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Puzzelactie van
Limburgs Dagblad
vandaag van start
RERLEN - De jaarlijkse Um-
prgs Dagblad-puzzelactie voor het
ïtede doel gaat vandaag weer van

p goede doelen zijn dit keer hetNnciscusoord, Limburgs Instituutpor Kinderrevalidatie, in Valken-prg en de Stichting Jo Hansenprijs
iMeerssen, die zich inzetvoor het
Phoud van de volkscultuur in Lim-

pintig weken lang publiceren wijp zaterdag de grote LD-puzzelNaraan u kunt deelnemen en
Parbij u kans maakt op de weke-pse geldprijzen en, na twintigteken, de hoofdprijs van ’ 5000,-.

I, ZIE PAGINA 9

het weer

CSTIG WEER
heeft zich weer op

\} Plaatsen mist gevormd.
IL r aanvriezing hiervan kanL Plaatselijk glad zijn. Metijw^oordelijke stroming, ver-aakt door een krachtig

van 1040
fcv

,,
'> wordt bewolking aan-

tjj °erd. Hierdoor kan de mist
Vi^rnmige plaatsen pas in de
llflj verdwijnen. Geleide-
I»,. komen er perioden met
W, De maximumtempera-
(> wordt circa 3 graden en
fct *at een zwakke noordelij-
Va n<l- Morgen is er weinig
Weering, naast wolken-
\ _? °°k weer perioden met

wm<* draait naar het
K. osten en **e tempera-
W__ schommelt rond het*sPunt.

Programma
De eerste minister wil de staats- en
regeringsleiders maandagochtend
al om 9.00 uur bijeen zien. Zoals te
doen gebruikelijk mag dan eerst de
voorzitter van het Europees Parle-
ment, Enrique Baron Crespo, zijn
zegje doen. Daarna wil de voorzitter
onmiddellijk de EMU aan de orde
stellen. Bij de EMU-discussie zijn
ook de EG-ministers van Financiën
aanwezig. Na de EMU komt de
EPU aan de orde, met als eerste
punt het gemeenschappelijk bui-
tenlands- en veiligheidsbeleid.

Voor maandagavond wil Lubbers al
een volledige bespreking van EMU
en EPU achter de rug hebben.
Daarbij wil hy de aandacht vooral
concentreren op de EPU. Het voor-
zitterschap heeft dan de maandag-
nacht om eventuele wijzigingen in
de verdragsteksten aan te brengen
'om de besprekingen op dinsdag
een stevige basis te geven.

Ambtenaar bijt
vrouw in oor

HOOFDDORP - Een ambtenaar
van de gemeente Haarlemmer-
meer is een week geschorst,
omdat hij een vrouwelijke colle-
ga in haar oor heeft gebeten.
Onder het roepen van: „Wat heb
jij een lekkere oren om in te bij-
ten gewoon", voegde hij de daad
bij het woord en beet de vrouw
in haar oor. De vrouw hield er
een rood oor aan over.
De man staat bekend als iemand
dievrouwenregelmatig eenklap
op hun achterwerk geeft en sek-
sistische opmerkingen maakt.
Daarvoor werd de ambtenaar
nooit bestraft. Nu hij echter een
collega heeft gebeten, is hij een
week geschorst. De ambtenaren
van de afdeling zien de 'lol' wel
in van het incident. Zij gingen
met de pet rond om een muilkorf
tekopen voor hun collega.

Optimisme over slagen Eurotop in Maastricht na vooroverleg

Nieuwe voorstellen Lubbers
Van onze correspondent

BRUSSEL - Premier Lub-
bers komt maandag en dins-
dag met drie compromissen
op zak naar de Europese Top
in Maastricht. Dat blijkt uit
zijn brief aan het Franse
staatshoofd, Francois Mitter-
rand, zijn EG-collega's en de
voorzitter van de EG-commis-
sie, Jacques Delors. Het is de
gebruikelijke brief die de
voorzitter aan de vooravond
van de topconferentie ronds-
tuurt. De christen-democrati-
sche regeringsleiders, gisteren
in Den Haag bijeen voor voor-
overleg, toonden zich optimis-
tisch over een succes in Maas-
tricht.
Lubbers zegt in diebrief dath . zich
het recht voorbehoudt om, ten aan-
zien van bepaalde onderwerpen,
met nieuwe voorstellen te komen.
Nieuwe voorstellen zijn mogelijk op
drieterreinen van deEuropese Poli-
tieke Unie (EPU). Daarbij gaat het
om het sociaal beleid in de EG, de
'federale roeping' van de Europese
Unie en de 'cohesie. Met dat laatste
wordt de financiële hulp bedoeld
die de armere EG-lidstaten nodig
hebben van derijkere om hun eco-
nomie meer in de pas te brengen
met die van de rijkere landen.

Lubbers wil de discussie in Maas-
tricht zoveel mogelijk toespitsen op
de voornaamste problemen die zich
bij de EPU en de Europese Econo-
mische en Monetaire Unie (EMU)
nog voordoen. Bij de EMU noemt
hij de overgang naar de derde fase
(de definitieve fase waarin één Eu-
ropese munt moet ontstaan, be-
heerd door een Europese centrale
bank) en 'de situatie van een lid-
staat die in deze fase niet gebonden
wenst te zijn door de verdragsbepa-
lingen betreffende de derde fase.
Daarmee bedoelt Lubbers het Ver-
enigd Koninkrijk, dat niet alleen
het EMU-verdrag maar ook nog
eens het daadwerkelijk invoeren
van één Europese munt aan het
Britse parlement ter goedkeuring
wil voorleggen.

Nog voor twee weken
voedsel in Moskou

MOSKOU - President Gorbatsjov
heeft gisteren de presidenten van
vier republieken gevraagd met
spoed voedsel naar Moskou te stu-
ren. Volgens Gorbatsjov zijn de
voorraden vlees, suiker en spijsolie
van de Sovjet-hoofdstad nog maar
voor enkele dagen toereikend. Het
regeringsblad Izvestia meldde dat
er nog voor maximaal twee weken
voedsel in Moskou is.
De Oekraïne, Witrusland, Kazachs-
tan en Moldavië zouden hulp moe-
ten bieden, gebonden als zij zijn aan
een eerder gesloten akkoord over
voedselleveringen. „We staan aan
de vooravond van een beslissende
stap naar de vrije markt en invoe-
ring van vrije prijzen", aldus Gor-
batsjov.
De president van de Russische Fe-

deratie, Boris Jeltsin, bevestigde
gisteren nog eens dat de prjjslibera-
lisering op 16 december zal ingaan.
Verwacht wordt dat dit tot enorme
prijsverhogingen zal leiden, mede
als gevolg van de. wanverhouding
tussen vraag en aanbod.

In Moskou kwam het vrijdag al tot
protesten. Volgens het staatspers-
bureau Tass demonstreerde een
(niet aangeduid) aantal Moskovie-
ten bij het gemeentebestuur tegen
de lege winkels en de komende
prijsverhogingen.
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British Airways
eens met KLM

AMSTERDAM - British Airways
heeft een van de vier voorwaarden
geaccepteerd waarmee de raad van
commissarissen van de KLM de di-
rectie van deze luchtvaartmaatscha-
pij op pad heeft gestuurd in de
samenwerkingsbesprekingen: 50
procent van de zeggenschap in een
gezamenlijk op te richten houdster-
maatschappij. Dat is gisteren verno-
men uit luchtvaartkringen.

Zegslieden tekenen daar bij aan dat
British Airways wel heeft bedongen
dat de verdeling van de zeggen-
schap slechts betrekking mag heb-
ben op het uitvoerend directieni-
veau.
Zodra het zou gaanom beleidsbepa-
lend beslissingen in de gezamenlij-
ke onderneming zou de zeggen-
schap moeten worden verdeeld
naarrato van de omvangvan deres-
pectieve bedrijven.

Naast gelijke zeggenschap in een
samen op te richten bedrijf zijn de
drie andere voorwaarden op basis
waarvan de KLM praat met BA:
continuering van de huidige werk-
gelegenheid, een heldere naamsvoe-
ring (dat wil zeggen een nieuwe
naam voor het nieuwe bedrijf) en
een sleutelfunctie voor Schiphol
waar het gaat om het verwezenlij-
ken van de expansie van de nieuwe
maatschappij.
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De grote conferentie-
zaal voor de Europese
top in Maastricht ko-
mende maandag en
dinsdag was gisteren
reeds geheel in gereed-
heid gebracht. De Eu-
ropese leiders zullen
vergaderen in wat nor-
maal de feestzaal is in
het Gouvernement. Ze
zitten aan een confe-
rentietafel die deze
week werd overge-
bracht vanuit het mi-
nisterie van Buiten-
landse Zaken in Den
Haag
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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.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw v/h kas-
teel. Fototentoonstelling van Lucia
Radochonska. T/m 22/12, open ma t/m
vr 10-12 uur en 13.30-17 uur, za en zo
13.30-17 uur.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 71.
Expositie van Adnan Elmecky en Pa-
blo Rueda-Lara. Van 13/12 t/m 18/1,
open di t/m vr 9-18 uur, za 9-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
van Rijnhard Schregardus en Leen-
dert Buth. Van 7/12 t/m 19/1, open do
fm zo van 10-17 uur. Galerie Ipomal.
Kerkberg 2. Expositie van Marco Ju-
riën. T/m 29/12. open vr 17-20 uur. za
en zo 14-17 uur. Eastern European
Art Gallery, Baanstraat 127. Bulgaar-
se kunst. Tm 31/12, open wo t/m vr
11-19uur, za 11-17uuren zo 13-18 uur.

MAASTRICHT
Natuurhistorisch Museum. De Bos-
quetplein 6-7. Expositie van Theike.
tussen licht en schaduw. T/m 2/2 1992,
"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 Schróder. 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. Bonnefan tenmu-
seum, Dominikanerplein 5. Expositie
'Hemel & Aarde - Werelden van ver-
beelding. T/m 23/2 1992. Galerie Arti-
sart. Grote Gracht 43. Expositie van

;Wil Jungschleger en Math van Kam-
.pen. T/m 28/12, open di t/m za van
"13.30-17.30 uur. Artifort. St. Annalaan
'23. Expositie 'Maastrichtse Kunste-
inaars NU. T/m 6/1 1992, open ma t/m
"vr van 10-17 uur. za van 10-16 uur.
Galerie Schuwirth & van Noorden,

'.Rechtstraat 64. Expositie van Hans
"Mutsers. T/m 15/12, open do t/m za van
\ 14-18 uur. Galerie In Situ, Aylvalaan
! 10. Expositie van Arno van der Mark.
"T/m 31/12. open wo t/m za 14-18 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Expositie

Ivan Antina Verboom. T/m 22/12, open
"wo t/m zo van 13-18 uur. Galerie Fan,
;Brusselsestraat 80. Tentoonstelling
,van Charles Nihoul. T/m 6/1, open vr

" t/m zo van 13-17 uur. Galerie A_tarna,

'Rechtstraat 84. Thema-tentoonstelling
!'De vier elementen. T/m 4/1 1992,
■open di t/m vr 11-18 uur. do tot 21 uur
'en za 11-17 uur

MARGRATEN
Galerie _ Atelier, Groot Weisden 48.
!Klei-schilderi_en van Natascha Rieter
"en raku-objekten van Siegfried Go-
'nnskat. T/m 31/1 1992. Van 14/12 t/m
124/12. geopend di t/m zo 13-17 uur.

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

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. International
multidisciplinary artfestival. Tweede
deel t/m 15/12, open iedere vr, za en zo
van 14-18 uur. Galerie Michel Knops,
Steenweg 44. Expositie van Thomas
Junghans. T/m 30/12, open di V za
11-18 uur en zo 14-17 uur. Galerie Za-
bawa, Agricolastraat 152. Expositie
van René Reynders. 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 1992, ge-
opend di tm vr 13-17en za en zo 14-17
uur. Exlibrisgalerie Kasteel Lim-
bricht. Allee 1. Tentoonstelling van
internationale inzendingen voor de
Johan Schwencke-prijs en rozenexli-
bris. T/m 19/1 1992, open van di t/m zo
vanaf 14 uur.

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, An-
dersonweg 4. Schilderijen en aquarel-
len van Gerd van Wegberg. T/m 5/1
1992. Meubels en beelden van Pi Bac-
kus. Van 15/12 t/m 16/2 1992, open di
t/m vr 11-17 uur en za en zo 14-17 uur.
Galerie Wansink, Neerstraat 76 Ten-
toonstelling 'Contrasten. T/m 22/12,
open wo t/m za 11-17 uur en zo 14-17
uur.

Emoties
piet zal by Mutsers allemaal uit een
intuïtief proces voortkomen. „Hij
schildert zoals hij ademt," zegt
Schuwirth, met ontzag voor zijn
vroege opstaan in een atelier in Bre-

da, dat hem ook tot woonruimte
dient en waarin de geur van koffie
zich moet mengen met die van ter-
pentijn: schilderen is zijn manier
van leven.

Alleen uit dat leven van 'schilder-
dier' komt de inhoudelijkheid van
zijn werken voort: men speurt er
emoties in en humeuren, zoals men
ze bespeurt in muziek. Het zal niet
toevallig zijn dat muziek hem bij
het werk pleegt te begeleiden. Er
drijven wat figuratieve elementen
hier en daar in zijn kleurige beeld-
vlakken - de kleuren wisselen ver-
moedelijk met dehumeuren - maar
ze maken zijn produkten niet min-
der abstract.
Een huis is een vaker voorkomende
stijlfiguur,veel biomorfe vormen en
hier en daar een fiets. .
Soms zingt het geheel - soms
droomt het een chaotische droom
en verlokt het de beschouwer in
opgloeiende partijen een gebeurte-
nis te vermoeden waaraan niemand
vóór hem ooit heeft gedacht. Dat
wil in de werken op papier beter
lukken dan in de twee groteoliever-
ven: een goed schilderij vraagt
meer.

De gouaches, tien uit een oeuvre
dat zy vermoedelijk niet in al zijn
aspecten vertegenwoordigen, zijn
vaak opgehoogd door een met wit
krijt verkregen lineatuur. Zij heb-
ben een esthetische kwaliteit die ze
mogelijk in staat zal stellen het lang
in de omgeving van hun bezitter vol
te houden. Ook op grond van een
poëtische uitstraling hier en daar
verdienen ze de kans om zich te be-
wijzen; op langere termijn dan die
van de tentoonstelling bij Schu-
wirth en van Noorden; de laatste
eindigt op 15 december.

Schuwirth: 'Hij schildert zoals hij ademt'

Humeurig expressionisme
van schilderdier Mutsers

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - Het aantal galerieën dat de maatschappij
siert, groeit sterker dan de economie, ze danken hun ontstaan
aan initiatiefnemers met de meest uiteenlopende drijfveren.
Er zijn zakelijke met onverholen winstoogmerken, er zijn er
ook die uit zuiver liefde voor de kunst prefereren een margi-

naal bestaan te leiden. Het hele gamma beweegt zich tussen
de begrippen kunsthandel en galerie. Kunstgalerien die door
kunstenaars worden gedreven zijn een zwijgende minderheid:
die van Schuwirth en van Noorden in de Maastrichtse Recht-
straat is er zo een.

„Wy zien onze exposanten als colle-
ga's," licht Gerard Schuwirth toe.
„Wij komen snel tot samenwer-
king." Die samenwerking is dan
meer van ideële dan van zakelijke
aard. Vaak waren het vrienden van
de stadsacademie, die in de galerie
te gast waren. En generatiegenoten:
Stultiens en Tajiri waren buitenbe-
nen. De samenwerking komt tot
stand op grond van waardering.
Ook nu weer: „Wij vonden het mooi
werk."

Het mooie werk is van Hans Mut-
sers, een meer recente relatie en een
van buiten de regio: Mutsers is uit
Breda. Hij exposeerde eerder in
Leiden, Den Bosch, Tilburg en Am-
sterdam. En hij was bij Schuwirth
drie jaar eerder. „Ik had een ten-
toonstelling in een galerie in Den
Bosch en daar zag ik het werk van
Mutsers," vertelt Guusje van Noor-
den verder: „Het sprak mij erg aan."
Geen wonder - Mutsers is een abs-
tract expressionist, evenals zij.

Hij is intussen langs andere wegen
tot de keuze van zijn genre geko-
men: via de Rietveld-academie en
de Filmacademie in Amsterdam.

Zijn schilderijen, twee grote olie-
verven op doek, de rest gemengde
technieken op papier, allemaal zon-
der titel, verschillen ook in andere
opzichten van die van zijn Maas-
trichtse collega: hun ontstaan lijkt
minder uit doelbewustheid en hel-
dere conceptievoort te komen. Men
ziet er niet aan af wat zich in het
creatieve brein afspeelt en aanvan-
kelijk ook niet waarop de grote
motivatie berust die Mutsers nu al
twaalf jaar drijft tot een onophoude-
lijke produktie. In een genre dat al
sinds Cobra de hoofdmoot vormt
van de vaderlandse schilderkunst.
Er is een massa van en kopstukken
en topstukken zijn er maar weinig.

Het heeft allemaal wel wat: een
handschrift en een aangenaam palet- ook als het niet dramatischer of
meeslepender is dan een eigentijds
ontwerp voor behang.

" Gemengde techniek uit 1991 van Hans Mutsers

kunst

exposities
Kunst kijken
in Landgraaf
LANDGRAAF - 'Kunst kijken in
Landgraaf, een kunstroute die
werd georganiseerd door Galerie
Gaudi, Pottenbakkerij Hos en Zeef-
druk Printshop Art en Groen in
Landgraaf en te bezichtigen is in
het tweede en derde weekeinde van
december.

Er kan tijdens deze 'open dagen'
kennis worden gemaakt met de
nieuwe kollektie van Pottenbakke-
rij Hos aan de Schanserweg 4 in
Landgraaf. Wim Hos toont kerami-
sche objekten in raku-techniek, die
een ritueel accent krijgen doof de
latere toevoeging van met acryl be-
schilderde metalen staafjes, touw
en keramische kralen. ' 'Art en
Groen', Hereweg 95, is gespeciali-
seerd in zeefdrukken, die op am-
bachtelijke wijze, in samenwerking
met de kunstenaar, gemaakt wor-
den. Verder worden bij Galerie
Gaudi, Hereweg 83 vanaf vandaag
tot en met 19 januari kunstwerken
getoond van Rijnhard Schregardus
en Leendert Buth. Schregardus
maakt materieschilderijen, waarbij
hij een soort reliëf creëert door mid-
del van verf en zilverzand. De ab-
strakte beelden in marmer en ar-
duin van Leendert Buth zijn deels
ruw en deels gepolijst van opper-
vlak. Hierdoor komen tekening,
kleur en struktuur optimaal naar
voren.
De galerie, de pottenbakkerij en de
printshop zijn open op 7, 8, 14 en 15
decembervan 10.00-17.00 uur. Gale-

rie Gaudi is geopend van donder-
dag tot en met zondag van
10.00-17.00 uur.

" Object van Wim Hos

Kerst-expositie
in Groot Weisden
MARGRATEN - Bh Galerie & Ate-
lier Groot Weisden, Groot Weisden
48 in Margraten, loopt tot en met 31
januari een expositie met klei-schil-
derijen van Natascha Rieter en
raku-objekten van Siegfried Gorins-
kat.
Tevens is er de kerstexpositie 'Ka-
dootjes' te zien, met werk van de
gastexposanten en keramisten Hei-
de van Veen uit Beegden en Joop
Cromvoets uit Swalmen. Deze ten-
toonstelling kan bezichtigd worden
van 14 tot en met 24 december. Op
14 en 15 december zijn er van
14.00-16.00 uur demonstraties in het
atelier.
De galerie is open van dinsdag tot
en met zondag van 13.00-17.00 uur
en op 15, 22 en 23 december van
11.00-17.00 uur.

Aquarellen en
kleurtekeningen
VALKENBURG - In het Streek-
museum 'Land van Valkenburg'
aan de Grotestraat 31c in Valken-
burg kunnen tot en met 15 decem-
ber aquarellen en kleurtekeningen
van Giel Harren bekeken worden.
Het museum is open van dinsdag
tot en met zondag van 10.00-17.00
uur.

recept door huub meijer
Varkensfilet niet
saus van kappertjes
en champignons
Benodigdheden voor 4 personen:
600 g varkensfilet, peper en zout
125 g boter, 20 g bloem, 1 bakje
champignons, 1 sjalotje, 2 takjes pe-
terselie, 'A 1 bouillon, 4 el kapper
tjes, ca. 1 el citroensap, aluminium-
folie.

Wrijf vlees in met zout en peper.
Verhit 75 g boter en bak hierin vlees
snel rondom bruin. Voeg vervol-
gens nog 25 g boter toe. Deksel
schuin op de pan en braad het vlees
in 40 minuten gaar. Keer vlees af en
toe.
Maak champignons schoon. Verhit
boter in steelpan. Bak gesnipperd
sjalotje en champignons ongeveer
drie minuten. Strooi bloem erover
en laat 1 minuut doorwarmen. Roer
de bouillon erdoor tot een licht ge-

bonden saus ontstaat. Los daarin
bouillontablet op. Laat daarna nog
even 5 minuten zachtjes koken.
Voeg fïjngeknipte peterselie en
kappertjes toe.

Haal vlees uit de pan en wikkel het
in aluminiumfolie. Laat het ca. 5
minuten rusten. Snijd het vlees
daarna in plakken en leg op een
voorverwarmde schaal. Schenk iets
van de saus over het vlees en ser-
veer derest van de saus er apart bij.

Poolse fotografe
Radochonska
in galerie 68

HOENSBROEK - In Fotoga-
lerie 68, poortgebouw Kasteel
Hoensbroek, is tot en met 22
december werk te zien van de
van oorsprong Poolse fotogra-
fe Julia Radochonska. Het
betreft zwart/wit fotografie.

De tentoonstelling kan van
maandag tot en met vrijdag
10.00-12.00 uur en 13.30-17.00
uur en op zaterdag en zondag
13.30-17.00 uur bezocht wor-
den.

Julia Radochonska woont
sinds 1958 in België en stu-
deerde fotografie bij het Insti-
tut Supérieur des Beaux Arts
Saint Luc in Luik. Lange tijd
heeft zij Turkse immigranten-
kinderen gefotografeerd. Zij
nam hen mee naar de weiden
van het Land van Herve om
wat zij noemt 'het magische
moment te plukken.

De collectie die te zien is in de
Fotogalerie bestaat uit drie
onderwerpen, die een verder-
gaande ontwikkeling laten
zien van haar fotografisch ta-
lent.

cryptogram

Horizontaal: 1. De jongen is zoek in die
straat; 4. Meet u de boom af naar het aan-
tal kleurstoffen? 7. Nagebootste taal? 9.
Zo halen we de gasten binnen; 10. Ginds
cijfers samenbrengen; 11. Prent je je niet
de heuvels in? 12. Hij iser voor het me-
chanische deel te begeleiden; 14. Een on-
duidelijke overeenkomst die niet van een
vaste plaats houdt; 16. Bent u dood, E, of
bent u net zoals een ander? 20. Is het uw
lot om roem te krijgen of trilt 'ie nogal? 21.Op welke tijd gooide u die mand op de
grond? 22. Lui met spijkers; 23. Ginds
stug volhouden is zonder dominee voorde-
lig; 24. Drukte op zee.

Verticaal: 1. Teveel laten rijzen » pr
goed; 2. Wat is het dat, hè, goed ot s^i3. Lopend voorwerp, iets voor u? 4-rfl jjltamilie, behalve wanneer ze hiervan w
slapen; 5. Maak eens een vers op $
van een stok; 6. Aas uit een textie"aü_tf.
7. Een ziekte aan het gehoor kan tot |(
ken leiden; 8. Reizen ze alle musea
de winter? 13. Sprakeloos hebben
te zeggen; 14.- Olie zit in de diepte ai
toch ook aan de oppervlakte; 15. W r
stuk van een vent; 17. Voedsel y%|j
wagentje; 18. Vroeger, een flinke til"
den; 19. Scheepswapen. __
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Oplossing van gisteren
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jeenkomst
.Ministers van Buitenlandse Za-. van de EG houden hun aange-

extra bijeenkomst over
.wslavië naar verwachting op
/*Jdag 16 december. Een woord-
_i

er van ne* ministerie van Bui-
.^"dse Zaken in Den Haag heeft
«stèren bevestigd._
~"ankelijk was de bijeenkomst,
t1Brussel zal plaatsvinden, voor

k*ecember voorzien, maar deze, <n leverde voor teveel ministers
.^.aproblemen op. Op 16 decem-
v'lJn de EG-bewindslieden al in
iSel voor een Algemene Raad.

over Joegoslaviëzal het be-
l °ok gaan over de situatie die is
iJJ^an nu in de Oekraïne massaal
t|.°riafhankelijkheid van dezere-

is gestemd.

Ontslag van
Albanese
regering

aangeboden
V^Qn onze redactie buitenland

- De Albanese
Wer Ylli Bufi heeft gisteren het

,8 van zijn regering aangebo-
Nj; *t vrees voor een nog grotere
ïr>-^e chaos en uitbreiding van
V^inele anarchie onder losge-ld delen van de bevolking heeft
%Xnt Ramiz Alia Bufi dringend

aan te blijven, totdat een, 8 uit de impasse is gevonden.

:. het ontslag in, nadat
\ deze week de Democratische
>^i.Van Albanië (DPA) haar ze-
vCjnisters u* e regermgscoali-

' eruggetrokken. In een toe-
.\!|6 op de beëindiging van de
X^erking met de ex-commu-■ § had DPA-leider Sali Berisha
Vitalistische Partij verweten;<H^W uit te zijn op de vestiging

communistische dictatuur.?>L de Democratische Partij
VJ1 ook twee andere oppositie-
i tC^ingen, de Republikeinen en
j

renpartij, alle contacten meti?l_?,cialisten (ex-communisten)

Bufi en de verzamelde op-
& zijn in het begin van de
\''iit °Vereengekomen de aanvan-Vf,Voor mei vastgestelde verkie-
J\ te vervroegen. Gegeven de
\£°litieke crisis is het niet uit-
\fj ** dat de Albanezen al in fe-
JV opnieuw nieuwd naar de
ISt £s gaan. De DPA denkt in
Jij 2'jn de in de Socialistische
lS erenigde vroegere commu-een gevoelige verkiezingsne-
t^irt toe te kunnen brengen.
,?> g^t Alia heeft de laatste da-
"i\ p°ogd de breuk in de rege-
lt ahtie te lijmen, maar is daar-

Seslaagd.

Wel veroordeling voor omkopen ambtenaren

Kemp vrijgesproken
van milieudelicten

DEN HAAG - De voormalige vuil-
transporteur Simon Kemp is giste-
ren door het Haagse gerechtshof
veroordeeld tot drie jaar gevange-
nisstraf, waarvan eenjaar voorwaar-
delijk. Het hof sprak Kemp, tegen
wie zes jaar was geëist, vrij van alle
milieudelicten. Ook van het storten
in de Alphense Coupépolder werd
hij vrijgesproken. De ex-Hazers-
woudenaar is alleen veroordeeld
voor omkoping van ambtenaren,
valsheid in geschrifte en deelne-
ming aan een verboden rechtsper-
soon.

De raadsvrouw van Kemp was op-
getogen over het arrest van het
Haagse hof. „Het betekent dat 90
procent van mijn verweer is geho-
noreerd", zo reageerde mr Y. van
Boxel direct na de uitspraak. Door-
dat Kemp is vrijgesproken voor het
storten van zeer grote hoeveelheden
chemisch afval in de Coupépolder,
is het volgens Van Boxel onwaar-
schijnlijk dat de Nederlandse Staat
nog schadevergoeding van haar
cliënt zal eisen. De Staat wil Kemp
laten opdraaien voor de schade in
Alphen en eist 10 miljoen gulden.
Het Haagse hof volgde op dat punt
het verweer van Kemps raads-

vrouw. Kemp werd vorig jaar door
de rechtbank, waar hij 4,5 jaar en
100.00 gulden boete kreeg, mede
veroordeeld op een wet die bestemd
is voor 'waren die nog een waarde
bezitten. Afval heeft volgens Van
Boxel geen restwaarde meer en
vond de wet, die bij voorbeeld
wordt gebruikt bij vergiftiging van
goederen, niet van toepassing op il-
legaal storten van afval.

Procureur generaal mr. A. Couzijn
wilde na afloop geen commentaar
geven op het arrest. Wel stelde zij
tijdens de zitting van enkele weken
geleden dat zij beslist in cassatie bij
de Hoge Raad zou gaan wanneer
het hof Kemp zou vrijspreken van
de milieudelicten.

Recordbedrag
voor manuscript
van Beethoven

LONDEN - Een manuscript van
Ludwig van Beethoven voor een
piano-sonate heeft gisteren het re-
cordbedrag van 1,1 miljoen Engelse
pond (ruim 3,5 miljoen gulden) op-
gebracht, tijdens een veilingvan het
veilinghuis Sotheby in Londen. In
de catalogus was de waardevan het
manuscript van 28 pagina's de helft
lager ingeschat.
Volgens een woordvoerder van So-
theby is het hoogste bedrag dat ooit
is betaald voor het manuscript van
een muziekstuk 2,3 miljoen pond.

Verbetering
omstandigheden
uitzendkrachten

DEN HAAG - Het ministerie van
Sociale Zaken heeft contact opge-
nomen met de uitzendbranche over
verbetering van de arbeidsomstan-
digheden van uitzendkrachten. Mi-
nister De Vries schrijft dit in een
brief aan de TweedeKamer.

Bij de brief is een onderzoeksrap-
port gevoegd van het Instituut voor
Toegepaste Sociale Wetenschappen
waaruit blijkt dat werknemers zon-
der vast dienstverband in de indu-
strie niet systematisch worden
blootgesteld aan grotere gezond-
heids- of veiligheidsrisico's dan vas-
te werknemers die hetzelfde werk
doen.
Wel verrichten zij meer monotoon
werk en rouleren zij minder vaak
dan vast personeel. Bovendien wor-
den zij onvoldoende voorgelicht
over arbeidsomstandigheden en
krijgen zij niet altijd de beschikking
over persoonlijke beschermings-
middelen, zoals veiligheidsschoe-
nen.

Nieuw offensiefmaakt komst VN-troepen onzeker

Dubrovnik weer onder vuur
Van onze redactie buitenland

i GREB - Het Joegoslavi-. e federale leger heeft giste-
opnieuw de Kroatische

, ien Dubrovnik, Osijek en
', 'ere belangrijke doelen on-

vuur genomen. Het op-
t 'en van de gevechten werpt
1 schaduw over de pogin-
-1 om in de op afscheiding

republiek VN-vrede-
Jepen te stationeren.

1 ' dit moment lijkt het op de
* ;st serieuze aanval tot nu toe",- 'erklaarde de Kroatische radio-i 'laggever Slobodan Vlasik, die
i ftt de sinds 76 dagen belegerde

6 Adriatische havenstad Du-f vnik berichtte.
Kroatische media citeerden pre-

* Franjo Tudjman, die voor de
* «e televisie zou hebben gezegd

VN-troepen zullen worden ge-
j Joneerd, zelfs als nog geen duur-I J> staakt-het-vuren is gereali-

Voordat de jongste beschie-I N plaatsvonden had de specia-
N-afgezant Cyrus Vance echter
> gesteld dat een bc-
' minstens een kleine tweerfen van kracht moet zijn voordat■iftaar een VN-vredessoldaat ge-
P '■'d zal worden.

"tieuwste beschietingen waren
_*even uur in de ochtend zo mi-

i [Jat de radio zei dateen algeme-
klonk. Veel grana-. vielen neer binnen de oude

*>Uurde stad en raakten het
waardoor de vrees

i?*rn dat grootscheepse schade
zou worden.

binnen/buitenland

Vrouwen zijn
ambitieuzer
dan mannen

ÜvISTERDAM - De traditionele veronder-
telling dat vrouwen een carrière minder
lelangrijk vinden dan mannen klopt niet.
.ouwen in midden- en hogere kaderfunc-

ies zijn zelfs veel ambitieuzer dan hun man-
ielijke collega's. Het gebrek aan voorzienin-
gen - zoals kinderopvang - vormt echter
ien belangrijk struikelblok voor vrouwen
'm de loopbaan te volgen die ze willen.
Die conclusie trekt bedrijfspsychologe H.
'an Emmerik uit een onderzoek dat zij ver-
ichtte onder 119 mannen en 97 vrouwen in
ten dienstverlenende organisatie. De resulta-
-n beschreef ze in het proefschrift 'Loopba-
nen' waarop zy op dinsdag 10 december
Promoveert aan de Vrije Universiteit in Am-
'terdam.-

Volgens Van Emmerik hechten mannen en
vrouwen ongeveer evenveel waarde aan za-
ken die rechtstreeks met het werk te maken
hebben, zoals een prettige werkplek; leuke
contacten en een goed salaris.

In factoren die te maken hebben met de si-
tuatie thuis verschillen mannen en vrouwen
wel duidelijk. Vrouwen hechten meer belang
aan basisvoorwaarden, zoals de mogelijkheid
om parttime te werken en kinderopvang. Het
gebrek aan die voorzieningen wordt gezien
als een belangrijk probleem.

Vrouwelijke werknemers laten vaker dan
mannen de keuze voor een bepaalde werk-
plek afhangen van het aanbod aan basisvoor-
waarden, Volgens promovenda Van Emme-
rik moet speciaal beleid dat de deelname van
vrouwen aan het arbeidsproces vergroot, dan
ook voornamelijk worden gericht op het rea-
liseren van dergelijke voorzieningen.

Israël en Arabieren niet eens over aard gesprek

Informeel overleg
eveneens mislukt

WASHINGTON - Ook de pogingen
die Amerikaanse functionarissen
hebben ondernomen om in Was-
hingtori alvast informele gesprek-
ken op gang te krijgen tussen leden
van de Arabische delegaties en Is-
raëliërs zijn misgelopen.

De Israëliërs stonden erop dat deze
gesprekken buiten de formele ont-
moetingsplaats van het Amerikaan-
se ministerie van Buitenlandse
Zaken moesten plaatsvinden, ter-
wijl de Arabieren slechts met offi-
ciële Israëlische delegatieleden
wilden praten, zo zeiden diploma-
tieke bronnen.

Gisteren werd in de Amerikaanse
hoofdstad de aankomst verwacht
van de voorhoede van de officiële
Israëlische delegatie naar de tweede
ronde van het bilaterale overleg in
het kader van de vredesconferentie
voor het Midden-Oosten. Zondag
arriveert de delegatie zelf.

Israël heeft inmiddels laten weten
bereid te zijn om voor maandag, de
datum waarop men pas met de be-
sprekingen wil beginnen, informeel
overleg te voeren. De Amerikaanse
onderminister van Buitenlandse
Zaken Edward Djerejian besprak
deze mogelijkheid donderdag in af-
zonderlijke.ontmoetingen met Ara-
bieren en Palestijnen. Syrië weiger-
de in ieder geval.

Het hoofd van het onderhandelings-
team Muwaffak Allaf verklaarde
dergelijk overleg niet te zien zitten.
„Waarom? We zijn hier naar toe ge-
komen om bilaterale gesprekken
aan te gaan", aldus Allaf.

Restaurateur
van bedrog
beschuldigd

AMSTERDAM - Directeur Wim
Beeren van het Stedelijk Museum
in Amsterdam wil duidelijkheid
van de restaurateur van Barnett
Newmans' schilderij 'Whos Afraid
ofRed, Yellow and Blue' over diens
restauratie-methode. Desnoods
moet een contra-expertise, op kos-
ten van de restaurateur, uitkomst
bieden, nu uit een rapport van het
Gerechtelijk Laboratorium in Rijs-
wijk blijkt dat de Newyorkse res-
taurateur Daniel Goldreyer het in
1986 vernielde doek gedeeltelijk
heeft overgeschilderd. Bovendien
blijkt hij daarbij een soort huisschil-
dersverf te hebben gebruikt.

Beeren heeft Goldreyer, ondanks
eerdere beschuldigingen van be-
drog, altijd verdedigd. In een bege-
leidende brief aan de Amsterdamse
cultuurwethouderBaak (D66) geeft
Beeren echter toe dat de opperste
verflaagvan het schilderij een ande-
re samenstelling heeft dan de door
Newman gebruikte verfsoort, die
lijnolie als basis heeft. „Ook buiten
de beschadigde gedeelten lijkt dus
sprake te zijn van overschildering",
aldus Beeren.

Volgens de museumdirecteur was
de mondelinge en schriftelijke toe-lichting van Goldreyer op derestau-
ratie 'ontoereikend, met name watbetreft de laatste fase van het on-
derzoek.' Wel blijft de directeur bij
zin standpunt dat het eindresultaat
'goed en tevredenstellend' is.

Astmapatiënten: 600 gulden bijbetalen
UTRECHT - De Astma Pa-
tiënten Vereniging heeft
gisteren alarm geslagen na
meldingen van cara-patiën-
ten dat zij sinds 1 december
plotseling - afhankelijk
van de dosering - 150 tot
600 gulden per maand moe-
ten bijbetalen voor bepaal-

de medicijnen.
Het betreft Ventolin Nebules en
Ventolin-oplossing die via verne-
velaars worden toegediend.

In een brief aan staatssecretaris
Simons (Volksgezondheid)
schrijft de vereniging dat deze
middelen worden gebruikt door
patiënten bij wie elke andere

medicatie en/of toedieningsvorm
minder of geen effect heeft.

Als ze de eigen bijdrage niet
kunnen betalen, moeten ze over-
stappen op Berotec-vloeistof (fe-
noterol). De vereniging herinnert
eraan dat de fabrikant van Bero-
tec, Boehringer Ingelheim, zelf
heeft gewaarschuwd tegen conti-
nu gebruik van dit middel.

punt uit

Premier
Het Poolse parlement heeft de
benoeming van Jan Olszewski
tot nieuwe premier gisteren
goedgekeurd. Vóór de 61-jarige
voormalige advocaat van Soli-
dariteit stemden 250 afgevaar-
digden, tegen waren 57 parle-
mentsleden en 107 anderen
onthieldenzich van stemming.

Massagraf
De politie van Sri Lanka heeft
een massagraf ontdekt met de
lijken van meer dan twaalf
autobestuurders. De slachtof-
fers zijn volgens de politie ver-
moord door dieven. De misda-
digers hebben er kennelijk een
gewoonte van gemaakt auto's
met chauffeur te huren in de
hoofdstad Colombo en de be-
stuurders elders om het leven
te brengen om de auto's te kun-
nen verkopen.

Moord
De 89-jarige vrouw die donder-
dag rond het middaguur dood
in haar woning aan de Vondel-
straat in Amsterdam werd ge-
vonden, is vrijwel zeker om het
leven gebracht. Dit heeft de po-
litie gisteren bekendgemaakt.
Het slachtoffer lag op de grond
in de huiskamer en haar mond
was met tape afgeplakt. In het
huis bleken diverse kasten
opengebroken. Het recher-
cheteam dat de zaak onder-
zoekt, gaat er daarom vanuit
dat er sprake is geweest van
een inbraak.

Krakers
Het Openbaar Ministerie (OM)
zal niet in cassatie gaan by de
Hoge Raad tegen de vrijspraak
van 115 krakers van het Wol-
ters-Noordhoffcomplex op 26
november bij het gerechtshof
in Leeuwarden. Het OM eiste
eerder zes tot acht maanden
onvoorwaardelijke celstraf. We-
gens gebrek aan bewijs sprak
het Hof de 115 krakers onlangs
vrij en veroordeelde er acht. Nu
van cassatie van het vonnis
wordt afgezien, zijn de 115 kra-
kers definitief vrij.

Werkbezoek
Koningin Beatrix gaat volgend
jaarop werkbezoek naar de Ne-
derlandse Antillen. Ze zal in
elk geval Aruba, maar ook an-
dere eilanden aandoen. Het is
dan alweer vijfjaar geleden dat
Beatrix een bezoek aan de An-
tillen bracht. Dat was in 1987,
toen zij kroonprins Willem-
Alexander aan de bevolking
voorstelde.

Vastgeketend
Een man die eergisteravond
vastgeketend aan een boom in
Purmerend werd gevonden,',
blijkt een 29-jarige Fransman
te zijn. De politie trof de man,
geketend met handboeien, aan
na een anoniem telefoontje.
Agenten probeerden in alle
mogelijke talen contact te krij-
gen met de man, maar vingen
bot. Hij verkeerde zwaar onder
invloed van verdovende mid-
delen. Waarom hij aan de boom
vastzat, is nog steeds niet be-
kend. De Fransman is inmid-
dels als illegale vreemdeling
het land uitgezet.

Gijzelaar
Het Franse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken heeft bekend-
gemaakt dat een Fransman
meer dan een jaar lang in Liba-
non is vastgehouden door de
militante sji'itische Hizbollah-
organisatie. In een communi-
quévan het ministerie staat dat
de Franse staatsburger Claude
Girard op 3 oktober 1989 in
Beiroet werd opgepakt en op
22 september 1990 weer in vrij-
heid werd gesteld. Uiteindelijk
is Girard uitgewisseld tegen
twee Hizbollah-leden, die in
handenvan een christelijke mi-
litie waren.

Vuurwapens
Het Canadese parlement heeft
een wetsvoorstel goedgekeurd
om de regels voor het bezit van
vuurwapens te verscherpen.
Het besluit kwam een dag vóór
de tweede verjaardag van de
moord op 14 vrouwen in Mont-
real. De wet verbiedt de invoer
van militaire wapens en maakt
het moeilijker om een wapen-
vergunning te krijgen. Onge-
veer 1.400 Canadezen sterven
elk jaar door het gebruik van
vuurwapens.

Drugskartel
Leden van de Amerikaanse fe-
derale drugs-brigade DEA heb-
ben woensdag en donderdag
ongeveer 45 leden van het
drugskartel van Cali gearres-
teerd, zo heeft een woordvoer-
der van de DEA meegedeeld.
De woordvoerder sprak van
'een grote, grote slag' voor de
Colombiaanse organisatie. De
meeste arrestaties werden in de
regio New Vork verricht.
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Kettingbotsing: 17 doden

" Een politiefunctionaris inspecteert een totaal
uitgebrand autowrak op de vierbaans autoweg
20 kilometer van Bilbao richting Sen Sebastian
in Spaans Baskenland. Door dichte mist ont-
stond een kettingbotsing, die aan 17 mensen het
leven kostte. Een woordvoerder van de regionale
Baskische overheid verklaarde dat bij het onge-
luk zeker 25 voertuigen betrokken waren en dat
minstens 40 personen gewond waren geraakt.
Hij verwachtte dat het slachtoffer-aantal nog
zou oplopen, omdat bergingswerkers nog bezig
waren de verwrongen en verbrande autowrak-
ken open te zagen.

Voor het beste slaapcomfort

Mvcn /loun "jfr
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Keuze
De gemeente Beesel vindt het
wèl goed dat de burger zelf aan-
geeft welk huis-aan-huisblad
bezorgd mag worden, maar de
nieuwe sticker biedt de moge-
lijkheid om een keuze te maken
uit slechts drie van die bladen
waaronder (jawel!) het eigen in-
formatieblad van de gemeente

Beesel. Twee andere huis-aan-
huisbladen die in die regio ver-
spreid worden, komen niet op de
sticker voor. Een voorselectie
door de gemeente, derhalve.
Een ander pikant detail: poli-
tieke folders worden niet als
'handelsreclame' beschouwd en
mogen wel ongevraagd en onge-
adresseerd verspreid worden.
Men gaat er kennelijk blinde-
lings van uit dat dergelijke fol-
ders niet ongewenst zijn.

Ook gaat de gemeente voorbij
aan de belangen van de kleine of
grote winkelbedrijven. Men
heeft verzuimd de Limburgse
Organisatie van Zelfstandige On-
dernemers (LOZO) in te lichten
of om een advies te vragen aan
die organisatie. Men haalt trots
een kleine woonboulevard en
een Edah-supermarkt binnen de
gemeentegrenzen, om vervol-
gens de communicatiemogelijk-
heden van die ondernemingen
met hun consumenten te beper-
ken.

Het gaat in deze kwestie niet zo-
zeer om het specifieke beleid
van de gemeente Beesel maar
veel meer om de principiële
vraag of het een goede zaak is
dat een gemeente zich in derge-
lijke mate in het privéleven van
de burger kan mengen. Gaat het
'Beeselvirus' straks verder om
zich heengrijpen? In Voerendaal
wellicht?
Wordt er straks door de gemeen-
te naast een voorselectie van
huis-aan-huisbladen ook be-
paald welke dagbladen de bur-
ger mag ontvangen? Is het een
goede zaak dat een gemeente be-
paalt of een burger met een vuil-
niszak in zijn auto mag rijden of
niet? Kortweg: neen.

Belangen
De gedachte dat de gemeente
Beesel met het eigen stickerbe-
leid de belangen van de inwo-
ners beter behartigt, is ook een
illusie. Als verspreiders ondanks
hun uitdrukkelijke onderwer-

ping aan de gedragslijnen van de
Code Brievenbusreclame in be-
paalde gemeenten alleen maar
geadresseerd kunnen versprei-
den, zullen de opdrachtgevers
die de consument willen berei-
ken, met etiketjes gaan werken.
Er vindt dan gewoon een ver-
schuiving plaats.
Het alternatief is dat bedrijven
Beesel wegens de te hoge bezor-
gingskosten gewoon van de lijst
schrappen en de inwoners ver-
stoken blijven van voor hen
mogelijknuttige informatie.

Het streven om overheidsbe-

moeienis toteen verantwoord en
noodzakelijk minimum te hou-
den, is een goed uitgangspunt in
een democratie. Er zijn zaken die
onder regelgeving dienen te val-
len voor een ordelijke gang van
zaken binnen de samenleving.
Maar of de overheid dient te be-
palen wat er in brievenbussen
bezorgd mag worden of welke
kranten dan wel huis-aan-huis-
bladen door de burgers ontvan-
gen mogen worden, lijkt zeer de
vraag. Zeker als de regelgeving
ook nog eens omgeven wordt
door onduidelijkheid en dubieu-
ze uitzonderingen.

Actiegroep Kamerleden wil oude vergaderzaal handhaven

Conservatisme steekt kop op
bij nieuwbouw Tweede Kamer

DOOR HENRI KRUITHOF

t DEN HAAG - In de kerst-
vakantie gaan de verhuisbe-
drijven aan de slag om
Kamerleden, hun medewer-
kers en ambtenaren van het
oude Tweede-Kamerge-
bouw naar het nieuwe te
verhuizen. Weliswaar wor-
den de plenaire vergaderin-
gen nog even in de oude
zaal gehouden, maar alle
andere activiteiten zullen
vanaf januari in het nieuwe
Kamergebouw plaatsheb-
ben.

Door velen is jarenlang naar dit
moment uitgekeken. Nu het ech-
ter snel dichterbij komt, begin-
nen ook kritische geluiden door
te klinken. De tegenstanders van
het nieuwe Kamergebouw heb-
ben zelfs een actiecomité opge-
richt om de oude vergaderzaal in
de huidige staat te handhaven.
Kamervoorzitter Deetman voelt
daar niets voor. De 'conservatie-
ven', onder leiding van het
PvdA-Kamerlid Bram Stemer-
dink, gebruiken formeel als ar-
gument dat in de 'oude' zaal een
groot deel van de democratische
geschiedenisvan Nederland zich
heeft afgespeeld. Maar Deetman
vermoedt een 'verborgen' argu-
ment. Hij is bang dat op den
duur ook een actie op gang komt
om de vergaderingen weer in de
oude zaal te laten plaatsvinden.
En dat nieuwe gebouw is er niet
zomaar neergezet, vindt de Ka-

, mervoorzitter.
Daarom is Deetman van plan de
oude vergaderzaal te verbouwen

tot wat zij eens is geweest: een
balzaal. Dat mes snijdt aan twee
kanten. Deetman heeft een re-
presentatieve ontvangstzaal voor
feesten en partijen en bovendien
krygen eventuele actiecomités
die terug willen naar de oude
vergaderzaal geen kans meer.

" BRAM STEMERDINK
...conservatief...

Steun
Stemerdink en de zijnen laten
zich vooralsnog niet uit het veld

slaan. In een brief aan alle colle-
ga's vragen zij om steun. Zn'
menen dat de democratische ge-
schiedenisvan ons land gehand-
haafd moet blijven voor het
nageslacht. En het door Deet-
man gevreesde verborgen argu-
ment blijkt aanwezig: er zouden
toch ook nog wel eens commis-
sievergaderingen kunnen wor-
den gehouden, vindt de PvdA'er.

Het is maar de vraag of Stemer-

dink gelijk heeft. Het argument
datje een zaal moet bewaren om
de gebeurtenissen die er zich
hebben afgespeeld, is niet erg
sterk. Als de zaal nu zelf enige
architectonische waarde had,
was er nog iets voor te zeggen.
Maar de groene bankjes en dito
gordijnen hebben slechts waarde
voor wie ertussen hebben ge-
werkt en die generatie sterft
sneller uit dan Stemerdink
denkt.
Het lijkt dan ook puur conserva-
tisme (overigens een niet onbe-
kend verschijnsel binnen pro-
gressieve partijen) dat Stemer-
dink tot zijn actie heeft gebracht.
Een vorm van conservatisme die
wel vaker opduikt als grote ver-
anderingen op til zijn. Waarom
moeten we naar het nieuwe; het
oude is toch nog goed genoeg?

Van de wijs

f / politiek objectief J

Gelukkig zal de meerderheid
van de Tweede Kamer zich niet
door Stemerdink van de wijs la-
ten brengen. Toen - jaren gele-
den alweer - werd besloten tot
de bouw van een nieuwe Tweede
Kamer, zijn de gevolgen van dat
besluit voldoende onder ogen
gezien. Het oude gebouw vol-
deed allang niet meer aan de ei-
sen van deze tijd. Dat met de
verhuizing ook iets van de histo-
rie verloren zou gaan is jammer,
maar onvermijdelijk. Als de ko-
ningin op 28 april de nieuwe ver-
gaderzaal officieel opent, zal het
rumoer waarschijnlijk snel ver-
stommen.
Het verliesvan het oude is overi-

gens met het enige dat de r_a-

merleden in beroering heeft
gebracht. Ook de naamgeving
van de vergaderzalen heeft stof
doen opwaaien. Vooral de ver-
noeming van Marcus Bakker, de
eens zo stalinistische voorman
van de Communistische Partij
Nederland, heeft de nodige pro-
testen losgemaakt. Zonder suc-
ces overigens.

opinie

Middenlimburgse gemeente lijkt bolwerk van betutteling

Beleid Beesel kat in de zak
DOOR RON BROWN

BEESEL - Katten aan de
lijn, geen vuilniszakken
meer vervoeren in perso-
nenauto's, gemeentelijke
zeggenschap over de brie-
venbus van de burger...
Beesel hééft 't! De ernstig-
ste overtreding aldaar lijkt
het per auto bezorgen van
een onaangelijnde en onge-
adresseerde kat in een ille-
gale vuilniszak.

Is deze Middenümburgse ge-
meente een bolwerk van betutte-
ling of een verlichte pionier op
het gebied van de plaatselijke
milieuproblematiek?
Over de laatste opvatting rijst
ernstige twijfel. Gevreesd moet
worden dat de consequenties en
de principiële kanten van het
Beeselse gemeentebeleid, dat
onlangs met (negatieve) landelij-
ke aandacht beloond werd, in
ieder geval niet goed overzien
worden.

en hun opdrachtgevers verplich-
ten zich er dan toe om zorg te
dragen voor het respecteren van
die wens.

Het voordeel van de formele aan-
vraag van die sticker is boven-
diendat het adres van de betrok-
kene en zijn wens geregistreerd
worden, de bezorgers opdracht
krygen die adressen te vermij-
den en het geheel ook door de
verspreiders gecontroleerd kan
worden.
De gemeenteBeesel fietst vrolijk
door die landelijke regeling heen
en verstrekt 'blindelings' stic-
kers tegen reclamedrukwerk,
zonder enige vorm van registra-
tie of mogelijkheid het proces
bestuurbaar te houden.
De bewuste Algemene Plaatselij-
ke Verordening (APV) stelt dat
het verboden is om „huisreclame
in de vorm van folders bij die ge-
bouwen te verspreiden of te la-
ten verspreiden, waar de recht-
hebbende mondeling, hetzij
schriftelijk te kennen geeft deze
handelsreclame niet te willen
ontvangen."
Er staat echter helaas niet bij aan

[ / achtergrond ]
Ook het doel van de verordenin-
gen inzake katten, vuilniszakken
en brievenbussen blijft wat obs-
cuur, tenzij het maken van kne-
velende regeltjes ook al een
einddoel is.
Neem de brievenbusaffaire. In-
dien een burger geen ongeadres-
seerd reclamedrukwerk in zijn of
haar brievenbus wenst, kan hij
of zij een beroep doen op artikel
13 van wat heel geleerd heet: de
Code Brievenbusreclame, Huis-
sampling en Direct Response
Advertising. Dat betekent dat de
betrokkene een sticker kan aan-
vragen bij het Direct Marketing
Instituut Nederland en die op de
brievenbus kan plakken. De ver-
spreiders van reclamedrukwerk

wie dit kenbaar gemaakt moet
worden: de gemeente, de bezor-
ger, de verspreider of de op-
drachtgever.
Sterker nog, het is helemaal niet
duidelijkwie in zon geval eigen-
lijk strafbaar is. Kennelijk mag
depolitie dat achteraf uitzoeken.

Verkeerd
Tegenstanders menen dat het
geen pas geeft iemand die er zul-
ke 'verkeerde' ideeën op na hield
te vernoemen, ondanks het feit
dat vriend en vijand het erover
eens zijn dat Bakker een goed
parlementariër was. Sommigen
gaan zelfs zo ver een vergelijking
te maken met NSB'ers, naar wie
toch ook geen vergaderzalen ge-
noemd zijn.
De voorstanders van de 'Marcus
Bakkerzaal' wijzen er echter op
dat de voormalige communisti-
sche leider zich altijd democra-
tisch heeft opgesteld en dus, net
als alle andere vernoemde parle-
mentariërs, recht heeft op een
ereplaatsje in het nieuwe ge-
bouw.
Ondanks deze schermutselingen
kijken verreweg de meeste Ka-
merleden reikhalzend uit naar de
nieuwe behuizing. Nu nog moe-
ten ze vaak een piepklein kamer-
tje delen met een of meer colle-
ga's en medewerkers. Straks
zullen ze bijna allemaal een ei-
gen kamer hebben. En ook de
nieuwe vergaderzaal heeft voor
velen aantrekkelijke aspecten, al
was het alleen maar omdat de te-
levisieregistratie veel beter zal
zijn.
En de historische waarde van
het oude gebouw zal ook niet
verloren gaan. Na een grondige
opknapbeurt, die komend voor-
jaar van start gaat, zal het ge-
bouw weer in gebruik worden
genomen, al zijn de groene gor-
dijnen en de bankjes dan ver-
dwenen. Wie nog eens in die
bankjes plaats wil nemen, kan
zich volgend jaar melden in het
nieuwe gebouw. In één van de
kleinere zalen zullen de bankjes
een plaats krijgen. Heeft Stemer-
dinktoch nog een beetje zijn zin.

lezers schrijven
Vernielzucht

Er is veel ergernis over de ver-
nielzucht van de jongere genera-
tie en het beroven van oudere
mensen. Het is bijna onmogelijk
dit een halt toe teroepen. Politie
moet bezuinigen en er zijn men-
sen die foute dingen zien maar
het niet durven aan te geven,
bang dat ze dan met dat soort in-
dividuen te maken krijgen. Zelf
ben ik wao'er geworden ten ge-
volge van een roofoverval door
dit soort knapen. Ik doe nu vrij-
willigerswerk, al jaren. Ik doe
het graag. Maar als je dan op een
morgen tot de ontdekking komt
datje autovernield is, ramen zijn
ingeslagen en de assen gebro-
ken, kortom rijp is voor de sloop,
dan sta je toch raar te kijken.
Ik ben maar WA verzekerd en de
daders zijn onbekend. Dus dag
auto! En dat gaat zo maar door.
Maar ze pakken mij niet alleen,
maar ook de mensen die ik hulp
móet en wil geven. Ik heb maar
één goede oplossing: wees niet
bang. Geef het toch door aan de
politie, de benadeelden zijn u er
dankbaar voor.
ECHT Chef Beent

Inflatie
Over het feit dat Wim Kok be-
zorgd is over de inflatie, heb ik
mij mateloos geërgerd. Hij geeft
nota bene zelf toe dat de over-
heid er toe heeft bijgedagen. Dit
is toch ronduit schandalig. Hier
in Nederland gebeuren nog meer
schandalige zaken, nietwaar
mijnheer Simons, mijnheer Rit-
zen en mevrouw Maij-Weggen?
Wij hebben ook lastvan de infla-
tie en dan vraagt Kok toch nog
matiging bij de looneisen. Neem
maar de dure benzine, het dure
openbaar vervoer, de ziektekos-
ten of het onderwijs; dit is toch
allemaal niet normaal! Er moet
maar eens wat minder aan ont-
wikkelingshulp uitgegeven wor-
den, dan kan gezondheidszorg
en onderwijs gratis, dan wel
goedkoper, worden. Het is een
bekend feit dat wij Nederlanders
het minst vrij te besteden heb-
ben, dit hoeft niet. Ook wat be-
treft het aardgas: de grootver-
bruiker wordt weer gespaard,
terwijl wy, de kleinverbruiker,
het gelag mogen betalen! En dan
klaagt Wim Kok over de inflatie.
Deze man pleegt verraad aan de
arbeidersklasse. Deze regering
moet weg en mag in deze vorm
ook nooit meer terugkomen.
HEERLEN M.B. Baets

Mer Gijsen
w _»

Wanneer mgr Gijsen ons een
aantal zéér respectabele vrou-
wen, stichteressen van verschil-
lende congregaties, als voor-
beeld stelt van dienstbaarheid,
moet men zich toch afvragen,
hoe het dan toch komt dat al de-
ze 'voorbeeldige uitstralingen'
bij al deze congregaties dood-
bloeden?
Mgr Gijsen stelt al deze voor-
beelden in het spoor van Maria,
van wie historisch niets anders
bekend is, dan dat zij de moeder
van Jezus van Nazareth was, en
geleefd en gestorven is in bal-
lingschap in Efeze aan de zuid-
kust van Turkije. Haar bekend-
heid bestaat uit mythologische
verhalen, in de loop der eeuwen
door de RK-Kerk aan haar toege-
schreven, van wie de meest over-
dreven voorstellingen zijn, de
maagdelijke geboorte van Jezus,
de lijfelijke hemelvaart, en de
'onbewezen' mystieke verschij-
ningen, vooral de laatste twee
eeuwen in enkele afgelegen
plaatsen in Europa. Fatima,
Lourdes, Banneux en nu on-
langs weer in Mejugorje in Joe-
goslavië. Het koppelen van de
respectabele levenswijzen van
genoemde vrouwen, aan een on-
waarschijnlijk en ongeloofwaar-
dig 'voorbeeld' mist uiteindelijk
iedere inspiratie tot navolging!
HEERLEN L. Cordewener

Radio 1
Tussen alle misère in de krant
over de media, vooral tv en ra-
dio, eindelijk een goed bericht:
er komt een actie voor een betere
ontvangst van Radio 1 en 5, zo
was op 3 december in het LD te
lezen. Bij een toenemend aantal
verloren uren bij de buis is radio
1 een verademing. Een schande
echter, dat deze zender niet 24
uur per dag via de FM is te be-
luisteren. Ook voor mijn kabe-
lexploitant is dat nog steeds niet
mogelijk, zo deelde hy mij mee.
Op zondagmiddag wil iemand
normaal naar 'Langs de lijn' luis-
teren, maar een zang- of blaas-
concours via de regionale zen-
der, dwingt de luisteraars vlie-
gensvlug naar de middengolf
over te schakelen. Teveel uitzen-
dingen worden op FM door de
regionale zender naar believen
geblokkeerd. Het is niet aan-
vaardbaar dat iedere stad of dorp
radiootje kan spelen op FM ter-
wijl de informatiezender Radio 1
piepend door de luidsprekers
komt. Als trouw betaler van luis-
ter-, kijk- en kabelabonnements-
geld kan ik slechts protesteren
tegen deze wanprestatie en ho-
pen dat radio en kabel eindelijk
eens met de tyd meegaan, liefst
zo snel mogelijk.
GELEEN H. van Noesel

WK dansen
Wij hadden ons veel voorgesteld
van de wereldkampioenschap-
pen dansen in het MECC. Wat
viel dat tegen! Regelmatig zie je
danswedstrijden op televisie en
dat is pas een verzorgde ambian-
ce. Ik zal proberen óp een rijtje
te zetten wat ons stoorde. 1. We
waren ruim op tijd voor onze
'loge-plaatsen. Voor ’ 75,- pef
kaartje. Tribune ’ 50,-. Er was
amper verschil tussen 'loge' en
'tribune.De tribune was plusmi-
nus 70 centimeter hoger dan de
loge. De mensen aan de tweed"
rij tafeltjes van de loge hadden
de pech te moeten staan om iets
te zien. 2. We bestelden koffie-
Na drie kwartier kwam dan de
koffie. Geen melk en suiker-
Toen eindelijk een kannetje
melk en suiker kwam, was de
toch al lauwe koffie koud. Votf
twaalf personen één kannetje. 3-
De consumptiebonnen kosten

’ 1,25 maar je moest voor biefi
fris, koffie twee bonnen geven. 4-
De frisdrank was lauwen zondC
prik. Op mijn vraag een flesje
Spa geserveerd te krijgen, was
het antwoord: „Dat hebben vve
niet." 5. Het glas bier was f°
slecht verzorgd dat het schuin1

weg was voor het op tafel stond-
6. Het personeel aan onze kan'
was veel te jong en onervaren- *De lange pauzes hadden bete'
kunnen worden opgevuld me'
dansdemonstraties, desnoods
van de dansscholen in de regi°'
in plaats van een modeshow rnej
verschillende modellen die niet
wisten hoe ze kleren moesten
showen. 8. De juryleden stonde"
regelmatig hinderlijk in de weÉ>-
Dan te bedenken dat het via de
televisie wordt uitgezonden °"een onmogelijke dag, met een
onmogelijk tijdstip: maandag
middag om vijf uur. Hier hee'1
men een geweldige kans laten
liggen. Het lijkt wel of in Nedef'
land alleen tijd optv vrijgemaal
kan worden voor voetbal. ,
Kortom, wat een happening ha
kunnen worden, werd een flop-

GELEEN Mevrouw Jonge"

VN-waarnemer
Op zaterdag 23 november jl. \e
scheen in de Vrijuit van het Lij11!
burgs Dagblad een verslag 'vf,
Midden-Oosten en de Waarheid'
Een verslag gebaseerd op erv*
ringen van kolonel b.d. J-rj
Mühren, die in de jaren zestijj
VN-waarnemer was. Dit versla*
plaatst Israël weer eens in de b
klaagdenbank.

Drie aspecten uit dit verslag hej£
ben een nadere toelichting n
dig.- De gedemilitariseerde zone^betreffende het incident op
april '67 nabij kibboets Ha'on- K
raëliërs bevonden zich in de bv
ferzone en dat was niet alle^maar om bestandslijnen .
schenden of te provoceren, r»
ging erom de terreurorganisat
El-Fatah aan te pakken. Die op'
reerde het hevigst in 1965/1*
met 300 sabotagedaden. Er sgen heel wat Fatah-bases lan^j
de Israëlisch-Syrische grens, 9
onder een keten van Syrisc^
bergvestingen. Daar lagen °..j
19 nederzettingen aan sraeo-sche kant, terwijl in de buffer»\
ne een met personeelsgeb 1"
kampende VN-groep lag. Om j,
die Fatah-bases te lokalise'.j
moesten Israëliërs zogenaafl1

provoceren. g.- De ontstane botsing op d^cy-
vende april tussen Israël en
rië was beslist niet de dir? ,
aanleiding tot de Zesdaagse ü jg
log. De Russen hadden op .3
oktober '66, 3 februari '67 en <j
mei '67 valse geruchten verbr
over grote Israëlische troep gt
concentraties aan de grens n
Syrië. Vervolgens werden oPlujt
mei '67 de VN-troepen bij b£S J ntvan secretaris-generaal Oe *h g-
uit de Sinaï en Gaza teruPgj
haald waarna Nasser op 22 npg
de Straat van Eilat afsloot■ {
zeeweg naar Eilat was dus * .^
Israël geblokkeerd, net zoal'
de Suez-oorlog in 1956.
- Water, uiteraard van leVf?jen'
lang voor landen in het Mi"01 je
Oosten zou eveneens mede
aanleiding tot de Zesdaags*3' <jt
log zijn geweest. Weer
beschuldigendrichting Israf ~wezen. Welnu in 1955 werd^ddoor de VN financieel éeS^^plan tot gezamenlijk gebrui" öf
het water van de Jordaan agy-
Israël, Jordanië, Libanon etï^ef
rië door de Arabische Liga
worpen.
LANDGRAAF J.H.G. S**"*
(Door redactie ingekort)

Komt er nog licht in EG-duisternis?
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Zwart
v e kindertekeningen die Ognjeno-"'c de laatste maanden onder ogen
jJ'Jgl. zijn gevuld met zwarte bloe-jjjeti, zwarte figuren, soldaten,
j^ks en vliegtuigen. „Zwart is een
j^ur die kinderen normaal zelden
pruiken. Als ik een jaar of driej*leden een tekening met zwarte'°ernen had gezien, dan zou ik
**Jt gealarmeerd zijn geweest. Nudat heel gewoon."

ial tekeningen van oudere kin-
j^r^n doen nog maar weinig kin-

j jachtig aan. Tot de droefgeestige
Jukstukken behoort een portret

I* 11 de Kroatische president Tudj-
jj an, het gezicht vervormd tot een

en het lichaam omwon-
n met een zwarte slang. Een an-J r̂s tekening toont Tudjman met

doorzeefd lichaam en zijn voe-
-11 in een plas zwart bloed.

[_? wijze waarop kinderen de we-
" 'd in hun tekeningen en hun spel
iy e n> is een weergave van de ma-

!|. 6r waarop volwassenen haar aan
presenteren. En veel ouders

%etl' constateren Ognjenovic en
\\^T collega's Smilkja Ivackovic en
i[s. tv jc geen enkele poging om
l^1kinderen te beschermen voor
!o 0 ar>gsten en het geweld van de
|Vj °8- Integendeel, de aanschaflig*! een camouflagepakje voor de
|<j e,ne behoort inmiddels tot de goe-
ik

, gebruiken van veel Servische
(lers en moeders.

(j^s een kind zegt dat alle Kroaten
Ot)0c« moeten, of dat het een goede

zou zijn het Kroatische
fei! 1 ren voedsel te vergifti-
djh. dan heeft het dat niet zelf be-

Cnt, dan heeft het dat soort

ideeën thuis gehoord. En een klein
meisje dat een tekening maakt van
een kind en een man en het de titel
geeft 'Ustasha snijdt meisje de keel
door', is ook niet zelf op dat idee
gekomen."

Kinderen leren denken in catego-
rieën die hen eigenlijk vreemd zijn.
Begin jaren zestig deed Ivic onder-
zoek naar het zelfbeeld van eerste-
klassers. De kenmerken die kleu-
ters van zes en zeven toen van
zichzelf noemden, waren simpel: ik
ben een jongen, zeven jaar oud, ik
zit op school, ik heb een hond. De
laatste anderhalfjaar zeggen ze er-
bij: ik ben Serviër. Wat dat is, daar
hebben ze geen idee van, maar dat
het belangrijk is, dat is tot hen door-
gedrongen.

Lichamen
Kleine kinderen hebben geen voor-
stelling van oorlog, tot die over hen
komt. Als hen wordt gevraagd wat
oorlog eigenlijk is, sommen ze voor-
al de verschijnselen op: de huizen
worden vernield en er zijn tanks in
de straat. Verder beschrijven ze de
gewelddadige scènes, de lichamen
met uitgestoken ogen en doorge-
sneden kelen. Dat zijn dingen die je
niet op tv ziet, maar waar volwasse-
nen het wel vaak over hebben.
Net zo onbegrijpelijk als het begrip
oorlog zelf, is voor hen de voorstel-

Hng hoe dat geweld ooit moet eindi-
gen. „Als alle Kroaten dood zijn", is
een logische en vaak genoemde op-
lossing. Sommigen menen dat deze
oorlog eindigt als de volgende be-
gint, een wat wanhopige kijk op een
wereld waar ze niets van begrijpen.

Anderen, en dat is volgens Ognjeno-
vic de meest gezondereactie, willen
het geweld stoppen door een liedje
voor de soldaten te zingen of teke-
ningen voor hen te maken. „Dat zijn
de methoden waarmee kinderen
volwassenen tot iets proberen te be-
wegen. Als kinderpsychologen pro-
beren we dat soort uitingsvormen te
stimuleren. Het krijgt dan tenmin-
ste een vorm waar ze zelf mee kun-
nen omgaan."

De drie psychologen zien een dui-
delijke toename van onzekerheid,
angsten, nachtmerries, eetstoornis-
sen en agressie onder kinderen.
Extreem was het geval van een
vluchteling, een jongenuit deKroa-
tische kuststad Sibenik, die onlangs
op school werd doodgestoken door
een klasgenoot.
De directe aanleiding was een onbe-
tekenend incident. Het slachtoffer
had de dader op de tenen getrapt.
Het grote probleem, en daar kam-
pen veel Servische vluchtelingen
uit Kroatië mee, is zijn dialect. Net
als Kroaten sprak hij niet over
'chleb' maar over 'kruch' als hij

brood bedoelde en doorspekte hij
zijn woorden met de typischKroati-
sche j-klank. Dat maakte hem in de
ogen van klasgenoten tot vijand.

