en installaties omvat het afstellen, aansluiten op_ . overige apparatuur, ingebruikstellen en proefdraaien inclusief de rapportageDe betrokkenheid en inzet hierover.
van de ruim 250 ~ _.
vakbekwame nadere informatie kunt u kontakt opnemen met de heerFaas, hoofd externe
personeelsleden montage of de heer van derHeijden, hoofd personeelszaken.
garanderentechnisch en
kwalitatief sterke De funktie-eisen:
produkten. _ technische opleiding op MBO-niveau (LBO-metaal met SOM-opleidingen of

MTS-wtb.);
Mayfran maakt deel uit van - enkele jaren werkervaring in de metalectro-industrie;
de Industriai Components - daadkrachtige en initiatiefrijke persoonlijkheid met uitstekende contactueleGroup van Tomkins eigenschappen;
Industries Inc./U.S.A. - werkbare kennis van de Engelse en Duitse taal. Spreekvaardigheid Franse taal~ is een pré;

■_H_____i___l ~ rlJbewijs BE;
WWWWk - leeftijd 25-30 jaar.

De arbeidsvoorwaarden:
Een zelfstandige funktie in een internationaal bedrijf met technisch en kwalitatief
sterke produkten.
Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de funktie aangevuld met
gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.

De procedure:
u , _^^r Indien uw interesse is gewekt, stuurt uuw sollicitatiebrief, metMayfranLimburg B.V. volledige informatie over persoon, opleiding en ervaring naarpostbus 31032 nevenstaand adres t.a.v. de heer H.M.J. van der Heijden, hoofd6370 AA Landgraaf personeelszaken. Wij verwachten uw reaktie graag binnen 14dagen. Een
telefoon 045-329292 _^^r medisch en psychologisch onderzoek zullen deel uitmaken van de

selektieprocedure.

i

Wir sind ein Unternemen, das sich nach
jahrenlangenErfahrungen auf allen Gebieten des
Leichtmetallbaues auf konstruktief hochwertige
und schwierige Leichtmetallfassaden spezialisiert
hat.
Auf grund der starken Expansion haben wir in
Aachen die Niederlassung West eröffnet.
Hierfür suchen wir den

M ETALLBAUKONSTRUKTEUR
als verantwortlichen Leiter der Technik
sowie

Metallbautechniker
die bereit sind, beim Aufbau aktiv
mitzuarbeiten. Erfahrungen im Bereich
Fassadenbau sind eriorderlich.
Wir erwarten überdurchschnittlichenEinsatz,
der entsprechend honoriert wird.
Nebenleistungen können noch verharfdelt
werden.
Bitte richten Sic ihre schriftlichen
Bewerbungen an Herrn Helmut Liessener in
Firma

Alois Thierron i———K .-^GmbH & Co. KG *<M ■ T^V_J^ 1 VMetallbau Hl» Itj| ■ ■]■JNiederlassung SAAWest —m^^^^^mmmw'

ÏÏSel0 FASSADENSYSTEME
Tel.-nr.
0241/875854-55 — _

Notaris mr. J.L.M. Schutgens
te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

vraagt voor zijn groeiende praktijk een enthousiaste

SECRETARESSE
Zij werkt graag in teamverband, is nauwgezet en in
staat om zelfstandig te werken, neemt - waar nodig -initiatief en heeft affiniteit met de juridische/admini-
stratieve sector.

Zij bezit: - Havo/atheneumdiploma;
- afgeronde secretaresse-opleiding.

Interesse? Schrijf dan een sollicitatiebrief naar
notariskantoor mr. J.L.M. Schutgens,
postbus 119, 6430 AC Hoensbroek.

| «Ij

TV7/V DE LIMBURGSE J**É|fPERSONEELSGIDS»;
I "De

blij
flee
bes
der

SINT JOZEFZIEKENHUISI
Si

Het Sint Jozefziekenhuis is een middelgroot algemeen centrumziekenhuisvoor Kerkrade en omgeving. Or
Er zijn 235 bedden, inclusief een PAAZ-afdeling met 24 bedden. ...
In het Sint Jozefziekenhuis worden 24 specialismen beoefend. Pr.
De Stichting Sint Jozefziekenhuisheeft de uitvoering van een aantal ondernemende en administratieve
taken, in samenwerking met de Stichting Verpleegtehuizenen Bejaardenzorg Kerkrade en de
R.K. Stichting Moederschapszorg, opgedragen aan de Stichting ZVBM. "'~, va
Ten behoeve van de Ondernemingsraadvan het St. Jozefziekenhuis bestaat een vacature 'T
voor een

Ambtelijk secretaris «^ 11
voor 20 uur per weck d.

Taak/functie: de werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- het notuleren van de vergaderingen, het uitwerkenvan de verslagen en de bijbehorendevoort- hi

gangscontrolelijst;- zorgdragen voor een selectieve verspreiding van agenda's, uitnodigingen en bijbehorende lystukken; fM|- het voeren van correspondentie aan de hand van de globale aanwijzigingen van de Onder-
nemingsraad; J 1'

- een bijdrage leveren aan het opstellen van 0.R.-jaarverslagen, werkplannen en communiqués;- het bijhouden van 0.R.-documentatie; C- archivering; I- het onderhouden van interne en externe contacten.

Selectie-eisen: belangstellenden dienen aan devolgende selectie-eisen te voldoen.
Opleiding: opleiding op M.8.0.-niveau.
Ervaring: enkele jaren ervaring in een zelfstandige secretariaatsfunctie; bekendheid met tekst-r verwerking. jM$
Persoon: betrokkene dient zelfstandig de werkzaamheden te kunnen uitvoeren; hij/zij dient te
beschikken over goede contactuele vaardigheden; affiniteit met 0.R.-werkzaamheden; goede schrif-telijke uitdrukkingsvaardigheid en goede beheersing van de Nederlandse taal. S»
Salariëring: salariëring geschiedt conform FWG, functiegroep 35, zijnde minimaal ’ 2.449,- enmaximaal ’ 3.462,- bruto per maand op full-time basis. Overige arbeidsvoorwaarden gelden ' >conform de CAOziekenhuiswezen.
Inlichtingen: inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de secretarisvan de Ondernemingsraad,
dhr. J. Keren, telefoon 045-45499 of 45028.

Solliciteren: belangstellenden worden verzocht om binnen 10 dagen schriftelijk te solliciterenbij
mw. R. Giero, Personeelsconsulente van de Dienst P&O, Postbus 640, 6460 AP Kerkrade.

Selectie: bij de selectieprocedure zullen betrokken worden: de secretaris van de Ondernemings-
raad en de personeelsconsulente.

2>J»V i
m

:

C*W Bij CPC in Kerkrade is behoefte aan uitbreiding van
de verkoop afdeling, met een

W VERKOPER (M/V)

CPC Computergroothandel is Funktieomschrijving : Hetbetreft hier een funktie
een snel groeiend computer- voor 40 uur per week. Wij willen graag in kontakt
bedrijf, met vestigingen in komen metrepresentatieve en enthousiaste mensen
Kerkrade en Zeeland (NB). tot ca. 25 jaarmet een afgeronde commerciële
Onze steeds groeiende opleiding op middelbaar niveau.
klantenkring bestaat voornamelijk - Ervaring is niet noodzakelijk.
uit particulieren en het bedrijfsleven. - Kennis van MS-DOS, en populaire software-
De aktiviteiten van CPC pakketten is een must.
bestrijken het gebied van - Rijbewijs B
stand-alone computers tot en
met netwerken. Om onze goede naam Wij bieden interessant en afwisselend werk, in een
te kunnen blijven waarborgen zijn team van jongemedewerkers.
wij op korte termijn op zoek naar
een verkoper voor aanvulling van Sollicitaties : Kandidaten verzoeken wij binnen 7
onze verkoop afdeling, zodat dagen hun sollicitatie uitsluitend schriftelijk, met
deze afdeling haar activiteiten Curriculum Vitae terichten aan:
verder kan ontplooien, en snelle CPC Computergroothandel,
en soepele levering gewaarborgd afd. Personeelszaken,
kan blijven. Postbus 258, 6460 AG KERKRADE

.. ; -^

|£t stichting gezinszorg heerlen e.o.

zoekt voor de KERSTPERIODE 23 december
1991 t/m 3 januari 1992 (m.u.v. de kerstda-
gen en nieuwjaarsdag)

VAKANTIEHULPEN m/v
De te verrichten taken zijn vooral van huis-
houdelijke aard, veelal bij bejaarden voor 3
a 4 uren per dagdeel-
Van de kandidaten wordt verwacht:- leeftijd tussen 17 en 24 jaar;

i - ervaring in huishoudelijk werk;
j - goede contactuele eigenschappen.

Belangstellenden kunnen schriftelijk reage-
ren, vóór 9 dcc. as., t.a.v. afd. personeels-
zaken, St. Gezinszorg Heerlen e.0., postbus
357, 6400 AJ Heerlen.

MEDEWERKER VERKOOPBINNENDIENST M/V
Kifme^ Voor onze afdeling Verkoop opleiding. en studiekostenregeling.
«nfcamm7rtvai..^m" JmWmWK /^Ê Binnendienst wensen wij in kontakt te " Het beschikken over goede kontaktuele Bent u geïnteresseerd in bovenstaandeEb^slooZrvenïinTsTer 1060- ffK^ f W%\ g""met kandidaten voor de funktie . JKg funktie dan kunt u voor nadere
aroeiende marktvan dienvrip. rnnvpniünrp MME 1 1 / ■ ■ Klantvriendelijk zijn. informatie telefonisch kontaktfoXlHrtSas^ffi Fl - / ** MEDEWERKER VERKOOP " Een goede telefoonstern hebben. opnemen met de heer H. Gerards.ff6o^^KSSf£,tvmeer fLUL AwW^aJ-J BINNENDIENST M/V * KaSfS^aT * telefoon 043-686262. toestel 214.
maakt dPPi nitvanrio Mnra/^aimn rmc-n oan F ——« f*.-mw^^vg^z^-^^. Nederlandse en Duitse taal. Schriftelijke sollicitaties vergezeld van
moderne ffi f fWPI I' P^^lF De werkzaamheden omvatten: " Snel en accuraat kunnen werken. een curriculum vitae kunt u zenden aan" die mrt(^ f lil \\ i '" De telefonische verkoop van onze " Stressbestendig zijn. onderstaand adres, t.a.v. de heeromzrtranmim^^^^irtPni^rtP M ' Paukten. " Ervaring met tekstvewerking/ G. van Baardewuk. afdeling Personeel enomzet van ruim 160 miljoen gulden tot de 1 | | 1 , \ J , " Het bewaken van de voorraad. spreadsheed. Organisatiegrootste producenten van diepvries conve- 1 Z&S^mßêM^ "Sb; ’ "De fakturerinq u
niënce food in de Benelux behoort. Om haar VI^MI / V ■fM^A i / " Het verrichten van diverse Arbeidsvoorwaarden- ■Ë-J'i.1 '".KS'^n *nnen"e^ulten^ndn°9, «I / \ ■W V / administratieve werkzaamheden. Werken in een moderne organisatie met rßll Ül'rtarSll
vaard n Innn ,a, af h' )* oert

nMora,b*v' e
H
e" sla- V / \ | / ontwikkelingsmogelijkheden en eigen L fflj llfllJMla_PPnt*Z"beleld*Daa;DU wordt niet \ I_J-J_/ Funktie-eisen: verantwoordelykheden. Salariëring en IfcHU

m«nnünvesteerd,lnprod! Jkten en markten. V Cf/ " Een middelbare opleiding op M.E.A.O. arbeidsvoorwaarden konform de CAO. MoraßV Freqatweg 53maar ook en vooral m goede medewerkers. L_^^ - J (Commercieel) nivo of een vergelijkbare voor de Snackindustrie. Goede pensioen- 6222 NZ 'ffl



Zes procent van deLimburgers woont om detweeweken een kerkdienst bij, 9,6 procent om de drie tot
vier wekenen 38,8 procent eens per maand of minder.

In de laagte, als we dezogenaamde lage religie-bele-
ving daarmee mogen omschrijven, staatLimburg met45 procent aan de onderkantvan de lijst. Het percen-
tage dat hier 'laag' aangeeft varieert van 51,6 procent
in Arnhem en omstreken tot 68 procent inRotterdam-Rijnmond. In Zeeland, datflink scoort met depositie-
ve antwoorden op 'hoog', geeft nog altijd 52,5 procent
aan een lage religie-beleving te bezitten.

Als jevoor wat betreft het 'nooit', of'eens per maand
en mindernaar de kerk gaan' depercentages bij el-
kaar optelt blijkt dat 64,6 procent van deLimburgers
toch tamelijk onverschilligtegenover het bijwonen
van kerkdiensten staat. Ook dat percentage is lager
dan elders in ons land hetgeval is. Ter vergelijking: in
Noord-Holland ligt datrond de 80 procent; inRotter-
dam en Den Haag zelfs nog iets hoger en in Zeeland'

stigheid in dit verband: 50,6 procent van de Zeeuwenstelt nooit een kerk van binnen te zien. Het minstkerkvast zijn deRotterdammers, van wie 11,2 procent
zegt elkezondag te gaan.

De Limburger gaat vaker naar dekerk dan de inwo-
ners van deandere provincies in ons land. Dat blijkt
uit nadere bestudering van decijfers van de enquête
'De Staat van het Land. Van deLimburgs Dagblad-
lezers geeft slechts25,8 procent aan nooit naar dekerk
te gaan.Hetverschil met andere delen van het land is
hier het opvallendst. In West-Brabant zegt 41,1 pro-
cent van de geënquêteerden nooit naar dekerk te
gaan. In Rotterdam en omgeving ligt dat percentage
zelfs op 69,5. De overige delen van het land liggen tus-
sen deze twee percentages in. .

Enquête: christelijk Nederland lijkt tweestromenland te worden

Gelovigen nog steeds in de meerderheid
DOOR HANS WILLEMS

Kerkmensen vormen nog altijd een meerderheid in ons
land, maar de opvattingen over geloofen levensbeschou-
wingzijn sterk aan slijtage onderhevig. We geloven nog
wel, maar we weten niet meer zo goed waarin. Dat zijn en-
kele opvallende conclusies uit de enquête 'De Staat van
het Land', waaraan enkele tienduizenden lezers van regio-
nale dagbladen, waaronder ook het Limburgs Dagblad,
hebben deelgenomen.

derschreven door42 procent (87 in
1988), geloof in een vagevuur door
7 procent (was 19)en geloofin een
hel door 16(was 40 procent). Dat
de Bijbel het woord van God is,
onderschrijft 44 procent van de on-
dervraagden(tegen 64 procent in
1988).

Het heeft er dus veel van weg dat
gelovigen binnen en buiten de
kerk moeite hebben om onder
woorden te brengen wat de inhoud
van hun geloof is. Want het geloof
in God of een hogere macht wordt
niet alleen gevonden binnenhet
instituutkerk; Een derdevan de
ondervraagdendiezei nietbij een
kerk te horen, bleekwel een zeke-
re mate van gelovigheidte koeste-
ren.

"** '"e achterban van hetCDAWijkt maarvooreen kleinjkeluit gelovige mensen te
Eén op de drie Ne--krlanders die CDA stemt

Aöemt zichzelfreligieus ofNrreligieus. De overigepee achten zichzelfweinig
totniet religieus. Van de
jjemmersop 'klein rechts'r pPV, SGP en RPF) is drie-

-1 :*^art zeerreligieus georiën-
*«*erd.

«'echts éénderde van de
*~uA-kiezers gaat trouwe|ke zondag terkerke. En 20docentvan de christende-jRoeraten komt zelfs nooit
"innen een kerkgebouw,
literaard scoort de aanhangvanklein rechts juist weererg hoog met kerkbezoek.

pok GroenLinks kan nog
°P enige aanhang rekenen

ionderkerkelijke mensen,
**n op de acht kiezers van
**2e partij noemt zichzelff(%ieus. Tegelijkertijd

Foort Groen Links ook
"Oog met aanhangers die-"'chzelfnadrukkelijk als

["jet religieus' bestempelen,
ofschoon datpercentage
r°g hoger is bij de aanhang
**tv PvdA en de ultrarechtse[j-entrumdemocraten. Diepatste partij telt ook het ge-

ringste aantal kerkelijk ge-
tenteerde mensen, wat
{■etv van de onderzoekers de
jveet ontlokte dat deCD
"Us echt een 'goddelozeNub'is.

De resultaten van het onderzoek
laten zien datnog altijd een meer-
derheidvan deNederlanderseen
geloof of levensovertuiging aan-
hangt. Daar naar gevraagd ant-
woordde 57 procent van de Neder-
landerspositiefen 43 procent
negatief. Dat resultaat verschilt
aanzienlijk van een onderzoek dat
het bureau Interview twee jaarge-

leden publiceerde. Toen werd voor
heteerst gemeld dateen meerder-
heid(51 procent) zichzelf onkerke-
lijk noemde.

Nederland blijkt nogwel degelijk
een christelijk georiënteerd land,
zij het dat kerkelijkheid en gelo-
vigheid een neergaande lijn blijven
vertonen. Ter illustratie: een eeuw
geleden verklaarde slechts 1,5 pro-
cent van de bevolking niet toteen
geloofsrichting te behoren, nu is
dat 43 procent. De percentages on-
dervraagden dieopgaven islamiet
of joodte zijn, waren overigens zo
gering, dat die gegevens verder
buiten beschouwing bleven.

RKKerk
De snelsteafkalving van gelovig-
heid laat deRooms-KatholiekeKerk zien.Nog geen 27 procent
van de ondervraagden noemt zichrooms-katholiek. In 1988 was dat
nog 36 procent, in 197940 procent.
Ook de Nederlandse Hervormde
Kerk ziet haar aanhang snel slin-
ken. Slechts 13procent noemt zich
hervormd, tegen 19procent in 1988
en 22 procent in 1979.
Kerkleden diebij de enquête ge-
rangschikt -werden onder deverza-
melnaam 'gereformeerden' verto-
nen meer stabiliteit: 8 procent nu,
evenals in 1988. Hetzelfde geldt
voor 'overigekerkgenootschap-
pen': 6 procent nu, net als bij het
CBS-onderzoek in 1988.

Samenvattend blijkt christelijk
Nederland meer en meer een twee-
stromenland te worden, met even-
veel rooms-katholieken (27 pro-

Hogere macht

cent) als protestanten (25 procent),

y 1
HEEFT üEEAI BEPAALD GELOOF OFLEVENSOVERTUIGING ?

U /*\ ZEGT 57 % VAN ALLE ONDERVRAAGDEN /"~"\ \ /w,

WAT IS UWGELOOF OFLEVENSOVERTUIGING? I^nnnnn /\ >*v nnnn/VLHjUULI i g i DDD UUUUIDDD
flooms Katholiek I 7

Wed. Hervormd /— /13 j%
" Gereformeerd / / 76%— '-andere chr.gr. I TT% ' . ,

Islam In 1 °) Gereformeerde Kerken. _
We /%1 X Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)Jomr UL2% Gereformeerde Gemeentenoveno I / s 6 °/l ' ' ** = Alle overige christelijke groeperingen

naar geloofsovertuiging
GELOOFT U IN: JA (alle ondervraagden) Geref. R.K. Herv.

een hogere macht of in God/ j 68% 99% 93 97
een leven na de doodl ~]56% 92 71 82

hetbestaan van een hemelj H"42 % 91 57 79
het vagevuurrj^7% y\ \f~ ~g~~

*hell / 16 % 52 18 ~~32~
Ce duivel! 1 20% 61 20 44

de Bijbel als het woord van Godj 1 44% 92 64 86

HOE VAAK GAAT U NAARDE KERK ? 53%

PW /*~<r percentages zijn afgerond f~ ~1

’ /5% 6% I I
iedere om de 2 om de3-4 1x per maand itweek weken weken ofminder

Bron: GPD-enquète 'De staat van hel land' 1991 © GPD "nfograph.cs/illustraties:Reinoud Sijtsma/Theo Gootjes

Verantwoording
enquête
ue verhalen op deze paginazijn geba-
kerd op deresultaten van de enquête
*Je Staatvan het Land', een nationaal
opinie-onderzoek waar tienduizenden'ezers van vijftien regionale dagbladen
Jjetafgelopen voorjaaraan hebben
■jjeelgenomen.
JJeenquête is opgezet en uitgevoerd door de Gemeenschappe-
lijke Pers Dienst (GPD) in Den Haag, in samenwerking met
J**fiRijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit in Rot-terdam. De resultaten zijn verwerkt onder leiding van deLeid-Se psycholoog prof. dr R. Diekstra en deRotterdamse eco-noom prof. dr B.M.S. van Praag.

genoemdecijfers en conclusieskomen voort uitantwoor-den op vragen over deperiode vóór Pinksteren 1991. Volgens«e beide wetenschappers is er echter geen reden om aan te"temen dat deresultaten op ditmoment nietmeer zouden gel-den. Doordat degegevens zijn 'geschoond' en 'gewogen' kun-den ze in belangrijke mate representatief worden genoemdv°or de Nederlandse bevolking.

Als hetom grote verschuivingen
gaat op levensbeschouwelijk ter-
rein, blijken diezich vooral voor te
doen bij de inhoud van het geloof.
Geloof'in God ofeen hogere
macht' wordt onderschreven door
68 procent van de ondervraagden,
wat slechts 6 procent minder is
dan bij een groot onderzoek in
1979 en 14 procent minder danin
1966.

De concrete voorstellingen dieNe-
derlanders bij dat geloofhebben,
kalven in veel hoger tempo af. Zo
zegt nog maar 60 procent van de
Nederlanders te geloven in een le-
ven na de dood, terwijl dat in 1988
nog 74 procent was. Geloof in het
bestaan van een hemelwordt on-

Religiositeit
Opmerkelijk genoeg blijkt het lid-
maatschap van een kerkgenoot-
schap geen gelijketred te houden
met de mate waarin Nederlanders

woonte of behoefte aan sociaalver-
keer (koffie na de dienst!), gaat dus
niet helemaalop. Voor velen is het
bijwonen van een dienstblijkbaar
een manier om hunreligiositeit te
beleven.

mate van religiositeit grootzijn
tussen deverschillendekerken.
Van de gereformeerden noemt een
kleine 50 procent zichze Hf religieus,
terwijl dat bij rooms-katholieken
slechts20 procent is en bij her-
vormden 30 procent.

Van de gereformeerden gaatbijna
de helft trouw terkerke:: gemid-
deld eens per week. Bij rooms-
katholieken is dat slechts één op
de vijfen bij hervormden iets meer
dan één op devier. Dekerkgang is
dus het geringst bij dekatholie-
ken. Tenzij wekijken naar de on-
dervraagden dienooit terkerke
gaan, dan blijken hervormden (één
op de vier) het slechter te doen dan
dekatholieken (één op de zeven).
Het traditionele kerkbezoek op
kerkelijke hoogtijdagen alsKerst-
mis en Pasen zitkatholieken ken-
nelijk toch nog meer in het bloed
dan hervormden.

Religieuze gevoelens blijken vaker
aanleiding te zijn totkerkbezoek
dan kerkelijke gezindte. De veelge-
hoorde stelling dat kerkbezoek bij
veel mensen gestoeld is op ge-

Dorp en stad

Ter kerke

zichzelf als 'religieus' bestempelen.
Slechts 17 procent van deNeder-
landers noemt zichzelfnamelijk
religieus tot zeer religieus. Een rui-
me meerderheid, 60 procent, om-
schrijft zich als helemaalniet of
nauwelijksreligieus.
Verder blijktkerkelijkheid ook
geen direct te voorspellen invloed
te hebben op hetkerkbezoek. Min-
der danéén op de acht Nederlan-
ders gaat elkezondag naar dekerk.
Eén op devier Nederlanders gaat
tenminste één keer per maand
naar dekerk, de overige drie min-
der of helemaalnooit. Het aantal
Nederlanders datzegt nooit ter
kerke te gaan,vormt zelfs een
meerderheid: 53 procent. Dat is
hoger dan ooit tevoren uit onder-
zoek is gebleken. En opmerkelijk
genoeg geldt dieteruggang in
kerkbezoek voor allekerken in ge-
lijke mate, dus ook de gerefor-
meerden, die traditioneel altijd op
veelkerkelijke trouwkonden reke-
nen.

Minder verbazend is de uitkomst
dat hetkerkbezoek op het platte-
land hoger is dan in de stad. Omge-
keerd is hetpercentage mensen
dat nooit een kerk van binnen ziet
in de stad ook hoger danin dorpen
ofmiddelgrote plaatsen.

Tussen mannen en vrouwen be-
staan zowel watreligiositeit, kerke-
lijke gezindte alskerkbezoek be-
treft weinigverschillen. Wel is dat
geval tussen leeftijdsgroepen.

Naarmate men ouderwordt, noe-
men Nederlanderszich vaker reli-
gieus en bezoekenzij vaker een
kerk. Daarin verschillen we overi-
gens nietvan vorige generaties en
al evenmin van anderevolkeren.
Zolang er onderzoek is gedaan
naar de samenhang tussen leeftijd
en gelovigheid,bleek datverband
een keihard gegeven.

Wel blijkt nog steeds dat de onder-
linge verschillen in kerkbezoek en

Slechts weinig katholieken geloven nog in hemel en hel
Het opleidingsniveaublijkt weinig invloed te hebben
op gelovigheid enkerkelijkheid. De in hetverledengekoesterde gedachte dat geloofvaker voorkomt bijlager opgeleiden,vindt geen steun in de uitkomst van
de enquête.Bij de drieopleidingscategorieën diebijdeverwerking van de antwoorden onderscheidenwerden, blijkt de mate van kerkelijkheid in gelijke
mate aanwezig.
Ook voor hetkerkbezoek geldt dat.

Het lezersonderzoekheeft ook uitgewezendat het
denken over zaken als huwelijk, echtscheiding en kin-
deren krijgen tot weinig meningsverschillen leidt tus-
sen rooms-katholieken, protestanten en niet-kerkelij-
ken. Bij katholieken is net zon ruime meerderheid
tegen de stelling datechtscheiding 'nooit goed is', als
bij de andere groepen. Het Vaticaanen een belangrijk
deel van de Nederlandse bisschoppen zal nietblij zijn
met dieuitkomst.

wordt doorrooms-katholieken ook veel vaker
ontkennend beantwoord dan door protestanten

Slechtséén op de vijfrooms-katholieken in ons'and gelooft nog in het bestaan van een hel en
«ten duivel. Ook het geloof in een leven na de«ood is opvallend laag bij katholieken. Bij her-vormden en gereformeerdenis dat geloofnogWel by een meerderheid aanwezig.
De vraag of de Bijbel het woord van God is,

Niet verwonderlijk is het danook dat slechts
één op de vijfrooms-katholieken zichzelf alsre-ligieus of zeerreligieus bestempelt. Bij de her-vormden is dat één op de drie en bij gerefor-
meerden de helft.

Kerkgang Limburg
hoger dan elders

' ümburgs dagblad "J vrijuit
Zaterdag 30 november 1991 "31

DOOR PETER STIEKEMA
altijd nog op 73 procent.
Voor wat deintensiteit van dereligiebeleving betreft,
zegt twintig procent van deLimburgs Dagblad-lezers'
deze1 als 'hoog' te beschouwen, 35 procent als 'midden'
en45 procent als 'laag. Bij 'hoog' worden zij alleen
overtroffen door de inwonersvan Zeeland, diehier
25,2 procent invullen, deinwoners van de streekrond
Arnhem, die 22,1 procent scoren en deTwentenaren,
met: 20,4 procent.

CDA geen
partij van
kerkgangers

Van deLimburgers geeft 19,8 procent aan elkeweek
naar dekerk te gaan. Daarmee staan deLimburgers
op detweede plaats, wantin Zeeland zegt 28,4 procent
dekerk elke week te bezoeken. Opvallende bijkom-
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|II CARRIEREBEWUST ?

111 NIEUWE UITDAGING ?

DE VOLGENDE STAP UN
i;||! UW LOOPBAAN ?
gSgsKsf Adviesbureau Schulze & Partners bemiddelt regel- '£$%sss,§§!!§/» matig in opdracht van bedrijven. S&P maakt bij haar «£■»»§ sggjgijjg: wervingsactiviteiten o.a. gebruik van een intern kan- B§§&ïïïg
■:"!"!■&":"&$: didatenbestand waarin U, op strikt vertrouwelijke x«w»§B
Si&i&lï basis, uw persoonlijke gegevens kunt deponeren. §§§«§§§§§
:":":"!":":":":":":■ Hierna gaan wij voor U aan de slag. J-liSsils.
":":■:":":■:$:":"! Nadere informatie wordt U gaarne verstrekt door SSSSSssSSSS::::.:::::.:.:::: mevrouw E. de Zeeuw of de heer H. Schulze, tel. «wsw»
;:;:;";";";";■;";";: 043-686613. Na 20.00 uur tel. 045-259461.

"::::.:::.:::.;::::: Kasteel Holtmeulenstraat 9 ***! » iaË»»»SSSSK 6222 AV Maastricht fl£ ' * lllllls...:.:.:.:.:.:.:.:": tel. 043-686613 '» |888|||
':':*:':':':':':':': fax 043-637800 f » * lllillj

SCHÜLZ E IDpARTNE RS
Personeelsmanagement

Werving en selectie
Training en opleiding

(
Het bejaarden- Ten behoeve van het bejaardenverzorgingstehuis 'Molenhof'
verzorgingstehuis bestaat*op korte termijn plaatsingsrriogelijkheid voor een
'Molenhof' ressorteert . _

a .
KSÏfflur hoofd verzorginsii ,m/v,
die tevens de Deze funktionaris rapporteert rechtstreeks aan de directeur van
verpleegklinieken het verzorgingstehuis.
'Klevarie' en 'De

behenrtßr_rsmede 1 Functie-informatie:
beicUKdèrwerzorgings- Voorcieze leidinggevendefunctie zoeken wij een medewerkerfsteil
tehuizen van hetverzorgingstehuis diealsspilvoor deze dienstkan fungeren.
'Lenculenhof' en
'Koepelhof. Functionaris- organiseert, coördineert en controleert de werkzaamheden als

eindverantwoordelijke van de verz orgingsdienst;- geeft leiding aan een zestal afdelingshoofden;- levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van het
verzorgingshuis in het algemeen en de verzorgingsdienst in
het bijzonder en is in staat dit naar de dagelijkse praktijk te
vertalen.

Functie-eisen:
Wij zoeken een kandidaat die, in verband met het grote aantal
psychogeriatrische bewoners en de verdere vormgeving en
ontwikkeling van de groepsverzorging,- in het bezit is van een afgeronde verpleegkundige opleiding A

en B; aangevuld met de kaderoplleiding gezondheidszorg en/of
cursussen op managementgebiedl;- beschikt over enige jaren leidinggevende ervaring in een
soortgelijke functie binnen de intramurale bejaardenzorg;- op inspirerende wijze vorm kan geven aan de hedendaagse
ontwikkelingen in de bejaardenzorg;- het als uitdaging ziet om zorginhoud, personele belangen en
beheerszaken op elkaar af te stemmen;- beschikt over organisatorisch inzicht en affiniteit heeft met
automatisering;- goede contactuele eigenschappen bezit en flexibel is.

Arbeidsvoorwaarden:- het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring
minimaal f 3259,- en maximaal /' 4402,- bruto per maand, met
afhankelijk van de resultaten van, de functiewaardering
Burgerlijk Armbestuur een mogelijke uitloop tot maximaal
f 5057,-;- een rechtspositieregeling analoog aan die van de Gemeente
Maastricht is van toepassing;- De IZA-ziektekostenregeling en de ABP-wet zijn van toepassing.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de
heer J. Muytjens, personeelsconsulent, telefoon 043-210541,
toestel 337.

JLm%%r Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan de
Stichting Burgerlijk Armbestuur t.a.v. Vloofd Personeelzaken,
Polvertorenstraat 6, 6211 LX MAASTRICHT.

MOLENHOF

Binnen de Algemene Recovery Bloom (ARR)
bestaat een parttime (50%) vacature voor
een

verpleegkundige
Functie-informatie
De afdeling maakt deel uitvan de Paramedisch en
Medisch Ondersteunende Dienst. Samen met 15
collega'sdraagt de verpleegkundige bin nen de ARR
zorg voor een goede opvang, begeleiding en verzor-
ging van post-operatieve patiënten. Er i<; sprake van
variabele werktijden, afwisselend in ochtend-, middag-
en avonddienst.
Functie-eisen
" dipioma A-Verpleegkundige;
" bij voorkeur enigejaren ervaring ate\

A-verpleegkundige; * *'*lSff^É___ll
" zelfstandig en in teamverband kunne-'*» werken.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden:conform CAO-Ziekenhuiswezen.
Saiaris overeenkomstig FWC-groep 40. Dtt betreft
vooralsnog een voorlopige indeling.
Inlichtingen
BeJangstellendenkunnen informatie in/vinnen bij
de heer C. Loomans, ARfï, tei (045) 76 6750.

Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 11 december wor-
den gerichtaan de Personeelsdienst. D«ï sollicitatie-
gesprekkenvinden opdinsdag 17 dccc mber plaats.
Vermeid in de linkerbovenhoek van uw-' brief JL-91183.

Het De Wever-Ziekenhuis is een groot Jaarlijksworden circa 20.000 patiëntenalgemeen ziekenhuis dat een belangrijke opgenomen in de kliniek en 5.000 in de
centrumfunctie vervult in Zuid-Limburg, dagverpleaing; het aantal polikliniek-

bezoeken liedraagt ruim 250.000.
Samen met het St. Gregorius-Ziekenhuis Aan het ziekenhuis is een medische staf
en Verpleeghuis Schuttershof maakt het verbonden van 100 specialisten. Met
deel uit van de Stichting Gezondheids- 2.000 mcdewerkers is het DeWever een
zorg Oostelijk Zuid-Limburg. grotewerk gever in de regio.

-De
HffiH^HNiß&Sfiipßffißl

ANN SUMMERS NEDERLAND B.V. I
te Munstergeleen

vraagt

bedrijfsassistent(e)
(liefst mannelijk)

Functie-eisen: - Engels en Frans in woord en geschrift;- leeftijd 25 jaar of ouder;- minimale ervaring 2 jaar in
bedrijfsorganisatie.

Telefonische sollicitaties voor 12 december. Tel. 046-529012, vragen naar mevr.
D. Lamb. Arm Summers Nederland 8.V., Watersleyerweg 4, 6151 BD Munstergeleen. d2«.

WONINGVERENIGING „ÜBACH OVER WORMS"
De Woningvereniging „Übach over Worms" te Landgraaf bezit en ex-
ploiteert 1100 woningen, 1 bejaardencentrum en 72 garages.
Het werkapparaat bestaat momenteel uit 5 medewerkers.
In verband met uitbreiding van onze technische dienst is een vacature
ontstaan voor een:

BOUWKUNDIG OPZICHTER (M/V)
Taken: Vereisten:- toezicht houden bij nieuwbouw, woningver- - opleiding H.T.S.-bouwkundige;

betering èn groot-onderhoud; - goede schriftelijke en monde-- toezicht houden bij onderhoudswerkzaam- linge uitdrukkingsvaardigheid;
heden; - vaardigheden in onderhouden- inventarisatie woningverbetering, groot- van contacten met de bewo-
onderhoud en onderhoudswerkzaamheden; ners;- het aandragenvan informatie voor de onder- - ervaring met nieuwbouw, on-
houdsbegroting; derhoud en woningverbetering

- inspectie van woningen bij klachten en mv- is een pré;
tatie; - enthousiaste en praktische in-- het ontvangen en registreren van klachten in stelling;
het computersysteem; - belangstelling voor automatise-- verzorging van technisch/administratieve za- ring;
ken. - leeftijd bij voorkeur tussen 25

en 30 jaar.

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op het belang van
de functie en afhankelijk van leeftijd en ervaring op basis van de CA.
0.-woningbouwcorporaties. Het is de bedoeling een arbeidscontract
af te sluiten van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt daarnaeen
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. De aan te
stellen medewerker dient bereid te zijn om zich in Landgraaf te vesti-
gen.
Belangstellenden wordt verzocht hun eigenhandig geschreven sollicitatiebrief, voorzien van
alle van belang zijnde gegevens, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richtenaan;
het bestuur van Woningvereniging „Übach over Worms", postbus 32049,6370 JALandgraaf.

H?i-DE LIMBURGSE :
MMIIT PERSONEELSGIDS1 <rw ' I
, _

SuperconfexB.V. is een detailhandelsketen in heren-, Op ons hoofdkantoor te Stem (Limburg) beschikt
dames- en kinderkleding. De organisatie telt 80 win- wij over een automatiseringsafdeling, die met beW
kels in België, Nederland en Luxemburg en biedt van een IBM system 38 /AS/400 ondersteuning
werkgelegenheid aan ca. 1500 medewerkers. leent aan de commerciële en administratieve dienste11

De bezetting bestaat uit een team, waarin nauwe&
menwerkingen inzet van grootbelang is om een g°*
de dienstverlening waar te maken.

Ter uitbreiding van dit team zoeken wij een

ervaren systeembeheerder/database beheerder mh
FUNCTIE-INHOUD: FUNCTIE-EISEN:
De systeembeheerder/database beheerder is despil - HBO-opleiding, richting Informatica
tussen de afdeling ontwikkeling en productie en rap- - meerdere jaren ervaring als systeembeheer^1
porteert rechtstreeks aan de Information Manager. database beheerder
Hij/zij geeft richtlijnen m.b.t. de manier van ontwik- - goede contactuele eigenschappen
kelen en het maken van technische- en gebruikers- - kunnen werken in klein teamverband
documentatie. Tevens wordt sturing gegeven aan de - leeftijd tot ± 40 jaar.
afdeling productie voor een optimale inzet van de aan-
wezige apparatuur en programmatuur. Daarnaast is
deze persoon verantwoordelijk voor het database-
beheer en het optimaal houdenvan de organisatievan
gegevensverzameling.

Daarnaast zijn wij op zoek naar een:

ervaren systeemanalyst/programmeur m/v
FUNCTIE-INHOUD: FUNCTIE-EISEN:
Van een systeemanalyst/programmeur verwachten wij - HBO-opleiding, richting Informatica
een duidelijke inbreng in het maken van een functio- - meerdere jaren ervaring als systeemanalyse
neel ontwerp, alsook devertaling hiervan naar appli- programmeur
catieprogrammatuur. - goede contactuele eigenschappen
Tevens moet het onderhoud van deze programma- - kunnen werken in klein teamverband
tuur aan hem/haar kunnen worden toevertrouwd. - leeftijd tot ± 40 jaar.
Deze persoon draagt zorg voor de bijbehorende do-
cumentatie en assisteert de gebruiker bij test en in-
voering.
Het spreekt vanzelf dat ervaring in programmering in
RPG 111 evenals kennis van het IBM system 38 en
AS/400 aanwezig moet zijn.

Voor meer informatie over deze twee functies kunt u Sollicitaties kunt u richten aan:
bellen met Superconfex B.V.
Dhr. W. Schlösser T.a.v. Drs. W.A.M, van den Essen
Information Manager, Postbus 66
tel. 046-331010 6170 AB STEINI A

iDe Dienst Zorg Postaktieve Militairen - waarvan het hoofdkantoor is geschiktheid. In overleg met de verzekerde en andere betrokken

***’'"A gevestigd in Heerlen -is de beleidsondersteunende en -uitvoerende instanties initieert, ontwerpt en coördineert u een reïntegratieplan.

JU I instantie voor pensioenen, wachtgelden, uitkeringen, voorzieningen Advisering en besluitvorming hierover vindt plaats in nauw overleg

:mJ |en sociaal-medische aangelegenheden van ■■■■___ Ifc ■■%Bil g\ MM met de verzekeringsgeneeskundigen. Op basis

I (postaktieve) militairen. Momenteel zijn er II I k l# Mm I ■|m I \Wn van uw ervaring levert u een bijdrage aan het-. lil vacatures bij de bureaus Geneeskundige IL^fLli I arbeidskundige deel van het sociaal-medisch

mp Adviezen en Sociaal Medisch beleid. En u volgt, vanuit het vak-
Onderzoek. Bureaus met als fl I T AIO Dl Il%Il __■ %lf I Uil II 9ebied' de ontwikkelingen op

HH|| kerntaak het uitbrengen van lil 1 H|lQ| UJULiJIiI IIUIU het terrein van de sociale zeker-

111 adviezen op sociaal-medisch heid, werkgelegenheid en revali-

': f^t jl gebied. Het bureau Geneeskundige llflf ||| Wim L ■■ \m* datie' Het brut° iaarsalaris voor deze func"

~ t J|§ Adviezen maakt deel uit van de afdeling WII %| Il I_T■ I !■ tic bedraa9 t " afhankelijk van opleiding
Sociaal Medische Aangelegenheden en B wwl■■■ ■■ ■■■ ■*■■■■ en ervaring . maximaal circa f 73.000,-

-|| heeft Heerlen als lokatie. II PFIH_TLl _AP ITfITAIIT inclusief 8% vakantietoeslag.

Versterking wordt gezocht in de N HPP K PR (|P Kl I H °E E>SEN D>E BE'°E FUNCTIES
persoon van een zeer ervaren 11 lihllkkll WI Wlllli%lll STELLEN

Vm/ ARBEIDSDESKUNDIGE (V/M) Voor de posities bij beide bureaus is een HBO-opleiding in perso-

QjjJ P GENEESKUNDIGE ADVIEZEN nele, sociale oftechnische richting de basiseis. Uitstekende advies- en

■k In deze functie adviseert en informeert u actief het hoofd van communicatie-vaardigheden zijn tevens een vereiste. In verband met

E de afdeling over het beleid omtrent de wetstoepassing en -uitvoering het ambulante karakter van de tweede functie, is hiervoor een rij-

|P^ op arbeidskundig terrein. Mede aan de hand van de wettelijke regel- bewijs B vereist.

||f geving stelt u kwaliteitsnormen op met betrekking tot onderzoek en WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN ?
rapportage. Verder ontwikkelt u, waar nodig in samenwerking met Wij bieden u, ongeacht welke van de vacatures u gaat vervullen,

I andere disciplines, de benodigde (beheers)instrumenten om de taken een verantwoordelijke en bijzonder interessante functie op het veel-

Ite kunnen uitvoeren. U toetst uitgebrachte rapporten aan de regel- zijdige terrein van de arbeidskunde. Niet minder interessant zijn de

I geving en draagt bij tot een zo hoog mogelijk professioneel niveau voorzieningen, zoals een uitgebreid pakket aan studiefaciliteiten om
f van de adviezen. Het bruto jaarsalaris, verbonden aan deze functie, binnen uwvakgebied up-to-date te blijven. Minimaal heeft u recht op

V bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - maximaal 23 vakantiedagen per jaar, plus 12 ADV-dagen.
circa f 85.500,- inclusief 8% vakantietoeslag. INFORMATIE EN SOLLICITATIE

Sp. Voor het bureau Sociaal Medisch Onderzoek, gevestigd in Utrecht, . Voor meer gedetailleerde informatie over de functies kunt u
m. wordt gezocht een ervaren contact opnemen met Kapitein-luitenant ter zee arts H.J. Stolk,

Wk ARBEIDSDESKUNDIGE (V/M) (045) 73 76 21. De heer J.J.M. Joosten, (045) 73 76 13, kan u infor-

:M. SOCIAAL MEDISCH ONDERZOEK meren over de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid genieten
't..:■:.'.'.. \

U brengt in deze functie adviezen uit op het gebied van o.a. de leden van etnische minderheden en gehandicapten de voorkeur.

I mate van arbeidsongeschiktheid en de arbeidskundige restcapaciteit, Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 14 dagen, richten aan de

Ide fictief te bepalen inkomensschade en maatregelen/voorzieningen afdeling Personeelszaken van het Directoraat-Generaal Personeel,

I betreffende het behoud, herstel c.g. de bevordering van de arbeids- postbus 4490,6401 CZ Heerlen.

MINISTERIE
IDEFENSIE



Dat wil overigens niet zeggen dat professionele hulpverleners
zonder meer vrijwilligersnaast het sterfbed dulden. Door de
stichting gehouden enquêtes hebben namelijk uitgewezen dat
hulpverleners uit de eerste lijn vaak de opvatting huldigen dat
leken niet aan het bed van een ernstig zieke horen te zitten, bang
als ze zijn dat zij bepaalde aspecten van de begeleiding voor zich
opeisen. Angst voor concurrentie dus. Huisartsen en wijkver-
pleegkundigen voelen zich meestal heel persoonlijk verantwoor-
delijkvoor hunpatiënt en vindenhet moeilijk om deze verant-
woordelijkheid met anderen te delen. De Stichting Landelijke
Samenwerking Terminale Zorg vindt het in ditverband van
groot belang datvrijwillige organisaties een goederelatie opbou-
wen met degenen diewerkzaam zijn in de eerstelijns zorg. „Riva-
liteit is uit denboze en kan vele goede bedoelingen afremmen of
doorkruisen," aldus de stichting.