Veteranen
Dat de Kroaat de vijand is, dat we-
ten inmiddels ook de kleinsten. In
een klas met twaalfjarige kinderen
meende onlangs de helft dat alle
Kroaten moordenaars zijn. Het ge-
bruikelijke indiaan-en-cowboy spel
is inmiddels vervangen door Ser-
viër-en-Kroaat, waarbij de Kroaten
de slechteriken zijn. In Zagreb
wordt hetzelfde spel ongetwijfeld
ook gespeeld, alleen met een andere
rolverdeling.

Ivic: „Wat vooral opvalt, is dat de
enorme agressie bij dat spel, veel
meer dan bij het traditionele in-
diaan-en-cowboy. De kinderen die
de Serviërs spelen, zeggen vanaf het
begin dat alle Kroaten dood moe-
ten. De rol van Kroaat is vooral
weggelegd voor de zwakkeren die
zich daar niet tegen kunnen verwe-
ren."

Voor kinderen in de puberteit is de
oorlog geen spel meer. Sommigen
kiezen voor het pacifisme, anderen
zien het geweld als een chantage-
middel. Ze bedreigen hun ouders
ermee naar het front te vertrekken.

Sommigen doen dat ook daadwer-
kelijk.
Die jongeren zijn bij hun terugkeer
over het algemeen volslagen onhan-
delbaar. „Jongens van achttien,
negentien die terugkomen, verto-
nen alle kenmerken van Vietnam-
veteranen. Ze sluiten zich op in een
groep jongensmet dezelfde ervarin-
gen, kunnen met niemand anders
vriendschappen aangaan en reage-
ren alleen maar afwerend op het
medeleven van de buitenwereld",
wet Ivic.

„Onze kinderen spelen met gewe-
ren en niet met computers", zei de
extreem-nationalistische Servische
politicus Seselj onlangs trots op tv.
De waarheid daarvan vervult de
drie psychologen met grote zorg.
Onlangs kwam een meisje om toen
zij en een vriendinnetje met pa's
pistool speelden. Er groeit in Joego-
slavië een generatie op die wordt
beheerst door angst en geweld.

Ivic: „Onze oproep tot vrede is aan
alle politici gericht, omdat we alle
kinderen van Joegoslavië willen
helpen. De Servische en Kroatische
media pleiten meestal voor hulp
aan hetzij de Servische, hetzij de
Kroatische kinderen. Maar dat is
geen bescherming van de kinderen
zelf, dat is niet meer dan een poging
om de eigen nationaliteit te red-
den."

Nederlagen Van Amelsvoort
tekenend voor het beleid

DOOR CAREL GOSELING

fl^ HAAG - Deze week rondde
Kamer de debatten over!^, belastingmaatregelen 1992 af.

£(, | spectaculiar was het niet."y's al maanden bekend was ver-
K de inflatiecorrectie in de belas-

| b.,?en- Dat scheelt al gauw zon drie
i^Centin 1992.

°ompensatie gaat het deel van
'ir, "'komen waarover geen belas-

betaald hoeft te worden, de
met 425 gulden om-

'J| _>f' Werkenden kunnen boven-
i i(i meer kosten aftrekken die zij

' \_erband met het verwerven van
iNk'ïlSten' zoals dat zo mooi heet,
i_s.eri- Dit zogenoemde arbeids-; '^^iforfait gaat met 450 gulden

o^' Voordelen waar men, af-
'V, uJk van net belastingtarief,
V alt«d 40 tot 65 procent netto
v °Verhoudt.
V

| Jiet
r degenen die het 'plaatje' nog

| triooi genoeg vonden had de; k|* er deze week nog een Sinter-
! s^iv"SuPrise. Men haalde een forse
iVf door het voorstel van staats-
i ris Marius van Amelsvoort

f_.' nanciën) om de belasting-

' N _.
Voor reiskosten tussen de

' .en wer^Plek (net reiskosten-
'"W "■

verlaBen- Én om de belas-
! e kilometervergoeding voor
{[W'p gebruik van de eigen auto
% l ** bevriezen.% de bewindsman beter kun-q4tuvfeten. Al vanaf het moment
■^^j) zijn wetsvoorstel bij de Ka-

Mer indiende bleek een meerder-
heid van CDA, PvdA en VVD tegen.
De drie grootste partijen betichtten
de staatssecretaris van stiekeme
diefstal.
De bewindsman wilde immers het
forfait 1992 baseren op de tarieven
openbaar vervoer per 1 oktober van
dit jaar, wetende dat die tarieven op
1 januari met 6,5 procent omhoog
gaan. Het forfait zou dus te laag zijn
en ook de daarmee verbonden kilo-
metervergoeding. In plaats van een
verlaging was juist een verhoging
van beide nodig.

Van Amelsvoort stribbelde echter
tegen. Hij gaf in de schriftelijke
voorbereiding van het Kamerdebat
geen krimp, om ineens afgelopen
maandag, een dag voor het debat,
met een wijziging op zijn wetsvoor-
stel te komen. De staatssecretaris
bleek bereid de Kamer halverwege
tegemoet te komen.
Ook hier had hij echter wijzer moe-
ten zijn. De Kamerfracties hadden
immers al precies aangegeven wat
zij wilden, en dat was meer dan Van
Amelsvoort maandag bood. Het ge-
volg laat zich raden: in het debat
moest de bewindsman overstag, ge-
confronteerd met een ruime Kamer-
meerderheid.
De burger wordt er beter van. De
kilometervergoeding gaat omhoog
van 44 cent nu naar 49 cent in 1992.
Bruto wel te verstaan. Netto zal het
voordeeltje uitkomen tussen 2 en
3,5 cent, afhankelijk van het belas-
tingtarief waar men in valt.
Het reiskostenforfait gaat eveneens

fors omhoog. De stijging beloopt, al
naar gelang de afstand en het ver-
voermiddel dat men neemt, tussen
enkele tientjes en vele honderden
guldens. Bovendien gaan de belas-
tingvrije vergoedingen die werk-
gevers aan werknemers mogen
geven voor hun reiskosten mee naar
boven. Winst dus allemaal.
De enigen dieer dezeweek slechter
van werden, zijn de shagrokers. De
prijs van het haaltje 250 gram kerf-
tabak gaat tussen 1 januari 1992 en
1 januari 1993 niet met f. 1,15 cent
omhoog, zoals het kabinet via een
accijnswet voorstelde, maar met f.
1,50.

Deze week haalde de bewindsman
twee zeperds: het reiskostenforfait
en de tabaksaccijns. Een paar
maanden terug waren het zaken als
het hogere huurwaardeforfait (de
belastingtoeslag voor eigenaar-
bewoners van huizen) en de fiscale
aftrek van premies op lijfrentepolis-
sen waarbij de bewindsman opzij
moest. Begin dit jaar was dat ook al
het geval bij het toekennen van rui-
mere bevoegdheden aan belasting-
inspecteurs.
De gang van zaken bij vrijwel elk
fiscaal onderwerp doet 'afbreuk aan
het gezag van de bewindsman', zo
constateerde het D66-Kamerlid

Ybema deze week in deKamer. Het
was dus nota bene de oppositie die
een bewindsman in bescherming
nam tegen zijn eigen fractie en die
van coalitiegenoot PvdA. Volgens
Ybema wordt Van Amelsvoort nu
steeds 'in nogal pijnlijke processen'
gedwongen zich bij de Kamermeer-
derheid neer te leggen.
Wie dacht dat Van Amelsvoort blij
was met deze steun, kwam bedro-
gen uit. De staatssecretaris liet
droogjes weten er voor te zijn dat
verschillen tussen hem en de Ka-
mer openlijk tot uitdrukking ko-
men in een debaten niet verdoezeld
worden via compromissen die ach-
ter de schermen tot stand komen.
Zou Van Amelsvoort niet eens op
de idee komen dat zijn voorstellen
verkeerd zijn? Dat wellicht het bij-
buigen van het beleid beter is dan
steeds met de kop door de muur te
willen? Ambtenaren uren te laten
werken op zaken die later toch an-
ders moeten? Is er niets beter te
doen dan deze vruchteloze exerci-
ties die alleen maar frustraties ople-
veren?
Twee jaar geleden werd Van Amels-
voort tot zijn eigen verrassing nog
staatssecretaris. Op een moment
dat hij zich al had neergelegd bij
een nieuwe vierjarige periode als
kleurloos Kamerlid.
Op Financiën kreeg Van Amels-
voort te maken met de 'bevlogen'
Wim Kok. Zijn ambtenaren bij de
directoraten-generaal fiscale zaken
en belastingen waren net uit de be-
lastinghervorming 'Oort'. Toptij-
den, waarin ook iets werd bereikt.

Nu wordt vrijwel elke belasting-
maatregel gekraakt door de Kamer
en moet de bewindsman wijken.
Van Amelsvoort zelf gaat overdag
regelmatig boodschappen doen. In
het gezelschap van zijn minister
wordt hij nauwelijks gesignaleerd.
Hij loopt er hoogstens enkele hon-
derden meters achter. Zou de
staatssecretaris langzamerhand niet
beter kunnen opstappen?

STAATSSECRETARIS VAN AMELSVOORT
...'ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid...

Joegoslavische kinderen geobsedeerd door het oorlogsgeweld

'Met een pistool hoef
ik niet bang te zijn'
DOOR RUNA HELLINGA

ZAGREB - Het jongetje op
I( *e tekening houdt zijn pistool
jjevig in zijn hand geklemd,flet is een zelfportret van een

peuter, een vluchte-
uit Oost-Kroatië.

i'Mijn vader heeft gezegd dat
j* met een wapen in mijn
''and nooit bang hoef te zijn",
j«cius de verklaring van de te-

'"Het is voor het eerst in mijn leven?*t ik een vierjarig kind zichzelf zo**b zien tekenen", zegt kinderpsy-
chologe Vesna Ognjenovic. Ze be-kort tot de 65 Servische pedago-
F6l» en kinderpsychologen die
portgeleden een oproep tekenden
vft. in het belang van de kinderen,ac oorlog te stoppen.

~* burgeroorlog in Joegoslavië
j^urt nog geen halfjaar en Belgra-
do ligt ver van de frontlijn. Deson-
jjjnks is de oorlog onontkoombaarS* kinderlevens binnengedrongen.

" f het kinderen van vluchtelingen
J1 de klas zijn, de bloedige beelden
it> tv of de aanhoudende gesprek-
ij-JJ van de volwassenen: de oorlog
"-heerst het leven van alledag.

" Joegoslavische
kinderen ondervinden
dagelijks de
verschrikkingen van de
oorlog aan den lijve. Op
defoto een Kroatisch
jongetje dat in een
schuilkelder van een
ziekenhuis het einde van
hetzoveelste
bombardement op de
Kroatische hoofdstad
Zagreb afwacht.

binnen/buitenland

Europees abracadabra
DOOR HANS DE BRUIJN

BRUSSEL - Het kwam er zon-
der enige aarzeling uit: 'De mi-
nisters praten over de QMV in de
CFSP van de EPU'. En de jour-
nalisten penden het zonder aar-
zeling op. Voor hen was de taal
van de woordvoerder van de
Britse ministervan Buitenlandse
Zaken Hurd geen abracadabra,
maar gewoon begrijpelijk En-
gels.

Zij hadden geen moeite om hun
lezers uit te leggen dat de minis-
ters hadden gesproken over de
meerderheidsbesluiten (Quali-
fied Majority Voting) in het ge-
meenschappelijke buitenlands
en veiligheidsbeleid (Common
Foreign and Security Policy) van
de Europese Politieke Unie (Eu-
ropean Political Union).

EMU, EPU, IGC, ECU, EC, EMI.
Europese eenwording lijkt een
kwestie van afkortingen. Ko-
mende week zal in Maastricht de
EG-topconferentie gehouden
worden, waarop de IGC over de
EMU en de EPU tot een eind
moet komen. Om alleen al die
zin een beetje te kunnen begrij-
pen hierbij een verkort Europees
woordenboek.

IGC: Intergouvernementele con-
ferenties. Overleg tussen de re-
geringen van de twaalf EG-lan-
den over de politieke, economi-
sche en monetaire unie. Begon
in december 1990 in Rome,
wordt in Maastricht afgerond.
Wordt zo genoemd omdat het
overleg niet volgens de officiële
EG-procedures verloopt.

EMU: Economische en Monetai-
re Unie. Vergaande samenwer-
king tussen de twaalf EG-lan-
den, waarbij zij pogen één
economisch en monetair beleid
te voeren. Moet op zijn vroegst in
1997 leiden tot de invoering van
één Europese munt, die de be-
staande munteenheden (dus ook
de gulden) gaat vervangen.

ECU: European Currency Unit.
Dat is die ene munt, die er nu
nog niet is. Tenminste niet als
échte munt, maar wel als reke-,
neenheid (de Ecu is f. 2,31'
waard). De EG drukt er al zijn
begrotingen in uit, en ook steeds
meer bedrijven doen zaken in
Ecu's. Je kan ook al beleggen in
Ecu's en er cheques in krijgen.

EMI: Europees Monetair Insti-
tuut. Moet in de overgangsfase
naar de ene munt de voorloper
zijn van de ene Europese centra-
le bank, die na 1997 het monetair
beleid van de Gemeenschap
moet uitvoeren en de ECU moet
gaan uitgeven. Die bank moet
grote onafhankelijkheid krijgen
om politiek misbruik te voorko-
men.

EPU: Europese Politieke Unie.
Vergaande samenwerking op het
gebied van de buitenlandse poli-
tiek en het veiligheids- en defen-
siebeleid. Wordt tot nog toe door
de twaalf geregeld als het zo uit-
komt. Doel van de EPU is daar
vaste afspraken over te maken.
Hoofdrol daarin is weggelegd
voor de WEU.

WEU: Westeuropese Unie. De-
fensieorganisatie waarvan op
Griekenland, Denemarken en
lerland na alle EG-landen lid
zijn. Moet voor sommigen de mi-
litaire poot van de politieke unie
worden, voor anderen de brug
tussen het eigen Europese veilig-
heidsbeleid en de samenwerking

in de NAVO.met de Amerika-
nen.

ER: Europese Raad. Het hoogste
orgaan in de Europese Gemeen-
schap, de top van de regerings-
leiders en het Franse staats-
hoofd. Komt minstens twee keer
per jaar bijeen. Was ooit bedoeld
voor informeel overleg tussen de
leiders, maar is nu het orgaan
waarin hoofdlijnen van het EG-
beleid worden vastgelegd.

RvM: Raad van Ministers. Daar
vallen de échte besluiten, al dan
niet opbevel van de regeringslei-
ders. Komt in vele gedaanten
samen: als ministers van Buiten-
landse Zaken, Milieu, Sociale
Zaken, Landbouw, Handel, Ver-
keer etc. De ministers van Bui-
tenlandse Zaken (Algemene
Raad) hebben bij geschillen het
laatste woord.

EC: Europese Commissie. Het
dagelijks bestuur van de EG. Be-
staat uit zeventien commissaris-
sen, twee voor de grote landen
en een voor de kleintjes (voor
Nederland mr Frans Andries-
sen). Zij hebben allemaal een
portefeuille. De EG-ministerraad
kan slechts besluiten nemen op
voorstel van de Commissie.

EP: Europees Parlement. Telt
518 leden (komen er straks 16 by
uit het vroegere Oost-Duitsland).
Vergadert in Straatsburg. Heeft
nog weinig macht, en kan nu ei-
genlijk alleen de EG-begroting
verwerpen. De EPU bevat voor-
stellen om het parlement mede-
beslissingsrecht te geven in tal
van EG-zaken.

QMV: dat is dus stemming bij
gekwalificeerde meerderheid.
Geldt al bij alles wat over de
vrije markt gaat, maar men wil
het gebruik ervan uitbreiden.
Geen land kan dan een veto uit-
spreken. De grote landen heb-
ben 10 stemmen, kleintjes als
Nederland 5. Er zijn 56 stemmen
nodig voor een geldig besluit.

Subsidiariteitsbeginsel: het
principe dat de EG zich alleen
moet bezighouden met onder-
werpen die de lidstaten niet zeil
kunnen regelen of die beter op
Europees niveau gedaan kunnen
worden. Wordt vaak een beroep
op gedaan om te voorkomen dat
'Brussel' een bureaucratische, al-
lesregelende moloch wordt.

Cohesie: ofwel samenhang.
Term die wordt gebruikt om de
solidariteit van de rijke, noorde-
lijke EG-landen met de armere
Zuideuropese landen (Spanje,
Portugal, Griekenland, maar ook
lerland) uit te drukken. In de
praktijk komt dat erop neer dat
deze landen geld krijgen om zich
aan de rest te kunnen aanpassen.

Instapformules: ook wel naar
believen 'opt-in' of 'opt-out' ge-
noemd. Bedoeld om landen die
aan een onderdeel van de poli-
tieke of monetaire unie niet wil-
len meedoen, de kans te geven
'uit te stappen' zonder dat zij de
voortgang van het proces tegen-
houden. Vooral gebruikt om de
Britse dwarsliggers te paaien.

Het F-woord: tot slot wat de
Britten bijna als een vloek be-
schouwen, de 'Federale roeping'
van de nieuwe EG. Het F-woord
betekent niet in elke taal hetzelf-
de, maar voor Londen roept het
nachtmerries op over een allesre-
gelend, bureaucratisch 'Brussel.
De federale doelstelling stond
echter al in het EG-verdrag uit
1958.

Zaterdag 7 december 1991 "5
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De "international look" van Dumendc 14-Karaats ceel- met witgoud.

Verkrijgbaar met verschillende crootten van diamant en in diverse prijsklassen.

Wij nodigen u van harte uit om deze sieraden te komen bekijken.
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Sorry, Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht,

Leiden, Groningen enz.

j De Top zit in Maastricht,
___p
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Nu even serieus. Een universiteit kies je nu eenmaal niet zomaar. Toch zijn er wordt ingesteld door de Rijksuniversiteit Limburg en de universiteiten van Aken,

duidelijke parallellen tussen de Eurotop die in Maastricht wordt gehouden en Luik, Hasselt/Diepenbeek en de Open Universiteit.

studeren aan de Rijksuniversiteit Limburg. In beide gevallen hebben we het over ■»..,_„ *. ..J ö Wil je meer weten over de mogelijkheden die de Rijksuniversiteit Limburg biedt,
nieuwe en internationale uitdagingen. , 1 _____ __-»->r_ _- _■_;.

»" -.6 6 vul dan de bon in of bel 06 -0223773 (gratis).
Het Europa van morgen vraagt om mensen die van deze uitdagingen houden.

Studierichtingen: Geneeskunde " Gezondheidswetenschappen. Afstudeerrichtingen: Beleid en beheer van
Om mensen die Van aanpakken Weten. j. gezoncjheidszorg, Bewegingswetenschappen, Biologische gezondheidkunde, Geestelijke gezondheidkunde.

Daarom hechten we in Maastricht meer waarde aan het Omgaan met kennis Gezondheidsvoorlichtingen -opvoeding(ook als verkort P-g", voltijds) Verplegin^wetenschap (ook als

° verkort programma, voltijds en deeltijds), Theorie van de gezondheidswetenschappen (ook als verkort programma,

dan aan het reproduceren van allerlei feiten en feitjes. Vanuit probleemstellingen, voltijds) " Milieugezondheidkunde " Rechtsgeleerdheid. Studierichtingen: Nederlandsrecht (ook als avond-

opleiding) en Fiscaal recht " Economie. Afstudeerrichtingen: Algemene economie. Bedrijfseconomie,
die zijn ontleend aan je toekomstige beroepspraktijk, wordt naar de theorie Kwantitatieve economie. International management " Cultuur- en Wetenschapsstudies " Kennistechnologie

(Kennistechnologie start sept. 1992)
toegewerkt. ,

V_ LD 32 |
Je werkt in kleine groepen en er wordt een actieve studie-inzet van je verwacht. "O/^VIVT Deze bon in °Pen enveloP zonder postzegel sturen naar: Rijksuniversiteit iI fll^/ I^l Limburg, Dienst Studentenzaken, Antwoordnummer 2, 6200 MD Maastricht. I

Niet makkelijk. Maar daar staat tegenover dat het je een prima uitzicht geeft op ; _„,/■-,J ° J I O Stuur mij intormatie over de studie(s):

een succesvolle carrière. i

Natuurlijk maak je in Maastricht ook ruim kennis met de internationale ——
. ' l Olk ben geïnteresseerd in de voorlichtingsdagen in het voorjaar van 1992 en ontvang hiervoor graag .1.

aspecten van je studie. Door uitwisselingsprogrammas, internationale stages en i een Uitnodiging. V
steeds meer eigen docenten uit het buitenland. En door studies als International j Naam: Geb. datum: _m. v 0.0

Management (Economie), European Legal Studies (Rechten) en Kennistechno- i Ares- [
1 Postcode: Woonplaats:. ;

logie. Deze laatste studie werd opgezet samen met het Limburgs Universitair vooropleiding: O 4 vwo O 5 vwo O 6 vwo O hbo Owo O overig
'

Centrum in Hasselt/Diepenbeek in België, waar je dan ook twee jaar van je studie- -
tijd doorbrengt. i yNy

De internationale oriëntatie van Maastricht wordt verder nog geïllustreerd door /// W= \\^ KSUFIIV©rSlt©lt LllT-DUTC! !
de Jacques Delors-leerstoel voor Euregionale studies die op 8 december 1991 \ '

In Maastricht leer jejegrenzen te verleggen.



Uitkomst enquête Centrale Ondernemingsraad Philips:

Reorganisatie komt
moeizaam op gang

Van onze redactie economie

- Centurion, het ingrijpende reorganisatiepro-*s dat Philips momenteel doormaakt, komt op veel plaatsen"aar moeizaam op gang. Centurion is ook nog niet tot onder? de organisatie doorgedrongen. Tot die conclusie komt de
'6htrale Ondernemingsraad (COR) van Philips naar aanlei-
r**g van een eigen enquête. Dat meldt het jongste nummer
*n de Philips Koerier, het personeelsblad van de onderne-

COR voegt daar meteen aan toet de enquête al in september is
gouden en dat er sindsdien het
j*j_e in beweging is gezet. HetTJ^rzoek is ingesteld onder de on-

in de verschillen-
■ vestigingen. De respons was
J^ng. De COR leidt hieruit af dat
.communicatie zowel tussen de*en de mensen in de bedryfson-

als tussen de COR en de
lokale ondernemings-

voor verbetering vatbaar is.

P. personeelsbestand bij Philipsk Nederland daalde de eerste tien
valden van het jaar met ruim" tot bijna 46.700 medewerkers.

Van de werknemers die doof Centu-
rion hun baan hebben verloren
heeft 77 procent ander werk gevon-
den. Het wordt, aldus de Philips
Koerier, echter steeds moeilijker
om ookvoor de overgebleven groep
werk te vinden. Daarvoor worden
twee redenen aangegeven. De reste-
rende groep is moeilijker bemiddel-
baar en de arbeidsmarkt reageert
steeds terughoudender.

Winstuitkering
De COR wil op dit moment nog
geen stappen ondernemen met be-
trekking tot een eventuele winstuit-
kering over 1991 voor mensen die
Philips in het kader van de Centu-
rion-operatie hebben verlaten. Als
Philips zou besluiten om over 1991
dividend uit te keren, krygen de
werknemers weer een winstuitke-
ring. De bonden hebben al laten
weten dat zy er dan op zullen aan-
dringen dat daar ook de inmiddels
vertrokken werknemers van profi-
teren. De COR wil dat overleg af-
wachten alvorens zelf op ditpunt in
actie te komen.

Nederlander aan
top bij Grundig

FURTH - Het Duitse elektronica-
concern Grundig, waarin Philips
een belang van 31,6 procent heeft,
krygt weer een Nederlandse be-
stuursvoorzitter.

Pieter Harmsen, afkomstig uit de
divisie Consumentenelektronica en
vooral verantwoordelijk voor de vi-
deo-activiteiten van Philips, volgt
begin volgend jaar Johan van Til-
burg op. Van Tilburg stapt op bij
Grundig 'wegens persoonlijke rede-nen.

beurs

Kalmpjes
jW^ERDAM - Het was gisteren■ Urf 0p de Amsterdamse effecten-wee " Tot de opening van de finan-

■^ harkten in de Verenigde Sta-
'li.u^n de bekendmaking van
|V e cyfers over de economie al-

geDeurde er niets van enige
*enis.

N in _
\$ . laatste twee uur van de

°Uu, kwam er wat leven in de
\ ,j eriJ. De werkloosheidscijfers

VereniSde Staten waren
feg l> Waardoor de dollar onderuit
y/^tegenover donderdag moest

munteenheid bijna
|sr.s nt prijsgeven. Toen vervol-
?J_m e aandelenkoersen op WallVs_ een stuk laüer openden,
\-j ook Amsterdam omlaag.
_St u) Was net Damrak al voorge-
ef y' "all Street herstelde zich ech-V .na een half uur, zodat Amster-
lT*nhde laatste dertig handelsmi-
k* _ et verlies kon wegpoetsen.

eindigde op
l^t-n niveau als donderdag, 88
l's h. " De koersenindex leverde
Npu in °P 189,30. Van de ver-
Vfe fondsen sloot 21,3 procentkS.» _Tgen 33>8 Procent lager. De
th^a am uit op f I>l7 milJard1? f miljoen in aandelen.
L* LÜ 1nklijke Olie ging het enor-
v'teli; a 6 van f 123 miljoen (dub-.JV^g) om.
It^r tieC,le Kabel zag vrijdag onge-
v^it^ ,a Procent van het aandelen-
¥. h °Ver de beurs gaa^- Vooral
L'sooe AIM-systeem werden
j>deidstukken (dubbeltelling) ver-a^; .terwijl er ongeveer 1,5 mil-
1]\ ndelen uitstaan. De koers die
tf. n dalende is, zakte f 1 tot f
üt%U°!_maal gesproken gaan in
5 Hen eKabel enkele honderden
V' 2_°m' aIS het dl"Uk iS 200° tot
t>. ÖQta_ Verklaarde een hoekman.
f)°<Wndeelhouders Draka (11

tr^OrJ en Nationale Nederlanden
v f ftt- Waren vrijdagavond nietV re ikbaar voor commentaar.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 42,00 41,80
ABNAmroAinF. 78,70 78,90
AEGON 118,70 118,40
Ahold 78,30 78,40
Akzo 126,10 125,20
Alrenta 189,10 189.10
Amev eert 51,70 51,10
Bolseert. 43,00 42,90
Borsumy Weert. 58,20 58,20
Bührm.Tetc. 37,90 37,70
DAF 21,60 21,80
Dordtsche Petr. 132,70 130,50
DSM 97,70 97,10
Elseviercert. 93,50 94,00
Fokker eert. 26,80 26,70
Gist-Broc. eert 30,00 30,30
HCSTechnology 1,70 1,70
Heineken 152,80 152,20
Hoogovens nrc 47,30 46,90
HunterDouglas 61,10 60,80
IntMuller 59,50 59,00
Int.Ned.Gr.c. 46,70 46,60
KLM 37,60 38,10
Kon.Ned.Papier 45,60 45,40
Kon. Olie 142,80 140,50
NedUoyd 53,90 54.10
Océ-v.d.Gr. 61,10 61,30
Pakhoed eert. 42,50 43,00
Philips 31,80 31,20
Polygram 41,00 40,90
Robeco 93,30 92,40
Rodamco 57,90 57,80
Rolineo 93,90 92,90
Rorento 69,00 69,00
StorkVMF 41,20 41,60
Unilever eert. 168,00 167,40
Ver.BezitVNU 71,90 71,10
VolmacSoftw. 20,70 21,00
VOC nrc 41,10 41,00
Wessanen eert. 81,00 80,60
Wolters-Kluwer 60,20 59,90
Avondkoersen Amsterdam
Fokker 26,80-27,00(26,701
Gist-Broc. - (30,20)
KLM 38,30-38.60 (38,10)
Kon.Olie 140,50-141,00(140,50)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 50,00 49,50
ABN AmroHld.prf. 5,96 599
ACF-Holdingc. 33,50 33^50
Ahrend Groep c. 127,00 126,00
AsdOptionsTr. 9,00 9,00
Asd.Rubber 3,30 3,25
AntVerff. 430,00
Atag Hold. eert 111,50 111,50
Athlon Groep 41.80 42,00
Athlon Groepnrc 40,00 39,50a
Autlndß'dam 85,00 85,00
BAM Groep 83,20 84,00b
Batenburg 115,00 110,00
Beers 110,00 110,00
Begemann 127,00 127,00
Belindo 346,00 346,00
Berkei's Patent 1,12 1,15
Blydenst-Will. 32,50 32.50

BoerDe, Kon. 198,00 199,00
BoerDeWinkelb. 78,50 78,50
Boskalis Westm. 21,30 21,50
Boskalis pref. 23,20 23.30
BraatBeheer 31,50 32,00 b
Breevast 9,10 9,10
Burgman-Heybroek 2700,00a 2700,00aCalvé-Delftpref 800,00 80000
Calvé-Delfteert 1069,00 1069,00
Cindu Intern. 135,00 a 135,00a
Claimindo 326,00 326,00
Content Beheer 22,60 22 60
CreditLBN 32,50 3o]_oe
Crown v.G. eert. 140,00 14000CSM 82.90 8260
CSMnrc 83,50 8320
DAFeert. 19,60 19,60
Delft Instrum. 23,60 24^20
Desseaux 38,90 38,90
Dorp-Groep 40,00 4000
Draka Holding 23,10 23,00
Econosto 23,50 e 2410
EMBA 220,00
Eriks Holding 71,00 73,70
Flexovit Int 66,50 66,50
Frans Maas eert 77,00 78,00
Gamma Holding 95,00 95,00
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics 29,90 29.50
Geveke 38,00 37,50
Giessen-deN. 100,00 100,00 eGoudsmit 37,50 37,50
Grasso's Kon. 79,50
Grolsch 182,60 182,50
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 127,00 126,50
idemdiv'9l 128,50
HALTrust B 13,00 1270
HALTrust Unit 13,10 13,00
HBG 190,50 192,00
Heineken Hold. 134,80 134,00
Hoek'sMach. 227,00 227,00
HoUSeaS. 0,42 0,41
Holl.Kloos 420,00 420 00
HoopEfl.bank 7,20 7,20
Hunter D.pref. 2,25
IHCCaland 56,50 57,10. Kas-Associatie 33,40 33,80
Kempen & Co 9,10 9,10
Kiene's Suikerw 806,00 806,00
Kondor Wessels 31,50 31,50
KBB 71,10 71,10
Kon. Sphinx 50,20 50,40
Koppelpoort 398,00 398,00
Krasnapolsky 196,00 195,00
Landré&Gl. 47.00 47,00
Macintosh 38,30 38,30
Maxwell Petr. 113,60 110,60
MoearaEnim 1165,00 1157,00
M.EnimOß-cert. 15300,00 15200,00
Moolen Holding 35,80 36JO
Mulder Boskoop 55,00 aMultihouse 4,20 4,20
Mynbouwk. Werk. 363,00 363,00
Naeff 475,00
NAGRON 48,00 48,00
NIB 584,00 584,00
NBM-Amstelland 9,10 9,10

NEDAP 374,00 374,00
NKFHolding 200,00 200,00
Ned.Part.NC. 50,30 50,40
Ned.Springst. 7050,00
Norit 28,00 28,20
NutriciaGß 141,00 141,00
NutriciaVB 149,50 149,70
N.v-TenCate 87.00 88.50
OmniumEurope 8,50a 8.50 a
Orco Bank eert. 71,70 71,70
OTRA " 310,00 a 308.00 a
Palthe 55,00 a 54.00 a
Philips div.'92 31,90 31,70
PirelliTyre 20,70 20,40
Polynorm 124,10 124,00
Porcel. Fles 146,00 146,00
Randstad 37,50 37,10
Ravast 30,50 30,50
Reesink 65.50 65,70
Samas Groep 34,80 34,80
Sarakreek 14,50 14.60
Schuitema 1650,00 1645,00
Schuttersveld 51,50 52,00
Smit Intern. 41,00 41,00
St.Bankierse 17.00 17,00
StadRotterdam c 39,00 39.00
Telegraaf De 8330 f 83.00
Textielgr.Twente 85,50 85,50
Tulip Computers 1830 17,80
Tw.Kabel Holding 118,00 117,00
Übbink 68,00 68,00
Union 65,70 66,50
Un.Dutch Group 3,70 3,70
VereenigdeGlas 426,00 426,00
Vertocert. 31,80 31,20
VolkerStevin 6030 60,00 e
Vredestein 14,30 14,50
VRG-Groep 40,00 40,20
WegenerTijl 232,50 232,50
WestlnvestF. 19,50a 19,50a
Westlnv.F. wb 114,00 a 114,00a
Wolters Kluwer 238.00 238,00
Wyers 3130 3130
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 73,50 73,50
ABN AmroAmer.F 65,30 64,00
ABN Amro Eur.F. 68,50 67,50
ABN AmroFar EF. 53,30 53,10
ABN AmroLiq.Gf. 159,90 159,90

" ABNAmroNeth.F. 77,80 77,70
ABNAmroObl.Gf. 170,70 170,70
Aegon Aandelenf. 31,70 31,50
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg.fonds 58.30 58.30
ALBEFO 5030 5030
AldollarßFS 26,10 26,00
AlgFondsenbez. 218,00 220,00
AllianceFund 10,50 10,50
Amba 43.40 43,40
AmroNorthAm.F. 6230 62,00
Amvabel 74,40 7430
AsianTigersF. 57,50 56,90
AsianSelect. F. 50,00 49,70
Austro Hung. F. 4,00
BemcoßentSel. 54,50 54,50
BeverBelegg. 330 3,30
CLNObIDiv.F. 105,40 105,60

CLN Obl.Waardef. 110,50 110,50
Delta Uoyd Inv. 40,00 28,10
DPAmericaGri. 32,00 e 32,10
Dp Energy.Res. 43.00
EGFlnvestm. 139,00 133,00
EMFRentefonds 64,90 64,90
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 48,20 48,20
Esmeraldapart. 33,60 33,40
Eur.Ass.Trust 6,60 6,60
EMS Growth Fund 101,80 101,70
EMS IncomeFund 101,00 98.80
EMS Offsh. Fund 99,70 99,60
EOEDutchSUF 291,50 291,50
Eur.GrowthFund 50,00 50,20
Euro Spain Fund 5,80
FarEastSeLF. 53,90 53,90
Gim Global 50,60 50,50
Groeigarant 1,58 1,58
Holland Fund 70.00 69,00
Holl. Eur.Fund 46,00 45,10
Holl. Obl.Fonds 126,10 126,10
Holl. Pac. Fund 102,50 100,00
Holl.SelFonds 79,30 79,30
Innovest 82,00 82,00
Interbonds 526,00 526,00
Intereffekt 500 31,70 31.80
Intereffekt wt 116,00 11430
Investa part. 67,50 67,50
ISHimal.FundS 7,40
JadeFonds 144,80 143,60
JapanFund 1730 17,00
Jap.lnd.AlphaF. 8200,00
Jap.Sectßat.Yen 7000,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal. Capita! F.s 5,60
MeesObl.Div.F. 112,70 112,80
MexicoIncomeF. 21,50
MXInt.Ventures B,oob
Mondibel 74,80 74,80
Nat.Res.Fund 1180,00 1180,00
NedufoA 116,00 a 116,00
Nedufoß 116,00 116,00
NMBDuteh Fund 41,50 41,50
NMBGeldmarktF. 53,60 53,61
NMBGlobal Fund 44,30 43,90
NMBOblig.Fonds 34,90 34,90
NMBSpaard.F. 100,09 100,11
NMBRentegr.F. 114.70 114,70
NMB Vast GoedF. 3830 3830
New Asia Fund 6,00
NomuraWan.F. 1,00 1,05
Obam, Belegg. 230,90 228,00
OAMF Rentefonds 12.95 12,95
OrangeFund 19,60 19,60
Pae.Dimensions 80,40 80,40
Pac.Prop.Sec.F. 30,60 30,60
Pierson Rente 110,50 11030
Postb.Belegg.f. 55,50 55,50
Postb.Verm.gr.f. 53,00 53,00
Prosp.lnt.HlPJ 3,90
Rentolent Bel. 144,00 144,20
Rentotoa) NV 34,40 34,50
RG Divirent F. 48,00 48,00
RGFlorente 111,80 111,90
RG SP Groen 53,30 53,50
RG SP Blauw 49,80 49,90
RG SP Geel 46,40 46.40

RodinProp.S 90,00 90,00
Rolineo cum.p 70,00 b
Schrod.lntPr.F 29,30 29,50
Sc_Techt 14,00 14.00
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPac.Hold. 207,00 207,00
Trans Eur.Fund 75.00 7530
Transpac.F.Yen 313,00 313,00
Uni-lnvest 19,00 18,50
Unicolnv.Fund 75,60 75.90
UnifondsDM 30,00 31,00
Vaste Waard.Ned 65,00 65,00
Vast Ned 106,50 106,70
Venture F. Ned. 10.00 10,00
VIBNV 62,00 62J 0
VSB Mix Fund 50,50 50,40
VSB Rente Fonds 107,50 107,50
WBO Intern. 66,50 66,00
Wereldhave NV 120,00 120,50
Yen Value Fund 81,70 81,60
ZOMFloridaF.s 46,40 46,40

Parallelmarkt
Alanheri 29,80 30,20
ABF 106,20 106,20
Berghuizer Papier 46,50 46,40
Besouw Van eert. 61,00 61,00
Biogrond Belegg. 10,70 10,90
Comm.Obl.F.l 95,50 95,70
Comm.Obl.F.2 9530 95,50
Comm.Obl.F.3 95,70 95,80
De Dne Electr. 1130 10,70
DeltaLl.Dollarf. 63,80 63,50
Delta Lloyd ECU 5930 59,20
Delta Lloyd Mix 58.10 58,00
Delta UoydRent 56,00 5630
Delta Lloyd Vast 55,00 5530
Dico Intern. 83,50 83,50
DOCdata 6,70 6,50
DutchTakeOv.T. 44,70 44,60
Ehco-KLM Kleding 39,00 39,00
E&LBeleggl 64,90 64.60
E_.LBelegg.2 7050 70,40
EfcLßelegg.3 105,00 105.00
E&LBelegg.4 74,50 74,50
E&LKap.RenteF. 101,80 102.00
FreeRecord Shop 27,70 2750
GaiaHedgel 105,50
Geld. Papier c. 69,00 70,00
GermanCity Est. 48,70 48,70
GoudaVuurvast 78,50 78.50
Groenendijk 4630 4630
Grontmy 50,40 50.60
HCA Holding 47,00 47.00
Heivoet Holding 36,50 36,50
HesBeheer 38.70 38,50
Highlight Dev. 17,00
Homburg eert. 1,15 1,15
Inter/ViewEur. 330 3,30
Kühne-Heitz 4130 4130
LClComput.Gr. 5,70 6,00f
MeUeVannrc 485,00 a 475,00a
Nedcon Groep 3830 38.40
Nedschroef 88,70 88,70
Neways Elec. 6,50 6.50
New Eur.Htls DM 20,50 a
NewtronHold. 230 2.30 ,

Pan Pac. Winkel 10,70 10,70
PieMedical 4,80 4,80
Simac Techniek 11,80 11,80
Sbgro Beheer 46,10 45,70
SuezGr.Fund 50,00 50.00
VHS Onr Goed 2.50 2,10
Vilenzolnt. 37,50 37,50
Welna 238,20 238,00
Wereldhave 4,30
Weweler 37,80 37,50

Wall Street q^ Wili
alliedsignal 39% 38 _
amer.brands 38^-b 39%
amer.tel.tel 37 373.
amococorp 46's 46%
asarcoinc. 21._ 20%
bethl. steel 12 12.
boeing co 42'/b 43
can.pacific 17%
chevron 66% 66
chiquita 37% 37%
ehrysler 11% 11%
citicorp lO'/a 10V.
cons.edison 26 26.
digitequipm. 57V_ 57%
dupontnemours 44% 44%
eastman kodak 467 _ 46
exxon corp 57Vt 57%
ford motor 23% 24
gen. electric 62% 63*4
gen. motors 29'/_ 29
goodyear 48% 48V4
hewlett-pack. 491* 49U
mt. bus.mach, 90 _ 89
mt.tel.tel. 51 51%
klmairlines 20_ 21'/_
mcdonnell 67's 66
merckco. 149*. 150%
mobüoU 62% 64
penncentral 23% 23V*
Philips 17% 17%
primerica 32'/_ 32%
royaldutch 78% 79%
searsroebuck 35% 34
sfe-south.pac. 11% 11%
texacoinc. 55% 57V4
united techn. 46'4 46%
westinghouse 15 14%
whitman corp 13 12%
woolworth 25 . 25%

Advieskoersen
amerikdollar 1,715 1.835
austr.dollar 1.35 1,47
belg.frank(loo) 530 5,60
canad.dollar 1,510 1.630
deensekroon (100) 27,45 29.95
duitsemark(100) 110.00 114.00
engelse pond 3,07 3,32
finsemarkUOOl 40.00 4250
franse frank (100) 31,35 34,10
gneksedr.(lOO) 0,86 1,06
ierse pond 2,85 3,10
itallire (10.000) 13,75 15,45
japyen (10.000) 135,00 141.00
joeg.din.t'm 100
noorsekroon (1001 27,10 29,60

üostschill (100) 15,70 1630
port.escudo(lOO) 1.17 1,35
spaanse pes. il001 1,66 1,82
turkst-pond (100) 0.0290 0.0435
zweedse kr.( 100) 29.25 31,75
zwits.fr. (100) 124,00 12850
Wisselmarkt
amenk.doUar 1.78655-1.78905
antiU.gulden 0.98351.0135
austrdollar 1,3814-1.3914
belg.frank(lool 5,4650-5.4700
canad.dollar 1,56775-157025
deense kroon 1100) 28.930-28.980
duitse mark(100) 112.6600-112.7100
engelse pond 33105-33155
franse frank (100) 32,93532.985
grieksedr.(lOO) 0.9360-1,0360
hongk.dollarüOO) 22.7750-23,0250
lersepond 2.9980-3,0080
itol.lirel 10.000) 14.880-14.930
jap yen(10.000) 138.915-139.015
nwzeeldollar 0.9926-1.0026
noorse kroon (100) 28.565-28,615
oostenr.sch.(lool 16,0050-16.0150
saudiar.ryalÜOOl 47525047.7750
spaanse pes.(100) 1.7550-1.7650
surin.gulden. 0.9815-1.0215
zweedsekr.( 100) 30,735-30.785
zwits.frankdOO) 127365-127,315
e.e.u. 2.2855-2.2905
Index Amsterdam
CBSkoer_in_ex(l9B3=loo)
algemeen 190.80 189,30
idexcl.kon.ohe 18300 181,30
internationals 196,10 193.50
lokale ondernem. 186.60 186,30
idfinancieel 134,50 133,90
id niet-financ. 237,10 237,10

CBS-herbeleggingsindex (1983= 100
algemeen 271,60 269.50
idexcl.kon.ohe 244,70 243.90
internationals 291.00 28730
lokale ondernem. 250.40 250.00
idfinancieel 198,30 197,40
id niet-financ. 300.90 300,90

CBS-stemirungsindex (1987= 100)
algemeen 88.10 88.00
internation 83.00 82.10
lokaal 88.70 88.70
fin.instell 90.60 90.10
niet-financ 88.60 88,70
industrie 9730 9730
transp/opsl 97,30 98,00

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00uur:
Goud onbewerkt 20.830-21.430, vorige
20.840-21,440, bewerkt 23,030 laten,
vonge 23.040 laten
Zilver onbewerkt 195-265, vonge 195-265,
bewerkt 310 laten, vorige 310 laten.

Dow Jones

Industrie 2886,40

-2.69

OPTIEBEURS
serie omzet v.k si

dfl pdec 180.00 831 1.80 3,00
coc cdec 275.00 604 2,80 b 2,30
coc c dcc 280.00 242 1.00 0,80
coc c dcc 290.00 524 030 030
coc cjan 275,00 443 530 5,00
coc Cjan 280,00 771 3,50 3.20
coc c nov 285.00 314 12.00a 10.60
coc pdec 270.00 900 1.40 1,50
coc pdec 275.00 320 330 3,50
coc pjan 265.00 205 2,00 2,00
coc pjan 270,00 690 3.00 330
coc pjan 275,00 682 4.80 5,10
coc pjan 280.00 1501 7,80 a 7.60
coc papr 280.00 1225 9.30 9.50
coc pjul 270,00 612 8.50 a 8,50
fokker cjan 27.50 360 1.10 130
ing cj94 47,80 195 5,30 5.20
kim cjan 40.00 298 1.10 150
kim c apr 35.00 210 430 4,80
nlc pfeb 100.00 260 1,85 a 1,35
phil c jan 30.00 975 - 2.50 2.10
phil cjan 32.50 229 1,10 0.80
phil cjan 35.00 2118 0,40 030
phil cjan 3750 1408 0.10 030
phil c apr 30.00 231 3.70 3,40
phil capr 3250 401 230 1.90
phil c apr 35.00 2487 1,30 130
phil c apr 37,50 1307 o,Boa 0.60
phil c apr 40.00 1240 0,40a 0.30
phil c 093 30,00 39» 730 6,70
phil c 095 20,00 416 14.10 13,70
phil pjan 3250 906 1.40 1,80
phil pjan 35.00 763 330 3.90
phil papr 30.00 212 1,00 130
phil papr 32.50 264 1,90 2.20
phil papr 35.00 324 330 4.00
olie cjan 145,00 763 360 2,00
olie cjan 150,00 317 1.30 0.90
ohe c apr 160.00 365 130 1.00
olie pdec 140,00 241 0,90 a 150
ohe pjan 140,00 295 1.60 2,30
ohe pjan 145,00 326 3,50 530
olie pjan 150,00 317 7.40 9.90
ohe papr 145,00 199 4.50 5.80
oüe pjul 140.00 368 4,50 5,60
olie p094 145.00 234 1130 12,70
ohe p096 160.00 259 1930 250
tops pdec 530.00 250 4.00 a 5.00
tops pdec 540.00 269 9,00 11,0__ cjan 170.00 266 330 2.80

I=laten g= bieden+e«-di¥.
b bieden ti laten " e«-di».
c=ei-el»i_ k=gedaan+ h
d=e«-dividend I- gedaan-_
e^ gedaant beden «k slotkoers vorige dag
t gedaan. laten sk slotkoers gisteren

economie

KNP kan naar VS
blijven exporteren

NAARDEN - Papierfabrikant
KNP kan naar de Verenigde Sta-
ten blijven exporteren. De Ame-
rikaanse International Trade
Commission heeft besloten geen
invoertarieven op papier uit Eu-
ropa te leggen, hoewel Ameri-
kaanse papierproducenten daar
Wel om hadden gevraagd. Als de
tarieven waren opgelegd, was de
Amerikaanse markt nagenoeg
ontoegankelijk geworden voor
KNP, zo heeft een woordvoerder
gisteren meegedeeld.

De nieuwe tarieven zouden ook
grote gevolgen hebben gehad
voor de hele Europese papierin-
dustrie. Die exporteert jaarlijks
zon 400.000 ton houthoudend
gestreken papier naar de VS,

waarvan KNP 30.000 tot 35.000
ton voor zijn rekening neemt.
Als de Amerikaanse markt was
weggevallen, zou de 400.000 ton
een weg hebben gezocht op de
Europese markt, die toch al

wordt geteisterd door overcapa
citeit en prijsdruk.
KNP heeft de argumentatie van
de ITC nog niet onder ogen ge-
had. De woordvoerder zei te ver-
moeden dat de commissie geen
gehoor heeft gegeven aan de
klacht omdat de VS in de GATT
(Algemene Overeenkomst inza-
ke Tarieven en Handel) onder
vuur liggen, omdat ze regelmatig
eenzijdige handelssancties af-
kondigen. Volgens de GATT-
partners is dat ongepast in het
multilaterale handelssysteem.

F-100 breekt verkooprecord F-28

Korean Air koopt
12 Fokker 100’s
Van onze redactie economie

SCHIPHOL - Fokker heeft de eer-
ste ordervoor deFokker 100 van dit
jaar binnen. De Koreaanse lucht-
vaartmaatschappij Korean Air
koopt negen Fokker 100's en neemt
een optie op nog drie toestellen.
Met de order is een bedrag gemoeid
van ruim 750 miljoen gulden.
Fokker is buitengewoon optimis-
tisch over de toekomst. Woordvoer-
der E. van Veen zegt nog voor het
einde van dit jaar enkele belangrij-
ke orders voor zowel de Fokker 50
als de Fokker 100 te verwachten.
Het eerste toestel aan Korean wordt
begin april afgeleverd.
Met de order van Korean meegere-
kend heeft de vliegtuigbouwer in
vijfjaar tijd meer Fokker 100's (245)
dan F-28 Fokker Fellowship's (241)
verkocht. „De markt trekt eindelijk
aan en Fokker is tot nu toe de enige
die hiervan profiteert," aldus Van
Veen.

Volgens de woordvoerder heeft er
binnenkort grote opruiming plaats
op Woensdrecht. Op deze luchtha-
ven staan 28 Fokker 100's gepar-
keerd. De vliegtuigen zijn van de
leasemaatschapij GPA Fokker 100
Ltd. en van het failliete Air Europe.
GPA verwacht begin volgend jaar
alle vliegtuigen te verhuren.
Naast de order van Korean maakte
Fokker gisteren ook oróers bekend
van Air Ivoire (1), TAM Brazilië (2
orders en 2 opties) en Sempati Indo-
nesië (2 orders en 2 opties). Het gaat
hier, met uitzondering van het toe-
stel van Air Ivoire, allemaal om
vliegtuigenvan GPA. De leasemaat-
schappij heeft indertijd een kleine
honderd vliegtuigen besteld.

Dank zij de order uit Korea is de
produktielijn van de Fokker 100 tot
eind 1994 vrijwel geheel volge-
boekt.

NMB wordt
ING bank

DEN HAAG/AMSTERDAM - De
Nederlandsche Middenstandsbank
(NMB) noemt zich vanaf september
volgend jaar ING bank. Dit meldde
de tweede man van de Internationa-
le Nederlanden Groep (ING) W.E.
Scherpenhuijsen Rom gisteren in
het personeelsorgaan Weekkrant.
Van de ING maken behalve de
NMB-bank, de Postbank en verze-
keraar Nationale-Nederlanden deel
uit. Op termijn wordt de verzeke-
ringsmaatschappij omgedoopt tot
ING Verzekeringen.

De nieuwe handelsnaam van de
NMB, die al vanaf 31 december van
dit jaar in de statuten van de ING
wordt opgenomen, is volgens
Scherpenhuijsen Rom nodig van-
wege de internationale activiteiten
van debank. Daar past volgens hem
een internationaal getinte naam bij,
met het nieuwe beeldmerk: de oran-
je leeuw.

VW investeert fors buiten Duitsland
WOLFSBURG - Volkswagen, de
grootste autoproducent van Euro-
pa, gaat in de periode 1992-1996
voor 82 miljard mark (f92,7 miljard)
investeren buiten Duitsland. Dat
heeft Dieter Ullsperger, de financië-
le topman bij VW, bekendgemaakt,
zo meldt de Wall Street Journal.
Volgens Ullsperger heeft de autofa-
brikant 51 miljard mark gereser-
veerd voor investeringen in de auto-
mobielsector. De resterende 31
miljard mark is bedoeld voor finan-

ciële dienstverlening, waaronder
autoleasing.
VW denkt de investeringen uit de
cashflow te kunnen voldoen, hoe-
wel er in de jaren '93 en '94 mis-
schien een gat ontstaat van 5,5 mil-l
jard mark. „Mogelijk hebben we
dan aanvullende middelen nodig",
aldus Ullsperger.
Alleen al in 1992 zal Volkswagen
voor in totaal achttien miljard mark
investeren. Dertien miljard mark
zal worden besteed binnen de auto-

mobielsector, derest aan leasing. In
1990 werd voor 9,8 miljard mark ge-
ïnvesteerd. Voor dit jaar wordt on-
geveer eenzelfde bedrag verwacht.
De strategie van VW is om voorna-
melijk in lage-lonen-landen te in-
vesteren. Met activiteiten in Spanje,
Mexico en China is daarmee reeds
een begin gemaakt. Ook is VW vol-
op actief in Oost-Europa. In de
voormalige DDR en Tsjechoslowa-
kije heeft de Duitse autoproducent
al samenwerkingsprojecten gestart.

munt uit

Energictrofee
Steenfabriek Koramic Kijf
waard-Oost in Pannerden heef
de Novem-energietrofee toege
kend gekregen. Het bedrij;
heeft zich binnen de baksteen
industrie als een van de meesi
energiezuinige fabrieken ge
toond. Het is de eerste maal dai
de stimuleringsprijs, een initia
tief van het ministerie van Eco
nomische Zaken, is uitgereikt.

Werkloosheid
De werkloosheid in de Europe
se Gemeenschap is in oktobei
opnieuw licht opgelopen. Ge
middeld was 9,3 procent van d«
beroepsbevolking werkloos, o,_
procent meer dan in de voor
gaande maand, zo blijkt uit gis
teren in Brussel verspreide cij-
fers van het EG-bureau voor d.
statistiek (Eurostat). "Sovjetunie
Alle Sovjetrepublieken hebber
ermee ingestemd hun deel var
de schulden van de Sovjetunie
op zich te nemen, zo heeft hel
persbureau Tass gisteren ge
meld. Woensdag werden ze_
republieken het al eens over de
verdeling van de verplichtin-
gen, waarbij de republiek Rus
land met met ruim zestig pro
cent van het totaal de zwaarste
last op zich neemt.

Banen VS
In de Verenigde Staten is het
aantal banen buiten de land-
bouwsector in november ver-
minderd met 241.000, zo heeft
het Amerikaanse ministerie
van Handel gisteren bekendge-
maakt. In oktober kwamen er
nog 4000 banen bij. In eerste
instantie was gemeld dat er
toen 1000 banen waren verlo-
ren gegaan.

Stork
Stork is begonnen met de
bouw van een rotatiesjablonen-
fabriek voor de textielindustrie
in Bekasi op West-Java. Daar-
voor is een gezamenlijk bedrijf
gesticht met PT Poly Union
Chemical, die een minder-
heidsbelang verkrijgt. Het pro-
ject vergt f 11 miljoen en moet
in juni 1993 klaar zijn. De fa-
briek zal werk bieden aan 50
mensen.

Eurotop
Tijdens de komende Eurotop
in Maastricht wordt op grote
schaal gebruik gemaakt van
mobiele, tijdelijke ruimten.
Groenendijk Yellowcabin uit
Ridderkerk verzorgt in op-
dracht van het Nederlands
Omroep Bedrijf de tijdelijke
onderkomens, 80 in totaal, voor
journalisten en technici.

Lening India
India krijgt van de Wereldbank
een lening van 500 miljoen dol-
lar ter ondersteuning van ambi
tieuze hervormingsplannen
Volgend jaar kan het land op
nog eens 400 miljard dollar re
kenen. Dit geld is onder meet
nodig om mensen te helpen die
door de sanering van de public
ke sector werkloos zijn gewor-
den.

Schip te water gelaten

(ADVERTENTIE)

WIJ ADVISEREN
EXACT!
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" In de Japanse havenstadKobe werd gisteren een van de vijf nieuwe containerschepen van
het Rotterdamse transportconcern NedUoyd te water gelaten. Het schip is gebouwd door Mitsu-
bishi volgens een geavanceerdontwerp van NedUoyd.
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■ I Meubelgroothandel

TOEGANG VOOR■ | lEDEREEN |
Zeer grote kollektie bankstel-I i len, kasten, eethoeken,
Lazy-Boy fauteuils en vloer-

bedekking etc. etc.
INRUIL MOGELIJK

!5000 m 2verkoopruimte

maandag 13-18uur
AM donderdag koopavond

Ml At\ VERSCHILLENDEI ' 4U SLAAPKAMERS
I ' Heerenweg 251, Heerlen

I^^". Tel. (045) 216123
I^S"^^ Langs grote weg
I ■ Heerlen-Brunssum
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een 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 een woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto's, logos 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 mei
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - lot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e posl daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag I 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 ontslaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
'Bron CeOuco Summo Scannen

Mededelingen

Dank aan O.L. Vrouw
voor verkregen gunst, door het bidden van dekrachtdadige

noveen der Drie Weesgegroeten.
GEEZOCHT: getuigen v.h.
agressief rijgedragv.e. 'zwarte Volvo 440, YR-64-
PS, tov. een witteRenaultj
Nevada op 3-12-91, 9.45-
10.15u. pop de A2/A76 Bom
Heerlen. 040-119944/
123466, Postbus 4523,
-5601 EM Eindhoven.

Als u ons voor 12 uur
S morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
31 n het Limburgs Dagblad.
Tel 045-719966—
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-

|SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel aangeboden
Voor al uw TYPEWERK,
tekstverwerking Return. Tel.
045-753504.
Charmante VROUW in bezit
van horeca-vakdiploma
zoekt werkgelegenheid met
ingang van 1.1.1992. Br.o.nr
B-9944 L.D. Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Voor al uw WERKZAAM-
HEPEN nu en in het voor-
jaar kunt U reageren tel.
045-230868 of 045-214633.

Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED, pr.n.o.tk. Tel.
045-317669.
Jonge man in bezit van klei-
ne bestelauto zoekt werk
voor BEZORGINGSDIENST
Br.o.nr. B-9968 LD, P.B.
2610, 6401 PC Heerlen.
Keurige vrouw biedt zich
aan voor het STRUKEN van
uw wasgoed, / 12,- per uur.
Br.o.nr. B-9969, LP. Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt ervaren BETONTIM-
MERLIEPEN voor Puits-
land. Hoog loon. Tel. 045-
-250930/250238.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Gevraagd HANDLANGERS,
laad- en lospersoneel, vork-
heftruckchauffeurs. Tel.
04754-88253.
Gevraagd METSELAARS
en onderaannemers. Tel.
045-255186.
Gez. vakbekwame METSE-
LAARS en Timmerlui voor
werk in Duitsland, Duits ver-
zekerd, hoog loon. Tijdens
kanturen: 043-625078 of na
18.00 uur. 045-726876.

Chauffeurs
Gevraagd

Internationaal
Kipper-chauffeur

Ervaring is een vereiste.
Zonder ervaring is het overbodig te solliciteren.
Internationaal Transportbedrijf

Boymans b.v.
Dorpstraat 98, 6438 JX Oirsbeek.

Tel. 04492-1833.

Taxichauffeurs
Full-time en part-time.

Tel, afspraak 045-215555.

6417 EX, huisnr. 3.
Taxi Kölker __■ 045-464545

vraagt nette full-time TAXICHAUFFEUR en een parttime
CHAUFFEUR. Persoonlijk aanmelden na telef. afspraak.

CHAUFFEURS fulltime MA/ Piccolo's in het Limburgs
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll. Pagblad zijn groot in RE-
na 18 uur. Keekstr. 46. Hrt. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Horeca personeel

________________________ ~'"^m\■i ii Tr *Ji ___ ____**v" imt

______É____J___l_lJ»_____-________________-h.-Mi______-___HV
zoekt

Nette Buffethulp
Persooonlijk voorstellen vrijdag en zaterdag tussen

20.00-22.00 uur. Beitel 90, Heerlen.
Rest. "In de Gekroonde Haan" Hrl. vraagt jonge energieke

Horeca medewerker
voor grill-counter. Tel. aanmelden dagelijks tussen 10.00 -

12.00 uur. Tel. 045-711373.
Leuk meisje of DAME ge-
vraagd voor nieuwe horeca-
zaak (geen bartype). Dege-
ne met hore-oa-papieren ge-
nieten de voorkeur. Br.o.nr.
B-9966, LD, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
SHOARMAZAAK zoekt hulp
voor zowel avond als nacht-
uren, ook voor weekend.
Tel. 045-273092 na 12.00 u.
Gevraagd FRITUREHULP
mei enige ervaring. Tel.
046-519776.

Bistro restaurant de Meule
heeft een vacature vrij voor
een restaurant KELNEFI/
SERVEERSTER voor pim.
35 uur p.week. Soll. na tel.
afspraak vragen naar Mevr.
de Jong. Tel. 04746-2817.

Huish.pers.,Oppas

Wil de Mevrouw uit de-
SLAKKENSTRAAT in
Hoensbroek die zich gemeld
heeft voor kinderoppas, nog
eens betten. 045-223103.

HeerlerVWelten wij zoeke
voor onze pasgebore
TWEELING een lieve oppa
(35plus niet rokende katten
liefhebster) voor 5 dagdele
met ingang van jan. 1992
Salaris afhankelijk van be
reidheid tot huish. werk. Tel
045-715412.

n Gevr. OPPAS van middel-n bare leeft, voor 5 ocht. p.wk.
s te Sittard, bij 2 kind. m.i.v.- jan '92. Tel. 046-526385 na
n 18.00 uur (m.u.v. dinsdag)..- Gevr. nette WERKSTER. voor 1x per week (4 uur).

Tel. 045-458286.

Medisch personeel
Voor direct gevraagd

Fysiotherapeut M/V
(min. 2-jr. beroeps-erv.). Hoog loon en partic. in de omzet.

Br.o.nr. B-9941, L.D. Postbus 2610, 6401 PC Heerlen.

Bureau voor Thuisverpleging
Heuvelland

vraagt met spoed verpleegk. A en/of B ziekenverz./ MDGO- VP/ZV, voor met name de nachtdienst. Voor de regio
Heuvelland, Heerlen e.o. Sittard e.o.

Uw reacties graag zo spoedig mogelijk zenden aan:
M. Schellings-Mertz, v. Caldenborghstraat 7, 6247 CE

Gronsveld. Tel. 04408-2414 / 3349.

Fysiotherapeute (parttime)
Gevraagd in Maastricht-West. Br.o.nr. B-9959 Limburgs

Dagblad, Postbus 2610, 6401 PC Heerlen.

Technisch personeel

Zoek je een leuke baan?
Tandarts te Geleen zoekt een

enthousiaste
tandartsassistente

of meisje dat hiervoor wil worden opgeleid.
Spreekt deze ba.m je aan? Stuur dan je sollicitatie met

recente pasfoto, voor 14 december a.s.
Br.o.nr. B-9943, LP. Postbus 2610, 6401 PC Heerlen.

Gevr.: ervaren MONTEUR
voor tweewielerbranche op
korte termijn. Werkplaats
Sittard. Schriftelijk sollicite-
ren: Tweewielerspecialist
Math SakJen, Provinöale-
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.

Uitzendbureaus

6471 XC, huisnr. 53.
Tempo-Team Uitzendbureau

zoekt:
Sorteerders/inpakkers m/v

Voor een bedrijf in de omgeving van Geleen. U vouwt en
sorteert brieven en paketten. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Bent u

langere tijd beschikbaar en wilt u snel aan de slag?
Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens
GELEEN, RIJKSWEG ZUIP 1a

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Ziekenverzorgende m/v
voor een relatie in Heerlen. U bent "gediplomeerd zieken-
verzorgende/bejaardenverzorgende m/v. Hebt u interesse?
Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045-712631, Claudia van der Burgt
HEERLEN, OP PE NOBEL 1/ AKERSTRAAT

Winkelpersoneel

C 1000 supermarkt Vestjens
Molenberg/Heerlen.

vraagt met spoed, voor full-time en part-time

Kassière m/v
Ervaring geniet voorkeur, leeftijd 17-20 jaar.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
Tel. 045-717900, dagelijks van 10.30-12.30 uur.

oSla9.or„_fnn M
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korte termyn een VER-
KOOPSTER plaatsen voor

?eTn^e^^WNeime
dangeïnteresseerd > Neem dan

kontant op met slagerij van
Melik Promenade 52 Heer-
kn°« tel voor een afspraak
045-710257.
WINKEUUFFROUW ge-
vraagd v-oor slagerij, liefst
met enige ervaring. L. Hu-
ben, Kerkstr. 79, Brunssum.
Tel. 045-252733.

Nette VERKOOPSTER gevr
fa rij voo* 3

n week
y

Fa s| njTudderenderwecj
IQ4 sittard. 046-512197.——
MEDEWERKSTER voor di-
reW -^33^ voor super.
marW mjn Qp| LBO of
MAVO, 5 dagen per week,
niet oud»_r dan 21 jr. Pers.
soll. na tel. afspr. Hermens
Voordeelmarkt, Hoofdstr. 45
Amstenrade. 04492-1326.

Diversen personeel
Het "Pagblad Pc Telegraaf' vraagt voor direct een aktieve

Bezorg(st)er
voor Hoensbroek, voor meer info kunt U bellen naar:

045-251875.

Apotheek Elsloo
zoekt gediplomeerd

Apothekersassistente
Voor hele dagen. Inl. tel. 04499-3336.

Vierhand Huis aan Huis vraagt voor de bezorging van
reclamefolders op maandag en dinsdag

Bezorgers
in Heerlen, Brunssum en Schaesberg.

Tevens zoeken wij nog freelance
Chauffeurs

i.b.v. bestelbus voor werkzaamh. op vrijdag en zaterdag
Aanmelden: 046-512332.

Thuiswerkers
Gevr. voor het adresseren
van mailings. Verdiensten
pim. ’ 15,- p/u. Inl. Uitg.
U.B.G, Postbus 31098,

6503 CB Nijmegen. (S.v.p.
gefrankeerde en aan uzelf
geadresseerde antwoord-

enveloppe bijsluiten).
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
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.

Thuiswerkers
Gevr. voor het adresseren
van mailings. Verdiensten
pim. ’ 15,- p/u. Inl. Uitg.
U.B.G, Postbus 31098,

6503 CB Nijmegen. (S.v.p.
gefrankeerde en aan uzelf
geadresseerde antwoord-

enveloppe bijsluiten).
BEZORGERS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.

MEISJES gevraagd voor
goedlopende privé-club in
Kerkrade. Hoge verd. Pretti-
ge sfeer. Werktijden te be-
palen. Ben je 18 jr. bel of
kom even langs voor 'n ge-
sprek. Club L'Amitié. Kaal-
heidersteenweg 154, Kerk-
rade. 045-425656.
Optitech M-odell Agency
vraagt met spoed MOPEL-
LEN/manequins/figuranten
m/v, vcxx foto en film op-
drachten. Uitgebr. inf. en
aanmeldingspaikket wordt u
toegest. na overboeking van
’B,- voor eenmalige adm.
kst. Bank nr. 688811566 t.n.
v. Haesakkers-Optitech, te
Eindhoven.
Voor de verkoop van dier-
proef vrije natuur cosmetica
zoeken wij nog enkele AD-
VISEURS adviseuses. Info:
Claudio Nosengo, PB 792,
5900 AT Venlo. 077-518116
Centr. Houtverw. Sittard
zoekt jonge enthousiaste
MEPEW. Tel. 02155-10167.
Club in Maastricht vrgt.
MEISJES. Tel.: 043-211620
ook v.h. week-end.
Gevr. MEPEWERKER m/v
voor snij- en inpakwerk, 3
dagen per week, zaterdags'
vrij. E-crrte Bakker Jos Pries-
sen, Rdr. Hoenstr. 59,
Hoensbroek. Tel. 212706. i
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lp Staan uw postcode en huisnummer tussen de dj
Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,- gewonnen. Van het

k Limburgs Dagblad. En ... een prijs beschikbaar wjIL gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u JÈWr ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs
IL Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post. M
pi Vandaag wint u de laatste 10 postcode/huisnummer h

combinaties uit uw eigen omgeving
W in het Limburgs Dagblad.

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

|Ll. zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur het speciale M
piccolo-nummer belt.

r 045-739384 €
lb 2. antwoord weet op een simpele vraag over de rubriek ijl

waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van: J
f Limburgs Dagblad EPQS3BMH J|

Reglement en voorwaarden liggen ter inzage ophet hoofdkantoorvan het Limburgs Dagblad te Heerlen. m

gpiccolo's i^Ê^
UITREIKING WEEKPRIJS 5
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In hetExpeditieknooppunt P.T.T.-Post te Sittard werd de vijfde weekprijs van
het „Lees, Bel en Win"-spel uitgereikt aan MEVROUW GERAEDTS uit SIT-
TARD. De prijs bestond uit ’ 100,- van hetLimburgs Dagblad en een sporttas
en de Jaarkollektie Postzegels 1990 van P.T.T.-Post.
Op de foto van links naar rechts:
Mw. R. Jaspers (Piccoloteam Limburgs Dagblad), mw. A.C. Geraedts, mw.
drs. C.J.W.M. Aquarius (directeur Expeditieknooppunt te Sittard).-Foto Peter Roozen

OM

*^S^- O^rcrficict-t!EXAMENMOPELLEN ge-
vraagd voor opleiding
schoonheidsspecialiste.
Voor meer info 045-752618.
Serieuze ervaren DAN-
SERS m/v gezocht voor een
Revue show, stijl Lido Paris.
Tel. 045-211514.
DISC-JOCKEY met super-
mix kan nog werk aanne-
men. Laat u zich verrassen.
Voor disco of privéfeest. Inl.
09-49.24044719.
Club Bubbles zoekt met
spoed DAMES wegens
enorme drukte. Hoog gar.
loon. Tel. 046-742313
Gevraagd POETSHULP
voor weekenddagen. Tel.
046-379297.

Wonlngruil ,
fë rüïi EENGEZINSWO-
NING te Heerlen. Tel. 045-
-223228.

Kamera
Kamer te huur, Ifst. ouder
persoon, te HEERLEN. Tel.
045-715624.
Te h. te HEERLERHEIDE
grote zit/slaapk., ondergebr.
in bungalow, met gebr. van
keuk., douche en eig. op- ,
gang, ’ 125,- p.wk., info
tuss 21-22 uur 045-223482
Te huur KAMER in Sittard.
Te bevragen 04498-54002.
2 nette studenten zkn. p.l-1
-92 kamer in MAASTRICHT
tel. 043-687283 (Peter).
Student zoekt mooie KA-
MER, ’2OO,- beloning. Tel.
02280-16373.
Kamer te h. in LANDGRAAF
met telefoon- en kabelaan-
sluiting, voor dame. Tel.
045-321643
KAMER te huur voor ver-
pleegsters, studentes of al- ;
leenst. jonge vrouw. Tel. :
04492-3421. I
Meisje zoekt kamer bij Hos- ,
pita in HEERLEN, i.v.m. sta-
ge, max. ’250,-. Tel.
013-686160

I HEERLEN nabij centrum
gestoffeerde kamers te huur
Tel. 045-710384, tijdens

! kant.uren, vragen naar Ron
| of Pascel.

Proficiat Meid "

Wm\m? >im*' 'A PP"^1»"»

Met je 7 jaar, tot straks.
Lenie ziet
Sarah

__F_* 'BVl^r

Proficiat van je man,
kinderen en kleinkinderen.

Reparaties
TV/VIPEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Undgraaf. Tel. 045-314122
Piepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

Hobby/D.h_z.
BEHANGTAFEL 3 mtr"
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
HOBBYHOUT, eiken,
kunstmatig gedroogd. Tel.
045-318518.

Geldzaken
Sparen via AMEV-SPAAR-
PLAN met ’ 1.000,- per jr. in
12 jaar ’20.400,- sparen.
Belastingvrij! Voor afspraak
bij u thuis 04498-57018

Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Piverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A0v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen mei
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.

6114 BH, huisnr. 4.
Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

’ 179,-. Tel. 045-273525.

Te koop BROOPREKKEN
met spiegels, i.z.g.st. (Es-
mé). Tel. 045-210360.

Bedrijven/Transacties
Ter overname

Erkende Autorijschool
"Met Naam"

Omvangrijke kliëntenkring
Overnamedatum januari 1992.

Zeer aantrekkelijk voor serieuze starters,
met enige ervaring.

Br.o.nr. B-9936, LP, Postbus 2610, 6401 PC Heerlen.
Zu verkaufen:

40% einer Krankengymnastik/
gemeinsphaftspraxis

Wöhlerstrasse 2a, P-5010 Bergheim. 09-49.227166602.

Wonder Wol- Centrum
De Hil 8 te Zevenbergen. Tel. 01680-26233 open ma t/m za

10-18 uur. Machinebreigarens op cones, grootste collectie
v. Europa. Altijd tegen super lage prijzen. Reeds va. ’ 10,-

-p/kg. wol/acryl nü tevens 30% korting t/m 31-12- '91.
Op alle andere super kwal. zoals: zijde; chenille; angora;
shetland; lamswol; fantasie garens; benetton garens etc.

etc. Extra Service: wij spoelen op ieder gewenst gewicht en
draad-dikte. Altijd gratis koffie.

Te k. 40 SPIJKERBROE-
KEN maten 28-36 ’22,50
pst. mcl. BTW. 045-716369
I

Ter overname gevraagd
FRITURE/Cafetaria (gele-
gen tussen Venlo/Maastricht
Tel. 04754-87401.

Namens mijn vrou»
kinderen, schoondocf
en kleinkind, wil ik u i
hartelijk bedanken vod
belangstelling en cad»
die ik mocht ontvang.
gelegenheidvan mijn!

verjaardag. Het was i
onvergetelijke dag

Kippenboer
Wally

_*■

Een PICCOLO in het
burgs Dagblad helpt
weg naar snel succes
045-719966. „
Van maandag t/m V
van 8.30 tot 17.00 uur
v uw PICCOLO teleW
opgeven. Tel. 045-7195

Gevr. inbreng HOP
DIPLOMA vakbekwaaH
tegen vergoeding of 'tuele loondienst. &
B-9965, LD, Postbus '6401 PC Heerlen.
Mooie partij Agu Ttf
JACKS a ’ 22,50, pim,
stuks (winkelprijs ’ l'partij wielren overscl*>
é ’3,75, pim. 200 s
Kleine afname mog-
-045-218296.
Te k. gebruikte ZEê'
TAINERS, div. afmet, \uitv. en prijzen

’ 1.800,-. Levering af'
Rott. of Franco Beneiu'
04754-86012. Fax: »"Zat, tot 17.00 uur.

Landbouw

Tuinmachine1
Gebruikt:

2wieligca. 25 stuks». Ferrari7l 10pk diesel"1

machine;
Ferrari 300 7pk Ben^Agria Piesel met electi*

start met grotekantelr
4 wielig 0.a.:

Wheel Horse 12pk V&
trekker zo goed als r**

Wh-ael Horse zitmaaiej
tormodel 11pk met ma

90 cm.r Nieuw: Ji Piverse veegmachine*
105, 120, 150 cm W 6?. Lozeman Tuinmachint?^, Markt 14, Lottum, Tel'. 04763/2341 .^y

L ONPERPELENBANK.

" Tel. 04493-2715. , j' Heren VARKENS^jDERS laat Uw sla"! ,
kens meer opbrengen,, koop voor levende e

[ 100-125 kg., H 0"

■ beursnot. en toeslag-

> vrijdag vooraf beken->
_

gen in- en verkoop- "*zeugen te k. gevraag^
ten Sittard 046-517°p
046-512938.■ Te k. 250 3e-keus SP0
BIELZEN, in een , ,- ’1.000,-. HOU»*

I Windels, Industrie'" (v

" Bouwberg, Brunssuf1

045-270585. s\
Uit voorraad le^. nieuwe en gebr. he^kanonnen spec. prijz6 iko HAMERMOLEN i
nieuw op aftakas. AUe
vaste tand cultivatore0

J. Spons - Eijsden
04409-3500. __^j iTe k. rode VOEDEfIy
TEL. Quaedvlieg, H^
baan 146A, Heerlen^y;

" PAARPEN en Pony's- '£verkoop. Hoeve de ""!''
berg. Inl. Ben Boesse"
043-641929. i
KALKSLIB voor alle 'bouwgronden. P. Pjia}
04759-3565 /06-sglj_Vi ■Te k. M.R.V. PINKE N
043-643407. _^ ■Gebr. TRACTOREN- $0 [
Brown 990; Peutz V \\
IHC 955; John Deei* i
SG2; MF 130, MFlö°Cl;
mé. Nieuwe tractoreO |
7120 4WP 185 PK.
smalspoor demo; j

I 5211, 6211, 7211 "Ja- zonder 4WP. Colle! (f
t weg 90, Sittard. '&'

5199.30. jl, A

———mmm\mmmm —"++*
Alfa

Te k. Alfa ROMEO Spide
-2.0, bwj. '80, met tax. rapp.
mr. kleine diesel of Alfa 3
mogelijk. Tel. 045-463754.
Alfa GUILLETTA 2.0 ltr. i.z
-g.st. dagw. ’13.200,-, vr.pr
’7.650,-, Akerstr. 111 K'ra
de-W moet weg weg.omst.h

r Alfa ROMEO 75 1.8 lE, 9-, '89, rood, LPG, 80.000 km,
3 ’20.950,-. Tel. 04906-1387

ALFA 75 ,8 |E LPG rood. 1990. ’20.500,-. Tel. 040-. 515556.- Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Audi

6461 BH, huisnr. 41.
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.

AUDI 80 2.0 E, magn. vel-
gen, sportinter., LPG
onderb., enz., bwj. 7-'BB,

’ 22.5< 0,-. Tel. 045-740609

Te k. AUDI 80 Turbo Diesel,
bwj.'BB, nw. band., radio/
cass., donkerblauw, tel.
045-728206

_. ni i
AUPI .30, bwj. 8/'
model, donkerbiauw' k
045-317516.
AUPI 100 CC, 5-cv
KW, bwj. '84, i^a9'6^__./9.2So,.TtH.Q44gg>ffi
AUDI 80 CL Turb? ,J]
bwj. '83, APK 10-f,mr. m»og. Tel. o»j_g>^
AUDI 100, bwj.'ö4.,
met, ABS, airco, cf'urt£--gr., boardcomp., Jj! r
get. glas, ’14.501'.- /

koel 8, L_ndgraaf__^] l 4
Een PICCOLO in L W
burgs Dagblad n<_|._.-\
weg naar snel s»
045-719966. -
AUDI 100 cc 2?Lv^B«
LPG, airco, ABS, .
cruise contr. ’ 19-
-04906-1387 _^^

VoorPicco'^iO
zie verder pa9ir"

Zaterdag 7 december 1991 "8



Opbrengst dit jaar weer naar twee goede doelen

Puzzelactie Limburgs
Dagblad start vandaag

DOOR PETER STIEKEMA

Vandaag gaat de jaarlijkse
Limburgs Dagblad-puzzelactievoor het goede doel weer van
.■tart. De goede doelen zijn dit
Jaar het Franciscusoord, Lim-burgs Instituut voorKinderre-

in Valkenburg en de
Hansenprijs voor volkscul-tuur in Limburg.

Twintig weken langpubliceren wij
°_P zaterdag een puzzel waaraan u
*ünt deelnemenen waarbij u kansMaakt op dewekelijkse geldprij-
-I*l en, na twintig weken, dehoofdprijs van ’ 5000,-. Van de op-
Drengstvan depuzzel is 75% be-
stemdvoor 'Franciscusoord' teValkenburg en 25% gaat naar de"lichting JoHansenprijs te Meers-en.
"at het Franciscusoord betreft
Saat het geld naar twee projecten.
**et eerste is een speeltuin voor ge-
handicapte kinderen, waarvoor

bedrag benodigd isvan onge-
Ve»r f 40.000 gulden.

*f*t tweede deelvan de opbrengst
«aat naar het twee jaar durende in-
novatieve project 'Vliegende Bri-
Sade' van hetFranciscusoord. De
pttvangskosten van dit project be-°Pen ongeveer twee ton. De Vlie-8-nde Brigade wil exra hulp bie-ver* aan lerarenen/of ouders, die

dat bepaalde leer-, door lichte lichamelijke pro-
.lemen verhinderd wordenhet
estaande onderwijs optimaal te
°_en.

extra hulp vindt plaats vanuit
Mytylschool naar de diverse

scholen in deregio Maastricht, Sit-
tard en Heerlen toe. Voor alle dui-
delijkheid, het gaat hier om leerlin-
gen uit hetreguliere basisonder-
wijs, maar uiteraard ook om leer-
lingen van het lom- en zmlk-onder-
wijs (zeer moeilijk lerende
kinderen). De hulp wordt gegeven
dooreen ervaren leerkrachtmet
orthopedagogische en orthodidac-
tische bekwaamheden. Wijkomen
hier in dekomende weken nog na-
der op terug.

Jo Hansenprijs
Zoals gezegd gaat 25 procent van
de puzzelopbrengst naar de Stich-
ting JoHansenprijs inMeerssen
ter ondersteuningvan al hun acti-
viteiten op het gebiedvan deLim-
burgs volkscultuur.
De JoHansenprijs voor volkscul-
tuur is een driejaarlijkse prijs, die
wordt toegekend aan een persoon,
vereniging, instelling of organisa-
tie, diezich bijzonderverdienste-
lijk heeft gemaakt op het gebied
van devolkscultuur of de dialecten
inLimburg ofde aangrenzendege-
bieden. Daarbij kan zowel gedacht
worden aan personen ofgroepen
diezich hebben onderscheidenin
de actieve beoefeningvan een be-
paald aspect van devolkscultuur
of dialecten, alsook aan personen
of groepenwier verdiensten liggen
op hetterrein van debestudering
van devolkscultuur(volkskunde)
of de dialecten(dialectologie).

JoHansen werd op 9februari 1921
geboreninRoermond en overleed
op 21 juni 1984 in het ziekenhuis
'De Goddelijke Voorzienigheid' in
Sittard. In zijnrijk gevulde leven
besteedde hrj veel aandachtaan de
volkscultuuren dedialecten in de
beideLimburgen en omstreken.

De JoHansenprijs voor volkscul-
tuur wil daarom diegeneneren en
bemoedigen, diezich naar het
voorbeeld van de naamgever van
deprijs inzetten voor de gemeen-
schapscultuur in Limburg en de
aangrenzendegewesten.

De prijsbestaat uit een replica van
dering met het stadswapen van
Roermond, die drs JoHansen op
zijn sterfbed heeft ontvangen bij
gelegenheid van zijn vijftigjarig
lidmaatschap van deEucharisti-
scheKruistocht van hetBisschop-
pelijk College teRoermond, en uit
een geldbedragvan 1500 gulden.
De prijs wordt slechts eenmaal in
de driejaartoegekend, ten einde
deprijs een zeldzame, uitzonderlij-
ke en gerespecteerdebekroning te
laten zijn.

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie

Hoofdprijs
f 5000,-

(eindoplossing)
Wmwm

Zo kunt u
deelnemen

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

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

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

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

Oplossing puzzel nr. 1.

PUZZEL NUMMER 1
Doe mee en
steun de
goede doelen

Horizontaal: 1. sneeuwschaats; 4. omgang; 9. priem; 12. familielid; 14. grappig
dier; 15. op elkaar; 17. niet hetzelfde; 18. vrouwelijk paard; 19. reserve; 20. doek;
22. jongensnaam; 23. iel; 24. inhoudsmaat; 26. een weinig; 28. korte kous; 29. doen
kamperen; 31. kledingstuk; 33. eminentie; 34. rekening; 35. knevel; 37. laatstleden;
38. deel van een schoen; 39. sociëteit; 40. persoonlijk voornaamwoord; 42. plaats in
Noord-Holland; 44. vervelend wezen; 45. meisjesnaam; 46. vordering; 48. aan de
snek bevestigd tandrad; 50. ton; 51. duw; 53. plaats in Gelderland; 54. maand; 56.
lichtebuiging; 58. stoffelijke drager van de erfelijke eigenschappen in de celkern;
59. kerel; 61. hoeveelheid; 63. voorzanger; 65. steekwapen; 66. wortel; 68. ingewij-
de; 69. voorzetsel; 70. windrichting; 71. soort.

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

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

Verticaal: 1. deelvan een boom; 2. keukengerei; 3. spoor; 4. pas gebakken; 5. rond-
hout; 6. vechtsport; 7. en personne; 8. schoorsteenzwart; 9. vroeger; 10. gesteente;
11. vlug; 13. deel van de voet; 16. groente; 20. verbond; 21. de gezamenlijke journa-
listen; 23. ongeletterd; 24. Europees land; 25. de gezamenlijke autocoureurs die
voor een bepaalde fabriek rijden; 27. speelgoed; 28. reeks; 29. houten gebouw; 30.
windrichting; 32. cliënt; 34. bijbelse figuur; 36. strafwerktuig; 41. hoen; 43. been-
derstof; 44. loven; 45. streling; 47. lyrisch gedicht; 49. iemand die het recht heeft
vertegenwoordigers tekiezen; 50. beroep; 52. ritueel gebruik; 54. korf; 55. deel van
een schip; 57. boterton; 59. planeet; 60. delfstof; 62. berg op de Filippijnen; 64. fa-
milielid; 66. rivier in Italië; 67. en dergelijke.

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

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

Als u de hele puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met de cijfers 63-26-52-2-44- 24 achter elkaar zetten.
U leest dan een woord dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt. U moet dit woord niet
alleen opsturen, maar ook goed bewaren, samen met het nummer van de puzzel, want u hebt dit
nog nodig aan het eind van onze uit 20 ronden bestaande puzzelactie om mee te dingen naar de
hoofdprijs van ’ 5000.-
Bewaar daarom ALLE oplossingen!
De oplossing van puzzel 1 moet vóór 19 december as. in ons bezit te zijn.

In kwart eeuw op Franciscusoord veel veranderd

Ouders meer betrokken
bij revalidatie kind

DOOR JAN DIEDEREN

Al vijfentwintig jaar ligt aan de
Onderstestre&t te Houthem het
Franciscusoord. Limburgs Insti-
tuutvoorKinderrevalidatiè, zo
luidt detoevoeging aan deze naam
Lichamelijk gehandicaptekinde-
ren lerener omgaan met hun han-
dicap en deze zo veel mogelijk
overwinnen. Tevens krijgen zn er

onderwijs, precies zoals andere
kinderen op reguliere scholen. Het
Franciscusoord voorziet in een vol-ledigerevalidatiezorg: niet alleen
op medisch gebied, maar ook op-
voedkundig,psychologisch en
maatschappelijk.
„Het Franciscusoord is uniek in
Limburg. We willen de gehandi-
capte kinderen zo veel mogelijk
beter maken, ofanders gezegd
minder invalide.Maar we helpen

hen ook intellectueel verder. Beide
doelstellingen grijpenhier volledig
in elkaar," zegt Jan Castelein, de
huidige directeurvan hetFrancis-
cusoord. Om een nog altijd be-
staand misverstand uit dewereld
te helpen wijst hij erop dat in
Houthem uitsluitend lichamelijke
gehandicaptekinderen revalidatie
en onderwijs krijgen en geen
geestlijke gehandicapten. Zij zijn
beperkt in hunbewegingen. Door

de handicap is het wel mogelijk
dat zij in hun geestelijke ontwikke
ling achterliggenop leeftijdgeno-
ten.

" Een klein groepje kinderen krijgt les op Franciscusoord. Onderwerp: de herfst.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Tweehonderd
Op dit ogenblik telt hetoord onge-
veer tweehonderd kinderen tussen
nul en twintig jaar. Zij worden be-
geleid doorongeveer evenveel
mensen van uiteenlopende disci-
plines, diezich bezig houden met
dezorg voor dekinderen. De
meestekinderen komen uit Zuid-
Limburg, een geringer aantal uit
Midden- en Noord-Limburg en on-
geveer twintig uitBelgisch-Lim-
burg. Van detwehonderd kinderen
zijner 35 intern omdat dit uit me-
disch oogpunt gewenst is.

In dat opzicht is er sinds de ope-
ningvan hetFranciscusoord in
augustus 1966wel wat veranderd.

In het begin deden de ouders als
het ware afstand van hunkind en
was er sprakevan een langdurige
opname. Tegenwoordig wordt er
veel meerrekening gehouden met
de eigenverantwoordelijkheid van
de ouders voor de opvoedingvan
hunkind. Niet in het minst, omdat
de ouders dat zelfwillen. Ze willen
meepraten en meebeslissen.

Sinds 1980 is het streven erop ge-
richt om zo min mogelijkkinderen
op te nemen en zoveel mogelijk
aan het eindevan de (school)dag
naar huis te laten gaan. HetFran-
ciscusoord heeft van deRijksover-
heid toestemming voor zeventig
bedden, maar gebruikt daarvan
slechts dehelft.

Specialisten
Om dekinderen te helpen met hun
handicap beschikt hetFranciscu-
soord over specialisten in vele dis-
ciplines. Naast de revalidatie-art-
sen over fysiotherapeuten, logope-
disten, ergotherapeuten, psycholo-
gen, een orthopedagoog, verpleeg-
kundigen en paramedische
assistenten. Bovendien kan een be-
roep gedaanworden op specialisti-
sche hulp van buitenaf. Leraren,
een pastor en klasse-assistenten
bemoeien zich met het onderwijs:
er is een basisschool, maar ook een
mavo, deelopleiding havo en er
zijn praktijkgerichte opleidingen.
Allerlei faciliteiten zijner beschik-
baar, waaronder een zwembad,
gymnastiekzaal, speeltuinen,
groente- en bloementuin, aange-
past clubhuis en praktijkruimten.
Adminstratieve krachten, keuken-
personeel en technische mensen
completeren het personeelsbe-
stand.

Een specialeafdeling vormt de
peuteropvang, onderverdeeldin
een dagverblijfvoor een vaste
groepvan een tiental peuters en
een observatieruimtewaarin onge-
veer acht peuters tijdelijk, een
week of zes, terecht kunnen. Het
gaat hierbij om heel jongekinde-
ren, beneden de driejaar. „Men
kan nietvroeg genoeg beginnen
met de medische en paramedische
verzorging van lichamelijk gehan-
dicaptekinderen," zegt directeur
Jan Castelein. Hoe vroeger men er-
bij is hoe beter resultaat er van de
revalidatie mag worden verwacht.
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Audi
AUDI 100 cc 2.3, '86, blauw- AUDI 100 2.3 5-cylinder,
met., 128.000 km, 11-'BB, automaat, schuifdak

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387 ’ 25.950,-. Tel. 04906-1387

Austin
Te k. MINI 1000, APK 10- Austin METRO 1300 Sport,
'92, bwj. '82, 1e lak, i.z.g.st. bwj. '89, z.g.a.nw., wit. Tel.
fel. 046-379713. na 17.00 uur 045-463768.

BMW
Mooie BMW 316, nw type,
bwj. '83, APK-'92, ’8.750.Tel. 045-453784.
Te k. BMW 316, 5-bak,
1800 CC, bwj. 1985, radio-
cass.. achterkl. spoiler, r.-
spiegel. lets moois. Tel.
(K4Ö6-41267 na 18.00 uur.
Te k. BMW 316, bwj. '79,
APK tot 5-92, veel access.
Vr.pr ’ 1.750,-. 04493-4951
Té k. BMW 316i, edit, div.
ace., bwj. 7- '89, vr.pr.
’24.000,-. Tel. 045-458284
_MW 325 i kat., rood, met
ygel extra's, bwj. '89, vaste
pf. ’ 38.500,-. 045-272921.
BMW 318, 1-'9O, diamant-
zwartmet., met div. extra's,
per 2-1-92 te verkopen. Pr.
’31.000,-. Tel. 045-415537
BMW 320i, metaliclak, get.
glas, sportv., verlaagd, auto
i^. 100% in nw.st., tel.
04408-1393.
Te k. BMW 316 bwj. '82,
LPG, nw. remmen en kopp.,
sportvlgn., APK, i.g.st. Tel.
04406-16536, na 19.00 uur.
BMW 316 2-drs., bwj. 6-'B6,
1800 CC, Im-velgen, radio/
cass., w.w. glas, 5-bak, i.z.
g.st.. pr. ’11.950,-. Tel.
046-372443.
Te k. BMW 316, i.z.g.st. vr.
pr, ’1.950,-. Tel. 045-
-269232 na 18.00 uur.

BMW 318i, '89, Alpine-wit,
76.000 km, ’25.000,-. Tel.
045-270443.
BMW 324 D, bwj. '87, 4-drs.
kl. beigemet. i.z.g.st. Tel.
045-454535.
BMW 315, bwj. '81, trekh.
techn. 100%, APK 7-92,
LPG. Tel. 04951-26292.
BMW 525E, 144.000 km.
1984, schuifd. pr.n.o.tk. Tel.
046-332479.
Mooie BMW 315, beige, '83,
sportvelgen, APK, pr.
’4.750,-, mr. mog. Tel.
043-473490.
Mooie BMW 316, '82, met
APK en extra's, vr.pr.
’3.650,-. Tel. 045-225913.
Te k. BMW 316 1800 CC,
bwj. '87, met.lak, get. glas,
div. access. o.a. schuif/kan-
teld. toerenteller enz. Tel.
04746-2856.
Te k. BMW 732i, bwj. '86,
ABS, automaat, alarm, Pull-
man bekl., i. z.g.st, mr. sta-
tionwagen of Jeep mog. Tel.
045-230861.
BMW 316 1800 CC, 5-bak,
bwj. '87, wit, 4-drs., vr.pr.

’ 19.500,-. 04406-40749.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
nw. model met veel extra's,
0.a.: verl., uitgeb., sunr.,
alarm, radio met comp. disk,
vaste pr. ’ 12.750,-. Moet
gezien worden. 045-229359

Citroen

Wacht niet met
kopen wacht met

betalen!!!
Nissan Stanza 1.5 1983
Citroen Visa 11 RE speciaal 1983
Ftenault 5 TL 1985
Ci_oën BK 14 1985
Citroen BK 16 TRi Im-vekjen spoiler 1986
Qtroën Visa 1100 1986
Cllroën BK Leader 1986
Nissan Micra 1 0 automaat type 1987
Citroen BK 19 TRS automaat stuurbekr 1987
VW Golf 1.3 GL special 1987
Opel Kadett 5-drs. Sedan december 1987
Mitsubishi Lancer I.SGLX 1988
Peugeot 309 XL 1.3 1988
ford Fiësta 1.4i 1989
Opel Kadett 1.3 GL 1989
Seat Ibiza XL 1.2 1989
Citroen 1800Turbo Diesel 1989
Citroen AX 1.4GT Im-velgen spoiler 1990

Speciale aktie-auto
qtroën BK 19 GTi 1988
Citroen BK 19 GT met schuifdak 1986

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

' De aktieve Citroen dealer in Zuid-Limburg!
CfTROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
vsrkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
VISA blauw, bwj. 8-82,
94.000 km, APK 5-92, vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-451755.
Te k. 2 CV 6, bwj.'B4, i.g.st,
APK '92, ’2.200,-. Tel.
045-214895
CITROEN BK, '86, km.st.
37.000, 5-drs., bordeaux-
rood, i.z.g.st., pr. ’11.000,-.
Tal. 04459-2363.
Tfe k. CITROEN BK 19 TRD
diesel, bwj. mei '84, 1e eig.,
kl. wit, 5-drs, 5-gang, km.st.
120.000, nw. banden, i.z.g.
st ’ 6.250,-. 046-740382.
CITROEN BK, bwj. '86,
blauwmet., goed onderhoud
i.z.g.st, kom kijken, kom rij-
den. Autobedrijf van Leeu-
wen, Strijthagenweg 129,
Kerkrade. Tel. 045-453355.
—« —

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

’ 12.950,-. Tel. 046-526665
CITROEN BK 19 TRS Sta-
tion, 11-'B9, stuurbekr.,
grijsmetallic, LPG,
’21.950,-. Tel. 04906-1387
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
CITROEN BK 19 Diesel
Stationcar, 3-'B9, wit,

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387

Daihatsu

Te k. DAIHATSU busje voor
rolstoelvervoer, ’ 5.000,-.
Tel. 045-317329.
Te k. Daihatsu CHARADE
bwj. nov. '84, kl. zwart, 1e
eig., i.z.g.st, vr.pr. ’ 6.250,-
Tel. 045-352352.
Daihatsu CHARADE TS tur-
bo diesel, nw. mod. bwj aug.
'87, ’ 9.750,-. 046-519343.

Fiat— ~anaa
Panda Parade

Inruilers
Panda White 27.000 km!! 1985 nu ’ 5.950-
Panda 1000CL rood 1986 nu ’ 7.900,-
Panda lOOOCLgrijsmetallic .. 1990 nu ’ 12.750,-
Panda 1000CL IE Dance 1990 nu ’ 11.900,-
Panda 1000CL IE grijsmet. ... 1990 nu ’ 12.750,-
Panda 1000 CL IE rood nov. 1990 nu ’ 12.950,-

Nieuwe Panda's én Unos
Nu kopen:

* Géén BVB-Prijsverhoging
' Kenteken 1992
* Betalen 1993!!

Vraag onze voorwaarden.

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34

Tel. 045-742121

" Fiat UNO 45 S, bwj. '85, i.z.
g.st, km.st. 65.000, vr.pr.■ ’5.250,-. Tel. 046-526965,
na 15.00 uur 046-371507.
Fiat UNO 70 S, bwj. '83,. blauwmet., 4-drs., verbr. 1
op 15, nw. banden en uitl.,. APK 4-92, get. glas, auto in
perf. st., zien is kopen,

[ ’ 4.600,-. Tel. 045-221808.
FIAT 127 Super, 5 versnell.-I bwj. '82. Tel. 04405-3250.
Dr. Poelsstr. 15, Hulsberg.

"Fiat DUCATO Diesel, 3-'9O,
wit, 35.000 km, ’16.950,-.
Tel. 04906-1387
Te k. FIAT 131 Mirafiori bwj.
'83, 4-drs., ’2.500,-. Tel.
045-324734.
Te k. Fiat PANDA, bwj. '88,
750CL, kl. zwart, vr.pr.

’ 9.000,-. Tel. 045-252772.
PANDA 750 L, zwart, 4-'B6
1e eig. altijd binnen gestaan
55.000km, zeer zuinig 1e lak
pr. ’ 4.950,-. 045-273743

Te koop Fiat PANDA, bwj.
'84, APK, prijs ’2.900,-.
Tel. 045-353501.
Te koop Fiat Ritmo 105 TC
'84, ’4.000,-. Tel. 045-
-722871.
Te k. FIAT 127D, bwj. '85,
APK 10-,92, m.motorsch.,

’ 1.500,-. Te1.045-453176.
Te kc-op Fiat RITMO 1100
LS, wit, bwj. '85, moet weg,
koopje! Tel. 045-719272
b.g.g. 417775.
Fiat UNO 555, bwj. '85, APK
'92, nw.st. pr. ’ 5.250,-. Tel.
045-273743.
Te k. zuinige FIAT 127, R-
motor '84, APK nov. '92, vr.
pr. ’1.500,-, Roosevelt-
straat 55, Brunssum.
Zuinige Rat PANDA 34, bwj.11-'B4, roest en schadevrij,
’3.450,-. 045-316940.
Fiat UNO 45 bwj. nov. '85,
APK 11 -'92, kl. rood, pr.

’ 5.000,-. Tel. 046-528841.
Ford

Autobanden voordeel:
Alle voordeelprijzen nu mcl. BTW, montage en balanceren.

145 SR 13: U ’ 112,-; S ’ 98,50; C ’ 112,-; M ’ 124,-.
155 SR 13: U ’ 118,-; S ’ 99,-; C ’ 111,-; M ’ 134,-.
165 SR 13: U ’ 130,-; S ’ 115,-; C ’ 128,-; M ’ 148,-.

175/70 SR 13: U ’ 140,-; S ’ 123,-; C ’ 130,-; M ’ 163,-.
185/70 SR 13: U ’ 155,-; S ’ 133,-; C ’ 153,-; M ’ 182,-.
185/65 SR 14: U ’ 162,-; S ’ 153,-; C ’ 175,-; M ’ 190,-.

185/70 SR 14: ’ U ’ 167,-; S ’ 155,-; C ’ 183,-; M ’ 199,-.
U-Uni Royal; S-Semperit; C-Continental; M-Michelin.

Rij binnen zonder afspraak vooraf, klaar terwijl u wacht
onder het genot van een vers kopje koffie.

_]__!s__«_»
Ofliciele Ford-dealer vcpor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

BEEK: Weth. Sangersstraat 7 bij Makado. Tel. 046-375353
KERKRADE: Hamstraat 70. Tel. 045-423030.

MAASTRICHT (Ch. Feijts) Korvetweg 20-22. 043-632555.
Te koop. Siërra 2.0iSport

'87 i.z.g.st. alarm met autom
slotvergr., vr.pr. ’ 17.500,-.
Tel. 045-251641 of 225336.

Automatiek Ford ESCORT
1.6 Bravo, 5-drs., bwj. '83.
Tel. 045-453572.
Ford ESCORT 1600, bwj.'B4
5-drs., als nieuw, ’ 5.900,-.
Tel. 045-242999
Ford FIËSTA 1.1 Ghia (luxe
uitv.), nw. model, bwj. '85,
rood, APK, zeer zuinig, VA
mnd gel. ml. en bitax beh., i.
z.m.st, ’ 7.600,-weg. omst.
Tel. 04406-16039.
Ford TAUNUS 2.0, bwj. '81,
LPG, APK, nwe. kopp. en
schokd., geen roest,

’ 2.500,-. 045-2557.34.
Te koop Ford SIËRRA 2.0
CL, bwj. '88, zeer veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 18.500,-.
Dommelstr. 3, Heerlen. Tel.
045-728291.
ESCORT type 1.3 L Bravo
'83 z. mooi, elke keur. mog.,
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 Ghia
'84, zeer mooi vele extra's,
’9.250,-. Tel. 045-711812.
Te k. FORD LTD 8-pers.
Stationcar, V-8 autom., '80,
duurste uitv. ’3.850,-. Tel.
045-711812.
Ford ESCORT 1.6 super,
mooi wit, bj.m. '83, APK tot
'93. ’4.550,-. 045-727169.
Tek. Ford ESCORT 1,6 GL,
bwj. '83, i.z.g.st, APK '92,

’ 4.950,-. 045-220665.
Te k. zeer mooie Ford
CAPRI 2.0 S, 6 cyl., kl. rood,
bwj. '80, APK, gek., vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 046-527667
b.g.g. 043-637681.
Tek. Ford CAPRI II 1.6 GT,
'76, APK 4- '92, ’1.200,-.
H.Hermansln 336, Geleen.
Te k. Ford Fiësta 1100, s-
bak, bwj. nov.-'B3, model
'84, vr. pr. ’5.500. Tel.
045-324761.
Ford ESCORT 1300 Laser,
bwj.'B6, kl. wit, in nw.st, met
org. radio/cass. en boxen,
sunroof, spoiler, striping en
verchroomde spaakdoppen,
vr.pr., ’ 10.200,-. Tel. 045-
-225650
Te k. FIËSTA, bwj. '80, APK
12-92, zeer mooi, vr.pr.

’ 1.850,-. Tel. 046-510546.
Te k. SIËRRA 2.0, bwj. '83,
5-drs, 6 cyl.; Escort 1.3, bwj.
'83, 3-drs. Tel. 04492-3164.
Verl. Lindeln 23, Oirsbeek.
Te koop Ford SIËRRA 2.0iGhia, bwj. 8 mnd. '90,
18.000 km, alle opties,
’12.000,- onder nieuwprijs.
Tel. 045-255247.
Te k. Ford FIESTA, 1978,
APK 8-92, ’1.300,-. Tel.
045-457242.
Ford TAUNUS stationwagon
bwj. '78 met LPG, APK gek.,
pr. ’ 800,-. Tel. 04492-4369

; FORD Escort 14i, RS, uitv.
3-drs., 5-bak, m. '89, m.
sportv. enz., zeer excl.,

' geen 2e zo mooi, in st.v.
splintemw., peis gek.,, ’ 14.750,-. Inl. 043-254462.

" Te k. Ford SIËRRA 2.3 D,. stationwagen, donkerbl.,
bwj. '88, pr.n.o.tk., i.z.g.st.

[ Tel. 045-456566.. Ford FIËSTA 1100 L, t. '81,
in nw.st. pr. ’2.350,-. Tel.; 045-253075.

■ OPGELET! Spierwitte Ford
2 Fiësta KR 2, '82. APK, snel-. le en mooie auto, div. ac-. cess. vr.pr. ’4.150,-. Tel.

045-728919.~ Ford FIËSTA, APK 10-92,v bwj. '76, vr.pr. ’ 550,-. Tel., .04492-5301.

' Te k. Ford MUSTANG Ghia
), bwj. '80, autom., i.z.g.st W.
.de Rijkestr. 6, Kakert/

Landgraaf.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 Ghia. bwj. 7-'B4, APK '92, s_iang,
centr. vergr., electr. ramen,

1bordcomp., schuif/kanteld., i.

" z.g.st, mr. kl. auto mog. na. 17.00 uur 046-529169
1Ford ESCORT 1.3 Laser,■ '85, 3-drs., APK, bijz. mooi,. ’ 6.950,-. Tel. 045-454087
■Te k. Ford FIËSTA 1100L'
■ Bravo, bwj. '82, apart mooi,

' ’ 3.950,-. 045-725984.- Ford ESCORT type 1.3 Bra-
vo, '83, weinig km, i.g.st,; ’ 4.750,- Tel. 046-522689.- Te k. Ford SIËRRA 1600 CL
bwj. '87, inr.mog. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
Te k. Ford ESCORT 1.3,

I bouwjaar 1984, schadevrij,
’5.450,-. 045-751387.
Ford GRANADA 2300 L,
bwj.'Bo, APK 10-6-'92,.’ 1.250,- met trekhaak, zeer
goede auto. 045-323178.
Ford TAUNUS 16 L, bwj. '80
met APK, Lz.g.st., ’ 1.850,-.
Tel. 04493-2044. "_
Te k. Ford ESCORT 1300,
bwj. '79, APK, i.z.g.st, vr.pr.. ’ 1.050,-. Tel. 045-318619.
Te koop Ford SIËRRA 2.3 D
Van, grijs kent., bwj. 10-'B6,
vr.pr. ’8.250,-. Tel. 045-
-445067.
Ford ESCORT User 1.6
Diesel, bwj. okt. '85, APK,
techn. 100%, vr.pr.

’ 6.750,-. Pr. Bernhardstr.
70, Brunssum. 045-271633.
Te k. Ford TAURUS bwj. '88
duurste uitvoering, alle op-
ties, lichte voorschade, vr.
pr. ’ 15.900,-. Lochterstr.
12, Maastricht.
Ford ESCORT 1600, 5-drs.,
11-85, rood, ’7.950,-. Tel.
04906-1387
Ford GRANADA V6Station-
car, 5-'BO, APK, perfecte
staat, ’1.500,-. Tel. 04906-
-1387
Ford SCORPIO 2.5 Diesel
9-'BB, grijsmet, stuurbekr.,
ABS, ’ 19.950,-. Tel.
04906-1387

Honda
Te k. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'84, 3-drs. Verl. Lindeln 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-3164.
Te k. HONDA Jazz 1.2, bwj.
11-'B4, 67.000 km, als nw.,

’ 5.950,-. 045-453572.

Honda PRELUDE, bwj. '83,
wit. Prijs ’ 10.000,-. Tel.'
045-461257
Te koop Honda CIVIC, auto-
maat, type '83, i.z.g.st, pr.
’3.000,-. J. de Witplein 8,
Landgraaf-Kakert.

Te k. Honda PRELUDE
1800, bwj. '86, rood, sport-
vtgn., i.z.g.st. Pr. ’ 10.000,-.
Tel. 09-3211381963.
Honda CBR 1000 F, bwj. '89
pim. 15.000 km, kl. rood/wit,
z.g.a.nw. pr. n.o.t.k. Tel.
04454-5441 na 17.00 uur.
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.

Honda PRELUDE, bwj.'B3, HONDA Ace. 2.0iEX U9'90,
kl. zilvergrijs, nw. mod., km. meest compl. uitgev. in nw.
98.000, vr.pr. ’9.500,-. Tel.: st. Pr. in overl. Inl. 045-
-045-752933. 455778.

OCCASIONS
Dankzij oneleaseplan wordt het mogelijkonv voor eert laag

bedrag oer maand in uw nieuwe occasionte stappen.
voor informatie bezoek onze showroom.

Alfa 331.3 junior'89 ’ 310 -
Fiat Uno 60 S'B7 ’ 185-
FiatUnoSXll.s'9o ’ 392,-
Ford Escort 1.4 Bravo '88 ’ 299,-
Ford Sierra 1.6 Laser'B6 ’ 199^-Honda Accord 20i ex'B9 ’ 578,-
Mazda 323 div. uitvoeringen '87-'9O v.a ’ 220 -
Mazda 323 F Coupé '90 ’ 553-
MitsubishiColt I.SGLXI'B9 ’ 395!-
OpelCosa 1.2 Swing '89 ’ 282,-
Opel Kadett div. uitvoeringen '87-'9O v.a./ 220!-
Opel Veetra 1 8i GL '90 ’ 578-
Volvo 340 DL Diesel '89 ’ 370-
WV Golf Jetta 1.689 ’ 488,-
Nissan Micra div. uitvoeringen '88-.0 v.a./ 235,-
Nissan Sunny div. uitvoeringen 87-90 v.a./ 230-

Idshs 3-12 maanden BOVAG-garantie
Uw Nissan-dealervoor Heerlen en omgeving

"| I JÜRGEN HEERLEN
I Huisbergerstraat/hoek Schelsberg

mmWlmW Heerlen 045-723500

Jeep

Texacars
Nissan Patrol TD '88; Toyo-
ta Hi-Lux benz. 4x4 airco,
amerik. uitv., '87; Isuzu
Trooper TD '87; Toyota
Landcruiser TD '88, 4x4
centre. Tel. 04702-3040
MITSUBISHI Pajero 2600,
wit, 5-versn., bwj.'B6, met
trekhaak, radio/cass.

’ 17.000,- Tel. 045-441855.
Te k. 4 x 4 SUZUKI SJ 413,
bwj. '87, softop. Tel. 045-
-320778 na 18.00 uur.
Te k. SCOUT V84x4 hard
en softtop, korte uitv., LPG,
geel kent, bwj.'Bl,

’ 12.500,-. Tel. 045-232321

Jeep NISSAN Patrol 3.3
Diesel, 12-'B7, 90.000 km,
’26.950,-. Tel. 04906-1387
Jeep NISSAN Patrol Diesel
2.8 TD, 8-90, rood, 30.000
km, ’31.950,-. Tel. 04906-
-1387
Jeep TOYOTA Landcruiser
Diesel BJ-40, 8-'BO, 80.000
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 Turbo D,
'89, 48.000 km, ’33.500,-.
Tel. 045-740909.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop Mitsubishi JEEP
Pajero 2300 Turbo Softtop,
met sp.velgen, bwj. '83,

’ 15.000,-, mr. stationcar
diesel mog. 045-752547.

Hyundai
HYUNDAI Scoupé GTX, 15
inj., m. '91, kl. Ferrari rood,
alle extra's, verk. in st.v.
splinternw., ’ 24.950,-. Inl.
043-254462.

Jaguar
Te k. JAGUAR XJSA/12, di-
rekteurs auto mcl. alarm, kl.
beigemetal., bwj. '90, pim.
34.000 km, pr.n.o.t.k. Tel.
045-428428 ma-vr. 9.00-
-17.00 uur. (mej. Hendriks)

Land rover
Automobielcentrale

"De Uiver" B.V.
Officiële Land Rover Dealer

biedt aan:
Land Rover 88" en 109" ex

Engels leger, in perfecte
staat met Ned. kenteken,
prijs vanaf ’ 5.500,- excl.

BTW, tevens Ambulances,
ideaalvoor camper. Verder:
discovery vanaf ’ 39.500,-

-excl. BTW en Range Rover
vanaf ’ 14.800,- excl. BTW.
Provincialeweg Nrd. 85-87
6439 AB DOENRADE (Lb.)

Tel. 04492-1931/1398
Telefax: 04492-2705.

r_T"PBËQ___Nf fi ■_r _____■_■__
___________r~"—" _r '''Imtmlf^^^^^

OCCASIONS
Alfa Romeo 33 1.3 junior wit '89 310,-
Audi 100cc 2.2 LPG blauw '87 390,-
Audi 80 1.8 S wit 12-'BB 420,-
Audi 90 2.3 zwartmet '89 817,-
BMW 525iwit airco '89 895,-
Citroën AX 11 TGE rood '90 280,-
Citroën KM Ambiance automaat, leer '90 990,-
Fiat Uno 75 SKI gr. met '90 392,-
Ford Escort 1.4Bravo wit '88 335,-
Ford Escort diesel '88 290,-
Honda Accord 2.0 EXI wit '89 495,-
Honda Civic 1.5GL sedan blauw '89 445,-
Honda Civic 1.3aut. zilv '84 200,-
Honda Prelude EX wit '85 310,-
Mazda 323 GLX 3-drs. wit '88 295,-
Mazda 323 1.6I GLX sedanwit '87 298,-
Mazda323 1.5GLX sedan beige met '87 295,-
Mazda 626 blauwmet '86 195,-
Mazda 323 GLX F coupé rood '90 553,-
Mitsubishi Colt 1.5GLXI d. groen '89 395,-
Opel Corsa Swing 1.2wit '89 282,-
Opel Kadett 1.2LS 4-drs. zilv '86 265,-
OpelKadett 1.3 S Club 3-drs. zilver '89 365,-
Opel Kadett 1.6 IGT 3-drs. rood '90 495,-
Opel Kadett Caravan blauw '88 295,-
Opel Omega 1.8 S rookzilv '87 310,-
Subaru coupé 1.6GLrood met '87 335,-
Volvo 360 2.0, rookzilver '87 310,-
Volvo 340 DL diesel '89 365,-
VWGolf GTI blauw met '88 495,-
VWGolf 1.8zwart '86 285,-
VWGolf 1.3Manhattan zwart '89 385,-
VW Jetta 1.6 sport d.gr.met '89 488,-
VW Polo Fox 1.3rood '90 335,-
Nissan 300 ZXTwin Turbo zilver '91
Nissan 300 ZXwit '84
Patrol GR Turbo diesel zilver '90
Patrol 3,3 Turbo beige '86
Nissan Micra div. uitv v.a. '88 235,-
Nissan Sunny v.a. '87 230,-
Nissan Bluebird v.a. '87 345,-

JURGEN LEASEPLAN
Dank zij ons leaseplan wordt het mogelijk
om voor een laag bedrag per maand in uw

nieuwe occasion te stappen.
Voor Informatie bezoek onze showroom.

#■ Jurgen
HP Autocentrum Kerkrade ,

Langheckweg 32-40 Kerkrade "■' M
IndustrieterreinDentgenbach M

Tel. 045-452570

Mazda

Mazdakroon occasions
Mazda 323 1.3, 1.5LX, GLX Sedan'Bs'B6'B7 1988
Mazda 323 1.3 16VGLX HB weinigkm 1989
Mazda 323 1.5 HBenvoy 3-drs 1988
Mazda 323 1.3HB veel extra's rood 1987/1988
Mazda 323 1.5HB GLX 5-drs 1986
Mazda 323 1.5Hb 3-drs rood en wit 2x 1989
Mazda 626 2.0 en 1.6 HB GLX 1987
Mazda 626 2.0 GLX en 1.6LX 1986/1987
Mazda 626 2.0LX diesel Sedan 1987
Mitsubishi Colt 1.5 GLI HB 3-drs 1989
Mitsubishi Colt 1.2Exe veel extra's 1987
Toyota Carina 11 1.6 16V 27.000km 1988
Daihatsu Cuore TS 10.000km 1990
Nissan Micra 1.2HB DX 1985
Nissan Sunny 1.3 DX zeer mooi 1984
VW-Golf 1.3 HB 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 1.23-drs. zeer zuinig 1987

Wordt verwacht:
Mazda 626 2.2iGLX coupé 27.000km. 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, '88, wit,
trekhaak, gasinst., schuifdak
type GLX, nw. model,

’ 20.500,-. Tel. 04459-2076
MAZDA 323 GLX, bwj.'B7,
als nieuw, ’8.700,-. Tel.
045-242999 .
MAZDA 323 Hb 1.3, 3-drs,
bwj. '82. APK t/m nov. '92.
Tel. 045-457737.
Mazda 626 2.0 AUTOMAAT
6-'B6, 84.000km. Autobedrijf
Eussen. 04459-1677.
Te koop MAZDA 323 F, bwj.
1-'9l, LPG, 35.000 km. Tel.
04955-2004. '

Te k. MAZDA 323 HB 1.5
GLX, bwj. '86, div. acces.
Zeer mooi en appart. Tel.
046-519706.
Te k. MAZDA 626 GLX Die-
sel, bwj.'B4, nw. motor, pim.
50.000 km., electr. ramen,
centr. deurvergr., schuifdak,
vr.pr. ’4.950,-. Tel. 045-
-272998 na 18 uur
Te k. MAZDA 626 XL, Hb,
kleur wit, bwj. '87, i.nw.st.,
nw.pr. ’ 30.000,-, nu

’ 13.500,-. Tel. 045-229538
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mercedes
Te k. MERC. 190 E, bwj. '86,
i.pr.st, verl., sportv., vr.pr.

’ 25.000,-. Tel. 043-615242
Te k. MERCEDES 300 TD
turbo, '89, i.pr.st, veel opt,
vr.pr ’ 82.000,- 043-615242
Te k. MERCEDES 200D,
bwj. '81, bord.rood, i.z.g.st.
Torenstr. IA, Schimmert.
04404-1384.
MERCEDES 240 TD Station
11-85, rookzilver, 160.000
km, ’19.950,-. Tel. 04906-
-1387
Te k. MERCEDES 350 ca-
brio, bwj. '74, i.z.g.st. pr.
’35.000,-, all. ser. gegad.
Tel. 045-252731.
Te koop MERCEDES 190
D, 86, omb. '90, BBS-vel-
gen, verlaagd, 2 kleuren,

’ 30.000,-. Tel. 045-225566
Te koop MERCEDES 300 E,
compl. auto, dcc. '88,
80.000 km. van part. Als
nieuw. Tel. 046-334411.
Te k. MERCEDES B 200,
benzne, '75, techn. plus mo-
tor 100% i.0., carr. opknap-
pen, vr.pr. ’ 750,-. Tenelen-
weg 61, Voerendaal.
MERCEDES 300 TD bwj. 7-
83, APK 10-92, nwe ban-
den, weinig km, alle extra's.
Tel. 045-711545.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

MERCEDES 200, bwj. 11-
-'B3, autom., stuurbekr.,
schuifdak, i.z.g.st. Beekstr.
5, Brunssum
MERCEDES 200 D, 10-'B3,
wit, 160.000 km, ’9.950,-.
Tel. 04906-1387
MERCEDES 240 TD Station
11-'B2, groen, perfecte staat
170.000 km, ’11.950,-. Tel.
04906-1387
Te k. MERCEDES 190 D,
verl., sportvelgen, alarm,
bwj. '84, veel extra's, vr.pr.
’21.500,-. Tel. 045-313786
MERCEDES 190Eaut. bwj.
'85, div. extr., verlaagd, zen-
der-uitv. pr. ’ 19.800,-.
Tel. 045-223722.
Te k. MERCEDES 280 S
automaat, bwj. '81, type 126
APK, LPG, Rial-velgen, elec
schuifdak, nw. banden, cen-
trale deurvergr., kuiplijsten,
geen inruil, ’ 9.500,-. Tel.
04756-2012 voor 14.00 uur.
MERCEDES 190 D, '88, nw.
st, 1e eig., rookzilver, mr
mog. Tel. 04498-55460.
Te k. Merc. JEEP 240 GD,
bwj. '80, in pr.st., vr.pr.

’ 15.000,-. Tel. 043-615242
MG

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

Mitsubishi
| Mitsubishi CORDIA 1.6, bwj.
'83, i.z.g.st, ’5.900,-. Tel.
045-452078.
Mitsubishi Pajero JEEP 2.5
turbo diesel, bwj. nov. '87.
Tel. 04759-3565.
LANCER 1.5 GL Caravan,
5-drs., 5-gang, bwj. 11-'B7,
km.st. 50.000, Ferrari-rood,
iets schade, catpr.
’15.000,- nu ’9.000,-. Tel.
045-218922
Te k. Mitsubishi GALANT
2.0 GLX stationcar, bwj. '81,
i.g.st. Tel. 045-213360.

Te k. Mitsubishi LANCER F
1200 GLX (Coltmodel), bwj.
'83, goede en mooie auto.
Tel. 04458-2114.
Te koop Mitsubishi JEEP
Pajero 2300 Turbo Softtop,
met sp.velgen, bwj. '83,

’ 15.000,-, mr. stationcar
diesel mog. 045-752547.
Te k. Mitsubishi TREDIA 1.4
GLX, 4-drs, bwj. '83, luxe
uitv., APK, zuinig en goed.,

’ 4.500,-. St. Martinusstr.
31, Kerkrade.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nissan/Datsun

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

GENUINE PARTS
EINDELIJK!
nu nog 20 weken.

Wij gaan verhuizen, daarom nu,

SUPERAANBIEDINGEN
Wacht niet te lang, doe nu uw VOORDEEL.

Merk bwj van voor
VW-GolfGT4roodmet 1988 ’ 23.750,-’ 19.900,-
Honda Accord 2.0 EX grijs 1986 ’ 15.750,-’ 14.750,-
Ford Siërra 2.0 GL beige 1989 ’ 27.900,-’ 26.900,-
Opel Corsa 1.2 City wit 1988 ’ 15.900,-’ 13.900,-
Patrol 2.8RD Turbo VAN 1990 ’ 48.500,- ’ 46.750,-
Sunny 1.6SLX coupé wit 1988 ’ 24.900,-’ 22.900,-
Nissan Bluebird 2.0 LX wit 1987 ’ 18.900,-’ 16.900,-
Cherry 1.7Diesel zilver 1984 ’ 9.500,-’ 8.250,-
Mitsubishi Colt 1.2GL 1987 ’ 15.900,-’ 14.500,-
Volvo 360 2.0iGL 4-drs 1988 ’ 19.500,-’ 18.250,-
Peugeot 1.4Accent U9grijs .. 1989 ’ 19.900,-’ 18.900,-

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

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

Te k. NISSAN Sunny 1,6
SGX Coupé, wit, stuurbekr.,
alles elect.bedienb., bwj.
'87, APK 08-92, 41.000 km.
in perf. st. Vr.pr. ’ 16.000,-
Tei. 045-418578.
Nissan CHERRY diesel, nov
'83. Kasteellaan 39, Heerlen
Meezenbroek. 045-728493.
Te koop Nissan BLUEBIRD
2.0 diesel, grijskent, bwj.
'89, 64.000 km, ’15.500,-.
Tel. 04499-3457.
Te koop NISSAN 280 ZX
Turbo, met T.-bar, bwj. '85,
i.z.g.st, pr. ’20.000,-. Tel.
04492-1304.
Nissan PATROL GR, bwj. 4-
91, 2.8 Turbo, diesel. Tel.
04765-2784.

Nissan CHERRY 1300 GL
coupé, bwj. '83, in nw.st,

’ 3.750,-. Tel. 045-724417.
Te k. Nissan SUNNY 1.4,
bwj. juli '91, ’5.000,- onder
nieuwprijs. AutoGarant,

' Schelsberg 128 (tussen
Hendriks en Bristol). Heer-
len. 045-725588.
Nissan SUNNY diesel, 5-drs
type 1700 XL, bwj. '87, vr.pr.

’ 9.250,-. Kasteellaan 57,
Meezenbroek. 045-727347.
Nissan BLUEBIRD 1.6 GL i
1984, LPG, APK, bijz. mooi, 'pr. ’ 4.750,-. 045-255784.

NISSAN sport 300 ZX, targa
alle extra's, m. '85, i.nw.st, -’ 25.500,- Inl. 043-254462.

Opel

Opel Calibra 2.0 i]
Schuifdak, radio-cassette, stereo-installatie, sportvelgerl

20.000 km, signaalkleur, bwj. '90, zeer mooi.
Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507^

Te k. COMMODORE 2.5 S
autom. '79, LPG, open dak,
trekh. piccobello, pr.

’ 2.500,-. Tel. 04499-4341.
Te k. Opel KADETT 13N,
HB, bwj. '80, opknapper
(lak), geen roest!, vaste pr.
’BOO,-. Tel. 045-214258.
Te k. Opel SENATOR 3.C.D
aut, LPG, pr. ’11.750,- Tel
04740-3099.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
type '80, APK 4-92, vr.pr.
’1.100,-. Tel. 045-722741
Te k. gevr. 1 ATS-velg, 7x13
voor Opel. Tel. 045-222235.
Opel MONZA, bwj. '86, 3 L i,
uitgebouwd, sportvelgen,
Pullman bekl., in nw.st. Tel.
045-257232.
Te koop weg. omst. Opel
REKORD 18 S, bwj. '83,
APK 12-93, i.z.g.st.

’ 7.250,-. Tel. 045-244963.
Opel ASCONA B, APK 8-92
i.g.st. verhoogd, spoiler, 19E
motorblok en bak. T.e.a.b.
045-259153.
Van part te k. Opel KADETT
1.2 S, bwj.'B3, APK 7-1-93,
i.z.g.st, veel extra's. Man-
zardstr. 6, Eygelshoven. Tel.
045-460106 na 14.00 uur
Te k. OPEL Rekord 2.0 LS
met LPG, luchtvering, APK
en veel extra's, pr. ’ 7.500,-
Tel. 046-526859.
Te k. zeer mooie Opel
CORSA TR 1,2 S, bwj. '84,
tel. 045-750746.
Te k. Opel KADETT Station-
car, 1.7 Diesel, nw model
'90, 5-drs., blauw met., don-
ker glas, 5-bak, 1e eig.
schadevrij, absolute nw. st,
’18.500,-. 045-462982.
MANTA 2.0 GTE, bwj. '83,
ruil Ford of BMW mog. Tel.
046-581649.
Opel KADETT 1600 GT, 12-
-:'B6, grijsmet., 5-drs.,

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
KADETT 1.6 S GL Caravan
"5-drs., wit, bwj.'B6, km.st.
118.000, LPG onderb., iets
plaatschade, cat.pr.
’12.500,-. nu ’8.000,-.
Tel. 045-218922
Te k. KADETT 1.2, HB bwj.
'86, 3-drs; Kadett 1.3 bwj.
'86, HB 3-drs; Kadett 1.2
bwj. '83, 5-drs.; Cörsa 1.2,
bwj. '83. Verl. Lindeln 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-3164.
Te k. van Volvo Medew.:
Opel KADETT 1,35, 1984,
pr. ’6.500,-. Zwaluwstr. 13,
Kerkrade.
Opel KADETT 5-drs. HB, s-
bak, i.z.g.st., bwj. '83, met
APK. Burg. Slangenstr. 54,
Hoensbroek
Te k. ASCONA A en Ascona
B aut., met APK, mr. diesel
mog. Tel. 045-353248.
Te k. OMEGA sport 18i, m.
'88, donkerbl. met, verlaagd
met spoiler, LM. velgen,
dubb. spiegels, JVC inst,
Alarm inst., in nw.st.,

’ 22.500,-. Tel. 045-255578
Te k. Opel ASCONA 13 N,
bwj. '82, kl. wit, APK okt. '92,
pr. ’ 3.500,-, 045-451784.
Goed uitz. Opel ASCONA,
bwj. '76, goede bnd. nwe.
uitlaat, trekh. APK 7-92, vr.
pr. ’750,-. Tel. 045-220878
na 18 u. of in weekend.
Opel KADETT 1.6 i, bwj. '88,
in nw.st, div. opties. Tel.
045-256357.
Tek. Opel CORSA 12 S, bwj
10-86, vr.pr. ’8.300,-. Tel.
045-720973.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’ 2.450,-. 045-323178
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’4.250,-. 045-323178
Te k. Opel ASCONA 16 SR,
APK 11-92, i.g.st, vr.pr.
’1.500,-. J. Maenenstr. 14,
Heerlen (Zeswegen)
Opel CORSA 1.2 S Luxus,
Sedan, open dak, i.z.g.st, pr

’ 6.350,-. Tel. 043-649968.
Opel KADETT GT 1.6 S, bwj
'86, rood, spec. uitv., verl.,
Im.vlgn. Tel. 045-456898.

OPEL Kadett stationcar, ■'85. Autobedr. Ad van Ne*'
Zandweg 160, Heerlen. J
Te k. KADETT City, bwj.\APK '92, pr. ’900,-. T*
04406-16791. ■
Te k. Opel KADETT bwj. '7*
APK 11-'92, vr.pr. ’1.500,-*
Tel. 045-326456.
KADETT 13 Club '89; Kade* *
12 LS en 13 LS '87 en '8*

Kadett Sedan 1.3 LS '»
,

Kadett Caravan 1.3 LS W i
Corsa 1.2 S '87 '84; Corsj 1TR 1.3 '87; Kadett 1.2Jicoupé '77; Kadett 1.2 S'# i
Ford Escort 1.6 L 82; F* <Panda 34 '85; Volvo 343 ■> T
'79. Automobielbedrijf D&[
neman Raadhuisstraat 10r
Hulsberg. , j
Te k. Opel KADETT C 12*'f
autom., APK, vr.pr. ’ 950,-'. \
Tel. 04498-57043. J 1
Te koop Opel KADETT G$ j
1800, bwj. '86, in nw*' t
APK 6-92, kl. rcxxi, met a* i
pr. ’17.000,-. Tel. 0445V:
2130/2029. A
Te k. Opel OMEGA, W/eind '87, 90.000 km, i.g-* Jpr. ’ 13.500,-. Tel. O 4?
741360. _^\
Opel CORSA 1.2, bwj. '#' [
km.st. 64.000, luxe uit*',,
APK 11-92, i.z.g.st. V& )
.weg 79, Brunssum.
Opel CORSA 1.2 GL, g* C
met., 6-'B7, ’ 9.950,-. T* j
04906-1387 s
Opel OMEGA 2.0i, &'& I
grijsmet, LPG, 90.000 Wf1 i

’ 16.950,-. Tel. 04906-1381-;
Te k. Opel KADETT static1? (
car, bwj. '78, APK 10- '92, '* (
z.g.st. 045-226584. _^ i
Ford ESCORT 1300 anti* l
cietgr. bwj. '83, zeer mo* IAPK tot '93. vr.pr. ’ 4.950V'Vrankerkerklaan 36, HeC' 'len. Tel. 045-729037. ____✓ 'Opel KADETT 1.6 D, # j
bwj. 1986, ’7.750,-. Tel !
040-515556. (
Opel KADETT 1.6 I, 5-#>
caravan, 68.000 km., 198*' j
.’ 17.250,-. 040-515556. .
In nw. staat Opel ASCON*
bwj. '79, APK 28-11- '92, f
f 1.250,-. 045-226773. ,
Te k. MOTORBLOK OW
Ascona, geheel compl. "JJversnellingsbak, met ■*■*!
erop, bwj. 1979, 100% infde, pr. ’ 225,-. 046-526.g6>
Te k. Opel ASCONA 19-*
bwj. 10-'BO, APK 11-92, Vl'
pr. ’ 1.200,- 045-228398^
Te koop Opel ASCC-N*
bwj. '81, APK tot 10-92. '0045-273174. jA
Te k. Opel MANTA 1.9 G^;
bwj. '77 uitgeb. Opknapt
Tel. 045-425094. _✓

Te k. Opel KADETT 1.6 &
sel, i.z.g.st., bwj. '85, n*'
model. Tel. 04750-11402^
KADETT GSI zwart, ■*?'
stuurbekr. centr. ver9\
schuifd., sportw., '86, v£P'’ 16.250,-. Tel. 045-2200_>
Te k. Opel KADETT Sed*J4-drs, bwj. '86, r.z.g.st. VW
’9.450,-. Tel. 046-7521^
na 13.00 uur. -—-"i?
KADETT GT, '87, rood, .J.,
vlg., extra's, ’ 147ö£event. inr.mog. 045-427j)7*>
Te k. Opel VECTRA GT
zwart, bwj. '89, ’27.00"'
Tel. 045-463915.
Opel KADETT GSi 2.0, j*_
19.000 km, antraciet, J.
laagde velgen, ’ 30.0^'
Tel. 045-225566.
Te k. Opel KADETT l
i.z.g.st. ’1.500,-, tel. "^274489. _^
BMW 318i, '91; Omega C*|
ravan 2.4i, '90; Veetra 1..
'90; Kadett, 4-drs., '90, "^dett 4-drs., 1.6i '89; Ka°^5-drs. 1.6 i '90; Kadett 5-o .
1.3i '89; GSi 2.0 '87; <^°' 11.31 '88. Inr. en fin. moS^jaar garantie. Garage <1^
nes BUISMAN, Stenen »'
6, Landgraaf. 045-32380^

Oldtimers
VW KARMANN Ghia,
'66, orig. perf. staat.
046-524623:

Peugeot s

Tot 25% eindejaarsvoordeel bij:
Peugeot Janssen!!!

Diverse merk occasions vanaf ’ 8.000,- tot ’ 30.000,'

Nu op alle occasions: ~* 10% KORTING op occasions boven ’ 10.000,- ('
* 25% KORTING op alle accessoires .

* 1 JAAR GARANTIE op occasions jonger dan 4 ja*
* Peugeot PRIVÉ LEASING

* LAAG tarief financiering

(*) korting wordt verstrekt over het bij te betalen bedray

JLAUTOBEDRIJF JANSSEN_§_ M
AW Peugeot Talbot ■ ■
Eygelshovergracht 64, 6464 GB Kerkrade. tel. PÜr^S^

Directiewagens:
Peugeot 205 CJ Cabrio

Bouwjaar 05-91," 5.500 km., wit.
Peugeot 605 3.0 V 6

Bouwjaar 05-'9l, 7.000 km., metallic, mcl. ABS,
electr. schuifdak, leder interieur, LM velgen.

JLAUTOBEDRIJF JANSSEN^ jlA^M Peugeot Talbot I

Eygelshovergracht 64, 6464 GB Kerkrade. tel. 045-46",

Voor Piccolo's zie verder ragina 11
i-
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Peugeot
peugeot 205 xr Diesel,
8-'BB, grijs kenteken,
’.12.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. PEUGEOT 205 XS 1.4
«5 PK, juni '89, 50.000 km.,
’16.000,-, 3 mnd garantie,garage Regie. 043-624354
Te k. PEUGEOT 205 Accent
">.. '87, kl. blauw, APK,
9ebr. als 2e auto, vr.pr,n0.500,-. 045-422870.
peugeot 205 1.1 xe, bwj.85, 64.000 km, ’7.950,-.Tel. 045-255784.
peugeot 309 xld, 11-87
Jtod, 110.000 km,n 1.950,-. Tel. 04906-1387
peugeot 405 gr 1.9, 11-
-08, blauwmet, 60.000 km,
M8.450,-. Tel. 04906-1387
j^at VERKOPEN? Adver-teer via: 045-719966.

PEUGEOT 505 GR Diesel,
6-'B5, schuifdak, roodmet,

’ 7.950,-. Tel. 04906-1387.
PEUGEOT 505 GR Station-
car, 5-'BB, stuurbekr.,
blauwmet, ’ 19.950,-. Tel.
04906-1387
PEUGEOT 205 XE, 5-drs.,
bwj. 1986, ’7.250,-. Tel.
040-515556.
Te k. i.g.st. PEUGEOT 505
GR, bwj. '83, km.st. 110.000

’ 4.000,-. Tel. 04498-52254
Te k. PEUGEOT 405 Combi
GR 1.9, 1e eig., bwj. '89,
veel extra's. 045-270999.

Porsche
Mooie PORSCHE 924, rood
targa dak, i.z.g.st, vr.pr.

’ 8.750,-. Inr. mogelijk.
Vliegveldweg 62, Beek.

Renault
Te koop RENAULT 25 TSN. '87, pr. ’ 10.000,-. Tel.
9*5-421312.
PpENAULT 25 TS, 10-'B5,

LPG,
(8.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. RENAULT STL, i.z.g.
*". APK 07-92, bwj. '82, vr.£■ ’1.800,-. Tel. 04754--§7662.
h koop RENAULT 5 GT,i"rt», bwj. 11-'B6. Tel. 045-
-$3657.
JENAULT 5 TL, bwj. '83,J-v. motor en kopp., APK,
13.750,-. Tel. 045-255784.
JENAULT 25 V 6inj., bwj.
°4, airco en cruise-control,
yent. inruil mog., pr.n.o.t.k.
Ig. 045-255784.

11 GTX 1.7, bwj.
°4, gerev. motor, 47.000 kmfekhaak, nw. banden, uit-
*at en kopp., geen roest,
fed onderh., ’ 4.950,-.

■^ 045-326968.

Te k. RENAULT 5, type '83,
APK, i.z.g.st. moet weg. Tel.
04405-3069.
RENAULT 21 GTS, 11-86,
blauwmet, ’ 9.950,-. Tel.
04906-1387
RENAULT 21 Nevada GTS
Stationcar, 11-'B7, blauw-
met., ’15.950,-. Tel.
04906-1387.
RENAULT 21 Nevada fami-
liale Turbo Diesel, 11-88,
metallic, 7-pers., ’22.950,-.
Tel. 04906-1387
RENAULT 25 TX, 11-'B7,
wit, LPG, 110.000 km,

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 5 TL, wit, 87.000
km., 1989, ’7.500,-, lichte
achterschade. 040-515556.
RENAULT 9 GTD in nw.st,
bwj. '83, kl. goudmet., pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-255578.
Te k. RENAULT 21 TL, 4-
drs., bwj. '86, pr.n.o.t.k. Tel.
045-324734.

\ Saab

Occasion Centrum 66
HET ADRES VOOR BETAALBARE AUTO'S

VW Golf GTi 16V
s*art, extra's, schuifdak, Im-velgen 1990Snault 19 TR 22.000 km 1989

Visa 14 TRS 19862*l Ascona 1.6LS 4-drs. bruinmet 1984
§ncia Prisma 1600 antracietmet. Im-vlgn 1984

Kadett 1.2LS wit 1987Nb 9000 i 16V5-drs. Odoardogrijs 1987
Prisma 1.6blauw 1988Nb 9000 CD autom. extra's cruisecontrollI^alliclak 1989
Prisma 1.6 goudmet 1986Nb 9000 Turbo 5-drs. Odoardogrijs extra'sijfKiifdak Im-velgen airco 1987jjTfciaThema Turbo Stationcar zilvermetjNntarabekl. verstralers, armleuning voor 1988Nb 900i5-drs. extra's schuifdak 1988

2*l Ascona 1.6GL 5-drs. zilvermet 1984
s|cia Dedra 2.0 iE zilvermet. Im-velgen
"Gio-cass. electr. zijspiegels 1991

Heerlerbaan 66 HeerlenL, Tel. 045-428840.

tt>Opl_^8900,_.tol'_6,C' Sedan,'ooStToF*, vergr., LPG, 135.000
11.900,-. 045-411427

S?AB 900, grijs kent.,
A^auw, sept. '87. Tel. 043-v^Jl, ma. na 18.30 u.

Te k. SAAB 90, bwj. '86,^APK 6-92, i.pr.st Tel.
Q4405-3569"^^
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Skoda
Coupé, 82.00 km.,H 1984 f22.0- Tplistw, ’_____,. iel.

Te koop SKODA 120 L, i.z.
9-st- bwj. 14-6-'B6, km.st.
qqqqq /2900|.. Te|. ,45--v Subaru

%vC' Jumbo, Justy, Cedan,Q*. div. uitv. Officieel
C*ru dealerEUSSEN.xe'5^4459-1677.

■

Subaru MIMI-JUMBO de lu-
4"drsp bwl- **< Pr

’ 4.200,-. Tel. 045-753053.

s^^ Suzuki

Hoge beloning
<^£xx aanwijzingen die leiden tot de oplossing van eente*lr.f, gepleegd van 3op 4 december tot terugverkrijging

de SUZUKI SWIFT 1.3 GL, kl. rood, kent. DD-BH-53,alles ontvreemd vanaf de Frisostraat 29 te Heerlen.
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

N. 6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.r 6 —"V.*, Suzuki SWIFT 1.3 GS,
D " bwj. '85, APK '92, i.g.
Qw vr.pr. ’ 7.500,-. Tel.V^TOO2, na 17 uur.

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

Talbot
fy°"T Horizon 1.5 GLS,
%, °0, blauwmet, 5-drs.C' APK 12-92, i.z.g.st,
ïafr^UjSO,-- 043-436983
&£ Samba CABRIO, '83,V^etallic, i.z.g.st. Tel.
«^7237/080-226334.