De geest
van ’Locky’

De projectgroep in Kerkrade-West is een van deruim 50 bij de
Stichting Landelijke Samenwerking Terminale Zorg(SLSTZ)
aangesloten organisaties die zich op diverse wijzen bezighouden
met de zorg voor stervende mensen. Terwijl in derest van Neder-
land voldoende aanbod is, is het potentieel aan vrijwilligers in
Limburg extreem laag. „Limburg is voor ons nog een witte vlek,"
zegt Marijke Besteman, consulente van het landelijk steunpunt
vrijwilligers terminale zorg(VTZ) in Bunnik.

Thuis sterven, wie wil dat niet? Hoewel de medisch-tech-
üologische ontwikkelingen in de laatste decennia erop
Waren gericht om terminale patiënten zo lang mogelijk in
Wen te houden, werd een ander, minstens net zo belang-
tijk aspect over het hoofd gezien. Namelijk de manier
daarop wij met stervenden omgaan.

Voor inlichtingen over de situatieen het eventueel zelf als vrij-
williger actiefworden inKerkrade-West kan men bellen met
045-452625.

Wie meer informatie wilkan terecht bij het landelijk steunpunt
Vrijwilligers Terminale Zorg(VTZ) in Bunnik, telefoon
03405-96266.

en intensieve medische zorg van onschatbare waarde is. Dat vrij-
willigerswerkkan in principe door iedereen uit de omgeving van
de stervende worden gedaan, mits dievrijwilliger de uitgangs-
punten 'Geduldig, bescheiden en volhardend' in achtneemt.

Volgens de stichting moet ervoor worden gewaakt dat de ster-
vensbegeleiding een al te professioneelkarakter krijgt. Want vol-
gens haar schuilt hierin het risico dat er naast dereeds bestaande
een nieuw specialisme opstaat. 'En dat zou een grond tot afwijzen
kunnen zijn voor mensen die vanuit een concrete situatie geroe-
pen worden een medemens te begeleiden op het laatste stuk le-
vensweg', aldus de stichting.

Een van de doelstellingen van de SLSTZ is het doorbrekenvan
het taboe datnog steeds op dooden sterven ligt. In ditverband
vindt zij dat dehulp van mens tot mens naast de verpleegkundige

Met de vrijwilliger
op weg naar het einde

Natuurlijkkan iedereen dieoud,
£'ek of stervend is zich in een zie-
kenhuis of verpleegklinieklaten
°Pnemen. Voor mensen die afhan-kelijk zijn van medicijnen en appa-
ratuur of diealleen door het leven
Saan en niet kunnen steunen op de
s,choudervan een partner offami-
ueleden is dit zelfs een uitstekend
alternatief.
Maar de hypermoderne medische
*°rg kanvaak niet het grotever-
giet en de verstikkendeeenzaam-
heid verhullen diestervenden aan
"et eindvan hun levenineen kille

oVervalt. In dat-
2elfde ziekenhuis, waar anderen
Senezen en naar huis worden ge-
buurd, voelen ze zich in de steek
platen. Er zijn al ziekenhuizen in
Nederland die deze situatie onder-
innen en een afdeling voor termi-
nale zorg inrichtten waar bijvoor-
beeld familieleden dag en nachtgunnen verblijven en waar huis-dieren mogen worden gehouden
daardoor nogenigszins een huise-
'üke situatiewordt gecreëerd.

wordt het zeer warm in een korjaal
onder detropenzon.

's Avonds huil ik soms een beetje
als ik in dekeuken sta. Vier jaar
geleden, toen ik pas in Suriname
woonde,viste ik een hondje uit de
berm van de weg. Mijn huisgenoot
noemde haar 'Locky' als eerbetoon
aan de hoofdredacteur waar hij
voor werkt. Ruim een week gele-
denheb ik Locky begraven in de
tuin naast de bananeplant. Een
hondjekan nu eenmaal doodgaan,
ook al was het een flinke hond ge-
worden, die negen succesvolle
nakomelingen op de wereld heeft
gezet. 'De Here geeft, deHere
neemt, denaam van deHere zij ge-
prezen' wordt in Paramaribo dage-
lijksomgeroepen op de radio, ter
afsluitingvan derouwadvertenties
diemet gedragen stem worden
voorgelezen. Voor Locky natuur-
lijk geen advertentie. Wel tranen
als ik kijk naar de hoek van de
keuken waar ze stond om haar bak
rijst naar binnen te slobberen.

Raar is dat. Jeweet dat erergere
dingen in dewereld zijn daneen
voortijdig afgebroken hondeleven.
Sterker nog: Paramaribo is de
standplaats waar in de afgelopen
jarenwel het een en ander is ge-
beurd. Daar denk jeniet aan als
met vereende krachten dat gat
wordt gegraven in de bananen-
hoek.

Zou ik daar goedaan gedaan heb-
ben? Het volksgeloofvan deSuri-
namers zegt van niet. De Creolen
nemen aan dat de geestvan Locky
rond het huis blijft rondwaren om-
dat ze begraven is op het eigenerf.
Bij de buren was beter geweest, of
liever nog een flink eindverderop.
Andere bevolkingsgroepen heb-
ben zo huneigen bijgeloven, maar
nemen dat van deCreolen en die
rondspokende geest uitermate se-
rieus. En de straf is ook erg. De
geest zou niette beroerd zijn om
ook mijn anderevierhonden ziek
te maken, zodaterbinnenkortnog
heel wat gaten te graven zijn.

Jaren geleden, toenRonnie Bruns-
wijk nogbraaf lijfwacht was van
legerleiderBouterse, kreeg ik het
antwoord. Ik weet dat hetkoud en
guur is in Nederland. Maar stelt u
zich voor: in de weken voor Kerst
zat ik in een korjaal. Op deboven-
Tapanahony-rivier, zon twee da-
gen varen van Paramaribo. Vraag
me nietwat ik daar deed, want dat
vragen toeristen zich nooit af. De
buitenboordmotor sloegafen gaf
er blijk van het een heel langetijd
niet meer te gaan doen. En dan

" Joke Zegel
en Netty
Albers
coördineren
de vrijwillige
hulp aan
terminale
patiënten in
Kerkrade-
West.

foto:
DRIES

LINSSEN

pensen voor wie de specialist
jjtetsmeerkan doenen die weten

Ffat ze binnen afzienbare tijd over-
igen kunnen ervoor kiezen om
'huis te sterven, in hunvertrouwdeomgeving waar ze met hun partner

kinderen liefen leed deeldenen
bij de persoon inkwestie onuit-

wisbare herinneringen oproept.
\*mringd door de warme zorg van
j*eandere gezinsledendieze in
Principe dagen nachtbij zich heb-ben kunnen ze zich in allekalmteovergeven aan de naderende dood.

gezeten. Begin vorig jaarwerden
beroepskrachten inKerkrade-West
voor het eerst daadwerkelijk ge-
confronteerd met denoodkreet
van een bejaard echtpaar, waarvan
departner stervende was: kunnen
jullieons helpen?

„Nu zijn er welvrijwilligers diere-
gelmatigmet ouderen een omme-
tje maken en afen toe met hen
naar de dokter gaan. Maar nooit
zijn zij rechtstreeks geconfron-
teerd met mensen diethuis ster-
vende zijn. Ik kan me welvoorstel-
len datveel mensen huiverigzijn
voor het omgaan met terminale pa-
tiënten. Jekunt zon vrijwilliger
ook niet meteen in het diepe
gooien,"zegt Netty Albers.
In septembervorig jaar werd een
lijst gemaaktvan vrouwen en man-
nen diein aanmerking komen voor
deze vorm van hulpverlening. Na-
datmet 30 kandidaten was gespro-
ken over wat ditvrijwilligerswerk
inhieldbleven er zestien over. De
jongste is 40 jaaren de oudste 65.
„Het zijn gewone mensen die iets
willen betekenenvoor een ander
zonder daar enige beloningvoor te
krijgen,"zegt Netty Albers. In veel
gevallenmeldden mensen zich aan
omdatze geraakt zijn doorhet ster-
venvan een familielid of een goede
vriend en hebben ze meegemaakt
hoewaardevol het is om thuis te
sterven. Door zich alsvrijwilliger
beschikbaar te stellen willen ze dit
ookvoor anderenmogelijk maken.
Al zijn mensen diezelfnog een
rouwproces doormakenniet ge-
schikt voor deze job,net zo min als
mensen dieditwerk beschouwen
als een oplossing voor hun eigen
problemen.

Tijdens een korte cursus werden
ze met zoveel mogelijkfacetten
van het sterven en dehulp aan
stervenden vertrouwd gemaakt.
Een huisarts kwam iets vertellen
over de medische aspecten van het
sterven terwijl een pastor de ge-
loofsbeleving besprak. Een maat-
schappelijk werker hadhet over
allerlei practische zaken zoals het
opmakenvan een testament, ter-
wijl devrijwilligersookwerd ge-
leerd hoeze terminale patiënten
moeten verzorgen. „Het gaatvaak
om heel kleine dingen die jeechter
nietverkeerd mag doen, zoals de
patiënt verliggenofte drinken ge-
ven," zegt Joke.

Op het eerste gezicht lijkt het heel
gemakkelijkom jeman ofvrouw
of vader of moeder uit het zieken-
huis te halen en thuis verder te
verzorgen, maar depraktijk valt in
veel gevallenbittertegen.

Netty Albers: „Wat overkomt een
gezin waarvan het familielid naar
huiskomt? Heel veel, veel meer
dan mensen vaakkunnen vermoe-
den. Opeens verschijnener zon 8
of 9 mensen in huis, zoals een huis-
arts, degezinshulpen de gezins-
verzorging.Dat loopt 's morgens, 's
middags en 's avonds vaak door el-
kaar en de man of vrouw van de
patiënt moet dat allemaal opvan-
gen. Ga daarmaar eens aan staan!
Dat gaat niet, daarknap jeop een
gegeven moment op af. En ik heb
het meegemaakt dateen patiënt
die langetijd thuis werd ver-
pleegd, in de laatste week toch nog
naar hetziekenhuismoest omdat
zijn gezin het niet meerkon bol-
werken. En dat is natuurlijk diep
triest. Wij proberen waar dat nodig
is vrijwilligers in te zetten zodat
het normale leven in zon gezin

De motorist blies op sproeiers en
reinigde vlottertjes. De koelaman,
een gewaardeerde medewerker die
waarschuwt tegen gevaarlijkerots-
blokken, hielpkijken. En ik liet
me overboord zakken voor een
verfrissende duik in de Tapana-
hony-rivier. Je moet toch wat.
Maar het werd niet op prijs ge-
steld. Ik diende onverwijld weer in
de korjaal te klimmen om uit han-
den te blijvenvan de immer loe-
rende watergeest, dieal'menige
indiaanen bosneger verzwolgen
had.

Na een extra lang rondje zwem-
men gafik gehoor aan hetverzoek.
Te meer daar de motorkenbaar
maakte dat hij erwel weer zin in
had. 's Avonds, op het toen nog
volstrekt onbekende Stoelmansei-
land, werden wijze woorden ge-
sproken dooreen Surinaamse
Chinees. De bootsman was nog
steeds kwaad over mijn onverant-
woordelijke gedrag. En ik geloofde
nog steeds niet in diewatergeest.

De man zei: „Die geestbestaat wel
degelijk.Maar hij hindert je alleen
als jeer voor openstaat. Hollanders
hebben een pantser om zich heen
dat hen ongevoelig maakt. Dus
iedereen heeft gelijk."

Met datantwoord waren de moto-
rist en ik tevreden. Ik heb mijn
andere honden ingeprent dat ze
zich niets hoeven aan te trekken
van Locky's geest, want ik geefze
eten, dus genietenze de bescher-
mingvan hetHollandse pantser.
Maar zeker weten doe jehet nooit.
Ik heb mijn honden danook aan-
geraden zich niet nodeloos op te
houden in debuurt van debanane-
planten. En zelfdoe ik dat ook
niet. Ik huil soms een beetjein de
keuken om debeste hond die ik
ooit had.

door

PETER
HAMANS

Relaas geldt deze 'ideale' situatienet voor iedereen. Vaak is de part-ner zelf te oud om continu in de
*eer te zijn en klaar te staan. Of*°nen dekinderen tever weg engeperkt diehulp zich tot belang-
stelling op afstand. Maar dikwijls
°°k durven denaasten niet vooren stervende te zorgen omdat wij
*..°nze jachtigehi-techmaatschap-

Py. waarin alles toch zo perfect
j>eregeld is, blijkbaar nog steeds
iet op een open(hartige) en war-"^e manier weten om te gaan metac stervenden.

inlevingsvermogen dergelijkevra-
gen moeten pareren. Waarbij één
aspect voorop staat: jehebt altijd
te accepteren hoe de bewuste man
ofvrouw erover denkt. Jemoetje
verdiepen in die ander en je eigen
mening mag nooitdomineren."

cursus jeniet leren. Toch zul jeals
vrijwilliger met gevoel voor de si-
tuatie en een behoorlijke portie

wensen zijnen de meest geschikte
tijden. Dan gaan we samen met de
vrijwilligerkennismaken met de
patiënt en de familie waarbij de
patiënt uiteindelijk beslist of de
vrijwilligerwordt ingezet. Wil hij
of zij het om een bepaalde reden
niet, dan gaat het niet door. Dat
respecteren we. We willen ons be-
slist niet opdringen."

tje van de huisarts of wijkverpleeg-
kundige dateen bepaald gezin het
niet langerkan bolwerken en aan-
geeft vrijwillige hulp te willenheb-
ben. Netty of ik neemtkontakt op
met het gezin en bekijkt wat de

*n de wijkKerkrade-West draait
pnds enige tijd het projectVrijwil-
JgeTerminale Thuiszorg. Gerug-

°esteund door tienduizend gulden
pbsidie van deStichtingAanvul-
endeKruiszorg Kerkrade en bege-eid doorberoepskrachten regelen
*cc vrijwillige coördinatorenhet
erk waarvoor in principe vijftien

rijwilligers, waarvan het overgro-
te deel vrouwen, inzetbaar zijn.
f*etKerkraadse project wil ertoe
ijdragen datmensen thuis kun-jjensterven. Totnu toe zijn alleeneKerkraadse huisartsenen de ge-
inszorg van het project op de
oogte, omdat zij alseerste meterminale patiënten te maken krij-gen en debehoefte aanvrijwilli-

§ershulp signaleren.

het hele proces overleven. Want zij
moeten straks hoe dan ook toch
verder. Het klinkt tamelijk onbe-
langrijk, maar het betekentvoor
mensen die dag in daguit metzon
ziekbed worden geconfronteerd
een enorme verlichting als ze even
een middagjevoor zichzelfwillen
hebben. Een paar uur winkelen of
met dekinderen de stad in. Even
naar eenverjaardag om bij te pra-
ten metkennissen ofvrienden. Je
moetje gedachteneven op nul
kunnen zetten, datkan een erg
ontspannend effect hebben."
Hoewel aan de mensen diezich
voor ditvrijwilligerswerk melden
geen extreem hoge eisen worden
gesteld, wordttoch een groot be-
roep gedaan op hun emotionele
uithoudingsvermogen.En als het
aan de twee coördinatorenligt
worden de vrijwilligerstijdens het
stervensproces zo vroeg als het
kan ingezet om een zo goed moge-
lijkerelatie te krijgen met de pa-
tiënt.

Hoe is de gang van zaken in de
praktijk?

Joke Zegel: „We krijgen een sein-

f'etty Albers uit Landgraaf en Jo-
je Zegel uitKerkrade coördineren~e inzet van vrijwilligers. Netty

"as 42 jaarwerkzaam als verpleeg-
kundige waarvan 20 jaarin de
wijkverpleging, terwijl Joke jaren-
iang in het bejaardenwerk heeft

toch doorgang kanvinden. En la-
ten we eerlijk zijn, het is natuurlijk
ook erg belangrijk dat departner
of defamilieleden van depatiënt

De vrijwilligers in Kerkrade-West
gaanvooralsnog maximaal twee
keer vier uur per week op pad. En
alleen overdag en 's avonds. „Want
als hetecht op waken en stervens-
begeleidingaankomt danvinden ■wij dat onze mensen een stapje te-
rug moeten doen. Daarvoor zijn de
familieleden en professionele
krachten beschikbaar en verder
een dokter en een priester. Het is
vrijwilligerswerken datmoet het

ookblijven. Als je de juistebalans
weet te vinden tussen de maximale
zorg van deberoepskrachten en de
volle inzetvan devrijwilliger, dan
kunnen veel mensen die nu in het
ziekenhuis liggen ookthuis overlij-
den," vindt JokeZegel.

„Je moet er tegen kunnen dater
veel verdriet op jeafkomt. Ener-
zijds hoefje geen stervensbegelei-
ding te geven maar aan de andere
kant ben je als vrijwilligereen ver-
lengstukvan defamilie, dié op het
moment dat jij daar binnenkomt
even gas terug neemt. Dan worden:soms vragen gesteld waar de vrij-
willigergeen pasklaar antwoord op
heeft, zoals 'Wat gaater straks met
mij gebeuren?', 'Wat laat ik achter,
kan mijnvrouw straks wel alleen
verder?' Als deuren verstrijken en
;de band inniger wordtkrijg jete
maken met prangende vragen als
'Waarom ik en niet dieander? Wij
hebben het toch nog zo goed sa-
men. Waarom mogen wij niet sa-
men onze 50-jarige bruiloft vie-
ren?'
Wat antwoord jedan? Dat kan een

De vrijwilligers inKerkrade-West
zijn tweemaanden operationeel. In
dieperiodekregen ze twee hul-
paanvragen en die zijn allebei ge-
honoreerd. Netty Albers en Joke
Zegel vinden het nog te vroeg om
conclusies te trekken. Wel voelen
ze er veel voor om al een tweede
groep vrijwilligers te gaan voorbe-
reiden op de terminale zorg. „Het
hoeven geen supermensen te zijn
die de hele wereld aankunnen
maar die gewoon bij stervenden
willen zijn 'om er te zijn. Als jezo
om jeheen kijkt zie jeeen wereld
die steeds materialistischer en
egoïstischerwordt. Dan is het toch
logisch datje éénkeer in jeleven
iets voor een ander doetzonder
daar ietsvoor terug tekrijgen?"
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Paramaribo
Marie-Annet van Grunsven

’Geduldig,
bescheiden
en volhardend’

Van alle oudere Nederlanders boven de65 jaarwoont 89*procent
thuis. Onderzoek heeft uitgewezen dat in geval van ziekte eerst
hulp komt van departner, dan van de eigenkinderen, buren,
kennissen ofvrijwilligers. Intweede instantie wordt de betaalde
hulp in de persoonvan bijvoorbeeld een werkster ingeroepen.En
Pas op de laatste plaats verschijnt degezinsverzorgende of de
wijkverpleegkundige. Bij de zorg voor stervende ('terminale') pa-
tiënten is bijna altijd deeerste-lijnszorg betrokken, dus de huis-
arts, wijkverplegingen gezinszorg.

vrijuit

STANDPLAATS:



Ift,-DE LIMBURGSE
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Milieuzorg voor overheid en bedrijven
De Limburgse Reinigings & Mi-
lieudienst LRD b.v. verzorgt een V\\9in9-Ï 4compleet dienstenpakket op het _<? 'fy.
gebied van milieuzorg voor over- <§ \heid en bedrijven. Daarvoor be- £ o.schikt zij over divers materieel om jf MmWummS »
alle werkzaamheden uit te voeren ~^^kmkwWMÊ*>. *■*

die betrekking hebben op het WMmTÊkWm\\Lgebied van afvalverwijdering en .^fl Uvfa^_fl___k.
reiniging.

LRD b.v. zoekt voor haar nieuwe vestiging in Hoens-
broek voor onmiddelijke indiensttreding:

A. ervaren, all-round meewerkend
chef werkplaats m/v

De persoon die wij zoeken vervult een belangrijke spilfunktie in het bedrijf. U
heeft niet alleen een uitstekende kennis van de moderne bedrijfswagentech-niek, waarvan de auto-electronica en hydrauliek een belangrijk onderdeelzijn. doch u kunt ook leiding geven aan een klein team van medewerkers endeze motiveren. U bent verantwoordelijk voor een technisch optimaal
functionerende werkplaats en het dagelijks onderhoud van hat wagenpark.

Gezocht wordt een kandidaat met gedegen opleiding en kennis van auto-techniek. U beschikt over het vakdiploma 1e monteur, bij voorkeur tevenshet vakdiploma APK. Leeftijdsindicatie: 30 è 40 jaar. Ten aanzien vanwerktijden dient u een flexibele instelling te hebben. Geboden wordt eenzelfstandige funktie, waar eigen inbreng en creativiteit essentieel zijn. Hetsalaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen.

B. ervaren, all-round monteur m/v
De persoon die wij zoeken is gewend om in een klein team zelfstandig tewerken. U heeft kennis en ervaring van moderne bedrijfswagentechniek Ubert medeverantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het wagenpark.
Wij vragen van u behalve een vakgerichte opleiding autotechniek, vooral eenflexibele en service gerichte instelling. U beschikt over het monteurs-vak-cfiploma en hebt meerdere jaren ervaring als zelfstandig werkend monteur.Leeftijdsindicatie: ± 30 jaar.
Ten aanzien van de werktijden dent u een flexibele instelling te hebben. Hetsalaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen.
De sollicitatie: geïnteresseerden kunnen een eigenhandig geschreven briefmet hun gegevens sturen naar:
LRD b.v. t.a.v. de directie; Postbus 1, 6240 AA Bunde.

Certec B. V. is een sterk Certec B.V. zoekt in de regio Noord-Brabant en
groeiend Nederlands Limburg een:

bedrijf. Hethoofdkantoor -^ _-^ _____»_■___. -__-_-_ -_-_--.

_ __.
is gevestigd te COMMERCIEELAmersfoort, metfilialen in MEDEWERKER m/v

Functie:
Certec B.VJsthanS een ,„ uw aktjvjtejten staan he, onderhouden en

uitb°uwen van bestaande relaties alsook acquisitie
a7reZnZZ"n «wl*"»'- u analyseert de behoefte van uw prospectDaamafstisCeneTßV e" kom, Vanuit UW P"iuktenpakket met

oplossingen, waarbij het uitgangspunt steedstS» maatwerk is* ook d<- afterJles zullen tot uwin*n%Z3r*r- verantwoordelijkheid behoren. U weet zichloegangsDeveiitgtng. gesteund dooreen uitstekend produktenpakket. U
n*rtt*.Rl/ _. _,__,„ ""apporteert aan de verkoopleider, met wie u tevens

«o >^, . 5 een target afspreekt.flexibele organisatie, die
zowel aan detailhandel w'jvragen:

en GWB als aan Een energieke, enthousiasteverkoper, die affiniteit
industrie en overheid heeft met de automatisering. Uw opleiding ligt op

levert. HBO-niveau. U beschikt over zeer goede
Serviceen klantgericht contactuele vaardigheden. U heeft enige jaren

denken staan hoog in het ervaring als verkoper.
vaandel. Leeftijd: 25-30 jaar.

Wij bieden:
Een zeer zelfstandige en afwisselende functie in
een sterk groeiend bedrijf en een dynamische— —_ A\ werkomgeving.

Ë^WÊÈrW^ÊImU'® Uitstekende salariëring en secundaireVWllvU arbeidsvoorwaarden.■ Bent u toe aan een nieuweuitdaging?
Schrijf uw handgeschreven sollicitatiebrief metcv.■ t \ t \ binnen 10 dagen aan:

I || | Certec B.V.

■flBfl ■ Postbus 898, 3800 AW Amersfoort,
t.a.v. mevr. mr. M.E.G. de Mooy,■flfll "flfll afdeling personeelszaken.

Ter versterking van onze tekenkamer zoeken wij een

TEKENAAR/
WERKVOORBEREIDER
| Functie-Inhoud: ~

Zelfstandig uitwerken van tekeningen voor luchtkanalen enconstructie-werken.
Het flexibel inspelen op overige voorkomende werkzaamheden.Het ondersteunen van de projectleider.

I Functie-eisen:
MTS-Werktuigbouw.
Zelfstandig kunnen werken in een klein team.
Inventief zijn in het bedenken van alternatieven.
Ervaring in de plaatverwerkende industrie.
Leeftijd 20-35 jaar.

I Geboden wordt:
Een interessante en verantwoordelijke functie in een gezondbedrijf.
Belangstellenden voor deze functie kunnen hun schriftelijkesollicitaties richten aan de directie van:

I ■ flfl^ Iso-techniek

IW Boomen B.V.
Molenweg 8, 6372 AN Landgraaf-■-,^^^^^ Industrieterrein StrijthagenW tel. 045-313154

CLAESSEN
ELEKTROTECHNISCHE GROOTHANDEL "" ê

ALMELO - APELDOORN - HEERLEN - OSS - DELFT - DIEMEN - TILBURG
Wij zijn een landelijk opererende groothandel in technische en electrotechnische
artikelen metzeven vestigingen in Nederland.
Ter versterking van onze enthousiaste bemanning in ons verkoopkantoor te Heerlenzoeken wij een

TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERK(ST)ER M/V
Tot de taken zullen behoren:- telefonische verkoop- balie-verkoop- het verstrekken van electrotechnische adviezen
Wij verwachten:- ruime verkoopervaring in de E.T.-branchp- opleiding op MTS-E of gelijkwaardig niveau- goede contactuele eigenschappen- uitgesproken commercieel gevoel
Wij bieden:- goed salarisen secundaire arbeidsvoorwaarden- interne en externe cursussen en productttrainingen [_^*¥^- uitdagende en zelfstandige functie -f. ?hY*"
Uw uitgebreide, schriftelijke sollicitatie Ijè^-fjP
kunt u richten aan: 4r
Fa. Claessen, t.a.v. de heer Wolters, cONELGROpostbus 2616, 6401 DC Heerlen " GROEP

IWilt u eerst meer informatie, neemt u dan contact op met de heerL Wolters(vestigingsleider), tel.: 045-713500.

The dream

When Euro Disney opens its gates, 32kms cast of Paris, on 12April 1992, our Cast
Mernberswill help lo make dreams come truc for 11 million guests in ilie first year.
The management team is in place. The action isready to start. So, to help create ifie Disney
magie, we now need Cast Mernbers who have:
* A friendly, oulgoingpersonalily.
*Excellent communication skills.
* A sincere desire lo previde quality service f First name: j
toothen.

*The ability to converse in French and English. j Surname- j
* Eligibilily to wodc in France. j yyjj^,.
For an application form please fill out and return
the coupon to: Euro Disney Casting, ! , j

Amsterdamsestraatweg 37,
3744 AMBaarn, Holland. i j

jKP^*^ *,""'""'"'<v .»_» i Posta'C°<:le; >
r -*J^ Eur#<fc>isfOcp> j Ci(y; I
© A sertous invitation to join thefun I Ref: RT/1 /334/01/21D |

-------"--"---■----------------------■■----^■------■■^■^■^^^■^^^^■^^^^^■■^^^■^^■■■■-—---—- —--——_«._____.— „_.__ J

Van Dale Talen bv -vcvncrjl&ée
Van Dale Talen bv is een jonge en snelgroeiende Jan van Eycklaan 2, Bilthoven
onderneming op het terrein van trainingen Engels, Postbus 94,3720AB Bilthoven
Frans, Duits, Spaans en Nederlands voor het telefoon (030) 287861
bedrijfsleven. Onsopleidingsinstituut maakt deel uitvan Wolters-Kluwer nv, een internationaal
uitgeversconcern met vestigingen in 6 Europese
landen en de Verenigde Staten.

MET SPOED zoeken wij naar een

docent(e) ENGELS
voor het gevenvan een in-company training
in de regio Zuid-Limburg.

Het gaatom een verbintenis op uurbasis.
Functie-eisen:- native beheersing van het Engels u wordt verzocht z.s.m.- onderwijservaring en/of didaktische opleiding telefonisch contact op te- goede beheersing van het Nederlands nemen met:- affiniteit met het bedrijfsleven dhr. drs. P.P.H. Waterval

De kandidaten dienen op minimaal twee dagen per P_|V
week beschikbaar te zijn van 16.00 uur tot 19.00 uur. BPMÏ fwJfwÊli
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij
representatief zijn, over goedecontactuele
eigenschappenbeschikken en klantgericht denken.__________________

U1123

Wij vragen:

2 CV-MONTEURS
voor het plaatsen van alle voorkomende c.v.-installaties en c.v.-ketels
2 VERWARMINGS SERVICE- EN
ONDERHOUDSMONTEURS
Ervaring met het verhelpen van storingenvan alle soorten c.v.-ketels en
onderhoud hiervan.

2 AANKOMENDE
VERWARMINGSMONTEURS
Enige ervaring gewenst.

Wij vragen: - i.b.v. rijbewijs;- genegen zijn avond- en weekenddiensten te maken;- eventueel ploegendienst;- goedeomgangsvormen;
Wij bieden: - een zelfstandigefunctie;- goede socialevoorzieningen;- goed loon;- eigen wagen;- werkweekvan 38 uur.
Sollicitatie: tijdens kantoorurenvan 9.00-16.00uur na telefonischeafspraak: 045-227676.

■ ■ -

~ ECONOMISCH P^OLLEGf
1 CENTRALE DIRECTIE

Bij het secretariaatvan deCentrale Directie beslaat een HetEconomisch College omvat Jra
vacature voor afdelingen Coboenhagen MEAO,L

mMËMMMMB noreca /MHS, toerisme MTRO, fMo/_ou/orl_rctai- {,<"K'e, H>f?nfcwK-*-?/ -V?s "".ITICUCWCI IVSICI korte opleidingen administratie, ,

secretariaat v/m a—.*w -
(32-urige of 40-urige werkweek) *1.
Tot de taak zal o.a. behoren: ~hetverzorgen van in- en uitgaande correspondentie;
notuleren van vergaderingen; archivering; l\ftelefoonbehandeling; lypewerkzaamheden; assisteren bijandere voorkomende werkzaamheden.
Gevraagd wordt: h-,
een afgeronde secretaresse-opleiding; ervaring met
tekstverwerking (Wordperfectl; een goede beheersing van de !t.Nederlandse taal; een flexibele en zelfstandige instelling, n,

organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel;
goede contactuele eigenschappen; accuratesse;bij voorkeur PQ
|onger dan ca. 25 jaar.
Salariëring is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
Voor nadere informatie kan contact opgenomenworden met L.
mevrouw Flinzner-Klijn, tel: 045-714900. tussen 1000uur en .12.00 uur. *Vi
Schriftelijke sollicitaties binnen één week te richten aanCentrale Directie Economisch College, Postbus 441, 0400 AKHeerlen, t.a.v. de heer J.G.M. Boss.

'- \

I Maharishi Vedic
University Press

Station 24
6063NP Vlodrop

vraagt met spoed een

BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER

Gewenste opleiding:
MEAO of evt. HAVO/MAVO met boekhouden.
Praktijkdiploma boekhouden is een pré.

Uw schriftelijke sollicitatiezien wij gaarne
tegemoet naar bovenstaand adres, t.a.v.
dhr. P. Gelderloos.

Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met dhr. Gelderloos op 04752-6304. o»»
mmmmmmawmmmmmuuuuuu*m*mummwmwmmmmmmmmm***m*******mwmmmmmmmmwmmwmmmnmmmmmmm)mmmmmmmmwm

Gerenommeerd garagebedrijf voor Japan-
se auto's in omgeving Heerlen, zoekt op
korte termijn

JUNIOR

Vereist: leeftijd ±22 jaar, autotech-
nische kennis, commerciële instel-
ling, representatief en dynamisch en
wonend in Heerlen of directe omge-
ving.
Geboden wordt: vast salaris (af-
hankelijk van kennis en ervaring),
mogelijkheid tot doorgroei in de ver-
koopstaf.

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van re-
cente pasfoto, onder nr. HK 181 L.D.,
postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

i Kontakten/Klubs
NIEUW XXXXXXXXXXX NIEUW XXXXXXXXXXX NIEUW

Zaterdag, Zondag
Geop. van 11-24u. Zondag 15-23u. Kapelweg 4 K'rade

Tel. 045-425100 .
Paren en Alleenstaanden Club

Villa Liberta, Susteren
Woensdag en vrijdag vanaf 21.00 uur voor paren!!

Alleenstaanden zaterdag.
Enkel koppels! Altijd mooie erotische shows.Alles inbegrepen in entreeprijs. Bent u eenmaal gekomen,

dan blijft u komen!! Discrete parking.
Maaseikerweg 24 Susteren, 300 mtr. va. A2richt. Susteren

Info. 04499-4928, 30 nov. Sinterklaasfeest.
Bij ons zijn dromen geen bedrog

Club Amorosso
Rijksweg Z. 105, Geleen. 046-756335.

Geopend, ma. t/m vrijd. 12.00-24.00 u. za. 13.00-20.00 uur

Club Dolce Vita
rlke zaterdag voor paren en alleenstaanden. Wilt U ietsïieuws, iets aparts, iets anders, iets spannends? In onzeuxe club bent U van harte welkom v.a. 21.00 uur. Super

live-show van Desi D. m.m.v. het publiek. Heden avondvoor iedereen surprise. Laat u verrassen door Piet aan de
entree. Voor meer info 04750-11876.

Ons adres Rijksweg 15 Linne. Tot ziens!

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!!!3een 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. 045-427120Nieuwstraat 147,Kerkradp. Tel. 045-463323.

Porky's Pretpark!!
12 leuke dames aanwezig.

Nieuw met 4 leuke jonge meisjes
© 045-228481 / 229680

nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.
Nieuw Escort "Cinderella"Priscilla en snel bij V-/" ,UCI Cl,c*

u thuis of in hotel Nieuwe meisjes verwachten I
g 045-428849 u QudeBS3Td ** I

_l ',

Middelgroot bouwbedrijf in Zuid-Limburg z<d K

voor spoedige indiensttreding

I ERVAREN HOOFD-UITVOERDER
II ERVAREN UITVOERDER \
Funktie-eisen:- Kandidaten dienen te beschikken over ruirt Jervaring met de uitvoering van projekten $ 'ca. 4 miljoen of groter.- Een sterke persoonlijkheid die van aanp^n

ken weet.
- M.T.S./H.T.S.-opleiding of vergelijkbaar I 1»veau.- Leeftijd max. 40 jaar.
U kunt uw sollicitatie binnen 1 week richW|
onder nr. HK 182 LD, Postbus 2610, 6401 V\
Heerlen. «I J
t

*\. . HlJWie is geïnteresseerd in een extra deeltijdbaan. P)_ inkomen ca. Hfl. 900-per maand.
Wij zoeken: jonge stellen die onze kwaliteitszo* 1*S
ringsprodukten willen adviseren en installeren.
Wij vragen:
1. Een van beide moet het grootste deel van de "'thuis zijn.
2. Een van beide moet een normale (dag) betree'

hebben.
3. Het in bezit zijn van eigen auto en telefoon.
Geïnteresseerd:
Neem contact op met de directie van:
_■/.___ i-if _f Postbus 101 *i\Albany Blinds 5000 je -nH'| ~ Tel.: 013-670g*, ':

. . i\
S> /* Wie wil er als adviseuze of adiif^.A/._m_,/ ons breed assortiment verzorg'mgs- l'
jTj* decoratieve produkten vertegenwoow
' /Oijr-firJ' gen-De Produkten zijn op natuurlijke*g/ ww aromatische basis. Een cursus aroiwv- ■ "*-*-** therapie, binnen het bedrij!, hoortbil'A

opleiding. U werkt in uw eigen reg'l'
volgens uw eigen tijdsindeling.

Bel voor informatie naarpersoneelszaken,
Anna Laurent 073-148111.r' *Er zijn vrouwen die vinden

dat ze op
Sexueel

gebied te kort komen, bent
U ook zon vrouw (leeftijd

onbelangrijk) en wilt U daar
iets aan doen, neem dan
snel kontakt op. Uiterste

discretieverzekerd. Br.o.nr.
B-9913, Limburgs Dagblad,

Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Escort
All night servicev.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Ramona-Susy
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Sans Soucis
Club, Roermondseweg 9-11
Tegelen, 20 km va. Roer-
mond, zoekt meisje. Zeer
goede verdiensten. Inl. 077-
-7^finftß __ Ic;oni ii ir

jr«*.

Homo/lesbisch... en op *"wt]
naar een relatie: w^
Idemdito

Stg. Alternatieve Relate" jj£
vorming, Lange Geer &" C*

Delft, 015-136631. Erkent.door Raad van ToezicjV''"i
E"Katja's Privé fc

Ook escort!! 045-42360?'',^
Villa Liberta !j

Organiseert elke zonda?vi)w
avond van 19.00 - 24.00 U~
Nudisten part.es MaaseK
wg 24 Susteren 04499^v

,
Video-sex-cluD &

Frimousses, ook met üfMmeisjes. Open dag v. 1 '^-02.00uZond. 14.00-02.0f1^.Kl. Gracht 10, Maastricj^
**045-326191'^* Escort all-inj/vrl

, —-=1
ZEG ER EENS WWWAK
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken- L
Dat vindtbijna iedereen. Toch zQn er nog V*J t
diemensen dievinden dat zij zelfwel züW Juitmaken ofze met een slok op gaan rijde* 1,,{j
En wie durft er iets van te zeggen? INiemand toch... daarbemoeijejetoch ni^ e,
mee. Maar door dat soort automobilisten «<
wordener weljaarlijksbijna 500 mensen j
doodgereden. v'k
Daar moetwat aan veranderen. h
ZEGER EENS WAT VAN VOORZE h
INSTAPPENwant ü

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE tNIET MAKEN

ÏMtlLm^Lll^LmmW///A/ I WW////Veilig Verkeer Nederig
VVNJMIf/#
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ÖOOR GREETJE VAN DER VEEN

"Pr C.A.M. Janssen: „Voor politici is pijn op de borst veel dichterbij dan de pijn van de kinderloosheid." Foto: duncanwijting

Een reageerbuisbaby is
een gelukstreffer

Ik ben niet bang dat IVF niet blijft be-
staan. Voor '88 werd het ook niet vergoed
en toenkwamen de mensen ook. Vorig jaar
zijner 5800 behandelingenin ons land ge-
weest.Dat zal danniet meer zo zijn. Het

In de 35 jaardat met diehormonen wordt
gewerkt, is niet aangetoond dat er meer
kanker of andere afwijkingen voorkomen
onder de gebruiksters. Ook bij de kinderen
is tot nu toe geen effect geconstateerd. De
oudstekinderen zijn 36 jaaren hebbenzelf
al weerkinderen gekregen.Wat IVF be-
treft, genoemde hormonenworden daar-
voor nu elf jaarlang in ons land gebruikt.
Op grondvan dehuidige gegevens vind ik
het verantwoord die hormonen, ook in de-
ze hoeveelheden, te gebruiken. Uiteraard
worden dekinderen dievia IVF zijn gebo-
ren, gevolgd. Ook bij hen hebben we tot nu
toe niks afwijkends gevonden.Maar na-
tuurlijk blijven we daaropattent. Als je
ermee begint, moet jejerealiseren dater
problemenkunnen komen. Dat kan gelden
voor elke nieuwe medischebehandeling.
Als dat een argument is om danmaar niks
te doen,komen er geen nieuwe medische
techniekenen kun je dus ook devrouwen
diedolgraag een kind willen, niet helpen.
Vijftien jaar geleden, toen deartsen Step-
toe en Edwards in Engeland met IVF expe-
rimenteerden, werden ze verguisd. Maar
inmiddelshebben ze wel een paar duizend
echtparenaan eenreageerbuiskind kun-
nen helpen. Je moet derisico's ook in per-
spectief zien. Wie veel rookt heeft veel
meerkans op longkanker daneen niet-
roker. Toch wordt roken niet verboden.

Het is in het beginnatuurlijk wel wat grie-
zelig geweest.En hetkan zijn dat ik over
twintig jaarzeg: hadden we ditwel moeten
doen? Maar ik vertrouw erop dat ik me dat
niet hoefaf te vragen. De gezondheidsrisi-
co's zijn volgens mij heel klein."

- Wat zijn de ontwikkelingen op hetge-
biedvan dereageerbuisbaby?

„Er wordt ontzettend veel onderzoek ge-
daan, maar tot nu toe is ervrijwel niets
echt goedsvan overgebleven. Sinds twee
jaarzijn we bezig met een volgens mij
hoopgevend onderzoek dat tot doelheeft
dekans op zwangerschap te vergroten.Het
is gebleken datvrouwen de ene maand
vruchtbaarder zijn dan de andere. Dat is op
de derde dag van de cyclus te constateren.
Als het FSH-hormoon onder een bepaalde
waarde zit, zie je meer zwangerschappen.
De testen diewe tot nu toe hebben gedaan,
deden er te lang over om diewaarde te be-
palen. Dus als jehet danwist, had jeer
voor dezelfde cyclus niks meer aan. We be-
ginnennu met een test uit de VS, die de
FSH-waarde heel snelkan bepalen. Ik durf
te zeggen dat als we dienieuwe test een
jaargeleden gehad hadden, we het afgelo-
pen jaar31 procent zwangerschappen had-
den gehad in plaats van 26. Ik stel mevan
deze cyclusselectie dus wel wat voor.

In Engeland wordt op het ogenblik geëx-
perimenteerd met pre-implantatiediagnos-
tiek.Dat wil zeggen dat de embryo'svoor
de terugplaatsing chromosonaal op hun
gezondheid wordenbekeken. Jekunt de
aanstaandemoeder en het kind zelf een
grote dienstbewijzen als jeeen gezond
embryoterugplaatst. Denk maar eens aan
vrouwen die draagsterzijn van een zeer
ernstige spierziekte. Die ziekte kunnen zij
op hun zoontjes overbrengen. Totnu toe
werd er geaborteerd alszon vrouw zwan-
ger wasvan eenzoon. In de helft van de
gevallenwas dat onterecht, want niet alle
jongetjes krijgen dieziekte. Maar jekunt
gewoon hetrisico niet lopen.

Ook een mongooltje is inhet eerste sta-
dium van de celdelingal te zien. Het is
natuurlijkprachtig dat datkan. Jevoor-
komt tenslotteeen abortus. En ieder mens
wil graag zo normaal mogelijk leven. Maar
ja, jekomt ook dichtbij hetmanipuleren.
Jekunt de embryo's selecteren. Er een ge-
zond jongetjemet blauwe ogen uitzoeken.
En daarbeginnen natuurlijk ook depro-
blemen. De maatschappij is erg huiverig
voor zulke experimenten. Zekunnen ver-
keerd worden gebruikt.

Het IVF-centrumvan het academisch zie-
kenhuis in Maastricht heeft de overheid
verzocht embryo's te mogen gebruiken
voor experimenten.Dat verzoek is nog niet
ingewilligd. Het CDA zegt nee, dePvdA
zegt ja,mits ze erniet speciaalvoor ge-
kweekt worden. De Gezondheidsraad zegt
ja, ondervoorwaarden. Ook vindt de Ge-
zondheidsraad dat de embryo's ervoor
gekweekt mogenworden. Anders heb jete
maken met embryo's diemensen afstaan
en datzijn vaak de minder goede. Tweede
keus dus en datkomt het onderzoekniet
ten goede. De toestemming is nog niet
rond. Maar ik verwacht dater in ons land
binnen tien jaarkinderen zonder bepaalde
erfelijke ziekten kunnen wórden geselec-
teerd." ......

" Zaadcellen bevruchten de eicel.

II

I"omen allemaalbinnenmet het idee:'oen we wel even. Via degewoneweg
lM niet, maar met IVFkomt het wel
*En als jeze vertelt datmaar twintig
«nt per behandelinger een kind in de
J*anoverhoudt, horen ze dat wel,

~ ze gaan er toch nietvan uit dat ze bij
.^chtig preeent teleurstellingen zullen
j?'Nou ja, een keer misschien, maar
lll«t het wel devolgendekeer." ,

wacht diestereotoren maar even.

mensen het zomaar even doen, omdat het
toch gratis is. Bovendien mogen de patiën-
ten er best ietsvoor over hebben. Dan

derd worden. Als jebij voorbeeld zeshon-
derdof achthonderdgulden eigenbijbeta-
ling perkeer vraagt, voorkom jedat

De kosten van de gezondheidszorg zijn
jaarlijks50 miljard in ons land. IVFkost
daarvan tien tot 15 miljoen gulden. Dat is
nog geen driehonderdsteprocent van het
totaal. Dat is verwaarloosbaar als het gaat
om bezuinigingen.

; Wfd van de IVF-kliniekin Voorburg
.%tiek waar oaan en Eva zich hebben"behandelen), drC.A.M. Jansen, ziet
"uënten bijna allemaaloptimistisch

»Je moet die mentaliteit
«ft ken'" zegt hi^' ',Als Jeerniet in ge"
j.' °enje minder gemotiveerden min-
.«orgvuldig. Meestal is het zo dat de

ouder wint. Maar inwezen is het een
J%.Een eenarmige bandiet. Jetrekt

F1en jekijkt ofer wat uitkomt. En elke
inJ^erheb jeevenveel of even weinig

"Bovendien is het volgens psycholo-ergelijkbaar met een zwaar examen.
j.

erkt ergens naar toe, jebent ergens
3Jd mee bezig en dan béng, alles of
In'Elke keer weer is een behandeling
&tst are belasting. Het is ook een soort
*kans. Als dit niet lukt is het afgelo-

iek- *Seen aanta* *^at vanwege diezwa-. handeling eerder afhaakt danze van
D -s'aren. Die kunnen de spanningnietjachtigpreeent van de mensen diesucces hebben gehad, stoppen toch
L?e behandelingen. Omdat hette zwaar
j3en omdat hetziekenfonds daarna
lemeer vergoedt. Toch moet jehet niet
jj. somber zien.Van honderd mensener na drie behandelingen 50 zwanger."

°rburgen Tilburg zijnvan detwaalf
in ons land het meest suc-

K **0ek°mt bet dat in het ene zieken-
» net succespercentage groter is dan in1andere?

10 \e'S nietPrecies duidelijk. Sommigekli-
')'"' %: h

scoren behoorlijk lager danwij. Ik
,giC jy tlat het te maken heeftmet de moti-

6ar_Van "^teail"en met *^ekwaliteit vaneJrp.aratuur. Als in een Academisch Zie-
k ls een profzijn mensen opdraagt

IVF bezig te houden, hebben ze
'-"''k. "^.sschien nietveel zin in. En als een
z<T6rktI>-et °Ptimaal gemotiveerd samen-

Kr KIS *"et sneller slordig.Wat de appara-
Nv0:etreft' de Ziekenfondsraad vindt...L^beeld een broedstoof, een nage-

\k. tofJ"te baarmoeder, van 15.000 gulden
3<*\ d

gen°eg- Wij vinden dekwaliteit van
ht>e Jrüurdere broedstoof zoveelbeter, dat

tdiH rdere bebben gekocht. We hebben, ]V(j ,Van 45.000 gulden per stuk. Hoe bc-

' L* °r<*edstoof, hoe groter dekans op
cbting. In totaal mochten we aan ap-

voor drie ton uitgeven. We hebben,negen ton gekocht. De kosten per be-
Vr h SZ~*'n dan misscbien duurder,

Ké\[c, 0T de grotere successen zijn de
$ en van hetkind tenslotte goedkoper."

5 H^°?.Veelkost een kind gemiddeld?
./f in laatsteJaren gelukkigwat goed-
-0»W geworden.Eenjaar of zeven, acht
tfl^ ce 'toen Nederland vijfgesubsidieer-
il IJq tra had, kwam een kind weleens op

etpluo gulden. Gemiddeldkostten dekin-
**-C. k

25000 gulden.Nu deresultaten

' i^i-ldi ter zi-'n kost bU ons een kind ge- ,
y \t\t- 12-500 gulden. Maarwe hebbener

e tf**" nog eenvan meeT dan50-°°o gul-
b.tJeriad.Die ouders moesten alleszelf

Itejj ze hebben vijftien behandelin-
fe%°K g Sehad. Dat isnatuurlijk geen
oHj<6 bedrag. Maar wie een kind uit het
«.h-i nland adopteert isvaak ooktiendui-ven guldenskwijt:"

aPHet,■\ vergoeden van IVF staat ter discus- ,
%ru ekomende basisverzekering. Wat«ffj daarvan?
Uci successen betreft baseren depoli-
\ jl0" °Prapporten uit de jaren'86 tot
g.r, j

et Percentage geslaagdebehandelin-

**kl. 9**?toen vee* "ager an nu- Toen waren
Scoor^ken die zelfs nog geen drieprocent
s-^nd *"*et percentage door-
-scWecWe-^-^gerschappen, dus zwanger-
Vof j''Penlanger dan drie maanden, was

r, Jaar 17* haddenzelfeen score van
%kt,. cent aan bevallingen.Als jebe-

ï'
van de **00 mensen, na drie be-

k hpf ngen toch dehelftzwanger is, vindei Percentage helemaalniet zo laag.

bl^ergoedingvoor IVF moet natuurüjk
"*e b*k' "*e "*~unt we"per*teer een behoorlij-
het g , .etabng vragen. Datkan vanwege
jlqjj.°bdariteitsprincipe van het zieken--0 Qs niet, maar datmoet danmaar veran-

Daar komt nogbij dat de bezuiniging hele-
maal geen bezuinigingwordt. Vrouwen die
er alles aap willen doenom een kind te
krijgen, lopen danvan specialistnaar spe-
cialist. Er zullenveel meer eileideropera-
ties wofdën gedaan, metoverigens even
weinigkafis op succes.
En als we spreken over luxe, danweetik
er nogwel een paar. Meer dan vijftigpro-
cent van de geneeskundigebehandelingen
is dan luxe. Als luxe een behandeling is die
niet bijdraagt tot levensverlenging, is een
operatievan een baarmoederverzakking
ook een luxe. Als jedie baarmoederer tien
tot vijftien centimeteruit laathangen, kun
jedaar evengoed honderdmee worden.
Maar iedereen vindt het gewoondatje
daaraangeholpen wordt. Hetzelfde geldt
voor het verwijderenvan vleesbemen. En
voor de dotterbehandelingvoor hartpa-
tiënten. Wie zon behandeling krijgt leeft
niet langer, maar dekwaliteit van het leven
wordt wel beter.

Als dat dan geen luxe is, waarom is IVF
danwel luxe. Wie bepaalt het lijden van
mensen die wegens hetniet functioneren
van deeileiders geenkind kunnen krijgen?
De politici? Die zijnover het algemeen te-
gen devijftigen hebbenkinderen op de
middelbare schoolmetwie ze somsruzie
maken.Die kunnen zich niet meer ver-
plaatsen in jongemensen diedolgraag een
kind willen.Het hartinfarct, dat ligt dichter
by hun werkelijkheid, daaromzullen ze
ook nooit zeggen datdure harttransplanta-
ties niet vergoed moeten worden. Pijn op
deborst is natuurlijk ook veel zichtbaarder
en spectaculairderdan pijn vanwege de
kinderloosheid.
Ik vind dater in ons landwordt gemeten
met twee maten. Als jetwee pakjes sigaret-
ten per dagrookt heb jevierkeer.zoveel
kans op een hartinfarct. Zon infarctheb je
dus voor een deel zelfin de handen toch
wordt voor derokers een hartoperatie ver-
goed.Als je onvruchtbaar bentkun je daar
niks aan doen, maar bij een IVF-behande-
lingkrijg jedanniksvergoed."

- Beschouwt u onvruchtbaarheidals een
ziekte?

„Ja. Als een orgaan, bij IVF-patiëntes dus
vaak deeileiders, niet functioneert, is het
ziek. Zo ishet ook gedefinieerd door de
World Health Organisation. Niemand kan
zeggen: ik hebrecht op een kind. Maar
iedereenheeft recht op een behandeling
van een ziekte. Ook op een behandeling
van onvruchtbaarheid. Ik zie zon behan-
delingniet als luxe. Heel veel andere medi-
sche behandelingenkun jebovendien niet
evalueren. IVF wel. Jeweet binnenafzien-
bare tyd of hetsuccesvol is."

- Watzijn volgens u de gevolgen als deze
behandeling uithet ziekenfondspakket
gaat? %

„Ik vrees dat in dat geval de hele onvrucht-
baarheid uit het pakket gaat. Jekunt niet
de ene onvruchtbaarheidsbehandeling wel
toestaan en de andere niet. De eileiderope-
raties zullen dan ookwel als luxe worden
gezien. Ik denk datonvruchtbaarheid het
stille lijden wordt. Jekunt je uiteraard
voor een IVF-behandeling bijverzekeren,
maar jegaater niet directvanuit datje on-
vruchtbaar zult zijn. En als je het ontdekt,
ishet te laat, dankun jeje niet meerbij
verzekeren. " De celdeling

wordt weer een behandelingvoor derij-
ken. Dat was tien jaargeleden ook zo. Toen
waren er nog maar een paaridiniekenen
was er een wachtlijstvan vijftot tien jaar.
Rijke mensen vlogen toen naar Amerika
vooreen behandeling van 22.000 gulden
per keer. Ik zie ook gebeuren dat er weer
meer embryo's wordenteruggeplaatst om
meer dure behandelingente voorkomen.
En dan loopjeeen groterrisico op drielin-
gen en vierlingen."

- Onderzoeken in Australiëzouden heb-
ben uitgewezendat het aantal afwijkingen
bij IVF-kinderenrelatief hoog is. Vijfkeer
zoveelkans op een openruggetje bij voor-
beeld. Hoe zit dat?
„Dat is de laatste jaren niet meer zo. Het
was ook alleen in Australië geconstateerd.
Vermoed wordt dat dieopen ruggetjes te
maken haddenmet een bepaald hormoon,
dat in andere landen niet werd gebruikt.
Sinds ze het daarook niet meer toedienen
zijn die afwijkingen verdwenen.Als jenaar
de gezamenlijkeresulaten van Australië,
Engeland, Frankrijk en de Verenigde Sta-
ten kijkt, komt er geenverhoogd percenta-
ge afwijkingenuit vergeleken met de na-
tuurlijke bevruchtingen. Integendeel, in de
natuur heeft vijf procent van alle geboren
kinderen een afwijking, bij IVF is het aan-
tal geregistreerde afwijkingen in genoem-
de landen 2.2 procent. En danmoetje
bedenken dat de moeders van IVF-kinde-
ren over hetalgemeen ouderzijn dan die
van de anderekinderen. Wat op zich on-
gunstiger is. De eerlijkheid gebiedtwel te
zeggen dat vrouwen diezwanger zijn na
een IVF-behandeling vaker een echoen
een vruchtwatertest laten doen. Bij ernsti-
ge afwijkingen wordt dezwangerschap
afgebroken. Hoeveel zwangerschappen er
worden afgebroken wordt in ons land niet
geregistreerd. Het is ook nietofficieel be-
kend hoeveelgeboorteafwijkingen er in
ons landvoorkomen. De landelijke cijfers
over IVF en alles wat daarbij hoort moe-
ten nodigkomen.
Wat onze eigen kliniek betreft, in '89 heb-
ben bij ons van de 101 zwangere vrouwen
er 71 een gezond kind gekregen.Derest is
niet goed gegaan. Er waren zes buitenbaar-
moederijjke zwangerschappen, 16miskra-
men, twee zwangerschappen werden be-
ëindigd, een wegens het ontbrekenvan de
grote hersenen en een wegens een open

autoongelukom het leven. Van de geboren
kinderen hadeen kind een ernstige long-
ziekteen een kind een open verhemelte.

ruggetje, er waren drievroeggeboorten en
er werd een tweeling doodgeboren. Vorig
jaarwaren er van de 172zwangerschappen
33 miskramen, driebuitenbaarmoederlijke
zwangerschappen,een abortus wegens een
ernstige afwijking, twee tevroeggeborenen,
twee doodgeborenkinderen en een vrouw
kwam tijdens dezwangerschap bij een

Bij een natuurlijke geboorte overlijden in
ons land een op detienduizend vrouwen.
Maar geenvrouw dieeen kind wil denkt
dat ze aan de bevalling dood kan gaan. In
wezen is dat ook bij IVF het grootsterisi-
co. Ons probleem is datniemand wat zegt
als een vrouw als gevolgvan een embolie
(een plotselinge afsluitingvan een bloed-
vat) bij debevalling dood gaat. Maar als
datbij een IVF-kind gebeurt, denkt ieder-
een dathet daardoorkomt."

- Wat zijn de risico's van die grotere hoe-
veelheden hormonen die devrouwen bij
een IVF-behandeling ingespoten krijgen?
Wat weten wevan de effecten op lange ter-
mijn?

vrouwen diedaarproblemen mee hadden,

„Met de hormonen diewij gebruiken, hu-
megon en pregnyl, wordt ongeveer sinds
1955 gewerkt. Vanafdat jaartot '82 werd
het weliswaarnietvoor IVF gebruikt, maar
wel om een eisprong te bevorderen bij

mW vrijuit
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[fds meer mensen dieniet via de natuurlijke wegkinderen kunnentenproberen dat met behulp van dereageerbuis. Althans, zo heet het£p volksmond. In werkelijkheid komt er geenreageerbuis meer aan tefin vitrofertilisatie (IVF) heet het officieel en het is letterlijk vertaaldfuchting in glas. Bij een IVF-behandelingvindt de bevruchting vanPlen in een glazen schaaltje plaats. IVF is populair geworden sinds defoorte van de Britse Louise Brown, dertien jaar geleden en alle#uciteit daarna. Populairder dan alle andere
pichtbaarheidsbehandelingen.
'jjjvaalf ziekenhuizen in ons land (waaronder acht academische) kan eenP-behandeling worden toegepast. Echtparen die er aan beginnen, zien
f Meestal als een laatste kans op hetkrijgen van een kind. Die kans is
pk. Maarzekerheid is er absoluut niet. Per behandelingkrijgt in ons
p gemiddeld nogniet een op de vijfvrouwen een kind.
1

F zit nu nog in het ziekenfondspakket. Maar het is de vraag of datzo
Ift. Zowel CDA- als PvdA-Kamerleden drongen onlangs 'gezien defiftge resultaten' aan op een nieuwe discussie over deze vormvan
Füchting en over de vraag ofdie welvergoed moet worden. Het is nog

maar de vraag ofIVF straksals de basisverzekering van staatssecretaris
Simons tot standkomt, tot dat basispakket behoort.

Het ziekenfonds betaalt nu als aan een aantal voorwaarden is voldaan drie
behandelingen. Dat komt neer op zon twaalfduizend gulden. Het zal
duidelijk zijn dat lang niet iedereen die het bij die behandelingen laat,
zwanger wordt en een kind krijgt.

Een kind kan een dure aangelegenheid worden. Echtparen investeren
soms tienduizenden guldens en dan nog lukt het soms niet. De
behandelingen zijn bovendien niet alleen kostbaar, ze zijn ook fysiek
ingrijpend en vooral geestelijk zwaar. Wachten, spanningen, hoop en
vrees, teleurstelling en verdriet als er geenresultaten zijn.

Wat er allemaalkomt kijken bij een IVF-behandeling, is samengevatin
een tweetal artikelen, waarvan we vandaag het eerste publiceren. We
hebben een echtpaar (Daan en Eva, de namen zijn op hun verzoek
veranderd) gevolgd in hun pogingen om via IVF eenkind tekrijgen. Dat
deed het echtpaar in het Diaconessenhuis in Voorburg. Met het hoofdvan
de IVF-kliniek in Voorburg, dr C.A.M. Jansen hadden we een gesprek.



VAKANTIIM.RECREATIEMi
Advertentiecombinatie van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

Kerst en oud en nieuw: lekker uitwaaien op TERSCHEL-
LING! Buitencentrum De Vaerderij, kmrs. met d/t
/ 42.50 p.p.p.n. mcl. ontbijt. Voor reserv. 05620-9089.

WA-61R

BOEK NU !!! Kom naar Texel, /(^a^^-—
" Sfeervol restaurant '~t^mTO^Msa y~—-L,
* Sauna, solarium, zonnebank f* Luxe appartementen met ligbad, tv/video,

balkon of terras
" Nabij strand, zee en subtropisch zwemparadijs.

i M Bel voor gratis brochure 072-118785in VA-BOG
vsogi-Aaw VA-BOG Beheer, Noorderkade 2M, 1823 CJ Alkmaar

Camping 'Het Goudmeer' waar kamperen gezellig is!
Ruime plaatsen. Voor 1992 div. aanbiedingen. Cara-
vans te huur. Oosterwolde tel. 05160-88281. Friesl.-
61R

'VAKANTIEPARK COLLENDOORN' nabij PONYPARK
SLAGHAREN. Gezellige vakantiehuisjes met gratis rij-
pony en rijles voor de kinderen, overdekt verwarmd
zwembad, gezellige familieavonden, mcl. entree Pony-
park Slagharen met gratis gebruikvan alle unieke attrak-
ties, nieuwe wildwaterbaan, westernshows etc. 3 dagen
met 2 overnachtingen voor slechts ’ 338.- per vakantie-
huisje. Ga langs uw postkantoor of postagentschap en
haal gratis de nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231-
-3000. OV-61R

NUNSPEET. Parel van de Veluwse natuur. Uw 50+ ho-
tel/pension. "HET JAGERSHOF", biedt u aan: een gran-
dioos 5-dgs. Oud- en Nieuw-arrangement v.a. ’425.-
-p.p. op basis van V.P. Vraag gratis kleurenfolder aan bij
fam. O J. v. Olst, Spooriaan 12-14, 8071 BP Nunspeet.
Tel. (03412)52393. GE-61-R

ST. MAARTENSZEE. 6-pers. bungalows a. zee nabij
subtropisch zwemparadijs. Kerstarrangement ’ 470,-.
02246-1596, na 18.00uur 02230-22662. NH-61R
T.H. RECREATIEBUNG'S op klein rustiek park aan de
voet van de hoogste en breedste duinen in Groet. Info:
(02209)1681. NH-61R
ST. MAARTENSZEE - PARK DUINLAND. Bung. met
gratis zwemparadijs. W'end/midw. v.a. ’ 295,-. Carnaval
v.a. / 475,-. Hoogseiz. v.a. ’ 1.095,- p.w. Tel. 02246-
-3109. NH-61R

V.V.V. BROUWERSHAVEN
Voor nieuwe winterarrangementen.

Vraag folder! Tel. 01-119 - 1940.
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
ROOMPOT RECREATIE

Winter in Zeeland Zonder dat u meteen forse
Reserveer een luxe vijf- bedragen voor een hotel,
sterren bungalow vanaf bungalow of appartement

’ 495.- (wk.end) met uit- moet betalen toch genie-
zicht op zee en strand, ten van een vakantie in
open haard en sauna. een andere omgeving?
Gratis toegang subtro- Eenvoudig! Door vakan-
pisch zwemparadijs. tiewoningruil kun je er
Vraag de 36 pagina's gro- eens vaker tussenuit. Het
te brochure '91/92. 'WB regelt ALLES voor u.

Schrijf of bel voor info:
01107-4200 IWB, Postbus 301, 8160

~..- AH Epe. Tel. (05780)
-.t-on-i 14235 VW-61R

HOTEL DE OUDE HOEVEN, ARCEN (L)
Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer.
Speciale kerst- en thermaalbadarrangementen.

Wij sturen u graag onze folder, tel. 04703-2098.
L.-61R

VALKENBURG A/D GEUL

'fi Mooie Kerst!
Een 3-daags arrangement vanaf ’92,- p.p.

m^MMMMMmmm%m±^lmmmmmmmmmmmmmm\ l_X^f

INDIVIDUELE CREATIEVE REIZEN laatste plaatsen
naar Cyprus 20-12. Progr. '92 is uit! Art Studio J i.s.m.
Spec. Tr. Serv. 070-3853652 of 01720-42228. KC-61R

Kibboets
Wonen en werken in een unieke samenleving 6 weken
of 3 maanden alvoor ’ 1095 mcl. retourticket en deelne-
mersmiddag vooraf. Maandelijks vertrek. Bel K-TOURS,
telef. 020-6463331 ANVR/.SGR. WV-61R

STACARAVANS en CHALETS in de
Ardennen en Franse Ardèche

Inl.: NATUURREIZEN tel. 04406-42428.
BL-61R

Gids '92. SEJOUR EN FRANCE
Goede betaalb. vak.woningen. Veel keus.
Lid. SGR. Tel. (085) 257800. Gratis gids.

' FA-61R

Interbus
wekelijks luxe royal class voordeelbus. Inl. 030-414747
lid SGR. Fa-61 R

tOfJOte JfoteC§rossBT
Droomvakantie in 't bergstadje 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.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentheim, Duitsland.
Bel 053-35 3246 (NL) of09-49 5922 828(BRD) voor gratis. I prospectus. Fax. 09-49 59 2243 49

Weekend- en midweekrei-
zen naar WINTERBERG. I Wilt Ude kerst eens heel anders bele-
Voor groepen ook dag- ve"7Tuss'"l22-12en4-1 nlelalleen
»--t,,-n d;-v-k- __>-;-,-_, traditioneel vieren met een Engelsetochten. Bimbo Reizen. (amllle maa. 00k 26 lesuren En"gels.(080) 786778. SGR. musicals en parlies zijn gepland. In-

DU-61R formatie en programma's in andere
I landen bij: Sprachreisen-Service Vom

Tenniscamp aan de Oostzee! ®>"M-,*VB!,e
T
n*s "■ ""°'f"!**

" . _._._,__ .-..„_„„ I«*M 1. Te 1:09.49.69/7410423,Tel: 09.49.4344/2100 1ax:09.49.69/7410560
Fax: 09.49.4344/2079 ' '

.«tajètC. Gastvrij,
sfeervol en...

Hotel AmBerghang dichtbij!
De unieke schitterende liggingvan ons hotel in Bad Bentheim,

aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, de royale kamers en
suites met alle denkbarecomfort, 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 waarl 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.

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 dgsebusreis HP, 7 dgn skipas, 6dgn skibege-
leiding, 7 dgn ski-uitrusting, langlaufsafari v.a. / 570,10
dgse busreis HP, 3 halve dagen langlaufles, 7 dgn
langlauf uitrusting, 3 langlauf excursies, groepskorting
v.a. 10 pers. Reizen ook met eigen auto mogelijk. Reis-
buro JOYTOURS LID ANVR/SGR. Tel. (070) 3633939.

OS-61R

Interbus
wekelijks luxe royal class voordeelbus. Inl. (030)
414747, Hd SGR. OS-61R
WINTER/ZOMERGIDS met vak.woningen, -parken en
hotels in geheel Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en
Italië. I.T. Reizen, 010-4147692 (lid SGR sedert 1934).

OS-61R
WINTERCARAVANS te HUUR bij Zeil am Sec en Ka-
prun. Compl. ingericht met wintervoortent, Ned. gast-
echtp. aanwezig. Inl. CARAVAN INTERLAND, tel.
02158-25533. OS-61R

Onze WINTERGIDS is uit,
boordevol sneeuwzekere .— ~~~~r__-^-__j*WMP*»—r"
plaatsen. Ook losse bus- yU&| ë]^fp^\_J£=_':
pendels. Bimbo Reizen, 'so%\^~jièjfa!tir&^\'^
(080) 786778, SGR. "^ -l^^U^f '^OS-61R
KARINTHIË a/d Wörthersee Klagenfurt, te HUUR 30
compl. inger. stacaravans van mei t/m sept. Op de cam-
ping, strandbad, ideaal voor kinderen, Ned. gastechtp.
aanw. Inl. CARAVAN INTERLAND, 02158-25533.

OS-61R

m Last-minute-aanbieding \

l ISLA MARGARITA
3-10-17 december

I 9 dagen 1595,-
Incl. vlucht LTU af

Düsseldorf, hotel Lake Plaza

I CROMBAG
I VAN DE BURGT
I Wrr^^t^r^mt^r7^'^7flT^vlrTÊM\ __iÏM_T.**.,Vrfl______________t_n_____l_rn^

8-dgse SKIREIS Tsjechoslowakije.
Busreis vol-pens. v.a. ’ 395,-.

Interaction: 043-639230/639231.
Wi-61R

DE WINTERSPORT-SPECIALIST
10 dgn. bus, halfpension en 7-dgse skipas aiv.a. ’ 499.-
-in Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Vraag de brochure bij
Bizz Travel: 050-144255(lid SGR). WI-61-R

LANGLAUFEN
in sneeuwzeker Noorwe- 4^f^_^kgen. Prachtige loipes in !u3l_%gi
nog ongerepte natuur. iJraSmWIdeaal voor beginners en
gevorderden. Individueel vór' /
of groepsreis KETA- y^y^^e É Y^ïk-TOURS. 020-6235821. /*C^iJ. Vs^X*_s^

WI6IR

Goedkope wintersport
HOGE TATRA, 2600 MTR. INCL. BUS/VLIEGTUIG/"
*HOTEL met zwemb./volp./skiles en skipassen, v.a.

’ 670.-. Info en boekingen: Sneeuwbal wintersport
08818-1237. W.-61R

Interbus
wekelijks luxe royal class voordeelbus. Inl. 030-414747
lid SGR. ZW-61ZR

...dat is geen sprookje,
datis DENEMARKEN <? ÈKSSf^*»!

TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialist, biedt u een
ruime keuze uit meer dan 6000 woningen, verspreid over

A<.é Denemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg!

aitó_ rj Vraag de uitgebreide katalogus aan en reserveer bij /7*lN\iïCj\f^ TROLL TRAVEL bv (lid ANVR-Reisorganisatoren V-VJ//_L-iW enStichting Garantiefonds Reisgelden). -_____■
.^TAV, 4*3*K"*

(l &&/Tct.*-jt Trollstraplein 8. 3332 JB ZWUNDRECHT. !s£%**iSém&SM Telefoon 078-19 1700 ol 195955. Telefax 078-191549. -£_-&_■

jereinste rust en ruimte...

[-r^ cj . Vraag tegen portokosten het
'\i~Ss9' ■*■■■_ uitgebreid infopakket aan bij:

/f/__\ Dansk Fertehus
" ----jweSdN '—' B°okingburo Holland
ri FR- —: 7-:7: Hoofdweg 99
""nÜ; F..„,hi_s Bookinjburo 9681 AC Midwolda■ ' Telefoon 05975-1416'

"~"hT~J iT~ i~R w"Ë~E R: " "j
I De Deense Vakantiegids! |
| Sol og Strand heeft meer dan ~~^\

' 3000 luxe vakantiehuizen A^tRv9*,WSER^V VI|op de mooiste plekjes in /\ / __ _^^*%
■ Denemarken staan. . c { \-^^2^^*^i£3Êl-r_=?__^clSB«

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.
Gratis folder. SOLMAR TOURS, 040-460560. SP-61R

11-dgse. KERSTREIZEN Lloret de Mar Hotel Samba,
Copacabana v.a. ’ 699. BOOSTEN REIZEN, lid SGR.
Bestel nu. Gratis zomergids '92. Tel. (045) 227777.
EURORAPIDE 2 x per week per luxe royal class bus
naar uw vak.bestemmingen. Inl. (030) 414747, lid SGR.

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-
jaarsavond- diner/dansant, gratis wijn of sect, elke
avond live-muziek, 4 gratis trips naar o.a. Andorra, be-
zoek night-club etc. Kamers met bad/douche, wc, bal-
kon, tel. en verwarming. PRIJS ’1.259,- PER PER-
SOON. (Géén toeslag 1-persoons kamer). Voor inlich-
tingen, boekingen of een gratis folder: Knt. Vianen
03473-76024 ma.-vr. 9-22 u., za.-zo. 12-18 uur. Knt.
Rotterdam 010-4777444, Knt. Wormerveer 075-214445.

SP-61R
WARME-CANARIES

Playa del Ingles, Puerto-Rico. Appartement 2/3/4-pers.,
zwembad, op woe. en zat., week v.a. ’ 725 p.p. Verlen-
ging per week v.a. ’ 200 p.p. SUPER-REIZEN (040)
436600. SP-61R

____r^3T ______■

***** Thailand rondreis v.a. ’2.198.-
-14/22 dg. rondreis, veel zien en genieten, uitgerust te-
rug. Ned. beg., 1e kl., vertr. elk week. 15-12 nog 5 pi.,
22-12 nog 6 pi. Tekkel Air, 070-3468700. KERSTSPEC.
14 dg. all-in ’ 2748, vertr. 22-12. nog 4 pi. AZ-61R
Sri-Lanka ’ 1425; 20 dgn hotel LO. ’ 1795; 8 dgse
rond-tour ’2395. Thailand ’1339; 15 dgn "* hotel
’1795. Schakel Travel & Tours, tel. (085) 649548.

AZ-61R
THAILAND v.a. ’ 1399.-, SRI LANKA 20 dagen hotel l/o
v.a. ’ 1795.-; mcl. 8-daagse tour v.a. ’ 2325.-. Schakel
Travel & Tours, tel. (085) 649548. AZ-61R

GOEDKOPE TICKETS AZIË. Filipijnen, Thailand, etc.
15 dgn. Manila ’ 2149.-; 15 dgn. strand/duikvak. Puerto
Galera (Fil.) ’ 2289.- mcl. ticket/hotels. Gr. keuze rond-
reizen en toers in Thailand en Filipijnen. RC RAINBOW
TOURS, tel. 085-434918/430992. FI-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

GOUDKOOPSTE TICKETS
SCHAKEL TRAVEL & TOURS, tel. (085) 649548.

VC-61R

Het zoeken naar een vakantiepartner is een moeilijkeen
tijdrovende zaak. Het vinden van de juistepartner vergt
nog meer tijd en geld. Wellicht kunnen wij u helpen.
Uiteraard met behoud van alle privacy. Bel of schrijf en u

i ontvangt alle informatie. BARROW & BARROWS, Post-
bus 59,8160 AB Epe. Tel. 05780-21242. RG-61R

LONDEN KERSTARRANGEMENT. Nu vlieg/hotel v.a.
’329.-. Boot/trein/hotel v.a. ’229.-. London Travel
Desk, 072-123653/155100. GB-61R

PRAAG, 8 dgn. bus l/o, prima hotel, 21, 28-12;'

’ 295,-. Verhuur kmrs./app. in Praag en vak.won. ip!
tersportgebied. MEVO REIZEN Holten, (05725)

23 dgn. elke week in 1992 een onvergetelijke vaka^
Bogor, Ceribon, Djokja, Kalibaru en Bali + vol P«Jexcursies + retourticket KLM-GA. Voor maar ’2'Inl. St. 'Het schone streven' L'wd, 058-137706.

RONDREIS EGYPTE 15-22dg. v.a. ’ 1.545.- ind^reis, hotels, vervoer eet. Div. vertrekdata v.a. 5'J,
der? Djoser (071) 126400, lidSGR. E"

H____________L_JL____l______lJ____ Wr

DUffeTDCI
KERSTREIZEN *Wij hebben op enkeleKerstreizen nogplaatsen ï

beschikbaar: fci
\

Vertrekdatum 21 december I99I: -l
k

8 dagenDUITSLAND Schriesheim in het Odenwald fl
mcl. welkomstdrankje, gezellige avond wmg%C
met live muziek. 79wA <i

* . k
8 dagenDUITSLAND Wolpadingen in hetZwarte W 1j
mcl. welkomstdrankje, origineel Bauern- *»_"*__"'* dbuffet. OW»/

8 dagenFRANKRIJK Gerardmer in de Vogezen
mcl. welkomstdrankje, excursie naar «_n»_#%^ 'Kayzersberg. 82O/ lII1
10 dagenOOSTENRIJKSt, Ruprecht in Stiermarken |

mcl. fakkeltocht, feestavond met muziek ©"ySj" l
10 dagenZWITSERLAND Saas Grund in Wallis
mcl. bezoek aanZermatt en _■ _gk _& __. *> ]
Lago Maggiore 1 099/
1 0 en 14 dagenOOSTENRIJK Eichgraben in het
Wienerwald bij Wenen
mcl. bezoek aanWenen methet Schloß Schönbrunn.
10 dagen 99ST
14dagen M 3BOT
Alle reizen zijn volledig verzorgd inclusiefexcursies en
een speciaalkerstdiner op de Eerste Kerstdag.
Bovenstaande prijzen zijn prijzen per persoon, gebaseerd
op gebruik van 2-persoonskamers.

'U. "''"'" r>: X]n^!^S.^^nr^^^^J Inlichtingen en boekmge
f W W _-,m bij deANVRReisadvie'*

"""^ , buro's en reisverkopen ,
■f_ illMlllli-liig>

Costa Brava v.a. / 210.-
Barcelona v.a. ’2lO.-

Salou v.a. / 225.-
Costa Blanca v.a. ’ 250.-
Retourprijzen per pers.
(bijna) dagelijks naar

Spanje, 29 bestemmingen.
Luxe bussen. Toilet -video - airco - royal class

Iberbus
(020) 6241010

SP-61R

één adres voor uw
advertentie in 41 nederlandse

Regionale Dagbladen.

-vakantie &
Recreatie

voor Informatie enreserveringen:
RDP. postbus2.1800 AA Alkmaar.

tel.: 072-19631-1/ 206/ 292. tax: 072-113295

Chartervlucht ROME
28-12, 5 dgn. ’325.
Met hotel v.a. ’ 549.

FUTURE LINE TRAVEL,
020 - 622.28.59. SGR.

IT-61R

Cultuurreis naar m\m*ml*iimVm\
Toscane Advies- en Studiecentrum
Het A en S organiseert van 24 april tot en met 3 mei 1992 een
voorjaarsreis naar Toscane en Umbrië.
Onder toegewijde en deskundige begeleiding van A en S-docen-
ten bezoekt u in kleine groepen de steden Assisi, Florence,
Lucca, Pisa en Siena en wandelt u door de bloeiende natuur van
Toscane.
Ook het culinaire Toscane krijgt ruime aandacht: u dineert o.a.
in abdij Feriolo, een van de toprestaurants van Italië, en maakt
een excursie naar fattoria Casalino, bekend om zijn uitstekende
chianti classico en grappa.
U reist in een luxueuze touringcar; in Toscane overnacht u in
een tot vier-sterrenappartementen omgebouwd wijngoed.
De reissom bedraagt ’ 1200,-, overnachtingen en alle maaltijden
inbegrepen.
Bel voor meer informatie op werkdagen 045-718845.

DeRuimte-Tweeling 'jTVJÜ^ ■ Jfl^ ißß
_ja_L !|

neeiteenpaar ■uitstekendeideeën B. ~* if (i,flAlliK"1 T>^ __ ♦ ♦ 1 i(J vu>^ l^_3_»«^''?*Tr*^S^^^^^^3j|voorde Kprsttiin m^-^ < "*^?^"^*»wßai^-^^
V-U--U1 IU^XVUBLUJ-U LONDENINDECEMBERVANAF/IS(VJ

Londen is in dezetijdopznaller- voudigtotsuper-de-luxe. [~~vaN^
mooist. Want de Britse hoofd- Ookkuntu bij Olaukaart- -n
stad staathelemaal inhetteken jes bestellen voor uw 15"'
vanKerst en Oud& Nieuw. Dat avondjeuitenvoordiverseL——-""l._J^____^ -_ betekentgezelligheid op straat musicals. Vraag uw ANVR-Reis*

p=-_^y*^M^ j*. r\ \ envele bijzondere aanbiedingen adviesburoofreizen verkopende
*] ;::;;:;! V *' -■tO^^^__^*^J-i in dewinkels en warenhuizen, bankofbel Olau: 01184-88000.

........ -O^. -^[*____: "h Een ideale tijd dus om een of Doeoen!

jTTp^^^^^^^MË S/^pH '] ftj te gaan. Olau heeftbovendieneen =======_^^ M _^
w s"****^^^^! Srootaantal hotelsvoor u.Vaneen- M*WmmW

—-^"o-r!»1^ __Ai^J Vlissingen(_.ï--Sheernessi-_£>

7Ffi FP FFNC WAT VAN Daar moet wat aan veranderen.*fcfc%- fcim fcfc"^-* ww»« wm* ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Tochzijn er nog van
die mensen die vinden datzij zelfweï zullen ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
uitmaken ofze meteen slok op gaanrijdea NIET MAKEN
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Met een hangslot kan de gaffel wor-
den afgesloten. Wie dat nog niet
voldoende acht, kan zijn eigen fiets-
ketting nog eens om de pijp slaan
en vastzetten. Er zijn twee uitvoe-
ringen: een die tegen de muur kan
worden geplaatst - en waarin twee
fietsen naast elkaar kunnen worden
gestald - en een, die als tegel in het
trottoir kan worden gelegd. Op de
laatste staan beide fietsen tegen-
over elkaar.

Zo van: laat maar verder, of je gaat
er op doordenken. En denken doet

Uitvinden is, zegt Jan Bouma 'een
kwestie van ogen en oren gebrui-
ken. Met je ogen zie je de proble-
men en met je oren hoor je ze. Je
moet de interesse hebben om dat te
onderkennen. En al denkende ga je
dan selecteren.

Op een van zijn ritten zag de Friese
buschauffeur ergens in deprovincie
een politieman lopen, die met zijn
handen een fiets in de houdgreep
hield. Precies midden op het stuur.
En toen flitste het idee voor het fiet-
senrek door zijn hoofd: een con-
structie bestaande uit een voet
waarop twee vierkante pijpen zijn
gemonteerd ter hoogte van 90 centi-
meter. In beide pijpen zit een in de

in de buurt past," aldus Wassen-
berg.
Tegen overlastveroorzakers moet
krachtdadiger worden opgetreden,
bepleiten de onderzoekers. Wassen-
berg: „Ontruimen om een andere
reden dan huurschuld blijkt in de
praktijk zeer moeilijk. Eén persoon
kan soms een hele buurt terrorise-
ren, maar de buurtbewoners durven
daar uit angst voor represailles geen
aangifte te doen.

De politie moet hier zelf actief in
zijn. Zij kan bemiddelen en als dat
niet helpt de slachtoffers de gele-
genheid om eventueel anoniem een
getuigenverklaringaf laten leggen."

Over drugsdealers zijn de onderzoe-
kers heel duidelijk: die horen niet
thuis in een woonbuurt.
„De politie moet er alles aan doen
om deze mensen daar te verwijde-
ren."

6el flats in naoorlogse wijken kenmerken zich door
anonimiteit en algemene ruimten als

plen, kelders, galerijen en trappenhuizen. Mensen ver-azen en nieuwe bewoners komen er niet. De leegstaan-
£Woningen worden gekraakt en dat trekt dan crimina-
eit aan. Om zon neerwaartse spiraal om te buigen is

breed assortiment van maatregelen nodig, waaraan
e betrokken partijen hun steentje moeten bijdragen:

algehele mobilisatie van verhuurder, gemeente,Rijk,
Politie en de bewoners zelf.

spuigaten uitloopt wordt er actie
ondernomen.
In eerste instantie is men bang voor
negatieve publiciteit en hoopt dat
het vanzelf overgaat."

Niks geen verbogen velgen meer of
beschadigingen aan het stuur. De
fiets hangt veilig opgesloten in de
beugel en een knapperd, diehem er
uit krijgt. Bouma heeft zijn vinding
al mogen demonstreren in de
Ideeënbus van RTL4. Het prpdukt
begint nu echt te lopen. Bouma:
„We zijn nu bezig de verkoopmoge-
lijkheden in binnen- en buitenland
te vergroten. Meer kan ik daar nog
nietover zeggen."

Bouma's uitvindersknobbel begon
te werken, toen hij op veertienjarige
leeftijdvoor het eerst televisiekeek.
„Toen zag jeveel geweld aan de ene
kant, terwijl tegelijkertijd duizen-
den mensen omkwamen van de
honger en de dorst."
De Oosterwoldiger dacht hët laatste
probleem te kunnen oplossen door
het construeren van een op eigen
kracht werkende waterpomp. Sa-
men met zijn broers toog hij aan het
werk.

„Alles was onder hoogspanning. De
rem moest los en dan moest-ie het
doen. Maar mijn ene broer had het
al stiekem geprobeerd. Dierem was
dan ook al los, maar het dingkwam
niet over het dooie punt heen."

„Dat het zou lukken was een kans
van eenduizendste procent. We wa-
ren heel geheimzinnig bezig, achter
een dubbele deur. Nu lach je daar
om, maar t0en...," herinnert Bouma
zich grijnzend.

üff
|. ectieve maatregelenvariëren van
ljc
,6re sloten op de deur, meer ver-

en 'ng, het afsluiten van kelders
L hallen èn het aanstellen van
je tot het vergroten van

betrokkenheid van bewoners.
Ali
bje

een dan kunnen nijpende pro-
sit611 in flatwijken worden be-
(j Dat is de conclusievan het
Oorfort 'Kleine criminalteit en na-
Ëj-.gse etagebouw' van ir Marja
va ln§a en drs Frank Wassenberg
j^de TU Delft.

'enraPPort is donderdag aangeho-
ld aan staatssecretarisKosto (Jus-
t^v:' .^Jdens een themadag Crimi-
iLi* en gebouwde omgeving, in(ferdam.
fy. raPport is het eindresultaat van
-Pd V*^arig project, uitgevoerd in
Jll^racht van het ministerie van

he waal"in is geëxperimen-
He rc> met het terugdringen van klei-
t)e Crirninahteit en verloedering in
tL? Helder, Lelystad, Amsterdam,
sterdam en Delft.

Maar als de negatieve spiraal is in-
gezet, gaat dat niet vanzelf over, is
de praktijk. Maar ook alleen techni-
sche maatregelen *■ het verbeteren
van sloten en verlichting bijvoor-
beeld - zijn niet afdoende. Sociale
aanvullingen daarop zijn nodig.
Daarbij valt te denken aan het aan-
stellen van huismeesters, die dank-
zij deels door het Rijk bekostigde
experimenten op veel plaatsen hun
succes hebben bewezen. Daarnaast
is het volgens de onderzoekers van
belang dat de bewoners meer bij
hun woonsituatie worden betrok-
ken.

„Klagen, verhuizen of met de pro-
blemen leren leven is één manier,
de handen uit de mouwen steken
een andere. Bewoners kunnen zelf
hun rommel opruimen, mensen die
hun hond in de hal uitlaten aanspre-
ken, de politie bellen, lid worden
van een bewonersvereniging of
deelnemenaan een buurtpreventie-
project."

Snel
.k 'Urders dienen zo snel moge-
i 0 'n te grijpen. Het is de onder-
ga tS opgevallen dat vaak pas
de atregelen worden genomen als
jj0 Problemen zich hebben opge-

b[g^erste instantie worden de pro-
ïiJnen ontkend. Pas als er exploi-
su^tekorten ontstaan (door leeg-
Qt_d er veel mutaties ziJn °f het

wegens vandalisme de

Om op langere termijn problemen
te voorkomen, moet er volgens El-
singa en Wassenberg een zorgvuldi-
ger toewijzingsbeleid worden uitge-
dacht door de wooncorporaties.
„Niet automatisch de eerste van de
wachtlijst plaatsen in de eerst vrij-
komende woning, maar rekening
houden met de wensen van de wo-
ningzoekende en nagaan of hij wel

Als voorbeeld wordt gewezen op de
Falgabuurt in Den Helder. Onlangs
ontvingen veertien toezichthouden-
de bewoners daar de Hein Roethof-
prijs uit handenvan staatssecretaris
Kosto. Tegen een geringe vergoe-
ding houden de bewoners toezicht
op wat er er in hun fiat gebeurt. Ze
maken de boel schoon, houden een
oogje in het zeil, maken nieuwe be-
woners wegwijs en proberen de
onderlinge contacten te verbeteren.
Door dit bewoners-initiatief werd
van sloop van deze uit de jarenvijf-
tig stammende flats afgezien.

Wensen Sneeuwdek beschermt
tuin tegen vrieswind

" Getooid met
een sneeuwdek
ziet de tuin er
ineens heel
anders uit. In
zon wintertuin
kunt u
prachtigefoto's
maken.

Denkmachine
Deze ervaringen weerhielden hem
er niet van 'een denkmachine te
blijven. Wat hem in de loop der ja-
ren wel duidelijkis geworden is, dat
de economische haalbaarheid van
een goed idee doorslaggevend is
voor het al dan niet in produktie
nemen van een ontwerp.

Van het een kwam het ander. Zo
ontsproot aan Bouma's brein ook
een groot rad met in de rand lucht-
balletjes, dat grotendeels onder wa-
ter zou moeten worden geplaatst.
Door een ingenieuze constructie
moesten die balletjes bij draaiing op
een bepaald moment wegglijden,
zodat de draaiing bleef doorgaan.
Ook dat lukte niet. „Spelen met de
natuur," noemt de uitvinder het.
„Technici lachen er om, toch zijn er
veel mensen mee bezig. Maar het
komt er niet van."

Bouma's ideeënproduktie is groot.
Zo bedachthij in 1982 aleen honde-
poepschep, maar die bleek er \n
Amsterdam al te zijn. Een nieuwe
fietsdynamo haalde het niet en een
reddingsslang voor mensen, die
met hun auto onder water zijn ge-
raakt, evenmin.

de omringende planten een broertje
dood. Houd een zak zand by de
hand of gebruik de as van de open
haard. Leg wel een extra mat neer,
tegen het naar binnen lopen van
zand en as.