Te k. Jeep MATRA Rancho
bwj. '83, APK 11-92, LPG
onderb., sportvelgen, nw.
kopp., inruil mog., i.g. st./
’4.000,-. 045-416945.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

S. Toyota
V' I°yota CARINA, kl. gr.
. .'w^- 'B°. APK-04-92,T^Tgl. 045-721352.

N>|ka TOYOTA Hi-Lux 4-jjar «andr. Diesel, ca. IV2%.£**■ 4-drs., gr. kent,_ T«_ra s- wit. kleine scha-

Toyota TERCEL coupé, 3-
drs., '82, apart mooi,
’2.750,-. Tel. 045-218925. !
Te k. TOYOTA Corolla, bwj. ''77; Toyota Starlett, bwj. 79. .
Beide auto's i.z.g.st. Tel.
045-325783.

K Volkswagen_*«VS__-__ -_—__—____ :
Z *i „!. GTD' Turbo Dje-

!^;405, m. aile ace. Tel.

_VeITA 1-3'bouwjaar 8-X' APK scha-K</ 6-950,- 045-7513872« l^~
tj, W _e9er>s overcompleet
ÏJh 3 8 pers. VW BUSJES
'"00,Jr oud. Bellen naUu' 04457-1215.

VW SCIROCCO 1, geh. ge-
rest, techn. 100%, ATS 15",
GTi 5-bak, kl. goudmet.,
APK 7-92. Tel. 045-722886
Te koop sloop VW GOLF,
gerev. motor, i.g.st. Tel.
04406-10098.
GOLF GTI, bwj. '79, sp.vlgn
zonnedak, APK 6-92,
’2.250,-. Tel. 04450-3822
na 17u.

'Te k. gevr. VW PASSAT
stationcar defect of schade
geen bezwaar. 045-427289.
Gitzwarte GOLF, bwj.'Bo,
nw. APK, nw. lak, sport.intr.,
spoilers, etc, vr.pr.

’ 2.950,-. Inl. 045-729921
b.g.g. 726175
Te k. VWGOLF 1.6 GTi, i.z.
g.st, mr. mog. Tel. 045-
-724819.
VW GOLF 1300 Sprinter
model '81, bwj. '80, auto in
perf. st, oranje, 97.000 km,
roest-schadevrij, APK 6-92,
zien is kopen, ’2.750,-. Tel.
045-221808.
Te koop VW DERBY, bwj.
'80, APK 8-92, zeer goed
onderhouden, vr.pr.
’1.950,-. Tel. 045-718918
b.g.g. 711834.
Tek. VWGOLF 1.3 CL, bwj.
'87, mcl. ATS-vlgn. schuifd.
kl. beigemet. Inl. Dorpstr. 25
Brunssum. Tel. 045-252815
Te k. VW GOLF GTi bwj.
eind '86, veel extra's. Tel.
045-216083.
Te koop GOLF GTi, bwj. '78,
i.z.g.st, geh. uitgeb., sport-
velgen met nwe. banden,
motor 100%, 110 pk. Tel.
045-463768.
Te k. orig. GTD GOLF type
'85, rood, div. acces., vaste
pr. ’ 9.000,-. 045-314287.
VW JETTA Diesel, 5 speed,
100%, z. mooi, bwj. m. 1985
’7.750,-. 045-727169.
VW GOLF diesel, '81, APK,

’ 2.750,-. Winselerhofstr.
17, Kerkrade. 045-421133.
Exclusieve GOLF GTi bwj.
'84, nw. model, airco, stuur.
bekr., dikke bumpers, getint
glas, 15" BBS, verl., spec.
inter., kent. '91, Heliosblauw
absol. eenmalige nw. st,

’ 16.950,-. 045-714966.
Te k. VW POLO bwj. '79,
APK juli '92, ’700,-, tel.
045-719394.
Te k. VW GOLF 1.3, bwj. 78
APK 12-92, vr.pr. ’975,-.
Tel. 045-315912.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'85, kl. zwart, sportv

’ 11.500,-. Tel. 045-321491_
Te k. BRIL-KEVER bwj. '56,
motor en carross. 100%,
beetje spuitwerk, vr.pr

’ 3.950,-. Tel. 046-529639._
Automatiek VW GOLF 1.6
bwj. 10-'BO, ’2.750,-. Tel.
045-316940.
Te k. VW GOLF 1300, bwj.
'81, APK 11-92, ’3.250,-.
Tel. 045-453572.
Te k. GOLF diesel t '86, kl.
wit, geh. uitgeb. sportvlgn.,
schuifd., auto verkeert in nw.
st. pr. ’ 10.750,-. Alleen se-
rieuze kopers. 045-257046.
VWGOLF 1.3 CL, '86, z.g.a.
n., APK '92, ’11.750,-, wit,
div. ace. Tel. 045-714319
b.g.g. 750226.
VW PASSAT 1800, 5-drs.,
bwj.'B4, APK, Lz.g.st,

’ 3.700,-. Tel. 045-232321
Te k. GOLF 1.6, Sprint, bwj.
'82, 3-drs; Golf 1.6 diesel,
bwj. '84, nw. type. Verl.Lin-
delaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-3164.
VW GOLF 1800 GTi, 6-'BB,
groenmet., 60.000 km,

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

’ 26.950,-. Tel. 04906-1387
VW CL PASSAT 1900 Die-
sel Stationcar, 4-'9O, rood,

’ 31.950,-. Tel. 04906-1387
VWGOLF 1.8 inj. GL, 5-drs.
rood met, 65.000 km., lichte
achterschade, 1989,. 14.250,-. 040-515556.

Volvo
Te k. VOLVO 340 GL 1700
CC Sedan, met trekhaak,
bwj. '86, i.z.g.st., ’8.900,-.
Tel. 045-257664.
Te k. VOLVO 340 GL Sedan
8-'B3, electr. ruiten en ex-
tra's, 4 deuren, 100% in or-
de, vr.pr. ’4.900,-. Tel.
045-721485.

Te k. VOLVO 440 GLTi, bwj.
11-'B9, kl. zwartmet Tel
045-271960.
Te k. VOLVO 340 GL, 5 ver-
snell., get. glas, i.g.st, bwj'83, ’ 4.500,-. 04450-2826.
Weg. omst VOLVO 340 GL,bwj. juni 89, 5-drs., beige-
met, 12.000 km, als nw

’ 18.500,-. Tel. 045-412539
VOLVO 240, leer, get. glas,
radio/cass., goed en be-
trouwbaar, bwj.'B6, APK, pr
’8.600,-. Tel. 045-218296.
Te k. VOLVO 343 GLS 2.0,
bwj. '81, groenmet. APK 10-
-92, met schuifd. i.z.g.st.
150.000 km. vr.pr. ’2.350,-.
043-476883 b.g.g. 436983.
Te k. VOLVO 340 GL au-
tom., bwj. '87, LPG, vr.pr.
’9.750,-. Tel. 04492-1343.
Te k. VOLVO 343 Special,
bwj. '79, automatiek, pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-325671.
VOLVO 240 DL, 1985, met
LPG, 139.000 km, kl. wit, in
prima staat ’ 8.750,- mcl. .BTW. Kissel 46A, Heerlen,
tel. 045-723142
VOLVO 245 GL Stationcar,
10-'B3, LPG onderbouw,

’ 9.950,-. Tel. 04906-1387
VOLVO 340, autom., 65.000
km., 1984, ’3.750,-. Tel.
040-515556.

Te koop VOLVO 360 GL 2.0
m. '86, i.z.g.st. veel extra's.
Ammonieterf 219, Heerlen.
Tel. 045-227434.
Te k. VOLVO 343 DL, kl.
blauw, schuifdak, bwj. 1980,
APK 5-92. Tel. 045-424484
Te koop VOLVO 440 Turbo,
okt. '88, div. extra's, 1e eig.
Gunstige prijs. 046-334411.

Diversen
Met schade! Opel OMEGA
2.3 Diesel '87 zeer mooi
’7.750,-; Opel Kadett 1.6
Diesel '86 r.v. schade
’4.750,-; Ford Escort 1.6
Diesel '85 spuitwerk
’4.750,-; Ford Siërra 1.6
Laser '87 zonder schade
koopje! ’ 6.750,-. 045-
-226433.
INKOOP goede auto's, cont
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. DAIHATSU bus, bwj.
'83, APK; Opel Rekord 2.0E,
bwj. '81, t.e.a.b. Tel. 046-
-337810.

Als U zonder
auto bent

V.a. ’ 39,-
-100 km. vrij mcl. BTW.

Wij sturen U graag
een prijslijst!

Auto
BASTIAANS
Spoorsingel 50, Heerlen.

Tel. 045-724141.

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 Uno
60S 5 drs. '89; BMW 315 '83
BMW 323i'83; BMW 316 '84
BMW 318i'85; Nissan Sun-
ny Coupé '89; Honda Ac-
cord '88; Opel Record 2.0 S
'85; Porsche 924 78; Toyota
Tercel '82; Ford Fiësta 1100
'85; Ford Fiësta '85; VW Po-
lo '86; VW Golf Memphis '88
Ford Taunus '80. Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey 47-49
Geleen. Tel. 046-744944.
Uw adres voor APK en alle
autorep.

Te k. FIAT 500, bwj. 72, i.g.
st.; Alfa 2 L Junior bwj. 72,
restauratie-objectTel. 043-
-250266.

WETZELS Auto's "Gewoon
Apart". Mercedes 560 SEC
'86; Mercedes 450 SL aut.
'80; Mercedes 230 CE '88;
Mercedes 500 SEC '86;
Mercedes 260 SE '88; Mer-
cedes 190 E 2.6 '86; Merce-
des 190 E A '87; Mercedes
190 E 2.3 aut. '87; Mercedes
190 E '88; Mercedes 190 E
'86; Mercedes 200 TE A '86;
Mercedes 280 SE '84; Audi
80 LS '88; Mercedes 300 E
aut. '86; BMW 730 i aut. '87;
Volvo 740 Turbo intercl. '89;
Volvo 740 GL Station '88;
Volvo 345 GL '85; Ford Es-
cort 1.4 Bravo '87 '88; Nis-
san 3.0 ZX T-bar '87; Ja-
guar 3.6 aut. '84; Seat Ibiza
1.2 '90. Industriestraat 35
Sittard. Tel. 046-510655.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te koop BMW 525i'89; Ford
Escort 1.6 L '85; Ford Escort
1.6 D '85; Ford Escort 1.1
Bravo '84; Ford Escort 1.3
GL 4-drs. '81; VW Polo 1.1
'85; Mini 25 1000 cc '84;
Mazda 626 1.6 GLX Coupé
'83; Mazda 626 1.6 Coupé
81; Opel Ascona 1.6 D '83;
Peugeot 505 '85; Mitsubishi
Colt 1.3 '84; Citroen Axel 1.1
'85; Opel Kadett 1.3 aut. '82;
Ford Escort 1.3 bestel '81.
Autohandel VERSPAGET,
Locht 85, Kerkrade-West
Tel. 045-425858.

Audi 80 2.0-E aut. 26.000
km. '89 ’31.500,-; Audi 80
I.Bi S '90 ’29.750,-: Volvo
440 GL 12.000 km '90
’26.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT excl. autom. airco enz.
'89 ’32.000,-; Ford Scorpio
2.0 CL '88 f 19.500,-, 89
’23.000,-; Ford Scorpio 2.0
GL autom. '86 ’19.750,-;
Ford Siërra 2.0i CL sedan
'90, ’24.750,-; Ford Siërra
1.6 sedan Spec. '90
’23.750,-; Ford Escort 1.6
GT '90 ’21.900,-; Ford
Fiësta 1.11 CL 3-drs. '90
’16.900,-; Ford Siërra 1.8
CL 3-drs, 5-bak, '88
’15.000,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
’23.500,-; 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
Croma 2.0 CHT '87
’12.750,-; Lancia VlO Fire
'89 ’13.900,-; Volvo 340
1.7 DL '86 ’11.000,-; Peu-
geot 405 GLi LPG '90
’24.250,-; Mazda 626 2.0
Coupé GLX '90 ’26.500,-;
Mazda 626 LX HB '90
’23.900,-; Mazda 323 1.6i
GLX 3-drs. '90 ’22.500,-.
Inr., financ. en Bovag-
garantiebewijs Autobedrijf
en APK keuringsstation P.
van DIJK & Zn, Homperts-
weg 33 Landgraaf, 045-
-311729.
Inkoop alle merken AUTO'S,
betalen hoogste prijs. 045-
-416239 tot 21.00 uur.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan ANWB-gekeurde
auto's met 12 mnd. voll. ga-
rantie en autopas: Volvo 740
Estate 16V GLT '89; Lancia
Thema V62.8iz.v. ace. '87;
Ford Scorpio 2.0 GL zilver-
met. '90; Ford Scorpio 2.4 i|CL blauwmet. '87; Opel Ka-
dett 1.6igrijsm. '90; Audi 80
1.8 S groenmet. '89; BMW
316im4O zwartm. '89; Maz-
da 626 1.8 GLX blauwmet.
'89; Mazda 626 2.0 GLX
coupé grijsmet. '87; Opel
Omega 1.8 LS blauwmet.
'88; Opel Omega 2.01 LS
blauw '87; Peugeot 405 GR
'rood '89; Peugeot 205 GTI
1.9 wit '87; Lada Samara 1.3
S rood '89; Ford Fiësta 1.1 i
CL roodmet '91; Ford Siërra
1,6 Sedan blauwmet. '90;
Ford Siërra 2.0 GL zilver '87;
Volvo 240 GL 2.3 D-rood '87
BMW 320igroenmet. v. ace.
'86; Toyota Corolla GL
blauw '86; Honda Accord
1.6 wit '86; Opel Ascona
1.6SGT wit '86; Mercedes
200 D d-bruinmet '83; VW
Golf GTi 16V v. ace. '86; VW
Passat diesel 5-drs. wit '86
4x4; Audi 80 5E quattro v.
ace. '85; * 12 maanden vol-
Jedige garantie. "100% fi-
nanciering mog. Autobedr.
John Koullen. Het adres
yoor de betere gebruikte
auto. Tel. verkoop 045-
-426995. Tel. werkplaats
045-424268. Locht 17,
Kerkrade.
Auto KALDENBORN wij be-
talen ’ 400,- tot ’ 30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Te k. Opel OMEGA 2.3 D,
'88; Toyota Celica 1.6 ST,
bwj. '86, rood. Julianastr. 6-
-12, Brunssum.

Designmeubelen worden
doorgaan, aangeboden in
interieurboetieks vanii^i^ilP^B^^S^B^^ii^B bedelden roTaa,.

l^^VV f^WWATA__ Fv\\\\\\^^^_^_» Design House doorbreekt
"__s_____s"_}__}_}_. ___$_ V 'v^* _NN__\a "'^^ N «nM \ v^^ de t d't' h *<_

Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks en Bristol)
Subaru 1.6 GL 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

Nissan Sunny 1.4 '91
Opel kadett 1.6i'89

Opel Omega 2.0iautom. '89
Opel Kadett 1.3 '87
Opel Corsa 1.2 '87

Opel Rekord 2.0 '85
Peugeot 405 GL 1.4 '88

Renault 5 SL '88
Seat Malaga 1.5i'89
Seat Ibiza 1.5 GL '86

Peugeot 205 '85
Toyota Carina 2.0 diesel '87

Volvo 340 autom. '88
Volvo 740 GLE stationw. '85

VW Passat diesel '87
VW Golf 1.3 '88

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

kleinere beurs!
Prijsklasse

’l.OOO,- tot ’ 4.500,-

Decemberaktie
APK ’ 39,50
g 045-725588

Met spoed te koop gevr.:
Jeeps, bestel-, personen-
wagens. TOPPRIJZEN !
045-456963.
Met spoed te k. gevr. perso-
nenwagens en bedrijfswa-gens, tegen TOPPRIJZEN.
Tel. 045-425858.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217

I
APK!!! Rotte plekken??

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

Auto LIMBURG biedt aan:
Mercedes 230Ezwartmet div extra's nov .. 1989 ’ 55.000,-
MB 200 d blauw get gl div extra's nov 1987 ’ 34.500,-
-190 Dd bl get gl div extra's nw type mod .. 1990 ’ 42.500,-
-190 Dd blauw get gj sportv 1985 ’ 24.500,-
Opel Omega 3000izeer apart 1988 ’ 37.500,-
Omega 2.0iaut stuurbekr model 1987 ’ 17.500,-
Omega 18S antracietmet get gl 1987 ’ 17.500,-
Renault 25 GTX 2.2iV6-pakket mod 1989 ’ 25.000,-
R25TS 2.0 wit stuurbekr 1988 ’ 15.000,-
R2l GTS Symphonie grijsmet get glas .... 1989 ’ 18.750,-
Rll GTXroodmet get glas 5-bak mod 1988 ’ 12.900,-
BMWSIBi bronsmet get glascv 1986 ’ 13.900,-
BMW 525igroenmet get glas schuifd 1982 ’ 6.900,-
BMW 318iM4O zwartmet sportvcv. mod 1988 ’ 22.500,-

BMW 316iM-style blauwmet schuifdak 1988 ’ 22.500,-
BMW 315 wit get glas schuifdak 1983 ’ 6.900,-
Peugeot 405 SR 1900 alle extra's 1988 ’ 19.750,-
Peugeot 405 SR 1600 alle extra's 1988 ’ 19.750,-
Ford Siërra 2.0 Ghia zwart get gl schuifd .. 1988 ’ 19.750,-
Siërra 2.3 D combi Special schuifdak 1989 ’ 24.500,-
Siërra 1600Laser 3-drs grijsmet 1987 ’ 15.000,-
Escort 16 diesel combi wit 5-drs 1988 ’ 15.750,-
Escort 16 CL met ABSM wit 5-bak 1986 ’ 12.750,-
Escort 14 CLBravo antracietmet get gl 1988 ’ 15.900,-
Escort 16 DCL grijsmet open dak 5-bak ... 1986 ’ 10.750,-
MitsubishiLancer 18 GL-D combi wagon .. 1989 ’ 19.750,-
Lancer 15 GL combi wagon LPG onderb .. 1987 ’ 15.900,-
Colt 12 EXE rood get glas 1987 ’ 12.500,-
Opel Corsa 13 SR HB sport-int 5 bak 1989 ’ 12.500,-
Kadett 13 S Limited blauwmet get gl 1986 ’ 13.500,-
Ascona 18 S zwartmet get gl 5-bakcv 1988 ’ 15.900,-
Ascona 16 S d blauw 4-drs nw.st. mod 1985 ’ 7.250,-
Rekord 2.0 S blauwmet get gl 5-bak cv .... 1985 f 10.750,-
Nissan Bluebird D combi stuurbekr 1989 ’ 19.750,-
Bluebird 2.0 LX Hatchback stuurbekr 1987 ’ 14.750,-
Sunny 16 SLXcoupé blauwmet get glas ... 1987 ’ 14.750,-
Toyota Corolla Twin Cam GTi coupé 1984 ’ 11.500,-
Citroën CX 22 TRS div extra's 1988 ’ 16.900,-
BXI6 TRi Break wit duurste uitv 1989 ’ 22.500,-
BXI6 TRi blauwmet get gl4-hfdst enz 1987 ’ 15.750,-
BK 19 TRD blauwmet schuifd stuurbekr ... 1989 ’ 20.750,-
BXI9TRDS-drswit 1988 ’ 18.750,-
BK 1400RE rood 5-bak 1988 ’ 13.900,-
Mazda 626 Sedan 2.0 GLX 12Vst bekr.... 1989 ’ 20.750,-
-626 Coupé 2.0 GLX stuurbekr antr.met 1986 ’ 12.750,-
-626 coupé 2.0 GLX sportv antr met mod .. 1984 ’ 7.250,-
Volvo 340 GL antr met. get glas 5-bak 1988 ’ 14.900,-

Inruil en vlotte financiering mog. Uw vertrouwd adres:
Auto Limburg, Mauritsweg 126, Stem. Tel. 046-338474

Wij betalen ’ 500,- tot Te koop gevr. AUTO'S en
’20.000,- voor uw AUTO bedrijfsauto's, schade/defect
met vrijwaring. 045-423063 geen bezwaar 045-720200.

Göttgens
Sittard

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

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

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

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

Omega automaat '87
Veetra 5-drs 18 S '88

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

Volvo 440 turbo '89
ël
{__'■_.

CjL:,-_lihi
van Leeuwen

Citroen
Alfa 33 silver met. '87

Peugeot 205 1.4 XE '90
Nissan Micra 1.0 rood '88

Nissan Sunny 17D rood '87
Seat Ibiza Crono, extra's '90
VW Golf Memphis metlak'BB
Peugeot 505 GL break 87
Hyundai Pony XP 1500 wit

'88
Citroen AX 11 RE bl.met. '87
Citroen AX 11 TE blauw 91

Citroen BK 14RE '87
Citroen BK 19 RE '88
Citroen BK break '90

Citroen 16 TGI met lak '91
Citroen CX 25 GTI Turbo '88
.Bovag garantie, financiering
leasing enz. perfecte service

van Leeuwen Citroen
Strijthagenw. 129Kerkrade.

Tel. 045-453355.

Audi 80 1.9Emet veel ex-
tra's kl. zwartmet. '88; Ford
Siërra Stationcar CLD Die-
sel '88; Nissan Bluebird 2-.0
SLX '88, als nw.; Ford Es-
cort XR3i Cabriolet '87;
BMW 316 '82 ’3.500,-; La-
da 2107 '87 ’4.900,-; Nis-
san Sunny 1300 '88; Ford
Scorpio GL automaat '86

’ 14.750,-; Golf GTi '82; Ci-
troen Visa 1400 GL '85
’5.500,-; Ford Siërra sedan
2.0 CL '88; Seat 127 '85
’5.800,-. WEBER Autobedrmr., financ. Bovag-garantie
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Ford Escort 5-drs. 1.3 '83;
Opel Corsa TR '86; Opel
Kadett 14i '90; Opel Ascona
aut. '88; Opel Kadett GSi '85
Toyota Camry 2.0 GLi '84;
Opel Omega 2.0 i '87; Opel
Kadett GSi '88. Autobedrijf
TERHARK, Sportstraat 26,
Kerkrade-W. (Rodaterrein).
Tel. 045-424890.
Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
ëig. ’ 18.750,-; Integra aut.
'88 1e eig. ’14.750,-; Ac-
cord 2.0 '87-'BB va.
’12.000,-; Daihatsu Chara-
de Turbo D '87 1e eig.
’8.500,-; Suzuki Jeep SJ
413 '86 ’11.500,-; Mazda
626 D '88 1e eig. ’ 17.500,-;
626 GLX '86-'B9 1e eig. va.
’9.750,-; 626 2.0 Coupé
'88 1e eig. ’ 18.500,-; 323
'82-'B6 va. ’3.500,-; RX 7
'80 ’ 7.750,-; Mitsubishi
Colt GLX '85 ’ 7.500,-; Nis-
san Bluebird '88-'B9 va.
’13.000,-; Bluebird 2.0
Combi '85 ’8.500,-; Sunny
Combi D '85 ’ 7.500,-; Lada
2105 '90 1e eig. ’7.250,-;
Hyundai Stallar '85

’ 4.750,-; Austin Montego
Fam. '86 ’8.500,-; Porsche
924 '84 ’21.500,-; 944 aut.
'84 ’32.500,-; Volvo 245
GL Combi '87 ’23.750,-;
245 GLD Combi '85
’14.500,-. Tal van goedko-
pe inruilauto's. Direkte
100% financ. mog. Han van
SINT-MAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.

6431 BH, huisnr. 100.
RENAULT KERRES

M&\ Kerkrade 045-452424W^m. Dom. Mijnstraat 25
Heerlen 045-724200W/// Beersdalweg 97

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

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK— mr

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,-
Automaat

Daihatsu Applause Xi Autom 1989 ’ 22.900,-
Occasions

BMW3l6izwartmet. sportv. 16.000km 1989 ’ 28.900-
VWPassat GL 18, grijsmet. 41 .CXJOkm 1989 ’ 29.900,-
Audi 80 kl. blauw 42.000km 1988 ’ 23.900-
Honda Accord 2.0 EX 40.000km 1989 ’ 23.750!-
Peugeot 205KR 1.436.000km 1990 ’ 15.9CX.-
!Golf Memphis 1.8kl. wit 1989 ’ 18.75o-
!Polo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm 1989 ’ 16.900,-
Mazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750!-'Opel Kadett 1.6ikl. zwartmet. 48.000km ... 1988 ’ 15.900 -Opel Kadett 13 LS Sedan, wit, 55.000km . 1988 ’ 15.900-
Ford Siërra 2.0 Sedan, bruin, 41 .OOOkm ... 1988 ’ 18.750,-
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900-
Peugeot 205KR kl. rood, 42.000 km 1988 ’ 14.750!-
BMW 324Dverlaagd sportvelg 1986 ’ 17.900-
Mitsubihi Colt 15GLX sport 1986 ’ 10.900-
VWGolf GTi kl. rood 90.000km 1986 ’ 17.900,-
VWGolf GTi kl. groen veel extra's 1983 ’ 9.900 -Ford Siërra 1.6 CL Sedan kl. blauw 1987 ’ 13.900 -
Ford Escort 1.3CL kl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900.-
Lancia Thema lE, zilver, 103000km 1987 ’ 13.900.-
Ford Siërra spec. uitv. cross worht 1984 ’ 8.950-
BMW 316kl. blauw 124.000km 1986 ’ 14.750-
Mercedes 190Ewit sportv. 103.000km 1986 ’ 19.900-
Mercedes 190AMG uitvoering 1983 ’ 19.900-
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987 ’ 14.750-Opel Kadett 12LSsportuirv 1985 ’ 10.900.-
Daihatsu Charade turbo diesel 1987 ’ 11.750-Daihatsu Charade diesel 1987 ’ 9.750-
Opel Corsa 12LS Sedankl. wit 1985 ’ 6.750 -Opel Kadett 12LS 3-drs kl. wit 1984 ’ 5.950,-
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6 750-
Renault R5kl. wit 120.000km 1987 ’ 6.950-
Daihatsu Cuorekl. rood 62.000km 1985 ’ 5 950 -Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950-
Opel Ascona 16S, 5-drs, kl. blauw 1982 ’ 4.750,-
Ford Escort 1.3Lk1. blauw 1983 ’ 6.500-
Fiat Uno 70S5-drs kl. groenmet 1983 ’ 5.950.-
Mazda 323 LX Sedan zeer mooi 1983 ’ 5.950-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aarrvr
Skoda 120LS coupe 43.000km 1983 ’ 2 950 -
Skoda 120LS Sedan 58.000km 1984 ’ 2.950 -Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810
Fiat Uno I ES 91 1e eig.
’16.500,-; 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
3000 Sport '88 1e eig.
’28.500,-; Omega I.BS/2.0i
i'B7-'9O v.a. ’ 14.000,-;
Omega 2.0 GLi auto. '89 1e
eig. ’22.000,-; Senator aut.
'84-B8 v.a. ’8.750,-; Asco-
na Travelier '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,-; Opel Corsa
'84 ’7.250,-; BMW 320 i
touring m. '89 1e eig.
’34.500,-; 520 iaut. '88 1e
"eig. ’37.500,-; 520 i '86
’12.750,-; 525 E/520i '84-
-'B5 va. ’8.000,-; 320./316/
'323 i '84-'B6 va. ’8.500,-;
732 i'82 ’ 7.500,-; VW Pas-
sat 1.8 '89 1e eig. ’24.750,-
Golf D Memphis '86-'B9 va.
'’12.500,-; Golf 1.3/1.6 '85-
-!'88 va. ’9.500,-; Golf aut.
'86 1e eig. ’ 12.500,-; Pas-
sat D/Jetta GLD '84-'B6 va.
’7.500,-; Golf I.Bi '88 1e
eig. ’ 16.750,-; Mercedes
190 D m. '90 1e eig.
’40.500,-; 280 E '81
’6.250,-; 300 E AMG '87
’37.500,-; Audi 80 S '88-
-'B9 va. ’ 19.500,-; 80 D '88
’21.000,-; 100 CS '83-'B6
va. ’6.500,-; Saab 900
GLS '84 ’6.500,-; Ford
Siërra DOHC '90 1e eig.

’ 21.500,-; Siërra GLD/se-
,dan '85-'9O va. ’7.000,-;
Siërra sedan '84-'9O va.
’6.000,-; Siërra Combi '83-
-'BB va. ’6.000,-; Scorpio
2.0 GU '86-90 va.

’ 12.500,-; Capri 2.3 S '80
in nw.st. ’9.500,-; Fiësta
1.1 L '85 ’7750,-; Escort
'84-'B9 va. ’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 va.
i’ 7.500,-; 205 D Van '86
’8.000,-; Renault 19 GTR
i'B9 1e eig. ’18.500,-; 21
GTL '88 1e eig. ’ 14.000,-;
11 GTX'B6’ 8.000,-; 25 V6/
GTS/GTX '85-'9O va.
’6.750,-; Citroen BK 19 D
'87 1e eig. ’ 13.500,-; Visa
,'B5 ’5.250,-; BK Palmares
'88 1e eig. ’13.750,-; BK
'84-'BB va. ’ 4.500,-; CX 2.2
TRS '87 1e eig. ’12.000,-;
Alfa 75 16/18/20 '86-'BB va.
’11.500,-; 33 1.5 '87 1e
'eig. ’ 10.750,-; Volvo 440
GLT '89 1e eig. ’22.500,-'
740 GLE '84-'BB va.
’11.000,-; 240 GL '83-'B5'va. ’7.000,-; 340/360 '83-
-'B7 va. ’ 2.500,-; 480 ES '87
’21.500,-. Tal van goedko-
pe inruilauto's. Direkte
.100% financiering mog. Han
van SINT-MAARTENSDUK
Trichterweg 109, Brunssum.
Tel. 045-229080. ■

ASCONA '82 ’ 3.750,-;
Corsa '84 ’ 7.950,-; Golf LX
'83 ’6.750,-; Escort XR3
'82 ’ 6.750,-, R 5 Turbo '82,

’ 6.750,-, APK. 04499-3398
Wat VERKOPEN? Adver-,
teer via: 045-719966.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
Te k. AANHANGWAGEN
2.251. en 1.15br met oploopr
en torsiveren. 045-459181.
AUTO-TRANSPORTER,
bwj. '87, dubbel asser,

’ 3.750,-. Tel. 045-740909.

Autocentrum - VEENSTRA:
Toyota Corolla 1300 XL s-
drs. sportw. '88, ’ 16.900.-;
Mazda 323 LX 4-drs. '88,
’15.700,-; Mazda 626 2 0
GLX coupé '88, ’ 19.500,-;
Nissan Micra Trend '87,
’11.500,-; Honda Accord
2.0 EX '87, ’ 17.900,-; Peu-
geot 405 GL '89, ’ 20.500,-;
Volvo 360 2.0 GLT '87,
’14.900,-; BMW 316 veel
access., '84, ’12.900,-; VW
Golf '84 en '87 v.a. ’ 7.200-
VW Golf 1.300 GTi '86,
’17.900,-; Ford Escort
1400 CL '87, ’ 12.250,-:
Ford Siërra 1600 Speciaal
4-drs. '89, ’20.500,-; Ford
Siërra 1600 CL 3-drs., t. '88.

’ 14.900,-; Opel Ascona
16S 4-drs. '84 en '87 v.a
’6.250,-; Opel Kadett 1300
Club '85 en '88 v.a
’10.500,-; Volvo autom. '84
’6.250,-; Lada 2105 '87

’ 4.900,-; Bovag-garantiè,
inruil, financienng. Autocèn-
trum P. Veenstra, Valkei.-
burgerweg 13, VoerendaaJ
Tel. 045-752999.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Mercedes 280 SE
.automaat airco '82; Peugeot
205 Accent 5-bak, '87; Ford
Siërra 2.3 D GL '83; Ope
Kadett 1.6 D '84; Toyota Co-
rolla 1.8 GL diesel 85; Eend
2CV6 '84; Porsche 924 Tar-
ga '81; Opel Kadett 5-dre
12 S '80; BMW323i 168 pk.
zeer apart '81; Nissan Cher-
ry 1.3 L 12-82; VW Golf GTi
5-bak sportw. '82; VW Golf
diesel '82; Porsche 924 i.z
g.st. 76; Volvo 343 GL au-
tom. '80; Nissan Sunny '83:
Ford Escort 1.3 L '81; Opel
Kadett Caravan 12 S '80;
Ford Taunus 1.6LBravo '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
financiering, 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
ümburg. 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. Korter. 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 loQpauto's. en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
AUTOTRANSPORTER te k
Ford Cargo, bwj. '83 met lift-
back voor 2 auto's. Tel.
045-425858.
NISSAN Vanette Diesel, 3-
'BB, wit, ’ 12.950,-. Tel.
04906-1387
PEUGEOT J 5Diesel, 10-
-'B7, lang, hoog, ’ 14.950,-.
Tel. 04906-1387

Voor Piccolo's
zie verder pagina 13
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eenpostzegel zijn? I

Razendsnelle bezorging in binnen-en .
Kom bij ons langs voor *n gratis f a (\(\(\_ !

Vnna(.n Hnnr tnpcrcinVpliikp nnen balies "iujmjjjic__i. advies. Koopsompolissen vanaf: I 4.UUU,"vangen aoor toeganKenjKe, open oanes. u kunt ze zelf bij ons maken. Maar we
Reisbureau, Postwinkel, Uitzendbureau, willen ver ook best even bij helpen. ~ „ Jaarcollectie filatelie.
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"ffPVPn 7ün T _ib~Voor al uw geldzaken kunt u na- gegeven zijn. ± Ou,

tuurlijk bij de Postbank-balie terecht. Faxberichten. Olympische wenskaarten. jj
En U kunt er voortaan ook veel meer zelf Naar binnen- ofbuitenland. U kunt ze r? gr/\ Zeven verschillende setjes met elk vier f r
doen, zoals een kleurkopie maken of een zeer eenvoudig zelf versturen. Vanaf: I Z,O(J kaarten. Per set: 10,
fax versturen. Budget Air vliegtickets. Olympische posterkalender

Eigenlijk is er teveel om op te Qp d* postkanto°r kunt ude voor. Met de prachtige affiches van eerder
noemen. Dus waarom komt U niet eens delige Budget Air vliegtickets kopen. gehouden spelen. L mUOm

snel winkelen? Vanaf 9 december, 11.30 Dagelijkse vluchten, o.a- fIQQ^- Manpower Uitzendbalie. j
uur, bent u van harte welkom. Retour Bangkok I I.ÓÓD' uop Qns postkantoor bent en tijdelijk werk I

Retour New Vork 695," zoekt kunt vin één moeite door bij de uitzend- jisJiuiieiDeer. ba^e |angs gaan jj wordt vakkundig geholpen
De leukste om per post cadeau te Reisverzekering. door Anita, Gerard ofAnton. Tel: 045-710568.
doen. Inclusief porto en bijbehoren- n

ö , , ~_,.
de verpakking. Vanaf: f 12,95 Gddlg ""r*n^ff^ Kassières (m/v)

gen van f 20.000, f 30.000, of f 50.000. fl^ft voor >n groothandei in de omgeving van Heerlen.
Kerstkaarten. Prijs per dag vanaf: . 1 l,üU
Vergeet u niet om ze tijdig te verstu- „ Werktuigbouwkundig tekenaar (m/v) j

ren? Diverse soorten en maten vanaf: I I,Zj5 Telefoonkaarten. voor een machinebouw-bedrijf in de regio (MTS-

n , 1 De remedie tegen kleingeld-stress in j? ~t r\
niveau).

jL/eceiiiuerzegcio. > _«i«f____r_r,_=»i II)""
De voordelige, feestelijke zegel voor 00 c . : , Montage-medewerkers (m/v)
al uw decemberwensen. Per velletje „ Hypotheekadvies Voor diverse bedriJven in en om Heerlen- J
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Het nieuwe postkantoor is gevestigd in de Honigmanstraat 42 te Heerlen. Ook geopend op de koopavond en op zaterdag van 9.00 t/m 16.00 uur. Tel: 045 - 742080. È I J^ f* rm



Onderstaande bedrijven werkten mee aan de bouw van het
VERNIEUWDE PTT-KANTOOR IN HEERLEN

m /^^VA n /7/^n _A loodgietersbedrijfEFI I ■ >YaiZ% * »^Aw^WA/ , , v (n WAVaO V ELISSEN - PLOEMEN BVla|y_M * mw kwli&tisbouwers vanZuid-Nederland... vüi V7W vr^ __________■
■____■*■__ . fe J^^^M __^^^ |i___l^^____r Kantoor/magazijn: 6285 AH EPEN, Julianastraat 218PJ^^^_________________l b___________l ■ kW Telefoon 04455-2323* Fax 2315MMIB ____">4 Bouwbedrijven Jongen BV architekten ■ w_,,_,. „_c..«_. r vE^l Bouwontwikkeling Jongen BV, ... Wa,er " 9asfltter 'CV'I"1II M,W^_PIWP HM Landgraaf e n ingenieurs dakbedekking en sanitairinstallaties

JKttß _____ Si I É___l _l l-*__l_______ i' Betonsetvice Zuid BV, Geldrop <;~^ *—*^XX mIl*F-_4fl _L" R-W w"f«_ 11 IL_*fl Aannemersbedrijf: _Jp~!9rg___,
______ A\ f Sanitair-showroom (bezoek na telefonische afspraak)

■ÉA| - Jongen BV, Landgraaf "ó" V"_- Van Kan-Jongen BV, Maastricht { »ixw* «o.r>c_____>■ - Louis Scheepers BV, Roermond Xj^V^' Cees van SDranQ /"_^l_- _.___.. ~,....,_.... r___*_.- ✓ _*_P^^^^^^^^^^^^^^^^^* - Van Nieuwenhuian-Jongen BV. Venlo 7.X «, ♦o „ „__., i, *
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Bedrijfswagens

' DUCATO Diesel, 9-per-
"7*>us, 11-'B7, wit,
vj5Q,-. Tel. 04906-1387
ïï ESCORT Diesel BestelJl' wit, ’9.950,-. Tel.

5 SIËRRA 2.3 Diesel
£>ncar, 11-'B5, grijs ken--25. ’ 8.950,-. Tel.J5H387IISIËRRA Diesel Station
h. grijs kenteken,
V^so,-. Tel. 04906-1387

Opel OMEGA Diesel Sta-
tioncar, '88, grijs kenteken,

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387
SAAB 900, grijs kent.,
d.blauw, sept. '87. Tel. 043-
-479111, ma. na 18.30 u.
TOYOTA Hi-Ace Diesel, B-
'BB, wit, 80.000 km,

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

'■" ' . .
"v Auto onderdelen en accessoires
t _-—■ ' -^-—^———Orl°op draadloze TELE-RS met beveiliging,
rjfejel- 045-273525.

SCHE 924 onderdelenparticulier, tel. 045-

Iff^erk. goede gebruikte
! RANDEN Passartweg
\!®erlen. 045-222675.

Te k. 4 alu. vlgn. BMW-Opel
600 J 13 inch, ’175,-. Tel.
045-259232 na 18.00 uur.
Te k. orig. sportvelgen BMW
3-serie, z.g.a.nw., vr.pr.

’ 300,-. Tel. 045-463768.
Te koop VOLVO diesel
ONDERDELEN. Tel. 045-
-271017.

Motoren en scootersr s" ; „
i gevragd door particu-
Mn-MOTOR tot max.
f^üOO,-. Tel. 045-458126

HONDA VT 500 C,%£*"" zwart met veel'<>, bwj. '87, ’8.000,-.j^l-412153
VN 700 Vulkan'r£er, bwj. '85, 5.500 mis\uj5j73743.

IIV.Honda SHADOW VT
JjLH '87, roodmet., Sis-r<i£_9St. 046-527422
'$l)l CR 500 R, bwj
>H S? 1 kenteken, nw.pr.
ë.ÏÏ®.-. vr.pr. ’8.500,-.X2fos-1339.

Te k. Harley DAVIDSON
1200 Wide Glide '77,

’ 19.500,-. Tel. 045-711812
HONDA X CB 750 F 1, km.
st. 33.800 i.z.g.st. en koffers

’ 2.700,-, 045-254923.
Te k. KAWASAKI Z 1000,
bwj. '78, tegen hoogste bod.
Tel. 045-227169.
Te k. SUZUKI GS 400, bwj.
'83, vr.pr. ’3.950,-. Tel.
045-463573.
SUZUKI GSX R 1100, bwj.
'86, km.st. 14.000, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Torenstr. 26,
Brunssum.
Te k. KAWASAKI trike 250,
qetuned. Tel. 045-216040.

\^^ (Bromfietsen

kx 6464 EX, huisnr. 6.
_%__ -Bt^ DTR bwj. '89, met

'rpr. ’2.750,-. Tel.'892.
S t p'aggo, bwj.'B9, met
'S , verzek., roodmet.,
)^!gU)45-270826S _~adex CFM3 '92 Car-
r>& comPl- vo°r
?VrJ'"- Bij Bert REKERS
&r Tlaad leverbaar. Div.
K _2 B",ietsen- Willemstr

045-726840.
M**r mooie PEUGEOT.2 vtJ® 12 versn., frame
l 531, framehoogte
sfc >_.a .emont. met sunt.
rtVS^O45-442561.hs* VESPA met helm,
\Wd/«olduckerstraat 50,

j^sl^ersport
l_Bn__.Psi<l'S met stok-
S*),. ï. hoenen, mt. 40-45\!6L045-461197

Te k. Puch MAXI met verze-
kering, ’500,-. Tel. 04492-
-2262 na 17.30 uur.
Te k. MTS, bwj. '88, rood/wit,
orig. verh., PD-uitv., z.g.a.
nw., ’ 1.200,-. 04455-1408.
Te k. Puch MAXI, zwart, i.g.
st. ’495,-. Tweewielers Fe-
ron Schimmert. Tel. 04404-
-1384.
VESPA Ciao, bwj. '90, met
sterw., ’725,-. Mgr. Lem-
menstr. 36, Nieuwenhagen.
APRILIA Tueraq off the road
parijs-Dakar model, pr.n.o.
t.k. Tel. 04492-3164.
Te k. HONDA MTX, z.g.a.
nw. Mariastraat 18, Nuth.
045-243387.

Sport & Spel
Te k. BODY B. & Fittnes
app., halters, schijven, dum-
bells. Tel. 045-457643.

\v^Vakantie en Rekreatfe

[^"^geneilanden
kS te huur bungalow 4-
W '\r!^sic Plekie v-KS LooB^ 9ebied-N<V wand, tel. 02220-

-\_>iw. Q Prachtig gel.Xii,^9en te huur te
*■ 'nl. 045-410071

Oostenrijk

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

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

Caravans/Tenten
6191 LA, huisnr. 31.
Ralon Caravans

win een Volvo plus een Chateau
of Homecar Caravan

en maak een gratis proefrit tijdens .SKI OPEN DAG bij
Volvo Jac. Kfeyn

Strijthagerweg, Kerkrade. Tel. 045-458000.
T/M3l-12-'9l

Einde-jaars-Show bij Beckers!
met spektaculaire caravan-aanbiedingen.

Kip Ecu-Line 38TTZ, geheel compleet met o.a.
voortent, reservewiel etc.

Nu ’ 2.300,- korting!

Kip Ecu-Line 33EK, met voortent, reservewiel,
reservewiel beugel etc.

Nu ’ 1.900,-korting!

Sterckeman 390Tof Sterckeman 370EK,
met luxe, geheel uitritsbare voortent,

reservewiel, gasfles etc.
Nu ’ 2.000,- korting op de toch al scherpe

prijs!

Het betreft hier splinternieuwe caravans,
met volledige garantie!

Haast u, want de voorraad is beperkt!
En, zoals bij Beckers gebruikelijk:

aflevering en betaling op het door U
gewenste tijdstip!

Beckers Sittard
Handelsstraat 31 - Handelscentrum "Bergerweg"

Volg de ANWB borden "BERGERWEG"
KIP en Sterckeman Caravans

Stacaravans
Limburgs grootste occasion-kollektie

Lid Bovag
STUNTPRIJZEN bij Cam-
ping Cars Ridderbeks. Ca-
ravans: Eriba, Gruau, Pre-
dom. Vouwwagens: Scout
en Trigano. Kom eens kijken
in Koningsbosch! Prinsen-
baan 180. Tel. 04743-2213.
Lid Bovag.
CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt
Tel. 045-212146.
Bij De OLDE Caravan b.v.
staat voor U 1992 modellen
Wilk en Beyerland tourcara-
vans. Tevens nog enkele
ex-verhuur caravans en
vouwwagens. Ook ruime
keuze uit gebruikte cara-
vans en vouwwagens, voor
een zorgeloze superluxe
zon-vakantie. Ook voor ver-
huur-service-reparatie-on-
derdelen-accessoires en al-
le kampeerbenodigheden is
Uw adres: Dr. Nolenslaan
141, md.park nrd. Sittard.
046-513634.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.

Te k. BURSTNER City 480,
'89, plus inb. toilet, w.voor-
tent, luifel. 04498-54390.
Te k. caravan CARAVELMR
Bamba 416 De Luxe, 5-pers
met Tadf.cassette, douche
en grote voortent. Caravan
is als nw., bwj. 9-'9O, pr.

’ 14.000,-. Tel. 045-258025
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Duitsland
Vak.woning Hoog SAUERL.
bij Winterberg 12.50 DM p.
pers., 045-322939.

Frankrijk
Franse ALPEN te h. 4 pers.
app. t.o. skilift. Kerst nog vrij,
tel. 045-711386.

Campers
Te k. camper ADRIATIK, 4/5
pers., diesel 1988. Tel. 045-
-740935/413918.

(Huis)dieren

Te k. Terveurense HERDER
Collie, witte Canad. herder,
teven, 2 jr., geënt en getat.
Tel. 04990-71892.
Te k. zwarte en grijze
DWERGPOEDELS, ingeënt
en ontwormd, klein soort,
tel. 04750-16590.
Te k. jonge Mechelse HER-
DERS 7 weken, ’ 125,- Tel.
045-326106 na 16.00 uur.
DOBERMANNPUPS met
stamb., en Bernerlaufs hun-
den (basset) 04125-5077

Te k. ROTTWEILER-PUP
reutje met stamboom, geënt
etc. Tel. 04130-65487. |
Te k. van part. 8 wk oude .
SHIH-TZU ing. en onw. met
stamb. Inl. 013-561685
Te k. BERNER-SENNEN
pups, Dobermann pups met
stamboom. Tel. 08866-2483
Te k. van part. zeer mooie
BOUVIERPUPS, zwart of
gestr. met uitm. stamb., in-
geënt en ontw. Vader: Am.
werk-kamp. 04257-9200.

Handtamme en pratende
PAPEGAAIEN, ook baby's.
Ariane, Bleijerheidestr. 10
Kerkrade. Tel. 045-351340.
Inruil voor kweek mogelijk.
In- en verkoop van goede
sport- en recreatiepaarden.
Stal de blauwe Steen, Rob
JOOSTEN, tel. 045-242864.
30 jr. TEKKELFOKKERIJ.
Op dit moment welpen,
(dwerg-), tel. 09-49-2406-
-3175. Herzogenrath.
Te k. GOLDEN Retriever-
pups, stamb., geënt, ontw.,
met gar. 04138-72443
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. YORKSHIRE-TER-
RIËRTJES. Kennel Oos
Heim Langstr. 50, Schim-
mert. Tel. 04404-1527.
West Highland WHITE-
TERRIËR met stamb.; Vork-
Shireterriërtjes. Tel. 04130-
-65127.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel.
04498-54002
Te k DWERGPINSCHERS-
PUPS met stamboom, geënt
en ontwormd, tevens 4 teef-
jes en een reu 1 1/2 jr. oud
met stamboom. 046-752879
Akita Inu PUPS kleuren rood
gestroomd en pinto, tel.
0932-11345971.
Te k. jonge COLLIES, Her-
ders, Labradors, Keesjes,
Shih-tzu's, Maltezers, Poe-
dels, ruwh. Teckels en Boo-
mertjes. Tel. 04958-91851.
Wo 11-dec. gesloten.
Te k. wegens allergie Duitse
HERDER, 3 mnd. oud. Tel.
045-463974.
Te k. div. soorten VOLIÉRE-
VOGELS. Troereberg 2,
Übach o. Worms. (wijk
Namiddagsche Driessen).
Labrador RETRIEVER-
PUPS met stamboom en
gezondheidsgar. Tel.
04135-1931.
Te k. TECKELTJE 7 weken,
reu, pr. ’300,-. Tel. 045-
-323603a
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. 2 DUITSE HERDER
teefjes met stamboom, 7
wkn. Reeweg 100, Land-
graaf. Tel. 045-321988.
Nog enkele HERDERPUPS
te koop, kruising Mech./Duit-
se herder, geënt en ont-
wormd, 8 weken oud,

’ 250,-. Tel. 046-339290.
Te k. "opheffing" DISCUS-
VISSEN, aquariums, ionen-
wisselaar. Tel. 045-754230
Kerstaanbieding te k. mini
YORKSHIRE-TERRIËRS
pups. Tel. 045-421938.
Moet weg, weg. tijdgebr. gr.
Roodstaart PAPEGAAI met
kooi pim. 14 mnd oud, 045-
-723854 b.g.g. 324806
Te k. 8-jarige MERRIE, 1.66
m, goede papieren, zeer
mooi type, M-springen, ide-
aal amateurpaard, ’6.750,-
Tel. 04450-2826.
Te k. nog 2 BOUVIER-
PUPS 1 reu en 1 teef, zwart,
goedwaaks, grote kinder-
vriend. 043-618001.
Zwarte BOUVIERPUPS te
koop, 9 weken, ingeënt. Tel.
09-32.11714994.
Te k. YORKSHIRETJE zeer
klein, 3 jr. ’ 350,-. Tel. 045-
-254740.
Te k. jonge HONDEN krui-
sing Duitse/Mechelse Her-
der, pr. ’lOO,-. Holtskuilen-
str. 28, Eygelshoven.
Weg. verh. naar app. goed
TEHUIS gezocht voor krui-
sing Herder/Greyhound.
Gratis. Tel. 04405-1364.
Dw. poedels, BOEMERS,
Yorksh.terr. Walem 11A,
Schin op Geul. 04459-1237.
Te k. DWERGKEESJES,

’ 300,-. Tel. 045-274032.
Te k. i.v.m. verhuizing BOU-
VIER, 3 jr. oud, reu, huiselijk
en zeer waakz. pr. ’ 100,-.
Tel. 045-423598.
Te koop mooie PUPS, kruis-
ing Engelse Bulldog met
kruising Stafors-Shird. Tel.
045-418147.
Mooie witte KEESHOND-
JES, puppies. Tel. 04492-
-3421.
GOLDEN-RETRIEVER-
PUPS ouders HD vrij en
zwarte dwergpoedeltjes. Tel
040-427963, na 19.00 uur
040-441432.

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.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 99 talen op cass.,
boekjes enz. ’70,-, ook
voor buitenlanders. 21
danslessen op cass. ’ 125,-
-all-in. Tel. 070-3638667 of
070-3894543.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Rijles
_____________________________^^

6121 XC, huisnr. 41.
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.

BOVAG Erkende Autorij-
school Th. van Bentum. De
juiste weg naar uw rijbewijs.
045-217487. Hoensbroek.

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

Rijlessen Autorijschool Thijs
MAYNTZ rijksgediplomeerd.
Voor een goede en gunstige
rij-opleiding! leder die zich
voor 1 januari 1992 aanmeld
voor een rij-opleiding cat. B
(schakelauto) krijgt de eer-
ste tien rijlessen a ’ 30,- (75
min.) en de aanvraagkosten
voor een rij-examen gratis!!
(Normale lesprijs ’ 40,- per
75 min.) Tel. 045-440994.
Gespecialiseerd in het op-
leiden en slagen voor rijbe-
wijs cat. B Schakelauto!!

Huw./Kennism.
Ben jij, leuke eerl. si. jonge
VROUW ca. 25-35 jaar, 0-2
kind., net als ik op zoek naai
een fijne, openh. vaste rel.?
Houdt jij ook v. kind., huis.
gez., muz./film, fijne week-
ends/vak., af en toe uitg./
etentje, dansje? Mis jij ook
gezelligheid, g.gesprek,
aand./liefde/geb.h.? Dan zou
ik je graag willen ontm. Durl
te schr. (evt. pasf./tel.nr.)
aan schuldl. gesch., nu iet-
wat ser. jonge man/vader,
42 jr., jong v. hart/geest/uit.,
1.88 m, slank. Eigen huis,
auto, v.baan, kind. (n. thuis).
En wie weet vinden we bei-
den 'n nw. geluk! Br.o.nr.
B-9973, LD, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Homo/lesbisch... en op zoek

naar een relatie:
Idemdito

Stg. Alternatieve"Relatie-
vorming, Lange Geer 44,

Delft, 015-136631. Erkend
door Raad van Toezicht.

Nieuw en uniek in
Limburg

Buro
"Fellowship"

voor een

blind-date
op stap met een nieuwe
vriend(in), net iets SPAN-
NENDER dan een gewone
date. avondje stappen, een
concert, de disco, uit eten
etc. wij regelen het SNEL
en diskreet. We zijn geen
huwelijks- of escort buro!
lEDEREEN, van jong tot
oud is WELKOM, aarzel niet
BEL NU 046 - 379967 voor
informatie.

Openingstijden:
ma-wo 11 tot 18 uur
do-za 11 tot 21 uur.

Zoek(t) u/jij een VRIEND-
(IN)? Word(t) lid van de
Christelijke Korrespondentie
Klub. Voor info: Postbus 392
2130 AJ Hoofddorp.
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond voor boven de 30
jaar, in de kelderbar LA
CHALET in Treebeek. DJ
Richard, zaal open 20.00
uur. ledere donderdag al-
leenstaandenbal. Chalet
Treebeek, Komeetstr. 25a.
Tel. 045-211375.

Weduwe 70 zkt. nette WE-
DUWNAAR v. vriendschap,
liefst Brunssum/omg. Br.o.nr

iB-9563, LD, Postbus 2610,
I6401 PC Heerlen.

' MYRA Bemiddelingsbureau
tientellen Poolse dames in
alle leeftijden zoeken se-

i rieus contact met een nette: man b.v. Grazyna 25, d.
blond, bruine ogen, geen <; kinderen: Jolanta 29 bruin

' haar, groene ogen, geen ,
kinderen: Ewa 32 d. Wond, \■ blauwe ogen, 1 kind; Barba-
ra 43, blond, blauwe ogen, 1■. getrouwde dochter; Malgor-, zata 54 blond, blauwe ogen

,en 1 getrouwde zoon. Dit
f zijn maar enkele van de bij
i ons ingeschreven dames.

Bemiddeling tegen een re-; delijke prijs, bel nu vrijblij-, vend 045-229 448
( WEDUWE 59 jr. zkt. gezelli-, ge vriend tot 63 jr., goede
i alg. ontw., niet roker. Br.m.
I of z. foto (op crew. ret.) Ifst.
I met verm. van geb. datum
■en uur o.nr. B-9946 LD., |, Postbus 2610, 6401 DC, ,, Heerlen. \
■ Weduwe, 64 jaar, zoekt

VRIEND om gezellig samen
te zijn. Veelzijdige interes-
ses. Br.o.nr. B-9948, LD,

' Postbus 2610, 6401 DC. Heerlen.
Man 44 jr. (w.3d.) z.k.m. net-
te goeduitz. j. VROUW tot
39 jr. besl. goed nivo, voor
ser. opb. relatie. Br. event.
m. foto B-9951, L.D. Post-
bus 2610, 6401 DP Heerlen.
Jonguitz. vrouw 39 jr. m. 2
kind. zkt. kennism. m. nette
MAN op niveau v. vaste re-
latie. Brieven met foto op- crew. ret. Br.o.nr. B-9952,
LD, Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Alleenst. VROUW, 66 jr.
weduwe zond. kind., zkt.
eerlijke man of vriend voor
gezelligheid, niet gesch., Ift.
70-71 jr. Br.o.nr. B-9954■ LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks Hoes,
Hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1, Sittard organiseert
iedere zondag een dans- en
contactevonden. Bewijs
verpl. Inl.: 046-747962.

Jeugd. uitz. MAN, 44 jr.,

' 1.80 m., HBO, slank, gesch.

' wil graag relatie met j. vrouw
1om voor beiden het leven
1 gezelliger te maken. Spreekt
1 je dit aan, durf dan te schrij-
■ ven o.nr. B-9958 LD., Post-
| bus 2610, 6401 DC, Heerlen
t J.MAN 32 jr. HBO nivo zoekt
t kennism. met nette vr. 25-- 30 jr. niet gesch. geen kind.

Brieven met foto. o.nr.
B-9960, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.. Ik 42 jr., slank, huiselijk,
spontaan, ongecompliceerd,

i heb een wens: een sponta-
i ne, eerlijke VRIEND! pim. 37
! jr. Br.m. foto o.nr. B-9961

L.D., Postbus 2610, 6401

" DC, Heerlen
Jidder miensch hat eemus
nuudig urn va te hotte, drum
zeuck ich (maan va 14897
daag) cc leef maëdje (ong.
30 jr.) Dat ooch schlank, truij
netjus en alling is. Ich höt va
moeziek, natoer en nog vuel
mieë. Bell vuur ing aaf-
spröak 045-210833.

Mod. j. man 50 jr. zkt moder-
ne ruirndenk. VROUW 40-
-45 jr. Br.o. nr. B-9962 LD.
P.B. 2610, 6401 PC Hrl.
Prettige LAT relatie gezocht
met DAME in Heerlen. Door
heer 77 jr., R.K. in bezit van
auto. Br.o.nr. B-9963, LD.,
Pb. 2610, 6401 PC Heerlen.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur. kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Sociëteit Heerlen v. alleen-
staanden, zaterdag CON-
TACTAVOND met DJ.
Skippy in café St. EJerb, St.
Barbarastr. 115 Palemig-Hrl
Vrouw, 44 jr. sportief en vlot
type, houdt van natuur,
wandelen en gezelligheid,
zkt. dito MAN met dezelfde
interesse, geen uitgaansty-
pe. Event. voor vaste relatie.
Br.o.nr. B-9971, L.D. Post-
bus 2610, 6401 DP Heerlen.

Erkende Huwelijksbureaus

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

geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen.
Ruim 80% vindt binnen

enkele maanden een relatie.
Wilt U meer weten? U kunt geheel vrijblijvend bellen.

Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
GRATIS BROCHURE VOOR PARTNERZOEKENDEN

Naam: m/v
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

St. Date, Houthemerweg 27, 6231 KS MEERSSEN.
Stichting Date

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC.

PARTNERKEUZE VAN UITSTEKEND
MAATSCHAPPELIJK NIVEAU

Stichting Mens en Relatie
Het bureau met het hoogste slagingspercentage, vastge-
steld door Raad van Toezicht, ingesteld Min. WVC. Meer
weten? Bel: Heerlen e.0.: 045-726539 Mevr. Luchtmóin.

Roermond e.0.: 04750-15534 Mevr. Nabarro.
of vraag de GRATIS BROCHURE aan: Postbus 525, 6040

AM Roermond of Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.
GRATIS BROCHURE VOOR PARTNERZOEKENDEN

Naam: m/v
Adres:

Woonplaats:
Telefoon:

STICHTING MENS EN RELATIE Persoonlijke bemiddeling
zorgvuldig en effectief.

Limburgs grootste bureau

"g^ Partner Consult
IV Vy~7 Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oosi-Nedcrland

—J —*/ voor het Acad.. H.8.0. ol vergelijkbaar ontwikkelingsniveau

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

Brochure/erk. RVT
Mw. Schiks 043-255448

Postbus 272, 6200 AG Maastricht

Baby en Kleuter
Te k. Teutonia Quadro KIN-
DERWAGEN, kl. grijs, pr.
’450,-. Tel. 045-411101.

Te k. hoge KINDERWAGEN
wit riet met mintgroen, zeer
apart. Tel. 045-226433

Witte KINDERWAGEN 3 in
1 z.g.a.nw. ’375,-. Tel.
045-270293.

Te k. BUGGY, div. kinder-
kleding, nw. dames kleding
mt 38-40. 045-224143.

Te k. KINDERWAGEN, 3 in
1, donkerblauw, met toebeh.
z.g.a.nw. Tel. 045-224284

Voor Piccolo's
zie verder pagina 24
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■■■■■■ Als u bij het sparen de zon wilt laten opgaan, J
EL zijn onze vastrentende spaaraanbiedingen precies wat u zoekt. ,^__—-; " \

fe|.. 1 __ ■ "TS% per laar — \ L_

■ Want met de vastrentende spaarprogramma's van de Deutsche Bank en spaarbrieven van de Deutsche Bank ontvangt u momenteel bijzonder L.
v>%. ; attractieve rentepercentages. Zo kunt uuw geld tussen 6 maanden en 10 jaar voor u laten werken. Natuurlijk zonder onkosten en zonder koers- V

*" __!__lil „£-_ v *t-t Si risico's. Als dat geen zonnige vooruitzichten zijn ...
gn héb ;< up_ïtfv_____':: _- *■■ 9_c__ "_"%**

mM^ *^r*' ■ Wij spreken natuurlijk Nederlands. f II f.
; Deutsche Bank I—JÈ

«_st_rrfCtTP'..:.'..""" ~--~ .^^.«jpS!!^ Wj| 2|jn hee( d| chtb|j_ Bij de grens vindt U ons in de folgende steden: ftii"~p-Ji_.i^_.i_».„_->.ri _■!■\ i«____~_N_ _ >» * Aachen, Friedrtah-Wilhelm-Platz (am Elisenbrunnen), Tel. 09-49-241-466-1 Filiaal: fc(
,,

Alsdorf, Alte Luisenstr., Tel. 09-49-2404/21005 -Eschweiler, Englerthstr. 12. Tel. 09-49-2403/4061-63 - Kj(
Bijkantoor: Heinsberg, Hochstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777 - Herzogenrath, Kleikstr. 1, Tel. 0949-2406/3067 - k
Brand, Freünder Landstr 6 Tel. 09-49-241/522081 -Burtscheid, Kapellenstr. 5, Tel. 09-49-66054 - Hückelhoven, Parkhotstr. 111, Tel. 09-49-2433/84031 - Jülich, Kölnstr. 3, Tel. 09-49-2461/53065 -
Oppenhoffallee, Oppenhotfallee 2, Tel. 09-49-241/504041 - Schönforst, Trierer Str. 323-329, Merkstein, Kirchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091 -Stolberg, Rathausstr. 16a, Tel. 09-49-2402/23091 - Bv
Tel. 09-49-241/520021 -Techn. Hr .ischule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 Übach-Palenberg, Talstr. 2, Tel. 09-49-2451/4051 - Würselen, Kaiserstr. 97, Tel. 09-49-2405/21058 fcü

. , ■ : ja

ffit TofsêTeinhin
** A.M. Spliet-Koot °

<^A^ÊSS^^>
Geleenstr. 50, Heerlen. 045-716071

CURATELE:
By beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 28 novem- I
ber 1991, is onder curatele 'gesteld: Maria Wilhelmina
Magermans, geboren te
Gulpen op 23 maart 1920,
verblijvende in huize Oran-
jehofaan de Kloosterweg 6
te Valkenburg aan de Geul. (_Tot curator is benoemd:
Willem Joseph Frans ISchwanen, wonende te I
Reijmerstok, gemeente |
Gulpen, Groenstraat 10, en
tot toeziend-curator: Wil- I
helmus Josephus Maria
Magermans, wonende te I
Beck aan de Maastrichter-
laan 39.
Mr. J. Balkestein-
Spiegelberg,
advocate en procureur,
J.P. Sweelinckstraat 12,
6245 GV Eijsden.

gl ALARM /aï____106-11£
ALS ELKE SECONDETELT

leer, lees, weet
S__r_r«j LEZEN KMtngiK'o 39' 'O'6 A_ne«a_aam

I

Geldig van zA£__N mmm^ £ 1 m
m\15 december <£Z^__Y^3^ VCHICIf ____■ I _■#_.""

'91 __-^J_»--—C_~__tT _r »
,/m //r .4_______ " mcl. BTW ««**"«.■15 januari '92 __}<— _ k̂-J-^'S |__\ __ :_,| qaa l_ __ b,'v wn *4 °cc

«\ " inCI. öUU Kul tot 2 januari'92

fVp^____->^____[ ___. ________ _______Pi^M^W^M^B^op^OT^P^^Hl)

Wetswijziging

Wet uitkeringen vervolgings-
slachtoffers 1940-1945 en Wet
uitkeringen burger-oorlogs-
slachtoffers 1940-1945.
De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945(Wuv) en deWet uitkeringen
burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) zijn van toepassing op personen die
tijdens de Duitse of Japanse bezetting vervolging hebben ondergaan of door oorlogs-
geweld (bijvoorbeeld bombardementen) of anderszins (vrijheidsberoving, verplichte
tewerkstelling, onderduik, mishandelinge.d.) zodanig lichamelijk of geestelijk letsel
hebben opgelopen dat zij blijvend invalidezijn geworden.
Ook burgers die het slachtoffer zijn geworden van de zogenaamde Bersiap-periode
(oorlogsongeregeldheden in Indonesië tot 1949)kunnen onder de Wubo vallen.
De uitkeringen ingevolge deWuv en de Wubo maken het deze mensen mogelijk het
levenspeil te handhaven datzij hadden bereikt voor het intredenvan de invaliditeit.
De wetten worden uitgevoerd door de Pensioen- en Uitkeringsraad.

Met ingang van 1 januari 1992worden deze wetten gewijzigd (publikatie in Staatsblad
1991, nr. 620). De wetswijziging heeft tot doel in de Wuven Wubo de gelijkebehande-
ling van vrouwen en mannen te garanderen. Een aantal discriminatoire bepalingen
wordt gewijzigdof geschrapt. Deze worden overigenssedert 1987niet meertoegepast.
Deze toepassingspraktijkwordt nu in beide wetten vastgelegd.

Dit is vooral van belangvoor gehuwde vrouwen die dezelfde rechten op een uitkering
krijgen als gehuwdemannen. Daarnaast wordt in de wet geregeld dat ongehuwd
duurzaam samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden.
Personen, die menen op grondvan het voorgaandeaanspraakte kunnen makenop een
uitkering op grond van deWuv ofde Wubo,kunnen zich-ook voor nadere informatie -
wenden tot:

Pensioen- en Uitkeringsraad
Postbus 9575
2300RB LEIDEN
Tel. 071 -356500

Diegenen, die reeds aanspraken hebben in het kader van Wuv of Wubo of van wieop
dit momenteen aanvraagin behandeling is, wordtverzocht niet op deze advertentie te
reageren. Zij zijn reeds in november schriftelijk door de Pensioen- en Uitkeringsraad
geïnformeerd over de wetswijziging en de gevolgen daarvan voor de uitkering.

Ministerie van w
Welzijn, i
Volksgezondheid en £ _J
Cultuur . I I*

l ' K S
Directie Verzetsdeelnemers, rt l- i D
Vervolgden en V H kl
Burger-oorlogsgetroffenen c Z f

Als u ons voor 12 uur n ■ :
= LimburgsDagblaJ &_Z Af^èk I ’(Mi nipf^nlnc 's °chtenc|s be|t-staat uw Dvi
"^ff~_ PICCOLO de volgende dag al nZL^.TI OOAA"^EHIBSISnmBaII^ in het Limburgs Dagblad. w~*J # I

VI
I

1

i
I

I Wij hebben weer honderden H
I nieuwe meubelen en oosterse I
I tapijten van onze fabriek en ■| magazijnen aangevoerd. H

Ook onze oosterse-tapijtenafdeling hebben wij verhuisd naar
de 1 e etage, waar u te kust en te keur uit onze enorme collectie
perzen, nepals, berbers, kussens en tafellopers bij daglicht een
keuze kunt maken. De gehele collectie bieden wij u aan voor

J DE HELFT VAN DE PRIJS!!! J

MC
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tAASTRICHT - Meesterkok
bine Hermsen uit Maastricht en
lens collega Hans Snijders heb-
en zich teruggetrokken uit het
Dksteam dat maandagavondjbt diner voor de regeringslei-
ers in het Maastrichtse stadhuis
Ü verzorgen. Hermsen die een
igen 'cuisine' heeft en Snijders
le chefkok is van Chateau Neer- ,
arme hebben geweigerd mee te
oen omdat er in een te korte
jd te belangrijk werk gedaan
loest worden.

luitenlandse Zaken heeft naar
Un mening te lang gewachtmetIe officiële opdracht. Opeens

woest alles geregeld worden en
pat is, met het culinaire debacle

Meesterkoks bedanken
voor diners Eurotop

van 1981 nog in het achterhoofd,
een te risicovolle zaak. Hermsen
onderstreept dat er irritatie is
ontstaan ten opzichte van de or-
ganisatie, maar geenszins tussen
de collega's onderling.

Hij werd een maand of negen ge-
leden, gevraagd een Maastrichts
tintje aan het Euro-diner te ge-
ven. Er werd in de beginfase ge-
sproken over een gezelschapvan

60 tot 70 personen. Tot vorige
week zaterdag heeft Hermsen
niets meer gehoord van Buiten-
landse Zaken, en toen bleek dat
er naast het diner in het stadhuis
ook gezorgd moest worden voor
het diner in de Dominicanerkerk
en de lunches in het Gouverne-
ment, waar in totaal zon 600 per-
sonen bediend moeten worden.
In drie dagen tijd zou alles gere-
geld moeten zijn, aldus Hermsen

die meteen heeft bedankt voor
de eer.
Buitenlandse Zaken heeft de
'Europese hap' in Maastricht nu
toevertrouwd aan Martinair
Party-Service, die op haar beurt
Cas Spijkers van restaurant De
Swaen in Oisterwyk inschakelde,
voor het samenstellen van het
menu. Spijkers heeft zich verze-
kerd van de medewerking van
chef-kok Jan Vossen van Hotel
Maastricht en Jean Labrouche
die ook een eigen restaurant
heeft in Maastricht.
Op het 'Top-menu' staan oesters
bij het aperitief, coquilles, fois
gras en een wildschotel. Kaas en
een dessert besluiten de exquize
Euromaaltijd.