Een echt winterwerkje is het
schoonmaken van het tuingereed-
schap. U hebt het nu toch niet meer
nodig, of het moest zijn om nog
gauw.wat bollen te planten of bota-
nische rozen. Zo lang het niet vriest
kan dat nog best. Sneeuw mag er
trouwens ook niet liggen, want on-
der de aarde gespitte sneeuw dooit
in de lente uiterst langzaam weg.
Dat is slecht voor de plantjes.

Spa, hark, bats, vork, schoffel,
schrepels: alles wat van metaal is
wordt met de staalborstel goed
schoongemaakt en blank ge-
schuurd. Daarna gaat er een vette
lap over. Een goed ingevette, scho-
ne spa vertoont straks niet het euvel
dat er bij graven of spitten grond
aan blijft plakken. De houten on-
derdelen van het gereedschap mo-
gen niet te dicht bij een warme
cv-radiator hangen. Ze drogen daar
te veel uit.

gauw tien, als u ze de kans geeft te
nestelen in een oude jas die in de
schuur hangt. Ze vreten aan alles
wat ze in de kelder of op de zolder
aan eetbaars vinden. Ook aan het
vogelvoer dat u voor de winterklaar
hebt staan. Bovendien poepen en
plassen die muizen overal en dat
komt de hygiëne bepaald niet ten
goede.

Tegen woelmuizen kunt u nu goed
maatregelen nemen omdat ze in de
winter weinig te eten hebben. U
kunt ze nu verschalken met een
winterpeen met wat korrels erin.

Leg die in een van de gangen.
Handschoenen aan, want ze mogen
uw mensenlucht niet ruiken!

Water geven
Het klinkt misschien vreemd, maar
als het in de winter een tijd droog is
geweest moet u coniferen af en toe
een emmertje water geven tegen hetuitdrogen. Zeker wanneer ze pas
geplant zijn. Dit geldt ook voor an-
dere struiken. Bij zware sneeuwval
doet u er goed aan het dikke pak
sneeuw van de takken te slaan. An-
ders kunnen die afbreken of min-
stens uitbuigen, zodat de fraaie

vorm teniet gedaan wordt.

Eind december, begin januari is het
gebruikelijk om enthout te snijden
van fruitbomen die u wilt vermeer-
deren. Neem eenjarige scheuten
aan de zuidkant, geen zgn. waterlot.
De topjes worden, als bosjes gebon-
den voor eenderde in de grond ge-
zet. Volgend tuinjaar kunt u ze dan
gebruiken.

Kerstroos
De witte kerstroos die straks wel-
licht door winterse buien geteisterd
wordt kunt u, zodra de bloemknop-
pen zich aandienen, onder een gla-
zen kapje zetten. Het is zelfs moge-
lijk om de plant uit te steken en in
een pot te zetten zodat ,u binnens-
huis van de bloemen kunt genieten.
Tegen kerst zijn ze trouwens brj de
bloemist in pot te koop.

Nu we toch bij de kamerplanten be-
land zijn is het goed er op te wijzen
dat de lidcactus (kerstcactus) niet
verplaatst mag worden. De knop-
pen zouden zich dan namelijk naar
de veranderde lichtval richten en
zichzelf de nek breken. Het wordt
intussen ook tijd de ridderster, die
nog steeds amaryllis genoemd
wordt, maar Hippeastrum heet, op,te potten.

Zoals elk najaar beweren de weer-
profeten, daarbij de nodige slagen
om de arm houdend, dat het wel
eens een strenge winter kan wor-
den. Het is dan voor wie een tuin
heeft maar te hopen dat er vroeg
sneeuw valt. Een betere bescher-
ming tegen oostelijke vrieswinden
is niet denkbaar. Bovendien krijgt
de tuin door zon sneeuwdek een
prachtig beeld, zeker als niet alle
dorre bloemstengels afgesneden
zijn.

Bouma is een nuchter mens. Als het
fietsenrek een succes wordt, heeft
dat voor hem ook positieve finan-
ciële consequenties. Maar hij herin-
nert zich maar al te goed die Belgi-
sche collega-uitvinder, die in eigen
beheer de 'zwaaihandjes' voor ach-
ter in de auto op de markt bracht.
Een doorslaand succes, totdat het
vanwege de verkeersveiligheid niet
meer mocht. „Hij is er wel miljonair
mee geworden, maar dat heeft niet
lang geduurd."

„Ik had gedacht dat dat laatste
hulpmiddeltje paniekreacties zou
kunnen voorkomen. Dat de weten-
schap dat men op die manier toch
zuurstof zou kunnen krijgen de
mensen rustiger zou maken. Maar
men vond het idee niet goed ge-
noeg."

MuizenPaden

Wanneer de temperatuur bij mist
voldoende zakt is het winterbeeld
weer heel anders. Dan vormt zich
rijp of rijm, die onverwachte effec-
ten veroorzaakt. Misschien duurt
dat maar enkele uren, maar dat is
lang genoeg om enkele heel bijzon-
dere en unieke foto's van uw tuin te
maken. In de sneeuw komen strui-
ken als de draaihazelaar, rode kor-
noelje en kronkelwilg pas helemaal
tot hun recht.
Een vergeten zonnebloem tooit zich
met een sneeuwhoedje, evenals
kaardebol en bereklauw. IJ hebt
dan ineens een heel anderetuin dan
u gewend was: een echte winter-
tuin.

Als de tuinpaden door sneeuw of ijs
glad geworden zijn, gebruik dan
geen zout of pekel. Daaraan hebben

Wees bedacht op muizen. Die zoe-
ken nu de binnenkant van de hui-
zen op. Twee muizen worden er al

(ADVERTENTIE)

vBoosten Parket Hoensbroek
___» Showroom open van 10.00 ■ 18.00 uur.JS Mk Donderdag koopavond. Dinsdag gesloten. _-<^_EpjpA

JO V " Alle soorten parket en reparaties W^S_s*^^^
" Brede eiken planken, geborsteld tw^

" Lamett en andere kunststofvloeren
" Overschuren of borstelen van bestaande vloeren

" Leveringsvoorwaarden van de Consumentenbond
Weustenraedtstraat 45, Hoensbroek: vanaf Akerstraat, f\/Ê C_l>l_l'3QC
Kouvenderstraat in, le weg rechts, dan le weg links. w-W»* *» *■■»»_» "7<_^

In Nederland woont maar een klein
deel van de mensen in vrijstaande
huizen. Over het algemeen zijn we
gewend om zo nu en danwatvan de
buren te horen. Om overlast door
loopgeluiden te, voorkomen, geeft
de Nederlandse Stichting Geluids-
hinderpraktische tips in de brochu-
re 'Geluidhinder door loopgelui-
den. Informatie: 015-562723.

Folder over
geluidhinder

.. (ADVERTENTIE)

j\, C& C ★ tegelhandel
//^ ★ sanitair

m f J È^ * tegelzetters-

Laat UW complete badkamer
ONZE zorg zijn.

EXCLUSIEF BETAALBAAR - BETAALBAAR EXCLUSIEF
Klein Haasdal 67,6333AJ Schimmert Telefoon: (04404) 1916
Q5851 » (04404)1996

Uitgefietst
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I (ADVERTENTIE)IMULKEN
L"K E U K E N S

I ________P,^BI II i""**-ii^mW___________________________-_---W___----M
Ll-01-AAN3 HEERLEN. <

ft|l»kia iiimum lannc ____^^*^^S 3 WOOIZCt"

■■ WWf y&^^

6at vmit^^^^Êfiz^ waterleidingen
ketel voor de zet deverwarming
""■ter « oit Inruimten, die niet
controleren worden gebruikt

Uilvinding staal bij Huis van de Toekomst

Octrooi voor
simpel maar

veilig fietsenrek

DOOR JEANETTE STUUROP

hoogte beweegbare stalen beugel
met een gaffel die midden op het
fietsstuur wordt geklemd. De gaffel
is zo gemaakt, dat alle types fietsen
op deze manier kunnen worden ge-
stald.

- 'dan ben ik totaal afwezig, dan
gaat er een luikje dicht' - of tijdens
stille ritten achter het stuur van zijn
bus.

de uitvinderveel. Thuis, op de bank

Onder het motto 'nee heb je,ja
kun jekrijgen' heeft uitvinder
Jan Bouma (43) uit Oosterwol-
de zich al meer dan eens tot de
Octrooiraad in Rijswijk ge-
meld. Tot nu toe is het hem
één keer gelukt in aanmerking
te komen voor een octrooi.
Dat paradepaardje is een sim-
pel, maar doeltreffend fietsen-
rek. Chriet Titulaar heeft dat
fietsenrek een plaatsje gegund
bij zijn Huis van de Toekomst
en met die erkenning is Bouw-
ma uit het Friese Oosterwolde
erg blij. „Het is een lekker ge-
voel, dat zon eenvoudig din-
getje het maakt," zegt hij.

Onderzoekers: neerwaartse spiraal is om te buigen

Limburgs WOONBLAD

’Verloedering flats
breed aanpakken’
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Onroerend goed te huur gevraagd

j 6131 CL, huisnr. 18.
Zelfst. rustige heer, middelbare leeftijd

zoekt met spoed m.i.v. 1-1-92
woonruimte met kookgelegenheid in

l~ Heerlen, Geleen, Sittard
of directe omgeving.

; Inlichtingen tel. 046-747996 tussen 17.00 en 19.00 uur.
Gez. nette Flat v. werk. 22 jr.
nét pers. tot max ’ 900,- all-
in» omg. Heerlen, Hoens-
Moek. Niet beg. grond of 1e
v«rd. De aanbieder, bezor-
ger krijgt van mij 15 jr. lang
’5O,- p.mnd. BELONING!!!
E£ht waar! Reageer dus.
Schrijf een briefje naar Br.o.
nè. B-9896 L.D., Postbus
2810,6401 DC Heerlen.—. '5j nette studenten zoeken
ean huis per 1-1-92, te
N/fcASTRICHT. Tel. 046-
-379327 of Arnold: 043-
-756280 of Melanie: 043-
-687278.

Dringend APPARTEMENT
gezocht met 2 slpks. voor
jonge moeder met kind om-
gev. Heerlen, huur max.

’ 450,-. Tel. 045-424344.
Te huur gevr. WOONHUIS
met loods of garage of al-
leen loods te huur gevraagd.
Tel. 045-727347.
Te huur gevr. 2-pers. appar-
tement te SITTARD, max.
’7OO,- huur. Tel. 04450-
-1688 b.g.g. 046-580545.
Te huur gevr. woning met 2
slpks. te KERKRADE en
omg. Kampstr. 17, app. 6,
Landgraaf. Tel. 045-327678

ii > . —; —Onroerend goed te huur aangeboden: ■f- ■■———. ■ ——België, centrum Luik.
Te huur privéclub en 3 appartementen. Tel.. 09-3241236215 van 10-18 u. Na 18 u. 09-3241523365

Te huur
café met woning

te Grevenbicht.
l-Ovem. invent verplicht.
f-" Voor inlichtingen:
flostbus 139, 6120 AC Bom.
t-IoENSBROEK, garage
njet berging en kelder op
2.000 m2weiland, landelijk
cfel., huurpr. ’ 175,- per
mnd. Tel. 045-220550.
/*PPARTEMENT te huur in
Sittard. Tel. 046-528486.
Nieuwenhagen ti h~.
kpmer: wc, douche, kookgel.
eigen ingang. Tel. 045-
-3 J7786 na 19.00 uur.
T£ .huur WINKELPAND,
zender woning, vrij te aanv.
pfr n 1-1-92, huurpr.
/il .200,- p.mnd. Tel. ml. tijd.
kfent.uren: 045-278519.

Te huur riant LANDHUIS 3/4
slpks., geh. onderkelderd,
grote tuin, gunstig gelegen
nabij ziekenhuis en auto-
baan, hogere huurklasse.
Inl. 045-425966.
WOONHUIS met 4 slpks.,
badk., garage en tuin voor
periode van 1 jr., hr. ’ 800,-
-per mnd. Tel. 046-743654.
Te h. op oud-Limburgse
BOERDERIJ, klein app.
voor 2 pers., Ifst. studenten.
Tel. 045-721976 na 16 uur
Heerlen-Beersdal, halfvrij-
staand WOONHUIS, met. garage en tuin, 3-slpk. en
ruime zolder. Huurpr.
’920,- p/mnd. Aanvaarding
direct. Laura en Vereeniging
Rimburgerweg 2, Eygelsho-
ven. Tel. 045-352324.

-4 :

Onr. goed te koop aangeb., gevr.
-i——

Bouwterreinen
te koop gevraagd voor een of meerdere woningen

in iedere gemeente, direkte afhandeling
voor geschikte percelen.

Aanbiedingen
Mulleners Vastgoed

~ Walramstraat 124 Sittard. Tel. 046-518911.
[ *"* * Huizenkopers opgelet! ** *
Voor een veilige aankoop, een snelle taxatie en de beste

hypotheek: Uw ideale partner en adviseur!
{ Éf%\ = VAN DE PAS MAKELAARDIJ (jrW
* %ÜPÏ?*% HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG fc|J

T*?"? Burg.de Hesselleplein 13, Heerlen NVM= Telefoon: 045 -741 616________ Wrilt It wÊ ___Tfist^__________ fP^"pNpNp^V^^4l^_^^P^noi P^^j
[&ff}j 1 'f***/*7’ |Ay?7/¥t['J f{/^tliê itw

L~ Nieuw
is deze service niet

ÜÜHypothekenüü
üünet even beter!!!!

informatie i.v.m. aan-/verkoop van een woonhuis
\ ".,"-. "Hypotheek op Maatwerk"
Gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te kopen pand.

Ass. kantoor Van Oppen b.v.
Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

Valkenburg - Houthem
Vroenhof 78 B

Op .goede locatie vrijstaand woonhuis met geplaveide oprin4ar inpandige garage. Ruim terras met verlichting, kelder
hêtelucht verwarming, fraaie L-vorm. woonk. ca. 40 mi
nrfet open haard, hal, toilet, keuken met app. 1e Verd.
4 «slpks., toilet, badk. met ligbad, bidet en vaste wastafelbitgkasten. Het woonhuis is voorzien van div. rolluiken
zonneschermen, dak- en spouwisolatie, fraaie plafonds
Piijs ’ 255.000,- k.k. mcl. stoffering. Tel. 043-616215.
—i

Voerendaal - Winthagen
Verscholen in het Limburgse heuvellandschap, kleine
wfxjnkem, een wit vrijst. woonhuis. Huisweide. Tot. opp
ca. 2.700 m2. Gar./berging. Woonk., gesl. keuken met app
3Jslpks., badk., zolder, mogelijkh. voor atelier of 4e slpk
Pnjs ’ 269.500,- k.k. (5786)

Inl. Stienstra Makelaardij bv
j Tel. 045-712255

fortwoningen: een klasse apart
| Je eigen huis in houtskeletbouw; flexibel bouwen in:

SLEUTELKLAAR, RUWBOUW OF CASCO.

< w*

: ___s__|

VOOR MEER INFORMATIE:
Bouwkundig Adviesburo Prevoo
Boschweg 1, Bunde. Postbus 35, 6240 AA Bunde.

J Tel. 043-646563.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
} PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

j . 6161 BH, huisnr. 101.
'Belg. Limburg (bij Maastricht)

P&rk Van 20 ha met slotgracht rondom, unieke vijver me
GEBOUWEN in U-vorm, klokketoren, stallingen, deels b(
wfcioöeJ. Interesse? Verk.pr. Vandervoort 09-32.14.300.31
otfaxJ)9-32.14302.250.

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 i

Stienstra Hypotheek-Service \
Wij zoeken dringend

voor onze klanten, huizen in Kerkrade, Landgraaf, Simpel-
veld, Bocholtz en Vaals!

Bij alle klanten voor wie wij tot nu toe succesvol bezig
waren bedanken wij ons bij deze nogmaals van harte.

Immobilien Van Lier/
Radermacher GmbH

Tel. 0949-24073017 van 9.00-13.00 uur.

Huizen gezocht!
Voor diverse opdrachtgevers zijn wij in de regio Heerlen op

zoek naar woningen, bungalows e.d. (elke prijsklasse).
Heeft U nu of in de nabije toekomst verkoopplannen,

bel ons dan even.
Als verkoper betaalt U ons geen courtage of kosten.

van de Pas
De Makelaar van de koper

HEERLEN: 045-74 16 16

Bouwgrond en huizen gezocht!
Voor onze klanten zijn wij voortdurend op zoek naar

geschikte objecten in het gebied aan de grens.
Maak gebruikvan onze deskundigheid en ervaring bij de
verkoop van onroerende goederen in het grensgebied!

Wij geven u raad bij :
* de reële prijsstelling

* de afwikkeling zonder problemen
* en een snelle verkoop van uw huis

Overtuig u van onze betrouwbaarheid!!!
Overleg vrijblijvend met onze deskundige, internationaal

ervaren raadgevers.
Profiteer van onze ervaring, want bij APPEL telt:

"Een goede raad spaart veel geld"
250 DM BELONING

betalen we aan diegene, die ons helpt aan iemand diezijn
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!!

Bouwkavels
Voor de bouw van uw eigen vrijstaand landhuis, villa

of bungalow.
Haelen

Bouwkavels aan deValkenstraat in plan Kruisstraat,
groot 450 m2koopprijs ’ 69.800,- v.o.n.

Urmond
Nog maar 3 mooi gelegen kavels in plan Bramert-Zuid met

tuinen op het zuiden. Koopprijs v.a. ’ 72.600,- v.o.n.

Stevensweert
Laatste bouwkavel aan Het Stepke, opp. 575 m2,

koopprijs ’ 58.000,- v.o.n.

Mulleners Vastgoed
Tel. 046-518911, 's avonds 04749-3198.

Te koop App. te Heerlen-C.
Drieschstr. 2e verd.

1 slpk., woonk./open keuken, badk.m.ligb., cv., toilet,
balkon, gar. berg. stalling en lift. Vr.pr. ’ 85.000,- k.k.

Tel. 04750-28541.

Hulsberg
Vrijst. bungalow op ca. 730 m2. L-woonk. in vide ong. 42
m2met open haard, mass. eiken keuken, 3 slpk. resp. 14,
9, 7*/_ m2, badk. met douche, ligb., dubb. wastafel, gekl.
sanitair, inpand. garage, berging. Het gehele huis plavui-
zenvl., sfeervol interieur. Zonnige tuin met 2 terr. en vijver.
Aanv. 2e helft dcc. Vr.pr. ’ 330.000,- k.k. Inl. 04405-2934.
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Kerkrade-Centr., Hoofdstraat 29
e Mooie en goed onderhouden winkel-woonh., voor vele
>" doeleinden geschikt. Ind.: kelderruimte, overdekt entree,
>" met aparte ingang naar privégedeelte.
<" Winkelruimte van 72 m2kantoor, magazijn van 48 m 2

en werkplaats van 24 m2, totaal 161 m2. 1e verd.:
ruim woon/eetk. van 50 m2. Portaal met toil. en grt. dak-
terras, goed inger. keuken. 2e verd.: 2 gr. slaapk., luxe

badk. Aanvaarding 4 mnd. na koop, vr.pr. ’ 375.000,- k.k.
Voor meer informatie: JACOBS MAKELAARDIJ

Haghenstr. 57, 6461 VT Kerkrade. Tel. 045-453121.

Te koop aangeboden, goedlopend
Restaurant

met woning, aan drukke weg in Midden-Limburg.
Aanv. in overleg. Zonder contanten onnodig te reflecteren.

Tel, ml. 04492-2432.

Bingelrade
Monumentale carré-boerderij

Geerstraat 2/hoek Dorpstraat: Geheel gerestaureerde Lim-
burgse carréboerderij (beschermd monument) met rustie-
ke binnenplaats, schuur, stallen en tuin (perceel 2.400 m2),
md. o.a. mooie hal, woonkamer met antieke plavuizen vloer
en centrale open haard, ruime eetkeuken met authentieke
inrichting, kelder, waskeuken, 4 slaapkamers, 2 badka-
mers, ruime zolder, cv., prijs’ 430.000,- k.k. ml:_ Paul Crombag Onroerend goed.

Limbricht, tel. 046-580087. __
Maaseik

2km. vanaf Maasbrug, bij watersportgebied te koop
Vrijstaand woonhuis— (Ca. 1.925) met ruime tuin. Beneden: schuur, keuken met

eetkamer, gang en woonkamer. Boven: slaapkamers, bad-
kamer met toilet, overloop, vaste trap naar zolder. Electra,

et cv., keuken en badkamer pas nieuw. Huis moet verder
e- opgeknapt worden. (DHZ !!) Direct te aanvaarden.
14 Vaste prijs ’ 130.000,- k.k. Afspraken voor bezichtiging.

Tel. 04499-1041.

Woonhuizen gevraagd
n samenwerking met een zeer groot makelaarskantoor in
*\ken bieden wij U de mogelijkheid om uw huis gedurende
5 maanden via dit kantoor en via de Duitse kranten, te koop
lan te bieden: GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN!!!!! Wij
/ragen derhalve woonhuizen in de prijsklasse tot plm.
f 200.000,- (bij voorkeur met garage) in: Kerkrade, Vaals,
Eygelshoven, Landgraaf, Bocholtz, Simpelveld en Heerlen.
3el voor 'n vrijblijvende afspraak: 045 - 32 41 33.

Bopa O/G
Bom, Hondsbroek

5 Luxe vrijstaande herenhuizen
Waarvan nog 2 woningen te k. op kavels van 280 tot 350

Indeling woningen:
Beg. grond woonk. 34 m2resp'. 36 m2keuken ca. 9 m2,
bijkeuken type 2 van BV2 m2, garage. Verdieping 3 slaapk.
van 16, 12V2 en 8"/2 m2, badkamer met ligbad, douche,
wast. en 2e toil. Zolder bereikbaar d.m.v. vaste trap(37 m2)

PRIJZEN VAN ’ 234.500,- TOT ’ 255.000,- V.O.N.
Voor verdere informatie of voor het maken van een afspr.

kunt U maandag t/m vrijdag contact opnemen met

A BOUWBEDRIJF
W. Keileners b.v.

.
Putstraat 46 te Bom, tel. 04498-52714.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Grevenbicht

Steenweg 15. Sfeervolle
vrijstaande woning op rusti-
ge ligging, met tuin en 2 gro-
te garages, md. o.a. kelder,
woonkamer met openhaard,
keuken, badk. met ligbad,
bijkeuken, 4 slaapk., cv.,

prijs ’ 197.00,- k.k.
Inl. Paul Crombag o.g.

Tel. 046-580087.

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. Cv.
Prijs ’ 105.000,-k.k.
LIVAC B.V.

Akerstraat Nrd. 11 Brunssum
tel. 045-220550.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
SITTARD, Gr. v. Prinsterer-
str., nabij centrum gel. goed
geïsoleerde duplexwoning
met berging, woonkamer,
aparte keuken, .badk., met
ligbad,, balcon, 1 slaapk.
’92.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
SCHAESBERG, Kieskoel 6,
mooie gelegen eengezins-
woning met 3 slaapk.,
’136.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
KERKRADE, Clausstr. 22,
halfvrijst. huis met 3 slaapk.,
badk., zolder, woomk., eet-
kamer en keuken, in goede
staat, ’139.000,- k.k. Wij-
man & Partners 045-728671
HEERLEN, Landvoogd-
straat 64, stadswoning met
2 slaapk., ’92.000,- k.k. Bij
volledige financiering netto
ca. ’ 595,- p.mnd. Wijman &
Partners, 045-728671.
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. Tel.
046-375757.
Te koop BOUWGROND, ca.
500 m2, zeer excl. gelegen
te Heerlen. Tel. 045-741874
na 18.00 uur.

WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd. Evt. achter-
stallig onderhoud geen be-
zwaar. Tel. 040-520558.
BELGIË Gemmenich, Rue
Vivier. Gelegen bij hel
mooie Drie-Landenpunt
bouwen wij solide prachtige
bungalows. Kijkdagen: zat.
en zond. van 14.00 tot 16.00
uur. Bouw-Ondernemei
Hens. Tel. 09-32.87659512.
Te k. BOUWGROND Hee-

"renweg te Heerlerheide
plm. 1300 m2, 17 mtr. breec

’ 93.000,-k.k. 046-334824.
Oud WOONHUIS gezochi
met grond omg. Sibbe-Mar-
graten-Berg en Terblijt. Tel-04406-15029.
Te k. Voerstreek (B) BOER'
DERIJTJE, mcl gar. stal er
tuin. Zeer mooie ligg. lange
grote weg, dir. te aanv. Tel
09-32.41.811396 na 16 uur.
Te koop rustiek Herenhuis

1met park ca. 70 are ligging
Stationstraat 94 te HOUT

1 HALEN (B). Inl. A. Lijnen
Grote Baan 156. Hogere
prijsklasse.
Te koop gevraagd BOUW-
GROND of vrijstaande bun

■ galow. Tel. 045-252189.
Te k. in MAASTRICHT geb
Keerderstraat vrijst. woonh
i.z.g.st. met gar. en ruime
tuin. Ind.: hal, toilet, ruime
woonk. aparte keuken, i
slpkmrs. luxe badk. (ligb
douche, toilet, dubb. v.w.
zolder. Vr.pr. ’ 345.000,
k.k. Inl.: kant.uren 043
215929, buiten kant.urer
043-623189.

ie koop
Gevraagd

Bouwgrond
en/of slooppanden

Vlotte afwikkeling mogelijk
Tel. 045-220550.'

geleen-centrum
Winkelpand

met sfeervolle boyenwoning
kantoor, atelier en tuin, prijs

’ 205.00,- k.k., huur evt.
mogelijk.

Inl. Paul Crombag o.g.
Tel. 046-580087.

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.
HOENSBROEK, Kastanje-
laan 44. Halfvrijst. woonhuis
met gar. en tuin. Ind.: hal,
toilet, L-vormige woonka-
mer, open keuken. Verd.: 3
slaapk., badk. met v. wasta-
fel en douche. Zolder: via
vaste trap bereikbaar. Vr.pr.

’ 149.000,- k.k. Bij volledige
financiering en overdraag-
bare subsidie netto maand-
last ’857,-. Makelaarskan-
toor Ruber, 04498-51900.
LIMBRICHT: Uitst. onderh.
vrijst. woonh. met gar. en
grote tuin. Ind.: o.a. kelder (2
gedeelten), hal, woonk. met
leisteenvl., keuken met eetb.
en eikenh. aanb.keuken v.v.
alle comfort, eetkamer met
schuifpui naar terras, badk.
met ligbad, douche, v.w.,
apart toilet. Verd.: 3 slpk., 2e
toilet. Zolder met 4e slpk.
(alkoof), 2 dakramen, speels
ingericht. Siertuin met fitter-ras en barbecue. Pand v.v.
alarminstallatie en groten-
deels v.v. kunstst. kozijn met
dubb. glas. Vraagprijs:

’ 327.500,- k.k. Verzuim
niet dit pand van binnen te
bekijken! Eventueel inruil
kleiner woonhuis mogelijk!
Makelaarskantoor Ruber:
04498-51900.
NUTH bedrijfsruimte (ca.
750 m2) en/of kantoorruimte
(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.
GELEEN, begane grond ap-
partement met tuin en ber-
ging, woonk. met parket-
vloer, eetk., aanbouwkeu-
ken met app., 2 slpk., bad-
kamer. Alles uitst. onder-
houden. Vr.pr. ’ 107.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen
046-375757.
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.
MERKELBEEK. Te k. vrij-
staande woning met o.a. hal
toilet, woonkamer, keuken,
serre. 1 Verd. 3 slaapk.,
badkamer, terras, veel kast-
ruimte, vliezotrap naar ruime
zolder. Grote kelder, vrijst.
garage. Alg.: bouwjaar 1970
perc. opp. ca. 2000 m2.
Koopprijs ’ 350.000,- k.k.
Bezichtiging na tel. afspraak
08855-73933.
STEIN, vrijstaand woonhuis
met garage en zolder,
woonk., woonkeuken met
app., 3 slpk., badk. met lig-
bad, 2e toilet, zolder en tuin.
Goed geisoleerd en rustige
woonomg.Vr.pr./ 225.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen
046-375757.
STEIN, vrijstaand woonhuis
met garage, carport, kelder,
woonkamer luxe keuken m.
app., badk. met ligbad, bij-
keuken, 4 slpk. en tuin. Vr.
pr.f 199.000,-k.k. Mak.kant.
Rob Dassen 046-375757.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Bouwen/Verbouwen
HETELUCHTKANONNEN
huur of koop je bij Brouwers/
BBIS! Maastricht 043-
-684444, Heerlen 045-
-411930, Wijlre 04450-2220.
Heras HEKWERK z.g.a.nw.,
18 mtr., pr.n.o.tk. Tel. 045-
-464926.
Te k. gar., schuur- of carport
DAK(EN), unieke construc-
tie. Tel. 045-254983.
Te k. hardh. KOZIJN h. 1.78
br. 1.00 m., bovenkant rond,
compl. met rolluik en ther-
mophane en vensterbank
voor ’ 750,-. 045-724947
Te koop Thermophane
DEUREN a ’ 25,-. Tel. 045-
-411472.

Te k. houten demontabele
WOON-UNIT ook geschikt
als vakantiehuis, opp. 15 x
6m, pr.n.o.tk. 046-740173.

Bedrijfsruimte
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 kleine doe-het-zelf
GARAGE, in Heerlen. Tel.
045-721976.,—=_ 1

Bouwmaterialen & Machines

Aanbieding in de maanden
november-december

Wandtegel 15x22 marmorgrijs ’ 22,95 m2.
Wandtegel 15x15 mat wit ’ 18,95 m2.

Wandtegel 15x15 wit ’ 12,95 m2.
Vloertegels Nederland Product

30,8x30,8 ’ 25,50 m2.
30x30’ 25,95 m2.

PHILHÖRSTbvTEGELWERKEN
Stationstraat 29-31

ma. t/m vr. 13-17 uur. za. 9-15 uur.
Tel. 045-444542. Fax 045-440973.

SIMPELVELD.
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 k. BOUWWAGEN op
luchtbanden met elec. en
w.c Tel. 04498-51753
Te k. DIEPLADER voor mi-
nigraver voor achter een
tractor. Tel. 045-751672.
Veldbr. stenen, BALKEN,
schotten, vloerplanken,
kunst.kozijnen. eet. Bouw-
bergstr. 100, Brunssum. Tel.
045-251964
Te k. TADANO Telescoop-
kraan Jö Ton, 1 schaar-
hoogwerker, werkhoogte £
mtr. Handelsond. J. Smeets
Dries 27, Neer. Tel. 04759-
-1373.

In/om detuin
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
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
Gewolmaniseerde TUIN
PLANKEN en palen. Houth
Jos Kuijpers, Holstraat 43
Margraten. Tel. 04458-1982
GAZONMAAIERONDER-
DELEN. Frissen/Tuin er
Park b.v. Valkenburg-Hou
them. Tel. 04406-40253.
Te koop houten BROEIKAS
2.70x2.70 mtr. ’150,-. Tel
045-226978. __
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WAT KOST EEN TAXATIE?
Bel nu voor brochure en

tarieven!
Ph. E.H. Beugels

beëdigdtaxateur o.g.
/ Beugels V.O.F.

Dorpstraat 12,6438 JV Oirsbeek
te104492-1991

J.H.P. Horbach
beëdigd makelaar/ taxateur o.g.

/ Horbachb.v.
Schaesbergerweg 36,6415 AH

Heerlen
tel 045-7232 82

JJ. Zoethout
beëdigd taxateur o.g./ABAZ
de Doom 23,6419 CW Heetten

tel 045-71 8731

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.

Te k. LAMETT kunst.parket
verschillende kleuren,

’ 42,50 p. mtr. 046-525346.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te koop KANTELPOORT,
hoogte x breedte: 2.16x2.46
Tel. 046-748015.
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IONNESTRAAL! lm̂
Seizoenen oefenen voortaan geen invloed meer uit op | hg.
uw leefklimaat. Met Zonneranda bepaalt u nietalleen .

zelf uw woonruimte maarook de temperatuur. Het
elektrisch openschuivend dak laat u van elke *C

zonnestraal genieten zonder dat het op een sauna lijkt
en houdt de kou buiten alsu dat wenst. Het uitzicht

wordt bovendien niet belemmerd doorbeslagen ruiten.
10 jaargarantie.

Z§NNERANDA® |J*
fimaitts-- Bel gratis voor een uitgebreid info-magazine. |H

Showroom geopendvan *'maandag t/m vrijdagvan 10.00 tot 16.00 uur.
Elke zondag kijkdag van 14.00tot 17.00uur. ' v'Pannenweg 6c, 6031 RK Nederweert. Tel. 04951-26665 |L

otmm% )a, ik wil graagalles weten over ZONNERANDA Wh
tyr Stuur mij GRATIS en vrijblijvend uw uitgebreid jfajv
r\<é}At\ê in'°-magazine- ï m

_w« mNaam |L
Adres ||s|

Postkode — $h
Plaats ■

Tel — ■;
f Bon ingevuldopsturen naar: Postbus 2701, 6030 AA Nederweert.^",.___________________________________■_____________________!

Berben's Effectenkantoor BV
commissionairs in effecten
i

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË.
NEDERLAND EN ZWITSERLAND METEEN

MINIMAALRENDEMENT VAN 12%
Al meer dan 20 jaargegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies.
Bel voor informatie of afspraak

043-213871I Rechtstraat 89,6221 EH Maastricht <fj/
I ""^. I

\£J\ ■'.- ,I NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

MEERSSEN: 'Vrijstaande villa op uitste- HEERLEN: 'Nabij centrum prachtig **P*
kende lokatie!' parlement!' ,
Ind. 2 kelders, ruime hal, living 65 m 2,rui- Ind. berging, ruime n_mM__\- m- 9r0°eme keuken, m. alle moderne app., bijkeu- balkon en open _*é_fmM^* f"2) en

-$ken, dubb. gar, berging, v<^a*d zwem- eiken _^_^B\l!fSnii\\ In ijiiij E' 9bad, 4 slaapk. Jjadkfi^lflkeT-Studeer. parkeerpaWlk. Aanv. direkt. k(40 in") i |i ïili i nl voll. Vraagprijs . 139.000,-k>
dubb. blJßeil^Ged. roll. Uitsluitend 1e """"'
klas materialen. Perc. opp. ± 2500 m 2. HOENSBROEK: Prima ____ halrvrij**'-
Aanv. in overleg. woonh. m. groteJWiiftöQßr. (?7

Prijs f 790.000,- k.k. 4.2/6.5). \&_\Ü_\&%J"onk. m. Pa'
I____PfW^PW_WffWP¥WB I vuize\lW(»^"k. (4.15 x 15 x 3?00) ">

_K»l«] 'M »] =<i'rf:l .^**!yj'ltVl'rfN^Ti s'Pk- Zoioer. Aanv. medio jan. '92. ,
13LlÜ?iT-.lïifl"j'-!l 1'.ITui Huurprijs f 850,00 p. mnf-

SIMPELVELD/HULS: 'Op uitstekende l<**"
HEERLEN: 'Uitstekend gelegen, ruim katie gelegen ruime, vrijstaande bunga*
halfvrijstaand herenhuis met grote in- |0w!- |nd. waskelder, tuink./51pk.(585x4.00)
pandige garage!' grote gar., hobby-kamer(5.65x4.10), w.'ln'
Ind. sout.: hal, hobby-ruimte, prov. kelder, ke|deri ruime ha)| sfeervolle L-vormige
wasruimte, gar. (8.2 x a6) beg. grond: hal, woonk (10.34x4.22/6.95)m. open-haarö.
L-vormige woonk. (± 40 m 2), dichte keuken, bijkeuken, 3 slpk., 2 badk. Pand1*woon/eetk. m. app. 3 slaapk. badk. ber- geïsoleerd. Perc. opp. 1285m2. Bwjr. 19/*
ging, zolder. Geïsoleerd, ged. dubb. begl. aanv. in overl.Vraagprijs: f 475.000,-M'
Alle ramen/kozijnen hardhout. Gel. aan -
grote groenvoorz. Aanv. in overlea VALKENBURG: 'Prima gelegen ruim

Kr'ls f 225.000,-k.k. halfvrijstaand herenhuis met garage!
HOENSBROEK: 'Leuke, sfeervolle wo- Ind. hal, woonk. (8.80 x 3.58/5.78/3.53) rn-
ning voor zeer interessante prijs!' travertinvl., keuken m. r^c__*€ '" 9ar: 'l'
Ind. kelder, woonk. m.J_j_j_,*feuken m. afstandsbediening _\êt\(A »m- ''%_
moderne inr.jbarw|fc6il_*lbl_. Zolder. 2e toilet _l___to^^er. m. moge-
Geh. p£ftóf%lWrfbebouwing voorzij- lijkh. «|Cf%»T.,MObbykamer. Alle ra
de. AarrHilWverleg. men/ tl.tTh in aluminium. Achtertuin rn-

Vraagprijs f 99.000 - k.k. groot terras en vijver. Bwjr. 1975. Perc. opp-
HEERLEN: 'Prima gelegen, sfeervol 279 m 2 ____*_ .__ 500- k.k-
halfvrijstaand woonhuis met garage Vraagprijs f 182.500,J^
voor meerdere auto's!' _
Ind. hal, woonk. (± 35 m 2), keuken m. mo- NIEUWENHAGEN: 'Halfvrijstaand woon-
derne mr. gar. (10.70 x 4.50), 2 bergingen, huis met ruime garage op gewiW6

bar (5.70 x 5.45) m. buffet en tap-install., 3 lokatie!'
slaapk. + 1 mansardekamer (7.20 x 3.50), Ind. hal, woonk. (± 32 rajUMnpn m. inr-.

badk. m. ligb. v.w. en 2e toilet, zolder. Ra- 4 slaapk., badk|*ft%J.*l.*vaste tra-J

men/kozijnen hardhout. C.v.-ketel 1989. bereik_^fcflff! lreFc. opp. 218 m 2. <Jei

Ged. roll. Geen bebouwing a.d. voorzijde. soleerdimanv. desgewenst direkt.
Aanv. in overl.Vraagprijs f 172.000,- k.k. Vraagprijs / 147.500.- *■■_

GULPEN MAASTRICHT/WIJCK: . ..
Prachtige, uitstekend gelegen, vrijstaand- 200 m 2kantoorruimte en 3 parkeerpl. in <«'
en halfvrijstaande landhuizen. Brochures rekte omgeving v. h. station. Aanv. 1-4- **"
beschikbaar. Huurprijs f 155,-Zm2 excl. b.t*

Prijzen v.a. f 178.900,- v.o.n. en service-kosten

Limburas
-OTGDOD^HIjyiI-
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Saai kantoormeubel heeft metamorfose ondergaan
llmburgs dagblad _ woonblad

# Peter de Boer achter
zijn geesteskind,
de Gispen EC.
De nieuwe lijn is
uitgekozen voor de
werkruimten van de
Tweede Kamer.
Aan deronde tafel is
projectmanager
John Wulfers
aangeschoven.

Nieuwe zetels voor
de Tweede Kamer

|v] Jt was een bureau een|r ank met vier poten en
|L entueel een laatje. Maar
fMs ergonomen en desig-
|l^s zich op de werkplek

Pfbben gestort, heeft het
C^ste meubelstuk een me-
l^orfose ondergaan. Het in

e opzichten grijze bureau_^^ plaats gemaakt voor
Ï-L*1 stijlvol en geheel verant-

°°rdkantoormeubel.

Nieuw systeem voor
recycling verfblikken

autobanden en elektriciteitskal
bels. *■

Elektrische waterkokers
Hypotheekrente 26 november 1991
In tegenstelling tot voorgaande weken kenmerkte de kapitaalmarkt
zich deze week dooreen licht stijgenderente. Invloed op de hypotheek-
rente heeft dit echter niet gehad. Wij noteerden geen wijzigingen.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwrbij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1% 50% .— i -_
ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92 "ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92 - -
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10.20 6,23 4,15"
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,60 6,56 5,08-**;.
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,56 5,08 .
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,75 3,77 ',
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,75 3,77
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,50 5,75 3,77
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,70 5,92 3,91 ■> ,-
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,70 5,92 3,91
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,40 5,69 3,73-
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 9,30 5,62 3,67
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9.40 5,69 3,73
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,28 4,87 '
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,10 6,21 4,82
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,99 3,96
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,90 6,06 4,02
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,40 6,42 4,97
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,56 5,08
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,70 5,86 3,87
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,70 5,86 3.87
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,65 3,67
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,80 3,79
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,20 6,28 4,87
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,80 5,90 3,86
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,70 5,92 3,91
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,70 5,92 3,91
NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,49 5,03
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,56 5,08
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,70 5,91 3,90
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,70 5,91 3,90
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,90 6,05 4,01
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,40 6,30 4,87
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,37 4,93
RABO hypotheekbank spaar opth. 3 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO hypotheekbank spaar opth. 10 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO hypotheekbank spaar opth. 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/ofbij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden. ~■Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij eenaantal instellingen enigszins aC^

®Copyright "Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort'

Leto Recycling presenteerde de*-'
ze 'Verf- en vatenbehandelings-
installatie' op de onlangs gehou-
den vakbeurs Logistica in
Utrecht. ?

Een ander signaal dat de be-
zorgdheid om het verfafvalprq-
bleem tot uiting brengt is het
idee van verffabrikant Brink/
Molyn die het produkt Pehalin
Monovit Indus voor de grootver-
bruikers nu levert in vaten van
200 liter, voorzien van een bin-
nenzak van kunststoffolie. Die
zak vormt het enige chemische
afval dat overblijft; de lege
(schone) vaten gaan terug naar
de fabriek.

.5 ji„stjjlwas een belangrijke overwe-
j|v0

g "ij de keuze van het meubilair
■JaUJ" de nieuwe Tweede Kamer in

ag* *^a twee en een na*f JaarStéfi en en wegen kwam het minis-i^_tVan Algemene Zaken voor de
*en van Kamerleden en

|j uit bij het nieuwste
§6ya^kt van Gispen International
__w» Gispen EC programma. De
IVue.chte testcase voor de creatie1w nuisontwerper Peter de Boer
I kaarmee tot een goed einde ge-

ütat*"^ 11 heel blij met dit project,"
-ïlu/ marketing/sales manager Hans
| jj^Phuis.„Niet omdat het zo groot
IW3ar omdat Je by een unieke af-

scoort met een nieuw pro-
%%n *^et feit dat de belangrijkste
|cv^urrenten, Ahrend en ASPA,
? !trjj}fens hun nieuwste lijn in de

" sUc kadden gegooid, maakt het

I Ces nog interessanter.

Vjg, tornen in deze branche niet
Dö jf belangrijke nieuwe produkten
fi,*s markt," verteltKamphuis. „Is
Ln Produkt er eenmaal, dan moet

0k 10 tot 20 ->aar in zn oor"

If!us -*Jke vorm mee- Je kunt JeL ,f.een misser permitteren."
faat torie van de Gispen EC lijn
feo v teru8 tot december 1989. Zoals
'lUu* met g°ede ideeën kwam het
ügv. erP voort uit een korte, maar
L Jge aanval van inspiratie: bin-
jj " arie dagen zette De Boer alle
L *Svormen op papier. In januari
"lal611 de schaalmodellenklaar, drie
*Wden later konden intern de
jLfte prototypen worden uitgepro-
Lj Wederom drie maanden later
tojf de directie het licht op groen,
L a hetontwerp in oktobervoor
[L ®erst aan het publiek werd ge-
tetn at gebeurde tijdens de Or-
L., in Keulen, de grootste Euro-
loop beurs op het gebied van kan-
h 0 -nrichting. Vervolgens ging er
'ktt 6ien aar ovel"heen voordat de
Hj als industrieel produkt op de

*t kon worden gebracht.