Over tien jaarpas alle installaties aangepast

Afvalverbranders altijd
nog grote vervuilers

MAASTRICHT - Nederland liep in
1989 en 1990 met de milieuvoor-
schriften voor afvalverbranders ver
achter op het buitenland. Met het
uitbrengen van de Richtl.n Ver-
branden 1989 is deze achterstand
omgezet in een voorsprong. Deze
voorsprong maakt het mogelijk dat
afvalverbrandingsinstallaties in Ne-
derland kunnen blijven functione-
ren.
Dat zei M. Krijgsman van het mi-
nisterie van VROM deze week tij-
dens een symposium over huisvuil-
verbranding in het MECC te Maas-
tricht.
Krijgsman stond uitvoerig stil bij
problemen met de afvalverbranders
in 1989. Toen werd de giftige stof
dioxine gevonden in koeiemelk in
het Lickebaertgebied.
Naar aanleiding van de Lickebaert-
affaire stelden TNO en het Rijksin-
stituut voor Milieubeheer (RIVM)
vast dat na sluiting van enkele cen-
trales de hoeveelheden uitgewor-
pen dioxines sterk waren teruggelo-
pen. „Het is zonder meer duidelijk
dat hier van een direkt verband
sprake is. De afvalverbranders in
ons land zijn de belangrijkste dio-
xine-vervuilvers", zei Krijgsman.

Geen luchtprotest
boven de Eurotop
MAASTRICHT - Aan de Socialistie-
se Partij is toestemming geweigerd
aanstaande maandag boven het gou-
vernement in Maastricht een vlieg-
tuigje te laten rondcirkelen met een
protest tegen de gang van zaken rond
de Europese eenwording. Tijdens de
dagenvan de Eurotop is het luchtruim
boven heel Maastricht tot 'gesloten
gebied' verklaard.

Jonge boeren
naar Maastricht
MAASTRICHT - Naar schatting 500 ,
jonge boeren demonstreren dinsdag
in Maastricht voor een beter land-
bouwbeleid. Dat heeft het Nederlands
Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
vrijdag bekendgemaakt.
Dinsdag is de tweede dag van de Eu-
ropese top in Maastricht. De jonge
boeren hebben toestemming van de
politie gekregen om met twee tracto-
ren de stad binnen te rijden. Het
NAJKwijst de hervormingsvoorstellen
van de Europese Commissie af. Her-
vorming van het landbouwbeleid is
noodzakelijk, maar de aanpak die de
Commissie voor ogen heeft is dode-
lijkvoor de Nederlandseen Europese
boeren, aldus het NAJK.
De demonstratievan het NAJK maakt
deel uit van een Europese actie,
waarbij in de hele EG naar verwach-
ting duizenden boeren hun ongenoe-
gen zullen uiten over de hervormings-
plannen.

Kogeltje raakt
fietsende agent
LANDGRAAF - Een Landgraafse
politie-agent die donderdagmiddag
naar huis fietste, werd door een lucht-
bukskogeltje in zijn rug geraakt. Het
.kogeltje bleef in zijn jas steken.
De agent zag verderop een 14-jarige
jongen, die bekende geschoten te
hebben. De uit Heerlen afkomstige
puber gaf een valse naam op. Daar-
voor en voor het schieten kreeg hij
twee processen-verbaal. Het lucht-
drukpistool werd in beslag genomen.

Zwaargewonde bij
overval tabakszaak
KERKRADE - Een jongeman heeft
donderdag omstreeks vijf uur een ta-
bakszaak aan de Markt in Kerkrade
overvallen. Daarbij heeft hij een klant
van de winkel ernstig verwond.
Nadat de overvaller de winkel was
binnengekomen, duwde hij de werk-
nemer van de tabakswinkel weg.
Daarop kwam een klant tussenbeide.
In het gevecht dat tussen de twee
ontstond raakte de klant ernstig ge-
wond. De dader die de man met een
scherp voorwerp had gestoken, nam
de benen in de richting van de Ein-
derstrapt zonder buit. De klant moest
geopereerd worden. Zijn toestand is
nu stabiel.
De politie is nog op zoek naar de da-
der. Hij is rond de 20 jaar en 1.80 tot
1.90 meter lang en slank. Hij was go-
kleed in een jeans pak en een zwart-
witte Palestina-sjaal. De politie is
vooral geïnteresseerd in de mensen
die op het moment van de overval op
de Markt aanwezig waren. Zij worden
verzocht zich te melden bij de ge-
meentepolitie van Kerkrade.

Overval
op bar
DILSEN/STOKKEM - Even voor-i
middernacht woendag hebben vier
gewapende mannen een bar overval-
len in Dilsen-Stokkem. Twee van hen i
waren gewapend met een vuurwa-
pen, de twee anderen hadden stok-
ken bij zich. Ze dwongen de uitbaat-
ster van de bar de inhoud van de
kassa aan hen te overhandigen. De ivier overvallers sloegen daarna op de ■vlucht. De rijkswacht werd gealar-
meerd, maar van de daders ontbreek j
elk spoor.

Ton subsidie voor
'tafeltje-dek-je'
BORN - Bejaardentehuis St Maar-
ten in Bom krijgt van de gemeente
ruim een ton subsidie voor een 'tafel- 'tje-dek-je' -project. Met het geld kan j
St Maarten aan 40 ouderen, die n.ei
in het tehuis wonen, maaltijden ver-
strekken. Op die manier kunnen zij ,:
langer zelfstandig Wijven wonen. B en
W van Bom stellen de gemeenteraad
voor akkoord te gaan met de subsi- .
die.
Het tehuis moet wel de prijzen van de j
maaltijden aanpassen: die zijn nu te ;'
laag. Over vijf jaar moet de maaltijd-
verstrekking kostendekkend zijn. In
de tussentijd vergoedt Bom kosten
voor de service.
Voor het uitbreiden van de keuken
krijgt het tehuis éénmalig 90.000 gul-
den. Daarnaast is er een jaarlijkse !
subsidie van 20 mille voor de exploi- 'taitie. Die laatste bijdrage wordt ieder
jaar verminderd, omdat de ouderen :
zelf meer betalen voor hun eten.

Marjolijn Meindersma en Jo Kern worden wethouders

CDA en VVD vormen
nieuwe coalitie Vaals

A.LS - CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie in
lis. Marjolijn Meidersma (WD) en Jo Kern (CDA) zijn de
■iwe wethouders. Na de officiële benoeming van de beide
houders op dinsdag 17 december, zullen de taken pas wor-
verdeeld. Mevrouw Meindersma was tot het moment dat

>reuk met de PvdA is ontstaan, wethouder van welzijn.

CIJA heeft in de aanloop tot de-
ieuwe coalitievorming gesprek-
gevoerd met de overige fracties,
uitzondering van de PvdA, in

gemeenteraad. Perspectief '85
We geen zitting te nemen in de
pre coalitie omdat deze een on-
hkelijke positie wilde innemen,
indien had de lokale partij pro-
len met een zakelijke samen-
Üng met de VVD.

cheffers
eenmansfractie 'Vrij en Onaf-
telijk' claimde een wethouders-
> voor Paul Scheffers. „Deze
p kon niet worden gehono-
P," aldus Lambert Jaegers, frac-
porzitter van het CDA. „De
We coalitiekan wel op een bre-
fteun van zowel Scheffers als
'pcctief '85 rekenen."

ftieuwe samenwerking tussen
-DA en de WD zal vooral zake-en en in goed overleg,
ters: „Het coalitie-overleg zal in
F delen worden gesplitst. Er
P een beleidsmatig en praktisch
Peg. Op korte termijn zullen de
pde zaken worden geïnventari-
P- De behandeling van de be-
Prig wordt zeer zakelijk. De
K
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bneQplie.
Steenstraat 50 - Heerlen

045-716071

nieuwe subsidie-verordening, de
grote struikelblok bij de breuk met
de PvdA, wordt pas tijdens de voor-
jaarsnota behandeld. Deze nota
moet gezien worden als basis voor
het nieue regeerakkoord tussen
CDA en WD."
De nieuwe coalitie is gemotiveerd
om aan de klus te beginnen. „Op
een redelijke termijn zullen de be-
stuurlijke problemen zijn opgelost.
Alle fracties, inclusief de PvdA,
hebben laten-weten dat zij zakelijke
politiek zullen gaan voeren. In fe-
bruari komt de nieuwe burgemees-
ter. We hopen dan dat het klimaat
in de gemeenteraad in positieve zin
is veranderd," besluit Jaegers.

Groen licht voor
bouw van vier

bejaardenoorden
MAASTRICHT - Het Bouwpro-
gramma Bejaardenoorden
1989-1992 van de provincie Lim-
burg heeft, na twee jaar stil te heb-
ben gelegen, een nieuwe impuls
gekregen. De provincie heeft een
bedrag van ruim 4 miljoen gulden
vrijgemaakt voor vier bouwprojec-
ten in Vaals, Stramproy, Sevenum
en Beesel. Het gaat het om vervan-
gende nieuwbouw van 320 verzor-
gingsplaatsen en een totale investe-
ring van 30 miljoen gulden.

Het Bouwprogramma heeft een ver-
traging van twee jaar opgelopen
doordat, na vaststelling van het pro-
gramma in 1988 door Gedeputeerde
Staten, de provincie in 1990 een fik-
se korting op de toestroom van
rijksmiddelen te verwerken kreeg.
WVC hield toen 4,9 miljoen gulden
in op de jaarlijksebijdrage voor be-
jaardenwerk, omdat de bijdrage
voor 1989 niet ten volle was benut.
Gedeputeerde Staten was het hier-
mee niet eens en ging in beroep bij
de Raad van State, die echter voor-1lopig bepaalde dat de korting niet'
ongedaan hoeft te worden gemaakt.

De 4 miljoen gulden die nu voor de
bejaardenbouwprojecten zijn vrij-
gemaakt, hebben volgens een
woordvoerder van de provincie
niets met het gebeuren van twee
jaar geleden te maken. Een defini-
tieve uitspraak over het al dan niet
terugkrijgen van dat bedrag kan
nog wel meer dan een jaar op zich
laten wachten.

20% KORTING
WAND- EN VLOERTEGELS

OPRUIMING 50 SOORTEN
lIDIRIÖITIËI^It

Heerlerbaan 233, Heerlen
Jnaast Praxis en Wickes) Tel. ■' 045-427272

# Wendy, Bianca en Hilde wijzen Australië aan op de kaart.

Basisschool helpt
kinderen Australië

Van onze verslaggeefster
HOENSBROEK - Kinderen met
emotionele of lichamelijke stoornis-
sen worden meestal door ouderen
behandeld. Toch hoeft dat niet de
enige oplossing te zijn om.kinderen
met problemen te helpen. Drie leer-
lingen van de Hoensbroekse basis-
schoolDe Dem zijn hard op weg om
deproblemen van hunpenvriendin-
nen op te lossen. Het enige wat ze
ervoor doen is brieven schrijven.

Basischool De Dem startte vier
maanden geleden met het project.
De school wil daarmee extra aan-

dacht besteden aan Australische
kinderen die zich op sociaal- en
maatschappelijk gebied in een ach-
terstandspositie bevinden.
De keuze voor Australië is niet toe-
vallig, zegt de directeur van De
Dem, G. Nelis. „Ik heb in Australië
vrienden zitten. Een van hen, Elly
Sieblink, werkt op een school als'
begeleidster van probleemkinde-
ren. Zij heeft ons voorgesteld om
een soort correspondentschap te
starten met kinderen van Kulvin
State School in Moroochydore en
leerlingen van onze school."
Op school zijn drie leerlingen aan-
gewezen om brieven te schrijven

Foto: DRIES LINSSEN
naar Australië: Bianca (10), Hilde
(11) en Wendy (10). „Hun penvrien-
dinnen hebben allemaal een pro-
bleem. Eentje is doof, de andere
twee zijn op emotioneel gebied
moeilijk bereikbaar", vertelt Nelis.
Bianca schrijft aan haar Australi-
sche vriendin Angela veel over haar
familie en hobby's. „Ik vind het
heel leuk om aan de andere kant
van de wereld een vriendin te heb-
ben", vertelt zij vrolijk. Ook Wendy
en Hilde zijn blij met hun verre
vriendinnen. „Mijn vriendin heeft
honingblond haar en blauwe ogen.
Ik al heb een foto van mezelf opge-
stuurd", zegt Wendy met een grote
glimlach om haar mond.

„De kinderen in Australië zijn er
ook op vooruit gegaan. Ze praten
nu openlijker met hun begeleidster
Elly Sieblink, zodat zij de kinderen
weer verder kan helpen met hun
problemen", aldus Nelis. De school,
zou graag met andere Australische
kinderen willen schrijven, maar vol-
gens Nelis is de tijd er nog niet rijp
voor.

De hinderwetvergunningen^van de !diverse installaties bleek van geen I
kanten te kloppen. Veertien pro- j
cent van de installaties had zelfs
helemaal geen vergunning en wer- Iden derhalve door de overheid ge- idoogd. Veruit de meeste installaties j
hadden heel ruime vergunningvoor- ■waarden.

Door de strengere richtlijnen uit
1989 is de situatie inmiddels verbe- i
terd, zo meende Krijgsman. Hij
voegcle er evenwel meteen aan toe
dat nog een lange weg te gaan is. I
Voor de meeste componenten is {
men nog ver verwijderd van de I
Richtlijn Verbranden 1989.

De uitworp-grenswaarden voor dio- !
xine, zwavel en stikstofworden nog j
door geen enkele installatie in Ne- j
derland gehaald. „Geconcludeerd i
moet worden dat er nog veel zal !
moeten veranderen voordat aan de |
scherpe eisen zal kunnen worden 'voldaan. Ik verwacht dat pas na l
1998 alle verbrandingsovens vol-
geus de eisen zullen funktoneren", Izei Krijgsman.

Hij neemt aan dat na een dalingvan ide verbrandingscapaciteit als ge- j
volg van de sluitingen, de capaciteit !
de komende tijd weer zal toenemen, j
„Maar er moet wel met flinke ver- I
tragingen gerekend worden. De ac- I
ceptatie door de bevolking van inieuwe afvalverbranders is niet t
groot, ook al voldoen die aan de j
strengere richtlijnen uit 1989, zo j
blijkt uit lopende procedures voor I
nieuwe ovens in Wij ster, Ypenburg 1
en Buggenum."

Fractie Meerssen
overweegt

Arob-procedure
MEERSSEN - Als B en W van j
Meerssen blijven weigeren ant- j
woord te geven op vragen van de Elokaal-democraten zal de fractie een j
Arob-procedure starten. Zij stellen
daarvoor een termijn van drie we- (
ken. De vragen hebben betrekking j
op de regeling die is getroffen tus- |
sen het collegeen de vijfaannemers j
die betrokken waren bij de aanbe- 'steding van de bouw van het ge- I
meentehuis in Meerssen. Het inhou- ?
delijke van de regeling wordt, tot
groot ongenoegen van de fractie lo- s
kaal-demokraten, angstvallig ge-
heim gehouden.

Zoals bekend is bij de aanbesteding "gebruik gemaakt van opzetgelden !waardoor de aanbiedingen kunst- ■matig werden verhoogd en de bouw I
duurder werd. Burgemeester Ma- j
joor heeft daarvan aangifte gedaan Ibij justitie.Aan de aannemers werd j
door de hoofd-officier van justitie |
de kans geboden om vervolging te j
ontlopen als ieder van hen 25.000 j
gulden zou betalen aan de gemeen- j
te. Ze zijn niet op dat voorstel inge- fgaan omdat dit het bekennen van [
schuld zou betekenen.
Er is nu een onderlinge regeling af- {
gesproken waarover het stilzwijgen j
wordt bewaard. Er wordt geen en- I
kele informatie, ook niet aan de 'raad, verstrekt.

De lokaal-democratenvragen in een |
brief aan Ben W: „Daar het hier ons Jinziens gaat over gemeenschapsgel- j
den verzoeken wij u ons in het ka- |
der van de wet openbaarheid van i
bestuur, volledig inzage te geven j
omtrent de inhoud van deze rege- ;
ling". De lokaal-democraten beslui- I
ten hun brief aan het college met te |
stellen dat als er binnen drie weken {
geen antwoord is ontvangen, de ;
fractie dit zal beschouwen als een }
'fictieve weigering.

(ADVERTENTIE)
I I j

Van 4 t/m 14 december

Showroommodellen
met extra hoge

korting
Nog voor de kerstdagen

in huis_____________
Akerstraat Noord 362 " Heerlen Hoensbroek

tel.: 045-229191
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GEBOREN
4-12-1991

!
JOEP

{ jzoon en broertje van ï

Sylvia en Jos
I Kremer-Bodelier \

\ Arme en Felix

_ Past. Schijnsstraat 23 E
j 6142 BM Einighausen j

Tel. 046-529482

Wij zijn getrouwd
6 december 1991

Marly Meijers
en

Martien Nabuurs
Maastricht

Kesselterweg 25

Dankbetuiging
aan De Weverziekenhuis afdeling kaakchirurgie,
voor de geweldig fijne behandeling die ik mocht
krijgen, alsook dr. Muskens te Heerlen.
Ik wens u van ganser harte een prettige jaarwisse-
ling en een gezond, voorspoedig 1992.

L.P.
■i~ i — ■ i i
l

' i
\

In plaats van kaarten

Hartelijk dank aan allen die ons
25-jarig huwelijksfeest

" tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
i

Els en Günther Reitz-Lutgens
Nicole en Torn

*
BS

I ■1 ~

É'estreden, maar dankbaar voor de vele mooie
en waarvan zij in dit leven heeft mogen genie-
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoe-

der, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Nelly Huisman
echtgenotevan

Joep Soomers
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien van
hét h. oliesel.

Landgraaf: J. Soomers
Landgraaf: Henk Soomers

Elly Soomers-Smeets
L_andgraaf: Sis Bronneberg-Soomers

Ger Bronneberg
Landgraaf: TilaKöhler-Soomers

Walter Kohier
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Huisman
Familie Soomers

6372 SM Landgraaf, 6 december 1991
Achter de Winkel 28
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 10 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de Heilige Michael te Schaesberg-
Bikske, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene maandag 9 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Ziï.die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de
leeftijd van 70 jaar, mijn dierbare echtgenoot, goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, lieve opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Gerrit Reurslag
echtgenoot van

Bertha Nordholt
De bedroefde familie:

Landgraaf: B. Reurslag-Nordholt
en al zijn kinderen
en kleinkinderen
Familie Reurslag
Familie Nordholt

Kerkrade, 5 december 1991
Corr.adres: Paganinipassage 22, 6371 IJ Landgraaf
pc crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag 10 december as. om 14.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangsthal van het cremato-
rium vanaf 14.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek te Kerkrade-Chèvremont, St.-Pieterstraat
_4_.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Zijdie geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

■ —— ____-■,_____-

t
Algemene kennisgeving

Op 1 december is onze dierbare moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder, zus, schoonzus
en tante in de leeftijd van 80 jaar overleden.
Zij verüet ons in haar eigen stijl: stil, onopvallend.
Haar ziekbed was gelukkig kortstondig. Wij heb-
ben haar mogen begeleiden tot het einde.
Moge zij rusten in vrede.

Helena Fink-Erven
weduwevan

Georg Fink
De bedroefde familie

Heerlen, Limburgiastraat 120
Corr adres: Bautscherweg 101, 6418 EL Heerlen
Het was de wens van de dierbare overledene dat

uitvaartplechtigheid, waarna crematie, in beslo-
ten kring zou plaatsvinden,
pit is gebeurd op vrijdag 6 december in Heerlen.

t I
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele dat zij tij-
dens haar leven, dat gekenmerkt werd door een-
voud, goedheid en behulpzaamheid,heeft gegeven,
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder
en oma

Anna Maria (Antje)
Geurts

* 14-9-1924 t 5-12-1991
echtgenotevan

Casper Joseph Weijers
Heerlen: Casper Weijers

Cadieren Keer: Joen Nelly Weijers-Peeters
Kenny en Iris

Landgraaf: Lenie en Ton Peters-Weijers
Stijn en Jeroen

Heerlen: Paul en Mirjam
Weijers-Teerling
Clementina, Paul,
Casper enLaura

Sittard: Hub enLieke
Weijers-van Hooren
Dennis, Jeroenen Linda

Terwinselen: Marian en Eef
van derKaap-Weijers
Nathalie

Heerlen: Bep en Jeu Peters-Weijers
Joep
Familie Geurts
Familie Weijers

de Doom 45, 6419 CW Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
dinsdag 10 december as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de Heilige Martinus te Weiten, waar-
na aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof al-
daar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achterin de
kerk, vanaf 10.10 uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, maandag 9
december om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Mamma is opgebaard in de rouwkamer van het
Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat
30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks
van 19.30-20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat op
73-jarige leeftijd, voorzien van de h.h. sacramenten
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader en mijn opa

Antoon Gorissen
echtgenootvan

Gerda Lempers
Heerlen: Gerda Gorissen-Lempers

Puth: Marly Smeets-Gorissen
Wilbert Smeets
Robert

Kerkrade: Anja Schröder-Gorissen
Frans Schröder

6418 AP Heerlen, 5 december 1991
Herlongstraat 29
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op dinsdag 10 december
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Joseph te Heer-
lerbaan-Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
In de avondmis van zaterdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk, zal Antoon herdacht worden.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
maandag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Ik voel m'n ziel verwant
met kleine simple dingen,
die op ons wegen staan
als bloemen van het veld...
Verdoken in het gras,
doorweinigen geteld...
Al dragen zin hun kelk
de zoetste zegeningen.

Heden is geheel onverwacht, in de leeftijd van 70
jaar van mij heengegaan, gesterkt door het h. olie-
sel, mijn lieve vrouw, pleegmoeder, onze dierbare
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Truus Heymans
echtgenotevan

Loet Hoofwijk
Buchten: L.E. Hoofwijk

Grevenbicht: Fam. G. Hoofwijk-Ruiten
Kinderen en kleinkind
Familie Heymans
Familie Hoofwijk

6122 DX Buchten, 6 december 1991
Corr.adres: Kerkvonderen 18
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 11 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Catharina te Buchten, waar-
na de begrafenis zal zijn op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst en gelegenheidtot schriftelijk condo-
leren in de kerk vanaf 10.30 uur.
Wij gedenken haar bijzonder in de avonddienst
van dinsdag 10 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Zij is opgebaard in Maaslandmortuarium, Heinse-
weg te Sittard. Bezoek dagelijks van 17.30tot 18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat heden vrij onver-
wacht van ons is heengegaan, op de leeftijd van
bijna 84 jaar, mijn lieve man, onze vader, schoonva-
der, opa, schoonbroer en oom

Edmund Mulkens
echtgenootvan

Elfriede Konstanty
Sittard: E. Mulkens-Konstanty
Sittard: Vera Vinders-Mulkens

Piet Vinders
Josen José
Gerrie

6131 LB Sittard, 2 december 1991
H. Dassenplein
Corr.adres: Math. Kempstraat 11, 6136 KB Sittard
Ingevolge de wens van de overledene heeft de uit-
vaartdienst en crematie in besloten kring plaatsge-
vonden op vrijdag 6 december jl.

t
Geef mij je hand
en kom dicht naast me lopen.
Misschien met jou dat ik
de uitweg vind.
Misschien met jou breek ik
dit duister open.
Geefmij je hand

t ik ben een angstig kind.
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem mochten ontvangen delen
wij u mede, dat na een moedig en waardig gedragen lijden van ons is
heengegaan,voorzien van deh.h. sacramenten, mijn lieve man, onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, opa en broer

Jan Roecx
echtgenootvan

Jeanne Dicteren
op de leeftijd van 84 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: JeanneRoecx-Dieteren

Echt: Annieen Nico Möderscheim-Roecx
Mare, Tanja

Vught: Riaen Ben Nijhuis-Roecx
Hans, Jos

Hoensbroek: Frans en MiaRoecx-Michiels
Daphne, Iris

Weert: Els en Gerhard Hülsman-Roecx
Corina
FamilieRoecx
FamilieDicteren

5 december 1991
Juliana Bernhardlaan 144
6432 GK Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 10 december om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Maagd derArmen te Mariagewan-
den-Hoensbroek, gevolgddoor debegrafenis op de centrale begraafplaats
aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Maandag as. om 18.30 uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van deUniversele, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
Zondag alleenvan 14.00-15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I 1
Dankbaar voor het vele goede en liefs dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u bedroefd mede dat ge- »_____ _______ heel onverwachtvan ons is heengegaan, in de leeftijd van
78 jaar, mijn lieve man, mijn goede vader, schoonvader,
onze opa, broer, zwager, oom en neef

Toon Spee Iechtgenootvan

Emilie Veneken
De diepbedroefde familie:

Bom: Emilie Spee-Vencken
Bom: Jacques Spee

Bea Spee-Jeurissen
Martijn en Evelien
Familie Spee
Familie Veneken

5 december 1991
Corr.adres: Kapelweg 21, 6121 JABom
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatshebben op woensdag 11 december as. om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Bom.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht
tijdens het rozenkransgebed en de avondmis op dinsdag ,
10 december as. om 18.40 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslandmortua-
rium Wauben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanigte beschouwen.

J
Hierbij geven wij kennis van het onverwacht heengaan van ons trouw lid
van het gemengd kerkelijk zangkoor

A. Spee
Zijn trouw aan het koor en zijn inzet zal in onze gedachten voortleven.

Voorzitter, bestuur en leden
gemengdkerkelijk zangkoor
St. Cecilia —

t
Met droefheid geven wij kennis, dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Ger Nacken
echtgenoot van

Lizet Reintjens
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: E.M.L. Nacken-Reintjens
Landgraaf: Janen Gerry Nacken-Stijfs
Landgraaf: Mia enWim Berendsen-Nacken
Landgraaf: Ton en Kitty Nacken-Slijpen

Heerlen: Hub enLies Nacken-Verspaget
Landgraaf: Mimi en ChrisRemmen-Nacken
Landgraaf: Jolandaen Pieter

Heppenstrijdt-Nacken
en zijn kleinkinderen
Familie Nacken
Familie Reintjens
Familie Peelen

6373KD Landgraaf, 5 december 1991
Prins Hendrikstraat 15
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 10 december a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwen-
hagerheide, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne maandag 9 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
„De bloem wordt geplukt
als ze op zn mooist is".

Verslagen maar vol fijne herinneringengeven wij u
kennis van het overlijden van

Maria Lenssen
geboren te Elsloo op 14 mei 1952

overleden te Maastricht op 5 december 1991
moeder van: Anoeschka Heimer

Natascha Heimer
dochtervan: Mevr. A. Voncken

Dhr. J. Lenssen t
zus van: Frans t

Philomène
Johanna
Hub
Jo
Annie
Leo
Piet Heimer
Familie Heimer
Familie Lenssen

Corr.adres: Stationsstraat 25, 6191 BB Beek
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag 10 december om 14.00 uur in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Maandagavond om 18.45 uur wordt de noveen ge-
houden en aansluitend de h. mis gelezen in de St.
Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo.
Maria is opgebaard in derouwkamer van Uitvaart-
centrum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

Een hart vol liefde en goedheid
heeft opgehouden te slaan.

Met droefheid geven wij kennis, dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin dat alles
voor haar betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Annie Van Overmeere
echtgenotevan

Jan Bronneberg
Zij overleed in de leeftijd van 59 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: J.M. Bronneberg
kinderen en kleinkinderen

6373 KD Landgraaf, 2 december 1991
Prins Hendrikstraat 5
Ingevolge de wens van de overledene heeft de cre-
matieplechtigheid in besloten familiekring plaats-
gevonden op vrijdag 6 december jl.

~~" IDankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het schei-
den, delen wij u mede, dat na een liefdevolle ver-
zorging in de Hamboskliniek te Kerkrade van ons
is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zus, tante en nicht

Maria Catharina
Lempers

weduwe van

Jan Hubert Coenen
Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Spekholzerheide: Mevr. Th.Rutten-Coenen

Heerlen: Mevr. G.Lindelauf-Coenen
Simpelveld: W. Coenen

A. Coenen-Stijfs
Gulpen: Mevr. B. Pijls-Coenen

Terwinselen: Mevr. A. Sijstermans-Coenen
Kerkrade: W. Heussen

E. Heussen-Maassen
haarkleinkinderen en
achterkleinkinderen

Kerkrade, 5 december 1991
Corr.adres: Vliexstraat 4, 6369 HH Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 10 december as. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Terwinselen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne maandag 9 december as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven,
bloemen en de vele condoleances die wij van u
mochten ontvangen tijdens de ziekte, het overlij-
den en de begrafenis van onze dierbare vader,
schoonvader en opa

André Bessems
betuigen wij u bij deze onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Kerkrade, december 1991
Winricusstraat 26
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
heden, zaterdag 7 december 1991, om 18.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijdduren-
de Bijstand te Kerkrade-Heilust.

Ze/, het is nu al een jaargeleden,
dat jeons plotseling verliet.
Nog steeds staan wij met lege handen,
en in ons hart intens verdriet.
Wij waren zo gelukkig samen,
en dan opeens ben jeer niet meer.
Waarom, kan niemand ons vertellen,
maar wij missen jeelke dag telkens weer.
Een fijne man en lieve vader,
een geweldigeopa isvan ons heengegaan.
En nu, na een jaar, vloeien nog steedstranen.
Heer, waarom heb je dit verdriet
ons aangedaan.

De eerste jaardienst voor

ZefKnubben
zal plaatsvinden op zondag 8 december as. om
10.30 uur in de parochiekerk van St.-Servatius te
Vaesrade.

Familie M. Knubben-Boss
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Rozenstraat 14, Vaesrade

De plechtige eerste jaardienst voor onze
dierbare vader

Sjef Bartholomé
zal worden gehouden op zondag 8 de-
cember as. om 9.30 uur in de kerk St.-
Franciscus van Assisië te Heerlen.

Kinderen Bartholomé

. A
t i

Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons bj
tekend heeft, geven wij u kennis dat na een kofl
stondige-ziekte vrij onverwacht, voorzien van dej
sacramenten der zieken, in het De Weverzieken
huis te Heerlen op de leeftijd van 80 jaar is ovenj
den mijn dierbare echtgenote, onze zorgzaffl
moeder, schoonmoeder, lieve oma, zus, schoonzus
tante en nicht

Maria Catharina
Wetzels
echtgenotevan

Gerard Hubert Guillaume
Lemmens
De bedroefde familie:

IJzeren: G.H.G. Lemmens
IJzeren: Jeanen Marie-Louise

Lemmens-Schepers
Monica
Rudy

Wijnandsrade: Elly en Piet van de
Sanden-Lemmens

Wijnandsrade: Mia en Math
Brouwers-Lemmens
Michel
Maurice
Familie Wetzels
Familie Lemmens

6301 PB Sibbe-IJzeren, 5 december 1991
Kruisstraat 15a
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de j*
grafenis, zal plaatshebben dinsdag 10 decerno^a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. "
sa te Sibbe-IJzeren. ,
Overtuigd van uw medeleven zal er geen con<J
léance zijn. ~
Voor de zielerust van de overledene zal tot m^intentie de h. mis van zondag 8 december om »"
uur opgedragen worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mort*
rivm Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg *Geul, bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,&
lieven deze annonce als zodanig te willen besch"
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen v
het vrij plotselinge overlijden van onze secretar
penningmeester

Adrianus Cornelis
Tanis

Wij wensen zijn gezin en familie veel sterkte.
Het bestuur van de „
R.-K. Onderwijsstichting "Rumpeo

£_Verdrietig, maar vooral dankbaar voor zijn Wet
drift en inzet vol humor en persoonlijke belang 3
ling zullen wij in onze herinnering bewaren

Adrianus Cornelis
Tanis

Onze gedachten zijn bij zijn echtgenote, kinde
en kleinkinderen.

Personeel, ouderraad, medezeggenschapsfa
ouders en kinderen van de
R.-K. Basisschool "Rumpenerhof" .

I t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dath j
geheel onverwacht op 92-jarige leeftijd van °n

heengegaan onze tante

Maria Gertrudis
Wassenberg

Uit allernaam: Familie WassenbeJ-*
Brunssum, 5 december 1991 a.
Corr.adres: Oppevenerweg 25, 6438 XC Oirsoec
" "_■_

Gelegenheid om afscheid te nemen dagel_£*, gl
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van he
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Tse]
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden w«
op dinsdag 10 december a.s. om 12.00 uur in ■pel van Huize Tieder, Groeneweg 6 te Brunss
De crematieplechtigheid vindt aansluitend P«i
in het crematorium te Heerlen aan de Imstenr
Samenkomst in de kapel, er is geen condole1^ e
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangt
lieven deze annonce als zodanig te beschouw^.

Vervolg familiebericht^
zie pagina 18
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Provincie pakt
problematiek
bruinkool aan
ling van informatie nog gebrek-
kig verloopt. Zij stelt verder vast
dat een gecoördineerd overleg
over de problematiek in Lim-
burg ontbreekt en een aantal
vragen op juridisch gebied nog
niet zijn beantwoord.
Daarom wordt voorgesteld een
coördinatiepunt bruinkool in te
stellen en een direct overleg te

Van onze verslaggeefster

DOOR ANGELI POULSSEN

14STRICHT - Prof. dr Co
wil een groot overdekt

flisch informatiepark in
bouwen. Medicon,

het park voorlopig ge-
!lhd wordt, houdt het mid-
-1 tussen een museum en

'pretpark. Bezoekers kun-
'er spelenderwijs meer in-
t krijgen in het menselijk
'aam, ziektes en gezond-

Volgens Greep is
Project gepland naast het

Ziekenhuis Maas-
fo in Randwijck. Het AZM
*laar zijn zeggen zes hecta-
frond gratis voor dit project

stellen.

'Invloed milieu
nog onbekend'

Nieuwe hoogleraar Jos Kleinjans:

Greep wil educatief
park in Maastricht

Academisch Ziekenhuis ontkent deelname aan project

> „Drie jaargeleden hebben we
Professor Greep gepraat over

üeducatief park in Maastricht,logica* genaamd. Toen was er
*e van de bouw van een mv-?" in de buurt van het AZM,
r van grond gratis beschikbaar
*ft, is nooit sprake geweest."

jWeten nergens van," is het
"Jftentaar van een woordvoerder
Ijtet college van bestuur van het

# Hoogleraar Jos Kleinjans

MAASTRICHT - „Dit vakge-
bied is nog zo nieuw, dat je
helemaal niet kunt voorspel-
len in welke richting het gaat
veranderen. De precieze in-
vloed van het (vervuilde) mi-
lieu op de gezondheid van
mensen, daar kunnen we
voorlopig alleen nog naar gis-
sen," vertelt dr Jos Kleinjans,
die door het College van Be-
stuur van de Rijksuniversiteit
Limburg onlangs tot hoogle-
raar milieugezondheidkunde
benoemd werd. De 37-jarige,
uit Sittard afkomstige Klein-
jans is hoofddocent bij de vak-
groep Gezondheidsrisico Ana-
lyse en Toxicologie en is een
van de oprichters van de stu-
dierichting Milieugezondheid-
kunde.

„De meeste informatie halen we uit
proeven op ratten. En een rat kan
weer heel anders op een stof als bij-
voorbeeld dioxinereageren dan een
mens. We kunnen er alleen met
twee voeten tegelijk inspringen en
hopen dat de onderzoeken die we
opzetten iets opleveren dat in de
praktijk toepasbaar is," vertelt de
kersverse hoogleraar.

wris Greep is Medicon een zeer
plan. Per jaar worden er:"0O mensen verwacht. Deze

:^n in een aantal paviljoens
J^s maken met op sterk vergrote
?*1 nagebootste organen zoals
£ darmen en het hart. Verder
*1 er bewegende demonstratie-
:eUen, videopresentaties en
Dutermodellen getoond wor-

" Dr Karibe, links, en Cor Greep openen met het doorknippen van het lint, het keuringscentrum.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Van onze correspondent

Kanker

lieuproblematiek door velen met
interesse wordt gevolgd, hebben
wij natuurlijk ook te kampen met
geldproblemen. Het gouden kalf
smelt. Gelukkig krijgen wij van de
overheid nog opdrachten dank zij
het milieubeleidsplan. En voor de
rest proberen we zoveel mogelijk
het bedrijfsleven voor ons onder-
zoek te interesseren. De studenten
bij milieugezondheidkunde worden
heel multidiciplinair en pragma-
tisch opgeleid en kunnen daardoor
bij kleinere onderzoeken ook rede-
lijk gefundeerde adviezen geven,"
aldus Kleinjans.

Keuringscentrum
voor Japanners „Teikyo heeft een lange adem.

We kijken nu al vijfjaar vooruit.
Maar je moet het zo zien: als je
als Nederlander in Azië ofAfrika
medische klachten hebt, ga je
ook niet graag naar een plaatse-
lijk ziekenhuis. Dat geldt voor de
Japanners net zo. Er is een groot
cultuurverschil, dat heeft met
discriminatie niets te maken."

Als de Japanners in West-Euro-
pa niet in de rij staan om naar
Maastricht te komen, betekent
dat niet dat het centrum weer
snel wordt gesloten. Van Beers:

de als al die dure medische
apparatuur ongebruikt blijft.
Dan kunnen er ook Nederlan-
ders terecht."

j-°op van den Ende weten ze
rT nergens van. „Wij zyn abso-
Met in gesprek over een derge-
"^oject", aldus een woordvoer-
yok by Veronica tasten ze in
juister. En bij de provincie
"ften officieel ook nergensvan.

MAASTRICHT - Professor dr
Co Greep en dr Karibe hebben
gisteren het Teikyo medical cen-
tre geopend. Het poliklinisch
keuringscentrum, gevestigd in
het voormalige Sint Annadalzie-
kenhuis in Maastricht, is be-
doeld voor Japanners uit West-
Europa. De prijs van de keurin-
gen loopt, afhankelijk van leef-
tijd van de patiënt en de duur
van de keuring, uiteen van 600
tot 1500 gulden. Co Greep is di-
recteur van het centrum.

jkfts Greep hebben er al ge-
kken plaatsgevonden met Joop
Jen Ende en met Joop van der
f«n van Veronica over opzet,
°-ring en samenwerking. Ook
Pfovincie zou het plan van hartelachen. „Mastenbroek was zeer
°Usiast," aldus Co Greep.

In het Duitse Wiesbaden is afge-
lopen week een soortgelijk cen-
trum geopend voor Japanners.
De kosten daar bedragen vol-
gens Greep ongeveer 3000 mar-
ken per keuring.

■jje financiële hoek heeft men
Y^nijnlijk enthousiast geknikt
Het voorstel, maar verder heb-
i nog geen enkel plan of an-
k 'Uk papier onder ogen gehad.
K^de initiatieven zijn natuurlijk
LJ>> maar laten ze dan eens eerstl^aal uitgewerkt worden," is
rj.iPfrimentaar van de provincie-'Hter.

Vooralsnog zijn vier artsen en
twee verpleegsters in dienst van
Teikyo medical centre. Behalve
Greep staan nog geen Neder-
landse artsen onder contract.
Over twee weken moet het cen-
trum draaien.

„ledereen wil natuurlijk het
eeuwige leven. En dat benaderen
we ook steeds meer. In de middel-
eeuwen was je op je dertigste al be-
jaard. Wanneer we nu kanker, hart-
en vaatziekten en Aids zouden kun-
nen bedwingen, dan hadden we
toch bijna geen sterfgevallen meer.
Als ik mijn steentje bij kan dragen
aan het afweren van ziekte bij men-
sen, dan wil ik daar graag aan mee
werken," vertelt Kleinjans enthou-
siast. Als hoogleraar zal hij zich
echter veel meer gaan bezig houden
met de personele en financiële kant
van de vakgroep.

„Hoewel ons onderzoek dank zij de
groeiende belangstelling voor mi-

Greep daarover: „Nederlanders
kunnen hier straks ook geholpen
worden door Nederlandse art-
sen. Als die mensen worden
doorverwezen door een huisarts
voor een medische controle zul-
len de meeste verzekeringsmaat-
schappijen dat vergoeden. En
anders moetje het zelf betalen."

Of er ook Nederlanders gekeurd
worden kan L. van Beers van
Teikyo nog niet zeggen. „We we-
ten nog niet precies hoe groot de
toeloop van Japanners wordt.
Komen er tien of veertig per
dag? Maar als er te weinig Japan-
ners komen is het natuurlijk zon-

De mensen die gekeurd worden
in Maastricht krijgen een twaalf
pagina's tellend rapport in het
Engels en in het Japans mee,
evenals röntgenfoto's en bijvoor-
beeld echo's. Ze kunnen die dan
bijvoorbeeld meenemen naar
hun huisarts en met hem bespre-
ken.

Bij de vakgroep milieugezondheid-
kunde worden onderzoeken ver-
richt naar bijvoorbeeld nitraatver-
ontreiniging, blootstelling aan
cadmium en de invloedvan natuur-
lijke straling op de gezondheidstoe-
stand van de mens. „Wij proberen
uit te vinden hoe de afweermecha-
nismen van de mensen werken. Als
sommige mensen vaker bloot ge-
steld worden aan een bepaalde stof,
is hun afweer dan meer geacti-
veerd? En kunnen we door mensen
bepaalde stoffen toe te dienen, zoals
bijvoorbeeld vitamines, de afweer-
mechanismen sterker maken? Dat
zijn toch hele fascinerende onder-
werpen. Daarom vind ik weten-
schappelijk onderzoek zo fascine-
rend," vertelt de hoogleraar.

De studenten van milieugezond-
heidkunde krijgen het zwaar. In
mei colleges over moleculen in de-
cember weer over recht. Ze moeten
van verschillende onderwerpen ver-
stand hebben en krijgen op hun
twintigste al heel veel te verstou-
wen. „Ze werken zich te pletter en
we moeten nog maar afwachten hoe
de studie zich ontwikkelt. Maar
voorlopig heb ik er veel zin in, er is
nog een hoop werk te verrichten,
zegt de gemotiveerde Kleinjans tot
slot.

Vitamines

Personeel van
'Beek' roept
op tot actie

MAASTRICHT - Verontruste
werknemers van Maastricht Airport
hebben gisteren hun collega's opge-
roepen in actie te komen voor het
behoud van de werkgelegenheid
van het vliegveld. De groep vindt
dat met name de Vereniging Geen
Uitbreiding Vliegveld Beek zich al-
leen maar negatief uitlaat over
Maastricht Airport. „We verwachten
van iedere werknemer, indien we
overgaan tot acties, volledige mede-
werking en steun. We moeten de
buitenwereld laten zien dat wij er
alles aan zullen doen om onze ar-
beidsplaatsen te behouden," aldus
de oproep.

Psychiatrische
samenwerking in
Europees verband

HASSELT - De zeven grootste
autoverhuurbedrijven in Bel-
gisch-Limburg slaan de handen
ineen om de diefstallenplaag in
te dammen. De firma's gaan
strenger toezien op de identiteit
van hun klanten. Ze aanvaarden
voortaan geen contante betaling
meer voor de waarborg van de
wagen. Enkel betaling met euro-
cheques en bankkaart of credit-
card wordt nog aanvaard.

Autoverhuur
in actie

tegen dieven

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Psychiatrische
instellingen en tehuizen voor gees-
telijk gehandicapten in heel Europa
gaan in de toekomst samenwerken.
Aanstaande dinsdag wordt in Maas-
tricht de stichting Ferment (Foun-
dation for European coöperation in
psychiatrie Reform and cultural in-
tegration of MENtal health) opge-
richt.

" Giscard d'Estaing verdiept in het jubileumboek uitgegeven door Hotel Maastricht,
waar hij ook tien jaar geleden als Frans staatshoofd logeerde. Rechts de heer Vleugel van
HotelMaastricht. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Op die manier willen de bedrij-
ven controleren of de huurder
betrouwbaar is. De verhuurders
willen de identiteit van de op-
lichters, dieeen gehuurdewagen
niet terugbrengen, onthullen
door advertenties in kranten. In
de wagens zullen alleen nog ko-
pieën van de boorddocumenten
aanwezig zijn.

bezocht Maastricht in het kader
van de Europese Beweging, die
zich de komende dagen in Maas-
tricht manifesteert tijdens de
Eurotop.

Giscard d’Estaing
terug in 'eigen kamer'

Dat is een Europees organisatorisch
netwerk dat tot doel heeft het voor-
zieningen- en dienstverleningsni-
veau voor psychiatrische patiënten
en geestelijk gehandicapten te ver-
groten. Dat moet gebeuren door het
uitwisselen van kennis, ervaringen
en personeel. De stichting Ferment,
een initiatiefvan een aantal Europe-
se GGZ-instellingen, de provincie
Limburg en VBM Management
Consultants, wordt statutair geves-
tigd in Maastricht.

Volgens de verhuurders zijn die
maatregelen nodig, omdat in een
jaar tijd de plaag van autodief-
stallen in Belgisch-Limburg met
35 procent is gestegen.

ook op 23 en 24 maart 1981 heeft
geslapen en die daarna naar hem
bleef genoemd.

Giscard nam ook een kijkje in de
andere 'Euro'-appartementen en
was verrast daar namen als Mar-
garet Thatcher, Helmut Schmidt
en Dries van Agt en andere aan
te treffen. De Franse politicus

MAASTRICHT - Giscard d'Es-
taing, Frans staatshoofd tijdens
de vorige Eurotop in Maastricht,
is na 10 jaar teruggekeerd in de
Limburgse hoofdstad. Hij lo-
geerde in Hotel Maastricht.
Uiteraard stelde de directie hem
de suite ter beschikking waar hij

Eén huurder heeft het zelfs klaar
gespeeld in twee maanden tijd
zestien wagens te huren en niet
terug te brengen, wat staat voor
een kapitaal van 50 miljoen Bel-
gische frank. De man wordt door
de politie gezocht.

Vrijdagmorgen ontving hij van
directeur S. Vleugels het jubi-
leumboek van Hotel Maastricht
waarin de eerste tien jaarvan het
bestaan van dit hotel zijn weer-
gegeven en dat verlucht werd
door Eurotop-kunstenaar Guus
van Eek. Voor zijn afscheid bla-
derde Giscard met aandacht het
fotoboek door en nam dit graag
als souvenir mee naar la douce
France.

Bij Ferment zijn instellingen uit Ne-
derland, België, Duitsland, Enge-
land, Frankrijk en Italië aangeslo-
ten. Het is de bedoeling dat op
korte termijn ook andere landen
zullen participeren in Ferment.

Limburgs dagblad

, officiële mededelingen

/fYVV\ . _ . .
Gemeente f n \Maastrichtw

Mededeling van de burgemeester van Maastricht
iti^0 10 december vergadert de Europese Raad in Maastricht. In ver-
\Juermede maakt deburgemeester van Maastricht bekend dat hij, op
\h

Van het bepaalde in artikel 220 van de gemeentewet, bijzondere al-
% r. Voorschriften ter handhaving van de openbare orde heeft vastge-

eze b_zondere voorschriften gelden vanaf zaterdag 7 december
\ 00 uur. Ze blijven van kracht tot de burgemeester ze heeft ingetrok-

SaSlotregelen hebben betrekking op de omgeving van hotel Maastricht,y barbizon, hotel Derion, Chateau Neercanne, het MECC, het stad-
'Qe Dominicanerkerk en het gouvernement.

* d'Sguecte omgeving van deze gebouwen wordt successievelijk met
voor iedereen afgesloten. De toegang is slechts beperkt

fyg Jk voor bewoners en degenen die dringend in deze gebieden aan-
i V^^eten z _n- Daarvoor geldt een pasjesregeling. Degenen die deze
t Sr,en willen betreden, moeten rekening houden met fouillering en

°ek van bagage en voertuig.
Nu\ff Selden gedurende deze dagen in de gehele stad strenge verkeers-

gelen, zoals reeds gepubliceerd in diverse dagbladen.
\!^tr.'en ge^en er stringente regels voor het houden van betogingen
%y\olistraties. Deze zijn slechts in beperkte mate toegestaan, doch in'<1. e e gebieden van de stad, met name rond de beveiligde lokaties,

n demonstratieverbod.

pSe k?.' ge tekst van dezez.g. „noodverordening" ligt voor een ieder ter
>>.(ja^ _de ontvangstbalie van het politiebureau en op maandag 9en
xLr december tevens in het gemeentelijk voorlichtingscentrum.

(ADVERTENTIE)

■^^^■r—_ZZSI ___________________________________

I?^^^___^lP—>c_=r—n^^^^^^*S f \\m\m\m\mmm\\^j\

?tVr \ Brillen die passen iHSSffI
V bi'de levensst'i' # I>Cb7raa' van vandaag f

L
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MAASTRICHT - De provincie
gaat in Limburg een zogenoemd
coördinatiepunt bruinkool in-
stellen. Bovendien zullen de Sta-
tenleden een jaarlijkse voort-
gangsrapportage ontvangen over
de bruinkoolwinning en de daar-
uit voortvloeiende daling van het
grondwater.

Zoals bekend heeft de bruin-
koolwinning in Duitsland nega-
tieve gevolgen voor de drinkwa-
terwinning en de natuur in
Limburg. Provincie geeft toe dat
zij op dit moment nog onvol-
doende ingang heeft bij de Duit-
se overheid en ook de uitwisse-

gaan voeren over de bruinkool-
winning tussen Gedeputeerde
Staten en het MURL (Ministe-
rium für Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft) van Noor-
drijn-Westfalen. De provincie wil
ook blijvend participeren in de
hydrologische studies met be-
trekking tot de Venloër Scholle
(hydrologische gevolgen groe-
ven Garzweiler I en II) en de
Rurscholle (hydrologische gevol-
gen groeven Inden I en II).

Tevens zal een kort onderzoek
worden opgestart naar juridische
aspecten van de bruinkoolpro-
blematiek.

Limburg



tJohannes H. Reuten, 82 jaar, echtgenoot van
Gertrudis E. Tegelbeckers, Dr. Engelsoord Flat

24, 6051 LE Maasbracht. De plechtige eucharistie-
viering zal worden gehouden dinsdag 10 december
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Gertru-
dis te Maasbracht.

tPiet Derks, 60 jaar, echtgenoot van Truus van
den Beuken, Mennesweg 9, 6093 NJ Heythuy-

sen. De plechtige eucharistieviering wordt gehou-
den maandag 9 december om 10.30 uur in de St.-
Nicolaaskerk te Heythuysen.

tAnnemiek Veneken, 55 jaar, echtgenote van
Joop Meddens, Julianastraat 23, 6097 BV Heel.

De eucharistieviering vindt plaats op maandag 9
december om 14.00 uur in de parochiekerk van St.-
Stephanus te Heel.

tßika Courtens, oud 82 jaar, weduwe van Leo
Daems. Maastricht, Reinaartsingel 828. Corr.

adres: Pergamijndonk 18, 6218 GV Maastricht. De
uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 9
december om 11.30 uur in de parochiekerk van de
Vier Evangelisten te Malberg-Maastricht. Schrifte-
lijk condoleren achter in de kerk.

t Maria Cuypers, oud 81 jaar, weduwe van Jo-
seph van Overmeir. Maastricht. Corr.adres: St-

Servatiusweg 36, 6227 TS Maastricht. De uitvaart-
dienst en begrafenis hebben in besloten kring
plaatsgevonden.

t.Arme Sijtema, oud 77 jaar, echtgenootvan Jean-
nette van Schaijk. 6221 GA Maastricht, Stenen-

wal 24. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
op maandag 9 december om 13.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blij-
ken van medeleven die wij mochten
ontvangen bij het overlijden en de cre-
matie van mijn lieve echtgenoot, onze
vader en opa

Ab Reijnders
betuigen wij hierbij onze hartelijke
dank.

C.J. Reijnders-Luijk
kinderen en kleinkinderen

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van ons lid

Gilian Raats
We verliezen in hem een fijn lid, bij wie de essen-
tiële waarden van de voetbalsport prevaleerden
boven de prestatie.
Zijn eenvoudige, oprechte karakter zal ons altijd in
herinnering blijven.
Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn ou-
ders, broer en zuster.

Bestuur, jeugdleiders, trainers, verzorger,
leden, speciaal de spelers van het 5e elftal
R.-K. Voetbalvereniging Schimmert

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.
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Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijkenvan deel-
neming ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van onze moeder, schoonmoeder
en oma

Karolina
de Jong-Sterken

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen
familie De Jong

Hoensbroek, december 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 14 december as. om 19.00 uur in de
St.-Jan Evangelistkerk te Hoensbroek.

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de
begrafenis van onze moeder, schoonmoeder en
grootmoeder

Hubertina
Dohmen-Theunissen

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden heden,
zaterdag 7 december, om 19.00 uur in de St.-Eli-
giuskerk te Schinveld.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder en oma

Octavie Broers-Jaspar
danken wij u allen hartelijk.

Kinderen Broers
en kleinkinderen

Houthem, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 8 december 1991 om 10.00
uur in de kerk van de H. Gerlachus te Hout-
hem.

Leo Lochtman en José Skerka-Logister

Wij zetten onze praktijk voor Fysiotherapie
voort samen met Jacqueline Langen en
Monique Hendriks-Paffen, op het adres:

O.L. Vrouwestraat 107
6461 BP Kerkrade
tel. 045-453882

Wij wensen onze vertrekkende collega's
Marianne en Erik veel succes met hun

nieuwe praktijk.
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I UITVAART-EN CREMATIEVERZORGING
SINDS 1923

DE UNIVERSELE BV

1
HOOFDSTRAAT 100 KAPELLAAN 31
6432 GH HOENSBROEK 6461 EH KERKRADE

1045-212926
__j

gil Provincie Bureaußibliotheek
I imhlim Postbus 5700

IJJirèl UIIIIUUiy 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeimg GOUVERNEMENT GESLOTEN IN VERBAND MET
m 312/49-91 EUROTOP OP 9 EN 10 DECEMBER.

In verband met de Eurotop in Maastricht is het Gouvernement gesloten. In het
gebouwvergaderen die dagen de regeringsleiders van de EG-lidstaten en hun
delegaties. Het Provinciaal Bestuur en de Provinciale Diensten zijn dietwee
dagen telefonisch niet bereikbaar. Ook is het gebouw dan niet toegankelijk
voor de bezoekers en het publiek.

, — 1 ■—

i Neem 2 keer per dag vakantie
TRANSCENDENTE MEDITATIE

Voor alles beter uitgerust
jjitó '%. TM: geeft rust dieper dan slaap.

— J& TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op.
j£t Jft TM: geeft helderder denken en doeltreffend handelen.

I^pP-^Ë . TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.
M . TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.

TM: een eenvoudige ontspanningstechniek, die 2x per
B. dag, 15 a2O minuten, zittend in een comfortabele stoel
*y- wordt beoefend.

VRIJBLIJVENDE-INFORMATIEAVONDEN
Mahar.s* Mahesh J.9Ï VALKENBURG HEERLEN
Indiaas natuurkundige Centrum Cocarde Golden Tulip

en filosoof Odapark 1 City HotelInlichtingen: Maandag 9 december Wilhelminaplein 17
Europalaan 3, Nuth Aanvang 20.00 uur Dinsdag 10 decemW
045-241385 Aanvang 20.00 uur

Voor gratis infopakket belt u 03200-51011 J| *

ARETS ADVOCATEN
Mr. JohnL.M. Arets

Mr. Paul Baur
KANTOOR NEDERLAND KANTOOR DUITSLAND

Pasweg 83, Landgraaf Schiitzenstrasse 8, Aken
Tel. 045-313706 Tel. 09-4924120749

In ass. met
Pawlik & Brandt Rechtsanwalte
Louisenstrasse 41, Alsdorf (Dld.)

Voor uw: strafzaken,
incassozaken,
tenuitvoerlegging van vonnissen,
milieu en ruimtelijke
ordening-problematiek etc.

IN NEDERLAND EN DUITSLAND
>

D|pab^ PZuid-Limburg
verhuist

Op 11 december 1991 verhuist de Rode
Kruis Bloedbank Zuid-Limburg naar het
nieuwe adres:

'Drie-K Gebouw'
Joseph Bechlaan 1 13
Maastricht

Het 'Drie-K Gebouw' is gelegen aan de
noord-zijde naast het nieuwe academisch
ziekenhuis Maastricht (wijk 29 'Randwyck').
Het is te bereiken via het NS-station Rand-
wyck en met de stadsbuslijnen 2, 3, 5, 10, 11,
13, 14, D, alsmede met de VSL-streekbus 58.

Postadres: postbus 1475 A
620 1 BL Maastricht TT "Telefoon: 043-87 77 78

I INFOLIJN
KINDERMISHANDELING

06-8381*
'20 cent per minuut

Over sommige geheimen moet jepraten.

. ; «"*.

ElODERN « <Kfassiek\
:^^^m^m^ wonen, slapen en werken in *wl _________ WÊÊ^\\

mmmmmmmmmummmu— zowel klassiek als modern.

Ser, Swiss Flex, Musterring,
■*^^m*m*> ,m"\,, ■"■ ' Ben S, Benze, Lübke, Lazy ____________________:

"____ Boy etC ,
\. Wij zijn al meer dan igrjjjM BJ >

25 jaar een begrip in Lim-
burg. Door eigen fabriek m I |

Pm kunnen wij meer, onze prijs- Immmm^^ garantie staat borg, dat u | H |
nooit teveel betaalt. W \

Welnu: kom en vergelijk bij Van Sloun Interieur en Slapen te
Sittard, Roermond en Valkenburg.

SITTARD, Industriestraat 23 ROERMOND, Minderbroederssingel 33/Zwartbroekstr 20
INTERIEtJR

SLAAPADVIES ROERMOND sittard valkenburg VN.!""!//
g—^—j^j j p ij M Minderbroederssingel 33 Industriestraat 4 Reinaldstraat 1 \U U/

WAARBOR^
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Bush: gijzelkwestie
nog niet afgelopen

WASHINGTON - Met de vrijlating
van alle Amerikaanse gijzelaars is
voor de VS de gijzelkwestie nog
niet definitief afgesloten. President
George Bush heeft dit op een pers-
conferentie op het Witte Huis te
kennen gegeven.
Hij zei dathij op deeerste plaats in-
formatie wil over het lot van twee
Amerikanen die tijdens hun gijze-
ling zijn omgekomen, te weten Wil-
liam Buckley en kolonel William
Higgins, en teruggave eist van hun

stoffelijke resten. Ook sluit hij niet
uit dat zal worden besloten om ver-
volging in te stellen tegen de ont-
voerders van Amerikanen.
„Mij dunkt dat allen diehet interna-
tional recht overtreden het gevoel
moeten krijgen dat zij voor de rech-
ter zullen worden gebracht," zei
Bush. „Dit lelijke hoofdstuk is bijna
gesloten, maar nog niet helemaal."
VN-secretaris-generaal Javier Perez
de Cuellar liet weten dat hij deze
maand het lichaam hoopt te krijgen

Schaefer bedankt
als voorzitter

AMSTERDAM - Oud-staatssecre-
taris en voormalig PvdA-kamerlid
Jan Schaefer heeft er geen zin in
om de nieuwe voorzitter van zijn
partij te worden. Dat heeft hij giste-
ren geschreven aan het partijbe-
stuur.

Schaefer, die nu landelijk voorzitter
is van de Interbestuurlijke Project-
groep Sociale Vernieuwing, stelt
niet in staat te zijn 'op grotere af-
stand van het politieke bedrijf te
functioneren. Dat is één van de ei-
sen waaraan de nieuwe voorzitter
moet voldoen.
Hij schrijft voorts niet geschikt te
zijn als kop van Jut en zich even-
min A^n Hlli7pnHnn.pt tp vnplprt T")p

twee die ik heb laten mij al geregeld
in de steek", aldus Schaefer.
Schaefer is voor het voorzitterschap
gekandideerd door een aantal afde-
lingen van de PvdA, maar gister-
middag wist niemand op het partij-
bureau welke afdelingen dat zijn
geweest.
De voorzitter van de PvdA verdient
overigens minder dan een kamerlid.
De functie is goed voor 95.000 gul-
den per jaar, exclusief een onkos-
tenvergoeding. Een kamerlid heeft
108.000 gulden exclusief onkosten.
Voor het voorzitterschap zijn nu
nog vijfkandidaten over: Felix Rot-
tenberg, directeur van theater De
Balie in Amsterdam, Ruud Vree-
man, voorzitter van de Vervoers-
bond FNV, Bob Suurhoff, mede-
werker van de Industriebond FNV,
PvdA-kamerlid Jeltjevan Nieuwen-
hoven en oud-partijvoorzitter en
niiH-mini .t«=pr Van r\(*r T .r»imr

van kolonel Higgins, die in juli 1989
door zijn ontvoerders werd ver-
moord, naar verluidde uit wraak
voor de ontvoering van sji'itenlei-
der sjeik Obeid door Israël. De VN-
chef wil ook informatie over de in
maart 1985 ontvoerde Britse journa-
list Alec Collett, die eveneens door
zijn ontvoerders zou zijn omge-
bracht.
Sjeik Abdul Karim Obeid volgens
een woordvoerder van het Israëli-
sche ministerie van Defensie als
laatste worden vrijgelaten in het ka-
der van de door de VN op gang
gebrachte gevangenenruil. Dat
heeft een woordvoerder van het Is-
raëlische ministerie van defensie
vrijdag bekendgemaakt.

De 35-jarige Obeid, die als student
in de ban raakte van de radicale ge-
loofsovertuiging van wijlen de
Iraanse ayatollah Chomeini, wordt
door sji'ieten in Libanon omschre-
ven als een kleine vis. Sayed Ali al-
Amin, een gezaghebbende sji'iti-
sche geestelijke bij wie Obeid in de
leer is geweest, zei datzijn vroegere
pupil nooit erg belangrijk was ge-
weest in de Hezbollahpartij en zijn
enige roem dankte aan zyn ontvoe-
ring. Omdat alle hoge Hezbollah-
figuren tengevolge van een machts-
strijd tussen de sji'ieten uit zuid--
Libanon waren vertrokken was
Obeid volgens Al-Amin deenige die
nog voor Israël beschikbaar was.

Richtlijnen
voor vuurwen

op komst
DEN HAAG - Op voorstel
derland komen er Europa? j^
men voor vuurwerk. De
ten hebben hierover vorige $
Berlijn overleg gevoerd,
spraken zijn gemaakt om e ffmale geluidsniveau van vü
te beperken. Volgens J- $ 'Vorm van het ministerie v $
zijn, volksgezondheid en , et
(WVC), streven de EG-lan%
naar vanaf volgend een m 'van 150 decibel te hanten?^
derVorm houdt zich op de \ é
Produktveiligheid bezig J*l
werk.

Nederland speelt op het tetf v'
wetgeving voor vuurwerk f .’
uitstrevende rol. De Ned^.;
wetgeving is strenger dan yi'
omringende landen. Zo is e rfef
land een wetsontwerp in v° p 'ding dat kwaliteitseisen j. v'
bruiksnormen voor vuurW yjl
stelt. Dit houdt onder rne<=» K
het tijdstip waarop vuurvv *\1

worden afgestoken en de
heid kruit in vuurwerk aan
wordt gelegd. „off
In Groot-Brittannië zijn de ff*
ongeveer net zo streng als > jai)'

land, maar andere EuropeS pf
lopen btf Nederland achte 'jjetJ
hoopt met een nieuw P. fl
maatregelen het aantal s»a o.
door vuurwerk te vermind
Volgens Van der Vorm v£n é
strengere wetgeving en ?kaaf^voorlichtingscampagne e*\L ste!,
aan. Dinsdag gaat in e.
een groots opgezette camP

J



Op-en-top voorbereid op de Top

Maastricht enkele dagen
'uitgeleend' aan Europa

'Op naar de Eurotop' is de
titel van een artikelenreeks
waarin wij met een Lim-
burgs oog naar de EG-top-
conferentie kijken die op 9
en 10 december in Maas-
tricht wordt gehouden. Niet
de politieke beslissingen,
maar de gebeurtenissen
eromheen staan centraal in
deze wekelijkse rubriek.
Vandaag de zevende en
laatste aflevering.

op naar deEurotop
9 en 10december inmaastricht

DOOR HANS DE BRUIJN

DOOR SERVE OVERHOF

MAASTRICHT - Mochten Mitterrand, Kohl of Major in
Maastricht verdwalen ~ uiteindelijk kennen zij niet alle
Jietropolen even goed - dan wijzen in de binnenstad ge-
distingeerde blauwe bordjes hen terug naar het gouverne-
ment, de plaats waar zij worden geacht belangrijke beslis-ingen te nemen over het Europa van morgen. Een ogen-
jchijnlijk te verwaarlozen detail, maar wel een van de veletoe er op wijzen dat Maastricht de zaakjes op-en-Top in
&rde heeft.

men terug in het gouvernement
voor de tweede conferentieron-
de. Om acht uur worderr het
Franse staatshoofd en de elf re-
geringsleiders voor het diner
verwacht in het Stadhuis van
Maastricht. Voor de circa vijf-
honderd delegatieleden staan de
tafels dan gedekt in de voormali-
ge Dominikanerkerk.

BRUSSEL - Het heerlijk avond-
je is alweervoorbij, maar voor
enkele duizenden mensen is er
begin volgende week een toegift:
In Maastricht. Europese topcon-
ferenties blijken de laatste jaren
immers steeds vaker gepaard te
gaan met een cadeaufestival. De
Eurocraten en journalisten die
een paar dagen in het Limburgse
zullen bivakkeren, vragen zich
dan ook al dagen af: watkrijgen
we ditkeer?

Het is degewoonte geworden dat
het organiserende land, de streek
en/of de stad de regeringsleiders,
ministers, diplomaten, ambtena-
ren en journalistenvan ge-
schenkjesvoorzien. Nietom om
tekopen ofte beïnvloeden. Maar
gewoonals souvenirsvan dat
land, die streek of die stad, of zo-
maar wat. Mijn collectie goedko-
peplastic balpennen met opdruk
uit alle Europese hoofsteden zijn
stille getuigen van devierentwin-
tig toppen die ik heb meege-
maakt.

De regeringsleiders en ministers-
plegen over het algemeen dure,
wat niet per definitie waardevolle
betekent, cadeaus te krijgen. Van
het soort dat, om met Sonneveld
te spreken, 'achter de rodonden-
drons'wordt gemieterd of in tro-
feeënkasten terechtkomt. Ooit
gingen depresident en de pre-
miers naar huis met een in een
dure houten kist verpakte even
dure, ingelegde biljartkeu. Beeld-
jes, dure fotoboeken. Het is alle-
maal al eens gegeven.

Wat de Nederlandseregering nu "voor haar gasten in petto heeft, ïs-
geheim. Een telefoontje naar de
Rijksvoorlichtingsdienst leverde
niets op. „Dan is het geen verras-
sing meer", kirden de Sinterkla-
zen in Den Haag. Ook naar wat ik
krijg blijft het gissen. Maar wij
journalistenhebben al watge-
had. Toen minister Van den
Broek in junizijn plannenvoor
hetEG-voorzitterschap presen-
teerde, pakte het ministerie van
buitenlandse zaken meteen al uit.

Een tas, die nog steedsveel ge-
bruikt wordt, gevuld met een pri-
ma pennenset, wat brochures en
een cd met oud-Nederlandse luit-
muziek. Gespeeld dooreen Ja-
panner. Oei! Die kon bij de cd
van het Weihnachtsoratorium
van Bach (ook niet erg Frans,
maar toch gekregen in Straats-
burg, de top van december 1989)
en de tweecd's met lerse volks-
muziek (Dublin, juni 1990).

Behalve door de bak met pennen-
wordt mijn bureau gesierd door
een koperen presse-papier (ook .
al uit Straatsburg), hangt aan de !
muur al het hele jaareen fra.
Italiaansekunstkalender(Rome,
december 1990), en staan in mijn
boekenkastfotoboeken van
Rome (diezelfde top), Madrid
(juni 1989) en Rhodos (december
1988). En danheb ik hetnog niet
eens gehadover de lokale versna-
peringen die de duizenden leden
van het EG-circus worden aange-
boden.

Elzasser wijn, lerse whiskey,
Griekse ouzo. De kroon spannen
de leren dievorig jaargrote in-
druk maakten door de Europese
gasten met hele lerse zalmen
naar huis te sturen. Nu waren
die,verpakt in een doos van bijna
een meter lengte, natuurlijk te
grootvoor de speciale EG-top-tas
(de stapel daarvan in mijn kast
wordt ook steeds hoger). Dat le-
verde na detop op het vliegveld
van Dublin het koddige beeld op
van honderden EG-ambtenaren
en journalisten,dieallemaal met
een grotezalm onder dearm op
het vliegtuig wachtten.
De cadeaumanie begon pas drie
jaargeleden. Daarna wilde elk
EG-voorzittend landzijnvoor-
gangers overtreffen met al dan
niet bruikbare prullaria. Tot juni
dit jaarinLuxemburg, toen de
groothertogelijken er zich goed-
koop van afmaakten met slechts
een afschuwelijke gifgroene
stropdas, dieik nog door nie-
mand heb zien dragen.

In Maastricht wordt gelukkig de
'oude' gewoonte weer hersteld.
Een fotoboek van de stad en een
agenda (waarin deverjaardag van
minister Van denBroek -11 de-
cember- speciaal is vermeld)
hebbenwe al. Over de rest bewa» ,
ren Den Haag,Limburg en Maas?-tricht het stilzwijgen.Aan de
Maastrichtse EG-top van 1981
hield de halveEG een salmonel-'^labesmetting over. Er valt dus
wat goed te maken.

Dinsdag vertonen de staatslie-
den en hun gevolg zich minder
in de openbaarheid. Tussen ne-
gen en half tien arriveren zij
wederom bij het gouvernement,
waar zij die dag echter niet al-
leen zullen vergaderen maar ook
zullen lunchen. Hoe laat de Top
die dag zal zijn afgelopen, is een
open vraag.

Volkomen onvoorspelbaar zijn
de momenten waarop Top-figu-
ren zich eventueel zullen wagen
aan een spontane inbreuk op het
strenge protocol. Lukte het Mar-
garet Thatcher tien jaar geleden
door de Muntstraat te wandelen
en Helmut Schmidt over de Ser-
vaasbrug, ditmaal lijkt iets der-
gelijks niet mogelijk. Al mag niet
worden uitgesloten dat Lubbers
in een jolige bui enkele van zijn
gasten wel eens zou kunnen
meetronen naar een Maastricht-
se 'kaffee'.... De drankgelegenhe-
den mogen zaterdag, zondag en
maandag een uur langer open-
blijven, dat betekent tot drie uur
's nachts.

De PTT als civiele dienst leverde
eveneens een huzarenstukje.
Technici legden 125 lijnen uit
voor televisie- en radioverbin-
dingen en installeerden in het
MECC achthonderd aansluitin-
gen voor telefoon en portable
PC's alsmede dertig faxen en
een handvol telexapparaten. Op
dehoge daken van het gouverne-
mentscomplex werden extra
camera's opgesteld, waarachter
straks spiedende politie-ogen
dienst moeten doen. Voorts zijn
grote schijnwerpers aangevoerd
om de gevels 's avonds en 's
nachts fel te verlichten. Bij dat
alles komt dan een leger op de'
been, dat zal bestaan uit circa
tweeduizend man, vrouw en
diensthond van zowel gemeente-
als rijkspolitie.

"e stad wacht haar hoge gasten
Jp met bossen vlaggemasten aan"e toegangswegen, met gloed-
nieuwe feestverlichtingen, een
jUropese kerstmarkt op hetRijthof en twaalf hoge kerstbo-men op de Markt, met feestelijk
"Pgemaakte winkeletalages enJ 1 EG-sfeer ondergedompelde
Jfank- en eetgelegenheden. In

( J6komende dagen voegen zich,"aar nog schetterende fanfares.^jubelende koren bij. Duidelijk
waarneembaar dringen hier en"aar ook bundels gespannen ze-nuwen door de opperhuid. Zij

zich vooral op
Maatsen waar moet worden ge-
J?rgd voor de opvang, begelei-
'*ng, voeding en huisvesting van
*e staatslieden en hun paladij-
J*n. En de gewone burger? Hij
Jftdergaat steeds meer een mys-J-rieuze sfeer, hij voelt een
Jfeemde spanning en lijkt even'e koers kwijt te raken in zijn
!*rtrouwde leefomgeving. EénSïig is hem wel duidelijk: de ko-
kende dagen is zijn stad tijdelijk
fitgeleend' aan Europa....

vernement afschrikwekkende
prikkeldraadversperringen aan-
legden.

daad als burgemeester moet
optreden, zal hij die sleutels wel
eerst moeten terugvragen Een
spel is er om gespeeld te worden!

Houben de eerstaangewezene
om hem op gemeentelijk niveau
te vervangen. In zijn optreden
naar buiten mag deze loco(!) een
fraaie 'Europese' ambtsketen
dragen, de eerste in de geschie-
denis van dit naar eenwording
strevend werelddeel. Zondag-
midddag krijgt hij het fonkelend
ambtssymbool omgehangen
door Lubbers, die dan de sleu-
tels van Maastricht inmiddels op
zak heeft. Als mr. Houben tij-
dens de Eurotop-dagen metter-

Sladssleutel
Om te benadrukken dat Maas-
tricht de komende dagen 'Stad
van Europa' is, draagt burge-
meester Houben zondagmiddag
de stadssleutel voor drie dagen
over aan minister-president
Ruud Lubbers, die nog enkele
weken mag fungeren als tijdelijk
voorzitter van de Europese
Raad. Dat hij vanaf morgen ook
nog moet leven met de bestuur-
lijke zorg over Maastricht, be-
looft weinig problemen te zullen
opleveren. Voor zover Lubbers
het immers te druk zou krijgen
met Europese zaken (en daarziet
het wel naar uit!), lijktmr. Philip

Vesting
P? afgelopen week heeft Maas-
jTteht ook zijn status van ves-
J^gstad herkregen. Met indruk-
wekkend materieel kwamen
Phietroepen binnenvallen om
M het MECC, dat tijdens de
:°P-dagen hoofdkwartier zal zijnan de internationale pers, de

te ver-dubbelen. Andere militairen nes-?'denzich op vitale plaatsen om
e te vrijwaren van ondermij-

nende objecten, terwijl collega's
H1een brede straal rond het Gou-

Een glimp
Velen zullen hopen de komende
dagen een glimp van de hoge
gasten op te vangen. Het eerst
zou dat zondagavond wel eens
kunnen lukken. Op de luchtha-

ven landen dan vanaf 18 uur de
deelnemers aan de conferentie
en hun ambtelijke delegaties. De
hoogste gasten laten zich maan-
dagmorgen tussen half negen en
negen uur vanaf hun hotel in li-
mousines naar het gouverne-
ment rijden, waarna naar buiten
een windstilte intreedt tot circa
half één. Rond dat tijdstip be-
geeft het gezelschap zich naar
Chateau Neercanne om samen
met koningin Beatrix de' lunch
te gebruiken. Tegen drie uur is

Vespers
Het is niet ongebruikelijk aan
speciale gebeurtenissen in Maas-
tricht ook een religieuze omlijs-
ting te geven. In Beperkte zin is
dat ook het geval aan de voor-
avond van de Eurotop. Zondag-
middag worden om 17 uur in de
basiliek van Onze Lieve Vrouw
internationale vespers gehou-
den. Daaraan werken priesters
mee uit Nederland, Frankrijk,
Duitsland, België, Italië en Span-
je. Gebeden zal worden, zo liet
pastoor Wagenaar weten, voor
het welslagen van zowel de Eu-
ropese Topconferentie als de
Europese Bisschoppensynode in
Rome.

DOOR JO JEURISSEN

(ADVERTENTIE)

Weet u waarom die
Eurotoppers eigenlijk naar

Maastricht komen?
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Witte. Maastrichts Witbier.

inkopen. Als het danzover is kan
ik direct aan de behoefte van de
klant voldoen. Een goed voor-
beeld was destijds de opkomst
van de linnen schoen. Die werd
in Nederland goed verkocht,
maar in Duitsland raakte je die
schoenen nog niet aan de straat-
stenen kwijt. Drie maanden later
was het raak en de vraag niet
meer bij te benen. Ik kon die
schoenen zo uit het magazijn le-
veren terwijl de concurrentie bij
wijze van spreken met drie paar
in de rekken het nakijken had."

Nog één ding moet hem van het
hart: „In Duitsland kennen we
slechts één 'lange' zaterdag per
maand en hebben we liefst zes-
tien feestdagen. Nederland heeft
wekelijks zaterdagmiddag open,
bovendien mogen de winkels
ook nog op vier zondagen open.
Verder is er een wekelijkse
koopavond en zijn er slechts elf
feestdagen. Toch is het aantal
verkochte schoenen per m2win-
keloppervlakte in Duitsland en
Nederland aan het einde van het
jaar nagenoeg gelijk. Met andere
woorden, al die extra openstel-
lingen leveren uiteindelijk niets
extra's op."

Haffmans is in 1934 in Helden
geboren, bezocht later het Cani-
siuscollege in Nijmegen en stu-
deerde af in Nijenrode. In het
tweede jaar van die laatste oplei-
ding schreef hij een scriptie over
een textielfabriek in Aken. In
1960 keerde hij er als werknemer
terug. Kort daarop kwam de
klad in deze industrie zoals trou-
wens overal in West-Europa.
Derde Wereldlanden produceer-
den goedkoper en het Westen
kon de concurrentie niet meer
aan. Midden in de crisis overleed
de eigenaar van de fabriek en
werd Haffmans directeur met als
enige opdracht het bedrijf te li-
quideren.

Problemen bij het zaken doen
heeft hij in Duitsland nooit on-
dervonden. „Ik weet niet precies
hoe het nu is, maar toen ging al-
les ontzettend eenvoudig als je
papieren maar in orde waren. De
detailhandel had in die tijd wei-
nig problemen met de banken.
Ik leende bijvoorbeeld 50.000
DM zonder daar echte zekerhe-
den tegenover te stellen", zegt
Haffmans. En hij vervolgt: „Ik
heb er eigenlijk alleen maar
voordeel van gehad dat ik Ne-
derlander was. Duitsers denken
dat Nederlanders slimme zaken-
mensen zijn. Als zij je goed ken-
nen en je betaalt op tijd dan
helpen ze echt. Nee, ik heb in
Aken altijd prettig gewerkt."

Slim

je voor een huis in Gulpen en
sinds die tijd pendelt hij dage-
lijks tussen zijn woonplaats en
Aken.

Van het resterende geld en een
financiële injectie van een com-
pagnon openden zij in 1968 aan
de Boxgraben een grote super-
markt. Haffmans wilde niet in de
leiding maar kreeg op zijn ver-
zoek 150 m2winkelruimte in de
supermarkt gratis voor de ver-
koop van schoenen. Dat liep zo
goed dat hij in 1972 zijn eerste en
tot nu toe enige zaak in Aken
opende aan de Adelbertstein-
weg. „De formule was eenvou-
dig", zegt Haffmans, „geen
schoenen meer in kartonnen do-
zen, alles in de rekken zetten.
Dan zien de mensen meteen het
grote aanbod. Ik koos voor de
wat goedkopere schoen. De
winstmarge is dan wel kleiner,
maar de grotere omzet compen-
seert dat wel." De formule sloeg
aan in Duitsland, want daarna is
ieder jaar ergens in de regio
Aken een nieuw filiaal geopend.

Haffmans koopt zijn schoenen
massaal in, samen met de inko-
pers/eigenaren van Massaschoen
en Durlinger. Hij kent dus ook
de verschillen in smaak tussen
Duitse en Nederlandse klanten.
„Duitsers kopen bijvoorbeeld

In 1973 zagen hij en zijn vrouw
bij een wandelingeen mooi plek-

" Erik Haffmans,
een lachende
Limburgse
zakenman in Aken.

Foto:
DRIESLINSSEN

Het schoenenimperium
van Haffmans in Aken

'Zaken doen in Duitsland heel eenvoudig'

Hoe is het zaken doen in een
land waar je niet bent opge-
groeid? Erik Haffmans (57) uit
Gulpen weet er alles van. In
twintig jaar tijd heeft hij in
Duitsland twintig schoenfilialen
(Schuh Vitrine) uit de grond ge-
stampt: zestien in de regio Aken
en vier rond Magdeburg in de
voormalige DDR. Zijn volgend
project is een groot distributie-
centrum in Baesweiler.

de mening van
1 het decembernummer van
j^burgManagement komt Sim-

Huub Grooten aan
6f woord. Hij heeft een bureau

2?' zich gespecialiseerd heeft in
Uropese regelgeving en de

samenhangende geld-
7°men.fj» citeren uit het tijdschrift: „In
q^burg," zegt Huub Groten met

® nodige omzichtigheid, „is nog
doorgedrongen dat

j®" commercieel bureau min-
'eos even efficiënt het bedrijfsle-
lJ" richting Brussel van dienst
*n zijn dan allerlei half- of ge-
*el verambtelijke (semi)-over-

f'dsinstanties met een onge-
gelijke boodschap van inter-

en innovatie in
$n vaandel.
f^ernemers, geeft hij toe, zien

het bos niet meer

tussen zoveel instituten en bu-
reaus die hun diensten trachten
te slijten. Ook de overheid doet
lustigmee met het opkloppen van
deoverdaad. Derecente, nu ken-
nelijk bijgelegde controverse tus-
sen de Limburgse innovatiecen-
tra en hetLIOF over doublures in
het werkveld was daarvan een
voorbeeld.

„Bedrijven hebben tegenwoordig
geen keus meer. Wie niet mee-
doet met het internationaliseren
is verloren. Samenwerking en
verruiming van kennis moet het
uitgangspuntzijn, niet de behoef-
te om mensen aan het werk te
houden. Daarom zeg ik telkens
opnieuw dat het niet gaat om die
Euro-subsidies. We moeten net
doen als de Japanners. Die kij-
ken niet naar de dollars maar
naar het beheersen van kennis
op strategische onderdelen."

Souvenir

" De feestzaal in het gouvernement is geheel in gereedheid gebracht voor de Eurotop
die daar maandag en dinsdag wordt gehouden. Vanuit Den Haag heeft het ministerievan Buitenlandse Zaken een grote conferentietafel naar Maastricht laten komen. 'Ge-dekt' met de naambordjes van de verschillende landen staat de tafel thans in defeest-zaal opgesteld. Achter de stoel van voorzitter Lubbers, met de rug naar de Maas, is eenvlaggendecor geplaatst en aan twee zijden van de zaal biedt een twintigtal cabineswerkruimte aan tolken. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

vanaf september meer gevoerde
schoenen of laarzen. Zij willen er
warmpjes bijlopen. In ons land
is dat minder. Nederlanders zijn
ook modebewuster, avant-gar-
distischer bij hun aankopen. In
Nederland is ook denieuwe mo-
delijn sneller te herkennen. De
nieuwe trends komen in Duits-
land altijd een paar maanden la-
ter. Ik doe daar mijn voordeel
mee en kan dus op tijd massaal

~L over de grenzen *\

Zaterdag 7 december 1991 "19

STANDPLAATS:

Brussel \
Hans de Bruijn

f limburgs dagblad j Limburg



DOOR FRANK SEUNTJENS

" De staking van de declaranten betekende voor vrachtwagenchauffeurs ellenlang oponthoud. Op de par-
keerplaats bij de grensovergang Stein/Maasmechelen telden veel chauffeurs de uren af. Foto: PETER ROOZEN

KERKRADE:
- za. 7/12: het Folkloristisch D»
theater brengt 'Van Madonna tot
donna. a- zo. 8/12: pianorecital van Ana-"1

Vera.

DOOR GEERT DEKKER

Belgische declaranten verdeeld over twaalf-uursstaking

Wegens broodroof
door EG gesloten

SITTARD
Forum: Thelma and Louise, dag-
-20.30 uur, zo ook 14 uur. Not W>''
hout my daughter, dag. 20.3"
uur. Filmhuis Sittard: Cyran"
de Bergerac, wo 20.30 uur.

GELEEN
Roxy: Out for justice, dag. 20.3»
uur. De Reddertjes in Kangaroe-
land, za zo wo 15 uur. Studi'
Anders: Dying young, dag. 20.3Q
uur.

MAASTRICHT
Mabi: Doe Hollywood, dag
21.15 uur, vre t/m zo ook 18.30
uur, za zo wo ook 14.30 uur. A
kiss before dying, dag. 21.15 uur.
vr ook 18.30 uur, za zo ook 18.45
uur, za zo wo ook 14.30 uur. Dan-
ces with wolves, dag. 20.30 uur.
za zo wo ook 14.15 uur. Thelm'
and Louise, dag. 21.15 uur, vr za
zo ook 18.30 uur. De Reddertjes
in Kangaroeland, za zo 13.45 en
16 uur, wo 14.30 uur. Ciné-K:
Marmer, dag. 21 uur. Cinem»'
Palace: Terminator 2, dag. 21
uur, vr t/m zo ook 17.15 uur, z*
ook 14 uur. The fisher king, dag
20.45 uur, vr t/m zo ook 17.1S
uur, za zo wo ook 14 uur. Robin
Hood; prince of thieves, vr t/W
zo 17 en 20.30 uur, wo 14 uuf-
Amadeus, zo 14 uur, ma t/m d"
20 uur. Ookhonden gaan naar de
hemel, za zo wo 14.30 uur. I>V
mière: Sovjet-filmweek: dag. 2*
uur; Geschiedenis van Asja, vtï
Moskou gelooft, za; Herfstm*'
rathon, zo; Jij & ik, ma; Klein*
Vera, di; Ik wandel door Mos-
kou, wo; De Fontein, do. D*
naam van de roos, dag. 21 uur-
Milou en Mai, dag. beh. za en d'
22uur, za 22.30 uur,di 22.15 uur

KERKRADE
Wijngrachttheater: The süencei
of the lambs, wo 20 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Dying Young, vr za
20 uur, zo 18.45 uur. Terminator
2, vr za 22.15 uur, zo 21 uur.

Royal: Blue Heath, vr t/m zo
19.15 en 21.30 uur, ma t/m do
18.45 en 21 uur. De Reddert.es in
Kangaroeland, za zo wo 14.30
uur, za zo ook 16.30 uur. Voor-
première: Hot Shots, za 23.31
uur.Rivoli: A kiss before dying
vr t/m zo 19 en 21 uur, ma t/m do
18.30 en 20.30 uur, za zo ook 15
en 17 uur. Maxim: What aboiit
Bob?, vr t/m zo 19 en 21 uur, ma
t/m do 18.30 en 20.30 uur, za zo
ook 14.30 en 16.30 uur. H5: Dot
Hollywood, dag. 14.30 19 e»
21.30 uur, za zo ook 16.30 uur
The fisher king, dag. 14 18 en 21
uur. Terminator 2, dag. 14.15
18.15 en 21.15 uur. The naked
gun 2 1/2, dag. 19 en 21 uur, VI
ma di do ook 14 uur. Robin
Hood; prince of thieves, dag l4
18 en 21 uur. Beertje Sebastiaan-
za zo wo 14 en 15.30 uur.

bioscopen
HEERLEN

ECHT
Royal-Microßoyal: Backdraff;
dag. beh. Wo 20.30 uur, zo 00*
17.30 uur.Robin Hood; prince °<thieves, vr t/m zo 20.30 uur, z°i
ook 17.30 uur. Not without nw
daughter, ma di do 20.30 uur. Dj
Reddertjes in kangaroeland, za
zo wo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Point Break, dag. 20 3°'
uur, zo ook 16.30 uur. D

VENLO
Filmhuis Venlo: Cyrano de Ber'
gerac, di 20.30 uur.

STEIN/MAASMECHELEN - De
grensovergang Stein/Maasme-
chelen gisterenrond het middag-
uur. De parkeerplaats staat vol
met vrachtwagens. In hun war-
me cabine lezen chauffeurs de
krant, drinken koffie uit een
thermoskan of doen een dutje.
Buiten in de vrieskou is nie-
mand te zien. Binnen in de expe-
ditiekantoortjes - veertien in
getal - evenmin. 'Wegens brood-
roof EG gesloten', melden blau-
we pamfletten, waarmee ramen
en deuren zo ongeveerzijn dicht-
geplakt.

Plotseling stopt voor één van de
kantoortjes een auto. Een man
stapt uit en wil naar binnen
gaan. Als hij de sleutel in het slot
steekt, werpt hij een snelle blik
op de pamfletten en schudt zijn
hoofd. De baas zelf zeker, maar
dat blijkt niet het geval. Het is
een declarant die, hoewel hij
meedoet, het niet eens is met de
actie. En zoals hij zelf zegt echt
niet als enige. Hij wil best vertel-
len waarom, maar onder één
voorwaarde: geen naam in de
krant, want hij heeft allerminst
behoefte aan ruzie met collega's
die denken dat de werkonder-
breking wat uithaalt.

Dan loopt hij af als een wekker.
„Deze staking heeft geen enkele
zin. We hebben er alleen onszelf
mee. Als we straks om zes uur
weer aan de slag gaan, staan de
chauffeurs in derij voor de balie.
Dan kunnen we het werk niet
aan. Bovendien is het een sta-

king tegen beter weten in. Over
dik een jaar zijn we allemaal on-
ze baan kwijt. Alle kantoortjes
hier worden dan gesloten, daar
kan niemand meer wat tegen
doen. En zon ramp is dat nu
trouwens ook weer niet. De
meeste declaranten zijn nog
geen veertig. We komen heus
nog wel ergens aan de bak."

Afscheidspremie
De declarant verdenkt veel colle-
ga's ervan dat ze niet zo zeer sta-
ken omdat ze bang zijn hun baan
te verliezen, maar omdat ze een
vette afscheidspremie willen be-
dingen. „De mijnwerkers heb-
ben diena de mijnsluitingen ook
gekregen en daar staren ze zich
nu blind op. Dat heb ik deze
week wel gemerkt op een actie-
vergadering. Daar zei iemand:
we eisen gewoon 500.000 franc
en als we dan de helft opstrijken,
is dat mooi meegenomen. Over
het verdwijnen van banen repte
niemand met een woord. Dat
zegt me genoeg."

daar uiteraard anders over. „Toe-
gegeven: we zullen er niet mee
voorkomen dat straks vijfdui-
zend Belgische declaranten
werkloos worden. Maar het zorgt
wel voor wat druk op de ketel.

„Kwaaie gezichten bij de chauf-
feurs en de hoge heren die het
Europa-zonder-grensen hebben
bedacht, hebben nergens last
van. Nogmaals, de actie heeft
geen enkel nut."

Nog een geluk dat melkpoeder
niet zuur wordt. „Kijk, dat be-
doel ik nou", zegt de declarant.

We willen garanties voor de toe-
komst. Vervangende werkgele-
genheid is het minste dat ze ons
aan kunnen bieden. Al zal dat
moeilijk worden. Declaranten

Zuur
De declarant ergert er zich ook
aan dat opnieuw vrachtwagen-
chauffeurs de dupe worden van
de staking. „En die kunnen ei
toch echt niks aan doen dat wij
op straat komen te staan. We
hebben altijd een goede ver-
standhouding gehad met de
chauffeurs, want we hebben el-
kaar nodig. Met zon werkonder-
breking maak je meteen een
heleboel kapot." Zijn laatste
woorden zijn nog niet wegge- Stakingsleider Janssen denkt

storven of er komt een vrachtwa-
genchauffeur op het kantoortje
af. zwaaiend met een stapeltje
paperassen. Hij wil een partij
melkpoeder inklaren. „Het spijt
me", zegt de declarant. „We sta-
ken vandaag. Om zes uur begin-
nen we weer." De chauffeur
vloekt binnensmonds, gromt
'mooie bedoening' en loopt terug
naar zijn vrachtwagen. Hij moet
nog vijfeneenhalf uur wachten.

doen specialistisch werk, waar
het bedrijfsleven niet direct om
staat te springen. Maar daar
moeten ze dan maar een mouw
aan passen. En dat de vrachtwa-
genchauffeurs het slachtoffer
zijn van de staking, is natuurlijk
vervelend. Maar de chauffeurs
hebben in het verleden ook wel
eens gestaakt en de grenzen ge-
blokkeerd. Dat vond ook lang
niet iedereen leuk."

Hergebruik afvalstoffen technisch al maximaal

ENCI belooft 20%
energiebesparing

HEERLEN:
- za. 7/12: Mathieu Geelen-hef*.
king, in kader van Limburgse Co&"
nisten Dagen. j- zo. .3/12: Emile Biessen (fluit). (*JJI
ten Bon (pianist) en de beeldend *ystenaar Michel Huysman, in "*Jvan Limburgse Componisten D",
(15 uur). A
- di. 10/12: Nederlands Dans The»
3, vier balletten.

Roze Zaterdag ’93 in Maastricht
MAASTRICHT - Zaterdag 26
juni 1993 biedt Maastricht onder-
dak aan 15.000 homo's en les-
biennes. Op initiatief van de
afdeling COC afdeling Zuid-Lim-,
burg speelt Roze Zaterdag zich
dat jaar in de Limburgse hoofd-
stad af. Roze Zaterdag is een
jaarlijkse manifestatie die de
emancipatie van homosexuele
mannen en vrouwen wil bevor-
deren.

De organisatoren vestigen in
Maastricht met name de aan-'
dacht op de positie van homo-
sexuelen in andere culturen en
niet-westerse samenlevingen.
Het is de bedoeling er een Eure-

gionale gebeurtenis van te ma-
ken door zoveel mogelijk samen
te werken met homo-groepen uit
Hasselt, Luik en Aken.
De dag zelf begint met een oecu-
menische kerkdienst, waarna de
deelnemers de traditionele de-
monstratie door de binnenstad
lopen. De rest van de dag is ge-
vuld met sprekers, muziek en
feesten.
Roze Zaterdag wordt voor de
tweede keer in Limburg gehou->
den. Eerder was Roermond voor
één dag de roze residentie van
homosexueel Nederland als pro-
test tegen uitspraken van bis-
schop Gijsen.

" Oven nummer 8 van ce-
mentproducent ENCI in
Maastricht, waarin mergel
verbrand wordt tot het half-
fabrikaat klinker. De oven
is 180 meter lang. ENCI on-
dertekende gisteren een ver-
klaring waarin het bedrijf
zich uitspreekt voor een
energiebesparing van 20%
in het jaar 2000, ten opzich-
te van 1989.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - Cementprodu-
cent ENCI in Maastricht heeft giste-
ren met het ministerie van Econo-
mische Zaken een overeenkomst
gesloten, waarin wordt afgesproken
samen te werken aan een plan om
efficiënter met energie om te gaan.
In het jaar 2000 moet ENCI tot een
energiebesparing van 20% gekomen
zijn ten opzichte van het jaar 1989.
Daarmee moet de uitstoot van CO2
in het milieu aanmerkelijk afne-
men. Intentieverklaringen van het
ministerie met het Nederlandse be-
drijfsleven vormen een onderdeel
van het Nationaal Milieubeleids-
plan Plus dat vorig jaar door het
kabinet gepresenteerd werd.

De in de overeenkomst nagestreef-
de besparing moet bij een gelijkblij-
vende produktie voor een belang-
rijk deel gezocht worden in een
nieuwe technologie, waarmee in-
vesteringen van enkele tientallen
miljoengen guldens gemoeid zijn.
Bij het ontwikkelen van alternatie-
ve verwerkingsmethoden krijgt de
ENCI hulp van de Nederlandse
Maatschappij voor Energie en Mi-
lieu Novem BV. In de eerste helft
van 1992 moeten de afspraken hun
definitieve vorm krijgen.

ENCI (Eerste Nederlandse Cement
Industrie) maakte de afspraak sa-
men met CEMIJ en ROBUR, de
twee andere Nederlandse produ-
centen van cement. De cementin-
dustrie verbruikt zeer veel energie,
ongeveer zoveel als de huishoudens
van een middelgrote Nederlandse
stad.

Branden
Het hoge energieverbruik in de ce-
mentindustrie is vooral te wijten
aan het branden van mergel tot het
halffabrikaat cementklinker en het
malen van de klinker. Er zijn echter
cementen die minder energie kos-
ten, gefabriceerd met secundaire
grondstoffen, afvalstoffen zoals
vliegas en slakken van de Hoogo-

yens. Op dit moment is 48% van het
ENCI-cement gemaakt met (mer-
geDklinker. Met dat percentage zit
ENCI volgens R.W. van Loo, hoofd
van het centrale laboratorium, al
dicht bij het minimum.
„Het is de afgelopen twintig jaar
met tien procent teruggebracht en
misschien dat we het in de komen-
de tien jaar nog met een of twee
procent kunnen verminderen, maar
dan houdt het echt op," aldus Van
Loo. „We hebben te maken met
kwaliteitseisen die aan het cement
gesteld worden. Nog minder mergel
gebuiken is technisch niet moge-
lijk." In Nederland wordt op dit
moment 1,5 miljoen ton mergel en
2,3 miljoen ton reststoffen voor de
cementindustrie gebruikt.

Naam
Energiebesparing is ook mogelijk
door af te zien van het gebruik van
natuurlijke brandstoffen voor de
ovens en maalinstallaties. Wat dat

betreft heeft volgens Van Loo de
ENCI ook een naam hoog te hou-
den. De energie voor de fabriek in
Maastricht wordt voor eenderde ge-
leverd door natuurlijke brandstof-
fen, de rest is afkomstig van secun-
daire brandstoffen, zoals mijnsteen
en steenkoolresten van de olieraffi-
naderijen in Rotterdam.
In de steenkoolresten zit veel nikkel
en vanadium, een metaalelement.
Normaal gesproken kan dit produkt
slechts ondet speciale voorzorgs-
maatregelen verbrand worden maar
in de cementovens bindt het zich
vrijwel volledig aan de klinker.

Hoever ENCI en andere Nederland-
se industrieën kunnen gaanmet het
gebruik van afval- en reststoffen
hangt mede af van het Bouwstof-
fenbesluit dat het ministerie van
Milieuhygiëne (VROM) in voorbe-
reiding heeft, een lijst van materia-
len die gelet op hun samenstelling
in de bouw gebruikt mogen wor-

den. Het in oktober gepresenteerde
ontwerpbesluit ontmoette zware
kritiek in de Tweede Kamer. Het
zou leiden tot een grotere afvalberg.
Uitgangspunt van het ontwerpbe-
sluit is de aanwezigheid van poten-
tieel schadelijke stoffen in de mate-
rialen, afgezien van het feit of er een
kans is dat die stoffen ook 'uitlo-
gen', dat wil zeggen in het milieu
terecht komen als ze in de grond
worden gestopt.
Dr ir J. de Jong, directeur van de
ENCI: „Je zou alleen maar materia-
len mogen gebruiken als de stoffen
waaruit ze zijn samengesteld ,al in
de bodem voorkomen. Maar dat is
veel te streng. In sommige materia-
len zitten wel degelijk schadelijke
stoffen, maar die zijn op dusdanige
wijze 'gemobiliseerd' dat ze niet uit-
logen."
Het gebruik van reststoffen zou met
dit besluit ontmoedigd worden, al-
dus De Jong, waarmee de afvalberg
van die reststoffen inderdaad weer
zou groeien.
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(ADVERTENTIE)

Geefmet kerstmis 'ns wat héél anders: geef 't Limburgs
Dagblad cadeau! Is dat geen goed idee? U doet er de ont-

.» vanger een reuze plezier mee!
i_i___-^-_fe__. Vu^ meteen debon in! Dan _

_______ ____■ ontvangt u tijdig(uiterlijk I_ ____________________ _^ m 21 december a.s.) een fees- ■I ~ ii M WmVfQ (___E:' telijke krantenca- ■
■ _^W^; _____---^***\ deaubon die u

* m --^-F * | \ dan aan
I -CF5^ T_p(lCït_l^-_3^s^V iemandkunt

lm Liirl^__^^^^^^^^?\ schenken'

Ik wil met Kerstmis een krantencadeaubon geven. Bezorg het Limburgs
■ Dagblad van 27 december 1991 tot 9 februari 1992. Voor maar ’ 25,-.

I Naam ontvanger: ■
Bezorgadres:
Postcode: Woonplaats: .
Teldoon:

Naam gever: '■■■
■ . Betaaladrcs:
■ Postcode: Woonplaats:

Ik ttuchi mei bcUilcn np u» ii*x_pi_.iroka;iri I

Bon opsturen in openenvelop ZONDER POSTZEGEL naar
Limburgs Dagblad, antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen I
of bel GRATIS 06-022 v. I i.

MAASTRICHT: _ ■ EP- za. 7/12 en zo. 8/12: 'Mikado .y
komische opera van de Opéra
que Maastricht. ,al.'- za. 7/12: Voorrondes Amsterö^Kleinkunst-festival. Cabaret: C
van Opstal en Wee & cM (23 uu"; yt
- di. 10/12: 'Stennis met Dennjf <j;
medie met Liz Snoyink, Kans C~.^i'lissen, Kiki Classen en Johnny **kamp jr. , e|f
- wo. 11/12: lunchconcert met he
semble Trio Martinu (12.30 uur)- Jf- wo. 11/12: cultureel café. <»clj?
ontwikkelingen in Europa in "e
doutezaal.

SITTARD:
- za. 7/12: de Buddy Guy & V&jP
het voorprogramma John Ca1"^(21 uur). ..nse
- za. 7/12 en zo 8/12: 'De PalesW
Limburgs Toneel Sittard. i.p
- wo. 11/12: Brigitte Kaandorp
het nieuwe programma 'Kunst ■
ROERMOND:
- ma. 9/12: 'Groeten van Nero',. jjl^loog van Martin Walser gespee'"
Eugène Bervoets.

" Liz Snoyink

De Belgische grens was gisteren weer eens het to-
neel van stakingen. Voor de verandering waren het
ditmaal geen douaniers, maar declaranten die actie

voerden. Tussen zes uur 's morgens en zes uur 's
avonds waren alle douane-expeditiekantoren ge-

sloten. In totaal vijfduizend Belgische declaranten
legden het werk neer uit protest tegen het wegval-
len van de binnengrenzen. Voor hen betekent een
Verenigd Europa dat ze met ingang van 1993 op

straat komen te staan. Slachtoffervan de staking
waren opnieuw de internationale vrachtwagen-

chauffeurs. Veel truckers hadden uren oponthoud
omdat ze hun lading niet konden inklaren. Aan een
aantal grensposten leidde de actie van declaranten
tot files. Voor de overgang Hazeldonk/Meer op de

route Breda-Antwerpen bijvoorbeeld stond een ki-
lometerslange rij vrachtwagens op zowel de rech-

terbaan als de vluchtstrook. De linkerrijstrook
werd vrijgehoudenvoor personenauto's die dan

ook nauwelijks hinder ondervonden van de twaalf-
uursstaking.

f limburcs docblad J Limburg

in het nieuws

in de theaters



lijkt de ernstige helft van de
twee. „Maar ik kan door mijn rol
veel zeggen, veel meer danPiet",
aldus Vellinga die zich kan vin-
den in de rol van 'vot mit oere'.

ven we onze visie daarop. We
stellen bepaalde zaken aan de
kaak", legt Boonstra uit.

DOOR BENTI BANACH

Duo Oetgesjloape winnaar Gouden Narrekap

We blijven hetzelfde:
't lijkt nergens op'

Duo Oetgesjloape: Peter Vellinga en Piet Boonstra Foto: CHRISTAhalbesma

ÏOENSBROEK - „Wat we doen
.kt eigenlijk allemaal geklun-
Sel." Piet Boonstra vertelt over
Je werkwyze van Duo Oetgesj-
*>ape. Zijn uitgeslapen weder-
helft Peter Vellinga verduide-Ikt: „Dat is ons rollenpatroon".

Duo Oetgesjloape werd afgelo-pen weekend onderscheiden metjjeGouden Narrekap, de hoogste
"tel in de Limburgse carnavals-
gereld. De onderscheiding

eens in de vier jaar uitge-
mikt. Duo Oetgesjloape is daar-mee de opvolger geworden vanjustere figuren als Pierre

De Globetrotters en"om Jorna.
>>Tja, waar hebben we deze on-derscheiding aan te danken?",
*erzucht Piet Boonstra. „Ik
'enk, omdat we altijd inspelen
_> het publiek en omdat we niet

zijn. We treden op voor6'k publiek. En we blijven ons-
zelf in welke omstandigheden
Rn ook."

Methadon
Petgesjloape bestaat al zeventien
J*ar. De aanpak van Boonstra en"ellinga is in dietijd niet of nau-
welijks veranderd. Daarin speelt
'et samenspel met het publiek
*en belangrijke rol. „Als we in
*§n bepaalde plaats moeten op-
deden, dan bekijken we eerstJjat er in die plaats gebeurd is.
"e zorgen dat we goed geïnfor-
meerd zijn onder andere via de

Tijdens het optreden ge-

gewinterde carnavalsvierders
hoort, de harde kern. De twee
kunnen niet zonder het feest.
En dan volgen opeens de meeste
woorden van Vellinga: „Je moet
zo vaak in het gareel lopen. Met
carnaval kun je lekker anders
doen. ledereen doet mee. Je
kunt gewoon lekker dom doen.
En anderen kunnen eens om je
lachen."

worden. Toen waren de relugiere
vier jaar om. Maar operatie 'De-
sert Storm' gooide roet in het
eten van menig carnavalvierder.
Volgens Boonstra waren de vele
annuleringen onterecht: „Je
helpt er niemand mee. Kijk dit
jaarnaar Joegoslavië. Dan zou je
nooit meer feest kunnen vieren.
De mensen die normaal op win-
tersport gingen, gingen vorig
jaar ook. Men heeft veel mensen
een plezier ontnomen."

Ook de landelijke politiek vindt
haar weg naar het repertoire van
Duo Oetgesjloape. Boonstra:
„Zwaarwichtige onderwerpen
gaan we niet uit de weg. Neem
bijvoorbeeld de WAO. We probe-
ren het wel luchtig te brengen.
Je moet het niet 'overdramatise-
ren'. Je moet de moed er in hou-
den. Nee, Den Haag wordt niet
gespaard door ons." Boonstra
spreekt zelfs van 'protestsong'.

pen wordt. „Peter is het muzika-
le brein - ja, schrijf dat maar zo
op -, hij speelt gitaar", legt de
tekstschrijver uit.

In het duo neemt Boonstra de
plaats in van 'moelemaeker', de
praatjesmaker, Vellinga speelt
voor 'vot mit oere', de wereld-
vreemde domoor. Ook in het
'normale leven' heeft Boonstra
de meeste tekst en vult Vellinga
hoogstens hier en daar aan. „Ik
ben deernstige kant van het duo
en Peter ventileert. Hij probeert
er kwinkslagen in te brengen.
Peter weet nooit waar het over
gaat, als ik aan het woord ben.
Maar hij zegt op het juiste mo-
ment wel het goede", verduide-

Boonstra herinnert zich een op-
treden in Heerlen. „Wethouder
Zuidgeest had een plan gelan-
ceerd voor een methadonpand
op de Bok. Bij ons optreden zon-
gen we 'Geen methadon, metha-
don, methadon op de Bok' en
Zuidgeest zat toevallig in de zaal.
Door zijn aanwezigheid werd dat
liedje veel sterker en had het pu-
bliek ontzettend veel lol."

Vot mit oere

„Ik denk dat we de stem van het
volk vertegenwoordigen", ver-
volgt Boonstra. „Neem bijvoor-
beeld het centrumplan van Heer-
len. We zeggen dan 'Leg ons dat
maar eens uit. Waarom krijgt
Heerlen zoveel en Hoensbroek
maar zo weinig?'."

„Piet schrijft alle teksten en
draagt die over aan mij, waarna
ik nog enige dingen toevoeg",
luidt een van de spaarzame zin-
nen van Vellinga. De teksten
schrijft Boonstra door het jaar
heen, als hy ergens door gegre-

Duo Oetgesjloape is ontstaan
met carnaval. Het repertoire van
het paar is in de loop der jaren
echter minder tijdsgebonden ge-
worden. „We hebben nu een cd
uitgebracht. Daar staan echte
'blijvers' op, liedjes die niet per
se aan carnaval zijn gebonden",
legt Boonstra uit. Het zilveren
schijfje is gevuld met liedjes
over voetbalvandalisme, de
paus, bezuinigingen uit Den
Haag en gewoon over heti'het le-
ven. De Hoensbroekenaren
brengen het een en ander met
een humoristisch, weinig zwaar-
wichtige saus. Het blijft vrolijk
en luchtig, hetgeen de muziek
uitermate geschikt maakt voor
een feest als carnaval. Boonstra:
„Hard cabaret hoort niet in de
carnavalswereld. Je mag wel la-
ten blijken wat er niet goed is in
de wereld. Maar nooit ten koste
van anderen."

Protestsong

Licht
" Wat is het toch goed dat er »
politie is. Stuurt het Verkeers- [
samenwerkingsverband Ooste- "lijk Zuid-Limburg (de korpsen ',
Brunssum, Heerlen, Kerkrade 'en Landgraaf, plus deKonink- »
lijkeMarechaussee) ons zomaar \
een fax, 'met het oog op de don- »
fcere dagen. Om ons - en na- >
tuurlijk de lezers - te attende- 'ren op het goede gebruik van >
voertuigverlichting. Ah, er gaat '
ons een licht op. We moeten niet '
alleen letten op de kerstboom- '>lampjes, maar ook op die van ;
onze auto's.

De twee beseffen welke status
hun recente onderscheiding
heeft, maar blijven er beschei-
den onder. Vellinga: „Er zijn vele
anderen die het ook hebben ver-
diend. Hetzijn allemaal vrienden
van ons". Piet Boonstra vat het
treffend samen: „We zijn nog
steeds hetzelfde: het lijkt ner-
gens op."

Zo niet de twee lollige Hoens-
broekenaren. „Vorig jaar bleven
alleen de échte carnavalvierders
over. Die konden het niet laten.
Daarom was het overal toch heel
gezellig", aldus Piet Boonstra.
Het is duidelijk dat hij samen
met Peter Vellinga tot de door-

Oorlog
De Gouden Narrekap had eigen-
lijk vorig jaar uitgereikt moeten

Kind zwaar
gewond na
aanrijding

LANDGRAAF - Een zesjarig
jongetje raakte donderdagmid-
dag zwaar gewond bij een aanrij-
ding op de Honingmannstraat in
Landgraaf. Een 49-jarige auto-
mobilist schepte het kind, dat op
het trottoir terecht kwam. Het
jongetje liep een zware her-
schudding en en beenbreuk op.

pint-bullentinOver de politieke zeden
DOOR RIK VAN DRUTEN

Kasteel Hoensbroek
genoemd als lokatie
Geologisch Museum

Het duurt nog ruim twee jaar
voordat de volgende gemeen-
teraadsverkiezingen plaatsvin-
den, maar in Landgraaf slaat
de verkiezingskoorts al toe.

Licht (2)
"Eén prangende boodschap'.
van de Hermandad is ons uit;
het hart gegrepen. We citeren»
even: ,Mistachterlichten mogen'
slechts worden gevoerd bij mist "en sneeuwval als het zicht min-1
der dan 50 meter is. Aangezien j
dit in de praktijk niet zoveel
voorkomt, dient het gebruik
van deze lichten beperkt te blij- "ven." Mistachterlichten worden.
volgens de politie namelijk 'te.
pas en te onpas' gebruikt. In- ■derdaad: als het een beetje re-,
gent, ontsteken sommige auto-'
mobilisten meteen de rode
schijnwerper aan de achterzij-
de van hun heilig koetje. En
persoonlijk rijden wij liever al-'
le dagen van het jaar in de re-'
gen, dan vijf minuten achter
zon verblindende voorganger, j

in de raad. De kiezers die niet
speciaal öp hem, maar om het
programma van Nieuw Land-
graafhun stem op hem hadden
uitgebracht, hebben daarmee
het nakijken. En natuurlijk
NieuwLandgraaf zelf. De over-
gebleven leden praten komen-
de dinsdag over hun politieke
toekomst, maar rooskleurig
ziet die er allerminst uit.

Het uiteenvallenvan de fractie
Gulpers vormde op maandag
21 oktober de proloog van dit
epos dat nog lang niet ten ein-
de lijkt. De Gulpers-dissiden-
ten John Bertram en Jef Hor-
bach besloten voortaan hun
eigen weg te gaan en namen
een groot deel van de Gulpers-
achterban met zich mee. De
nieuwe fractie draagt voorlo-
pig nog de naam van beide
raadsleden, maar het is slecht
een kwestie van tijd dat zij ver-
der gaan onder de vlag van
D66.

" Brieven geadresseerd aan
het Limburgs Dagblad komen
altijd aan. Dat kunnen we te-
vreden vaststellen aan de hand
van de stapels post die dage-
lijks de redactie bereiken. In de
afgelopen week maakten we
weer een paar sterke staaltjes
mee. Nota bene de Belgische or-
ganisatie Euroconfidentiel
plaatste Heerlen maar liefst in
Noorwegen. Gezien de interna-
tionaal ogende naam zijn ze
daar misschien geneigd om de
Europese binnengrenzen als
een futiliteit te beschouwen,
maar ze zouden toch best beter
mogen weten. Gelukkig wist dé
post wel waar Heerlen ligt.

Post

De echte verkiezingskoorts be-
gon een maand geleden met de
aankondiging van het CDA dat
wethouder Wiel Heinrichs ook
in 1994 de lijst weer zal aanvoe-
ren. De vroege aanwijzing van
de lijsttrekker doorLandgraafs
grootste politieke groepering
zou weleens een teken aan de
wand kunnen blijken.

Post (2)
9 Nog een ander voorbeeld. De
organisatoren van de Ronde
van Spanje zou je toch midden
in de nacht wakker moeten
kunnen maken met de vraag:
waar zetelt het Limburgs Dag-
blad? Als er één krant is die het
wielrencircus op de voet volgt,
is het immers de onze wel. He-
laas, onze collega van de sport-
redactie ontving de post keurig
geadresseerd aan het LD te
Heerlen, Belgica.

! Van onze verslaggever

|*JËRL,EN - De gemeente
L*-rlen moet bekijken of het
L^logisch Museum onderge-

kan worden in Kasteel
ruisbroek. Dat schrijft hetIj^Uurhistorisch Genoot-
j^P Limburg, Kring Heer-
Ij. aan burgemeester en wet-, ü(iers.

AL, ministerie van Economische
y^^ gaat het Geologisch Museum
J\ de Voskuilenweg afstoten. Sa-
i \^ tiet de provincie en met Heer-jjk bekeken waar de collec-

meervan fossiele planten,
Afgebracht kan worden.
Vh- wordt gedacht aan het Na-
jfjCL*}*storisch museum in Maas-

t %} ' het Thermenmuseum en het
IfyJ^m voor Industrie en Samen-

' %?6 dat in Kerkrade moet ver-een. Door de PNL-bezuinigin-
\r 2lJn de voorbereidingen hier-op een laag pitje gezet.

I Natuurhistorisch Genootschaps ?> \v °ngerust te worden, omdat het
i '&tr^ 1" enige maanden stil is rond
\ eologisch Museum. „De kran-Sd vol van miljoenenverslin-
Stip Projecten als de Heerlense
'W^stad, de bouw van grotekan-
Si Complexen en de aanleg van
!Sttn°rm industrieterrein. Maar

Üin gemeentebestuur zich wel
i^lti? °m na *e denken over een
%_ccl onderwerp als de toe-\r,,„ van het Geologisch Mv-

NiNer tui»rhistorisch Genootschap
f We, reePt dat de collectie fossie-
le v6(,nten van wereldfaam is en dat

f*10"^reizen om iets vergelijk-k"* vinden.

Het lijkt bijna een argument
voor het tegendeel: de oude
kernen spelen nog steeds hun
politieke rol. Waarschijnlijker
is dat het een signaal is dat
veel kiezers van geen Schaes-
bergse, Nieuwenhaagse of
Übach over Wormse belangen
meer willen horen. Wat is het
Landgraafse belang, vragen zij
zich af.

Bij al dat politieke stuivertje
wisselen lijkt niemand zich af
te vragen of het politieke fat-
soen niet in het gedrang komt.
Ach, zeggen sommigen, de
mensen hier stemmen nog
vooral op personen, op mensen
die ze kennen en in wie ze ver-
trouwen stellen. Foei, roept
een enkeling, politieke overtui-
gingen worden verdrongen
door persoonlijke ambities.
Kortom, gaat het om de man-
netjes of om de moraal?
Te vrezen valt dat de aanhan-
gers van de eerste opvatting
zich lelijk verkijken op de ver-
anderende politieke verhou-
dingen. Toen Landgraaf nog
bestond uit drie afzonderlijke
gemeenten, was de afstand tus-
sen kiezer en gekozene als van-
zelfsprekend klein. Na de
samenvoeging, in 1982, bleef
de gemeentepolitiek nog lang
georiënteerd op de samenstel-
lende kernen. De teloorgang
van de fractie Gulpers toont
echter aan dat die tijd voorbij
is. Gulpers is voor velen nog
altijd een 'partij van Schaes-
berg' en dat zint veel kiezers
niet.

Wat-was-dat-stom! 'Je had toch
ook bij ons kunnen komen,
maar nu heb je voor jezelf de
deur dicht gegooid', kreeg
Arends van verschillende kan-
ten te horen. De wandelgangen
van de Landgraafse politiek
stonden bol van verbijstering
over een dergelijke 'politieke
naïviteit.

Vervolgens stapte Paul
Arends, burgerraadslid van
Nieuw Landgraaf, over naar de
groepering Bertram/Horbach.
En beloofde meteen dat hij
niet nog eens van partij zal ver-
anderen. „Als ik me ooit niet
meer thuis zou voelen, schei ik
uit met de politiek", aldus
Arends.

# De Nievelsteinerbrug over de Worm in Eygelshoven is gisteren na een afwezigheid van enkele
maanden in een nieuwe gedaante teruggekeerd. Gisterochtend omstreeks 6.00 uur vertrokken
vier mannen met de brug vanuit Dieren bij Arnhem. Tegen elf uur arriveerde het tropisch hard-
houten gevaarte in Eygelshoven. Een kraan tilde de brug uiteindelijk op zijn plaats, waarna
de wachtende Duitsers en Nederlanders elkaar de hand konden schudden. De nieuwe grensover-
gang voorfietsers en voetgangers meet veertien meter in de lengte en drie in de breedte en weegt
negenduizendkilo. Foto: DRIES LINSSEN

Sint-geld
" Voor het laatst dit jaar in de
koffiekolom: Sinterklaas. Hij
bezocht donderdag de Prins
Willem Alexander-school in
Landgraaf. De goedheiligman
was tevoren zélf verrast. Een
anonieme gulle gever had een
enveloppe bij hem bezorgd
waar maar liefst duizend pie-
termannen in zaten. Daar
gaan
ze bij de school speeltoestellen
voor kopen. Zit de sint volgend
jaarwaarschijnlijk op de wip:

Je kunt het ook praktischer
formuleren: hoe vaak komt
een Landgravenaar op straat
een raadslid tegen en maakt er
ook een praatje mee. Met zon
40.000 inwoners, waarvan zeg
maar een tweederde mag stem-
men, is er louter statistisch
gesproken maar één antwoord
mogelijk: zelden.

Mitterrand

Dat betekent dat steeds meer
kiezers hun raadsleden niet
meer kennen, maar slechts de
hoogtepunten van hun poli-
tieke verrichtingen vernemen
uit de krant, of via Omroep
Landgraaf.

Hoewel, misschien ligt juist
daar de oorzaak van alle be-
langstellingvoor Arends' over-
stap. Hij ligt goed bij dekiezer.
Deze week maakte Arends'
voormalige partijgenoot Sjef
Jonker bekend dat hij over-
stapt naar het CDA. Hij voelt
zich niet alleen aangetrokken
tot het gedachtengoed van die
partij, maar ziet voor zichzelf
meer ontplooiingsmogelijkhe-
den, motiveerdehet - nu voor-
malige - raadslid van Nieuw
Landgraaf zijn beslissing.

Jonker blijft wel gewoon zitten

Wat een drukte om iemand die,
met allerespect, toch gerekend
moet worden tot een van de la-
gere goden van de gemeente-
politiek. Arends is tenslotte
geen raadslid, noch kan hij bo-
gen op een lange politieke er-
varing. Nieuw Landgraaf is
een klein partijtje en bij Ber-
tram/Horbach moet hij maar
afwachten hoe de kiezer straks
oordeelt.

" Een inwoner van Valken-
burg verdenkt het gemeentebe-
stuurvan zijn stad van 'franco-
füie'. Valkenburg is tot zijn
grote teleurstelling een van de
weinige plaatsen waar deBBC
nog niet in het kabelpakket is
opgenomen. Hij trekt de
echter verder. 'Dat is natuur-
lijk ook de reden dat president
Mitterrand hier overnacht',
reageert hij verontwaardigd.Het wordt tijd dat het 1994

wordt.

Kennen? Van gezicht, maar
meer ook niet. Alleen als weer
eens een politicus van partij
verandert, dan horen ze weer
een wat meer over de raadsle-
den op wie ze destijds hun
stem uitbrachten. Maar of dat
zon beste indruk maakt?

koningen Eindstraat bewust zonder gasleiding gebouwd

Buurt Brunssum wil
aardgas-aansluiting

correspondent
C_N<j_7~~
i *\in M ~ Cor van den Brand
hfUjlsSu

gezin aan de Eindstraat te
ib de „ Vechten al ruim een jaar

0 "Oningvereniging Bruns-
een aansluiting op hetttb.^onet te krijgen. Ook de ande-

'a van rs 'n de straat zijnversto-
ve__. aardgas en willen graag

warming.

Van den Brands woning maakt deel
uit van een reeks van zes die in 1983
bewust gebouwd zijn op een afgele-
gen terrein, speciaal bestemd voor
mensen die financieel niet al te
draagkrachtig zijn en die bovendien
beroepsmatige activiteiten ont-
plooien die in een woonwijk minder
snel geaccepteerd worden.
„Om de woonkosten zo laag moge-
lijk te houden voor deze doelgroep,

die oorspronkelijk geen comfort
wenste, hebben wij in onze filosofie
gekozen om de woningen niet aan
te sluiten op het aardgasnet. De
heer Van den Brand heef inderdaad
gelijk als hij zegt dat op zijnverzoe-
ken tot aansluiting negatief gerea-
geerd is", zegt adjunct-directeur
Van Herpen van de Woningvereni-
ging Brunssum.

„Ik heb in mijn eigen woning een
kolengestookte centrale verwar-

ming aangelegd. Maar in de andere
vijf woningen hebben de mensen
alleen een kachel in de huiskamer
staan. Wij betalen 672 gulden huur.
Aansluiting op het net zou 44 gul-
den meer moeten kosten. Dit zou
volgens de bouwvereniging de wo-
ningen te duur maken. Maar wel
een huurverhoging van 5,5 procent
doorvoeren. Die kunnen wij blijk-
baar wel betalen!", foetert Van den
Brand.

„Die huurverhoging is een landelijk
gegeven", reageert Van Herpen.
„Daar kunnen wij niet omheen.
Aansluiting zal ook verzoeken tot
plaatsing van centrale verwarmin-
gen tot gevolg hebben en dat levert
weer een extra huurverhoging van
zeker zestig gulden op. Dat is naar
onze mening voor de mensen die
veelal een uitkering hebben, niet
meer te betalen. Maar er is nu wel-
licht behoefte aan meer comfort,
anders dan indertijd. Een eventueel
nieuw verzoek zullen wij, samen
met de gemeente, opnieuw bekij-
ken", aldus Van Herpen.

I ontmoeting /^_Ë|jjjjffij
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Koffie
"Na Maastricht, Heerlen, 'Landgraaf, Roermond en Beek
wil ook de gemeente Kerkrade ,
overstappen op Max Havelaar-
koffie. Koffie voorzien van dit
keurmerk is rechtstreeks afkom- .
stig van kleine koffieboeren in
de Derde Wereld. Omdat er
geen tussenhandelaren aan t,e
pas komen, wordt deze boeren
een betere prijs en een beter le- .
ven gegarandeerd. 'Zuivere I
koffie' dus. Met het schenken
van de solidariteitskoffie wil'Kerkrade een voorbeeld aan de l
burgers geven.

Nievelsteinerbrug weer terug

oostelijke mijnstreek



VAKANTIE & RECREATIE^
Advertentiecombinatie van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 V^r __ J|

I —p#^^l I! KERST OP TEXEL j
Plak deze advertentie op een briefkaart en doe m op de (

I bus. Wij sturen u de Vakantiereisgids Texel dan gratis toe. i
STICHTING VVV TEXEL PROMOTIE 1 \

i Üp» nsmisi imupiH buk itiomo 14741 _? 1____________ *Tfifm Lu^Tl^rK^A. __, _ m^'sA.^ÊmmW

Breng uw kerstdagen door

op Texel
'nEiland van rust en ruimte! Vakantiecentrum 'Dennenoord'
heeft nog enkele 5 4-pers. stenen bung's. m. ligbad/ktw

radio en 4"" 6-pers. stenen bungalows vrij!
Inl. + reserveren: 02220-12423.

WA-61R
AMEI-AND en TERSCHELLING. T.h. 1992 stacaravans,
2 sl.k., gaskachel, str. water en wc. Voll. inger. Inl.
05180-1206 (niet op zondag). WA-61R

KERSTVAKANTIE
TEXEL NATUURLIJK!

Boek nu een comfortabel weekend- of midweekverblijf
in een vijfsterrenbungalow met gratis subtropisch

zwembad: Bel ZILVERBERKPARK DE KRIM TEXEL:
tel. 02220-16275.

WA-61R

Ontdek Groningen vanuit het EEMSHOTEL in DELF-
ZIJL. Slapen en eten boven zee: uniek in Europa! Nieu-
we luxe kamers, sauna, fitness. Info: 05960-12636.

GR-61R

Hotel Boschlust*" 4-daags KERSTVERWENARRAN-
GEMENT in de Gaasterlandse bossen, compleet mcl.
kerstmenu's va. ’ 310p.p. Inl. 05147-1270. FR-61R

Bung.park 'DE BREISTROEKEN'. T.h. luxe stenen bun-
galow v.v. erv, kl.tv., compl. inger. Nog enkele vrij met
kerst. Tel. 05282-1238. DR-61R
GEEN PRETPARK, luxe 5* bung.'s met grote tuin aan
bos Ideaal wandel-fietsgebied voor rustzoekers. Boek
nu voor 1992 krokusvak. / 468,- tel. 05280-65803.

DR-61R

Holten. Vak.oord „De Lindenberg" FOLDER 92 LIGT
VOOR U KLAAR. Vraag gratis folder over de 33 vrij-
staande in het bos gelegen vak.bungalows met alle
comfort zowel in als buiten de bung., zoals ktv, inci-vi-
deo, verw. zwembad, speeltuin, kantine, wasserette,
sportveld enz. Nog mogelijkh. hoogseiz. In voor- en na-
seizoen 50-plussers belangrijke korting. Postweg 1,
7451 TS of bel 05483-61364. OV-61R

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va-
kantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en week-
endverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fantastische
attrakties, de nieuwe Wildwaterbaan, spannende wes-
temshows, gezelligefamilieavonden en het unieke Fuji-
bergbad voor sprankelend veel zwemplezier! Ga langs
uw postkantoor of postagentschap én haal gratis de
nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231-3000. OV-61R

Subtropen in de Gelderse Achterhoek
Te huur 4-6-8 pers. bungalows of chalets op recreatie-
centrum, o.a. subtropisch zwembad, sauna, solarium,
fitness, hairstyling, bar/bowling, restaurant, tennisba-
nen, supermarkt, vis- en roeivijvers en verwarmd open-
luchtzwembad.

MARVELD RECREATIE
Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo, tel. 05440-61638.
Folder op aanvr. Kerst/oud en nieuw reeds vol.

GE-61R

f PE.p_.__. ■«■« MMrti._T.M-.■*, Tel. 02246-1560. <|
"t/i-A 4/6/8/10 pers. bungalows aan duin, 2/3/4 slaapk.

VO_> yy'kend/19S//595. Kerstwk./595//1295. J
ST. MAARTENSZEE. 6-pers. bungalows a. zee nabij
subtropisch zwemparadijs. Kerstarrangement / 470,-.
02246-1595, na 18.00 uur 02230-22662, ook info '92.

NH-61R

KERST AAN ZEE
Een comfortabele bungalow in de kerst-midweek van
maandag tot vrijdag mcl. entree recr./kuurbad. Op 500
m v het strand en de duinen. V.a. / 510,- vakantiepark
Hof Domburg. Domburg - Zeeland. Tel. (01188) 3210.

ZE-61R

RCSeseP°eer eeTv^'of VAKANTIE WONING SER-
zomervakantie aan strand VICE. Zeeland verhuurt
en zee. Vraag de 36 pagi- (365 dagen) hele luxe
nas grote brochure aan bungalows met uitzicht op
vol kampeer- en bunga- zeer comfortabele cara-
lowvakanties. Gratis toe- vans. Bel voorde brochu-
gang subtropisch zwem- re: 01107-4290. ZE-61R
paradijs. 01107-4200.

FREETIME HOMES
heeft met Kerst nog enkele bungalows vrij. 4-6 p.

Bel snel 01185-2735 of 070-3961130
ZE-61 R

VALK£_!BURG A/D GEUL

{'m Mooie Kerst!
Een 3-daag» «rang-mentvanaf ’92.- p.p.

■ _P^fP^^Pl«!^V_Rv mmmM

HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L)
Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer.

Wij sturen u graag onze folder, tel. 04703-2098.
Speciale kerst- en thermaalbadarrangementen.

U-61P

Neerlands Mooiste Recreatievili-A's
Koopt u inJulianadorp aan Zee

▼▼ Tanneeruhetbelangrijkvindtdatuenuwgeziner />^€]D\ Een mime Zl, en eetkamer
1 1 fafen toe 'even helemaaluit zijn. Wanneeru allang v £_3<c .111, ....... . j __. . "_K \ En a's u wl" voorzien van1 Jl f denkt aan een tweede huis 'buiten' (maar dan moet het

\\ wel bijzonder zijn). Of wanneeru hetzinvol vindt uw geld f-A üpen ',a'ird sauna en

W W gunstig en waardevast te beleggen, dan zult u waarschijn- f/ j bubbelb_d.

f ■ lijk nooit meer zon aantrekkelijke locatie vinden. )k\ __HPPi9PW9P99
Immers ruimte direct aan zee is zeldzaam geworden. //u■ /Jr p 1 Uit degrotebelangstelling

J^ Hetfasci- steensoorO /^__^V_,^ blijkt dat Ooghduyne de
/M\ i nerende, en zijn zeer ruim van opzet: aandacht van velen heeft

i*C jf f maar meerdere slaapkamers. getrokken. Wilt u nog een
/|§|||P) * ingetogen 1ruime badkamerop debega- kans maken op een van

Wanneer u wandelt op uw |j||g|n tropische ne grond en 1 aparte douche- deze bijzondere villa's

eigenprachtige club-golfbaan ' - i_>^ zwembad.de gu ,&h komt u dan spoedig even
(NGF-normen), komt ude sauna's, de squashbanen. de fCV_^2_F^P^# langsvooreen uitgebreide

unieke 'drivingrange on fitnessclub, de biljartkamer. \__*_»<S~ T^^ kennismaking en rondlei-

water'tegen. I" ziet degezel- de shops, de beauty-salon. f| ____! il J » mg-
lige buitentennisbanen, het de pub, en het uitstekende " *■' v ,-£,

Jeu de Boules-veld en ge- restaurant, om maar enkele ruimte op de eerste verdie- V beeft al een villa voor
heel in Britse stijl volwas- elementen te noemen. ping. 2 toiletten, een super- f198.500- (inclusief btw

senen elkaar op het croquet- keuken met o.a. afwasma- en hypotheek mogelijk

veld plezierig dwars zitten __hflMM§ir_M_fl chine' oVen en maKne' ron '°'(-m'

En als u weer even lekker Hp_MHM_____ ./"". _^_c —ij^uitgewaaid bent \£T*<^ WUt u meer informa-

l^A strand _/_^_/_|T| P xif^ 45045, offax naar.
.ijiEr^J.^ (loopaf- De villas zijn ge- >_^É2 _1 _: ___, \ 02230-42100.

'"'cW\. /^J__ sland)- bouwd van een r_i. il__ _ï 3 _^/.f_„ __ Het 'OoBhduyne'
j \J dan maakt ven witte betonbreuk- j&~^h±\U ~ Slmm! -MjSduJn- informaliecen"
Auw gezin ge- steen (een zeer"^^"^k^**" ~ " ""§*"*. trum is dagelijks

£/ bruik van de vele duurzame fc. BE*Cyy van 10.00 - 17.00
faciliteiten in uw eigen club- va\% 1 \lÈa> *O "" geopend'
gebouw C_ * Ook in het weekend

■^^___; ___J-^w
OOGHDUYNE
NEERLANDS MEEST EXCLUSIEVE VILLAPARK

Villapark 'Ooghduyne-2', 1787 PS Julianadorp aan Zee, (gem. Den Helder)

6365 KIRCHBERG/TIROL 40%^ «
Tel. 09-4353573413 <*r

All-in v.a. f 725, 10 dgse busreis HP, 7 dgn skipas, 6
dgn skiles, 7 dgn ski-uitrusting Dolomieten ski safari v.a.

’ 815,10 dgse busreis HP, 7 dgn skipas, 6 dgn skibege-
leiding, 7 dgn ski-uitrusting, langlaufsafari v.a. ’ 570,10
dgse busreis HP, 3 halve dagen langlaufles, 7 dgn
langlauf uitrusting, 3 langlauf excursies, groepskorting
v.a 10 pers. Reizen ook met eigen auto mogelijk. Reis-
buro JOY TOURS LID ANVR/SGR. Tel. (070) 3633939.

OS-61R

mm. mL^ Gastvrij,
______________Ob~ steervol en...HotelAm Berghanc dichtbij!

De unieke schitterende liggingvan ons hotel In Bad Bentheim,
aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, deroyale kamers en

suites met alle denkbare comfort, het binnenbad (29°C) en het ,
relaxcenter, de bar. lounge en restaurant (met meesterlijkekok!)

garanderen u een zorgeloos verblijf. Onze faam van gezellig
luxueus hotel maken wij ook graagvoor u waar' Ons aanbod:
midweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,- p.p.
of weekend-arr. (2 nachten) HP v.a. DM 165,- p.p.

Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratisfolder. Fax 09-49.5922.4867.

VOORDELIGE VAKANTIEWONINGEN (
Een enorm aanbod van voordelige vakantiewoningen,
pensions en hotels in de bosrijke gebieden van Duits-
land voor liefhebbers van natuur, cultuur en sportieve
ontspanning. Vanaf / 230.- voor 2 pers./week tot / 750.-
-voor 7 pers/week. Gratis (nieuwe) gids: ADE, afd. R.,
Postbus 400, 6710 BK Ede, tel. 08380-19563.

DU-61R

_Ê_E_i __i J&terrfmtftöT i
Droomvakantie in 't berestadje net over de grens I
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheimmet zijn beu- I
velachtige, bosrijke omgeving.Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-bar, I
telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorci I
Tevens fietsverhuur.
Luxe -i-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p. I
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan- I ■(rekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentheim. Duitsland.
Bel 053-35 32 46 (NL) of09-49 59 22 828 (BRD) voor gratis
prospectus. Fax. 09-4959 2243 49 |
Mooie betaalb. VAK.WONINGEN (ook voor wintersp.).
Beieren, Sauerland, Eifel, Zwarte Woud. DM 280-495
p.w. en pens./hotels (HP v.a. DM 33,-). Tel. 038-532932.

DU-61R
Fantastische 7 daagse kerstreis v. ALLEENSTAANDEN
n. h. Zwarte Woud. Bel voor info 'Samen Uit' in Duiven:
08367-67028 (ook na kant.uren). DU-61R

Goedkope wintersport
HOGE TATRA, 2600 MTR., INCL. BUS/VLIEGTUIG/
'"HOTEL met zwemb./volpens./skiles en skipassen,
v.a. ’ 670,-. Info en boekingen: Sneeuwbal Wintersport
08818-1237. WI-61R

___.a_r_._ uil!!..-!- ,
KERSTVAKANTIE IN

BUNGALOWPARK
'TWOLFSVEN - MIERLO
Comfortabele 4-pers. en 6-pers. bungalows

vrijstaand, bankstel, TV, CV, 2 en 3 slaapkamers.
Prachtig park met overdektzwembad met

kinderbad en whirlpool (gratis), tennisbanen,
midget-golf, fietsenverhuur, restaurant, etc.

HEIDE EN BOSSEN IN WINTERSE SFEER.
Nog enkele bungalows vrij.

Informatie/reservering: dagelijks, ook in week-
end, van 9 tot 20 uur. Telefoon: 04927 -616 61.

Daarstraalt hetplezier van af.

Zonder dat u meteen forse MOTORBOOT
bedragen voor een hotel, maandblad voor de kleine motorvaart

bungalow of appartement HET NIEUWE NUMMER
moet betalen toch genie- NU OVERAL IN DE
ten van een vakantie in TIJDSCHRIFTEN-WINKEL
een andere omgeving? Een abonnement? Bel gratis:
Eenvoudig! Door vakan- 06—022 42 22tiewoningruil kun je er
eens vaker tussenuit. Het »JIWB regelt ALLES voor u. y^É A__Ë___>i_
IWB, Postbus 301, 8160 ||fW*S WW

— ______Np£s__.

JIWS? 'ifl*& MOTORBOOT_-__l_____^________a___ _______! het vakbladvoor de kleine motorvaart

Kibboets
Wonen en werken in een unieke samenleving 6 weken
of 3 maanden al voor f 1095 mcl. retourticket en deelne-
mersmiddag vooraf. Maandelijks vertrek. Bel K-TOURS,
telef. 020-6463331 ANVR/SGR. WV-61R

STACARAVANS BUNG.TENTEN, CAMP.PLAATSEN.
Op 40 luxe *** en **** campings in geheel Frankrijk.
CAMPING CONTACT. Tel. (02507) 14746/13773.

FA-61R
U houdt van RUST, prachtige NATUUR en PRIVACY is
een must!! Dan is Pare la Male uw volg. vak.bestemming
want Pare la Male is 'n gez. fam.park met 4 luxe bung.,
gr. zwemb. en 7 Ha eigen terrein in Z.W. Frank. Bel (NL
gespr.) voor meer ml. en uitgebr. doe. tel. 09-
-3363304175. FA-61R

Gids '92. SEJOUR EN FRANCE
Goede betaalb. vak.woningen. Veel keus.
Lid. SGR. Tel. (085) 257.300. Gratis gids.