Eisen
i»wfie markt heeft de klant op dit
sVst ent <:*e keuze uit honderdenemen, variërend van de Hubo

Aan de ontwerpers de uitdaging om
de ergonomische eisen, vastgelegd
in Europese normen, te verenigen
met een aantrekkelijk, liefst tijdloos
design. Daarbij is het essentieel dat
nieuwe ontwerpen iets toevoegen
aan het bestaande aanbod van een
fabrikant, zodat ze niet een stukvan
de eigen markt wegeten. Een pro-
gressief uiterlijk, misschien zelfs
een beetje 'te' voor het moment, is
dan ook geen bezwaar.
Het bureau van vandaag is in elk

Op dat punt heeft het ontwerp van
Peter de Boer veel te bieden. De
opvallende kabelgoot aan de voor-
zijde kan in elke gewenste kleur
worden uitgevoerd. In combinatie
met een grijs, gewolkt grijs of pere-
houtfineer tafelblad varieert het re-
sultaat van zeer eigentijds tot bijna
klassiek.
Een andere kenmerkende eigen-
schap van de Gispen EC is de punt-

Basis-tafelblad

Super tot het serieuzere werk van
bedrijven als Gispen. Volgens
Kamphuis is de klant tegenwoordig
heel wel in staat een afgewogen
keuze te maken. Kamphuis: „De
klant is veel bewuster geworden.
Een paar jaar geledenkwam hij nog
tamelijk blanco binnen, nu heeft hij
een lange lijst met eisen bij zich. Bij
grote projecten, waarbij je praat
over honderden werkplekken, is
een beslissingstijdvan 1 a 2 jaar ook
geen uitzondering."

geval in hoogte instelbaar, de snoe-
ren van computers, telefoons, faxen
en dergelijke zijn elegant wegge-
werkt en de elementen kunnen ge-
combineerd worden tot elke denk-
bare opstelling. Gegeven het feit dat
grote organisaties als banken dui-
zenden interne verhuizingen per
jaar meemaken, is verhuisbaarheid
van het meubilair ook een overwe-
ging. Tenslotte moet het uiterlijk
liefst een beetje aansluiten bij de
huisstijl.

vorm van het, basis-tafelblad. Om
het ontwerp een zo groot mogelijke
flexibiliteit te geven is gekozen voor
een rechte hoek, met zijden van 40
en 80 centimeter. De consequentie
is dat de lange zijden van het bu-
reau net niet evenwijdig lopen. Een
niet zo opvallend, maar behoorlijk
revolutionair detail.
Over details gesproken: het speci-
fieke V-profiel in de beide tafelpo-
ten keert terug in deonderkant van
het verrijdbare ladenblok, dat daar-'
door niet ongewenstkan gaanzwer-
ven.
Hoewel het ontwerp uitnodigt om
politiek kleur te bekennen, is in de
eerste fase van het Tweede Kamer-
project gekozen voor een uitvoering
met perehouten tafelblad en een
grijsbminekabelgoot. Het resultaat
vormt een harmonisch geheel met
de eiken lambrizering en de kleur
van deuren en sponningen. „Echt
heel chic," vindt projectmanager
John Wulfers.

Wat precies de doorslag heeft gege-
ven in de keuze voor het EC-pro-
gramma is moeilijk aan te geven,
vindt Wulfers. „Het is waarschijn-
lijk een combinatie geweest van
uiterlijk, functionaliteit en prijs.
Een belangrijk argument was de
functionaliteit. Met een beperkt
aantal bladvormen zijn alle denkba-
re opstellingen te creëren. Zeker in
dit project was dat belangrijk, want
het is helemaal niet zeker dat het
Kamerlid van nu er over vier jaar
nog zit."

Bij Gispen worden de politieke ont-
wikkelingen dan ook vanuit een
heel eigen gezichtspunt gevolgd.
Wulfers: „Als het kabinet nu zou
vallen, zouden we op een heel ande-
re zetelverdeling uitkomen.Dat kan
natuurlijk consequenties hebben
voor de werkplekken." Kamphuis:
„Je zou kunnen zeggen dat D66
voor ons een belangrijke groei-
markt kan worden."

Meer dan de helftvan het afzon-
derlijk ingezameld klein che-
misch afval bestaat uit lege (of
nog met resten gevulde) verf-
blikken. Dit omvat in ons land
zon 35 miljoen kilo per jaar.
Sinds kort verwerkt Leto Recyc-
ling in Wierden deze enorme, en
voor het milieu kwalijke afval-
hoop volgens een geheel nieuw
(gepatenteerd) systeem. Daarbij
wordt de hoeveelheid terugge-
bracht tot een derde, en wordt
schroot (van de blikken) en on-
dersteuningsbrandstof terugge-
wonnen.

Dit procédé verloopt op inge-
nieuze wijze. De eerste bewer-
king is het vermalen tot kleine
korrels verf, blik en kunststof.
Dit maalsel wordt vervolgens af-
gekoeld tot meer dan 100 graden
onder nul, in een met vloeibare
stikstof gevulde trommel. De
verfresten stollen op het opper-
vlak van de blikken en potten,
waarna al die stoffen gescheiden
worden. Ze zijn grotendeelsvoor
hergebruik geschikt.
Er zijn nu plannenom deze cryo-
gene technologie ook toepasbaar
te maken voor de recycling van

Misschien brengt dit de fabri-
kanten van verf in kleinverpak-
king op een idee? In elk geval:
de consument (doe-het-zelver)^
kan ook een belangrijke bijdrage
leveren door lege verpakkingej»
zowel van verf als lijm, niet mccc
in de container te gooien, maar
het als klein chemisch afval aan
te bieden.

overzicht hypotheekrente
W een elektrische waterkoker maak je vlug, veilig en voordelig heet
W* Voor thee of een kopje soep. Philips brengt twee nieuwe waterko-
sL°.' die in staat zyn 1 liter water in 3,5 minuut aan de kook te brengen.
ty 2e kokers hebben een inhoud van 1,7 literen een vermogen van 1850

Wk is een type met en een zonder snoer. Het laatste bestaat uit een op-
t_fa,bare verwarmingseenheid en een afneembare waterkan. Dat ;ts vooral

«tisch als men het water ver van de kookplek wil inschenken. Beide
tn l.fkokers hebben een veilig afsluitbaar klikdeksel en schakelen auto-
is f '-lch uit zodra het water kookt. De adviesprijsvan de koker met snoer
w 5 >- en die van de koker zonder snoer f 99,-.

Espresso-apparaten
geven aluminium af

Consumentenbond: cijfers verontrustend

*^kt_-
VoqJfische espresso-apparaten
t^ c Misgebruik gevenin een aan-

"^ aa Vauen veel te veel aluminium
Wol2u net water waarmee de koffie
Uw gezet. In mindere mate ko-
üj)b °°k zink en en lood bij enkele
blij^aten in de koffie terecht. Dat

uit een test van espresso-
"erib aten, die door de Consumen-

°nd werd uitgevoerd.

de metaalafgifte betreft. Evenveel
apparaten kregen op dit gebied het
predikaat 'slecht. Die machines ga-
ven vijf tot negen maal de toegesta-
ne hoeveelheid aluminium voor
drinkwateraf. Die ligt op 2010 micro-
gram per liter. Een kopje .espresso
uit zon apparaat kan volgens de
bond 'een behoorlijke hoeveelheid
aluminium' bevatten.

" MDF-plaat is uitermate geschikt voor het maken van moderne meubels.s_0 de veertien testapparaten
er slechts vier 'goed' wat In de test werden ook twee niet-

elektrische espresso-kannen be-
trokken, waarmee de koffie op het
fornuis moet worden gezet. Een
door Blokker verkochte kan bleek
daarbij wat de aluminium-afgifte
betreft de kroon te spannen: per li-
ter gezette koffie gaf de kan 14.000
microgram af, zeventig keer de
norm voor drinkwater.

MDF nu ook voor
doe-het-zelver
verkrijgbaar

Nieuwe verpakkingBisonprodukten

Brodreeks van zon veertig Bison-
2on^ukten wordt voortaan verpakt

"-* nv ■ blister, het pvc-kapje dat tot
ty-y^Üeu-onvriendelijke produkten
■■'Jn rt

gerekend. In plaats daarvan
ka__J? e Produkten op een kartonnen**n gehecht.

cjü n*euwe verpakkingen kunnen
t>ie 2onder bezwaar bij het oud pa-
L^ zodat ze opnieuw gebruikt

utlnen worden.
Be >
t)0 ontblistering' heeft overigens
,j.s een ander, praktisch .voordeel:
(jj verpakking kan veel ge-

geopend worden.

sierprofiel worden ge-
freesd.
In feite kan MDF be-
schouwd worden als
een modern alternatief
voor massief hout, maar
dan splintervrij en vol-
strekt homogeen van
structuur. Behalve voor
het zelf bouwen van
meubels is het dan ook
uitstekend geschikt om
er speelgoed van te ma-
ken.

Met de introductie van
dit materiaal voor de
'thuisklus' zal Karwei
een groot aantal doe-
het-zelvers zeker veel
genoegen doen.

meer en meer toege-
past.

De Consumentenbond noemt de
cijfers 'verontrustend', maar niet di-
rect reden voor paniek. De gemid-
delde koffiedrinker consumeert
immers geen liters espresso per
dag. De bond merkt echter wel op
dat er aanwijzingen zijn voor een
verband tussen de 'consumptie' van
aluminium en het ontstaan van de
ziekte van Alzheimer, een vorm van
dementie. Ook nierdialyse-patiën-
ten kunnen volgens de bond de
consumptie van grote hoeveelhe-
den aluminium beter vermijden.

Het 'nieuwe' plaatmate-
riaal MDF is tot dusver
voor de particuliere ge-
bruiker (de doe-het-zel-
ver dus) praktisch niet
verkrijgbaar geweest.
Dat is nu voorbij: alle
Karwei-bouwmarkten
hebben het in hun as-
sortiment opgenomen,
en het zal in verschil-
lende dikten verkrijg-
baar zijn. Het werd wel
tijd, want de eerste ont-
wikkelingen van MDE
dateren al van zon vijf-:
tien jaar geleden. In de
professionele wereld,
en met name in de meu-
belindustrie, wordt het
al sinds enkele jaren

De afkorting MDF staat
voor 'medium density
fibreboard'. Het is een
onder zeer hoge druk
geperste plaat, die be-
slist geen 'spaanplaat
genoemd dient te wor-
den want de hoofd-

grondstof waaruit zij is
samengesteld bestaat
uit zeer fijn houtmeel.
MDF wordt geken-
merkt door een zeer
hoge vastheid, een vol-
komen egaal en glad
oppervlak dat zich uit-
stekend laat schilderen,
fineren, enz. De langs-
kanten kunnen in een

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week:
i/an zondag: 17 november t/m zaterdag: 23 november 1991

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruik kost u: streeh/erbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)

800 28 ’ 15,96 122
900 32 ’ 18,24 139

1000 35 ’ 19,95 153
1100 39 ’ 22,23 170
1200 42 ’ 23,94 185
1300 46 ’ 26,22 200
1400 49 ’ 27,93 215
1500 53 / 30,21 231
1600 56 ’ 31,92 246
1700 60 ’ 34,20 264
1800 64 ’ 36,48 280
1900 67 ’ 38,19 295
2000 71 ’ 40,47 311
2200 78 ’ 44,46 342
2400 85 ’ 48,45 372
2600 92 ’ 52,44 404
2800 99 ’ 56,43 435
3000 106 ’ 60,42 466
3300 117 ’ 66,69 513
3600 128 ’ 72,96 562
3900 138 ’ 78,66 607
4200 149 ’ 84,93 654
4600 163 ’ 92,91 716
5000 178 ’101,46 782
5500 195 ’111,15 857
6000 213 ’121,41 936
6500 231 ’131,67 1014

I ■ I I
Tip: Hoog gasverbruik?Oude ketel? Raadpleeg uw energiebedrijf!!

$0R BART VAN OORTMERSSEN

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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WM P*_^Htc^__ ïlrnkzimtMÊÊ
BPl^__^^_i-___^_t----^--------__KfV^^.^r^P__^^^_________iI______________VW^_P^|Ql_l LmhmÉWttW

_______
_*_______ ___E_____________rwJ wLW XwmW Ws

Deze Q) NVM-makelaars
weitan aan de vericoop van
Uw huis!
1. Aquina Heerlen 045-715566
2. ABC Heerlen 045-712040
3. Leenaers Heerlen 045-717237
4. Van dePas Heerlen 045-741616 ,——<

5. De La Haye Hoensbroek 045-223434 Kfl6. Pickee Landgraaf 045-326767 ||g
7. Simons Landgraaf 045-318182 NVM
8. Ernens Voerendaal 045-752142 l"*"^**.

NIEUWBOUW TE BORN
Plan Hondsbroek, Gaarstraat
6 UNIEKE, ruime en vrijstaande semi-bungalows met zol-
der en garage! (REEDS 3 VERKOCHT)
Indeling: entree/hal met toilet, badkamer met ligbad en
douche, openkeuken met apparatuur, waskeuken, woon-
kamer (33m2) met terrasdeuren, 2 slaapkamers en zol-
der, gedeeltelijk overdekt terras.
Variaties op de indeling zijn mogelijk, o.a. woonkamer ver-
groten tot 60 m2, 2 slaapkamers (2) en badkamer op de
verdieping.

ALGEMEEN: - uitstekend geïsoleerd - kunststof kozijnen- dubbele beglazing - onderhoudsarme materialen toege-
past - inhoud 510 m3-perceeloppervlakte 420 m2.

KOOPPRIJS: ’ 197.500,- V.O.N, (tot 1/1/1992 vast)
Op korte termijn te aanvaarden.

INFORMATIE EN VERKOOP:

ISruber
MAKELAAR TAXATEUR O.G.

Aan de Greune Poal 24a (naast de kerk)
6127 BJ Grevenbicht, Telef. 04498-51900.
Openingstijden: maandag fm vrijdag
van 09.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00
tot 13.00 uur.

Pickec,Van Huis Uit Aktief!
BRUNSSUM: vrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en tuin. _t
Gelegen aan de rand van het centrum. Ind. souterrain: div. berg- r' SCHAESBERG-NABIJ CEN-
en hobbyruimte. Part. en 1e verd.: woonk. met parketvloer, keu- ~...,, ..„,. TRUM: tussengelegen woon-
ken, groot terras, 4 slpk., badkamer. Prijs ’ 199.500,- k.k. WmWtfmWemmn&mmmwmm huls met gas-c.v., berging en

HEERLEN-ZUID: kantoorpand (voormalig woonhuis, geheel , baar. Ind. o.a. woonkamer,keu-
als kantoorpand ingericht). Gelegen aan de buitenrand van __ ken met app. Tuinkamer. 1e
het centrum, goed bereikbaar. Ind. o.a. royale hal met recep- Mwfl- f WÈSmÊ "H! ver<l-: 4 slPk-. alle met muur-
tie, 7 kantoorruimten, toiletgroep, keukentje, archiefruimte (to- I !___ k3St' 2e verd" vlierin9- Pnjs
taal ca. 215 m 2. Inclusief complete stoffering en ged. gemeubi- Bp _B_-_. *"" 1190° u- k.k.

HEERLEN: rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met gas- I dqcuic a c<-uac-_dcq_~ <
, , ~ , ,_.-■!

cv., garage en tuin Glheel geïsoleerd en uitst. onderh. Ind. "_\f"* AE?BS"G: n°9 ka.el' 90ed 9ele. e" n*b"
o.a. U-voTmige woon-/eetkamer met parketvloer; keuken met ur\*±^ï ZTl^ï9 9T T "»*W- '". 6"

een ooed uitaevoerde keukeninst met aoo "bi keuken vier llr,g- entree> nal' woonkamer, keuken en berging. 1e verdie-Itok badkameren zolder (vts etrao) Prite V 198500 kk pin9: 3 slaapk' en een badk^er. 2e verdieping: ruime zolder| slpk., badkamer en zolder (vaste trap). Prijs f 198.500, k.k. [ bereikbaar via een vliezotrap. Muren, dak en beganegrond-
HULSBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., berging en vloer zijn geïsoleerd. Dubb. beglazing in woonk. en keuken,
tuin. Rolluiken. Ind. o.a. provisiekelder, L-vormige woonkamer, Door de premie-A-regeling 1991 is de woning blijvend betaal-
werkkamer, keuken, bijkeuken, tuinkameren wasruimte. Ie verd.: Daar- P*ï.s / 133.950,- v.o.n. (excl. renteverlies). Premie-A-
-3 slpk., badkamer, 2e verd.: zolderruimte. Vraagprijs (mcl. ged. subsidie max. ’ 41.000,-.
stoffering) ’ 169.000,-k.k. " ' ' '

"TSflfffST" I_]HJ ' __ 1 11 lilll lil om bereikbaar. Ged. dubb. be-

tr !" .._Si?^L__j---------------^---H--fa__Ë? 1 rnê!__|( 9 H iV ___! 1 I vloer en OP6*1 haard. Eetkeu-

V^ÈÊ^ mer met o.a. ligbad, douche en toilet. Prijs ’ 167.000,-k.k.

KERKRADE-CHEVREMONT: goed gelegen 6 halfvrijstaande
premie-A-woningen (Ahornstraat) met gas-c.v., berging en _______ U________tuin (garage mogelijk). Indeling: entree, hal, woonkamer,keu- _-_^M^^^^-_Pp^^ï^i[?_«SiHßflnffT^^B
ken en berging. 1e verdieping: drie slaapkamers en een __MlfflWHy_MbfliHftfUMMr%4UU3
badkamer. 2e verdieping: ruime zolder, bereikbaar via een L__^l3
vliezotrap. Muren, dak en beganegrondvloer zijn geïsoleerd; __Pvi^lrT_!!Tr^'FT""H_W__TT
dubbele beglazing in woonkamer en keuken. Door de pre- flMU__L_rV_«-__VW-taJi_iMt4aJünUUnM-_-_
mie-A-regeling 1991 zijn de woningen blijvend betaalbaar.
Prijs ’ 133.950,-v.o.n. (exclusief renteverlies). Premie-A-sub- BglMtHta4M|nWn-S'^|bn%M
sidie max. ’ 41.000,-.

W" KERKRADE-CENTRUM: win- W^^^tWa'm9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmm*

SjiC^ïS, w i kelpand (ca. 55 m 2) met maga- I i

! ■ " I _-_. zijn, werkruimte en bovenwo- ■«_*%■■■■ a^m mmmrmkmrmi mm ■-__■ _-_■-__ ■m :..M eaae*^- va9ps 4oo° BOUWTERREINEN
/ll7Tf___________P I KERKRADE-WEST: bouwterreinen vanaf ca. 500 m 2 tot 650fc'iJUll m 2. Koopprijs vanaf ’ 60.000,- k.k.

SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste-Bïl kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum.
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend

i . van ca. 500 m 2tot 1013 m2. Prijzen vanaf ’ 87.300,- v.o.n.SCHAESBERG: vrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en ' 'goed aangelegde tuin. Rustig en goed gelegen. Bouwjaar Taxaties, l

1989. Degelijk en goed verzorgd uitvoeringsniveau. Uitste- makelaardij 0.g.,
kend onderhouden. Ind. o.a. woon-/eetkamer met parketvloer; hypotheek-adviescentrale.
luxe keukeninst. met app., bijkeuken, werkkamer (logeerka- k
mer), doucheruimte met toilet 1e verd.: drie slaapk., badka- Maandag tot en met vrijdag
mer met o.a. ligbad en douche. Prijs ’ 330.000,- k.k. van 8.30 tot 17.30uur.

Ook 's zaterdags
I i geopend van

SCHAESBERG: ruim vrij- 9.00 tot 15.00uur.
staand woonhuis met gas-

__0k ______ °'V" 9ara9e (2 auto's)' ,vin En verder volgens afspraak.

I lil dekl). Pand grenst aan Heerlenseweg 22, I __\ I________________ B*^i_t' bosje. Ged kunststof kozi|- 6371 HS. postbus 31193. lilllJBB mm if_7_ nen en dubb' be9' Goed 6370 AD Landgraaf. I NVMI
B ruimte, werkkamer en toilet. [__l_____r l__f_rt_o ."* ■Part.: ruime hal, toilet, L- YW\_____\J_\ ITt__kP_AAmll Kilvormige woonkamer met parketvloer. Bet. keuken met inst. en B ■^**>mimm*^o> ■■IHIWMNIIWIJ i/V

app. 1e verd.: 3 slpk., waarvan 1 met vaste wastafel. Bet. W^m^MMmmWmmWmmmWMMMMbadkamer met ligbad, douche, 2 vaste wastafels en toilet. WiT^F^mi^i^^^^^^^mKoopprijs ’ 298.000,- k.k. iimikwT'Ti '{L'/MÊ

1

Mme woninget^
in Hoensbroek voweenA
RUIM EIGEN HUIS. IÉÜWant zo mag jeeen huis in deze f_mt Hflll w*
kamers, badkamer en een grote -^r' VvW iP^&jè
vliering, best noemen. .v ■*() i_lf\'^'s>t tf^nal ■&& /Bovendien wordt gebruik !____r^^ <ï$
gemaakt van duurzame " '"'wSSft_^_^_y-r\i ''jsStw *^^L^
materialen, ankerlozc Jl^^-^^öisS^vi,. /Vv^^**Sï>spouwmuren en '^^t^V;- /([)/ /V*^
optimale isolatie. iTtj»»*^
U ziet het: op kwaliiieit " INSPRAAK BJJ AFBOUW. V
wordt niet bespaard. Dus b.v. tegels in de kleur die ü wilt en andere zaken dienu nèt

dat persoonlijke tintje aan uw huis geven.

" MET GARAGE (te koop of te huur).
" "*" ' | De keus is aan u. Op dit moment geen financiële ruimte om te kopen?

i ■ knm 'tenG-Ut" ■ dtl huurt u toch, met recht van koop!

l-«»"o Cet MH «i ïyw

KRAPPE PRUS.

L^ ’ 144.000»
/ ""TT/-**»* ll va 1 ' mC- mr _w Èn vrij op naam, dus
/'lï?t=M * rif' -+1 \^2^i geen ekstrakosten.

Jf F _W——■*■-*-\ _-f^t-w» Bovendien: subsidie-
j^f " "TigJ3L p-n M \l mogelijkheid tot

-****¥ t^r* L,,fl max. ’41.000,—!!!

I fffil .___ Jj 'jl PRIMA PLEKJE.
-*■*- 3""""*^]3-'^"^^^^**^ '■ -^^^mÊmi Inhet centrum van

Hoensbroek, aande
DAAR MOET U MEER VAN WETEN? Stationsstraat, op loop-
Bel ons kantoor in Hoensbroek, 045-223434. afstand van het station en
Wij zullen u graag alles alles (■«■"makkelijk dichtbij,
vertellen en voorrekenen. En uok dicncbii dc
Ook over de (lage) uitvalswegen en alle
maandlasten. openbare voorzieningen.

Steens /Dela Haye/Wald/Dogge
MAKELAARDIJ ONROEREND GOED - ASS UR AN T I E-A DVIS EU RS

Geopend _>_ HOENSBROEK
Maandag t/m vrijdag __J HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden Hl 6432 GH HOENSBROEK. nt.r_. B s 10.OU-12. 30 uur |\|VM TEL.O4S-2234 34, FAX 045-2 3003 3

HEEFT U ER WEL EENS AAN
GEDACHT DAT IN DIE

VERAFGELEGEN VILLA'S
HELE RIJKE MENSEN KUNNEN

WONEN...?

:abrieksstraat 7, 5961 PK Horst, i jQ' Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, __ ' VwS J fax 04709-84333.

SIMK _l.

|_l/*"_pK|eDDf_pi{' gebruik, een pand wat beslist van binnennUCIiODrivCIV gezien moet worden, evt. garage (huur)
Vraagprijs ’ 85.000,- k.k. over te nemen.

Uitstekend onderhouden (onlangs gereno-
veerd), gesitueerd appartement in het een- Ur_CMODDr»CI_r
trum van Hoensbroek. nwtlNööKVJtlV
INDELING: Vraagprijs ’ 109.000,- k.k.
Sout.: berging. Par. (4e verd.): entree, keu- uitstekend onderhouden woonhuis met
ken met aanbouw, betegeld toilet, betegel- berging en tuin.
de badkamer met bad, douche en vaste INDELING:wastafel, berging, ruime woonkamer, 3 Souterrain: pr. kelder. Beg. gr.: entree,
slaapkamers. ALG.: uitstekende ligging, lift woonkamer, keuken, toilet, serre, grote tuin
aanwezig, huismeester. met buitenbergingen. 1e verd.: 3 slaapk.

badkamer met douche. 2e verd.: bergzol-
Cf** UIMMCM ver- Alg.: zeer goede staat van onderhoud,
wV-Fni.nin_.El>! hardhouten kozijnen, goede ligging. Aan-

.Vraagprijs’ 135.000,-k.k. vaarding in overleg. Perc.öpp.vl.: 173 m2.
Het ruim woonhuis met tuin en verdere
aanhorigheden. Een woonhuis wat beslist
van binnen gezien moet worden. QQII lAf _mROM _\
Sout.: gr. provisiekelder. Beg.gr.: entr., rui- HOENSBROEK BOUWGROND
me woonk., keuk., bijkeuk., cv.-ruimte, toi- ’ 100,000,-k.k.
let, binnenpl. een hoger gelegen hobby- op een uitstekende lokatie in Hoensbroek
ruimte, grote tuin. 1e verd.: 3 gr. sl.k. gr. bieden wij een perceel bouwgrond stronk-
badk. 2e verd.: d.m.v. een vaste trap be- vrij aan. Breedte 15 meter diepte 50 meter,
reikbare zeer grote geïsoleerde zolder, cq. De bouwverordening en wat mag en niet
slaapkamer 51 m2. ALG.: goed materialen- mag is op ons kantoor verkrijgbaar.

v *\v
Steens/DekHaye/Wald/Dogge

ASSU K ANTIK- ADVISEUR!» MAKtUARDIJ ONRütRtM) GOEIV

GEOPEND: f T 1 HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag "*" HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden 1 f 6432 GH HOENSBROEK
's zaterdags JJ» TEL. 045-223434

10.00- 1 2.30 uur U___i__U FAX 045-230033

sffisiillil

Te koop aangeboden
in centr. Kerkrade

APPARTEMENT
oppervl. 67 m 2.

Ind.: woonk., o. keuken,
2 slpk., badk. W.c,

balkon, berging.
Prijs ’ 120.000,- v.o.n.

Te aanv. 1-2-1992.
Tel. 09-3287787273.

D3OIS

Tehuur aangeboden
ruimte voor

SNACKBAR of
GRILL

boven bar-dancing
Bel Air

centrumKerkrade
Hinderwetverg. aanwezig.

Geen overname.
Tel. info vrijd.-zat.-zond.

na 20.00 uur
tel. 045-460755 D485?

************************
ZUID-LIMBURG vanaf ’ 250.000,-k.k.
Interessante aanbiedingen, waarmee in overleg met op-
drachtgevers niet wordt geadverteerd. Geef ons uw wen-
sen te kennen, misschien kunnen wij u van dienst zijn.
MERKELBEEK ’ 280.000,-k.k.
Halfvrijstaand woonhuis met landelijk uitzicht en optimale
privacy. Zeer goed onderhouden.
HULSBERG ’ 365.000,- k.k.
Landhuis met garage en tuin (2500 m 2). Woonkamer (±
70 m 2), keuken, kelder, 3 slaapkamers, badkamer en zol-
der.
VOERENDAAL ’ 400.000,- k.k.
Modern, vrijstaand herenhuis met cv., garage en tuin
(505 m 2), woonkamer (± 55 m 2), keuken, bijkeuken, kel-
ders, 5 slaapkamers, badkamer en zolder.
SITTARD ’ 450.000,- k.k.
Landhuis met cv., garage en tuin (met zwembad). Woon-
kamer (65 m 2), aanbouwkeuken, kelder(bar), 4 slaapka-
mers, badkamer en bergzolder.
SIMPELVELD ’ 700.000,- k.k.
CARRÉ-BOERDERIJ met 10 nieuwe appartementen.

Wij zoeken voor serieuze gegadigden

BUNGALOWS EN (LAND)HUIZEN
in prijsklassen van ’ 250.000,- en (veel) hoger in

HEEL ZUID-LIMBURG
Maak met ons kantoor een afspraak om

GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
de verkoopmogelijkheden van uw pand te bespreken.

SM. "TROOST
ONROEREND GOEDMF HEERLEN. TEL. 045-717976

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

: woonkamer 32,5 m 2, open keuken, terras + tuin, 1e S
jj verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en vaste s

*=**: wastafel; 2e verd.: zolderruimte te bereiken via vlie- E
_z zotrap.
== Aanvaarding nov. 1991.

j hobby-/studeerkamer 23 m 2;terras + tuin. 1e verd.: |
_z 3 slaapkamers + badkamer; 2e verd.: 2 kamers + _
ES Aanvaarding in overleg.

| BEDRIJFSPANDEN
= KERKRADE (Terwinselen) ’ 190.000,-k.k.= Zakenpand met boyenwoning bestaande uit: kelder; __
_-___: beg. grond ca. 100 m 2verkoop- c.g. kantoorruimte; ~_
_= 1everd.: woonkamer, keuken, 1 slaapkamer, badka- _EE
SS mer; 2e verd.: 1 slaapkamer + zolderruimte.— Aanvaarding in overleg.

" Makelaar o.g. " Taxaties

" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

| makelaardij _ |
_\ (_¥__] Hoolstraat 42, Voerendaal

IM mmstsmtm 1i NVM Met een NVM-makelaar ES
s i_______J koop jezonder zorgen.
iiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

t/_\\ PAUL15/ SIMONS
I m_m_T MAKELAARDIJ B.V| ASSURANTIËNTyWVTIES
I HYPOTHEKEN FINANCIËN,

II EUROmWEGZUID 214 ÜBACH OVER WORMS
I Heerlen:
I Dicht bij centrum gel. ruim woonh. met berg., cv. enI kleine tuin. Ind. o.a. hal, ruime woonk., keuk., bij-I keuk., serre, 3 slaapk., badk. met ligbad en v.w.,I I kelder, zolder met 2 slaapk. en vliering. Pand isI I eveneens achterom bereikbaar. Vr.pr. ’136 000-I I k.k.

I «m \ Ey9elsnoven:

I ’ 159.000,-k.k.

I I Hulsberg:
I I Op zéér goede stand gel. vrijst. landhuis met ruimeI I inpandige garage en rondom tuin met de nodige pri-I I vacy. Ind. o.a. hal, speelse living met opon haard enI I vide, open keuken, 1 grote slaapk., 2 redelijke kin-I I derslaapk., ruime badk. en 2 kelders. Pand is in per-I I fekte staat. Prijs: ’ 375.000-k.k.

I I Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00-13.00 u.

I § 045-318182

******
Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.

Ende makelaar weet vanwanten en kranten.

=*t I
IX born.kerksthmH M

W^MAX^MÏSmiHENDRIm
ASSURANTIEADVISEURS-ONROEREND c(v\_\

*■_____!

U HEEFT VERKOOPPLANNEÏÏ I
LEG ZE ONS EENS VOOR ! _j\§

Kies voor de mooiste erkerwoningen fl
********_Üf-'ijf**" ' LL "_ *rt__l I

jif ,*}JË_ _____Ka___-_^^___! Sf^tw/
■'-P*^! I H '~_ _ -itt"--» _rrii"7i-fc'-* I 4V*_M
"««i r^-'n ,_n y ffTTI TJ I f .-_-rK.*^_____ iltli' 'BB I

Aan het Staatsland, landelijke ligging met de tuin-*" flop het zuiden, komen 4 riante erkerwoningen niet
vriendelijke architectuur en komfortabele indeling- "■- L-woonkamer/eethoek Prima afwerking o.a. , 'fl
mef uitgebouwdeerker - ankerloze spouwmU' IHJ37 m* - hardhoutenkozijnen M

- halfopenkeuken - cv-combiketel mej .. -fl- bijkeuken tegen warmwatervoorzieny vl
meerprijs - goedgeïsoleerd met M

- garage, voordeur met dubbelglas, vloer-, rfl
overdekte entree gevel- en dakisolatie HJ- 3 slaapkamers, grote voor prettig lage -fl
overloop stookkosten f fl

- badkamer met ligbad -uw eigen wensen vo W
en 2e toilet keuken, tegels en -M

- vaste zoldertrap sanitair worden zo*e flj
mogelijk gerealiseew _j

Kavels van 205 m2tot 230 m2fl
Koopprijs f 189.800,-v.o.n. ■

Vrijstaand landhuis aan Staatsland M

Op een prima lokatie wordt slechts één geheel t I
vrijstaand landhuis gebouwd met zonnige tuin op " I
De indeling isruim en Goede afwerking doof- H
sfeervol met representa- - hardhoutenkozijnen ■
tieve hal, woon/eetkamer - isolatieglas op bege"
van liefst 41rrf, keuken en gronden verdieping . ■bijkeuken. Garage - extra isolatiepakket *" .■inpandigbereikbaar. dak, vloer en buiten- H
Op de verdieping zijn muren voor lage H
3 slaapkamers, 1kamer stookkosten H
voor hobby/studeer/ - c.v.-combiketel met ■
slapen, alsmede compleet warmwatervoorzien" *,fljuitgevoerde badkamer -uw eigen keuze vo°'ii Ij met ligbad, douche, keuken, sanitair, tege ■
wastafelen 2e toilet. en binnenafwerking ■
Perceelsoppervlakte 380 m2 H
Koopprijs f 298.000,- v.o.n. I

BON voor vrijblijvende informatie over woningen inRansdaat
□ erkerwoning □ landhuis

KODE/PLAATS- -* I

\^ In ongefrankeerde enveloppe zendenaan 1
N. Mulleners Vastgoed, Antwoordnummer tO' ] *■

f mulleners I
\\| Mastgoed I

\^ Walramstraat 124 H\l 6131 BP Sittard ■N a 046-518911 /■na kantooruren: dhr. D00n04749-3198 / H

_\ _\___\ AV!| om\ Herkent u dit beeldmerk van De

Mmm I __Fml !■■■ Hypotheker, dan is dat een g°e
I I teken. U weet dan dat u te ma'________ ___. ken heeft met een ongebonde

WA* _\\ hypotheekadviseur, die al even-
l^k I^l min betrokken is bij de aan- en

■ verkoop van onroerend goed. tj,

B-^^^^^^^^^
Wèl is De Hypotheker E,

aangesloten bij De Hypotheke*-5 k
Ac Vl

I Associatie, de toonaangevend v
organisatie van onafhankelijk
hypotheekadviseurs in Nederland i
Dat stelt hem in staat zaken te -doen met alle banken en hyp0' ,

Jk theekinstellingen.
lliliW I Gratis zoekt hij met u ",l____________IM__H___B welke van de meer dan 500 hyp0'

I theekvarianten het beste bij

past en bij wie u het voordeligs

uit bent. Daarna regelt hij koste'
loos de hele zaak van A tot Z. ■mmmmM Wilt u dus tijd, zorgen
en geld besparen, let dan op °nS

f^TL beeldmerk; een kenmerk van
M_m\_9_\_m\_9j_ objectiviteit en zekerheid.

VOOR EEN HYPOTHEEK GA_______________________________ JE NAAR DE HYPOTHEKER-
De Hypotheker Heerlen, Bongerd 22, M. Beijersberg, 045 - 741454. . *De Hypotheker Maastricht, Markt 28, HG. »>an den Boom, 043 - 255252. )\
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.», "'ftak verkopen wij huizen die de krant net:: niet halen. Zoekt u een huis, laat u
\i vrijblijvend inschrijven.

l BRUNSSUM:
0ylaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 slpk., lu-Tj«clk., woonk. 60 m°, opp. 379 m 2, bwj. '89. Vr.pr.■A k.k. Event. inruil van patiobung. mogelijk.

ï . WIJLRE
*"<raderweg 7. Vrijst. wh., opp. 767 m 2, 3 slpk., gro-
9arage, mooie tuin. Vr.pr. ’ 269.000,- k.k.

|l LANDGRAAFSb.. raak 34' Halfvriist- °P woonerf gel. goed onderh.E^th., 3 slpk., tuin op zuid. Garage 27 m 2. Vr.pr.g'-7000,- k.k.
GULPEN/INGBERVniensstraat 14. Vrijst. landelijk gel. landhuis met 5

■___■ geheel onderkelderd. Garage. 450 m 2. Vr.pr.
W-59.000,- k.k.

WL WAHLWILLERfSr 6 Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 slpk., app. keuk./F*>k, op 535 m 5grond. Vr.pr. ’ 219.000,-k.k.

|l*__ BUNDE
t*e|aan 74. Uitstekend gerenoveerd halfvrijst. w.h.
J4 ruime slpk. Pand is voorzien van nieuw toilet,
tw' en nieuwe geïsoleerde kap op het huis. Vr.pr.

é *'».000,- k.k. U kunt er morgen intrekken.

l HULSBERG0 de Dorenkoel 39. Halfvrijstaand ruim woonhuis
ij1 3 slpk., grote tuin, garage met berging. Vr.pr.
.«3.000,- k.k. De ruimte van dit huis moet u van bin-

-5j HEERLEN
1 l|Wd v' Brunnin9str- s.Uitstek. gel. ruim halfvrijst.
i. 6,*huis, 4 slpk., woonk. 68 m2. Moet u van binnen
C' Vr.pr. ’ 279.000,-k.k.
t S|elenerf 478. In perfecte staat verk. halfvr.st.
! met carport, 3 slpk. Vr.pr. ’ 129.000,- k.k.

k,
J?t*eken in Heerlen meerdere halfvrijst. en vrijst.

M^n. Een fantastische prijs krijgt u voor een vrijst./
prijst, herenhuis in de buurt van Molenbergstr./
I^wbeeklaan of dir. omg.

\ VOERENDAAL
'liim g 83* Rum halfvrijst. woonhuis met extra
p,7e, 100 m 2, geheel onderkeld., achter het huis. Vr.

'239.000,-k.k.
-^rendaal zoeken wij meerdere huizen.

IKjL NUTH! jr. onderweg 5. Vrijstaand woonhuis op 770 m 2
Dr ;**■ 5 slpk., woonk. 40 m 2, grote gesl. keuken. Vr.
i ' 239.000,- k.k.

\ WIJNANDSRADE
j^Nieuwbouw semibungalow, 3 slpk., opl. mei/juni.

is halverwege. Prijs ’ 238.000,- v.o.n.
I

Alto, KERKRADE-W.
H '«raat. R. winkelpand, frontbreedte 11 m met rui-

"-«venwoning. Vr.pr. ’ 129.000,-., iV . MAASTRICHT\n£*.ck Hondiusdomein 42. Bwj. 1988. Uitstekend
tengel, ruim woonhuis, perfekte staat van onder-

-1 /SS' met «tud'o. vrij uitzicht op grote vijver. Vr.pr.
'"""000,-.

L. TE HUURjlk^ade-W. 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met

'^ m2bedrijfsloods.
8- Bedrijfshal 100of 200 m 2. ’ 65,- p.m2 p.j.

4_.°oP GEVRAAGD TEKOOP GEVRAAGD
prijslnd.

leS*000'"'/ 375.000,-. 10/15 km Duitse grens.
1 l*_L EEK Cartylhofstr. 52 VERKOCHT
lvSrbeek hebben wij nog vraag naar een huis vanite'aoo.ooo,-.

K^J)SSUM Ing. Katstr. 17 VERKOCHT
vOeSSADE Kaalheidersteenweg VERKOCHT

Jeustr. 63 VERKOCHT

Ï|ER KAN UW HUIS STAAN! VERKOCHT!
d^ hebben ca. 550 potentiële kopers ingeschreven
\\ u ' een huis zoeken' waarvan 273 Duitse gezin-
\<i\ eft u lets te ko°p of te nuur>belt u ons vriib|ii-

k '-j^_ TE KOOP
-jYQELSHOVEN Körversberg

___t> » __ . %

'J ri " ~'.:>"

\ 0 * "Qlfvrijstaande herenhuizen op een idyllische loka-
*e" aJ'cVLr' doorbos9ebied:
die gg """benemend panorama valt de gelukkigenten deel

■fe bg n v°n de woningen in het plan "Körvers&erg" weten
versk Q<"ntigen. De aparte toegangswegtot het plan "Kör-
l*s**5** dt^Li enac'rukt het exclusieve en besloten karakter

uvg| "e'nschalige woongebied, gesitueerd tegen een
l

'r°yalf i°" *-e wonin9:3 slQ /Vln9/ ca. 43 m 2, inclusief open keuken
'"'"f-k grootca. 14 m 2, ca. 11 m2en ca. 10.5 m 2royo| Qdkamer met ligbad, douche en tweede toilet
'np_ j.2o'der evt. vierde slaapkamer

-bg^'ge garage ca. 18m2

A, y'n9 achter de woning

* 0 sPouw"- dak- en vloerisolatie
* Wo»- u'en buitenkozijnen met dubbele beglazing

d - n9scheidende muur in spouw en ankerloos, waar-
*tuin r evt- contactgeluid tot een minimum wordt beperkt

°P het zuiden_ Prijzen vanaf / 248.500,- v.o.n.
°0. _,meer inlichtingen:

|||
VASTQOED- EN ASSURANTIEBEMIDDELING BV

St. _
_*$ o„^aasklooster 24, 6211 TE Maastricht**<g__255175

lllllillllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllliiiilllllillllllillllllllllllllllllllll

NIEUWSTADT Merkerstraat 2

Te koop rustig gelegen BUNGALOW met garage
en mooie voortuin, ruime hal, 3 slaapkamers,
woonkamer, badkamer, cv.
Prijs: ’ 218.000,-. Tel. 046-519980. t-aio

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

MUNSTERGELEEN
| Notaris mr. Theo Gelissen te Sittard

zal op dinsdag 10 december 1991 om 15.00 uur in café 't Cen-
trum, Overstraat 14 te Munstergeleen, ex art. 1223 B.W. in één
zitting bij opbod en afslag in het openbaar verkopen:
het woonhuis met garage en tuin aan de Weverstraat 18 te
Munstergeleen, kad. bekend gem. Munstergeleen sectie C
nummers 1935 en 1937, samen groot 1,87aren.
Indeling: hal met trap, toilet, woonkamer, open keuken, 3
slaapkamers, badkamer met ligbad en douche, zolder.
Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten, zonodig
met de grosse van de veilingakte.
Betaling koopsom: uiterlijk 21 januari 1992.
Veilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepassing de Al-
gemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van de
Koninklijke Notariële Broederschap, voorzover uit bijzondere
voorwaarden niet anders blijkt.
Nadere inlichtingen: Notaris mr. Theo Gelissen, Walramstraat
24 te Sittard, tel. 046-510547.

1 (06ffi? 1
II ALSELKE SECOMDE TELT

Maak er verstandig gebruik vaa.
11

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.
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MEERSSEN
I.G.J.M. Schoonbroodt, notaris te Meerssen, zal op woenéffeg
11 december 1991 om 15.00 uur precies, in café Les Aiflfés
aan de Markt 24 te Meerssen, ex art 1223BW in het operjMar
in één zitting bij opbod en afslag verkopen:

WONING
met garage, voor- en achtertuin met achteruitgang, aap-fee
Past. A. Somyasingel 54 te Meerssen, kadaster Meerssep»E;
987, groot 1,65 are. "Indeling: gelijkvloers: hal met toilet en trappenhuis, zitkafiier
met berghok en aparte keuken;
1e verdieping: overloop metvaste zoldertrap, drie slaapkamers
en badkamer met ligbad, wastafel en toilet;
2e verdieping: één zolderruimte met c.v.-ketel.
Aanvaarding: koper kan na betaling van de koopsom vofrêi4

gen rekening de ontruimingvan het gekochte bewerkstelligen.'.
Betaling koopsom: uiterlijk 22 januari 1992.
Veilingvoorwaarden: van toepassing zijn de Algemene Veiling-I
voorwaarden Onroerend Goed 1987 van de Koninklijke Nota-1
riële Broederschap, voorzover uit bijzondere voorwaarden niet
anders blijkt.
Nadere inlichtingen, ook inzake bezichtiging: notaris Schoon-
broodt, De Beaufortstraat 22, Meerssen, tel. 043-644848. «2569
—r——r^r_________________————_____■_■______________—______ i .ll i .
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" .* *
____$_.