FA-61R

Tl ROL - ÖTZTAL, voor kerst/nieuwjaar: kamers halfpen-
sion, voor 10 personen, met eigen zitkamer in Haiming;
en skiën in Kuhtai, 2.000-2.500 meter, met gratis skibus
10 dagen ’ 500. Inl. 05910-22293. OS-61R

„j mmmmmmmmW^^^T — Exclusief: Op de mooiste campingsvan Frankrijk, Spanje,
_T-* _____ _P_i _____B
%w* _■ lfr.^M "Tr*__r*^___ ltalië- °°stenrijk, België en Luxemburg staan onze "BL.' _^S B_______ï_f____ l__B_f luxueuze 6-persoons bungalowtenten en splinternieuwe

PT stacaravans voor u klaar. U hoeft er dus alleen maar met

W^W Wrl-f, p" veel voorpret naar toe te rijden. Voor de kinderen worden

"____-*_! !___ ________■_■? £_HÉh door onze couriers leuke spelletjes georganiseerd, terwijl u
r__P^__L__r__- J?" ''"'■ —^^^^^^ 4>^H _____P-nK. lekker baantjes trekt of in het zonnetje zit.

r kampeerspullen, want de bungalowtent of stacaravan is volledig m tÊ^^Ê
ingericht van eierdop tot koelkast en u slaapt ook nog op echte j^^f|_| KL

bedden. Om het zorgeloze gevoel compleet te maken, kunt u m. -J Ksl^ ï
nu ook onderweg in onze bungalowtenten overnachten. fi \r^m' * §__%^
Actief: Al onze campings zjjn ingesteld op gezinnen met Ww~_. W&*
-^mjÊÊfftl^Ê actieve kinderen. Natuur, cultuur, sport en spel ~*^ >*&■*% ■'■■-. -~-*^jjËfJm
VjfiHMff H liggen allemaal binnen handbereik voor een ">»_:"3___ ___
WjT^ÏJ S betaalbare prijs. Vraag even onze brochure aan: 073 " 43 00 00

f iV^^-^^AUTOVAKANTIES

BIC ____Kb__ _2_____L_L F*~:'~ï-r*.,,-mmm\
Wij «taan 7 dagen /___|_fTi I P__. __M__ _^______.P' -/_
per week __T___
persoonlijk WÊÊÊÊmmmmWÊÊÊÊmmmAWA BBBp____________________l |
voorukiaar. gg| JA STUUR MIJ DE GRATIS BROCHURE |■ 1 I

■UI NaétmMw./Dhr.: ->_______%____ i
vyfc/y iJm Adres: SAjaStS
onwrr«>_Ha_ _______)_ï___3 m^LSkS <o^a^Êßf*^w%

UUllt^Bk Postcode/Plaats: |^"\.J^^ _, f'
J g, In geslottn envelop zonderposttegel sturenaan EuioSiles, Antwooidnummei 10714._200V_Den_«_ L__*_________»«____- _ ■

DE WINTERSPORT-SPECIALISÏ
10 dgn. bus, halfpension en 7-dgse skipasv.a. / 49!
Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Vraag de brochure bijl
Travel: 050-144255 (lid SGR). Wl-f

Speciale 12-daagse (23-12 t/m 3-1-92)
KERST- EN NIEUWJAARSREIS

(óók voor alleengaanden).
INTER TRAVEL HOLLAND BV contracteerde excj
voor haar gasten het sfeervolle hotel MERCEDES
Lloret de Mar voor iedereen, die KERST EN NIÊ
JAAR eens op een andere wijze wil beleven. Int)
verv. per luxe Royal Cl. touringcar, VP, (elke dag o
breide lunch en 4 gangen diner met verrassende i

laanse specialiteiten), zeer uitgebreid Kerst- en 0
jaarsavond- diner/dansant, gratis wijn of sect,
avond live-muziek, 4 gratis trips naar o.a. Andorra.
zoek night-club etc. Kamers met bad/douche, wc.
kon, tel. en verwarming. PRIJS ’1.259,- PER'
SOON. (Géén toeslag 1-persoons kamer). Voor i"
tingen, boekingen of een gratis folder: Knt. VU
03473-76024 ma.-vr. 9-22 u., za.-zo. 12-18 uur.
Rotterdam 010-4777444,Knt. Wormerveer 075-21

S£
Costa Brava v.a. / 210.-
Barcelona v.a. / 210.-

Salou v.a. / 225.- ___2_____ AmmCosta Bianca v.a. / 250.- M K
Retourprijzen per pers. I93_H '*H_f__l
(bijna) dagelijks naar »,<-_____-. .______u_l

Spanje, 29 bestemmingen. .^/^-^^R j "^Luxe bussen. Toilet - '/ l^^\/__~
video - airco - royal class L^. \a r-^ÖHHW

Iberbus
(020) 6241010

SP-61R

jereinste rust en ruimte.-
KNEMARKENIjig

f-r-, j-i . Vraag legen portokosten '<?s_^( uitgebreid mtopakket aan w

//T/ffl\ " Dansk Feriehus
" ïr__f__ v - Bookingburo Hollartd

nFR - Hoofdweg 99_,;,:"; hu, h„.,u,.„ 9681 AC Midwolda
1

—' Telefoon 05975-1416^
____»KMH_l>MiK__i,._l,._: l _.M:i:i_^.«»,M,^

...dat is geen sprookje,
dal is DENEMARKEN:? SSKffiT^Lw

TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialist, biedt u een
ruime keuze uit meer dan 6000 woningen, verspreid over

fat* Denemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wel ***j
%é ___J v-_ Vraag de uitgebreide katalogus aan en reserveer bij fL

ijïrj^f-* TROLL TRAVEL bv (lid ANVR-ReisorganisatoreP ]]J"Z. <W en Stichting Garantiefonds Reisgelden).

("- 4_fe_K__ru_# Trollstraplein 8. 3332 JB ZWIJNDRECHT.*2feaMSël-^S Teleloon 078-191700 ol 195955 Telefax 078-191549^

V I["_£]WiLtiJ&Bl^mmmwW
SNEEUWPLEZIER «

in '"hotel met zwembad kerst/krokus in Hoge .
’ 359 - p.w. HP (ook andere periode), sneeuwz 6

Balaton Travel (073) 425738. j'

Let op nog enkele plaatsen voor 22-daagse rondre'5
va, Bali en Lombok.'
Vertrek mrt. t/m dcc. '92. Incl.: vlucht, excursie e"
op basis van LO. Vol = vol / 2450.-. a <
Inl. HOLLANDIA TRAVEL 058-124085. Jü> i— 1 — ïfiti^
23 dgn. elke week in 1992 een onvergetelijke vajka'L
Bogor, Ceribon, Djokja, Kalibaru en Bali + vol IP^g.
excursies + retourticket KLM-GA. Voor maar ’ 2^5
Inl. St. 'HET SCHONE STREVEN' L'wd., 058-1

JAVA EN BALI 1
SMARAGD TRAVEL Ü(BC^S»^VY^B '30-daagse overlandtour W^/fl^J^AA^Lw

va. april '92 elke maand, S^fV i\r^m^i-\
prijs / 3850 mcl. ticket, 'j# FMk

logies/ontbijt, vervoer en ?§&_.■"■ \%IAWOr.
div. excursies 0.1.v. Ned- &*.?s>;...

talige gids, eigen reis- T^'&'^K^Jiffilm
schema na overleg mogelijk, ;.\■ " _/^___*__?

va juli ook 3-weekse reis, ■>;"'.prijs/3500. - I'"'"*^'
Voor info 02280-12231.

IN-61R mm\

GOEDKOOPSTE TICKET?
SCHAKEL TRAVEL & TOURS, tel. 085-6495^VC_ji

FLAMINGO-PARK CURAQAO
T.h. op ons natuurpark, 5 min. van strand, 2- en Igp
bung's / 75 3p., / 85 4p. en ’ 95 p.d.p.bung. Inl- JV54464.

NOG DEZE WINTER NAAJI
DE SUBTROPEN?

De winter even subtropisch doorbreken?
Dat kan Center Parcs heeft de komende maanden
enkele comfortabele bungalows vrij. Met subtropl

faciliteiten op loopafstand.
En... omdat we toch in de feestmaand zitten.^doen wij er iets extra's bij Als u een midweek- " ,

weekendverblijf in januari of februari boekt onWa
vin uw bungalow een royaal surprisepakket #

Helemaal gratis. In alle parken in Nederland en o
(m.u.v. Het Heijderbos). zijn

En dat terwijl de prijzen in de winter het gunstige> gn
Voor slechts tl. 340,- zit u in januari bijv een miO^lang in een 6 persoonsbungalow (type 21) 0^ogn-
Het Vennenbos Dat is nog geen fl 60,- per pc' b *

BOEK VÓÓR 6 IANUARIjS^
Blf CENTER PARCS a

en u ontvangt een gratis surprisep3'^'
Belgratiso6-0 226 22»^

Boek meteen Bel op werkdagen tussen 8 4?0n u^
22.00 uur en in het weekend tussen 1000 en la _a|

Of ga langs bij RABO-bank, Holland Internat^' R
Reisbureau, reizen verkopende ABN-AMRO o

Neckermann Reizen, ANWB of VW-i kantoo

CenterParcs }
THE UNIQUE SHORT BREAI4^/

L
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Programma
betaald
voetbal

eredivisie
Fortuna Sittard - MVV, bij 0
staakt wegens mist

Vandaag 19.30 uur
De Graafschap - RKC

Morgen 14.30 uur
Roda JC - VVV
Utrecht - PSV
Twente - Feyenoord
Sparta - Volendam
Ajax - Vitesse
Den Haag - SVV'Dordrecht '90

PSV 16 11 5 0 27.8-17
Feyenoord 17 10 6 1 26 _4- 9
Ajax 16 10 3 3 23,36-10
FC Twente 17 8 5 421
Vitesse 17 7 6 420 _
Sparta 16 6 7 3 19 .
RodaJC 17 7 5 5 19 23-21
Groningen 16 6 6 4 18 24-17
FC Utrecht 17 5 8 4 18.19-17
RKC 17 5 6 6 16-31-29
Volendam 17 5 5 7 15 'MVV 17 4 7 6 15
SVV Dordr 16 5 3 8 13 .
Willem II 17 4 5 8 13 17-24
Den Haag 17 2 7 8 11:
Fortuna S 17 1-8
Graafschap 17 3 3 .
VW 16 1 5 10 7 14-34

eerste divisie
Vandaag 19.30 uur
NAC - RBC
Emmen - NEC
Cambuur L. - Wageningen
Excelsior - AZ
Go Ahead Eagles - Zwolle
Eindhoven - Heracles
Helmond Sport - Veendam mlM~TOP - Heerenveen
Morgen 14.30 uur
Zeeland - BW Den Bosch
Telstar - Haarlem

Cambuur L 20 11 4 5 26.
Telstar 20 10 5 5 25^53-35Heerenveen 20 11 3 625
Haarlem 20 10 4 624 32-31
NEC 20 9 5 623 .
RBC 20 9 5 6 23.:
Den Bosch 20 9 5 623 .
Wageningen 19 9 4 6 22*22-19
AZ 20 8 5 7 21.37-27
GA Eagles 20 8 5 7 2134-30
Heracles 20 7 7 621"34-30
NAC 18 7 6 5 20,1 -25
Veendam 20 8 3 9 19 _6-31
FC Zwolle 20 6 6 8 18;28-32
Excelsior 20 8 2 10 18^41-46Eindhoven 19 5 7 7 17.33-30
Emmen 20 5 7 8 17 .
TOP 19 3 6 10 12 22-38
Helmond Sp 19 4 4 11 12 .
Zeeland 20 2 3 15 7 .
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

vierde periode

AZ 2 2 0.
RBC 2 2 0 14
Telstar 2 1 1 0 3. 5- 1
Emmen 2 1 10 3 4-1
Veendam 2 1 1 0 3■ 2 - 0
Eindhoven 2 1 1 0 3,- *2- 1
Heerenveen 2 10 12 6-4
NAC 2 1 0 1 2 5-4
Excelsior 2 1 0 1 25-4
NEC 2 10 12 4-3
Den Bosch 20202.4-4
Heracles 2 0 2 0 2 1-1
Haarlem 2 10 12 5-7
FC Zwolle 2 10 12 2-4
TOP 2 0 111-
CambuurL 2 0 11 _""#"- 7
Helmond Sp 2 0 1;
GA Eagles 2 0 1;
Zeeland 2 0 0 2 0:
Wageningen 200200-4

buitenland
BELGIE
AA Gent - Anderlecht 1-3

Vandaag 20 uur:
Charleroi - FC Luik
KV Mechelen - Club Brugge
Standard - Eendracht Aalst
FC Antwerp - FC Kortrijk
Racing Genk - Beveren
Morgen 15 uur:
Waregem - Germinal Ekeren
RWD Molenbeek - Lokeren
Cercle Brugge - Lierse SK
DUITSLAND
Werder Bremen - Bor. Dortmuna
Fort. Düsseldorf- I.FC Nürnberj.'

Vandaag, 15.30uur:
Bayer Leverkusen - Wattenscheid 09
Hansa Rostock - Bayern Münch«n
Dynamo Dresden - Hamburg.
VfL Bochum - I.FC Kaisersk
StuttgarterKickers - I.FC Köln
Karlsruher SC - Vfß Stuttgart

Morgen, 18 uur:
MSV Duisburg - Bor. Möncl.i
bach

FRANKRIJK
Caen - Lens 2-0

opstellingen
RODA JC - VVV
Morgen, 14.30 uur
Scheidsrechter Blankenstein |
Roda JC (opstelling): Bolesta. Senckei
Verhagen, Hanssen, Trost (?). Brr
Boerebach, Luypers, Hofman. A
Ter Avest. Reservebank: Smit.
chukwu. Stefan Jansen ("
Luer, Haan.

VW (selectie): Roox, Verbt
Polman, Derix, Rutten, Smits, V.
broeck, Braem. Venetiaan, Van der
Kaay, Gerestein, Langerak, Weerts.
Custers, Graef of Janfada.

Teleurstelling bij MVV’ers na afgelasting

'We hadden het
duel in onze zak'

het duel hebben gehad, zal MVV
aan het denken hebben gezet.
Bovendien kwamen de Maas-
trichtenaren in de eerste minu-
ten erg goed weg. De overtre-
ding van Benneker op Doufikar
was zonder meer een strafschop
waard", aldus Kessler."
Voor Roger Reijners was de af-
gelasting een erg bittere pil. Het
eerste optreden van de oud-For-
tunees in De Baandert, na de
transfer naar MVV, duurde voor
de Roermondenaar veel te kort.
„Ik was geladen en gretig. Dan is
het rot dat je door de omstandig-
heden buitenspel wordt gezet. Je
wilt je in je 'oude' stadion na-
tuurlijk graag bewijzen. Dat ging
helaas vanavond niet. Er zit niets
anders op, we moeten op herha-
ling", aldus de teleurgestelde
Reijners.

van Fortuna kwamen niet eens
uit het kleedlokaal om te vragen
hoe het met de mist was". Meijer
had kansen gezien voor Fortuna,
maar meer voor MVV. „De kan-
sen voor Visser en Lanckohr
waren er bij een minder gladde
grasmat gegarandeerd inge-
gaan".

Ook Reginald Thai sprak van
een gemiste kans voor MVV. De
lange stopper vroeg zijn oppo-
nenten van Fortuna half schert-
send half serieus 'of ze niet meer
durfden. Toch was er in De
Baandert minimaal één man die
Fortuna de sterkere ploeg had
gevonden. De Sittardse oefen-
meester GeorgKessler liet weten
niet bang te zijn voor een herha-
ling van een wedstrijd Fortuna-
MW. „Het aantal kansen dat wij
met name in de beginfase van

DOOR HANS STRAUS
SITTARD - Er was sprake van
tegenstrijdige gevoelens nadat
scheidsrechter Houben de derby
tussen Fortuna en MVV voortij-
dig beëindigde. Bij Fortuna
overheerste opluchting, omdat
de ploeg bij een herhaling van
het streekduel weerkan beschik-
ken over de geblesseerden An-
ton Janssen, Fred de Jong en
Richard Custers. Het was alsof
de Fortunezen voelden dat zij in
de slotfase van de eerste helft
aan een achterstand waren ont-
snapt. Bij MW overheerste in
tegendeel de teleurstelling. Rob-
bie Delahaye, de aanvoerder van
MW, verdween vloekend in de
spelerstunnel.

„Los van het feit dat doorspelen

natuurnjK onmogenjK was, _.<__._

ik verschrikkelijk dat het duel
afgebroken moest worden.
Goed, we kenden een slechte
start, maar daarna hadden we ze
in onze zak", aldus Delahaye,
doelend op de Fortuna-spelers.
Ook MVV-trainer Sef Vergoos-
sen had liever gezien dat er was
doorgespeeld. „Houben last af,
terwijl de omstandigheden het-,
zelfde waren als vóór het duel.
Maar afgezien van de twijfel aan.
de juistheid van de scheidsrech-
terlijke beslissing, is het natuur-
lijk doodzonde dat we niet door
konden gaan. Vooral omdat we
domineerden en de beste kansen
hadden", aldus Vergoossen.
Ruud Hesp, doelman van Fortu-
na, dacht het eerst aan de 5000
toeschouwers, die dè weg naar
De Baandert hadden gevonden.
„Het is vooral rot voor de men-

laken. Volgens de Meerssenaar
was het MVV dat gretig was te
hervatten en Fortuna dat blij
was met het uitstel dat uiteinde-
lijk afstel werd. „Het grote ver-
schil tussen Fortuna en MVV
was het zelfvertrouwen. Wij
stonden te trappelen om op-
nieuw af te trappen, de spelers

sen, die uitkeken naar de derby.
Voor onszelf zou het erg lastig
geweest zijn om na herhaaldelijk
uitstel van Houben weer te moe-
ten beginnen. Je bent weer koud
en de concentratie neemt af.
Erik Meijer, ex-Fortuna en spits
van MVV liet niet na de instel-
ling van zijn tegenstanders te

" Fortuna Sittard con-
tra MVV. De doelman
van de Maastrichtena-
ren, Alloy Agu, tuurt
waar de spelers en de bal
zijn.

Foto: Foto: PETER ROOZEN

DOOR FRED SOCHACKI

Waarschijnlijk op 5 januari vervolg van Fortuna-MVV

Derby de mist in
Ad Wijnands in
Zesdaagse van

Antwerpen

1ANTWERPEN - Ivan Lendl is nog
|tWee winstpartijen verwijderd van

; het moment dat hij zich definitief
ontfermt over de wisseltrofee; het
tiet 1600 diamantjes opgesierde
gouden racket in het tennistoernooi

»*
jan Antwerpen. Voor de tweede«eer in zijn carrière. Vandaag komt

i hij in de halve finale uit tegen BorisBecker, die in de kwartfinale met
i '-6, 6-2 de Tsjechoslowaak Korda
( Uitschakelde,

öaviscupheld Guy Forget deedin
|£et Antwerpse ECC-toernooi watledereen van hem verwachtte. Keu-
hg in twee sets verliezen (4-6 4-6). van Ivan Lendl. Hup het privé-i vÜegtuig in naar Parijs voor de ont-
vangst door president Mitterand.

Lendl vandaag
tegen Becker

SITTARD - Frans Houben
keek naar links, vervolgens
naar rechts. „Nee hoor, ik
staak. Ik kan weliswaar beide
doelen vaag onderscheiden,
maar de hoeken van het veld
zijn niet meer te zien en ook
mijn grensrechters niet. Ik
staak". Fortuna-MVV had pre-
cies drie kwartier geduurd.
Een helft waarin Fortuna en
MVV elkaar in evenwicht had-
den gehouden. De eerste twin-
tig minuten waren voor de
thuisclub; de Maastrichtena-
ren namen vervolgens het ini-
tiatief over.

- Ad Wijnands wordt
actief op de winterbanen. De

tTofwielrenner uit Eijsden, die in
*992 wegkapitein van de TVM-
Ploeg wordt, start eind januari
'21-29) in de Zesdaagse van Antwer-pen. Wijnands weet nog niet aan
J^elke renner hij gekoppeld wordt.Tevoren zal de Limburger, die twee
2esdaagsezeges op zijn naam heeft
staan, vrijwel zeker ook aan de Zes-
daagse van Stuttgart (16-21 januari)
Welnemen.

Fortuna-MVV 0-0. 45. Gestaakt
Scheidsrechter Houben. Toeschouwers:
5.000.

Fortuna: Hesp, Maessen, Samuel, Mor
dang, Janssen, Kicken, Barmentloó.
Sneekes, Doufikar, Driessen, Boogers.

MVV: Agu, Verhoeven, Joordens, Thai.
Benneker, Delahaye, Hofman, Reijners,
Lanckohr, Visser, Meijer.Uitslagen

Schaesberg
- De uitslagen van|je koersen, gisteravond verreden

,P de Draf- en Renbaan Schaes-berg, zijn als volgt:

Wanneer beide clubs het karwei af-
maken, was gisteravond nog ondui-
delijk. Feit is dat vandaag de poor-
ten van De Baandert geslotenzullen
blijven. „Dit weekeinde kan abso-
luut niet", aldus manager Jacq Op-
genoordt. „Gezien de Eurotop en de
werkzaamheden van politie en ME
rond dat gebeuren. Fortuna zal in
overleg met MW en deKNVB een
nieuwe datum vaststellen". Waar-
schijnlijk zal dat 5 januari worden.

MVV speelde zich vervolgens goed
in dewedstrijd en had via Hans Vis-ser en Hofman uitstekende moge-
lijkheden om op voorsprong te
komen.

Houbens eerste derby van dit sei-
zoen stond van meet af aan in het
teken van de weersomstandighe-
den. Het schimmenspel was vanaf
de zijkant amper te volgen. Kansen
waren er voor Marco Boogers en Ri-
chard Sneekes. Doufikar claimde
een strafschop toen Armand Benne-
ker hem onderuit haalde. Frans
Houben had het niet gezien. Doufi-
kar bleef met een geblesseerde

Achteraf waren alle partijen het roe-
rend met elkaar eens. De beslissing
van Houben was de juisteen aan de
hand van de eerste drie kwartier
kunnen de toeschouwers begin vol-
gend jaar wat verwachten. „Als het
NEC-FC Twente was geweest dan
had ik mogelijk niet gestaakt", be-
kende Frans Houben zijn derby-
gevoel. „De toeschouwers van van-
avond kunnen de nieuwe uitgave

van deze wedstrijd gratis volgen als
ze hun kaartje bewaren", merkte
Jacq Opgenoordt op. Een geste op
voorhand want als er al een helfl
gespeeld is, is het entree-bewijs
waardeloos geworden. Fortuna-
MVV krijgt volgend jaar een ver-
volg van anderhalf uur. Het voor-
spel gisteravond was, voor de enke-
ling die het kon volgen, al veelbelo-
vend.

schouder achter. „Er worden foto's
van gemaakt", aldus Opgenoordt.
„Misschien dat het sleutelbeen een
optater heeft gehad".

De beslissing van Frans Houben, de
Limburgse scheidsrechter had na
de pauze nog het verplichte half uur
gewachtalvorens te staken, was een
concessie aan het 5000-koppige pu-
bliek. „Je voetbalt ook voor de toe-
schouwers. En die zijn absoluut niet
in staat om te onderscheiden wat er
zich voor beide doelen afspeelt".

Festina redt PDM-ploeg
Spaans bedijf drie jaar hoofdsponsor

door trainer Robson gewisseld. De
speler maakte daarover veel mis-
baar, hetgeen hem op een schorsing
van een duel kwam te staan. In de
topper tegen Ajax maakte de Brazi-
liaan zowaar een doelpunt.

Persoonlijke fysiotherapeut moet PSV’er van blessure verlossen

Romario opnieuw
naar Brazilië

EINDHOVEN - Festina wordt met
ingang van 1 januari hoofdsponsor
van de wielerformatie van Jan Gis-
bers. De Nederlandse equipe be-
reikte gisteren in principe met het
Spaanse bedrijf, dat horloges ont-
werpt en verkoopt in Europa, een
akkoord van driejaar, met een optie
voor nog twee jaar. PDM, de huidi-
ge hoofdsponsor van Gisbers, blijft
nog een jaar co-sponsor.

handelde manager Manfred Krikke
ook al met Festina. Die onderhan-
delingen hadden geen succes. Ger-
rie van Gerwen, coördinator van het
beroepswielrennen in Nederland,
bracht de partijen weer bij elkaar.
Dit keer met succes.

EINDHOVEN - Romario is gister-
avond voor de tweede keer dit sei-
zoen teruggekeerd naar Rio de
Janeiro om zich te laten behandelen
aan de enkel. De aanvallervan PSV
denkt dat alleen zijn „eigen" fysio-
therapeut Nilton Petrone hem van
zijn welhaast chronische blessure
kan afhelpen.

?^arte Pieten-Prijs: 1. Flushing Rudy (F.v.
3
fierg) km.tijd 1.22.6; 2. Foscolo Impulse;

/Flower Jacky. Niet gestart: Farah du
i^mbart, Festival de Bell en Caronne Valo.
tj'hn. 2,50; pi. geen; koppel 9,80; trio 57,40.

1. Christina d'Axel (K.
jj^udstra)km.tijd 1.21.7; 2. First Kombo; 3.
...fwelsky. Niet gestart: Follie du Must en
?'anca Hanover. Winn. 5,40; pi. 1,80, 1,50,■#>; koppel 5,40; trio 129,40.
c'nt Nicolaas-Prijs: 1. Forte Diepnow (H.
"j^'ft) km.tijd 1.20.2; 2. Flying Princess; 3.tj?°mas C. Niet gestart: Fanny d'Amour.
3,"}n. 2,10; pi. 1,40, 2,10; koppel 5,30; trio
ï1 ° W. Jung-Landgraaf-Prijs: 1.
j'hel Groenhof (H. Grift) km.tijd 1.19.3; 2.s^ Ssy Kosmos; 3. Adelena Lobell. Niet ge-
l*l: Don Volante. Winn. 2,30;pi. 1,90,3,60;
0 PPel 16,90; trio 79,50.
yi- s- Selectie-Prijs: 1. Eifelperle (R. deO^ger) km.tijd 1.19.1; 2. Fabienne; 3. Ex-
tyiSs Bellwood. Niet gestart: Naturel.
j^'Jn- 1,40; pi. 1,10, 1,20; koppel 2,40; trio

~ K-reuz Electronic-Prijs: 1.Florida Sunshi-
Z { ". Velis) km.tyd 1.20.1;2. Balkan Victo-
lln Evert Vryenesse. Winn. 1,40; pi. 1,90,
£ "" koppel 10,20; trio 26.70.
(J ,drojewski Total-Prijs: 1. Flamingo Majo
jongen)km.tijd 1.20.9;2. Jamtu; 3. First
3a ne- Niet gestart: Transgressor. Winn.orii; Pl' l'9°p 290'koppel 15,20; trio 83,00.
s 0 ental-food-Prijs: 1. Snowshoe Thomp-
Z <"" Sirtonen) km.tijd 1.18.0; 2. Neptun
"Ó'dft ino- Niet gestart: Bart d'Over. Winn.
te,; P'- 5,40, 5,70; koppel 140,00; trio niet
W» en-
.or^sei"ij De Mijnstreek-Prijs: 1. Dean Bos-
SUn uM- v' Heel) km.tijd 1.18.7; 2. Family
V"?hlr>e; 3. Delius van Troje. Niet gestart:
C* Worthy, Carolus C en Another Ga-
5^T Winn 1.60; pl. 1,20, 2,40, 1,60;koppel
W_..trio 50,10.. Jf>handel L Horsch-Prijs: 1. Bobby Bui-
R... 3°rg (H. Grift) km.tijd 1.17.0; 2. Abbado
Wj' " Bravo Nora. Niet gestart: Raise a Bid.
",6o 1,50; pL I' 71'70' 2,60; k°PPeI 3-90; trio

totalisatoromzet bedroeg ’98.769,00. De topschutter kwam dit seizoen

ROERMOND - De handbalsters
van de Roermondse eredivisieploeg
Swift hebben hun eerste duel van
het dubbele programma in dit
weekeindetegen PSV met een 25-14
zege afgesloten.

Zege Swiftdames
Festina was de afgelopen jaren co-
sponsor van de Spaanse Lotus-
ploeg, waarbij de Nederlanders
Hermans, Ackermans en Suyker-
buyk onder contract staan.
Een aantal maanden geleden onder

In de Europese wedstrijd tegen Be-
siktas maakt hij zijn rentree. We-
gens conditie-gebrek werd Romario

nauwelijks in actie voor de lands-
kampioen. Tijdens de wedstrijd om
de Super Cup tegen Feyenoord
raakte hij geblesseerd. Pas na een
verblijf in Brazilië, waar vertrou-
wensman Nilton hem eveneens be-
geleidde,kwam hij sporadisch weer
in actie.

sport in cijfers

" PAARDESPORT - Vandaag
en morgen organiseert de PC en
LRV Oeloven Treebeek de tradi-
tionele St. Nicolaas dressuur-
wedstrijd. Dat gebeurt in ruiter-
sportcentrum Het Edele Ros in
Beek. Vandaag wordt om 16.00
uur begonnen. Morgen start de
Beginners-combinatie al om
09.30 uur terwijl de klasse Zwaar
vanaf 17.45 uur op het program-
ma staat.

►^ (ADVERTENTIE)

IJSSTADION GELEEN
Zondag 8 december, 18.00 uur

Mjinjjpr^ifi
Bakkerbart NIJMEGEN

TURNEN
Stuttgart. DTB-beker. Zeskamp, man-
nen: (resp. vloer, voltige, ringen, sprong,
brug. rek, totaal) 1. Tsjerbo
9,60-9,65-9,65-9.75-9,75-9,80-58,20; ■ 2.
Tsjaripov
9,60-9,55-9,55-9,40-9,90-9,50-57,50; 3.
Wecker
9,55-9,10 ~80-9,40-9,70-9,70-57,25.

TENNIS
Antwerpen. Mannen. ECC-toernooi, 2
miljoen gulden, kwartfinales: Krick-
stein-Gustafsson 6-1 6-4, Lendl-Forget
6-4 6-4. Indeling halve finales: Krick-
stein-Sampras/Camporese , Lendl-Bec-
ker/Korda.
Lengnau, Zwitserland. EK landen-
teams, mannen, groep A: Groot-Brittan-
nië-Duitsland 2-1, Nederland vrij. Groep
B: Frankrijk-Sovjetunie 3-0. Tsjechoslo-
wakije vrij.

GOLF
Sun City. Zuid-Afrika. Internationaal

toernooi 2 miljoen gulden, stand na
twee ronden: 1. Langer 133 slagen, 2.
McNulty 137, 3. Calcavecchia 139, 4. El-
kington, Faldo, Woosnam 141.
Tokio, internationaal toernooi, stand
na tweede ronde: 1. Naomichi O/aki,
Yokoshima en Yuhara 136 slagen, 4.
Kuramoto 137, 5. Mackay, Kaneko en
Fujiki 138.
Sydney. Johnnie Walker Classic, stand
na tweede ronde: 1. Parry 136 slagen, 2.
King, Fowler en Senior 137. 5. Baran en
Rafferty 138, 139. Van der Velde 145.

28,80 punten, 2. Franco 28,80, 3. Piefce
28.30. 26. Zwaai 19,40. Buckel: 1. Alle-
mand 26,51, 55. Plas 16,29. Vrouwen,
.ballet: 1. Kissling 26,30, 2. Snell 24,75, 3.
Breen 23,35, 21. Witte 13,80,22. Koevoet
11,50.

DAMMEN
Tallinn. Tweekamp wereldtitel elfde
partij: Valneris-Tsitsjov 1-1, stand 15-7
in voordeel Tsitsjov (maximaal 20 par-
tijen of 21 punten).

PAARDESPORT

Frankfurt. CSI. Dressuur, Intermediai-
re II: 1. Bontje, Olympic Larius 1258
punten, 2. Rothenberger, Attention
1252, 3. Lange, Arius 1242. Springen,
openingswedstrijd: 1. Moyersoen, Ei-
korn 0-51,71, 2. Melliger, Apollo M
0-53,19, 3. Kurt Maier, Quastries du Bear
0-56,07, 4. Sprunger, Gaston M 0-59,49,
5. Frühmann, Boeckmann's Gan
0-60,79, 6. Nelson Pessoa, Souviens-Toi
0-60,98.

Bakker jr.-Kivits 21-8 24-22. Kwartfina-
les: Nederland - Zweden 0-3 (Bakker jr.-
Von Scheele 16-21 21-23, De Vrind-
Lundquist 18-21 15-21,De Vrind/Bakker
jr.-Karlsson/Von Scheele 21-18 14-21
15-21. Finale: China-Sovjetunie 3-0.
Vrouwen: Eerste ronde: Nederland-
FiNland II 3-1 (Muller-Suomolaine 20-22
18-21, Hooman-Valasti 21-14 21-13. Mul-
ler/Hooman-Suomolaine/Valasti 21-17
21-6, Hooman-Suomalianen 24-22 22-20.
Kwartfinales: Nederland-China 0-3
(Muller-Gao Jun 16-21 14-21, Hooman-
Liv Wei 19-21 21-19 10-21, Muller/Hoo-
man-Goa Jun/Chen Zihe 10-21, 13-21.
Finale: China-Zweden 3-0.

TAFELTENNIS
Helsinki. Open Finse kampioenschap-
pen, I.andenwedstrijd: Mannen: Eerste
ronde: Nederland - Estland 3-2 (De
Vrind-Kivits 21-18 20-22 11-21, D»
Vrind/Bakker jr- Kivits/Solopov 21-17
21-10, De Vrind-Solopov 18-21 21-23,

SKI
Tignes, Frankrijk. Wereldbeker free
style: Mannen, ballet: 1. Kristiansen

LimburasDaablaó
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Mode Totaal

Zwarte leer markt in
Ophoven en Vroenhoven

Koort een kijkje nemen in de grootste zwarte leer markt.
Alle dagen geopend ook zondags.

Ketize uit 10.000 stuks ROKKEN, BROEKEN, JACKS,
NU v.a. ’ 89,-.

Reiskosten worden vergoed bij aankoop.
Venlosesteenweg 27, OPHOVEN.

Maastnchtersteenweg 72, VROENHOVEN.
Dankers Helmond. Tel. 04920-22923.

Te koop dames- en heren
TRUIEN; skibroeken. Cau- 2 BONTMANTELS mt. 48-
-merweg 57, Heerlen. 045- 50. Tel. 045-461084, na
422586. 18.00 uur bellen.

Bel de Vakman
Bestaande PARKETVLOE-
REN: schuren, borstellen en
verzegelen. Gratis prijsop-
geve. Tel. 045-740335.
Hens LIPS voor timmer-,
dek en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbi. advies
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen. voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERU vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar Bel. 045-418820.
Voer al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211

U vindt Uw marmer- of
TRAVETINVLOER dof of
grauw, wij maken hem weer
mooi. Bel voor onlichtingen:
04950-43704.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Voor al uw TEGELWERK en
verbouwingen. Tel. 043-
-625242 of 04405-2790.

KapperCosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-62939 of 66561.

Won-en 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 aUe showroomkeukens en mbouwapparaten welke in
da Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

! tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Oerdegelijke komplete wit eiken
keuken

Normale prijs ’ 8.472,-; Hom prijs ’ 6.998,-

Nu slechts ’ 3.698,-
Fraaie komplete mahonie houten

keuken
Normale prijs ’ 12.872,-; Hom prijs’ 10.798,-

Nu slechts ’ 4.498,-
Tijdloze komplete hout-kunststof

keuken
Normale prijs ’ 6.087,-; Hom prijs ’ 6.498,-

-| Nu slechts ’ 1.998,-
Etna inbouw gas-kookplaat

Type 010, Normale prijs ’ 690,-; Hom prijs ’ 415,-

-| f Nu slechts ’ 198,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industneterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Massief eiken EETHOEK,
doocsn. 1.20, met 4 stoelen,
pr. ’ 400,- Tel. 045-252662
ZMu26 hands MEUBELS?
OCÉ anoeK,(veel keus) Kou-
venderstr 208, H'broek.

Te k. 2 eenpers. in elkaar
schuivende BEDDEN

’ 125,-; grafisch zakreken-
machine, Casm 7.000 GA
V_ jr. oud. nw.pr ’300,-
-voor ’ 150,-. 046-521752.

Koop nu Uw
droomkeuken

vóór het volgend JAAR
en verdien ’ 500,- tot

DL IZEND gulden.
Wij reserveren gratis!
VOSSEN-KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein

en Eikenderweg 77, Heerlpan
Tel. 045-717555.

Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,

_
Riemst (B). 09-3212261156
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Koopje! 2 leren 2-zits BAN-
KEN en leren draaifauteuil,
donkerbruin (event. voor
student) samen ’ 100,-. Te
bevr. 046-526631.
Pracht klassiek BANKSTEL
met interieurvering, IV_ jr.
oud, ’1.275,- (nw.pr.

’ 4.500,-). Td. 045-323830.
Te k. massief eiken houten
BUREAU model jaren '50,

’ 250,-. Tel. 045-252694.
Te k. OPKLAPBED 130x190
in houten kast, ’ 175,-.
Oudeweg 187, Sittard,
vandaag na 14.00 uur.

Pim. 50 VLOERKLEDEN,
1.70x2.30, ’5O,- p.st. mcl.
BTW. Tel. 045-750119.
Te k. zeer aparte compl. ant.
SLAAPKAMER. Tel. 045-
-221038.
Te koop kl. eiken moderne
KLEERKAST; 2-zits bank-
stel, 2V2-zits bankstel,
blauw pastel; 1-drs. note-
houten garderobekast met
spiegel; oma's keukenkast;
oude bietenmolen; heilig
hart beeld 110 cm hoog. Tel.
04450-2181.
Te koop 2-pers. SLAAPKA-
MER i.z.g.st. ’ 225,-; 1 gas-
haard /100,-; 1 electr. ra-
diator 2.000 W. ’25,-. Tel.
045-710192.
Te koop eiken 3-zits BANK
met losse kussens. Tel.
045-713143.
Te k. gehele INBOEDEL o.a
antiek, huish. app., muziek-
install. etc. tussen 9.00-
-18.00 uur, Elfmorgenstr. 52,
Heerlen. Tel. 045-726043.

.. .."...'■■... i ....■ ■ ; ■^wbmiw

Radio e.d.

Te koop Aristona MIDI-SET,
1 jaar oud, ’ 250,-; tev. KTV
37 cm, 1 1/2 jaar oud, ’ 325,-.
Tel. 045-461162.

Zonnebankea'Zonnehernels

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, ümbrichterstr. 18, Sittard 046-513531
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

ZONNEHEMELVERHUUR: Als u ons voor 12 uur
Huur nu 1 maand 'n zonne- 's morgens belt, staat uw
hemel voor ’ 150,- mcl. Be- PICCOLO de volgende dag
zorgen en ophalen. Inl.: Fa. al in het Limburgs Dagblad.
Mezo, tel. 045-312956. Tel. 045-719966.

Computers
Te k. PC TULIP met div.
programma's, ’ 700,-. Lupi-
nestr. 198,Kerkrade (W).
Te k. AMIGA 2000 met 2
diskdrives 3.5, stereo kleu-
renmon., versch. boeken en
software. Tel. 045-711348
COMMODORE PC 10 111, 2
x 3V2" plus muis en mo-
nochr. monitor, pr. ’BOO,-.
Tel. 045-326731/326127.
Te k. Computer merk
APPEL 2C met alle toetje-
horen. Tel. 046-740382.

IBM PC KT 512 K, 2 diskan-
ves, SV**, printer NEC
P2200, 24 naakte, samen in
één koop ’ 1.000,-. Tel.
045-442142

Te k. AMIGA 500 plus kleu-
renmonitor 1084S, 2 mnd.
oud plus div. pr. ’ 1.000,-.
Bln, na 17 uur 045-318752.

20 Mb COMPUTER 640 Kb,
amber beeldscherm, toet-
senbord en star printer,

’ 1.500,-. Tel. 045-428500

KacheJsA/erwarming

Brandstoffen
Vast:

* antradet 3,4,5 * extrazit * eierbriketten
* union briketten * Futurex grof-fijn

Vloeibaar:
* Licht petroleum * huisbrarxtolie

* auto diesel olie * benzines
Handelsonderneming L'Ortye

De Koumen 72, Hoensbroek. Telefoon 045-212358
Zaterdags geopend tot 14.00 uur.

Buderus,
Intergas, Radson, Nefit,

CV.-ketels. Scherpe prij-
zen, goede service.

Jac Köhlen, Rijksw. N 104,
bij ziekenhuis Sittard.

046-513228 of 514862.
KACHELS open haarden,
moderne schouwen. Reker
Kachelspeciaalzaak, Kluis
28, Geleen. 046-740785.
Kurkdroog eiken STOOK-
HOUT, op maat gezaagd en
thuis bezorgd. 045-318518.
Te koop HEATERS (op
gas), cap. 40 Kw. Tel. 045-
-311892.
Uit voorraad leverbaar:
nieuwe en gebr. HETE-
LUCHTKANONNEN spee.
prijzen. LMB J. Spons - Eijs-
den. Tel. 04409-3500.

Te k. OPENHAARDHOUT,
’3O,- en ’55,-. Gratis be-
zorgd. Tel. 04459-1675.
KOLEN te koop. Tel. 045-
-716053.
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smkj, Walem 21, Klimmen. .
Tel. 04459-1638.

Te k. Brabantse plattebuis
KACHEL, i.z.g.st. breed mo-
del, met bakoven. Tel. 045-
-440320.

Huish. artikelen ,
Te k. Miele wasaut., droger, 'AEG-comb., voll. gerev. met
garantie. 045-325819.
USK. ’95,-; diepvr. ’150,-; (
w.asautom. ’ 195,-; wasdr. .
’175,-. Tel. 045-725595. (

TV/Vldeo
Alleen deze maand!!!!

Nieuwe afstandsbediening
voor uw TV ’ 75,-

E en E electronica, Servatiusstr. 2, Brunssum, 045-231340

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
©te

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:

Philips kleuren TV
met grote 70 cm beeld, teletekst en afstandsbediening

geen ’ 1.898,- of ’ 1.598,- maar

’ 1.398,-
Aristona Videorecorder

met LCD-afstandsbediening
geen ’ 998,- of ’ 798,- maar

’ 578,-
Sony Compact disc-speler

geen ’ 498,- of ’ 398,- maar

’248,-
Aristona Mide set

met CD-speler en boxen
geen ’ 898,- of ’ 698,- maar

’ 498,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '83 (typenr.
vernielden) en def. VHS-vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

’ 179,-. Tel. 045-273525.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

KLEUREN-TVS, 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.

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Muziek ____.
Peter Baartmans demonstreert!!!

Op donderdag 12 december van .14.00-21.00 uur
de nieuwste Yamaha orgel-keyboard Clavinova en

synthesizer collectie.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond.

Saxofoons va. ’ 500,-; Dwarsfluiten va. ’ 250,-;
Trompetten va. ’ 250,-; Klarinetten va. f 250,-;

Trombones va. ’ 250,- enz. enz. Ook huurmogelijkheden.
Eigen reparatieafdeling. Belt U voor informatie!!

Adams Thorn tel. 04756-1324.
SLAGWERK! Drumstellen va. ’ 695,-; Trommen

va ’ 100,-; Xylofoons en Marimba's va. ’ 1.250,-.
Ook huurmogelijkheden. Eigen reparatieafdeling.

Belt U voor informatie!!
Adams Thorn tel. 04756-1324.

PIANO'S uitstekende Duitse
piano's tegen zeer redelijke
prijzen. 5 Jaar schriftelijke
garantie, huurpiano's ’ 45,-
-p.mnd. H. Wieland, Heerler-
baan 217. Uitsluitend zater-
dags van 10-17 uur. Tevens
stemmen en reparaties,
045-410043, zat. 418373.

YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk Rotterdam 010-
-4363500.

KEYBOARD Yamaha PS
6100, nw.pr. ’4.100,- vr.pr.

’ 1.095,-. Tel. 045-458574.

kampeerauto's, caravans en St Jobserstr.
voortenten, kampeerartikelen, 5102 Würselen
zeiljachten, Gewerbegebiet
scheepsaccessoires Aachener Kreuz

Mooi* VAK WONING v 6 pers..
dir. a.h. bos. Ferienhaus Sau-
sen. Gerolstem. !«■

-09-4965924559..I ppp— *
W»_.rlu.ro Hntpl-Ferien-weseroerg, noici rei ich

park Exertal. Kerstmis nogr ,■ " " '-ovakantiehuizen vrij. Bro-
chures en informatie: tel.
09-495754705 en 1404, fax
-1440.

4 comf. appartementen in wi.iin-
gen (OT) v. 2-5 pers. te huur, rusti-
ge ligging, 1-2 siaapkmrs. Ook in
Krokusvakantie vrij! Huisbrochure:
Tei: 09-4956321328.

Neuensteln, toeristenoord ad. A7. voor
gtfE^^^KST
„ji<- ontspannen. Heerlijk, goed uitgestip-
pek) wandelgebied mogelijkheden v
uitstapjes tn het nabije Thüringer Wald.
Goede hotels, Landgasthöfe, vakantie-
"on'nQen. -huizen, evenals vakantie op

tx_rderij; pretpark. Uw vakanUe- en
ontspanningsoord midden in Duitsland.
Brochure en informatie: Gemeindever-
wa|tung D-6431 Neuenstein. Tel.
Q9-496677i 24«. Fa« 09-4966771440.

luiMim »itot-, btto-m Mrt-
rtii «mtk«t ztmtelijke Aftik»

rnmmt» ■ __-_wi ■ m-Atrlfci
Vlucht va. Frankfurt vindt plaats in de
business-Class. Incl. reis in deBLUE
TRAIN. Reisduur: 22 dagen. Termijn:

5-6t/m 26-6-92. Prijs: ’ 16.290,-. In-
formatie: 09-49893108015

TE HUUR: KNOKKE t.o. CASINO, 50 m van zee. Luxe studio.
Begane grond; in nieuwe residentie. 2 pers. Per week ’ 500,-.
Tel, ml.: 09-49724391255.

Muziek

December-aanbieding:
leder keyboard v.a. ’ 775,-

-'GRATIS stroom-adaptor (’ 25,- tot ’ 49,-)
GRATIS hoofdtelefoon (’ 19,95)
GRATIS keyboardstatief (’ 79,-)

Yamaha keyboards
ruim voorradig

5 JAAR VERTROUWDE STALMEIERGARANTIE
* SPAANSE GITAAR v.a. ’ 99,-

-* ELECTRISCHE GITAAR Strat. v.a. ’ 298,-
ROLAND SC 55 Soundmodule aansluitbaar op ieder

midi-keyboard ’ 1.650,-

Te koop Duitse PIANO merk
Carl Krumm Berlin Kölln,
halfjaarlijks gestemd; electr.
orgel merk Solina met ritme.
Tel. 045-316782.
TROMBONISTEN gevr.
amateur Big-Band Beeg.
Tel. 04498-58667/58160.
Te koop elektr. GITAAR en
verst-arker, z.g.a.n. Tel.
04492-2241.
Te k. 425 LP's, van AC/DC
tot ZZ-top, plus Technics
PICK-UP, ’ 1.250,-. Tel.
045-412153.
Te koop ROLAND RA/50,
uitgebr. begeleidingsmodule
voor Synth./Keyb., ’995,-.
Tel. 04405-1573.
JUKEE3OXEN 50er en 60er
jaren v.a. ’600,-. Hout-
halen 09-32.11526034.
Allround DRUMMER biedt
zich aan. Tel. 045-230613
Wie kan voor pim. 2 jr.
VLEUGEL 1.90x1.50 mtr.
plaatsen? Tel. 045-461676.
Te k. JUKE-BOX Ami satel-
liet model, bwj. '53, i.g.st.,
vr.pr. ’4.500,-. Tel. 045-
-324761.
Weg. omst. DRUMSTEL 6-
dellg Peari, moet weg, pr.n.
o.t.k. 045-727498 (Wally)
Gevr. ORKEST voor Carna-
val '92, Za. 29-02 en Zo 01-
-03. Stg. Gem.huis, Wrade.
Tel. 045-241705/241830.

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.
Voordelige kwaliteits PIA-
NO'S en vleugels, nieuw en
gebruikt. Pianorevisiebedrijf
Klavier Rijksweg Zd. 170
Sittard, 046-526426.
Stemmen en verhuur.
Te k. LEM 12 kanaals
MIXER .compact 500Watt, 1
jr. oud pr.n.o.tk 04450-4601
Te koop weg. omst. KNOP-
ACCORDEON 96 bassen.
Heerenweg 240, Heerlen.
Te koop NOTATOR en
computer V3.0. Tel. 04955-
-2004.
Gevr. ZANGER(ES) en bas-
sist(e) voor nieuwe cover-
informatie met professionele
instr. Info tel. 043-632591.
Te k. Yamaha KEYBOARD
PRS 3500, 3 jr. gar., pr.
’1.000,-. Pres. Roosevelts-
tr.3l, Schinveld. Tel. 045-
-252774.
Top 100-E3and Trixs" zoekt
met spoed GITARIST met
ervaring. Interesse? Bel nu
045-230485 (Den) of 046-
-512187 (Joost).

Foto/Film

Een leuk kadoü!
Film overzetten op video, dia'soverzetten op video,

foto's van Super 8
Studio Creaplan

Tel. 045-427117, Krichelstraat 30, Kerkrade.
Verzamelingen ■

Te k. voor liefhebbers oude
MIJNSPULLEN; telefoon v. Te k. aangeb. div. POST-
ondergronds, accu lamp, ZEGELS-verzamelingen te-
lamp v. hoofdopzichter, g**l zeer scherpe prijzen,
zeepbakje, bijl, luchtaf- Postzegelhandel Kern,
bouwhamer en rollenbank. L°cM 100a, Kerkrade-West.
■Bel voor afspr. 045:411672. Tel- O45"4!0911

Kunst en Antiek
Ant. BOUWMATERIALEN
Dohmen, Klimmenderstr. 65
Klimmen. Tel. 04405-2337.
Nu met de feestdagen grote
keuze in decoratief klein-
goed. Tevens verkoop van
marmeren schouwen en
hekwerken.
Te k. ANTIEKE partij deco-
ratie. Tel. 043-250266
Te koop van particulier no-
ten houten TAFEL ’ 1.450,-
-eiken houten halkast

’ 1.600,-; mahonie bloe-
menzuil ’950,-; eiken hal-
spiegel ’ 1.950,-. Alles i.z.g.
st. Tel. 045-351601.
Te koop gevr. koperen en
speciale MIJNLAMPEN. Tel.
045-452078.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen en
lampen, klokken enz. Nuth
Dorpstraat 45 A, t.o. ingang
kerk. Donderdag koopavond
Tel. 045-243437. Een be-
grip voor de regio!

Literatuur
Te koop gevraagd Poolse
LECTUUR. Tel. 046-
-524024

Tek. 2 TAFELS en 6 stoelen
"Henri Deux". Div. antieke
spullen. 045-257279.
INTERART antiek Simpel-
veld. Zeer grote keuze in
strakke eiken limburgse,
Duitse, Engelse meubelen
o.a. kasten, eethoeken, vitri-
nes, bureaus, salontafels.
800m2 antiek licht en don-
ker grenen. Eigen restaura-
tie en logerij. Do. koopavond
ma. gesloten. Irmstr. 64,
Simpelveld. 045-443161.
WUSHOFF Antiques biedt u
op 1500 m2een grote keuze
aan in antieke kasten, vitri-
nes, buro's, eethoeken,
klokken, kachels en curiosa.
Amstenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: dond.,
vrijd. zaterd. Zondag 15-22
dcc. geopend.

Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Te k. ANTIEK van particulier
Tel. 045-72-.352.

Grootste keuze van Limburg
Exclusieve bronzen verlich-
ting met engelen en beelden
uit eigen atelier. Antieke
beelden, klokkenstellen en
kleinmeubelen. Sjra
VLEESHOUWERS en zn.
Burg. v. Boxtelstr. 4,
Limbricht. Tel. 046-515502.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten en goud.
Postzeg. munthandel Palm,
Akerstr. Nrd 208, Hoens-
broek. Tel. 045-227855.
Te k. gevr. SNORREBEKER
Tel. 045-312934.

Hoogste prijs voor POSTJ.ZEGELS, goud en munten
Stamps and Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.

Gebr. SWINKELS zijn veq
huisd naar De Beitel 74
Heerten. Wij betalen d»1
hoogste prijs voor al uw oud'
ijzer/metalen. 045-422025. _
Te k. gevraagd IJSHOCKY-
SCHAATSEN maat 39. Tel
04459-2110. ,
Te k. gevr. oude herC
mechanische POLSHOR'
LOGES. Tel. 045-224363. _
Te k. gevr. DISKDRIVE vod
Commodore 64. Tel. 045-
-723462.

-*

Diversen
i _ i ____ -Werkhandschoenen gezocht?

-Rundsl«sder, varkensieder, splitleder of vinyl?
-Lashandschoenen of montagehandschoenen?

-PVC of vinyl handschoenen?
-Latex, rubber ofkatoenen handschoenen?
Voor industrie, bouw of hobby gaat U naar:

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

Invalidewagen
gezocht voor gehandicapt
hongaars meisje, uit wees-

huis in Sopra.
Inl. 046-516774.

Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

’ 179,-. Tel. 045-273525.
MILITAIRE dienst? Advies
over uitstel of vrijstelling, bel
Stichting Juridisch Advies
Militaire en Dienstplichtza-
ken, Maastricht 043-215714
KERSTBOMEN te koop va.

’ 12,50, ook 's-avonds, be-
zorging mogelijk. Kruisstr.
11C, Broek-Siftard. Tel.
046-529004.
SURPRISES en originele
cadeaus, 't Sjpasshoes,
Emmastr. 18 Heerlen. Tel.
045-741960
Te k. rode BRUIDSJURK
maat 40. Tel. 046-514455.

Te koop 3 Transistor tv- o"
radio ANTENNES met mo-
tor en versterker; auto-i"1'
periaal; tafellakens; wind'
schermen; rommelmarkt'
spullen. Tel. 04455-2477.
na 18.00 uur.
Gevr. 2 kaartjes TOON Hef'
mans Sittard. Ik betaal goö"
de prijs. Tel. 045-271844.^
Aangeb. wegens aansch»
CD's, 300 SINGELTJE»
’175,-, 200 LP's. ’175,-.
125 oude 78 toeren platen

’ 200,-, 6 oude lepeltjes m*
b-eeltenis van Elvis Presley
’50,-, 6 van ons Koning*
huis ’50,-, tel. 070"
3638667 of 070-3894543._,
Grote KERSTBOMEN »
koop van 2.50 tot 6.00 mf
Tel. 045-242325. I
Te k. WANDMEUBEL; tap-
installatie m. ombouw. T--04455-2176 of 1812. __,--"

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 opej1
van 10-18 uur. Orkest The Golden Star, Bianca D. en T.J
Jackson. Standpl. ’ 1,50 p.m 2van 10-12 u. Gratis tcK-gang,
Op zondag 8 december gro-
te ROMMELMARKT, geor-
ganiseerd door Spaarvere-
niging Open Huis te Bruns-
sum Noord, wordt gehouden
in gemeenschapshuis Open\Huis van 12-17 uur. Rad'■:
van Fortuin aanwezig!!!

Met een PICCOLO in h«'
Limburgs Dagblad raakt jj
uw ou(_e spulletjes 't sne&'
kwjjt. Piccolo's doen vaa*
wonderen... Probeer ma^
je 045-719966— P

Voor Piccolo's
Spaarvereniging Open Huis. zie verder pagina54

§_m
Zonder levertijd, met prijsvoordeel
316 i nieuw model

calypsorood 6-'9l
318 i nieuw model

mauritiusblauw 9-'9l
320 i nieuw model, 24V

granit silber 6-'9l
520 i nieuw model, 24V

island grun 6-'9l
735iA Executive

sterling silber 4-'9l
Kerkradersteenweg 5, Kerkrade

045-452121 j

f Geef
77.67 alle banken 70.70.70.1^
UI

_*.

-—

_. go2'
St. Cath*rint»tt»Bt 1. Pottbu» 75 5250 AB Vlijm»!». T»l. 04)08 " "^J
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Roda JC-trainer Adrie Koster gaat
ervan uit dat het surplus aan kwali-
teit bij deKerkraadse club uiteinde-
lijk de doorslag geeft. „Natuurlijk
heeft WV door de nederlaag bij De
Graafschap een gevoelige tik gekre-
gen. Dat kan echter ook positief uit-
pakken. VW heeft niet meer veel
te verliezen en kan onbevangen aan
het duel beginnen".

Vier maanden geleden speelden
VW en Roda JC in de Venlose
Koel, bij de seizoens-ouverture, ook
al tegen elkaar. Toen trok de ploeg
van Adrie Koster met 3-1 aan het
langste eind; ook al nam VW aan-
vankelijk een 1-0 voorsprong. Grote
man toen was Ajah Wilson Oge-
chukwu, die in de slotfase door
twee treffers de volle buit voor zijn
ploeg binnensleepte.
Morgen begint de Nigeriaan, zoals
gebruikelijk, opnieuw op de reser-
vebank. Koster kiest voor de spe-
lers, die de laatste weken nogal wat
punten bijelkaar sprokkelden. In
elk geval niet van de partij zrjn de

geblesseerde Silvio Diliberto en
Berni Romero.

Jay Driessen
VW moet opnieuw een belangrijke
pion in het elftal missen, namelijk'
de geschorste Jay Driessen, die als
een belangrijke schakel tussen aan-
val en verdediging geldt. Trainer
Henk Rayer zal zijn formatie pas'
definitiefna de zaterdagmorgentrai-
ning bekend maken. „Het speelveld
van Roda JC heeft nogalwat ravage
opgelopen bij het duel tegen FC
Den Haag.

Nu het is gaan vriezen zullen we
met aangepast schoeisel moeten
aantreden. Daarop trainen we zater-
dagmorgen nog. Er valt zondag te-
gen Roda niks te tikken maar er zal
hard gewerkt moeten worden. VW
moet ervoor zorgen in de komende
wedstrijden de aansluiting niet te
verliezen. Roda wordt sowieso een
zware klus. Natuurlijk is Roda favo-
riet maar we zullen onze huid zo
duur mogelijk verkopen."

Historische dag
voor Spelersfonds

Vanderlijde
tegen Rojek
HEERLEN - Arnold Vanderlijde,
die afgelopen maand bij de strijd
om de wereldtitels in Sydney de
zilveren medaille veroverde,
voert de Nederlandse amateur-
boksploeg aan in de interland-
wedstrijd tegen Polen. In het
gemeentelijk Sportcentrum van
Breda bokst Vanderlijde zater-
dag 14 december tegen de Pool
Krzysztof Rojek.

Twijfels rond René Trost
Kerkrade krijgt morgen een Limburgse derby: Roda JC- VVV

Zaalvoetbaltoernooi
voor gehandicapten
POSTERHOLT - Onder auspi-
ciën van de KNVB wordt van-
middag in sporthal de Wiee in
Posterholt een zaalvoetbaltoer-
nooi verspeeld voor gehandicap-
ten. Aan het toernooi nemen
zeven teams uit heel Limburg
deel. Aanvang: 12.30 uur.

SYDNEY - Chris van der Velde
was tijdens het met 1,4 müjoen
gulden gedoteerde Johnnie Wal-
ker Classic golftoernooi in Syd-
ney in de tweede ronde een stuk
beter op dreef dan op de ope-
ningsdag. Na zijn totaal van 75
slagen op donderdag kwam Van
der Velde een dag later in 70 sla-
gen rond. Dat is drie onder par.
Met zijn score van 145 slagen
maakt Van der Velde deel uit
van de midenmoot. Lijstaanvoer-
der is de Australiër Craig Parry,
die een 136 slagen (69+67) nodig
had.

Van der Velde
drie onder par

GOUDA - Jan Stekelenburg, voor-
zitter van de centrale vakorganisa-
tie FNV, heeft vrijdag de vakbond
voor professionele voetballers
(WCS) veel lof toegezwaaid omdat
in het Contractspelersfonds van de
KNVB (CFK) meer dan honderd
miljoen gulden zit. De pensioenre-
geling van de profvoetballers be-
reikte daarmee volgens de FNV'er
een belangrijke mijlpaal. „Ik heb
begrepen", sprak Stekelenburg in
het kantoor van de WCS in Gouda,
„dat dit bedrag in vijf jaar is ver-
dubbeld. Men kan spreken van een
zeer geslaagd initiatief."

noemt zich zowel een sociale- als
een belastingbesparende instelling.
Stekelenburg zei geen moeite te
hebben dat het CFK belastingbe-
sparend werkt. „We praten over een
beroepsgroep die voldoende belas-
ting betaald."
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Koopavonden
en koopzondag
Woensdag 1 8 t/m vrij-
dag 20 decembertot

21.00 uur. Zaterdag 21
december tot 17.00 uur.
Maandag 23 decerrfcêt
tot 21.00 uur en dins-
dag 24 decembervanaf
9.00 uur tot 1 6.00J uur.

Let op! Zondag 2jjj
december van I I Ï3Ó

tot 1 7.00 uur geopend.

Winkelcentrum
4LOON
U treft 't in 't LgjSfr*

; _.-.a_ _*

Het CFK geeft een extra waarde aan
een spelerscontract. In 1972 ver-
leende het ministerievan financiën
de instelling fiscale facaliteiten. De
top van het relatief hoge inkomen
van voetballers werd onbelast in het
Contractspelersfonds gestort. Na de
actieve periode ontving de speler
gedurende tien jaar een belaste
overbruggingsuitkering.

" Een knieblessure is er oorzaak van dat het meespelen xmn René Trost in de derby Roda JC-
VVV zeer twijfelachtig is. Foto: dries linssen

In 1984 werd het reglement aange-
past. Ondermeer werd de duur van
"de overbruggingsbetalingen aan de
hoogte van het individuele deelne-
mersfonds aangepast. Daarnaast
werd voor voetballers mogelijk ge-
maakt ook na hun 65ste van de uit-
kering te profiteren. Het CFK

Nederland telt tien deelnemers. Ma-
rieke Stam (ziek), Jolanda Grimber-
gen (geblesseerd) en Hanneke de
Vries (verhinderd) werden door
chef d'equipe Egbert van 't Oever
bij de wedstrijdleiding afgemeld.
Eerste reserve Marion van Zuilen
neemt éénvan de drie opengevallen
startplaatsen in.

ALBERTVILLE - Grote afwezige
bij het derde vrouwen-toernooi om
de wereldbeker, dit weekeinde in
de Olympische hoofdstad Albertvil-
le, is Bonnie Blair. De Amerikaanse
wereldrecordhouder op de sprint
(39,10) heeft de voorkeur gegeven
aan een intensieve trainingsstage in
haar geboorteland boven een test
van de Olympische piste. Op Blair
na is de voltallige internationale
schaatstop in het Franse Alpenstad-
je neergestreken.

Blair grote
afwezige WK

ZEIST - De tuchtcommissie van
deKNVB heeft de maandag uit-
gesproken straffen voor trainer
verhoef van Emmen en speler
Van Oostrum van dezelfde club
'ngetrokken. Het duo kreeg een
schorsing van twee duels we-gens het niet betalen van een
°Pgelegde geldboete. Nadat later
echter was aangetoond dat de
boetes wel degelijk tijdig waren
overgemaakt aan de KNVB
Kwam de tuchtcommissie terug
°P zijn besluit.

KNVB trekt
schorsingen in

SITTARD - De Limburgse Hand-
baldagen, die op 27, 28 en 29 decem-
ber worden gehouden, laten dit jaar
naast een sportieve topbezetting
ook op showgebied attracties van
wereldformaat zien. Daartoe heeft
de organisatie de cheergirls van de
beroemde basketbalploeg Chicago
Bulls gecontracteerd en zal Sandy
'Spin' Slade, wereldrecordhoudster
in het jongleren met basketballen,
een optreden verzorgen.

Sport en show
hand in hand

sportkort

" WIELRENNEN - Vandaag or-
ganiseert TWC Maastricht in
Dousberg/Maastricht een inter-
clubveldrit in het kader van de
Gerrit Scholtetrofee. Het par-
cours ligt nabij het zwembad
Dousberg. Vanaf 14.00 uur star-
ten achtereenvolgens A-ama-
teurs/profs, 50 min en 1 ronde;
B-amateurs 35 min en 1 ronde;
Junioren 40 min en 1 ronde en
Nieuwelingen 25 minen 1 ronde.

" VOETBAL - De Franse tweede'
divisieclub Brest is failliet ver-

klaard. De wedstrijd van van-
daag tegen Laval is afgelast.
Brest, vierde in tweede divisie A,
heeft een schuld van bijna vijftig
miljoen gulden. Aan het einde
van het seizoen wordt Brest te-
ruggezet naar de derde divisie.

" IJSHOCKEY - De ijshockey-
club Utrecht heeft de Ameri-
kaanse verdediger Brad Beek
aangetrokken. De 27-jarige ver-
dediger speelde voor het laatst in
Indianapolis. Beek is met ingang
van 1 januari speelgrechtigd
voor de Utrechtse ploeg.

Haarhuis en Nijssen
niet in Masterstoernooi

vanche belust zijn. Met één punt
ben ik in principe dan ook tevre-
den."

Van onze correspondent
HENK SPORKEN

De loting van het met negen mil-
joen gulden gedoteerde evene-
ment in Beieren heeft Haarhuis
(en de KNLTB) voor een dilem-
ma behoed. Hij speelt woensdag-
middag zijn eerste partij tegen
de Amerikaan David Wheaton,
waardoor het de Brabander on-
mogelijk is ook in het Tennis-
centrum Gold Star te verschij-
nen. Bij een openingsduel op
dinsdag zou er nog wel rekening
met de komst van Haarhuis ge-
houden kunnen worden. Het
Masterstoernooi begint woens-
dag. Haarhuis is momenteel
nummer één op de nationale
lijst.

zijn agenda staan als het naar
verhouding van een luttele 'fooi'
voorziene nationale Masterstoer-
nooi in Amsterdam.

EINDHOVEN - Paul Haarhuis
hoeft zich volgende week niet in
tweeën te delen. De Eindhove-
naar had oorspronkelijk zowel
het uiterst lucratieve Grand
Slam-toernooi in München op

oefenvoetbal

Meerssen tevreden met puntenverdeling in Venray

EHC-TSC topper
bij amateurs

Vandaag vanaf 11.30 uur in Hendriks sport-
paleis in Heerlen schaarbaan-kegelen en
tafelvoetbal, in hetkader van de 'Fair Play
Horeca Sportman en Sportvrouw van het
jaar.

agenda

Nicols op
rand afgrond
j*AARLEM - De Haarlemse
honkbalclubKinzo Nicols balan-
ceert op de rand van de afgrond.
Aleen een wonder lijkt de hoofd-
klasser nog te kunnen redden.*^e schuldenlast is inmiddels op-
gelopen tot anderhalve ton enbemand lijkt bereid de club fi-
nancieel de helpende hand toe teBteken. In naam van Nicols doet
Voorzitter Piet Jagers verwoede
Pogingen de gaten te dichten. De
£rediteuren weigeren echter totJJU genoegen te nemen met eenOoor Nicols gedaan sanering-aanbod, waarbij 30 procent vanj*et openstaande bedrag wordt
"

NEW VORK - Magie Johnson heeft
zich bij de Amerikaanse uitgeverij
Random House verplicht tot het
schrijven van drie boeken. Hij zal
zich onder meer bezig houden met
het samenstellen van een 'safe sex'-
gids. Daarbij krijgt de ex-topbasket-
baller steun van een voormalige
chirurg.

Magie Johnson
schrijft gids

voor 'safe sex'

Een en ander zal gebeuren in de
Stadssporthal van Sittard, waar te-
vens de sportieve hoofdmoot van
het toernooi wordt gehouden. Deel-
name van de landskampioenen uit
de zeer sterke handbalnaties Zwe-
den (Drott Halmstadt), Roemenië
(Politehnica Timisoara), Polen (Wy-
brzeze Gdansk), de meervoudig
Europacupwinnaar ASK Minsk uit
de Sovjet-Unie en het sterke Oos-
tenrijkse Waagner Biro Graz staat
garant voor prestaties op topniveau.
Het deelnemersveld wordt gecom-
pleteerd door de Limburgse eredi-
visieclubs Sittardia, V&L en Blauw
Wit.

Behalve Haarhuis ontbreekt uit
de top-zestien van de lijst ook
Torn Nijssen, die verplichtingen
heeft met zijn Tsjechoslowaakse
dubbelpartnerCyril Suk. De ver-
vangers van het duo zijn Menno
Oosting en Michael van de Berg.
Bij de vrouwen, met Brenda
Schultz als eerste op de lijst,
komt de top acht zonder uitzon-
dering.

De 'gids voor verantwoordelijke
sexueel gedrag' zal in het voorjaar
van 1992 verschijnen. De opbrengst
gaat naar het Magie Johnson fonds
voor AIDS-begeleiding.

De deelnemers aan de nationale
Masters, waarvoor maandag de
loting wordt verricht, zijn: Man-
nen: Krajicek, Siemerink, Koe-
vermans, Schapers, Eltingh,
Kernpers, Kok, Groen, Wibier,
Van Duyn, Schaap, Feenstra,
Van Gelderen, Dogger, Oosting
en Van de Berg. Vrouwen:
Schultz, Bollegraf, Jagerman,
Kamstra, Oremans, Rottier, Kie-
ne en Schilder.

Lerby laat
Effenberg. thuis
j^ÜNCHEN - Coach Sören Ler-r.y. neemt international Stefan
"enberg voor straf niet meeraar Rostock voor de uitwed-

in !~«d van FC Bayern Münchenr de Bundesliga. Effenberg uit-
eerder in de week in de Duitser:rs ernstige kritiek aan het

g^res van de leiding van FC
v : yern- Effenberg had in inter-ews geen blad voor de mondpnornen. Hij maakte zowel Ler-
en 'd ook manager Uli Höness
ZjJre onlangs gekozenvice-voor-
ïYa rs en oud-internationals
He/12 Becker>bauer en Karl-
\vj;t

nz Rummenigge zware ver-
hef i?ok houdt Effenberg vol
hehk egriJPeliJk gevonden te
kes t

dat Coach Jupp Hevnc-
s_a„ Wee maanden geleden ont-
hef " Werd- Lei"by verklaarde
berfi meer»emen van Effen-
o-oor ,naar Rostock overigens
niet i stellen, dat hij al lang
Plan Vorm was en al eerder van
latenWas hem buiten de ploeg te

Johnson veroorzaakte een maand
geleden een schok in de Verenigde
Staten toen hij aankondigdebesmet
te zijn met hetAIDS-virus. Hij stop-
te met onmiddellijke ingang met
basketbal. Johnson zal ook een
autobiografisch boek schrijven over
zijn sportloopbaan en zijn privéle-
ven. Het onderwerp van het derde
boek staat nog niet vast. " Paul Haarhuis.

„We moeten kunnen winnen, al
loopt het de laatste tijd niet gewel-
dig. Willen we echter aan de top
blijven meedraaien dan moet iets
afgedwongen worden, al wordt het
niet gemakkelijk." Collega Harm
Posthuma realiseert zich dat geen
nederlaag geleden mag worden.
„Het wordt tijd dat we punten beha-
len. Zo niet, dan belanden we in de
hoek waar de klappen vallen," blikt
hij enigszins somber vooruit.