_f fm^MéMwm* m lIIIMI
______f__f __* Alleen bij Sijben treft ude grote B\ -£>^ _f 4 HR
yÊ _r__W J_\T _*_* _^^^^ __ _______________ mmm namen bij elkaar: B& B Italia, I. \,l ''\^_ BF__W ____P*V'__É JÊm\ w^*ÉW deSede, Cassina, Leolux en ga [ Y«§\ J—^__¥___¥ Mm ff ff^_r^ _l___rW MWa4Ê zo maar door. Van eik topmerk jfc \éÊÊCm\\ W__¥__T___Y_W f § M f_T f mWMM trett u een 9evarieerd aanbod van j; M' V^(__^_k tÈÉ ___\il W __W M f MM _f_TmmmmmmmmmW*'MW M mogelijkheden. Een oogstrelende, 1I f , \ \]s______*!^___ I \Mt mmW m I Êm\\*W mM W*T^^^mM f smaakmakende designkollektie I'**W ____\

m W ** m i M ÊIT f "m* É mw I voor pertekt wonen' HfIHHH S-Ï----9''^a

m ~*____»^« jh#s £wwim\*WS_WS&k 'niBH
J^*W WTY^W r*T^ ■ T ~mT m Klassiek wordt steeds fantasievol- 1X^ / ft g S^ f AWË / ler: eigentijdse kleurige meubel-f ________m^/ m m __r ___________P^/ I / __r _f stoffen harmonieus gekombineerd 1 .1/ ___É^^^^^^^/ M mm^ /■ / __F .^ met traditionele houtsoorten. De TOM ___& *'J___lp__ fi *F_W f / AfW^ g / ■/ _W y' verrassende kollekties van onder IXis/ W?-**-^ \_M 1 , !# M __0> iM M L_ __M> 1 _W A___r meerBielefelder Werkstatten, Wfc Jg P*"Sm—^T % Wm^^mW W Gasparucci en Ghyczy zorgen Iflrjgg ~ jf, _v ' 'f - .|V^^**l

vt>°r een extra dimensie in BÊ*lïiibfa* * %-**♦ *fJP' '*""'*-'?■ " ■
Nederlands opwindendste kollektie J__
meub|len wacht op ontdekking. 1
U nieuwe verrassingen bezorgt. ~ Grote showrooms met sfeervolle jHHI F rr' -'""**Sijben Wooncenter Roermond; woonideeën in eiken,zowel het JjfzJ-l f f~ /** "

■ grenen of leer. In glanzend zwart, I __j%^jilß__(_HWl B^^HPl'l, j
I_^Ê I kleuren. Voor origineel, opvallend I B ]Li_»'-^f***l J hL~ I F"""?!'"*" "'

\>'':" ___■ I __________L ______________B' _______________a________ri_____________l\ -mB __■______! SB Hl I ■_____!
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b^-^H 1 iv ■ Sm lil ■ ■ Ü iL^fr^■M.:ate Z^Pfl _____.__■■_ m,Hr tlii-rix-_■ __■ ■_____ ■___■_■ _-__H&>»'j_K ■SP'^^,',,*aTß-«*^__rC_ai4_H______r .__.. (__V_i ■iifiß ■■_______■ Z ■■■■■i ■__■ __H^__H-_hw________Hf -Sür WÊêWMm Wj£^m B.BH-.P*8^ _B_T___a_SF u____tt___B'__k3H__i i-B-ir : ___y^—ww_i:HiM ISF* _-i JHi_jf*^*__l i?i___- 255** * -—"^*__-__»-

N .«^JJ i__-*B__j jji^ 8̂"*
*T*ir«.——«■ ..~***B*mio*- '>*'ïï'__6_____:! : *fËr% _______! H H -.___M__________S __ï-' i^mfjm\ ■ Blr^^^^

i_^ ________r,__a_-

B-BV-*M*---S9K. ': ;^'''

_. Op zoek naar een romantisch __Pff|
hemelbeden/of een ruimtebespa- H
rende oplossing in devorm van ■J* ■■,WPR. «i: SBB. slaapkamerwandkasten? U *"'j~~J!^- V __**
vindt hier tientallen slaapkamer MMk __. ■<-" «%fri__i^^u

' voorbeelden in alle denkbarestij- t^*"' JJpHmlm^^^^^^m9%'

_.rgoss_s___smW*^ len en van alle topmerken. Voor lL..nrm ~^~^%

Z______mMm\\\\\m\\\\m\m
|VIV^ , december) -^| 1 IMP
■ J/|fl I u ____■__. B&B Italia - Saporiti - deSede - Montis - it* ;«iy mWmW. H|/■r__l^'C,W■i, ______ __* _____ I !■ Leolux - Cassina - Moroso - Behr - Molteni - Siematic, toonaangevend op keu- », MM ____J_ilV* D_F IM XmM Rolf Benz Creation - Arflex - Artifort - kengebied. De schitterende vorm- g^jL W__W^ jM_JS)______ __^ _r ■ __"' ____. I ri_n u_ gepaard me funktio- m\*wÊm \ mmmMM 'a__... '^..^JB___o!/T-Hyl ■*!LAnüÜr. Gelderland -Cappehni-Tonon-Pastoe- nelefoeoasb^rheid dankzij door- r^* ?ILJ HPt" T_l_BlByi^^T a. |/.Uv V,,,^^^ Castelijn - Arco - Metaform - dachte details. Gespecialiseerde WH " '?II|W ' |

'osmWP&^^ Swissflex - Mer Italia - Alessi - Koekoek - " rWH!***^ "TZZ... —^==
Ghyczy - Gasparucci - Ploeg - SieMatic - U vindt in onze speciaalzaak de 11
van Besouw -Ros - Boley - Artemide - schitterendstekombinatie-ideeën l| [I|fl* M

. U.IUNJI 7_m_mt^^MMmmmMWm
i rg^jgg r—^ — ,
| Ookzakelijk mag Sijben gezien i^fr**|_. ____■uMffrm ■*>_%, BH worden. Dankzij onze projektafde- fl^ft
s ~^[UMUm\ W^B l__Tf___F ling met een internationaal aan-

C_JJi|| ElilßZL^ii-^"^ bod van vermaarde namen op dat I Ei t,,,,

Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur. Di.t/mvr. 9.00-18.00 uur. _5\ I __[^^



GEVESTIGD

PRAKTIJK VOOR PARODONTOLOGIE
EN IMPLANTOLOGIE.

P.T. The, tandarts
- Behandeling van tandvleesproblemen (bloedend tandvlees, losse tanden, terugtrekkend tand-

vlees, ontstekingen, enz.)
- Behandeling van patiënten d.m.v. implantaten (kunstwortels)

Toepassingen: patiënten met slecht passende, loszittende protheses
patiënten met een of meerdere verloren gegane tand(en) of kies'zen).

- Wat is parodontologie?
Parodontologie is de leer van het tandvlees en tandvleesziekten. Deze kunnen zijn bloedend
tandvlees, ontstoken tandvlees, en ook tandvleesziekten waardoor tanden en kiezen los komen
te staan, en uiteindelijk verloren gaan.
Om de eigen tanden en kiezen te kunnen behouden is gezond tandvlees noodzakelijk. Ziek
tandvlees is boven het 30ste levensjaar namelijk de hoofdoorzaak van het verlies van eigen
tanden en kiezen. Gezond tandvlees is de basis voor het behoud van het eigen natuurlijk gebit.

- Wat is implantologie?
Een van de nieuwste ontwikkelingen binnen de tandheelkunde is de implantologie. Het betreft
het inbrengen van kunstwortels in de kaak. Een veel gebruikte toepassing van deze implantaten
-kunstwortels- betreft patiënten met een slecht passende en loszittende prothese. Er worden

' dan enkele implantaten in de kaak aangebracht die de prothese houvast bieden.
De resultaten van deze behandelingen zijn uitstekend te noemen. Het is ook mogelijk om een
kroon of brug te maken op deze kunstwortels. Wanneer er al onverhoopt tanden verloren zijn
gegaan, biedt de behandeling van tandvlees gecombineerd met het aanbrengen van implanta-
ten prachtige mogelijkheden voor een natuurlijk herstel.

Adres: Gerwenseweg 9a
5708 EL Helmond-Stiphout
tel. 04920-54501/48414
Behandeling volgens afspraak

De praktijk aan de Mercuriuslaan 72 te Helmond blijft gehandhaafd.

C|^^ Hoofdkantoor: Filiaal:
Holzstraat 93a Penningkruid 1

PP 6461 HM KERKRADE 5611 GM ZEELAND
\^f Tel. 045-351588 Tel. 08865-3306J Fax 045-352124 Fax 08865-3535

December = kado-maand
Set 1:
AT-286, 16 MHz, 2 MB RAM, 40 MB harddisk, mini-tower, 2
floppydrives (5.25" + 3.5"), 20 diskettes (10*5.25" + 10*3.5"),
VGA monochroom monitor, MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
keyboard, printerkabel, STAR LC-20, 500 vel papier en 2
staatsloten
Complete set voor slechts ’ 2595,- mcl. BTW

Set 2:
386SX, 25 MHz, 4 MB RAM, 100 MB harddisk, mini-tower, 2
floppydrives (5.25" + 3.5"), 20 diskettes (10*5.25" + 10*3.5),
VGA monochroom monitor, MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
keyboard, printerkabel, STAR LC-20, 500 vel papier en 3
staatsloten
Complete set voor slechts ’3425,- Incl. BTW

Set 3:
386DX, 33 MHz, 4 MB RAM, 100 MB harddisk, BIG-tower,2
floppydrives (5.25" + 3.5"), 20 diskettes (10*5.25" + 10*3.5"),
VGA monochroom monitor, MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
keyboard, printerkabel, STAR LC-20, 500 vel papier en 4
staatsloten
Complete set voor slechts ’ 4095,- mcl. BTW.

Meerprijs VGA kleurenmonitor (1024*768): ’ 550,- mcl. BTW
Meerprijs EPSON LQ-200 printer: ’ 330,- mcl. BTW
SHOWROOM IN KERKRADE IS GEOPEND: MA T/M VR 13 00-18.00. ZATERDAG 10.00-17.00ENKOOPAVONDEN
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De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1992 weet u
markten, kermissen,feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl de kalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummers kunt kopen. De prijs ’ 5 $Q

iLimburgsDagblad JJ

NUTH
Uitst. gel. vrijst. bungalow, cv,
inpandige garage, kelders,
zonnige tuin, woon-eetkamer
(38m2), parket, keuken, 3 sik.,
badk., douche, toilet, ged.
dubb. glas. Bwjr. '63. Opp.:
535 m2. Aanv. direct. Geschikt
voor ouder echtp. of kl. gezin.
Vraagprijs ’ 235.000,-
N.M.W. QUADEN & ZN.

Makelaardij onr. goed
Gelrestraat 4

Munstergeleen
046-519644

lid NVM

Panheel B.V.
St.-Antoniusstraat 10
6097 ND Panheel
04747-3333
Panheel B.V. te Panheel
maakt bekend dat op maan-
dag 2 december 1991 de vol-
gende wegen tijdelijk voor alle
verkeer gestremd zullen zijn,
te weten:
de Daalzichtweg, gelegen tus-
sen Heel en de Napoleons-
weg, van 8.00 uur tot en met
900 uur;
de Heelderweg, gelegen tus-
sen Heel en Panheel, van
9.00 uur tot en met 10.00 uur,
of zoveel korter of langer als
nodig is.
Panheel B.V.
ing. J.L.M. Grootjans
adjunct-directeur

TE HUUR
Brunssum:
ruime bejaardenwoningen met cv.
Indeling: hal, woonkamer, eetkeuken, 2 slaapkamers,
badkamer met douche en vaste wastafel.
Huurprijs:
per maand vanaf ’ 577,10, excl. servicekosten.
Informeer naar de details bij:nx
NEDU
Valkenburgerweg 25a,
6411 BM Heerlen, tel. 045-710909. d2865

ramen -f- -pleuren | I

" advies in onze m Wk f^^% I
showroom I^^^ re r I

Hoensbroek: \i~- ~ '-~Akerstraat-N. 128 11/- w' !P /"■
Tel. 045-224581 ___ '^4 V < I
en 046-374739 V iL^^_W_
Langbroich: ___r"\ ? «""*>*?/Quellstraße 40 W?v:. ■■ \^

Gangelt (Selfkant). R _
Tel. 09-4924546016 __■ m____^lÉH_fH__H

f?SI

m, Krill ftIAT UVkYnlltfrY-
■^ "" lllvl lullcUilCl^a .-^H

klas kleinlederwaren, uit de serie Castelijn en Beerens. '

I<_ j";_ ■ FRUMAU LEDERWAREN, BELEENSTRAATI6HEERIEtC TELO.S-713118 ■ '

__^

Vfeel
variatie in
wonen op fc ----- IMIIIiI ,MI
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DOOR JUDITH WAMSTEKER Je kunt het gewoon niet voor-
zien."

joen gulden goedkoper uit dah
in 1991.Van onze rtv-redactie

Veranderd
Anja Winter zit vanaf 1988, de
begindagen van MCW, in de se-
rie. Vergeleken met die tijd is
Liza enorm veranderd. „Eerst
had ik een kleine en bescheiden
rol als assistente chirurgie. Maar
het karakter van Liza is inmid-
dels uitgediept. Ze is interessan-
ter geworden om te spelen. Nu
worden tenminste ook haar
kwetsbare kanten getoond," is ze
van mening. „Zij is als het ware
gegroeid in de serie."

LELYSTAD - De nieu-
we serie afleveringen van
'Medisch Centrum West'
Js inmiddels weer van
start gegaan. Menig ge-
sprek gaat weer over het
wel en wee in de zieken-
huisserie. Veel bekende
gezichten zijn van de par-
tij. Ook Anja Winter is
nog steeds -en dat nog
Veertien weken lang - te
zien als de chirurge Liza
Messing. „De reden dat schrijverHans Ga-

lesloot meer interesse voor Liza
heeft gekregen, komt onder an-
dere omdat hij een band met
mijn andere werk van de afgelo-
pen tijd heeft gezien. Hij was
verrast dat ik méér in huis heb
dan ik in de rol van Liza kon la-
ten zien. Daar heeft Hans op in-
gespeeld."

*-*e opnamen voor de de vijfde
serie MCW zijn afgerond. „Dit
Jaar hebben we waanzinnig snel
gedraaid. Binnen zes maanden
tijd stonden de vijftien afleverin-
gen op band, terwijl we vorig
seizoen vijf-en-een-halve maand
°ezig waren voor twaalf of der-
tien episoden," vertelt de 35-jari-
ge actrice.

Anja Winter: „Dat is even wen-
nen. Ik maakte voor mezelf een
goed draaiboek. Want de scènes
Verschilden onderling zoveelvan
elkaar: de ene keer moest Liza
Vrolijk zijn, maar meteen daarna
nad ze ruzie met Victor. Om dat
goed in de gaten te hebben, was
"et belangrijk dat ik het voor
toezelf op een rijtje had staan,
zodat ik me er op kon voorberei-
den."

Bovendien staat in de nieuwfe
modelovereenkomst dat exploi-
tanten moeten zorgen voor eep
technische voorziening in gev^l
de doorgifte via de Astra-satelliat
uitvalt. Deze 'back-up'-voorzie-
ning komt de kabelexploitanten
op ieder zon 25.000 gulden aafi
extra kosten te staan.

AALSMEER - RTL4heeft
overeenstemming bereikt
met de kabelexploitanten
over het doorgeven van het
programma voor de komen-
de drie jaar. Dat hebben
RTL4en de VECAI, de koe-
pelorganisatie van kabelex-
ploitanten, bekendgemaakt.
RTL4gaat de exploitanten
een kwartje per aansluiting
per jaar betalen voor door-
gifte.

RTL 4en de VECAI dreigden
aanvankelijk lijnrecht tegenover
elkaar te komen staan, omdat
RTL4zich op het standpunt stel-
de dat er niet langer betaald
hoefde te worden voor doorgifte.

De overeenkomst tussen VEGAI
en RTL4is een zogenoemde 'mo-
delovereenkomst. Dat wil zeg-
gen dat de VECAI aan de aange-
sloten kabelexploitanten zil
voorstellen om conform het do<}r
de VECAI bereikte onderhande-lingsresultaat een eigen contfer*t
met RTL4aan te gaan.'ExfSpi-
tanten moeten dus zelf beslisjêj.
of ze onder de VECAI-voorvtfaaj'-
den met de zender in zee willem.
Een woordvoerder van de ge-
meente Amsterdam zegt dat die
gemeente over anderhalve wee),
een standpunt zal innemen óver
het bereikte akkoord.

Als individuele exploitanten zelf
verder willen onderhandelen
met RTL4, dreigt dat station als-
nog in sommige gebieden van cje
kabel geweerd te worden.

i

Aanvankelijk lag het in de be-
doeling de onderhandelingen
over doorgifte van het tv-signaal
te combineren met besprekingeji
over het signaal voor RTL4-ra-
dio. Die laatste besprekingeh
hebben echter nog geen overeen-stemming tussen VECAI en
RTL 4opgeleverd. Volgens eefc.
woordvoerder van RTL4worden
onderhandelingen over een mi-
delovereenkomst voor de radio-zender binnenkort voortgezet. >

Eigen contract

Kabelexploitanten zouden al ge-
noeg voordelen hebben gehad
doordat de start van RTL4hen
veel nieuwe abonnees opleverde.
De VECAI dreigde echter RTL4
van de kabel te halen als er geen
nieuwcontract zou zijn op 31 de-
cember, dat datum waarop het
huidige contract afloopt.

make-up. Ik denk dat ik hen een
handje kan helpen en dat doe ik
graag."

Mijn keuze wordt Proefkonijn,
een bundeling van diverse orga-
nisaties, onder andere deDieren-
bescherming en de Anti-Vivisec-
tie, die zich inzetten voor het
gebruik van diervriendelijke

Hoewel ze als actrice weinig tijd
heeft, kijkt ze regelmatig tv.
„Maar wel gericht. Ik ben gek op
talkshows en informatieve pro-
gramma's. Mensen en hun ach-
tergronden boeien mij. Dit is
overigens geen overblijfsel uit
mijn loopbaan als modejourna-
liste. Ik neem alle uitzendingen
op video op."
„De zomer van '45 is één van de
weinige series waarvoor ik thuis
blijf. Het is een schitterend ver-
haal en het is prachtig gespeeld.
In zon serie of in producties als
De Brug, Bij Nader Inzien of Iris
wil ik, na MCW, graag spelen,"
verzucht ze.

Anja Winter 'gebruikt' haar be-
kendheid voor het steunen van
een goed doel. „Ik zet me enorm
in om mensen bewust te maken
van diervriendelijke cosmetica.
Daarom doe ik ook mee aan de
aflevering van Waku Waku, die
12 januari wordt uitgezonden.
Het geld datjekunt winnen, gaat
naar een zelf gekozen goeddoel.

ging."Een beetje dromerig staart
de Amsterdamse naar buiten.

RTL4, destijds nog RTL Veroni-
que, ging bij de start in 1989 met
het overgrote deel van de exploi-
tanten een contract aan voor
twee jaar. Om snel verzekerd te
zijn van veel kabelaansluitingen
bood het commerciële station
exploitanten een gulden per aan-
sluiting voor het eerste jaar en
twee kwartjes voor het tweede
jaar. Nu RTL4in de onderhande-
ling met de VECAI voor de ko-
mende drie jaar is uitgekomen
op een kwartje per aansluiting
per jaar, is de commerciële om-
roep op jaarbasis zon 1,25 mil-

»E>aarvoor zijn verschillende re-
denen te noemen. De acteurs en
actrices zijn meer op elkaar inge-
speeld, omdat ze vorig seizoen al
toet elkaar samenwerkten. Maar
deze keer werd ook op een ande-
re manier gewerkt. Soms liepen
°P één dag zes niet op elkaar vol-
gende afleveringen door elkaar."

„MCW is als het ware een beetje
mijn kindje. Als ik er niet meer
in geloof, ben ik weg. Zo simpel
is dat. Als de liefde voor het vak
weg is, verdwijn ik en zoek iets
nieuws. Mij gaat het niet om het
beroemd zijn, maar om de uitda-

Vergelijken
„Mensen hebben altijd de nei-
ging om MCW met andere series
te vergelijken. Maar dat is het-
zelfde als een ijskast vergelijken
met een auto. Het kan gewoon
niet." Ze kijkt indringend naar
haar zoveelste sigaret. „Daar er-
ger ik me echt aan. Mensen ge-
ven oordelen, maar blijven die
eerste indruk vasthouden. Ik
vind dat je je mening pas kunt
en moet geven na een aantal keer
kijkend Ik kan me echt kwaad
maken op mensen die na één
keer niet meer openstaan voor
een andere mening."

" Anja Winter: ,Als ik
niet meer in een serie
geloof, ben ik weg."

De Amsterdamse actrice zegt
toet bang te zijn om haar hele le-
ven vast te zitten aan Liza Mes-
sing. „Zes maanden ben je inten-
sief bezig met de serie. Maar
tussen twee MCW-seizoenen
door heb je andere werkzaamhe-
den: gastrollen, interviews, foto-
sessies en presentaties," legt ze
u*t, terwijl ze haar derde sigaret
uitdrukt.
»Als ik op een gegeven moment
uit MCW stap, zijn de mensen
toij na één of twee jaartoch weer
vergeten. Dan weten ze niet eensmeer wie Liza Messing is."

»Het is overigens niet makkelijk
*toi een freelance-actrice te zijn.
J ê ene dag zit je te treuren: ik
neb geen _ werk, ik heb geen
Werk." Anja Winter gebruikt een
fJ°og stemmetje om de zinbracht bij te zetten. „Maar devol-
gende dag ben jemisschien weerdruk bezig met andere dingen.

" Toon Hermans in, 1969:'Vogeltje wat
zing jevroeg. Een
dikkehit met deze

carnavalsschlager.

" Vader
Abraham
heeft in
zijn buik
waar zijn hand
over schreef:
dekriebels.

BREDA - Nauwelijks is het
nieuwe carnavalsseizoen 1991/92
begonnen, of de slag om de 'Hol-
landse' schlager barst los. Welk
nummer wordt in de komende
weken en maanden een meezin-
ger? Wie gaat scoren? Het we-
reldje van tekstschrijvers, zan-
gers, zangeressen en platenmaat-
schappijen is volop in actie voor
hun optocht naar de feestneu-
zen. De slag om de carnavals-
schlager is begonnen.

van André van Duin ('Er staat
een paard in de gang', 'De sam-
baballen', 'Willempie', 'De rol
van de behanger', 'Het pinguin-
lied') rekenen ze nergens op.
Daar rinkelt de kassa voorlopig
nog na van, alwéér, een dave-
rend Van Duin-refrein:

81
*"■over die minstens zo groot. £.Een medewerkster van 'JohJ^Hoes Produkties' (maatschappij

Telstar): „Uit allehoeken vanh^tland komen aanbiedingen fSn
mensen die denken iets leuk£ jjie
hebben geschreven. Vaak is f*jt
te oubollig, of lijkt het weerï'fl*)
niets."

Ideologie
Gemeten naar de maatstaydi
van de carnavals-ideologie rrjag
de schlager in geen geval diolj-
belzinnig zijn, noch alcohol spet-
teren. Daar knoeien 'de Hollan-ders' nogal eens mee, vindefi-fe
in het zuiden. Nederlands enjfe
'carnavaloog', de Limburgse sq-
cioloog drs Theo Fransèh,
schreef in zijn studie 'Carnaj^l
ontmaskerd?': „Het Hilversu)_-$£
lied bevestigt maar al te vaak |>*fc-
makkelijke stereotypen, is ierfi-
germate agressief in tekst" óf
dictie; alcohol en erotiek drjj»-
pen eraf. In het bos zijn de jagejs
die het op Marietje gemunt hÊK-
ben en de tekstdichters realisef^ren zich niet dat in deze tijd^tEjJb
het jaar het gras echt geen tvja^
kontjes hoog is."

Helaas. De beentjes zijn dan(£
van de vloer gegaan voor 'T^iate
Greet' ('Pak ze maar beet, ze bgs£
ne van jou') en 'Lik 's aan Jrü"}»
ïoiiy'. ";.;

'Vijfendertig koeien.
Hoor diekrengen loeien.
En m'n gras verknoeien.
Heel me tuin ligt volledig in
puin.'

CNR-woordvoerster Annette
Breeuwen 'Nee. André is niet
speciaal voor carnaval bezig.
Maar bij hem weetje het nooit."
Op het bureau 'André van Duin
Produkties' zeggen ze: „Hy zoekt
het niet op."

De nieuwe carnavalsplaat van
Pierre Kartner (gediplomeerd
banketbakker) is inmiddels op-
genomen en nou heeft hij in zijn
buik waar zijn hand over
schreef: de kriebels. Kartner,
alias Vader Abraham: „Dit zou 't
wel eens heel goed kunnen gaan
doen. Ik heb hoge verwachtin-
gen. Het is een lief lied. In de
sfeervan Toon Hermans' 'Vogel-
tje wat zing je vroeg. En: geen
muzikaal-technische studiofoef-
jes, maar lekker ouderwets live.
Met twaalf muzikanten."

„Carnaval", zegt Pierre Kartner,
„is zóóó iets speciaals... Zo inspi-
rerend... Als ik zie dat m'n
schoonmoeder, die bijna 80 jaar
is, een hoedje gaat vermaken en
een ouwe jurk optut met rare
versiersels... Tsjongejonge, wat
een fenomeen, carnaval..."

Inspiratie

Seth Gaaikema ('Wat 'n spreker
is die man'), De Havenzangers
('lk zie 'n pils'), Koot en Bic ('lk
ben zo stoned als 'n garnaal),
Arie Ribbens ('Polonaise Hollan-
daise'), Ria Valk ('Preitjes op
m'n dijtjes'), De Deurzakkers
('Zak 's lekker door'), Farce Ma-
jeure ('Koeweit, kielekiele Koe-
weit'), Barry Hughes ('lk heb op
m'n kop 'n kamerbreed tapijt'),
Adèle Bloemendaal ('Halleluja
kameraden'), en al die anderen.

Overal staan de pennen op
scherp, de stemmen óók, en bij
de opnamestudio'ss zijn ze er
klaar voor. Het lanceren van de
platen kan beginnen.

Bij CNR, de platenmaatschappij

Zo is het thans ook met Wim
Kersten, op het brede podium
van het Nederlandse carnavals-
lied de grootvader van Vader
Abraham, zijn zeven zonen,
Toon Hermans ('Mien waar is
m'n feestneus'), de Alpenzusjes
('De tango van het blote kontje'),

Jaarlijks komen er ruim twee-
honderd carnavalsliedjes uit,
gesplitst in 'nationaal' en 'lo-
kaal. Bij de platenmaatschap-
pijen blijft er dan nog eens een
stapel niet gebruikte teksten

loiiy'.
t
;>:

Waar vroeger - de voor het ca{-»at
valslied gouden jaren '70 en>p»
gin '80 - radio en televisie royaal
zendtijd inruimden, ging 'Hilyéi.
sum' terug naar het minimujH^
Voorlopig alleen een groot; t*g
carnavalsprogramma van " 33$
TROS in januari.

Vader Abraham (Pierre Karthe*rï
„We gaan met het carnavalslieg
in grote problemen komen i|M
Hilversum zich zo blijft ops"t*eJi
len. In Duitsland beschouwen/!»
het bij radio en televisie als cuf-
tuur. Maar hier..."

'*'

DOOR PETER HEERKENS

Slag om ’Hollandse’
schlager barst los

Jaarlijks worden ruim tweehonderd carnavalsliedjes geproduceerd

showf limburgs dagblad m
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1 oezc°enmdbaegr 9 i « DE ZWARTE MARKT »
OM 15.00 UUR TEL.: 09/32.13.66.15.61 TESSENDERLO - BELGIË
sinterklaas I EUROPA'S GROOTSTE VERWARMDE
j_tfSNf*3*M_ ROMMELMARKT - 20.000 m»
Ww&kÊÊmly 1 WEKELIJKS MEER DAN 15.000 BEZOEKERS
\soffijÊSw4 open: e'ke zonda9 van 900 tot 18.00 uur

/&s^m\jm^7^^ Binnenbrengen materiaal:
X&^mmtÊk IÈLW elke zonda9 van 70° tot 900 uur

ELKE ZONDAG SHOW EN ATTRAKTIES
ALLE AANWEZIGE DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE ARTIESTEN

KINDEREN ONTVANGEN ZONDAG 1 DECEMBER '91: SINT NIKLAAS en zijn
WAARDEVOLLE ZWARTE PIETEN brengen een bezoek aan
GESCHENKEN | " DE ZWARTE MARKT » |

___________________________-***M

Alsnog
akkoord

met VECAI

Anja Winter opnieuw in ’Medisch Centrum West’

’Ziekenhuisserie ’n
beetje mijn kindje’

" Anja Winter
(rechts) en
Martine de Moor
tijdens
een scène
uit de
aflevering
'Het Huwelijk'
vanMCW. RTL4voor drie

jaar op kabel
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R + M, Research en Marketing bv. is een bureau voor
markt- en opinie-onderzoek.
I.v.m. een onderzoek naar diverse aspecten die een rol
spelen bij het kopen en verkopen van een woning, zijn
wij op zoek naar mensen die op dit n.omeht een huis
te koop aanbieden, hetzij privé of via een makelaar.
Bent u bereid aan telefonisch onderzoek mee te wer-
ken, bel dan tijdens kantooruren naar R + M, Re-
search en Marketing, 045-719071 (Manga Peters).
Wanneer u dan uw naam en telefoonnummer aan ons
heeft doorgegeven wordt u door een telefoniste van ons
bureau gebeld.

Nu kopen
is geld verdienen

" Peugeot-aktie!

" Diverse modellen uit voorraad le-
verbaar.

" Nu halen ... 1 juli 1992 betalen!

" Nog meer voordeel want:
bij aanschaf van een Peugeot 205
vóór 31 december 1991 een
gratis anti-slipcursus.

" Last but not least,
schitterende accessoires gratis.

AUTO CENTRUM COLLARIS maakt autorijden
wel hééééééééééééééééééééél aantrekkelijk!

153PEUGEOT■COLLARIS
Schelsberg 45 - Heerlen - 045-720202

j Er zijn miljoenen redenen om /
I UNICEF kaarten te versturen:

_ _^__*^. / / f _

_Sö V

( En dat zijn allemaal kinderen! )

Koop UNICEF kaarten! _/_m±_^k )
I Bel UNICEF 070 - 3339300 /
[ voor een gratis brochure \

unicef W
Kinderfonds van de Verenigde Naties , /
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HULSBERG,Raadhuisstraat H SIMPELVELD H i

Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. In hetcentrum van Simpelveld is het pand Kloostw-" Perc. opp.: ca. 900 m2. Ind.: souterrain: garage, 3 straat 21 te koop. Het object is momenteel in ci-e-
AALBEEK Nieuwenhuisstraat H kelders, waskelder. Beg. gr.: entree, kamer-ensuite, bruik als winkél-woonhuis. Het is uiteraard geschikt

' Rustia gel' boerenwoonh met cv., garage, appar- keuken, eetkamer, hobbyruimte. 1e verd.: 3 voor diverse doeleinden o.a. woonhuis met kaun-

' tèment div loodsen en paardestal. Perc. opp.: ca. slaapkrs., badkr. met douche, v.w. entoilet. 2everd.: toor- en 0f praktijkruimte etc. Verdere gegevens f;n

4200 m'2. Ind.: woonh.:.royale hal,woonkr. met o.h. 3 slaapkrs, toilet. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. prijs op aanvraag.
ca. 57.m2, keuken, bijkeuken. 1everd.: 2 slaapkrs.,

«-_"___, _. c
-badkr met ligb., v.w. App: woonkr., keuken met „__,„_,.-._. n

,
u SITTARD, Elsterweg *>. app., hobbykr., badkr. met ligb., douche, dubb. v.w, KERKRADE, De Locht ..." Zeer goed onderh. geisol. vri)st. herenh. met cv,

bidet, bergruimte. Ie verd.: overloop, 3 slaapkrs.. 2 Goed gel. winkel-woonh met div. magazijnruim- garage, overdekt terras en tuin. Percopp.: 365 m,2.
1 loodsen met tot. opp. van ca. 580 m2. Aanv.: i.o. ten, cv.-gas. Ind.: o.a. kelder, winkel, keuken, gara- |nd. 0.a.: r_jme living, keuken met app., bijkeuken,

Priis- _d aanvraaa 9e- binnenplaats, werkplaats, bakkerij, div. mag. kelderkast, 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o.
*' , a' ruimten, aparte entree naar bovenw. Overloop, toi- Vraagprijs: ’ 249.000,- k.k.

GELEEN Bachstraat S let- woonkr., open keuken met app., slaapkr., badkr.
Op goede stand gel. halfvrijst. woonh. met cv., ga- met ligb., doucheen v.w. Vaste trap naar2 slaapkrs.: -faöe.aanbouw en tuin. Ind. 0.a.: roy. L-vorm. living en zolder.Aanv.: ~o. Prijs ’. 180.000,-k.k. -p
met open haard (± 40 m2), mod. keuken met app., AC IIUUI
bet. badkr. met ligb., bidet, v.w., 3 slaapkrs. Aanv.: OBBICHT, Burg.v. Hinsbergstraat S
ijs. Vraagprijs: ’ 159.000,-k.k. Opgoede standgel., uitst. onderh.vrijst. landh. met BORN, Muntstraat S

i- - cv., inp. garage,kelders en onder arch. aangel. tuin rustig gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en
GELEEN Landsteinerstraat S met veel privacy. Ind. 0.a.: L-vorm. living met open tuin. Ind.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr., 20I-
"Rüetig gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met haard, luxe keuken, slaapkr., badkr. Op verd.: 2 der. Aanv.: 1-2-1992. Huurprijs: ’ 845,- per maand.
aanbouw, dubb.garage, kelder en tuin. Percopp.: ± slaapkrs., mod. badkr. met ligb., zolderruimte.
300 -m2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, bijkeuken, 3 Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. SITTARD, Rijksweg Zuid S
sTaaDkrs., badkr. met ligbad env.w. Aanv.: spoedig. Gunstig gel., goed onderh. halvnjst. kantoorpand
Vraagprijs- ’ 175.000,-k.k. SCHIMMERT, Hoofdstraat S (beg. grond). Ind. 0.a.: div. kantoor-cq. praktij ku--. Gunstig gel. royaal vrijst. boerenwoonhuis met cv., nits, keuken. Aanv.: direct. Huurprijs: ’ 1.100,- |_er
HEERLEN, Caumermolenweg H garage,kelder en tuin metveel privacy. Ind. 0.a.: li- maand.
Nabij het centrum in een bosrijke omg. riant gel. ving (50 m2), woon-eetkeuken, bijkeuken, 5
vrijst. woonh. met praktijkruimte, cv. en tuin (perc. slaapkrs., werkruimte, badkr. met ligbad. Aanv.: i.o.
app.: 1200m 2). Ind.: sout.: div. ruimte met o.a. dou- Vraagprijs ’ 270.000,-k.k. IV__*»l_whrmWcrreruimte. Beg. gr.: entree-vestibule, toilet,keuken, I^HCUttIHIIItt
eetk_> t.v.-kr, woonkr. met 0.h., hobbykr. Ie verd.: SCHINNEN, Stationsstraat S ~_,__ .„___.______
everloop, toilet, 4 slaapkrs., badkr. met ligb. Alge- Roy. vrijst. woonh. met cv., aanbw.,kelders, garage NIEUWBOUWWONINGEN
meen: het pand is voor div. doeleinden geschikt. engrotetuin. Percopp.: 735 m2. Ind.0.a.: living met Premie A-, premie C- en VS-woningen te Gel«en-
Aanv.: i.o. Prijs: ’. 495.000,- k.k. open haard, luxe keuken met app., study, 2 kantoor- Maastrichterbaan.

units, 7 slaapkrs., 3 doucheruimtes,zolders. Aanv.: Landhuis te Puth-Schinnen.
-HEERLEN, Valkenburgerweg H i.o. Prijs op aanvraag. Premie A- en VS-woningen te Stramproy.
Prima gel. woonh. met cv. en tuin (perc. opp.: 506 Appartementen te Berg aan de Maas.
m2). Ind.: 2 kelders. Beg. gr.: 4 kamers, keuken, toi- SCHINVELD, Julianastraat S Documentatie op aanvraag.
let. 1e verd.: 4 kamers, toilet. 2e verd.: 3 kamers. Goed onderh. geïsol. vrijst. woonh. met aanbouw,
kergcuimte. Het geheel voor div. doeleinden ge- cv., kelder, garage en tuin. Percopp.: 360 m2. Ind.
schikt. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag. 0.a.: woonkr., serre, keuken, 3 slaapkrs., badkr. met H*___ __ 7|,-_«7__l_'

o.a. ligbVdouche en 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o. DUUWKdVcIS
HEERLEN.Zandweg Vraagprijs: ’ 195.000,-k.k.
Goed gel. halfvrijst.woonh. met cv., garage en tuin BRUNSSUM n
(perc. opp.: 356m2>. Ind.: sout.: provisiekelder, cv.- SCHINVELD, Dr. Poelsstraat S TE KOOP 7 prima gelegen bouwkavels voor parti-
kéldèr. Beg gr.: entree, hal-toilet, L-woonkr. met Prachtig aan de rand van de Brunssummerheide culierebouwin hetplan DeHemelder.Percopp. van
.air.-,,keuken. 1e verd?: overloop. 4 slaapkrs. waar- gelegen, vrijstaand landhuis metcv. en royaletuin. 330 m2tot 600 mZ.Prijzen vanaf f 49.500- v.o.n.
van 2 met balkon, badkr. met ligb., dubb. v.w., 2e Percopp.: ± 2.500 m2. Ind. 0.a.: riante op tuin ge- mcl.B.T.W.
toilet. 2e verd.: vliering. Aanv.: i.o. richte living (± 65 m2) met open haard, moderne
Prijs / 180 000,-k.k. " keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., 1 study, 1 Bouwkavels S

.' _ kleedkr., hobbykr., 2 badkrs. Aanv.: i.o. Prijs op aan- Bouwkavels te koop te Amstenrade, Geleen en
HOENSBROEK, Van Hövell totWesterilierhof S vraag. Spaubeek.
Nagenoeg vrijst. goed onderh. geïsol. landh. met -~_■_"_■ . . ..
kelders, inp. garage, berging en tuin. Ind. 0.a.: roy- Wilt tl UW pand verkopert, bel dan Make» HEERLEN,Kissel H
are living, keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs. laarskantoor Ruijters voor een vrtjblijven- Goed gel. bouwkavel (perc. opp. 1285 nV).
en luxe badkr. Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 390.000,- k.k. de afspraak. Er is veel vraag naar panden Koopprijs: ’. 80.000,-k.k.

:' in deprijsklassetot / 250.000,-,
'

S - Inlichtingen kantoor Sittard "^«jj
H -Inlichtingen kantoor Heerlen

Hypotheken-Financieringen Vj W^ I _r"K_?%
Taxaties-Verzekeringen j—l I IV/IV 1 *—■ W\mW

—' ■■ ' im" ■ '■■" **" —ir» ■■

Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
JterlKlagen9.oo-1&00uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611

Zaterdagen 10.00-14.00 uur . 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 -tel 045-713746 )

DE NIEUWE
VOLVO 850 GLT
NU IN ONZE SHOWROOM N
VOLVO BIEKRAANS
RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL. 044 06-40574

—■ ■■ — — - -- ■ — -

ImM*mmtwm*mwmmmmm^mmM%w^mmwmmmWfc~ herenmode
J. KERSTEN ~-5N|
De speciaalzaak

* Prima cadeaus. ijl B
★ Ook voor hemden tot maat 52 mrn^S^^^

en mouwlengte 4, 5, 6 en 7 __r
op voorraad. L

* Hemden worden voor u op de juiste «l__T
mouwlengte korter gemaakt. \i*

* Ook hemden met buikmaten. ;^^
"k Pullovers t/m maat 60. J.KERSTEN
Heerlen, Saroleastraat 2 herenmode

M**'MM'l'''MM'lMm

1

■■■ EDME c HHI Wedgwood'

I _r 1|__|
I

M«_M>S^

Alternatieve praatjes
genezen niet

'fl r/*7^i

KONINKLIJKE
VERENIGING

HOMEOPATHIE
NEDERLAND

Antwoordnummer 16156
1000 TE Amsterdam

Telefoon (020) 17.83.08

j'..J|Hl LM in l . I ii i mi ll l . . .11. I lil ————■' i.. .1

DE RUIMSTE BESTEKCOLLECTIE
*"*—"*—""— ■ l^l»i^»MM_____-____________«_______________«W--__^^

Een keuze uit ruim 100 edelstalen en verzilverde
bestekken is niet makkelijk.

Wij zijn er echter trots op u de ruimste
bestekcollectie te kunnen tonen en ons

verkoopteam zorgt voor deskundig advies.
Diverse bestekmodellen

zijn nu uiterst aantrekkelijk geprijsd.

I I WMF model Onda
(
t. 12-persoons, 147-delig OQQ (-%"J»\ -jf\ ’3438,55 NU ém\MJM%3 9

m

I%\ Yk BSF model Terza
,-'?_ ■ mw' J ___r _rv _rv

W\ 9-persoons, 99-delig *-%ClCfk\%|^t ’1047,- NU %MJMJM) m

fcfcjMl \ Gero model Forli
K 6-persoons, 72-delig 000fc^ i nu émyy9 m

WMFONDA

Vineken " Meisters - Pasch
Oranje Nassaustraat 24, Heerlen. 045-713966

i " . ' ' ' 1" f nllifiniil ■■■ ■■■ r mm !Ï. ,

neem er de tijd voor
Stichting LEZEN, Keizersgracht 391, 1016 EJ Amsterdam
i

Epilepsie?
Zet jezelfniet

buitenspel
Nederland telt minstens 100.000 mensen

met epilepsie. Er over praten met elkaar helpt.
Word lid.

alle informatie belT*^*^.
Q030) 66.00.64j
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND
r\ r\ f\
r\\sr\^ postbus9B4o,
EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ 3506 GV Utrecht

I TOPDESIGNKOLLEKTIES B&B Italia deSede Montis .
Leolux - Cassina - Moroso - Behr -

IN ÉÉN Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex -
Artifort - Gelderland - Cappelini -

GIGANTISCH Tonon - Pastoe - Arco - Metaform -
r\rci_*>i_i--<rKiTDi ikA Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal -
UESIGNCENTRUM Dur|et . | nterstar - Ligne Roset - JAB -

AAN DE Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg -
van Besouw - Flos - Artemide -

WOONBOULEVARD Arteluce - Saporiti - Young - Tecno -
Möller Design - Gallina - Banz Bord -

HEERLEN! Danskina - Frighetto - Jori.

■ '. :'/>^#:,.. .-,.■'.■■"■;.>:*. V i#
mm. WÊWÊÈ WÊÊÊË' üi-

_B_ »___ Q

Designmeubelen worden WÊ Aan de
doorgaans aangeboden'in 8 Meubelboulevard in Heerlen
interieurboetieks van bescheiden vïndf u het absolute
formaat. Design House neusjevan de zalm op
doorbreekt deze traditie en brengt dekollekt»es topmerken kompleet bij designgebied. Het gevoel dat daarbij hoort... datzult u toch persoonlijk
elkaar in één gigantisch designcentrum. moeten komen ervaren. Tot gauw!

I ndeCramer 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.
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Super Channel

RAI UNO

09.45 Open University. 12.05 Spirit qf
Asia, serie. Afl.: Artists in exile? Her)*.
13.05 Holiday outings. Afl.: Wyoming/
Colorado. Herh, 13.15 ■ Journey into
fear, Amerikaanse speelfilm uit 1942.
Met: Orson Welles, Joseph Cotten,' Dq-
lores del Rio e.a. 14.25 Two points of
view: Fashion. 14.45 Heirs and graces,
serie. Afl.: Chatsworth house (2). Herh.
15.15 Network cast. 15.45 Mahabha-
rat, feuilleton. 16.30 The only way,
Deens/Engelse speelfilm uit 1970. Met:
Martin Potter, Jane Seymour, Ebbe
Robe e.a. 17.55 Snooker. 19.05 Play
bridge with Zia, cursus. Afl.4: Declarer
play. 19.35 Late again. 20.20 Have I
got news for you?, quiz. Herh. 20.50
Nieuws en sport. 21.05 Sounds of ihë
sixties, muziekprogramma. Afl.: In li-
ving colour. 21.35 (TT) The second
Russian Revolution, serie. Slot&fï::
Coup. 22.35 Moving pictures, filmma-
gazine. 23.25 Fitzcarraldo, Duitse
speelfilm uit 1982. Met: Klaus Kinski,
Claudia Cardinale, José Lewgoy'e.a.
02.05-03.25 ■ Hangover square, Arfie-
rikaanse speelfilm uit 1945. Met: Laird
Cregar, Linda Damell, George Sanders
c.a.

10.00 Sindbad. 10.30 Cursus Neder-
lands. Herh. 10.55 Cursus Duits. Herh.
11.25 Génies en herbe. Herh. 12.00
Vidéothèque. 13.00 Journaal. 13.10
Objectif Europe. 13.45 Faites-moi con-
fiance, Franse speelfilm uit 1953. Herh.
15.10 Ecran témoin. Herh. 16.30
Grand écran. Herh. 17.20 Félix. 17.50
Nouba nouba. 18.25 Gourmandises.
18.40 Télétourisme. 19.30 Journal.
20.05 Le jardin extraordinaire. 20.40 A
deux minutes prés, Franse speelfilm uit
1988. 22.20 Contacts. 22.30 Match I.
23.25-23.50 Laatste nieuws.

Sportnet

10.30 Supermachten: Rusland en de
Sovjetunie. Afl.ll.

11.05 Later begint nu. Programma
over jongeren en relaties.

11.30 Keuken-wijs. Afl.4;
12.00-12.40 Babel.
15.30 ■ De stierenvechter. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1932. Met: Eddie
Cantor, Lyda Roberti, Robert Young
e.a.

17.00 De dag toen mijn zoon punk
werd. Amerikaanse jeugdfilm. Met:
Jay Underwood, Bernie Koppell,
Christine Belford e.a.

17.45 Wasbeer en wolf. Noordko-
reaanse tekenfilm.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.334.
18.05 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderen vakantieland. De

Scheldevallei en Rembrandtroute.
19.20 Joker en lotto, paardenkoer-

sen, mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 FC De Kampioenen. Comedy-

serie. Af1.22: Operatie Parkiet.
20.35 De ring van de schorpioen.

2-delige Engelse tv-film van lan Bar-
ry. Met: Catherine Oxenberg, Jack
Scalia, Caroline Goodall e.a. Deel 2.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Sport op zaterdag. Aansl.

Kwislijn.
23.00 Vandaag.
23.20 De legende van de eenzame

wreker. Amerikaanse speelfilm uit
1983. Met: Klinton Spilsbury, Michael
Horse, Christopher Lloyd e.a.

00.55-01.00 Coda. Le premier rendez-
vous, van Sylviano, uitgevoerd door
het salonorkest Rendez-vous.

België/TV 2

07.30 Golf. 08.00 Motorsport. 09.00 Pi-
lote. 09.30 World sport special. 10.00
Triathlon. 11.00 Golf. 12.30 NBA* Bas-
ketball. 14.00 Argentijns voetbal. 15.0J0
Rallysport, samenv. 16.00 American
college football. 17.00 Powerspórts
int. 18.00 Boksen. 19.00 Voetbal. 21.00
Motorsport. 22.00 NHRA Dragracen.
23.00 American College Football.
02.00 Boksen. 03.30 Golf. 05.00 Su-
percross. 06.00-07.00 Rallysport, sa-
menv.

12.30 Le PRL. 13.00 Tribune économi-
que et sociale:Les organisations patro-
nales. 13.30La pensee et les hommes.
14.10 Théatre Wallon: Ine plece as so-
lo. Herh. 15.50 Coup de film. 16.10 Art
21: De l'arbre au violon. Herh. 17.05
Porte ouverte: Pensees et visions d'u-
ne tete coupée. Herh. 17.35 Parures
animales (I), doe. Herh. 18.25 Sur le fil,
doe. Herh. 19.00 Azimuts. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Art 21: Synthese nonante
et vn (1). 21.00 Musique: Ccci nest
pas Mozart. 21.25 Weer- en beursbe-
richten. 21.55-23.50 Le ventre de l'ar-
chitecte, Engelse speelfilm uit 1987.

Nieuws voor doven en
slechthorenden.'5.35 Wijnwereld. 8-delige cursus
over wijn. Vandaag: Spanje.
6.00 "" Journaal.'6-05 Hollands decor. Een wandeling
°f fietstocht n.a.v. een boek. Afl.:
Eindhoven/Geldrop. Herh.

'6-15 Heb ik iets gemist? Hoogte-
Punten van AVRO programma's.
"00 Gophers. Tekenfilmserie. Afl.6:
De rockstar.

''■25 Brief aan de koningin. Kinde-
en leggen hun problemen en wen-sen voor aan de koningin. Afl.6.

''■35 Ko de Boswachtershow. Na-
tuur- en milieumagazine.

]8.00 Boggle. Woordspel.

'8-30 Sportpanorama.
'9-00 Land in zicht. Toeristische
zoektocht.'9.30 Growing pains. Comedyserie.
Afl.: Anniversary from heil. Jason enMaggie worden door haar ouders uit-
genodigd voor een dinertje, niet we-
tende dat de kinderen met hun groot-
ouders een huwelijksfeestje georga-
niseerd hebben.

<0.00 (""+TT) Journaal.*-°-25 (TT) De kassière. Nederlandse
speelfilm uit 1989 van Ben Verbong.
Met: Marion van Thijn, Thorn Hoff-
"tan, Monique van de Ven, e.a. Lily is
cassière in een dorpje en wordt
zwanger van de zwarte soldaatAlan.
Als deze vermoord wordt wil ze de
°aby houden. Haar moeder wil er
echter niets van weten en Lily besluit
naar de grote stad te gaan.

*-*-20 Glamourland. De wereld van
-Htter en glamour met G.J. Droge.

£■50 Karel. Talkshow.
**-26 Friends for life concert. Hoog-

tepunten uit dit muzikaal project t.b.v.
het AIDS fonds.°0.08 Een bom duiten. Duitse mis-
daadfilm van Theo Mezger. Met:
Horst Michael Neutze, Matthias Pon-
fj'er, Hans Peter Hallwachs, e.a. Ban-
krover Kramer wordt vrijgelaten en
commissaris Schreitle wil hem volgen
°mdat de buit destijds verdween.
Kramer wordt opgewacht door ene
Lemmy Lehmann.°1-35-01.40 "" Journaal.

15.16 Impact. Actuele documentaire.
Herh.

16.00 "" Journaal.
16.08 Museumschatten. Achtergron-

den bij voorwerpen uit Nederlandse
musea. Vandaag: De schipbreuk van
Nuyen. Herh.

16.17 Bobbie en Onyx. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Water in overvloed.

16.30 Clowntje Charlie. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Het kokosnotenseizoen.

16.45 De avonturen van Teddy Rux-
pin. Tekenfilmserie. Afl.: Even lucht!
Herh.

17.07 De jongen van Andromeda.
Jeugdserie over drie tieners die met
een buitenaards wezen de de aarde
willebn redden. Afl.l.

17.32 Man over de vloer. Comedyse-
rie. Afl.: Het recht van de sterkste.
Herh.

18.00 "" Journaal.
18.18 Vroege vogels. Natuur- en mi-

lieumagazine.
18.57 Lingo. Woordspel.
19.20 Trekking sponsorloterij.
19.28 Twaalf steden, dertien onge-

lukken. Serie verhalen naar waarge-
beurde verkeersongelukken. Van-
daag: Verkeerd ingeschat.

20.00 Flying doctors. Serie. Afl.:
Knap arrogant.

20.51 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl.: De achtervolging.

21.20 Sonja op zaterdag. Praatpro-
gramma met Sonja Barend.

22.15 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.49 Twee voor twaalf. Quiz.
23.34 De schreeuw van de Leeuw.

Compilatie van dit programma.
00.12 Alien nation. Sf-serie. Afl.: Het

zwarte schaap. Matthew helpt de jon-
ge prostituee Mary aan onderdak
wanneer zij wordt achtervolgd door
een man wiens geld ze zou hebben
gestolen. De volgende dag blijkt Mary
echter te zijn vermoord. Buck heeft
intussen heel andere problemen.

00.57 Natuurmoment. Vandaag:
Sprinkhanen in het natuurmonument
Uzerenbos.

01.03-01.08 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

07.00 Ochtendprogramma.
08.00 Télékids.
12.00 Clips.
12.10 Prime time pets.
12.30 Get a life. Amerikaanse come-

dyserie. Afl. 13.
12.55 A fine romance. Engelse co-

medyserie.
13.20 Forthose I loved. Amerikaanse

miniserie.
14.10 Rare jongens, die soldaten.

Franse comedie uit 1973
15.30 De tweelingenshow. Showpro-

gramma (slot).
16.30 Lenny. Comedyserie.
17.00 Hoge ogen. Informatief pro-

gramma.
17.30 Tineke.
18.00 Journaal.
18.15 Tineke (2).
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Mini Playbackshow. Elfde afle-

vering.
21.10 Hunter. Amerikaanse detective-

serie. Afl.: Waiting for Mr. Wrong.
22.05 Gabriel's fire. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Judgements.
23.00 Journaal.
23.15 The believers. Amerikaanse

speelfilm uit 1986, geregisseerd door
John Schlesinger. Na de dood van
zijn vrouw verhuist de psycholoog
Cal Jamison naar New Vork om een
nieuw leven te beginnen. Jamison's
werk bestaat uit de behandeling van
overspannen leden van het politie-
corps. Als er, in een tot tempel omge-
bouwde bioscoop in Harlem, een to-
taal over zijn toeren geraakte agent
wordt gevonden, komt Jamison's
hulp meer dan van pas. Luitenant
Scan McTaggert probeert een ver-
band te leggen tussen het vreemde
gedrag van de man en een serie
uiterst bizarre moorden, die onlangs
heeft plaatsgeyonden. Jamison en
Taggert gaan op onderzoek uit en
stuiten op de mysterieuze wereld van
Santeria.

01.15 The monsters, Amerikaanse
griezelserie. Afl.: Mannikins of horror.

01.40 Rare jongens, die soldaten.
Herh. van 14.10 uur.

03.00 Nachtprogramma.

22.45-22.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

21.25 De viindermonnik. Filmportret
van broeder Frans Melkert in het Eg-
mondse klooster "en zijn passie voor
vlinders. Frans Melkert heeft achter
de abdij zijn eigen vlindertuin, verza-
melt alle in Nederland voorkomende
vlinders en heeft contact met veel
vlinderkenners in het buitenland.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport.

19.30 Rubber. Werken aan werkfilm
over het leven op een petrochemi-
sche fabriek. Afl.2.

19.55 Zie zoo. Column van bekende
politieke tekenaars. Afl.B: Len Munnik- De asielzoeker.

20.00 "" Journaal.
20.23 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
20.55 Kinderen van jekeuze. Repor-

tage over gehandicapte kinderen in
een pleeggezin. Met aandacht voor
de William Schrikkerstichting, een
voogdij-vereniging die voor deze kin-
deren bemiddelt. Ook twee portretten
van families die een gehandicapt
pleegkind hebben.

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. Serie over deeindexamenklas van Monteclair High.Afl.2 (slot). De Prom staat voor de

deur. Op school wordt de musical
'Grease' uitgevoerd, maar Michelle
moet vanuit de coulissen toekijken.De leerlingen bereiden zich voor op
de grote avond.

19.28 Een bericht van de Wilde Gan-zen.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Studio sport. Rechtstreeks ver-
slag van de finale dubbelspel van de
Davis Cup tussen Frankrijk en de VSin Lyon; Rechtstreeks verslag van de
W.K. schaatsen voor heren te Hee-renveen.

20.00-21.00 L'Occa del Cairo. Opera
van Mozart, uitgevoerd door het Ka-
merorkest Transparant en het Vlaam-
se Opera koor. M.m.v. Rolande van
der Paal, Leonie Schoon, Greetje
Anthoni, Bernard Loonen, Joan Micu,
Romain Bischoff en Herman Bekaert.

Eurosport
09.00 Int. motorsport. 10.00 Saturday
alive. 19.30 Int. motorsport. Herh.
20.30 Tennis, samenv. 22.00 Boksen.
23.00-01.00 Skiën, samenv. „ -.:

07.00 Nws. 07.20 Corps accord. 07.40
Enseignement du Francais. 08.00 Clin
d'oeil. 08.05 Canadees nws. 08.20
Nieuwsflits. Aansl.: Amnesty. 08.30
Nord/Sud. 09.00 Quebec mc. 09.30 Le
club de l'enjeu. 10.00 Civilisations: Les
Dogons. 11.00 Des trams pas comme
les autres. 12.00 Nws. 12.05 Reflets -Images du sud. 13.00 Nws. 13.15 Hori-
zon 93. 13.45 Ramdam. 14.15 Hotel.
14.30 Mozart. Herh. 16.05 Nws. 16.15
Flash varicelle. 16.40Génies 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
Europe. 19.30 Nws. 20.00 Thalassa.
20.55 Amnesty. 21.00 Nws. 21.30 Mo-
zart. 23.00 Nws. 23.30 Caractères.
00.20-00.50 Ramdam.

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 The
big cat, Amerikaanse speelfilm uit
1949. 21.30 Onbekend. 21.50 News
special. 22.00 News. 22.30 Film Euro-
pe. 23.00 Hang loose. 23.30 ■ Night of
the living dead, Amerikaanse spee_film
uit 1968. 01.15 Absolutely live forone
hour. 02.15 The mix ali night.

MTV Europe

06.00 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 TGI Flash 18.05 Lotto. 18.10
Notte Rock hit parade. 18.40 Atlante.
19.25 Parola e Vita. 19.40 Almanacco
del Giorno. 19.50 Che Tempo Fa.
20.00 Telegiorhale. 20.25 TG Uno
Sport. 20.40 Fantastico. 22.45 TGI Li-
nea Notte. 23.00 Speciale TGI. 24.00
TGI Notte. 00.30 Sabato club.

08.00 3 From 1 Saturday. 11.00 The
big picture. 11.30 US top 20vjdeo
countdown. 13.30 XPO. 14.00 3 From
1 Saturday. 18.00 Week in rock. 16.30
The big picture. 19.00 Euro top'2o.
21.00 Saturday night live. 22.00 Party-
zone. 01.00 3 From 1 Saturöay.
03.00-08.00 Night videos.Duitsland 3 SWF

BBC 1

SAT1

Heute.
Lander-Mensen-Abenteuer:

Goldenes Goa.J9.45 "" Tele-Gym.
]°-00 Heute.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit.
TOO Heute.'1.03 "" Kein schoner Land. Volks-
muziek.

'2-10 Showfenster. Amusementspro-
gramma.

'2.40 Sport extra. WK voetbal voor
dames, finale vanuit Guangzhou.

Jj-30 Europamagazin.;5-00 Tier und Technik '91.
Js-45 Erstens.J6.00 Disney Club. Kindermagazine.

Hier und Heute unterwegs.
Tagesschau.

18.00 Sportschau-Telegramm.
'8.10 Sportschau, met Bundesliga-
l Voetbal.]9-00 Markt.
'9.30 "" Elvis. King of Rock 'n Roll,

serie. Afl.: Der neue Song.
«000 (TT) Tagesschau.
«0.15 "" Flitterabend. Quiz voor
bruidsparen.

<1.55 "" Trekking lottogetallen.
«2-00 Tagesschau.

(TT) Das Wort zum Sonntag.
«2.15 Schrecken in der Nacht. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1989 van Jer-
rold Freedman.«3-45 Dansen. Masters Gala voor
amateurs in standaard- en Latijns-
amerikaanse dansen"O^ö Inspektor Lavardin. Tödliches
Ratsel, Franse speelfilm uit 1988 van
Claude Chabrol. Met: Jean Poiret,
Caroline Beaune, Jacques Brunet
e-a. Inspecteur Lavardin onderzoekt
'"opdracht van Interpol de handelen
handel van ondernemer Ruggero
Anello in het Italiaanse kuuroord
Montecatini, waar op dat moment
een grote tv-quiz plaats vindt. Anel-
'o's vrouw Claire wordt vermoord en
°'ijkt het eerste slachtoffer te zijn van
een serie mysterieuze moorden, die
door Lavardin koelbloedig opgelost
gorden.

„«"15 Tagesschau.
"2.20-02.25 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Gesichter
,_Buddhas: Der Daibutsu von Nara.

08.30 Nachbarn in Europa.
09.00 Heute.
09.03 Lander-Mensen-Abenteuer:

Goldenes Goa, reportage.
09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 17.
10.00 Heute.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Heute.
11.03 Nachbarn in Europa.
12.35 Diese Woche.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.05 Pfiff extra: Justfor fun - Sport

in den USA. Serie over sport en spel
in Amerika. Afl.6.

13.30 "" Ihr Musikwunsch. Klassie-
,ke muziek op verzoek. Een Brazi-
liaans werk en etudes van Chopin,
uitgevoerd door de pianist Bruno-
Leonardo Gelber. En een fragment
uit Macbeth, opera van Verdi uitge-
voerd door de bariton Renato Bruson
begeleidt door het Orkest van deDuitse Opera in Berlijn 0.1.v. G. Sino-poli.

14.15 FM. Gevarieerd magazine. The-
ma: Von Hund und Katz'.

14.40 Wolfgang. Gedramatiseerdeserie over het leven van Mozart
Afl.l: Das Wunderkind.

15.30 (TT) Diese Drombuschs. Se-
rie. Afl.: Spate Einsicht.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.50 Die fliegenden Arzte. Serie.
18.25 Die fliegenden arzte. Vervolg.

Aansl. Programma-overzicht. (VPS
18.50)

19.00 Heute.
19.30 Insel der Traume. Serie. Afl.:

Das Kind der anderen.
20.15 Pension Scholier. Klucht van

Carl Laufs en Wilhelm Jacoby. Met:
Harald Juhnke, Edeltraut Elsner,
Christine Schild e.a.

21.55 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
Aansl. Lotto-trekking. (VPS 23.29)

23.30 Heute.
23.40-03.00 "" Peters Popshow.

Muziekprogramma metPeter lllmann.
Met o.a. Peter Maffay, Mathias Reim,
Genesis, Crysalis, Chesney Hawkes
en ELO.

06.00 Tekenfilm.
06.15 Nozzles. Serie. Herh.
06.40 Transformers. Serie . Herh.
07.00 Marehen aus aller Welt. Serie.

Afl.: Der verzauberte König. Herh.
07.30 Piff und Herkules. Serie.
08.00 Konfetti. Met tekenfilmseries.
09.20 Klack. Kinderspelshow.
10.05 Die Jetsons. Serie. Herh.
10.30 Turbo Teen. Serie.
11.00 Marvel Universum. Met teken-
films.

12.35 He Man. Serie.
13.05 Teenage mutant hero turtles.

Serie.
13.30 Super Mario Brothers. Serie.

Afl.: Goodbye Mr. Fish; Der maskier-
te Racher.

14.00 Ragazzi. Muziekmagazine.
14.30 Katts and Dog - Ein Herz und
eine Schnauze. Serie. Afl.: Ein ge-
fahrlicher Flirt. Herh.

15.00 BJ und der Bar. Serie. Afl.: Er-
pressung.

16.00 Daktari. Serie. Afl.: Judy als
Cowboy.

16.55 Der Preiss ist heiss. Quiz.
17.45 Inside Bunte.
18.15 Wunderbare Jahre. Serie. Afl.:

Der Stuhl des Grauens.
18.45 RTL Aktuell.
19.20 Houston knights. Serie. Afl.:

Ausgebrannt. Herh.
20.15 Meine Tante - Deine Tante.

Duitse speelfilm uit 1956. Met: Theo
Lingen, Hans Moser, Oskar Sima e.a.
Herh.

22.00 Dall-As. Amusement.
23.00 Josefine Mutzenbacher - Mem

Leben für die Liebe. Duitse eroti-
sche speelfilm uit 1985. Met: Sandra
Nova, Ernst Kraus, Christine Tiefent-
haler e.a.

00.30 Bitte, bitte eine Frau. Canade-
se erotische speelfilm uit 1970. Met:
Donald Pilon, René Blovin, Andrée
Pelletier e.a. Herh.

02.10 Mannermagazin. Herh.
02.45 Josefine Mutzenbacher - Mem

Leben für die Liebe. Duitse eroti-
sche speelfilm. Herh.

04.05 Longshot - Ihre Chance ist 1
zu 1000. Amerikaanse speelfilm uit
1981. Met: Leif Garrett, Linda Manz,
Ralph Seymour e.a.

05.35 Captain Power. Serie.

09.30 Tele-Ski 90, cursus skigymnas-
tiek. Les 11. Herh. 10.00 This week.
10.15 Actualités. 10.30 Cursus Rus-
sisch. 11.00 Cursus Engels. 11.30
Fernuniversitat: Montessori-Padagogik
'I: Einführung in den Anwaltsberuf VI.
12.15 Mit Weltenbummlern unterwegs,
serie. Afl. 4: Pilger und Paprika. 13.00
Cursus Duits. Herh. 13.30 Cursus wis-
kunde. Herh. 14.00 Rückblende: Vor
50 Jahren: Reichsuniversitat Strass-
burg - Nationalsozialistischer Kultur-
kampf im Elsass. Herh. 14.15 West 3
aktuell. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 Del-
phin Funghi, der Menschenfreund, re-
portage. 17.30 Bilder jenseits der Fan-
tasie, reportage over computeranima-
tie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Kultur
international. Vandaag o.a: over Laos,
Groenland en Polen. 18.30 (T) 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 Tiere suchen
em Zuhause, dierenmagazine. 20.30
Em Traumspiel, toneelstuk van August
Strindberg in de regie van David
Mouchtar-Samorai. 22.30 Spiele dcs
Lebens, serie. Afl.9: Verbündete und
Rivalen. 23.15 Kultur im Gesprach.
00.00 Jazz vor Mitternacht: Internatio-
naal Jazzfestival Viersen 91, dccl 3.
00.50 Laatste nieuws.

CNN

08.25 Nieuws. 08.30 Ovide, tekenfilm.
Herh. 08.40 Opposites attract, serie.
08.50 The Jetsons, serie. Herh. 09.15
Chucklevision, serie. Afl.: Shore thing.
Herh. 09.35 Dungeons and dragons,
serie. Afl.: The box. Herh. 10.00 Going
live!, kindermagazine. 13.12 Weerbe-
richt. 13.15 Grandstand, sportprogram-
ma. (13.55-14.00 Nieuws). 18.00
Nieuws. 18.15 Popeye makes a movie,
tekenfilm. Hem. 18.25 (TT) Only fools
and horses, serie. Af 1.14. Herh. 18.55
Noel's house party, Live amusement.
19.45 (TT) Bruce Forsyth's generation
game, spel. 20.45 (TT) Jaws - The re-
venge, Amerikaanse speelfilm uit 1987.
Met: Lorraine Gary, Lance Guest, Mi-
chael Caine e.a. 22.15 (TT) Nieuws en
sport. 22.35 Saturday night Clive, sati-
re. 23.20 Snooker. 00.40 Don't just lic

07.30 Moneyline. 09.00 World busi-
ness this week. 11.10 Larry rtürvg.
12.40 Int. correspondents. 14.10'The
big story. 15.10 Health week. 15.40
Moneyweek. 16.10 Science and £ch-
nology week. 16.40Style. 17.10 Show-
biz this week. 18.40 Evans and NoVak.
19.00 World business this week. 19.40
Newsmaker Saturday. 20.10 Health-
week. 20.40 Style. 21.10 Your mojiey.
21.40 Int. correspondents. 20.40
Newsmaker Saturday. 00.40 Pinnicle
01.10 The big story. 03.10 Showbi.
this week. 05.10 The Capital gang;

14.30 Cursus Duits. Herh. 15.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Geschichte der Oper, serie. Afl.3. Mo-zart in Wien. Herh. 18.00 Die in Dunkel
und Finsternis sassen, gebunden inElend und Eisen..., documentaire.
18.30 Das Südwest-Journal. 19.00 Lin-denstrasse, serie. Afl.: Die Versu-chung. 19.30 Pianet Erde: Tiere vor
derKamera, serie. Afl.: In denWaldernAustraliens. 20.15 Wiedersehen mitBrideshead, serie. Afl.l: Das wiederge-fundene Arkadien. 21.55 Nieuws.
22.00 Nachtcafé: Sex, Gewalt, Stumpf-
smn - die Zukunft des Fernsehens?,
discussie. 23.30 Laatste nieuws. 23.32
Mary, frech-frivole lllusion. 01.00 Pro-
gramma-informatie.

23.00 Josefine Mutzenbacher - MemLeben fur die Liebe. Softpomo uit1986 van Gunter Otto, met SandraNova als de legendarische bordeel-houdster.

RTL plus

wart en Candy Dulfer. Het verhaal
volgt het moeizame pad van een jon-
ge kassière die in verwachting is en
in ongure kringen belandt. Met Ma-
rion van Thijn, Thorn Hoffman, Moni-
que van de Ven. De kritiek liet er
weinig van heel.

RTL4
23. 5 The Believers. Mooi camera-werk van nederlandse Robbie Muller
in verder matige actiefilm van JohnSchlesinger uit 1987. Occulte sektebedreigt weduwnaar Martin Sheen endiens zoon Harley Cross Veel spe-cial effects verdoezelen de humbuq
niet. "

RTL plus
«0.15 Meine Tante, deine Tante. Ou-
bollige humor van Carl Boese uit
.956. Drie deftige dames nemen hun
lr)trek boven een bank en ontpoppen
*<ch als mannelijke gangsters. Met
Theo Lingen, Hans Moser.

SuperChannel
fO-OO The big cat. Routineuze wes-
6rn van Phil Karlson uit 1949. Drie

'aniiljes uit Utah leggen jarenlange
bij wanneer ze worden bedreigd

voor een wilde kat. Met Preston Fos-
'er, Sara Haden.

BRT1
Is3o The kid from Spain. Musical
[oridom Eddie Cantor, die abusieve-
"lk voor stierenvechter wordt aange-ven. Regie in 1932 van Leo McCary,

van Busby Berkeley.

RTL4
4-10 Les bidasses en folie. Muzikale

komedie van Claude Zidi uit 1971.
van een popgroepje moeten in

?!e*">st, juist nu ze succes hebben.
Met Les Charlots.

" Marion van Thijn en Monique van de Ven in 'De kassiè-
re'. (Nederland 1 - 20.25 uur).

0.30 Les Males. Twee mannen leventeruggetrokken in de Canadese bos-sen. Om eens een verzetje te hebbenontvoeren ze de dochter van eenplaatselijke politieman. In 1970 ge-
maakt door Gilles Carle, met DonaldPilon, Andree Pelletier.

RTL plus

23.20 The legend of the Lone Ran-ger. Bendeleider richt veel schadeaan in Texas. Gegeven werd half-slachtig uitgewerkt door reaisseurWilliam Fraker, die niet kon kiezentussen epiek, ironie en maatschaDDii-kritiek. Uit 1981, met Klinton SDilsbu-ry, Michael Horse.

BRT1

20.25 De Kassière. Drama van Ben
verbong uit 1989, was publiekssuc-
ces, net als de muziek van Dave Ste-

Nederland 1

07.30 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
High Chaperral. Amerikaanse western-
serie. Herh. 09.30 Wirtschaftsforum.
10.00 lm Banne der roten Tigerin.
Amerikaanse avonturenfilm uit 1962.
Herh. 12.05 Glücksrad.l2.4s Bingo.
Spelprogramma. 13.20 Fantasy Island.
Amerikaanse serie. 14.10 ■ Unser
Fraulein Doktor. Duitse filmkomedie uil
1940. 15.45 Angesagt! 16.15 Zapp.
Spelprogramma. 16.40 Pearl Harbor.
Amerikaanse serie. 17.35 Gewinn mit
Sat.l. 17.40 Sat.l Bliek. 17.45 ■ Ad-
dams Family. Griezelserie. 18.15 Bin-
go. 18.45 Sat.l Bliek. 18.50 Quadriga.
19.20Glücksrad. Spelprogramma.
20.05 WetterNews. 20.15 Der Bucklige
von Soho. Duitse misdaadfilm uit 1966.
21.55 Sat 1 Bliek. 22.05 Die Profis. Se-
rie. Herh.23.00 Wenn die prallen Möp-
se hüpfen. Duitse sexfilm uit 1973.
00.20 Komm nur, mem liebstes Vöge-
lein. Duits/Italiaanse sexfilm uit 1968.
Herh. 01.55 Wenn die prallen Möpse
hüpfen. Sexfilm. Herh. van 23.00 03.15
Vorschau. Aansluitend Videotext.

EO Metterdaad hulpverlening
21.15 Reflector. 21.35 Deze week.
22.00-23.00 Zaterdagavonduur.

Radio 1
7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en
8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws.).
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05
TROS Aktua. ( 12.30 Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw). 14.05 TROS Aktua sport
(17.05 en 18.10 TROS Aktua.
17.30 Nws.). 19.04 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.02 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

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 Het evene-
ment. 13.00 Overname landelijke
zender. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel (kort) en Vrij Spel, popmu-
ziek.

Omroep Limburg

LP-Markt. 10.00 Top of flop. 12,00.
Agenda voor Brussel, Aansl. Musik
bei Tisch (12.15 agenda Ostken-
ton; 12.35 persoverzicht). 12.4$
Aktueel. 13.00 Hitparade. ;i6.ti
Contra-Re Jeugdmagazine. J17.05
Forum - Cultureel magazine.-l 8.00
Uit de regio. 18.10 BRF-Aktuell.
18.45 Filosofie en ethiek. 19 00
Saterday Night Rock Show.
21.05-21.10 Uitslag Belgisch» lot-
togetallen.

platen. 15.30 Lang leve de opera!
Die Entführung aus dem Serail,
opera van Mozart. Radiokoor en
Symf. Ork. Stuttgart 0.1.v. Gianluigi
Gelmetti met sol. 18.00Nws. 18.02
Avondstemming. 20.00 Nws. 20.02
KRO-klassiek. Friedenstag, opera
van R. Strauss. Gr. Omroepkoor
en Radio Filharm. Ork. 0.1.v. John
Crosby met sol. 22.00 KRO-Lite-
rair: Camera obscura. 23.00 Het
orgel. 23.20-24.00 Laudate.7.04-16.00 VARA's vrije zaterdag,

met om 7.04 Intro. 9.04 De tweede
ronde. 12.04 Spijkers met koppen.
14.04 Uitgelicht. 16.04 Muzifax.
17.04 Levenslief en levensleed.
18.04 KRO's country time. 19.04
Glas in lood. 19.45 Geef hetwach-
ten niet op. 20.04 Amusements-show. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 2

6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.00 Radio Shop. Muziek enS^^Hliteiten. 12.00 Wunschhits-^«fty;
Nulltarif. Verzoekplaten en gro^^J
van luisteraars. 15.00 Der,SiJ3«f*«
Shop. Voetbal op zaterdag. -TB_JV
American Top 40. Aktuele hftjjara"*-
de USA. 21.00 Je ChH
24.00-6.00 Kuschelrock. De-rIVWIS
ste Love-Songs. 09

RTL Radio

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.

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).

België/Radio 2

4.05 Radiowecker. 6.05 M°J___\melodie. 8.07 in Unserem '___\
9.00 Nieuws en weerberichC^^HMusikpaviljon. 12.00 Nieuws
weerbericht. 12.05 Pop-réflflM
14.05 Orchester der Welt. 15.00
Café Carlton. 17.00 Der Tajïj^H
fünf, aansl. 5 Uhr Tee. 19.00 A_f
ein Wort, Abendmelodie. éCt.OCx'
Nieuws en weerbericht. 20 09^^|
listen Parade. 22.00 Nieuw^^Hweerbericht. 22.05 Musik zurn3^^|
men 22.30-4.05 ARD-NaM^Hpress.

WDR4

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden... I.
8.00 Nws. 8.02 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00Caroline. 11.00Kur-
hausconcert. Pianomuz. 12.00
Muziek voor miljoenen. 13.00 Nws.
13.02Veronica klassiek: Radio Ka-
merork. met cello. 14.26 Veronica
kamermuziek: Pianomuz. 14.53
Nieuwe grammofoon- en compact-

Radio 4

6.35 Radio-ontbijt. 7.15 Verzoek-
platenprogramma (7.30 uit de re-
gio; 7.45 agenda; 8.10 persover-
zicht; 8.30 overpeinzing). 9.05

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).

6.30-6.50 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 dora.
14.00 Forza! Radio, met om 14.00
Que Pasa; 15.00 Heart affair:
16.00 Down town. 17.00 Licht en
uitzicht. INFORMATIE VAN DE
RIJKSOVERHEID: 17.46 Postbus
51, Nederlandse Antillen en Aruba.'
17.55 Mededelingenen schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi
haberler (Goed nieuws). 18.25
Kayen rasja (Er is hoop). IOS:
18.40 Hoda al-islam. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.30
Laat ons de rustdag wijden. 21.14

Radio 5

BBC 2
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Nederland 2 RTL4Nederland1 Nederland 3 België/TV 1 there, say something. Engelse spèeit,
film. Met: Leslie Phillips, Brian^&JoannaLumley e.a. 02.10-02.15 We4j?
bericht. "*^"^

België/RTBF 1

België/Télé 21

TV 5
Duitsland 2

radio

TVFILMS VIDEO
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1 RAPREMA AUTO'S gXCLUSIvFn
Normaal RADREMA

Mazda 323 F 1.6 i GLX zwart 30.000km 1990 ’31.415,- ’27.900,-
Mazda 323 F 1.6 i GLX niagara 63.000km 1990 ’31.890,- ’26.900,-
Mazda 323 F 1.6 i TV/R geh. uitgeb. 28.000km 1990 ’41.500,- ’ 31.900,--: Mazda 323 F 1.6 i GLX rood demo 1991 ’33.840,- ’ 29.900-

-! Mazda 626 Coupe 2.0 GLX grijs 56.000km 1988 ’34.700,- ’22.900,--: Mazda 626 Coupe 2.0 GLX wit 57.000 km 1990 ’37.000,- ’27.900,--: Mazda 626 Coupe 2.0 i GLX blauw demo 1991 ’37.600,- ’34.000,-
-! Mazda 626 HB 2.OARGOS beige 25.000km 1990 ’39.895,- ’32.500,--: Mazda 626 HB 2.2 i GLX blauw 27.000 km 1990 ’46.500,- ’35.000,-

-" Mercedes 190 4-drs. diesel wit 96.000km 1987 ’57.980,- ’ 34.900,-

-' Mercedes 230 E 4-drs. benzine wit 103.000km 1988 ’77.500,- f 44.900,-
-wordt verwacht:

' Mercedes 190 E 4-drs.benzine rood veel extra's 1984

BIERMANS />-% _\mm\^mm\,
PAKT NU ’AL U1T...!!
Tijdens onze super

zaterdag 30 nov. 10-17 uur fl MLv\ Óyp^_Wmm~~^f'^
zondag 1 dcc. 10-17 uur MmfÊk^ yi_ JlvvÊl' )

bieden wij u tal van surprises I=*-*«*iÉ^<# \^pjy
occasion* zoals ——^^^^1 jaargarantie I B
grote onderhoudsbeurt gratis | EffifflrS**! fl’ 500,- brandstof gratis ■"■■■■■■■■■■■i i-___M___Bi__ö_i__B_fl|
"occasions v.a. ’ 7.500,-. Informeer naar onze voorwaarden.

VOLVO BIERMANS
Rijksweg 24, Berg en Terblijt. Tel. 04406-40574

GELEEN, TOMZON KEU-
KENS - SANITAIR - TEGELS
Import houdt wegens enormsucces wederom magazijn-
verkoop aan de GROENSEY-
KERSTRAAT 26A te Geleen.
ALLES MOET WEG wegens
opheffing van oris tijdelijk
noodmagazijn. Moderne en
klassieke keukens in diverse
kleuren en afmetingen. Kortin-
gen van 50% tot en met 70%.
Losse kasten, apparaten, sani-
tair, onderdelen, teveel om op
te noemen, alles voor spotprij-
zen.
De verkoop is alleen op zater-
dagen aan de Groenseyker-
straat 26A te Geleen van
10.30 tot 17.00 uur. Voor in-
formatie tel. 046-740310| (742516).

I ______ DE SINT IN
Pjöa PIZZAHUT
4lUt. HEERLEN!
" Woensdag 4 december van

12.00 tot 20.00 uur

" Voor ieder kind een presen-
tje en een gratis kinderme-
nu vanaf een besteding van

’ 17.00 per volwassene.

" Pizza hut
Kerkplein 3
Heerlen 045-715544 .
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RAI UNO

België RTBF 1
11.00 Culte protestant. 12.00 Faire le
point. 13.00 Nieuws. 13.20 Ouragan
sur le Caine, Amerikaanse speelfilm uit
1954. 15.20 Génies en herbe. 15.55
Parole de chien. 16.25 Nouba nouba.
16.45 Jeunes solistes. lB.oo Autovi-
sion. 18.30 Week-end sportif. 19.30
Journaal.2o.os Tour de chance. 21.20
Pas si betes. 21.30 L'enfant déchiré,
Amerikaanse tv-film. 23.00 Laatste
nieuws. 23.25-23.35 Tribune économi-
que et sociale.

België/Télé 21

08.25 Tales of a wise king and the de-
vil. Afl.: Written in the stars. 08.30 Hallo
Spencer. Afl.: Look there. Herh. 08.55
Playdays: the playground stop. Herh.
09.15 Bitsa, knutselmagazine. Herh.
09.30 Telling tales. Vandaag: The ram
with four horns. 09.45 Babar. Afl.: A
charmed life. 10.10 "" Blood and ho-
ney. Afl.: Samuel and the spooky god-
box. 10.30 (TT) Defenders of the earth.
Afl.: The revenge of Astra. Herh. 10.50
Blue Peter omnibus. 11.40 The dark
season, serie. Herh. 12.10 Boxpops,
muziekmagazine. 12.50 The O-Zone,
muziekprogramma. 13.00 Regionale
programma's. 13.30 Pardners, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1956. 15.00 Mur-
ray Perahia's Mozart. 16.00 Operation
Petticoat, Amerikaanse speelfilm uit
1959. 17.55 Animation now. 18.05
Rugby special. 19.05 Travel show gui-
des. 19.35 The money programme.
20.15 The natural world. Afl.: Arctic
wanderers. 21.05 The dream machine.
Afl.: The paperback computer. 21.55/
Cifi you sec? 22.25 Not Mozart. Afl.s.
22.55 (TT) Little England. Afl.: The
beach hut. 23.05 Facing up to Aids:
The butterfly garden. 23.45 Andre's
mother, tv-film uit 1990. 00.35 ■ Dou-
blé indemnity, Amerikaanse speelfilm
uit 1944. 02.20-02.55 Def II: Rapido.
Herh.

Sportnet
07.00 Powersports int. 08.00 Boy
09.00 F1GP films: Best of the besC ]
1972. 09.30 Paardesport. 10.00 C
11.00 American College Foc;
13.00 Paardesport. 14.00 Matchrocrrj'
boksen. 16.00 Ritmische gymnas
17.00 Go. 18.00 Langlaufen. 18.30-
Britse Motorsport. 19.00 F1GP films.
Best of the best, 1972. 19.30 R<
cross. 21.00 Tennis. 22.30 Vot
00.30 NBA Basketball.

12.30 Hommage a André Vandernoot:
Concert Mozart. 13.50 Reflets. (herh.).
14.50 Concert 21: REM - Le film de la
tournee 1988. (herh.). 15.40Radio 21.
(herh.). 17.40 Félix. (herh.). 18.10 Une
histoire du cinéma de Belgique - Sur-
réalismes: 1. Monsieur Fantomas
(1937). 2. L'imitation du cinéma (1959).
3. Une histoire de detectives (1929).
19.30 Journaal. 20.00 L'homme de la
plaine, Amerikaanse speelfilm uit 1955.
21.40 Laatste nieuws. 22.10-23.05
Week-end sportif.

09.00 Samson. Avonturen en teken-
films.

10.00 Eucharistieviering.
11.00 De zevende dag. Praatcafé met

om: 11.00 De week in beeld; 11.15
Confrontatie; 12.00 Zeven op zeven;
12.45 Sportmiddag.

13.15 Huizen kijken.
13.30 Billy Turf, het dikste studentje

ter wereld. Nederlandse jeugdfilm
van Henk van der Linden.

15.00 1 vpor iedereen. Met om: 15.10
TOfSPORT; 15.25 In 't wilde weg;
16.15 Nova Zembla; 17.20 TOf-
SPORT en Op verzoek.

17.30 Bassie & Adriaan en de ver-
dwenenkroon. Serie. Afl. 14:Toeval-
lige ontmoeting.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.335.
18.05 Merlina. Jeugdserie. Afl.: De

onderkruiper.
18.35 Rikkie. Jeugdfilm van Luc Cog-

he. Met: Andries Boone, Sacco van
der Made e.a.

19.00 De Cosby show. Comedyserie.
Afl.: Terugblik (1).

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Alfa - Papa - Tango. Serie.
Afl.l.

21.05 Tijd voor Koen. Klassieke mu-
ziek. 1. Noch einmal, van Zeiler. 2.
Andaluza, van Granados. 3. Stande-
nen D 957, van Schubert. 4. Allegro
uit Divertimento in F, KV 138, Mozart.
5. Voi che sapete uit Le nozz di Figa-
ro, Mozart.

21.30 De Pré Historie. Montagepro-
gramma. Vandaag: 1975.

22.00 I.Q. Quiz.
22.30 Vandaag/Sport.
22.50 Oorden van illusies. Reisre-

portages. Vandaag: Sevilla.
23.20-23.30 Coda. Plastische kun-

sten: Aanbidding der Wijzen, van
Hugo van der Goes.

■'""■O-11.55 (TT) Omroepparochie.
eucharistieviering.

l'J;oft-13.12 Nieuws voor doven en
Slechthorenden.
Zf Wijnwereld. Serie. Afl.: Spanje.
T*o Waar blijf je anders: Decem-
ber, bezatten of bezinnen? Serie over

* godsdienstige wortels van de
eesten in December. Vandaag: Sin-
terklaas.5*30 Ja en Amen - Dwars door de
P'lbel. Een kennismaking met de bij-J__Af1.16: Slot.600 "" Journaal.

""O? Heb ik iets gemist? Terugblik
°P programma's van de afgelopen
*eek.

~'JO Torn en Jerry.
'JO KRESJ. Met: Anna, jeugdserie.

I»00 Boggle. Woordspel.
d:2S CRASH. Met: Nummer 28, se-ns waarin jongerendie voor het eerst

18 e kamers Qaan worden gevolgd.

'"00 Perfect Strangers. Comedyse-
"." Afl.: De moordenaars. Balki's
*"endin Mary Arme wordt van een
"^voudige moord verdacht, en Larry
[Jaakt zich dan ook erg ongerust als. Balki met Mary Arme op stap gaat.

in 2s (TT) Waku waku. Quiz.
5»00 (""+TT) Journaal.
V-K (TT) Vreemde praktijken. Co-
medyserie. Afl.: Secretaresse van het
jaar.Luus gaat samen met Bertus o.v- Sjaan een vermageringskuura°en. Eljee heeft vreemde plannen

j*etLuus.<B'4o Ook dat nog. Satirisch consu-
mentenprogramma. Presentatie: Aad
i31"1 den Heuvel, Sylvia Millecam,
Qfegor Frenkel Frank, Hans Böhmen Bavo Galama.! ,25 Brandpunt. Actualiteitenru-briek.
*°0 Inspector Morse. Engelse mis-
daadserie. Afl.: Een Griekse tragedie
'')" Morse en Lewis onderzoeken de
""oord op de kok van een Grieks res-
"^rant, maar de Griekse gemeen-

-s^J_ap werkt niet erg mee.
;.°0 Kruispunt tv. Actuele informa-
J' 6 uit kerk en wereld.

"" Journaal.

09.00 Dag meneer de koekepeer.
Kleuterprogramma.

09.25 Bump. Tekenfilmserie. Afl.3:
Bumps nieuwe spelletje.

09.30 Argo. Serie. Afl3.
09.40 Het sprookjeshuis Tekenfilm-

serie. Afl2.
09.50 "" Optiema forma. Kinderpro-

gramma. Afl.s: De familie.
10.05 Geldkoorts. Serie. Afl.s: Crea-
tief geld verdienen.

10.25 De grote Laura en Lena Fhijn-
beenshow. Serie. Afl.9: Laura en
Lena blijven op.

10.40 ■ De boefjes. Serie slapstick-
films. Vandaag: Little sinners.

11.00 Reiziger in muziek. Muziekpro-
gramma met Han Reiziger.

12.00 TROS Voetbal Plus. Sportpro-
gramma.

12.45-13.40 "" De VARA matinee.
Fragmenten uit opera's van Wagner
uitgevoerd door het Radio Filharmo-
nisch Orkest 0.1.v. Edo de Waart met
Jeannine Altmeyer. (herh.).

17.00 VPRO's beste wervers.
18.00 "" Journaal.
18.05 Paul Haenen vijfover zes. Cul-
tureel-humoristisch programma.

18.40 Jongens van de Witt. Magazi-
ne over de goeie 'nieuw' tijd.

19.00 The wonder years. Comedyse-
rie. Afl.: Buster. Wanneer Kevin met
zijn hond naar de dierenarts gaat,
blijkt dat Buster moet worden geca-
streerd. Kevin zoekt echter een ande-
re oplossing.

19.25 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine.

20.00 "" Journaal.
20.10 Van Kooten en de Bic's Keek

' op deweek. Satirisch programma.
20.32 Gemengde gevoelens. Discus-

sieprogramma. Thema: De gezond-
heidszorg: Heeft iedere Nederlander
recht op medische behandeling?

21.22 (TT) We zijn weer thuis. Serie.
Afl.9: Om de tuin.

21.48 Noorderlicht. Actueel weten-
schappelijk magazine.

22.38 The birthday trip. Deense
speelfilm van Lone Scherfig. Met: Do-
rota Pomykala, Bertel Abildgard, Ivan
Hom e.a.

00.08-00.13 "" Journaal.

10.00 Jaouaz. Magazine in het Marok-
kaans/Arabisch.

10.30 Aktuel. Magazine voor Turken.
11.00 Verkiezingen Algerije en

maandelijkse boekenrubriek.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: Do-

kumintere 4 - De volleyballer.
12.00-12.45 Het Capitool. Analyse

van binnen- en buitenlands nieuws.
13.00 Schoolse zaken.
13.30 Effectief vergaderen. Afl.6.
14.00-24.30 Integraal management.

Afl.2.
16.00 Studio sport. Rechtstreeks ver-

slag W.K. schaatsen voor heren teHeerenveen; Finale twee enkelspe-
len Davis Cup tussen Frankrijk en VSin Lyon.

18.10 Nieuws voor doven en slecht-horenden.
18.15 Synagogen in Nederland. Pro-gramma over synagoge-architectuurin Nederland.
18.30 Sesamstraat. Kinderprogram-ma.
18.45 Studio sport.
20.00 "" Journaal.
20.10 Dilemma. Belgisch/Nederland-

se tv-film uit 1987, geregisseerd doorFreddy Coppens. Met: JohanLeysen,
Alexandra Vandernoot, Thorn Hoff-man e.a. Karen is een geëngageerdeadvocate. Als ze ontdekt dat de firmavan haar man grondstoffen voorbommen in Libanon levert, staat zevoor een moeilijke keuze.21.41 De boerderij op de heuvel En-
gelse animatiefilm van Mark Baker.22.00 "" Journaal.22.05 Oog in oog. Serie van 24 televi-
siespelen. Afl.3: Een paradijs, vanEne Oosthoek, gespeeld door Carry
Tefsen. Emmy verbaast zich tijdenshet theezetten over de nieuwsgierig-
heid van haar overbuurman. Herh.22.34 Salon Europa. 5-delige docu-
mentaire waarin hedendaagse au-
teurs het werk van een Europeesschrijver bespreken. Deel 4: Voltaire.
Met Philippe Sollers en Lothar Baier.23.31-23.36 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
11.00 Classique.
12.00 Bueno Domenica.
13.00 Hei elei kuck elei.
14.30 Classique.
15.00 Columbo. Detectiveserie. Afl.:
Suitable for framing. Columbo raakt
betrokken bij een moordzaak waarbij
kunst een belangrijke rol speelt.

16.15 Snow magazine. Programma
over wintersportmogelijkheden.

16.45 Match. Sportprogramma.
17.35 The Simpsons. Tekenfilmserie.
Afl.: The war of the Simpsons. " "18.00 Nieuws.

18.15 Bios. Film- en videoprogram-
ma. Herh.

19.00 Blossom. Comedyserie. Afl.:
Thanks for the memorex. Blossom
mijmert over het verleden toen haar
ouders nog samen waren. Om deze
tijden terug te laten keren, organi-
seert ze een uitje.

19.30 Nieuws.
19.50 Match: voetbal.
20.30 Twin Peaks. Dramaserie.

Afl. 13. Cooper en Truman doen een
inval in One-eyed Jacks. Donna
Hayward en Maddy Ferguson zijn
overgeleverd aan de nukken van een
woedende Harold Smith. Shelly en
Bobby geven een feest voor Leo en
Cooper's chef bezoekt Twin Peaks.

21.30 Ursul de Geer. Talkshow met
Ursul de Geer als gastheer. Afl. 13.

22.20 M.A.S.H. Comedyserie. Afl.:
The bus. Radar, Potter, B.J. en Frank
zijn op weg naar het kamp als ze ver-
dwalen. Om de tijd door te komen,
halen ze herinneringen op over hun
eerste liefde.

22.50 Studio Rembrandt. De arties-
tensociëteit van Jeroen Pauw.

23.40 Nieuws.
23.55 Dallas. Serie. Afl.: Will power.
00.45 Soap. Comedyserie.
01.10 Stingray. Serie. Afl.: Anytime,

anywhere. Stingray gaat naar Ho Chi
Minh stad om een beeld op te spo-
ren, dat hem kan leiden naar Ameri-
kaanse soldaten, die verdwenen tij-
dens de Vietnam-oorlog. Herh.

02.00 Nachtprogramma. GEEN UITZENDING

Eurosport
09.00 Transworld sport. Herh. 10.00
Sunday alive: Skiën, Tennis, Boksen,
Ra11y.22.00 Tennis, samenv. 00.00
Boksen. Herh.

Duitsland 1

Super Channel

07.00 Nws. 07.20 Corps accord. 07.40
Bienvenue en France. 08.00 Clin d'oeil.
08.05 Canadees nws. 08.20 Nieuws-
flits. Aansl.: Amnesty. 08.30 Feu vert.
09.00 Envoyé spécial. 10.00 Planète
musique: La résurrection. 12.00 Nws.
12.05Sindbad. 12.30 Référence: Invite
de TVS. 13.00 Nieuws. 13.10 L'école
des fans. 14.00 Trente millions d'amis.
Herh. 14.30 Polieier - série noire: Pas
de vieux os. Herh. 16.05 Nws. 16.15
Correspondances. Herh. 16.25 Tele
service: Aids. 17.30 Jours de guerre.
Afl.l l. 18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil.
19.00 Azimuts. 19.30 Nws. 20.00 Sept
sur sept. 20.55 Amnesty. 21.00 Nws.
21.30 Sous les draps, les étoiles, Ca-
nadese tv-film. 23.00 Nws. 23.30-01.00
Grand écran: Autour de Toto, le héros.

06.00 The mix. 11.00 The hour c'
wer. 12.00The mix. 13.00 Die Welt
Morgen. 13.30 All mixed up! 15.00
written. 15.30 Touristic magazin. 1
The great offshore. 16.30 Hang Ie
17.00Youthquake. 17.30The wori
morrow. 18.00 Business weekly. 1
Clip & Klar. 19.30 Thai panor.
20.00 ■ Kansas City confidentia;.
rikaanse speelfilm uit 1952. 2
News. 22.30Absolutely live! 23.30
Europe. 00.00 All mixed up. 01.00
mix all night.

MTV Europe

06.00 Ochtend- en middagprogramma.
18.05 TGI Flash. 18.10 90 Minuto.
18.40 Domenica in.. 19.50 Che Tempo
Fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 TGI
Sport. 20.40 Tre Scapoli e Un Bebe.
22.30 La Domenica Sportiva. 23.00
TGI Flash. 23.05 La Domenica. 24.00
Zona Cesarini. 00.30 TGI Notte. 01.00
Lione: Tennis Coppa Davis.

:3s Disney Club. Gevarieerd kin-
lOn?rogramma- (herh.).ï°0 Des Luxus goldener Boden.
10 i_e" Afl2: Pailletten borduren.

"|S "" wir Deutschen. Documen-
i^i'e serie. Afl.2., °0 Kopfball.
L3O (TT) Die Sendung mit der

I_(__s* Kinderprogramma.<-00 "" Presseclub.
*'45 Tagesschau. Met Wochenspie-

In

I_"._ Weekoverzicht EINS PLUS.
""15 "" Partita Uit Wass Gott tut,«as ist wohlgetan in G van Pachelbel.
*■*» Mission Top Secret - Das Au-

Hn-?es Salomon. Kinderserie. Afl.2.
7t°o Den Armen Gerechtigkeit.

erslag van de opening van de hulp-
jeBrot für die Welt vanuit Berlijn.
ISn2 Ta9esschau.*u 5 Sport extra: Tennis: Davis Cup
1)>nnuit Lyon, finale. Frankrijk - VS.
17 '?2 ARD-Ratgeber: Technik."■Hi Regenbogen: Abhauen - und
*a« darm? Portret van drie meisjes
r e hun toevlucht zochten tot een te-

l.nn voor meisjes in München.
I_"ft2 Ta9esschau.18?SWir über uns.
*ll ?P?rtschau._.2° (TT) Lindenstrasse. Serie.
I»__?13: Pai'mess.
19 in Die G°Wenel.
J° Lieder zum Advent: Fremde

19 iil96 actiën Asyl.
19'snIj'»" sPortschau-Telegramm.
*0 On Pro9ramma-overzicnt-
-20 ie Tagesschau.
Sr Freundinnen. Amerikaan-
iZ fPeelfilm uit 1988 van Garry Mars-
a|l- Met: Bette Midler, Barbara Hers-

-22% J°hn Heard e.a.
22 Je Ku'turreport. vanuit München.
22'?^ Tagesschau.
_*> Hundert Meisterwerke. Van-
"fa9: Die Brooklyn-Brücke van Jo-

-23SePh Stella.„"° Das Schwein lebt immer
23 _c Portret van Otto Dix.
'?75 Die besten Jahre. Serie. Afl.:

00 j
V|ele Köche.

0o_« Tagesschau.
h7°-00.45 Z.E.N. Gesichter Budd-
ji**S: Der Buddha Ashura im Kofuku-

08.55 Michael'sKlingender Adventska-lender. Afl.l. 09.00 Cursus Engels,(herh.). 09.30 Cursusinformatie. 10.00
Cursus natuurkunde, (herh.). 10.30
Cursus bedrijfseconomie. (herh.).
11.00 Ihre Heimat - unsere Heimat.
12.00 Tele-Akademie. 12.45 Sehen
statt horen. 13.15 Europa-Magazin.
13.40 West 3 aktuell. 13.45 Sonntags-
gesprach. 14.00 Vier über uns,-serie
portretten. Afl.l: Horst Stern. 14.45 EinHauch von Nerz, Amerikaanse speel-
film uit 1961. 16.20 Kulturreportage:
Kulturdezernenten in Not. 17.00Tod in
Wien, doe. over Maurice Béjart's Mo-
zartballet. 17.45 Kulturgeschichten:
Blatt für Blatt - der Adventskalender.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 FattyFmn, Australische jeugdfilm . Afl.l.18.30 Gott und die Welt. 18.58 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 AktuelleStunde. (19.00-19.15 Sport im Wes-ten). 20.00 Der Krieg ist aus, tv-spel.21.42 West 3 aktuell. 21.50 Die Prin-
zessinen von Rio, reportage over mu-ziek en dans. 22.50 Extrem: wagemuti-ge Zeitgenossen - vorgestellt von ChrisHowland (12). 23.20 Liebe Mutter...
unter tausend Gesichtem, doe. 00.18
Laatste nieuws. Aansl. Zur Nacht. SAT1

BBC 1Duitsland 3 SWF

08.00 World Aids day. 11.30 Euro top
20. 13.30 XPO. 14.00 The big picture.
14.30 World Aids day. 18.30 Week. in
rock. 19.00 US Top 20video
down. 21.00 120Minut.es. 23.00 X
23.30 Headbangers bal). 01.30
ne Backer. 03.00-07.00 Night videos.

CNN
07.10 Moneyweek. 07.40 Healthv
08.10 Showbiz this week. 08.40 S
cc and technology week. 09.4CThe
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 Wort:
siness this week. 11.15 Larry
weekend. 12.10 Showbiz this wi
12.40 Style with Elsa Klensch. 1
Inside business. 14.40 Evans and
vak. 15.40 Your money. 16.10 Or
menu. 16.40 Newsmaker Sunc
17.10 Travel guide. 18.00 World t.
ness this week. 18.40 Int. corres:
dents. 19.10 Futurewatch. 19.40
neyweek. 20.00 The week in rev
21.00 World report.

00.05-01.40 Sammy und Rosie tun
es. Engelse speelfilm uit 1987. Met:
Shashi Kapoor, Claire Bloom e.a.

08.45 Programma-overzicht.
08.47 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie. Afl.l. (herh.).
09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Protestantse kerkdienst.
10.15 Matinee: Schwerpunkt Apoka-

lypse (3): Die Ballade vom grossen
Makabren, tv-spel; Sein Gewissen ist
das Auge, portret van Otto Dix; Poin-
ten vor 12: Die Welt geht unter, ta-
bleau van Paul Scheerbart.

12.00 "" Das Sonntagskonzert: Der
Komponist und seine Landschaft -Dvorak. Muzikaal portret van de com-
ponist Dvorak en zijn omgeving.

12.45 Heute.
12.47 Blickpunkt!
13.15 Damals vor vierzig Jahren.

Serie oude weekjournaals.
13.30 Siebenstein. Kinderserie. Afl.:

Fettklops, Hinkefuss und Klitzeklein.
13.55 Werner Fend: Mem Dschun-
gelbuch. Afl.: Die lautlose Gefahr.

14.15 Karfunkel. Kinderserie. Afl.:
Einmal Palermo - Berlin und zurück.

14.45 Umwelt. Milieu-magazine.
15.15 Wolfgang. Gedramatiseerde

serie over Mozart. Afl.2.
16.05 ZDF Sport extra. WK Formatie-

dansen voor amateurs in Berlijn.
17.05 Danke schön. Verslag actie

Sorgenkind. Aansl.: Der grosse Preis.
17.10 Heute.
17.15 Welt-AIDS-Tag 1991. Der He-

rausforderung gemeinsam begeg-
nen, reportage.

17.25 Die Sport-Reportage.
18.00 Festliche Blasermusik zum
Advent. Adventsmuziek. (herh.).

18.10 ML - Mona Lisa.
18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws.
19.30 (TT) Terra-K. Insein über dem
Regenwald. Serie. Afl.l.

20.15 "" Achtüng! - Klassik. Klas-
sieke muziek.

21.15 Heute. Met Sport am Sonntag.
21.30 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie. Afl.2.
22.00 "" Felix '91. Verslag v.d. uitrei-

king van deze Europese filmprijs.
00.00 Heute.

09.40 The Permine challenge. Afl.3.
Herh. 10.10 News. 10.15 The coming
of His glory, serie. 11.00 Sec hear!
11.30 Deutsch direkt. Afl.7. Herh.
11.55 Fast feasts. 12.00 Mosaic, serie.
12.30 Skillshop. 13.00 (TT) Through
the looking glass. Afl.: Rationed fas-
hion. Herh. 13.30 Country file. 13.55
Agrarisch weerbericht. 14.00 News.
Aansl. On the record. 15.00 (TT) Eas-
tEnders. Herh. 16.00 Snooker. 17.30
Torn en Jerry, tekenfilms. 17.40 Dad's
army. Afl.: Never too old. Herh. 18.20
The clothes show. 18.45 (TT) Merlin of
the Crystal Cave. Afl.: Ambrosius.
19.15 (TT) Tomorrow - The world. Afl.:
Can you take it? 19.25 News. 19.40
(TT) Songs of praise for Advent Sun-
day. 20.15 (TT) You rang, M'Lord? se-
rie. Afl.: Meet the workers. 21.05
Snooker. 21.55 (TT) News. 22.10 (TT)

07.30 Mensch, Dino. Herh. 07.55 ■
Addams Family. Amerikaanse serie.
Herh. 08.20 Ollies total verrückte Farm.
Tekenfilmserie. Herh. 08.45 Thunder-
cats. Tekenfilmserie. 09.10 Drops!
Herh.09.35 Weinachten in Deutsch-
land. 4-delige serie.lo.oo MARKTwert.
10.30 Zauber der Berge. 10.55 So ge-
sehen. 11.05 Der Bucklige von Soho,
Duitse misdaadfilm uit 1966. Herh.
12.45 Bingo. 13.10 Fantasy Island.
Amerikaanse serie. 14.05 Auf Videoa-
sehen. 14.30 Kinder im Kreuzfeuer.
Amerikaanse tv-film uit 1984. 16.05
Strandpiraten. Canadese avonturense-
rie. 16.30 Drops! 17.05 Fantomas,
Franse avonturenserie. 18.45 Sat.l
Bliek. 18.50 Sportclub. 19.20 Glücks-
rad vanuit Berlijn. 20.05 WetterNews.
20.15 Glühender Himmel, Italiaans/
Franse tv-film uit 1991. 21.50 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.

00.15-01.50 Der schleigende Tod.
Amerikaanse speelfilm uit 1982. Met:
Robert Urich, Joßeth Williams, Paul
Dooley e.a.

17.50 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus. Serie. Afl.:
Ein lebensrettendes Foul.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.

Reisquiz. Vandaag: Nepal.
20.15 Tammy und der Doktor. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1963. Met:
Sandra Dcc, Peter Fonda, MacDo-
nald Carey e.a. (herh.).

21.50 Spiegel TV. Actualiteiten.
22.30 Prime Time " Spatausgabe.

Vandaag: Mozart und der Putsch.
22.45 Schloss Pompon Rouge. Co-

medyserie. Afl.: Das Collier.
23.20 Playboy Late Night Show.

Herh.

16.50 Peters Musikrevue. Muziek-
programma.

13.05 Stille Zeit. Muziekprogramma
t.g.v. advent met alpenmuziek.

13.35 Familie Munster. Serie. Afl.: Ei-
ne normal verrückte Familie.

14.00 Kinderhitparade.
14.20 Das Bibel quiz. Spel.
14.50 Weihnachten in den Bergen.
Kerstliederen t.g.v. advent, (herh.).

15.20 Drei und eine halbe Portion.
Duitse speelfilm uit 1984. Met: Jür-
gen Hingsen, Rolf Milser, Karl Dali
e.a. (herh.).

12.35 Major Dad. Serie. Afl.: Die gros-
se Friedensoffensive.

12.05 Coach - Mit Herz und Scherz.
Serie. Afl.: Das verkorkste Woche-
nende. (herh.).

09.20 Metty macht's möglich.
09.30 Lucky Star. Duitse speelfilm uit

1979. Met: Kathi Böhm, Hannelore
Schroth, Günther Halmer e.a.

10.55 Kunst und Botschaft. Die Ein-
hornjagd, anoniem. (Dom van Erfurt).

11.00 Die Woche mit Geert Müller-
Gerbes. Talkshow.

06.40 Die Jetsons. Serie. (herh.).
07.05 Yogi Bar. Serie. (herh.).
07.30 Scooby Doo. Serie. (herh.).
08.00 Li-La-Launebar: David, der Ka-

bauter, tekenfilm.

06.00 Turbo Teen. Serie. (herh.).
06.25 Die Flintstone Kids. Serie

(herh.).

07.55 Denkanstösse. 08.00 Avec plai-
sir. (herh.). 08.30 Cursus wiskunde.A.fon^09*00 Cursus En9els. (herh.).os 30 Cursusinformatie. 10.00 Cursusnatuurkunde. 10.30 Cursus bedrijfs-
pi?nc mh'e- iherh-'- 11*00 Radio imFernsehen. 12.45 Sehen staat Horen.Uil Je

i
Heimat. unsere Heimat.itlf* Magazin extra. 15.00°r""'b

rus:iherh-). 16.50 Michael's Klin-gender Adventskalender. Afl.l. 17.00Das braune Wunder, doe. 17 45 Ras-telkommode. Afl.6. ' 18.30 Das Sü-dwest-Journal. 19.00 Prominenz imRen.tenz, talkshow. 19.45 Gaudi Max.20.15 Auf den Spuren des GrünenHeinnch, portret. 21.00 Nieuws. 21 05*Dlx
n -,Dk

a
l
s Auge der Welt, doe.VAn ,'U "fht 22*45 Wortwechsell? '3? l^fl nieuws* 23*32 WeisserFleck. 00.15 Programma-informatie.

TV FILMS VIDEO he. 9.05 Mundartsendung. 10.00 "Volkslieden 11.05 Schlagersoove*B- "nirs. 12.35 BRF-Sonntagsmenü.
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.

bers. 19.15 Nieuws in het Chinees.
19.20Suara Maluku. 19.55Tambu.
20.30 Zorg en hoop. 21.20-22.20
Medelanders Nederlanders.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.05 KRO's Ont-, Ibijtshow (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. 10.03Wegwe-
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.
19.02Van 0 tot 80. 20.02 Jazz uit
het historisch archief; ca.20.30
NOS Jazzgeschiedenis. 21.02
American Songbook. 22.02 Newage music magazine. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00
TROS Nachtwacht.

RTL Radio

Omroep Limburg
9.00 Postbus 94, verzoekplaten.
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma. 12.00 Het Concert. 13.00
Overname Radio 1. 14.00-18.00
Omroep Limburg Sport.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Liefde op 't eerste
gehoor. 9.00 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Aspecten van dekamermuz.
12.00 De Nederlanden. A. Beiaard-
muz. B. Nederlandse composities
rond Sint Nicolaas. 13.00 Nws.
13.02 Diskotabel. 14.15Concert op
zondagmiddag. Rotterdams Filh.
Ork. met alt. (Pauze: Praten over
muziek) 16.30 Vokalise. 18.00
Nws. 18.02 Muziek uit duizenden.
19.00Continu klassiek. 20.00 Nws.
20.02 Specialiteiten è la carte.
22.00Kamerconcert. Orlando Fes-
tival 1991. Talich Kwartet.
23.00-24.00Finale.

6.00 Sonntag Morgen. 9.00 RTL-
Sonntagsfrühstück. 11.00 Radio
Shop, muziek en actualiteiten.
12.00 Hits der Woche, Top 30.
14.00 Happy Birthday. 17.00 End;
sport. Rückblick auf ein Woche-
nende voller Sport. 18.00 Classic-.
Hits. Die grössten Hits, die bestefi.
Oldies. 21.00 Je t'aime. Das zartli- -
che Magazin. 24.00-4.00 Radio-
Nacht. Die Nacht lebt.

Radio 2
Elk heel uur nws. 8.02 Vroege vo-gels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Bertus de Rijk (9). 10.30
Muziekmozaïek. 12.02 Nederlandsop 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 Thegreat American songbook.
21.00-7.00 Zie radio 1.

Nederland 3
~°-10 Dilemma. Advocate komt in
P°hflict met haar echtgenoot, een
arde zakenman die betrokken is bij

Met Alexandra Van-
Johan Leysen en Thorn

M°ffman. In 1989 gemaakt door Bel-
®sche cineast Freddy Coppens.
RTL plus
--0-15 Tammy and the doctor. Soort

Rusland 3, West
iR,:45 That touch of mink. Niemendal-c'Je van Delbert Mann uit 1962, met
f"!ary Grant en Doris Day. 'Foute'ken-
'Srnaking leidt allicht tot romance.
Super Channel
*ü-00 Kansas Cityconfidential. Aardi-
Je actiefilm van Phil Karlson, met

Payne die onterecht in de ge-
angenis belandt voor een gewapen-

de overval en een plan beraamt om
Qe dader te pakken. Uit 1952.

BBC 2
13.30 Pardners. Muzikale komedie
lol0 Jerry Lewis en Dean Martin, in

DSS6 gemaakt door Norman Taurog.
?i

e een is sheriff, de ander voorman,
j n̂9end verdrijven ze wat slechtenk-

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De pre-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.
18.10Funiculi Funicula. 20.00 Vra-
gen staat vrij, verzoekplaten (22.00
Nieuws). 23.30-6.00 Nachtradio
(24.00 en 5.30 Nieuws.)

Radio 3
Elk heel uur nws. 8.02Goudkoorts.
10.02 De wakkere wereld. 12.02KRO-miniparade. 13.02Het wees-
huis van de hits. 15.02 KRO'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.

Duitsland 2
0.05 Sammy and Rosie get laid
(1987). Geruchtmakende film van
Stephen Frears over min of meer

RTL plus
0.15 Endangered species. Newyork-
se politieagent onderzoekt dierenmis-
handeling in het Midwesten. Alan
Rudolph voegt er een uitermate pre-
tentieuze stijl aan toe. Met Robert
Urich, Joßeth Williams. Uit 1982.

boeketreeksfilm van Harry Kellor uit1963 over huiselijk jongedame datdoor arts het hof gemaakt wordt MetSandra Dcc en Peter Fonda.
Duitsland 1
20.15 Beaches. Tearjerker uit 1988
**] Barbara Hershey. Jarenlangevriendschap tussen twee dames Deeen is rijk en succesvol, de anderarm en moeizaam op zoek naar eencarrière in de showbusiness. Filmeindigt ,n een huisje op het strandwaar een van beiden sterft

Nederland 2
22.38Kaj's fodselsdag. Deense tragi-
komedie van Lone Scherfig uit 1990.
Deense patatkraamhouder krijgt voor
zijn verjaardag een reisje naar Polen.
De rest van het gezelschap blijkt te
bestaan uit mannen die op zoek zijn
naar huwbare vrouwen. Met Bertel
Abildgard, Dorota Pomykala.

vrije liefde tegen de achtergrond van
Thatcheriaans Engeland: zwervers,
kansarme minderheden en veel
bouwval. Met Shashi Kapoor, Claire
Bloom.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. IKON: 10.00
Het verhaal. 10.10 Kerkdienst.
10.58 Wilde ganzen. 11.00 De an-
dere wereld van zondagmorgen op
vijf. 12.00 Nws. 12.05 Het zwarte
gat. 13.00 Nws. 14.00 Radio Ro-
mantica. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. IKON: 17.00
Kerkdienst. 17.58 Wilde gan_en.
18.00 Nws. 18.10 Mensen. 18.25

Liturgie & kerkmuziek. IOS: 18.40
De onbekende islam: vragenru-
briek. 19.00 Nieuws in het Turks.
19.05 Nieuws in het Marokkaans/
Arabisch. 19.10 Nieuws in het Ber-

België/BRF
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ve-
ranstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cherAuftakt. 8.30 Glaube und Kirc-

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümlichè
Matinee. 10.00 Nachrichten. 1005
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Musik istTrumpf. 13.00 Heimatmelodie. Fol-
klore rund urn die Welt. 14 00
Nachrichten. 14.05 Was darf es
sein? 17.00 Der Tag urn Fgnf,
Chöre der Welt. 18.00Nachrichten
und Wetter. 18.05 Schellack.-
schatzchen. 19.00 Auf ein Wort,
Abendmelodie. 20.00 Nachrichtéh.-
-20.05 Erinnerung. 22.00 Nachrich-
ten. 22.05 Musik zum traurnen
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress.
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" Barbara Hershey en Bette Midler xn 'Beaches'. (Duits-
land 1-20.15 uur).

Nederland 2Nederland 1 RTL4 België/TV 1Nederland 3 Ashenden. Afl.3. 23.05 Snooker. 23.40
(TT) Everyman. Afl.: The people's
opium? 00.20 Birthrights. Afl.2. Herh.
00.50 Mahabharat, feuilleton. Herh.
01.30-01.35 Weerbericht.

BBC 2

België/TV 2

radio



_________! M_______^ m -x_______ AM ■**"*_ _________
I__.__________________! fc\ "': _■ K '"^_P^

____k el 1 ____9__T >>l^l ' mm—I___B *!__■ ' ________ ________________ 'fl ________ 1 ____________________ ________ ________________ ______
__. 1 ■______■ _■ _■ -tlP l"****^^^ Wh- -mmTM mmW *vJ __r--_____L^ v

i^-**^^^^* _____f^^d ___________ j| B^^^
____■__. _______i__i . ï-SU^B A____H Hf * 4Nm§ i il___■■£" '^_L a__^___i *-^____________ _____r^ Il f

_______T_____^^^*"-*-%"~ _$k XmW ■ $wi

_.. _..mÊ

Wm f_\ ' -y __r_ \\m\ % m'*mf%\T 1 !_■_■&£s? AmmVmi \\
sas mm mm :<>ïgF

x^mm ?R jW ____r<__H "-^%«. __Lt& ___________J MÉ ük - _ 1 '

____ _____l \____ ___t_\ Jtmm^Mt■ _■__ |^_ __^_^*5H

Het staat allemaal in
het Limburgs Dagblad.

-

>*

_
"

■abonnee*!
1/feu gratisSi ii

L„____ *****
______________mmmmWmmm Wmmmmmmm*^

_\^**Wm%\_W_W___mmmmmmmmmmmmmm_________________ '^■^^^^^^^^

ILimburgs Daablad **~ I
'*»Ml»^lut_n-_-*i__Ml_h_ C/ Cr ■vnm-hca.n.ain I
i___________!____M''>J'>I'Jnn *"'l*"l* - Immn-ïlßl. mn m ma-ra - B____^.o_TlX_|_| - «m__iom» nrwhum» - _otm nwllM < IM» I

Wf-pr __rti_> __-><r_-»n n-^*^Ël__l_-_^_g^V"c!h<sd,ip 1 *—o** ll I- acne legen : =^g_____^__iiif gekken ■y.m.iw ■
11111111 te snelle rijders lllilllli "^^lF^ ■ ÏJE 111

Zonder maatregelen over tien jaareigen vermogen te gering \L—-^A n \ -_| -.",■■ ■-.. ZU

1ABP; overheid draagt jzj^______pJ^^^W
I " " " i» __={ 80-WwU<fll WmmmWEEEmM M
Vt^wemifiyjremi^ajM^

B
■

De duidelijkekrant
"_"- . .. t .
- - i i ~"


	Limburgsch dagblad no. 283 30.11.1991
	vandaag
	sport
	vrijuit
	Vakbonden vinden voorstel van Raad van Bestuur volstrekt onaanvaardbaar Gedwongen ontslagen bij DSM
	Spreiding van vakanties ook in lente en herfst
	het weer
	Herplaatsing
	Outplacement
	Zeemeermin boven water
	woonblad
	Tijdschrift ’Nature’: ’Aids van apebloed’
	Joegoslavië klaar voor VN-macht
	Shamir: compromis alsnog mogelijk
	Vlaming Grootjans informateur Bekrië
	HOENSBROEK
	LANDGRAAF
	MAASTRICHT
	VAALS
	SCHIMMERT
	SITTARD
	LIMBRICHT
	ROERMOND
	Gaten
	Romantisch
	kunst exposities HEERLEN
	’What’s happening II’ morgen van start
	René Reynders' spel met geometrische vormen
	Kunst rond ’Top’
	verder
	cryptogram
	recept door hunb meijer Elzasser soes met zuurkool en fazant
	UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Limburgs Dagblad b.V
	binnen/buitenland 1 ’Armoede probleem in EG’
	EG-ministers buigen zich maandag over onafhankelijkheid republiek VS voor erkenning Oekraïne
	Verbazing
	herdachte bekent moord bewaker
	Kernafval zonder oponthoud van Petten naar Borssele
	Snel besluit levering duikboten Taiwan
	Onzeker
	Geen ontslagen KLM bij fusie
	Historisch politiek overleg van start in Zuid-Afrika
	Simons verlaagt premies ziektekostenpolis fors
	punt uit Wanbetalers
	Premier
	Kentekenplaat
	Schietpartij
	TROS
	Bus
	Kijkgeld
	Vierkante kaas
	Parlement
	Nederlaag
	Compromis
	Democratische oppositie is communistische ’machtsmonopolie’ beu Breuk Albanese regering welhaast onvermijdelijk
	binnen/buitenland Visioen van een federatie: een echte EG-regering in Brussel Democratie in Europa en nog andere obsceniteiten
	Opwinding
	Vergaarbak
	Nijpend
	Chaotisch
	Doelen
	Grondwet
	Gekunsteld
	Klein ’huishoudelijk’ probleem al reden voor paniek Chaos rond ’Plan-Simons’ neemt groteske vormen aan nieuws analyse
	Apart briefje
	opinie Gevaar van Amerikaanse toestanden evenmin denkbeeldig Gekozen burgemeester past slecht in ons staatsbestel politiek objectief
	Uitzondering
	lezers schrijven Roda JC postbus 3100
	Schenking
	Column
	Racisme
	RTL-4
	Luxemburg verhoogt btw in 1992
	Waardeloos
	beurs Saai
	Hagen toch commissaris bij Nedlloyd
	Topman plaatst ABN Amro bij top tien van de banken
	economie Duitse samenwerkingspartner haakt af Surséance voor Medicopharma
	ABP vertrouwt Rodamco wellicht. 2,7 miljard toe
	Werkgevers van onwil beticht Vakbond: opleiding bewakers bedreigd
	(Hemel)bedje gespreid
	Kosten
	Sluitende exploitatie onmogelijk Limburgs Dagblad stopt met LD-TY
	Proefgebieden in Stem, Voerendaal en Onderbanken Onderzoek naar erosie
	Besluit aangevochten voor Raad van State ’Onderdak verslaafden Boschstraat ongepast’
	Grossier Rompelberg uit Bunde zocht heil in Denemarken ’Limburger wil echte Kerstboom’
	Kort geding tegen ’Vereniging’
	Oomen praat over grens-industrie
	Twintig jeugdigen slaags in Landgraaf
	Protest tegen vogelvangst
	Duo mishandelde hoogbejaarde man
	Laboratorium Aids – onderzoek in Maastricht
	Sittard krijgt toeristisch huis
	Bokser Vanderlijde groots ingehaald
	Eontrole
	Ambitieus
	Goedkoper dan de twee concurrenten ABP wint slag om Vervangingsfonds
	Van den Ende-produkties in ’Bonbonniere’ Benoit Wesley gaat ’oude schouwburg’ exploiteren
	Deputé Hilders op vergadering tuinbouwers: ’Nota Ruimtelijke Ordening te grof’
	Limburg Overlast van ronkende motoren in Swier Transporteur moet ton betalen aan buurman
	Met als oogmerk meer klantenbinding DSM introduceert nieuwe mestdiskette
	Analyses
	CDA betwijfelt betaalbaarheid natuurplan Maas
	Milieu
	Oproep verzet energieheffing in de tuinbouw
	Groentenomzet in Grubbenvorst al half miljard
	Bijpresentatie Milieu Service Centrum Schippers betalen voor storten afval
	Gescheiden
	Sluizen streng bewaakt tijdens dagen Eurotop
	Schrappen PNL-subsidi brengt GGD in het nauv
	Open huis Europese institute
	Nota
	Praktisch
	Euregio
	Manifestatie
	Limburg Limburgs Kamerlid Monique Quint tijdens conferentie: ’Mensen Euregio moeten meer actie ondernemen’
	de mening van
	Initiatieven
	Maastricht verzekerd van grandioos Top-succes
	Verwijderen asbest wordt probleem van de toekomst
	Ultiem
	Nieuwe markt
	Voorlichting
	Ambtsketen
	in het nieuws
	Freddy Mercury
	Gezin
	Hetrosexuele
	Aidstest
	Voorzitter Pierre Bours van Woonboulevard Heerlen: ’Hoe lang duurt euforie nog?’
	1 miljoen
	Limburg Dr Schrey over de Nederlandse Aids-problematiek: ’Organisatie nergens zo gesmeerd als in Limburg’
	Voorbeeld
	Promovendus Fons Bovens wil sportgezondheid in GGD-pakket Sportkeuring op blessures mist een duidelijk effect
	Invloed
	Nieuwe prijs in Aken
	bioscopen HEERLEN
	SCHAESBERG
	KERKRADE
	MAASTRICHT
	GELEEN
	SITTARD
	ECHT
	ROERMOND
	VENLO
	in de theaters HEERLEN:
	KERKRADE:
	MAASTRICHT:
	SITTARD:
	ROERMOND:
	AKEN:
	Bedreigd
	Geleen
	Koninklijke Onderscheiding
	Getuige met mes bedreigd
	Om vroegtijdig vertrek tegen te gaan Brunssum dreigt kooplui met ontzegging tot markt
	Dierbaar
	Bouwproject ouderen Schinveld gestart
	ABP geeft geen vrijwaring voor koop Geleendal
	Levering
	oostelijke mijnstreek Kleine Zusters Heilige Joseph nemen afscheid van Rolduc ’ledere steen hier is ons dierbaar’ DOOR BENTI BANACH ontmoeting op zaterdag
	Auto ’geleend’ om drugs te gebruiken
	in gesprek Asbest
	Nog 400 dagen celstraf tegoed
	Afsluiting weg in Schimmert
	Pluim
	Tandarts
	Alert
	Dierenasiel
	Rommelmarkt
	Voetpad
	Voetpad (2)
	Trainingscross in Valkenburg
	Zuid-Afrika weer UCI-lid
	Handballers kansloos tegen fanatiek Polen Oranje afgeschoten
	Ambiance
	Zaalvoetballer zeven maanden geschorst
	Nederlaag H. Meyers
	Sterke periode Eaters
	Defensie
	sport ’Er moet veel gebeuren op organisatorisch vlak’ Verbruggen ’s werelds hoogste wielerbaas
	uitslagen schaesberg
	Atleten over ’col’ Putherberg
	Van der Velde weggewaaid
	’Kwartetten’ in schaatssport
	Succes Accola
	Nijssen-Suk ronde verder
	Roermond eert sporters
	Dortmund droomt van titel
	Hans Zuidersma trainer Laura
	Gerold Vluggen in ultraloop
	Vluggertje tennisploeg
	Thuiswedstrijd team Knoors
	Van Dooremalen naar Bolhuis
	Dalend ledental veroorzaakt begrotingstekort
	Veiligheid
	sport in cijfers DAMMEN
	WIELRENNEN
	VOLLEYBAL
	GOLF
	VOETBAL
	BILJARTEN
	TAFELTENNIS
	TENNIS
	sport Jos Rutten stoorzender
	Nederlandse EK-kandidatuur staat of valt met nieuwbouw Nationaal Stadion absolute voorwaarde
	Szahna drie duels geschorst Nieuwe test Muller na herstel blessure
	Haldan bij de World All Stars
	Voetbalcollege
	Gerards prijst tegenstander
	Fortuna-MVV
	Programma betaald voetbal eredivisie
	eerste divisie
	graafschap- vvv
	buitenland
	sport kort
	Spanningen
	sport ’De FIM is een gedistingeerde oude dame en moet weer een mooie jonge meid worden’ Jos Vaessen, vernieuwer en zakenman
	Pragmaticus
	Ecclestone grijpt de macht
	MECC-cross
	Compromis
	Bij Standard Luik noemen ze hem ’lepe Arie’ Arie Haan weer ’Goudhaantje’
	Heel even leek vrouwe Fortuna van zijn zijde te
	sport Wil Jacobs, onvervangbare steunpilaar van Nederlands handbalteam De Johan Cruijff van het handbal
	Mistroostig
	Klachten
	Verwaarloosd
	Pleisterplaats
	Emotioneel
	’Zelfs de doden worden bestolen’
	vrijuit
	Beperking
	Joegoslavië
	vrijuit Commando geeft opening van zaken over inzet AWACS-basis Te veren stil tijdens Golfoorlog
	ander zijds Dom
	Verwaand
	Verdeling
	Bus
	Schuldig
	vrijuit ’Het kan ook anders in België’ Dufour blijft praten voor de machtelozen
	GOED DAT HET SLECHT GAAT denkwijzer
	Realiteitsbesef
	Adelstand met uitsterven bedreigd
	vrijuit CDA geen partij van kerkgangers
	Verantwoording enquête
	Kerkgang Limburg hoger dan elders
	Hogere macht
	RK Kerk
	Religiositeit
	Ter kerke
	Slechts weinig katholieken geloven nog in hemel en hel
	Enquête: christelijk Nederland lijkt tweestromenland te worden Gelovigen nog steeds in de meerderheid
	Dorp en stad
	Met de vrijwilliger op weg naar het einde
	vrijuit ’Geduldig, bescheiden en volhardend’
	STANDPLAATS: Paramaribo Marie-Annet van Grunsven De geest van ’Locky’
	vrijuit
	Een reageerbuisbaby is een gelukstreffer
	Onderzoekers: neerwaartse spiraal is om te buigen ’Verloedering flats breed aanpakken’
	Snel
	Wensen
	Paden
	Muizen
	Sneeuwdek beschermt tuin tegen vries wind
	Water geven
	Kerstroos
	Folder over geluidhinder
	Uilvinding staal bij Huis van de Toekomst Octrooi voor simpel maar veilig fietsenrek
	Denkmachine
	Eisen
	Elektrische waterkokers
	Consumentenbond: cijfers verontrustend Espresso-apparaten geven aluminium af
	Nieuwe verpakking Bisonprodukten
	Basis-tafelblad
	MDF nu ook voor doe-het-zelver verkrijgbaar
	woonblad Saai kantoormeubel heeft metamorfose ondergaan Nieuwe zetels voor de Tweede Kamer
	EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE
	Nieuw systeem voor recycling verfblikken
	overzicht hypotheekrente
	Veranderd
	Vergelijken
	Jaarlijks worden ruim tweehonderd carnavalsliedjes geproduceerd Slag om ’Hollandse’ schlager barst los
	show Anja Winter opnieuw in ’Medisch Centrum West’ ’Ziekenhuisserie ’n beetje mijn kindje’
	Alsnog akkoord met VECAI RTL 4 voor drie jaar op kabel
	Eigen contract
	Inspiratie
	Ideologie
	Nederland 2
	Duitsland 1
	Duitsland 2
	TV FILMS VIDEO RTL4
	BRT 1
	Super Channel
	RTL plus
	Nederland 1
	RTL plus
	RTL 4
	BRT 1
	RTL plus
	Nederland 3
	RTL 4
	Duitsland 3 West
	Duitsland 3 SWF
	RTL Plus
	televisie en radio zaterdag Nederland 1
	België/TV 1
	België/TV 2
	SAT 1
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	Radio 5
	BBC 2
	België/RTBF 1
	België/Télé 21
	TV 5
	RAI UNO
	Sportnet
	Eurosport
	BBC 1
	Super Channel
	MTV Europe
	CNN
	Omroep Limburg
	België/Radio 2
	België/BRF
	RTL Radio
	WDR 4
	Nederland 2
	Duitsland 1
	Duitsland 2
	TV FILMS VIDEO BBC 2
	Rusland 3, West
	Super Channel
	Nederland 3
	RTL plus
	Duitsland 1
	Nederland 3
	RTL 4
	Duitsland 3 West
	RTL Plus
	Duitsland 3 SWF
	Nederland 2
	Duitsland 2
	RTL plus
	televisie en radio zondag Nederland 1
	België/TV 1
	België/TV 2
	SAT 1
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	Radio 5
	BBC 2
	België RTBF 1
	België/Télé 21
	TV 5
	RAI UNO
	BBC 1
	Sportnet
	MTV Europe
	CNN
	Omroep Limburg
	België/Radio 2
	België/BRF
	RTL Radio
	WDR 4
	Eurosport
	Super Channel

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130
	Adv. 131
	Adv. 132
	Adv. 133
	Adv. 134
	Adv. 135
	Adv. 136
	Adv. 137
	Adv. 138
	Adv. 139
	Adv. 140
	Adv. 141
	Adv. 142
	Adv. 143
	Adv. 144
	Adv. 145
	Adv. 146
	Adv. 147
	Adv. 148
	Adv. 149
	Adv. 150
	Adv. 151
	Adv. 152
	Adv. 153
	Adv. 154
	Adv. 155
	Adv. 156
	Adv. 157
	Adv. 158
	Adv. 159
	Adv. 160
	Adv. 161
	Adv. 162
	Adv. 163
	Adv. 164
	Adv. 165
	Adv. 166
	Adv. 167
	Adv. 168
	Adv. 169
	Adv. 170
	Adv. 171
	Adv. 172
	Adv. 173
	Adv. 174
	Adv. 175
	Adv. 176
	Adv. 177
	Adv. 178
	Adv. 179
	Adv. 180
	Adv. 181
	Adv. 182
	Adv. 183
	Adv. 184
	Adv. 185
	Adv. 186
	Adv. 187
	Adv. 188
	Adv. 189
	Adv. 190
	Adv. 191
	Adv. 192
	Adv. 193
	Adv. 194
	Adv. 195
	Adv. 196
	Adv. 197
	Adv. 198
	Adv. 199
	Adv. 200
	Adv. 201
	Adv. 202
	Adv. 203
	Adv. 204
	Adv. 205
	Adv. 206
	Adv. 207
	Adv. 208
	Adv. 209
	Adv. 210
	Adv. 211
	Adv. 212
	Adv. 213
	Adv. 214
	Adv. 215
	Adv. 216
	Adv. 217
	Adv. 218
	Adv. 219
	Adv. 220
	Adv. 221
	Adv. 222
	Adv. 223
	Adv. 224
	Adv. 225
	Adv. 226
	Adv. 227
	Adv. 228
	Adv. 229
	Adv. 230
	Adv. 231
	Adv. 232
	Adv. 233
	Adv. 234
	Adv. 235
	Adv. 236
	Adv. 237
	Adv. 238
	Adv. 239
	Adv. 240
	Adv. 241
	Adv. 242
	Adv. 243
	Adv. 244
	Adv. 245
	Adv. 246
	Adv. 247
	Adv. 248
	Adv. 249
	Adv. 250
	Adv. 251
	Adv. 252
	Adv. 253
	Adv. 254
	Adv. 255
	Adv. 256
	Adv. 257
	Adv. 258
	Adv. 259
	Adv. 260
	Adv. 261
	Adv. 262
	Adv. 263
	Adv. 264
	Adv. 265
	Adv. 266
	Adv. 267
	Adv. 268
	Adv. 269
	Adv. 270
	Adv. 271
	Adv. 272
	Adv. 273
	Adv. 274
	Adv. 275
	Adv. 276
	Adv. 277
	Adv. 278
	Adv. 279
	Adv. 280
	Adv. 281
	Adv. 282
	Adv. 283
	Adv. 284
	Adv. 285
	Adv. 286
	Adv. 287
	Adv. 288
	Adv. 289
	Adv. 290
	Adv. 291
	Adv. 292
	Adv. 293
	Adv. 294
	Adv. 295

	illustraties
	Limburgse proef met ’open leren’ mislukt
	de tootootjes
	Oplossing van gisteren
	panda en de spelbreker
	Blokkade-actie 'Stille Nacht bij vliegveld Beek
	Veiling van vliegtuigen
	over de grenzen
	Met borst vooruit
	Illustratie zonder onderschrift