In 1F ontvangt koploper Vinken-
slag Sittard. Op een steenworp af-
stamd wordt de derby tussen Eijs-
den en Heer gespeeld. Zeer interes-
sant is eveneens het duel tussen
Waubach en Limburgia. Waubach-
trainer Wim Vrösch hoopt dat de
confrontatie tussen beide kempha-
nen van behoorlijk niveau zal zijn.
Wat de kansen van zijn team betreft
heeft hij een duidelijke mening.

HOENSBROEK - In de hoofdklas-
se C van het amateurvoetbal staan
voor EHC en Meerssen belangrijke
wedstrijden op het programma.
EHC ontvangt thuis koploper TSC,
dat twee punten voorsprong heeft
en bovendien nog een inhaalwed-
strijd te goed heeft. Dit duel is de
absolute topper. Piet Hermans is er-
van overtuigd dat zijn mannen er
van doordrongen zijn dat deze wed-
strijd gewonnen moet worden. „Het
duel leeft enorm in de groep. De
jongens willen per se zegevieren
want dan doen we weer echt mee
voor de strijd om de titel. Ik heb er
veel vertrouwen in. Per slot van re-
kening hebben we uit de laatste zes
wedstrijden tien punten vergaard,"
legt hij uit.
Meerssen, dat de tweede plaats be-
zet, moet in en tegen Venray aantre-
den, dat slechts een punt minder
heeft behaald. Meerssen-trainer
Piet van Dijk verwacht een geterg-
de thuisclub. „We hebben Venray al
twee keer uit de bekercompetitie
gespeeld. Die ploeg zal zeker op re-

SVN gaat proberen in Uden tegen
Udi'9o de blamabele 0-7 nederlaag
tegen Baronie uit te wissen.

Bij afgelasting competitie-voetbal
Zondag:
Limburgia - Cadier en Keer (14.00)
Schimmert -SVM (11.30)
Schimmert 2 - SVM 2 (11.30)

GREENVILLE - De op een
Amerikaanse licentie boksende
Regilio Tuur heeft zijn 26ste
overwinning als professional be-
haald.De zwaarvedergewicht uit
Hoogvliet won in het Ameri-
kaanse Greenville in een partij
over tien ronden overtuigend op
punten van de Amerikaan Bob-
bie Brewer. De 24-jarige Tuur
heeft nu 26 partijen gewonnen.
Hij verloor een keer en bokste
eenmaal onbeslist.

Regilio Tuur
blijft winnen

Van onze sportredactie

KERKRADE - Roda JC en VW maken morgen op Kaalhei-
de, aftrap 14.30 uur, een einde aan het lange weekeinde van de
Limburgse derby's. Op papier moet het duel in een eenvoudi-
ge overwinning voor de thuisclub eindigen, maar voor streek-
duels doet het cliché dat voetbal onvoorspelbaar is zeker
opgeld. Niettemin is het Kerkraadse kamp optimistisch over
de afloop, ook al kan Roda JC wellicht geen beroep doen op
René Trost. De verdediger verdraaide gisteren op de training
zijn knie. Over zijn inzetbaarheid wordt pas morgen beslist.

PARIJS - De basketballers Cecil
Rucker en Robert Carman, bei-
den uitkomend voor de Franse
landskampioen Olympique Anti-
bes, hangt een schorsing van
drie jaar boven het hoofd. De
Amerikanen zijn als eerste spe-
lers in de Franse competitie be-
trapt op het gebruik van doping.
Tot nu hadden de ongeveer 250
controles alle een negatief resul-
taat.

Basketballers
namen doping

EmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTmmmmm^mmmmHmburgs dagblad sport



DEUMBURCSE Wff PERSONEELSGIDS
___.

STICHTING SOCIAAL PEDAGOGISCHE ZORG 0^
WESTELIJKE MIJNSTREEK TE SITTARD ■_____.&

' De geïntegreerdeStichting S.P.Z. kent een scala van werkvormen, voorzieningen en
functies binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
Voor de sector maatschappelijke dienstverlening binnen de sociaal pedagogische

' dienst, ontstaat binnenkort de full-time vac_ature voor een

DIRECTEUR
MAATSCHAPPELIJK WERK m/v

In deze functie wordt in eerste instantie verantwoording afgelegd aan de algemeen
directeur van de stichting, maar daarnaast kan het bestuur dit op uitnodiging
rechtstreeks vragen.
Voor een goedevervulling van de functie zijn eigenschappen c.g. karakteristieken nodig. als;

-' begripvol, zakelijk leiderschap, probleemoplossend vermogen, affiniteit met de totale
zorgsector, stimulerend begeleiden en ondersteunen, samenwerkingsvermogen.
De direkteur maatschappelijk werk zal in hoofdzaak belast worden met de volgende

* taken:- 'leiding geven aan de afdeling maatschappelijk werk;- methodiekontwikkeling en werkbegeleiding;. — bijdrage leveren aan het overleg over toekomstige ontwikkelingen;- rapportage omtrent voortgang en ontwikkeling van de zorgvorm;- medeverantwoordingvoor personele en financiële zaken;- houdenvan functioneringsgesprekken met medewerkers.
Kandidaten die willen reflecteren, dienen te beschikken over:

' -"een afgeronde HBO-opleiding M.W., aangevuld met het diplomaVSID (MWGG) en
de voortgezette opleiding case- of groupwork;
zeer ruime ervaring in vergelijkbaar uitvoerend maatschappelijk werk;
aantoonbare leidinggevende capaciteiten;

'' - -enthousiaste instelling ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen in het stelsel
van zorgverlening en daaraan op een uitdagende wijze mede vorm en inhoud weten
te geven.. De fcAO welzijn isvan toepassing, en op grond van de omvang van de afdeling

* waaraan leiding wordt gegeven, is de salariëring bepaald op min. ’ 4002- en max.
'f 5166- bruto per maand.
* Schriftelijke reacties, met daarin de verwoordingvan de persoonlijke kwaliteiten en de

motivatie, kunnen binnen 10 dagen gericht worden aan de algemeendirecteur, drs. J.L.
vartHoutem, Wilhelminastraat 9, 6131 XX Sittard.
Eventueel kan vooraf telefonisch nadere informatie ingewonnen worden op nummer
046-518744.

-V .
_^__.

BVy m lnte9raal Kankercentrum Limburg

HetIntegraal Kankercentrum Limburg (IKL) is een
samenweritingsverband van deziekenhuizenin Midden- en
Zuid-Limburg, hetRadiotherapeutisch Instituut Limburgen de
Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg.
De activiteiten van het IKL richten zichop het bevorderen van
preventie, hetverbeteren van diagnostiek en behandelingvan
kankerpatiënten. De werkzaamhedenrichten zich opklinisch
vergelijkendonderzoek, tumorwerkgroepen, consulentdiensten,
kankerregistratie, psychosociale zorg, voorlichting,
deskundigheidsbevordering en bevolkingsonderzoeken. Het
IKL-bureau telt momenteel 32 medewerkers.
Inverband met het vertrek van de huidige directeur per 16 maart 1992,
zoekt het bestuur een ■

DIRECTEUR ( m/v.
die is belast met de algemene en dagelijkse leidingvan het IKL. De
directeur wordt daarbij ondersteund door een managementteam,
samengesteld uit vijf afdelingshoofden.
Het bestuur wil graag in contact komen met personen die op een
inspirerende wijze leiding kunnen geven aan het ontwikkelingsproces
van het IKL. De kandidaten moeten daarbij ten minste voldoen aan:- een opleiding op academisch niveau;- organisatorisch en financieel inzicht;- managementervaring bij voorkeur in de gezondheidszorg.

De arbeidsvoorwaardenvoor dezefunctie zijn geregeld volgens de
Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Directeur in de intramurale
gezondheidszorg.

Voor informatiekunt u in contact treden met de huidige directeur, drs.
W.G.H. Visschers, telefoon 043-254059 (IKL) of 046-747397 (privé),
of met de voorzitter, drs. P. Chorus, 046-597777.
Kandidaten wordt verzocht te reageren vóór 24 december 1991.
Brieven dienen gericht te worden aan het bestuur van het Integraal
Kankercentrum Limburg, postbus 2208, 6201 HA Maastricht.

Bouwvereniging Sint Jozefis een
woningcorporatie, die zon 8.000
woningen beheert in Roermond en een
aantal buitengemeenten. Bij de
organisatie werken ruim 130
medewerkers, verdeeld over negen
werkeenheden. De werkeenheid lou„„ liMlclNG

Renovatie/Nieuwbouw heeft een full-time I s t. j o z e f
/-,,_" , ■ ROERMOND(36 uur) vakature voor:

_______________________
Slachthuisstraal 111.

Postbus 400,
6040 ACRoermond

Tel: 04750-86333
f mmmmmmmmmm Telefax: 04750-31218

MEDEWERKER HUURINKASSO
m/v

voor 24 uur per week. Het betreft hier een tijdelijke funktie t/m 31 december
1992 in verband met een herschikking van taken op de afdeling.

Taakinhoud:
- het bewaken van huurachterstanden;
- het onderhouden van kontakten, zowel schriftelijk als mondeling, met

huurders, overheidsinstellingen, kredietbanken en sociale diensten;
- het afleggen van huisbezoeken aan (ex)huurders met
betalingsachterstanden;

- het onderhouden van kontakten, zowel schriftelijk als mondeling met de
deurwaarder inzake de invordering van debiteuren;

- het verrichten van de overige werkzaamheden van de werkeenheid
(huursubsidie-aanvragen, ondertekening huurkontrakten).

Funktie-eisen:
- opleiding op MBO-nivo;
- aantoonbaar administratief inzicht:
- ervaring met huurinkasso-werkzaamheden is gewenst;- zeer goede sociale vaardigheden;- leeftijd minimaal 30 jaar.

Geboden wordt:
- toepassing van de CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties;
- opname in het pensioenfonds voor de woningcorporaties;
- 8% vakantietoeslag;- een kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen auto.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
advertentie, richten aan de direkteur van bouwvereniging St. Jozef, de heer
P. Evers. Postbus 400, 6040 AK Roermond.
Nadere informatie over de funktie kan worden verkregen bij de heer A.
Nijsten (koördinator van de werkeenheid) of de heer A. Austen (chef afdeling
verhuur) tijdens kantooruren (04750-86333, toestel 200 resp. 205). 058 ,0

CSU Total Care is een dienstverlenende organisatie op
/^yS >^ i het gebiedvan schoonmaakonderhoud en beveiliging.
//"\y'"N Eén van haar werkmaatschappijen,
oA^^\J CSU Bedrljfsdiensten/De Valk 8.V., is gespecialiseerd

fE/ in het schoonmaakonderhoudvan bungalowparken.In Voor onze werkzaamhpaden bij een vakantiepark in
l J Vaals zijn wij op korte termijn op zoek naar:

PART-TIME SCHOONMAKERS m/v
De werktijden van deze baan liggen op maandagen vrijdag van 10.00
uur 's ochtends tot 14.30 uur 's middags.
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmakenvan bungalows.
De arbeidsvoorwaarden zijn als volgt:
- salarisvolgens CAO (mcl. vakantiegeld en snipperuren)- goedereis- en onkostenregeling
Daarnaast zijn er mogelijkhedenom vervoer te regelen en is

/--_^—_l_l p_ kinderopvang op het park aanwezig.

VV_-^ H_| Bent u geïnteresseerd in deze job?
Neem dan, tijdens kantooruren, telefonisch contact op' met:

fi BEHOUD 0 )) csu bedrijfsdiensten/De Valk B.V.
ONDERHOUD Mevrouw M. Krijnen, tel. 04120-42583 of met

ILV — -- JJ het CSU-kantoor op het park, tel. 04454-8323.

$ LIASS
ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

Bij LIASS zijn in totaal circa 460.000 verzekerden aangesloten enhiervoor staan ruim 410 personeelsleden klaar. De omzet van LIASSbedraagt ruim’ 1,2 miljard.
Na een onlangs gerealiseerdefusie is LIASS een organisatiewaar eenklantgerichte aanpak centraal staat. LIASS geeft uitvoering aan deZiekenfondswet, A.W.B.Z. en W.T.G. Daarnaast worden ook particu-
liere ziektekostenverzekeringen en reisverzekeringen gevoerd.LIASS wil samen met het gezondheidszorgveld werken aan een
goede, betaalbare regionale gezondheidszorg.
Om onze marktbewerking verder te optimaliseren, zoeken wij een

I MARKETING/ I
'PR MANAGER m/v '

Hij/zij is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding
en uitvoering van het gehele interne en externe
Marketing/PR gebeuren, dat gebaseerd is op service
en kwaliteit. Deze functionaris geeft direct leiding aan
een kleine, goed functionerende afdeling en vervult
ook voorlichtingstaken. Hij/zij rapporteert aan de
Directeur Service & Verkoop en Marketing.
Het is een voor ons bedrijf jongefunctie waarvoor dus
pioniersgeest, doorzettingsvermogen, initiatief en crea-
tiviteit bij dekandidaat aanwezig dienen te zijn.

Voor deze functie vragen wij:- opleiding: HEAO-CE, aangevuld met NIMA B en bij
voorkeur C, alsmede een opleiding N.G.RR.- kennis van: voorlichtingsstrategie in de ziektekosten-
sector- ervaring: opgedaan als tactisch manager in de ver-
zekeringsbranche danwei in de profit dienstensector
en tevens onderzoekservaring.

De functie wordt uitgevoerd te midden van een veranderende organisatie,
die zich na recente fusie opmaakt om de sterk in beweging zijnde ziektekos-
tenverzekeringsmarkt te betreden. Daarom zoeken wij een vastberaden
teamwerker met overredingskracht.

Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij de heer Drs. J.A. Kamsma,
directeur Service & Verkoop/Marketing, tel. 045-760533.
Belangstellenden dienen hun schriftelijke reactie vóór 20 december te zenden aan
mevrouwC. Brouwers, afdeling P&O, Postbus 55,6130 MA Sittard.

GELUKKIG HEBBEN WE$ LIASS.

Gevraagd i.v.m. zwangerschap

TANDARTSASSISTENTE
full-time (eventueel part-time) voor ±
4 maanden (m.i.v. 1 febr. '92).
Schriftelijke sollicitatiesrichten aan:
Tandartsenpraktijk
Cuypers, de Bruin, v. Kempen
Wilhelminastraat 4, 6131 KN Sittard

1
mmmmmmmmmi
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Voor haar nieuw te openen vestiging in Kerkrade, industrieterrein
A^rn^ Dentgenbach, zoeken wij voor indiensttredingper 1 februari 1992

ÊÊ WÊ ____________ ADMINISTRATIEF
flü B^ MEDEWERKER/KLERK (m/v)_______ ____________ ________

V Deze medewerkerzal binnen de organisatieeen sleutelrol vervullen en in staat
dienen te zijn om, na een korte inwerkperiode, zelfstandig de

V V V bedrijfsadministratie te voeren volgens het administratiesysteemExact.

-hb apr Am^mmm In de vestiging te Kerkrade zullen verpakkingsmaterialen voor de Europese
—^-^^^ mmmm' markt worden vervaardigd. Toekomstig wordt het programma uitgebreid in

■_pTT ■■ J ■ %f^\ A 7___^ aansluiting aan het ruime Burrows Paper Corp.-assortiment.

ff , JI^,-1 |m. 1 l_l__r jf j/ l/J Voor deze interessante functie zoeken wij een zelfstandige persoonlijkheid, die
MPT__T_?T AT_TKR V aan e navo'_.ende voorwaarden voldoet:

* MEAO/MBA-diploma met ervaring in het voeren van de complete
bedrijfsadministratie;

i Burrows Netherlands is een volle dochter en de eerste * uitgebreide ervaring met PC-verwerking (WP-Lotus-DBase-Exact);
I Europse vestiging van Burrows Paper Corporation, USA. * een goede beheersingvan de Engelse taal in woord en geschrift;! - fo%' Amer,k.aanse moedermaatschappijproduceert sinds , ervari met de Duitse taal strekt tot aanbeveling;t /v/. speciaal tissuepapier en verpakkingsmaterialen. ° °* leeftijd ca. 25-35 jaar.

> j Burrows Paper Corp. is samengesteld uit de, tissuepapterdivisie de verpakkingsmaterialendivisieen de Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CA.O. voor het
[ hydra-elektrische divisieen omvat in de Verenigde Staten kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf.
I momenteel 12 vestigingen.

Kandidaten wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie, voorzien van cv.,
binnen 14 dagen na heden te zenden aan
BURROWS Netherlands 8.V., Klarenanstelerweg 7, 6468 EP Kerkrade.
Desgewenst kunnen nadere inlichtingen telefonisch ingewonnen worden bij de
heerC. Boogert: 04750-2.8881 (na 18.00uur).

jMïÏ_ZTD SMEETS BOUW te Maastricht is een gezonde bouwonderneming met een
BOUW omzet van circa f35 miljoen. Deze valt uiteen in: utiliteitsbouw, woningbouw,

renovatie en klantendienst. Smeets Bouw kent een-platte organisatiestruktuur,
korte kommunikatielijnen en een goede werksfeer. Centraal in het toe-
komstgericht denken staat integrale kwaliteitszorg. Een logisch gevolg hiervan is
de formatie van een volwaardig bedrijfsbureau, waarin de afdelingen kalkulatie,
werkvoorbereiding en inkoop zo optimaal mogelijk op elkaar zijn afgestemd.
Binnen dit bedrijfsbureau is de vakature ontstaan voor een

I zelfstandig werkvoorbereider bouw_ I
Zuid-Limburg

Als werkvoorbereider rapporteert u direktaan het hoofd bedrijfsbureau.
U krijgt een breed en gevarieerd takenpakket:

* het zowel technisch als organisatorisch voorbereiden en begeleiden van
projekten, waarmee u de uitvoering ondersteunt;

* het opstellen van de planning ten behoeve van de inschrijfbegrotingen;
* het maken van voorbereidingsschema's, planningen en werkregelingen;
* het registreren en kontroleren van de werktekeningen en het zelfstandig

onderhouden van de daarbij behorende kontakten;
* het signaleren van meer- minderwerken;
* het in overleg met de uitvoering maken van de periodieke produktie-opnamen.

Dit is een aantrekkelijke funktie voor een jong, enthousiast analytisch ingesteld
HTS-er bouw of civiele techniek, die gevoel heeft voor de verschillende taken
binnen een professioneel bedrijfsbureau.

Spreekt het u aan om een bedrijf vaktechnisch mede richting te geven en wilt u
met een professionele voorbereiding aan de basis van een uiteindelijk sto-
ringsvrij verlopen produktieproces staan, dan horen wij graag van u.
Leeftijd circa dertig jaaren enige jaren ervaring in de werkvoorbereiding bij een
middel- of groot bouwbedrijf.

Heeft u belangstelling?Schrijf dan een brief aan:
Verdegaal-Treurniet bv, Westersingel 105, 3015 LDRotterdam,,
ter attentie van Drs H. Treurniet, die voor telefonisch overleg vooraf bereikbaar is

__^ op kantoor 010-436 44 45 en privé 010-436 10 17. Uiteraard wordt uw reaktie
PTT^^^^B strikt vertrouwelijk behandeld. I

■_____! Verdegaal-Treurniet bv ~ I
Gespecialiseerd in werving & selektievoor funkties in de bouw- en vastgoedwereld. kWm
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Van onze correspondent
MAARTEN DE KEVER

De grillige loopbaan
van Leon Pruisscher

SVN-doelman klap van De Baronie nog niet te boven
# SVN-doelman
Leon Pruisscher
enkele dagen na de
meest zwarte dag
in zijn loopbaan.
'SVN zelden zo
vernederd', luidt
de kop die zijn
aandacht trekt.

Foto: KLAUS TüMMERS

MAASTRICHT - Is er bij de Maas-
trichtse derdeklasser Polaris een
wereld van verschil tussen het afge-
lopen voetbalseizoen en het huidige
of dreigt er opnieuw een parallel
tussen beide voetbaljaargangen? De
vorige voetbalcompetitie begon Po-
laris enorm sterk. Maar plots was
het voorbij. De ploeg zakte af naar
de onderste regionen en kon degra-
datie uitsluitend ontlopen via de
ophefmakende deal met mede-
degradatiekandidaat Berg'6B. Mo-
menteel gaat het opnieuw voortref-
felijk met de Maastrichtenaren.

Polaris gaat, nu er bijna de helft van
de competitie op zit, fier aan de lei-
ding in 3A. Vanwaar die omme-
zwaai van 180 graden in de presta-
tiecurve?

Eric Purnot heeft
heimwee naar Polaris

dichter bij de groep door zrjn leef-;
tijd. Tijdens de trainingen word.
vreselijk veel gelachen. Paul doet
daar aan mee. Maar er wordt ook
hard gewerkt en als we er moeten
staan dan staan we er. Het bewij
dacht ik wel de huidige competitie-:
stand. Moetje die gunstige wending» ;"
zoeken in het feit dat bijvoorbeeld {>Eric Custers en Gerrie Blazer.Veer>'
op het oude nest zijn teruggekeerd?» ".
Wie het weet mag het zeggen".

no ;.
Eric Purnot is een makkelijk aco-»|
rende spits, waarvoor al verschiH_n-|,
de hogere clubs uit Limburg . _m;
België belangstelling hebben ■ge-J'
toond. „Ik heb twee jaar geledenj;
aan de voorbereiding bij SCG,«»ce-.'
gedaan. Net voor ik een bindende;'.
wedstrijd speelde ben ik weet/naanj
Polaris teruggekomen. Ik meet» hetji
eerlijk: ik had heimweenaar Polaris* \
en de jongens".

Overigens verwacht Purnot ditj^ar|,'
niet zon terugval als vorig sejzoen.»;
„Neen, ik denk zelfs dat we nog welj'
een woordje om de titel zullen!.mee-| *

spreken. Ik tip weliswaar' .op»-
Scharn, Hulsberg en LH/BMC*naar{ "acht onszelf niet kansloos. Het zit»;
bij Polaris verdedigend goed in el-» >
kaar, sinds Noël Gulikers weer^ls}!
laatste man opereert en dan", ojize» ■
voorhoede! We scoorden tot nu ioej!
zevenentwintig keer. Ik schat ilat»;
we zon tachtig procent van onze! "kansen ook in doelpunten offt_et-j;
ten. En daar zit nou ook zou ver-i*
schil met het vorige seizoen..'Nul!
lukt alles wat toen mislukte!"

Spits Eric Purnot (26), dit seizoen al
goed voor acht doelpunten, kan er
echt geen verklaring voor vinden.
„Je kunt er alleen maar naar gis-
sen", meent hij. „Het zal een com-
plex van omstandigheden zijn. Paul
Gense is de nieuwe trainer, in plaats
van André Vroemen. Aan Vroemen
lag het niet, want die heeft bijzon-
der goed gewerkt bij Polaris en daar
hebben wij veel van geleerd. Moge-
lijk dat we daar nu de vruchten van
plukken. Paul Gense (30) is een jon-
ge trainer, die zelf van Polaris af-
komstig is en Waarmee nog ver-
schillende van de spelers hebben
samengespeeld. Hij staat ietwat

Trainer Ed Smeets: 'Inbreng routiniers van groot belang'

Bom koerst recht vooruit
BORN - Vriend en vijand zijn
tot nu toe verbaasd over de goe-
de prestaties van VV Bom. De
tweedeklasser kon zich vorig
seizoen tenauwernood veilig
stellen en moest dit seizoen be-
ginnen met zeven nieuwe spe-
lers. Toch staat het team na tien
wedstrijden op de tweede
plaats. Maar volgens trainer Ed

Smeets had dat ook anders kun-
nen zijn. „In deze klasse is alles
nog mogelijk. Misschien heb-
ben we geluk gehad, maar feit is
dat we dit seizoen meer kwalita-
tief goede spelers hebben, het
probleem is om er dan een
hecht team van te maken. Dat is
er nog niet, maar we zijn op de
goede weg," aldus Smeets die
bij Bom aan zijn tweede seizoen
bezig is. Belangrijk vindt hij de
inbreng van de twee routiniers

Ton van de Donk en Jean Hoe-
demakers.

„Laat ik voorop stellen, dat iedere
speler zrjn eigen waarde heeft bin-
nen het team. Een geluk voor mij is,
dat ik met de routiniers Hoedema-
kers en Van de Donk als het ware
een verlengstuk heb in het veld. Die
wisselwerking is net als met de ove-
rige spelers trouwens, erg goed,"
aldus Smeets. Jean Hoedemakers
kan dat alleen maar beamen, maar
ook hij legt de nadruk.oD het team.

„Ik wil me absoluut niet op de voor-
grond plaatsen. ledereen doet zijn
werk en is even belangrijk", vertelt
de 33-jarige routinier, die de afgelo-
pen vijf seizoenen uitkwam voor
Parmingen. Hoedemakers' carrière
begon bij Bom, waar hij na een
avontuur bij PSV ook weer terug-
keerde. Vervolgens ging hij, inmid-
dels in het bezit van het diploma
oefenmeester 1, aan de slag als trai-
ner van Obbicht, maar trok toch de
voetbalschoenen weer aan voor
Parmingen. Door privé-omstandig-
heden keerde hij dit seizoen weer
terug op het oude nest Bom.

Hij: „Ik was in het begin eigenlijk
een beetje huiverig. Beginnen met
zeven nieuwe spelers is moeilijk.
Het team hangt dan als los zand aan
elkaar. Ik denk dat het een verdien-
ste van de trainer is, dat hij de juiste
mensen op de juisteplaats heeft ge-
zet. De komende weken zullen moe-
ten uitwijzen hoe sterk we zijn. De
wedstrijden van zondag tegen Lin-
denheuvel en volgende week tegen
Haslou zijn bepalend. Die geven
aan of we naar boven of naar bene-
den moeten kijken," aldus Hoede-
makers.

Van onze correspondent
HENK SPORKEN

HEERLEN - Voor morgen staat in
4A het duel,tussen Walram en Vilt
geprogrammeerd, een treffen dat al-
tijd spanning, inzet en vaak ook
goed voetbal garandeert. Voor Vilt
een belangrijke wedstrijd, daar de
formatie van trainer Willy Mares
momenteel op de tweede plaats
staat. Dertien punten uit tien wed-
strijden met een doelsaldo van 23
voor en 15 tegen. Dat is de balans
bijna halverwege het seizoen. Al 31
jaarvertoeft de ploeg met wisselend
succes in de vierde klasse. Een re-
cord! Blijft Vilt eeuwig op hetzelfde
niveau spelen óf volgt er ooit een
promotie? Een onderwerp waarover
Mares en enkele spelers hun ge-
dachten laten gaan.

Stephan in de Braekt is dit seizoen
teruggekeerd van een tweejarig ver-
blijf bij de jeugd van MVV. De
17-jarige verdediger: „Ik ben pas
bezig aan mijn eerste jaar senioren-
voetbal en moet nog veel leren. Ik
kan eigenlijk nog niet beoordelen
hoever we met dit elftal in 4A kun-
nen komen. Daarvoor mis ik de
nodige routine op dit niveau," legt
hij uit. De gebroeders Jos en Pedro
Smits vormen het centrum van de
verdediging. Voor Pedro zijn de li-
bero-positie en het aanvoerder-
schap vertrouwde gegevens gewor-
den. Vanaf zijn zestiende speelt hij
in de hoofdmacht. In tien jaar heeft
hij zich binnen en buiten het veld
als een gedreven persoonlijkheid

geopenbaard. Hij wil steeds winnen,
en steekt dat ook niet onder stoelen]
of banken. „Natuurlijk als dat nieti
meer het geval is stop ik accuut met!
de handel", stelt hij. „Als het aan;
mij ligt gaan we proberen een perio-
detitel of een tweede plaats te be-.
werkstelligen. Ik vind namelijk dat
het tijd wordt voor Vilt om het eensi
hogerop te proberen."

Voor broer Jos zou promotie het
eerste hoogtepunt in zijn 25-jarige
voetballoopbaan betekenen. Overi-
gens maakte hij pas twee seizoenen
geleden, op zijn 29-ste, de sprong
naar het standaardteam. Eeniaat-bloeier dus die volgens zijn Sgen
zeggen pas op rijpere leeftijd tot het
besefkwam, dat door intensief trai-
nen misschien een stek in het eersteelftal bereikt kon worden.

Willy Mares die zijn vierde jaar als
oefenmeester bij Vilt actief is
spreekt - ondanks de tweede stek -van een zwaar seizoen en heeft hier-
voor een plausibele verklaring op
zak. Hij: „De selectie is te smal. Van
de vijftien beschikbare spelers mis
ik er constant drie of vier wegens
militaire dienst, ziekte of blessures.

Bovendien bespeur ik dat niet
iedereen op elk moment voor hon-
derd procent achter de zaak staat,
of kan staan. Deze groep beschikt
over veel voetballend en scorend
vermogen. Om echter daadwerke-
lijk een prijs te behalen moeten alle
neuzen in dezelfde richting wijzen.
Om dat te bereiken moet nog een «fander gebeuren in Vilt." _z __»i

Vierde klasse C
Heilust-Schinveld JA
Hehos-FC Gracht ***■Laura-Hopel
KVC Oranje-Centruflß
RKSVB-Abdissenbo__K
SVK-Waubachse Bu^ijj
Vierde klasse D
RKDFC-SVE ««
RKSN E-Mariarade 1
Heidebloem-OVCS «^
Stadbroek-Kluis i-Langeberg-CoriovaHum
KEV-Passart m

Vierde klasse E
RKSVW-IVS
Maasbracht-Thorn
Holtum-SVH'39
Stevensweert-Linne
Urmondia-Armada
Vlodrop-Roosteren

Vierde klasse F
Moesel-RKESV
Haelen-EMS
RKSVO-Eindse Boys
Leveroy-Nunhem
Beegden-Victoria
RKVB-SC Leeuwen

Vierde klasse G
Swalmen-Quick Boys'3l
Venlo-Reuver
VCH-Baarlo
VOS-GFC'33
Egchel-Roggel
RKSVN-Bevo

Hoofdklasse C
Wilhelmina-Parmingen
Geldrop-DESK
EHC-TSC
Venray-Meerssen
UDI'I9-SVN
Baronie-Halsteren
Longa-Margriet

Eerste klasse F
Waubach-Limburgia
Roermond-Chevremont
Volharding-Blerick
Veritas-RKONS
Eijsden-Heer
FC Vinkenslag-Sittard

Tweede klasse A
Almania-SCG
Caesar-RVU
RKVCL-Bunde
Miranda-Standaard
Schuttersveld-RKWL
Heerlen Sport-Kolonia

Tweede klasse B
FCV-RKMSV
Quick'oB-Venlosche B
Born-Lindenheuvel
WVO3-Haslou
Susteren-Belfeldia
De Ster-PSV3S

Derde klasse A
MKC-SC WVV'2B
Polaris-SV Hulsberg
LHB/MC-Mheerder Boys
SV Berg'2B-SVM
Sanderbout-RKMVC
Scharn-Leonidas

Loopt het op het veld goed, be-
stuurlijk zijn er nog enkele proble-
men bij W Bom. Er zijn namelijk
nog maar vier bestuursleden in
functie en daar is o.a. geen voorzit-
ter bij. Volgens Thei Lahaye, nood-
gedwongen woordvoerder van het
bestuur, heeft dat zowel voor- als
nadelen. „Het nadeel is natuurlijk
dat we ontzettend veel taken op de
schouders van de overgebleven be-
stuursleden rusten. Het voordeel is
dat de lijnen korter zijn en er alerter
ingespeeld kan worden op plotse-
lingen problemen". Lang hoopt W
Bom echter niet meer met een klein
bestuur te werken. Op de komende
ledenvergaderingzullen een nieuwe
voorzitter (naar verwachting Jules
Hermans, red.) en twee nieuwe be-
stuursleden worden gepresenteerd.
Dan hoopt men ook op bestuurlijk
weer de juiste koers te gaan varen." Tonny van de Donk, Ed Smeets en Jean Hoedemakers (v.1.n.r.) op een mooi plekje in Bom.

Foto: PETER ROOZEN

Doelman Grachten: 'Miel dit team valt weinig eer te halen'Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

Vlodrop mist kaliber
Peter verdedigt het doel pas
sinds de laatste vier wedstrijden:
„De bij de competitie startende
Engelse doelman heeft zich se-
dert weken niet meer laten zien.
Ik heb het overgenomen, maar
momenteel is in de lekke defen-
sie en met dit Vlodrop weinig eer
te behalen." "

Derde klasse B
Vaesrade-Voerendaal
Vijlen-FC Hoensbroek
Heksenberg-Groene Ster
VKC-Heerlen
RKBSV-Bekkerveld
Weltania-Minor

Derde klasse C
FC Oda-Megacles
DESM-KVC
Merefeldia-Buchten
Obbicht-Swift'36
Brevendia-EW
Rios'3l -Crescentia

Derde kiasse D
Helden-SV Meerlo
Meterik-MVC'I9
SVEB-SC Irene
IVO-Sparta'lB
RKDEV-SSS'IB
Tiglieja-HBSV

Vierde klasse A
RKASV-St.Pieter
Walram-Vilt
Schimmert-Amicitas
RKUVC-lason
SVME-Willem 1
Rapid-RKHSV

Vierde klasse B
Simpelveld-Gulpen
Sportclub'2s-Oranje B
Zwart WÏ.I9-RKWM
Klimmania-GSV'2B
Geertruidse Boys-Wit
Groen
Banholtia-Keer

W?Rop " In district Zuid II
ser KNVB heeft vierdeklas-
iïjet^°Pel de twijfelachtige eer
Seerd treffers de meest gepas-
-.en^f Ploeg te zijn. Op een neu-
de vi verschil is het in de vier-
der,.asse E uitkomende Vlodrop
doe]

goede' tweede met 32 tegen-
WonSUnten- Het zal geen ver-
%c' wer,lng wekken, dat deRoer-
te,^ KP.oeg daarmee hekkeslui-
aant_iZlJn klasse is. Een dergelijk
Vlo? 1 treffers betekent, dat de
strijd °P. doelman er elke wed-
krij„ t hij.na vier om zijn oren
echter ■ twÜfelachtige eer is
8ele„j niet louter en alleen weg-
*W.7,voor de jonge doelmani^*** Grachten. Afgelopen seizoen knokte het

kleine Vlodrop ook al tegen de

degradatie. Op het laatste nip-
pertje redde men het vege lijfen
daar had doelman Peter Grach-
ten (20) zeker zijn aandeel in.
Voor de nieuwe competitie
meldden zich twee Engelse spe-
lers aan, waaronder een doel-
man. Hij won de tweestrijd om
de plaats tussen de palen en Pe-
ter Grachten verdween naar het
tweede team. „Vorig jaar was ik
keeper van het tweede. Toenter-

werd bij Holturn gewonnen en
het leek bergopwaarts te gaan.
In de laatste vier duels vlogen de
projectielen hem weer om de
oren. Thuis acht tegen Thorn en
zes tegen Wessem en uit drie bij
Armada. Oorzaken volgens Pe-
ter: „Vlodrop is een klein dorp
en de selectie is maar klein. We
zitten met enkele blessures van
verdedigers en laatste man
Goldsmits is zes wedstrijden ge-
schorst geweest. Vaak doen we
het uitstekend tot de eerste te-
gentreffer. Dan storten we in el-
kaar. Voor mij is er dan nauwe-
lijks nog eer te behalen. We
geven de moed niet op, maar het
is moeilijk met een kleine groep.
Spelers van het tweede willen
gewoon niet meedoen. Zondag is
trainer Jim Goulding zelfs inge-
vallen."Zijn debuut was weer goed. Uit

tijd keepte John op 't Veld, hij
was beter dan mij en daar had ik
geen moeite mee. Hij brak een
been en ik heb het karwei toen
overgenomen. Dat is redelijk-
verlopen. Ik dacht dan ook dat ik
dit jaar ook het vertrouwen zou
krijgen. Ik doe het voor het
team, maar ik laat niet met me
sollen als die Engelsman weer
terugkomt."
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PIERRE FRAMBACHVan onze correspondent

WILLY WINGEN

ANDGRAAF - Aan de op-
merkelijke vlucht van SVN is
>ndag abrupt een einde geko-
«n. Tegen de Baronie werd
5 Nieuwenhaagse hoofdklas-
* genadeloos afgeschoten,
elden zal SVN-doelman
Bon Pruisscher zich zo ellen-
'g hebben gevoeld. Zeven
ter maakte hij de gang naar
st net, terwijl hij die weg in
' voorgaande acht duels
echts elf keer had afgelegd,
egrijpelijk, dat hij die zon-
*gavond afweek van zijn nor-

male patroon. „Zin om een
Pitje te stappen, was er dezeper niet bij," aldus Pruis-

die enkele dagen na het
nog danig onder de in-

"fuk is van de vernedering.

ï_tisscher, pas tweeëntwintig jaar,
jfeft al een hele carrière achter de
fc- Via MVV's landelijke Ajeugd►echtgekomen bij Limburgia,
J°est hij ervaren dat Riek Frolichs
I het Brunssumse doel, een con-ïjTent van formaat was. Vandaar
p°verstap naar RKONS, maar ook
*>r liep het anders dan PruisscherNacht had. Gescheurde schouder-boden waren er debet aan, dat hij
|f vier duels in de lappenmand te-
Fht kwam. Na zijn herstel knokte
mverwoed om zijn plaats onder de
£ terug te krijgen. Tevergeefs. Af-
*knapt op het hoogste amateurni-J^u besloot hij om bij zijn vrien-
?fi in Sylvia's tweede team te gaan
ï^len. Toen hij benaderd werd om5 SVN, dat op zoek was naar een
S^de stand-in voor René Reum-?ns, te gaan keepen, had hij daarS-l oor naar. Op 31 mei, 's middags
k* 1 vijf uur, was de overschrijving

SVN een feit.

Lef
j?Wsscher is volgens SVN-trainer
2?th Schaepkens een keeper metJ- Geen wonder ook, als jezijn rij-
(Je gestalte in acht neemt. Metjjr^den als kolenschoppen, dwingt

bij een tegenstander respect af.

r ue oefenperiode startte Schaep-
|ifts met Pruisscher. Daarna liet hij
"3'sscher en Reumkens om beur-
-5j opdraven. „Dat ging goed, ook
It^^dat ik zeven maanden niet ge-
(^Pt had. 'Je bent me tweehon-
Vpji Procent meegevallen. Het zal(w' goed komen', zei Schaepkens
(^ tegen me. Toch begon de trainer
d.u kompetitie met Reumkens," al-
Q Pruisscher. Reumkens kreeg in
e^ openingsduel tegen EHC met-
ttw ,vijf treffers om de oren en
(ty^Kte in het daarop volgende duel
iri-j helmina'oB) °°k al geen zekereiV^k. Vanaf dat moment had

'sscher Schaepkens' voorkeur.

W Ultkomen kan sterk zijn, al-
O'el dat altijd beter kan. Maar

wordt aan gewerkt," licht
lQgaePkens toe. Pruisscher geniet
V^ steeds het volste vertrouwen
v^ °-e SVN-coach, die de wedstrijd
i4w^gelopen zondag geen graad-
Sl^T1"vindt. „Het hele elftal draaide
,'ti11- Eigenlijk had ik het comple-

et,-,91*1 tijdens de rust kunnen ver-
n' zegt Schaepkens. „Pruis-

Se^ heeft het niet eens zo slecht*
6it.T' s n^ niet een aanta^ keren

W "ad opgetreden, was de neder-.s n°g hoger uitgevallen."

klap
jC^grijk is dat SVN de Bredase
cha n'et *e 'anS *aa^ nadreunen.

!-WePkens: „Als je één of twee

* h«n b" Udi'l9 kunt pakken, ben
Act vlugst over die klap heen."
*\,j Zal moeilijk worden," meent
Vr HCher- -ZiJn we net een beetje
°& ie k EHC"klap heen, krijg je dit
k%lh rood- Maar we zijn het zelf

°Ofd e hebben te veel met ons
Je 'n r.n de wolken gelopen. Kun je
"sfruiw hoofdklasse absoluut niet

"itteren."
S_.

sport

amateurs op zondag

Vilt vastgeroest
in vierde klasse



„De kandidatuur van Koblenz om
als etappeplaats te fungeren
kwap_ niet uit de lucht vallen",
zegt Frans Reitz. „Al een paar"keer
had de stad als tussenhalte in de
Ronde van de Europese Gemeen-
schap, gekoppeld aan de Vrou-
wentour gefungeerd. Het was tel-
kens een succes. Toen de EG-ron-
de in 1990 weer eens op bezoek
was geweest, zei de burgemeester:
'Nu wordt het tijd om ook de grote
ronde te ontvangen. Na het ja-
woord inParijs zijn wij aan de slag
gegaan. Sindsdien heb ik een tij-
delijke kracht in mijn zaak moe-
ten zetten, want er komt heel wat
bij kijken om een Tourkaravaan te
ontvangen."

Duitsland staat niet bepaald als
een wielerland te boek, ook al be-
schikt men zeker sinds de eenwor-
ding over een kwalitatief en kwan-
titatief sterk rennerskorps en ook
al hebben in de voorbije decennia
eerst Rudi Altig en daarna Didi
Thurau de natie in vuur en vlam
gezet. „Als het de Tour. betreft
klop je in de Bondsrepubliek ech-
ter bij geen instantie tevergeefs
aan", aldus Reitz. „Ik zal een voor-
beeld geven. Nadat de karavaan
bij Aken op Duits grondgebied is
gearriveerd voert de route over
een stuk of negen overwegen.
Zoiets kan in een wielerkoers tot
chaotische problemen leiden.
Door op vijf lijnen het treinver-
keer gedurende enkele uren ge-
heel stop te leggen konden wij dit
voorkomen. Antwoord van de
spoorwegen? Oké, de Tour heeft
voorrang. Ik zal je iets anders zeg-
gen. Nadat bekend was geworden,
datKoblenz etappefinish zou wor-
den stonden gemeentebesturen en
particulieren bij mij op de stoep
om er toch vooral voor te zorgen,
dat de karavaan door hun stad of
dorp. danwei langs hun zaak zou
trekken."

Bennie Ceulen heeft intussen ook
al ondervonden wat er op je af-
komt wanneer je met de deel-orga-
nisatie van het wielerevenement
bij uitstek betrokken bent. Be-
spreking hier, bespreking daar.
„Aanvankelijk was gepland, dat er
na de Belgisch/Nederlandse
grensovergang in de etappe Brus-
sel-Valkenburg slechts een vijf-
tiental kilometer op Limburgse
wegen zou worden gereden, maar
dat pikten wij niet. Wij wildeneen
zo groot mogelijk deel van de re-
gio in de route opnemen. Als ex-
renner en verwoed trimmer ken ik
uiteraard alle wegen en weggetjes
in onze provincie. Ik kreeg toe-
stemming om een parcours van
circa vijftig kilometer uit te stip-
pelen. Daar komen daags na de
etappefinish nog eens ruim vijf-
tien kilometer bij. Dan koerst het
peloton immers vanuit Valken-
burg naar Vaals en vandaar naar
Koblenz."

Het i* echt niet overdreven om
Bennie Ceulen als dé man te be-
stempelen, die de Ronde van
Franlp-ijk naar Valkenburg heeft
gehaaid. Zijn relaties met 'Parijs',
zeker nadat een paar aankomsten
van EG-ronde en Vrouwentour in
Valkenburg een succes waren,
maken daarvan deel uit. Je bent
gedelegeerde of je bent het niet.
Bovendien, hij is ook nog eens
correspondent van I'Equipe, de

" Anderhalf jaargeleden in de EG-ronde arriveerde dekaravaan ook al in Valkenburg en vanzelfsprekend lag ook tóen de
Cauberg voor de wielen. De kopgroep begint aan de beklimming.

krant waaruit de Société du Tour
de France voortkomt.
„Al enige tijd hebben wij in Val-
kenburg een stuurgroep, die de
hele organisatie van de etappefi-
nish regelt", zegt hij. „Burgemees-
ter Smeets is voorzitter. De andere
leden zijn gemeentesecretaris
Gies Biemans, coördinator John
Wauben, wethouder van sportza-
ken René Simons, voorlichting-
sambtenaar René Paulssen, amb-
tenaar van sportzaken Remco
Vijgenboom, de groepscomman-
dant van de rijkspolitie Klein
Ovenneen en ik. Wij komen weke-
lijks bij elkaar. Persoonlijk heb ik
in het kader van de organisatie
nog een opdracht uit Parijs mee-
gekregen. Of ik voor de overnach-
ting van de Tourkaravaan in de
nacht van 11 op 12 juli even
twaalfhonderd hotelbedden wil
reserveren."

Let wel, het moeten drie- en vier-
sterren hotels zijn binnen een
straal van dertig kilometer. Drie-
kwart van het bestand dient uit
eenpersoonskamers te bestaan.
„Ik ben er in geslaagd. Het aantal
hotels bedraagt twintig. Heerlen is
het verst van de finish verwijderd.
Ik ben ook de grens overgewipt,
bij oud-renner Vvo Molenaers in
Herderen aan de weg Maastricht-
Tongeren. Uit ervaring weet ik,
dat Italiaanse ploegen, als zij deel-
nemen aan de Waalse klassiekers
of Amstel Gold Race, altijd bij
Molenaers logeren. Overigens, de

reserveringen inclusief de maaltij-
den gelden alleenvoor de ploegen,
organisatoren en officials. Niet
voor journalisten, chauffeurs en
personeel van de reclamekare-
vaan. Zij moeten hun eigen boon-
tjes doppen."

aantal uren verboden terrein is."
Niettemin heb je met de rest van
het mensdom rekening te houden.
Miljoenen TV-kijkers volgen de
strijd in het peloton weliswaar op
de voet en vele honderdduizenden
personen zoeken iedere dag een

Vanzelfsprekend zijn er veel méér
facetten waarmee in het organisa-
tiewerk rekening gehouden moet
worden. Denk maar eens aan par-
keergelegenheid voor volgers en
bezoekers, aan het inrichten van
een persruimte voor de honderden
journalisten ('in Valkenburg
wordt dit Cocarde') en het aanleg-
genvan telefoon-, telex- en andere
verbindingen. Er is uiteraard ook
het politie-apparaat, dateen grote
rol speelt. Aan medewerking van-
uit die hoek geen gebrek. Ceulen:
„Anders kun je het schudden. Uit-
eindelijk trekje met een karavaan
van vele kilometers lengte over de
openbare weg, die voor de rest
van het verkeer gedurende een x-

plaatsje langs de route, maar het
openbare leven ligt allerminst stil.

Franz Reitz: „Het begeleidend de-
tachement van de Franse gendar-
merie is niet alleen in de etappes,
die in Frankrijk plaatsvinden pre-
sent. De groep rijdt ook mee in de
andere landen. Uiteraard ligt de
bevoegdheid daar echter bij de
politie van het betreffende land.
In Duitsland is er wat dit betreft
nog een bijkomende factor. Nadat
wij in Aken de Bondsrepubliek
hebben bereikt is één deel van de
etappe in het Bundesland Nor-
drhein-Westfalen en het sluitstuk
naar Koblenz in Rheinland-Pfalz.
Het enthousiasme en de medewer-

king van de verantwoordelijke
verkeersgroepen uit 'beide delen
was zó groot, dat men het liefst de
hele etappe de begeleiding van de
karavaan op zich had genomen,
maar dat mocht van hogerhand
niet. Er is een modus gevonden:
vijfentwintig motorrijders van de
politie uit het ene Bundesland en
vijfentwintig uit het andere zorgen
voor een ordentlijk verloop."

Dat er toch wel eens iets mis kan
gaan heeft Franz Reitz aan den lij-
ve ondervonden, zowel als mede-
organisator als renner. „In 1980
was de start van de Tour in Frank-
furt. Na de proloog stond de etap-
pe Frankfurt-Wiesbaden op het
programma. Ik weet het nog goed.
Jan Raas won die rit. 's Middags
was de ploegentijdrit van Wiesba-
den terug naar Frankfurt, van
waaruit de volgende dag de lange
etappe naar Metz op het program-
ma stond. Wij hadden maanden-
lang keihard gewerkt om alles te
doen slagen. Toch had Felix Levi-
tan, toentertijd nog directeur van
de Tour, iets te mopperen. Ik werd
zó kwaad, dat ik met een harde
klap de deur van zijn kantoor ach-
ter mij heb teruggetrokken."

Als renner had Reitz' teleurstel-
ling met iets anders te maken. Het
was in de Tour 1959, bij zijn twee-
de deelname aan het evenement
waarin hij drie achtereenvolgende
jarenvan de partij was. „Zowel in
1958 als 1959 haalde ik Parijs, in

1960 niet, maar dit even terzijde.
Tijdens mijn tweede Tourjaar was
een etappefinish op de Citadel van
Namen. Ik reed op kop in gezel-
schap van niemand minder dan
Federico Bahamontes, dat jaar
eindwinnaar, alsmede Charly
Gaul, de Luxemburger die een
jaar eerder de hoofdprijs had ge-
pakt. Met Gaul kon ik goed over-
weg; met de Spanjaard niet. Hij
vond het maar niks, dat ik hem in
de cols lang kon volgen. Op de Ci-
tadel in Namen voelde ik mij sterk
genoeg om met hem en Gaul om
de dagzege te strijden. Wat ge-
beurde? Een paar honderd meter
voor de finish was de gebruikelij-
ke omleiding voor volgauto's. Hoe
het kon is mij nog steeds eenraad-
sel, maar wij werden dezelfde
richting ingestuurd als de auto's.
Voordat wij de vergissing bemerk-
ten waren wij aan de achterzijde
van het fïnishdoek beland. Wij
moesten omdraaien en werden
zoiets als twaalfde, dertiende en
veertiende geklasseerd. Wie derit
won weet ik niet meer, maar over
hetgeen daar gebeurde ben ik op
zn zachtst gezegd geruime tijd ka-
pot geweest."

Nadat hij in 1953 als amateur de
Ronde van Joegoslavië had ge-
wonnen was Franz Reitz naar de
profs overgestapt. Behalve drie
keer Tour de France stond onder
andere zeven keer de Ronde van
Zwitserland, een keer de Giro en
een keer de Vuelta op zijn pro-
gramma. Hij bracht het tot Duits
kampioen en nam vijfentwintig
keer deel aan een zesdaagse alvo-
rens na het seizoen 1962 de fiets
aan de kant te zetten.
„Mijn activiteit in de zesdaagsen
had ik achterwege moeten laten",
zegt hij. „Het was fnuikend voor
mijn loopbaan als wegrenner. In
mijn profjaren nam ik ook twee
keer deel aan de Ronde van Ne-
derland. Ik herinner mij trouwens
nog veel Nederlandse renners uit
die tijd. Wim van Est was een ge-
weldenaar. Jan Nolten ook. Overi-
gens ben ik een keer gelijktijdig
met Nolten na een dag of tien af-
gestapt in de Ronde van Spanje.
Het zal omstreeks 1955 geweest
zijn."
Franz Reitz herinnert'zichook nog
Piet van den Brekel, zowel uit
diens tijd bij de profs als ama-
teurs. „Ik was er bij toen Van den
Brekel in het WK 1952 in Luxem-
burg precies gelijk met de Italiaan
Ciancola de eindstreep passeerde.
Laatstgenoemde kreeg de regen-
boogtrui. Van den Brekel werd
gediskwalificeerd omdat hij na
pech van fiets had verwisseld op
een plaats waar dit reglementair
niet was toegestaan. Je moet ren-
ner geweest zijn om te voelen wat
er dan door je heengaat. Soms
kunnen minder erge dingen al
pijn doen, zoals het feit dat een
groot renner als wijlen Jacques
Anquetil mij destijds om weet ik
welke reden niets gunde. Ik zie
nog zijn grimas als hij naast mij
kwam rijden als hij mij terugge-
pakt had na een demarrage."

Dat deed hij ook in de laatste kilo-
meters van het wereldkampioeiv
schap 1959 in Zandvoort. Een
kopgroep van acht man, waaruit
André Darrigade als sprintwin-
naar te voorschijn zou komen, was
buiten schot. „Ik sprong weg uit
het peloton in de hoop dat ik als

" Zij spelen een belangrijke rol in de organisatie van de etappefinish van de Tour, respectievelijk op 11 juli in Valkenburg
en 12 juliKoblenz. Links Bennie Ceulen, rechts de Duitser Franz Reitz. Foto's: FRITS WIDDERSHOVEN

Geen col te hoog

Hmburgs dagblad m

Oud-profs gangmakers van Tourpeloton op weg naar Valkenburg en Koblenz
spart
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VALKENBURG - Zij hebben als professional deel-
üitgemaaktvan het peloton, ofschoon de ene zijn
loopbaan reeds achter derug had toen de ander er
nog aan moest beginnen. Bovendien verschilde ook
de tijdsduur waarin zij als beroepsrenner door het
leven gingen. Franz Reitz (62) uit Wiesbaden maakte
negen seizoenen vol; Bennie Ceulen (40) uit Maas-
tricht, thans woonachtig inVilt/Valkenburg, koerste
na een prima amateurperiode slechts twee jaar in de
betaalde categorie. Wat afzien is weten zij niettemin
allebei heel goed. Klassiekers en etappes van twee-
honderd en nóg meerkilometer zijn toevallig iets
anders dan trimtochten, ook al waant menigevrije-
tijdsfietser zich zo nu en dan een vedette in wor-
ding.
Na hun rennersbestaan kozen Franz Reitz en Bennie
Ceulen ieder voor een heel andere job.De Duitser
werd exploitant van een tankstation en eigenaar van
een rijwielzaak; Bennie Ceulen stapte de journalis-
tiek in. Bij deze krant heeft hij zijn koperen jubi-
leum als sportredacteurreeds achter derug. Alsof
hij het met zijn werkzaamheden nog niet druk ge-
noeg heeft, besteedt hij een groot deel van zijn vrije
tijd ook nog eens aan de sport, met name het cyclis-
me. In Nederland is hij de gedelegeerdevan de So-
ciété duTour de France, de organisatie van 's we-
relds grootstewielerevenement. Franz Reitz houdt
zich in Rheinland-Pfalz eveneens bezig met alles
wat met wielrennen te maken heeft, zowel op be-
stuurlijk als organisatorisch vlak. Is het wonder, dat
de twee een heel belangrijke rol spelen in de etappe-
aankomst, die volgend jaarter gelegenheid van de
negenenzeventigste Tour plaatsvindt inrespectieve-
lijk Valkenburg en Koblenz. Trouwens, de achtste
rit van Ja Grande Boucle op zondag 12 juli trekt van
de eerstgenoemde stad naar de andere. Een ideale
gelegenheid om Franz Reitz en Bennie Ceulen, de
gangmakers in burger, nü al aan het woord te laten.
Als renner hebben zij destijds weliswaar nooit de
glorie van de gele trui gekend, maar op organisato-
risch gebied is toch geen col te hoog voor de twee.

door

WIEL
VERHEESEN

negende en bestgeklasseerd*
Duitser zou binnenkomen. Mijf
heer Anquetil sleurde het peloto»
weer tot bij mij, alsof ik nog eet
bedreiging vormde voor zijn land'
genoot Darrigade."

Bennie Ceulen ('als journalist heb
ik de Tour diverse keren gevolgd
als renner bleef ik in mijn .we*
profjaren buiten de selectie') heef
met Franse renners betere ervarif
gen. Ceulen: „Tien jaar nadat i*
als adspirant met mijn wielerbe-
zigheden was begonnen debuteer-
de ik in 1975 bij de beroepsrefl'
ners. Arie den Hartog, die o$
Milaan-Sanremo won, had mij aa*
een contract geholpen bij de do<>r
Jean Stablinski geleide ploeg &
tane waar de Belg Lucien va*
Impe kopman was. Tegelijk mej
mij meldde zich Bernard Hinau"
in het trainingskamp aan de Mid'
dellandse Zee. Ik heb met hen1
nog altijdeen prima contact. In d*
laatste jaren is dat nog verstevig*
omdat hij tot de TourorganisatO"
ren behoort. In 1975 was Hinaul'
net als ik overgekomen uit d*
amateurcategorie, waarin ik zof'
der te overdrijven verschillend*
jareneen aardige rol had gespeeld;
Ik won een paar dozijn wedstrij'
den. Met de merkenploeg waarval 1

ik deeluitmaakte alsook met d*
nationale selectie werd ik na&
menige buitenlandse etappekoer5

afgevaardigd. Mijn middelbar*
studie had ik echter niet verwaai'
loosd. Eenmaal het diploma °f
zak. wilde ik mijn heil in de prOjj
wielersport zoeken. Ik gaf mezel 1

twee seizoenen de tijd om een bf
paald niveau te bereiken. Na m.n
eerste jaar in Franse dienst kwal*
ik in de ploeg Maes Pils terech''
waarvan de Duitse firma Rokad"
co-sponsor was. Ik reed vaak é?
noeg in de prijzen en hoefde ove'
startgelegenheid in etappewed'
strijden als Midi Libre, Ronde va"
Nederland, Ronde van België, e*'
cetera niet te mopperen. To<£voelde ik, dat er voor mij in d

buurt van de top geen plaats W3S'
Daarom stopte ik."
In 1977 kon Bennie Ceulen weÜs'
waar nog terecht bij Frisol, wa*
hij Jan Raas, zijn teamgenoot u)

de amateurjaren bij Tricot Nobj
zou terugzien, maar hij hakte d

Franz Reitz:
In Duitsland

wordt
treinverkeer
stilgelegd'

knoop door en koos voor m?a
schappelijke zekerheid. „Het hl"\
burgs Dagblad gaf mij de kans o
als journalist aan de slag te gaa^
Ik ben blij, dat ik die kans hebé
kregen. Mijn werk als gedeleg^
de van deTour doe ik in mijn vfU
tijd. Daar heeft de baas geen sc»Vj
de van. Sterker nog, ik zit dicht P

het vuur en hoor derhalve het et.
en ander. Wat kun je als journa">
nog meer hebben? Toch herinn*■Jean-Marie Leblanc, de directe
van de Tour, mij er wel eens aa
dat hij de ene keer tegen de j°ufnalist Ceulen en een andere ke
tegen de gedelegeerde van.*gt
Tour in Nederland spreekt. W{
andere woorden: je hebt » e
nieuws straks toch wel als ccl?et
in je eigen krant, maar je mag',^a
niet direct in de openhaarh*
brengen. Dit 'laatste doet het j<>j£
nalistieke hart dan weer P^maar de krant waarvoor ik V* a.
heeft er nooit nadeel van geit .,
Zodra ik ook maar even merj^efldat er iets dreigde uit te lekH^wat ik uit hoofde van mijn funC^wist aarzelde ik geen seco-1

meer om het in de krant te go°J
$Kwestie van eerder zijn dan t

concurrentie. Leblanc vindt t
niet altijd leuk, maar hij heeft
als ik ervaring als renner én J°
nalist." ..

Wedgwood,
SINCE _________üil

__}_______io-__m_jnflïfiift)l^^ :' ______B

fine bone c h < n
porselein-kristal-zilveb

COLLARIS
Chévremont-Kerkradc
St. Pieterstr. 6, tel. 045-45230^/

Bennie Ceulen: JEven
twaalfhonderd bedden in
twintig hotels reserveren'



" Baron Van Heeckeren van Brandsenburg met zijn echtgenote voor zijn rijtjeswo-
ning in Weert: 'Zon titel, ach, jekon er nog wel eens om lachen.' Foto: PAUL KUIT

Nette mensen blijven altijd bestaan
Een verzuchting van jonkvrouweVan Rijckevorsel-Van Aefferden: „We fascineren mensen,
daarkan ik ook nietsaan doen. Maar het gaat er altijd om hoe ze denken dat we zijn, nietom
hoe we werkelijk zijn." Ze begint over vergane glorie, de constatering dat adel uit detijd is,
de veranderde tijdgeest, het feit dat ze nu gewone mensen zijn.
De adel sterft uit, was vorige week de sombere boodschap op een symposium in Haarlem.
'Zomaar' drie edellieden uit Limburg halen hun schouders op. „Nou en?" vraagt de Weertse
baron Van Heeckeren van Brandsenburg. Praten over hun titel vinden ze best, maar al te veel
ophefhoeft ook weer niet.Een grote bek is uitgesloten. „Dat is zo vreselijk onbeschaamd,"
zegt mr baron van Hövell tot Westerflier uit Ohé en Laak. g
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" Wollige lerse sferen in café Bonne Femme aan de Graanmarkt in Maastricht tij-
dens de Eurotop. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Reis door Europa in twee dagen
Twaalf landen in twee etmalen. Dé oplossing voor haastige Amerikanen en rusteloze"Japanners. Maar natuurlijk ook voor avontuurlijkeLimburgers die hetwel spannend vinden
om binnen één avond de Griekse sirtaki te dansen, Deens rodgrod mcd flod te verorberen en
besnuffeld te worden door lerse schapen. Maastricht makes the world go round. Het lijkt een
uitstekend idee van deorganisatoren van deRidder- en Brand's Brouwerij (lees Heineken)
°rn twaalf cafés in Maastricht elk een EG-land te laten adopteren. Mettoepasselijke decoratie,
Muziek en vooral typische gerechten en drankjes worden deze landen tot leven gebracht. Een
jvarmepleister op de heimwee-pijntjes van de vele journalisten en andere buitenlandsebezoekers én een welkome afwisseling voor de stamgasten. Maar niet allekasteleins zijn evenenthousiast. Grote onkosten, tegenwerkende ambassades, dreigingvan aanslagen of
simpelweg overgeslagen worden in de selectiezijn redenen om het Eurotop-humeur te
yerliezen. De Maastrichtse horeca aan het woord over levende zeemeerminnen, kistjes met
Els en de onvindbare vlag van Liechtenstein.
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Rembrand,
in het Rijksmuseum

" Twee ruiters
te paard,
tekening van
Rembrandt;
New Vork, The
Piermont
Morgan
Library.

" Het schilderij De
Vaandeldrager uit 1636van

Rembrandt dat gekozen is als
'logo' voor de expositie.

In hetRijksmuseum
wachten 49 schilderijen, 40
tekeningen en 40 etsen van
Rembrandt samen met 33
schilderijen en 11
tekeningen van zijn
leerlingen op dekomst van
maximaal 670.000
bezoekers. 'Rembrandt - de
meester en zijn werkplaats',
de grote
overzichtstentoonstelling
van de beroemdste
Nederlandse schilder aller
tijden, is hetresultaat van
een uniek
samenwerkingsverband
tussen de Gemaldegalerie
Staatliche Museen in
Berlijn, de National Gallery
in Londen en het
Rijksmuseum zelf.
Daardoor kan hetpubliek in
de drie musea kennis
maken met 18 topstukken,
die nooit eerder werden
uitgeleend.De expositie
was echter niet mogelijk
geweest zonder de
bereidheid van
bruikleengevers in totaal 31
werken lange tijd achtereen
beschikbaar te stellen.
Daarbij zijn musea als het
Museum of Fine Arts in
Boston, de Alte Pinakothek
in München en het
Hermitage Museum in St.
Petersburg, maar ook
particulieren als koningin
Elizabeth 11, deDuke of
Devonshire en de filmster
Alain Delon.

PAGINA 37

Vijftig
jaarna

Pearl
Harbor

Vandaag vijftig jaar
geleden vielen de

Japanse marine en
luchtmacht de
Amerikaanse

marinebasis Pearl
Harbor op een van de
Hawaiiaanse eilanden

aan. De
verrassingsaanval haalde

de Verenigde Staten uit
een zelf gekozen

isolement, de aanstaande
supermogendheid werd
betrokken in deTweede

Wereldoorlog.
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Kroegbaas Loek Biermans van deCome'
dieaan het Onze Lieve Vrouweplein,
houdt zijn eigen actie. „Ik adopteer bij
deze Lichtenstein en Monaco. Het is al-
leen jammerdat ik de vlagvan Lichten-
stein nergenskan vinden en dat dievan
Monaco als twee druppels water op die
van Maastricht lijkt. Dus eigenlijk is dit
protest niet zo zichbaar," lacht Bierman^-
Hij is het er absoluut nietmee eens dat
alleen cafés van Ridder ofBrand mee
mogen doen aan de actie. „Dat is weer
een prachtig staaltjevan de manier waaf'
op de gemeente samenwerktmet de
plaatselijke horeca. Naar buiten toe doe-1

alsof alles in onderling overleg gebeurt-
maar dat is toch echt niet zo. Nu kunne"
twaalf cafés hoog van de toren.blazen,
terwijl er toch meer dan400 horecagele-
genheden in Maastricht zijn."

Mary van Koot van deLanteern gaat in-
derdaad in de hoogte blazen. „Ik sluit m ~vannacht op zolder op met de stofzuig'2'''
zucht ze. „Die honderden ballonnen hej>
ik toch echt nietvoor niks gekocht. Met
een beetje geluk hebben we voor zon-da»
nog een prachtige blauw-witte gevel- .
Maar devolgende Eurotop weten we w
beter...

Protest

In brasserie de Brittannique hebben ze
zelfs een traditioneleEngelse wacht voor
de deur staan. „Maar niet voor de veilig-
heid," legt Harrie Serpenti snel uit. „We
hadden grootse plannen om Engeland ui'
te beelden, bijvoorbeeld met telefooncel'
len of een dubbeldekker, maar de helft
van deplannen was onuitvoerbaar om fi'
nanciële redenen. Nu houden we het
voornamelijk bij de gerechten. Het uitge-
breideEngelse ontbijt en de high-tea om
drie uur 's middags, zal zelfs de meest
verwende Engelsman kunnen waarde-
ren. Dus 's morgens uitgebakken spek,
eieren en bonen, 's middags muffins, sco-
nes en thee met citroen en 's avonds
lamsvlees, ossestaartsoep en cheddar-
kaas," licht de eigenaar toe. En dat alle-
maal onder het toeziend oogvan de
'Queen' en haar moeder, dievoor de gele'
genheid aan de muur gespijkerd zijn.

Lof maar ook kritiek van de Maastrichtse horeca tijdens de Eurotop

'Moeten we zelf voor paal gaan staan?'
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DOOR GEERT DEKKER

De adel wil gewoon zijn, zegt
de adel, maar de daarvoor ver-
eiste medewerking van de
medemens die altijd al ge-
woon was, wordt node ge-
mist. Jonkvrouwe Van Rijc-
kevorsel bewoont sinds enke-
lejaren een appartement in
Maastricht en kreeg van de
huismeester van het gebouw
de hint dat het toch wel heel
aardig zou zijn als er 'Jonk-
vrouwe' op het naambordje in
de hal zou verschijnen. „Maar
wij pronken er niet mee, ook
al omdat er niets is om mee te
pronken," zegt de 75-jarige
dame. „Er zijn veel belangrij-
kere mensen dan ik." Aange-
lengd bloed, zegt ze, lila dus,
niet alles is blauw.

Ze groeideop in een kasteeltje in Geulle
aan de Maas, leerde Geuls plat en mocht
spelen met wie ze wilde. Het gezin Van
Aefferden hoefde niets te doen om zich te
laten gelden, iedereen erkende de specia-
le positie die de familie innam. Op haar
21-ste trouwde defreule met de man die
een jaarlater burgemeester van Gulpen
zou worden, Van Rijckevorsel. Ze kregen
samen vier zonen en twee dochters. „Het
is moeilijk te zeggen of ze voordeel heb-
benvan hun adelijkheid. Ik denk het
niet. Misschien dat sommigebedrijven
het wel interessant vinden om een jonker
in de directie te hebben, maar datzijn
slechts details."

Chauffeur
Broer van Heeckeren moet lachen bij de
vraag naar 'voordeeltjes'. Hij groeideop
in Budel, voor zijn dorpsgenoten was de
naam Van Heeckeren misschien al te
lang, denkt hij, want zijn vader stond be-
kend als JandeBaron, van beroep chauf-
feur voor een touringcarbedrijf. Zijn zus-
jes noemden hem Broer, zijn eigenlijke
roepnaam Constant heeft hij nooit ge-
hoord. Dus heet hij nu Broer van Heecke-
ren, in plaats van Constant Fran?ois
Johan Maria baron van Heeckeren van
Brandsenburg. Tot twee jaargeleden
deed hij administratief werk op een kan-
toor, toen kon hij stoppen met werken
omdat zijn Duitse vrouw een dubbel pen-
sioen ontving. Het tevreden echtpaar
brengt nu zijn dagen door in de grote tuin
metfruitbomen en kippen, bij hun niets
anders dannormale huis in Weert.

„Die titel isvoor mijn familie nooit meer
geweest daneen aardigheidje. We zijn
ook niet rijk of zo. Alleen als anderen er
weer over beginnen, houden we er ons
wel eens mee bezig. Op een gegeven mo-
ment had iemand het oude familiewapen
opgespoord. Toen hebben wij ook een
mooi exemplaar op glas laten maken."

Adel in Limburg rouwt
niet om vergane glorie

" Baron Van
Hövell tot

Westerflier: 'Je
ziet jezelfniet

als het
middelpunt

van de wereld.'Foto:
FRITS

WIDDERSHOVEN

De 56-jarige Van Heeckeren is stamhou-
der, heeft geen kinderen en maakt het
uitsterven van de adelijkheid dus aan
den lijve mee. Hij kan er niet mee zitten.
„Ik heber een paarkeer meekunnen ge-
lachen, maarverder ging het niet.Lang
geleden gingeen vriend van me eens
stappen in België, met mijnauto.
's Nachts, hartstikke zat, kreeg hij het
portier niet meer open en stond dus mi-
nutenlang terammelen met de sleutels.
De rijkswacht kwam langs, nam hem
mee en sloot hem op, omdat ze dachten
dat hij de auto wilde stelen. Ik werd ge-
beld devolgende dag, of ik deauto op
wilde halen. 'Goedendag, meneer de ba-
ron', zo ging het toen ik daar aankwam.
En ik: 'Ja, ik snap er niks van. Mijn
chauffeur drinkt anders nooit, ik beloof u
dat het niet meer zal gebeuren.' En we
konden gaan."

Wordt pompeus adelijk gedrag in Neder-
land niet meer gewaardeerd, volgens Van
Heeckeren en ook jonkvrouweVan Rijc-
kevorsel liggen de verhoudingen in Bel-
giëen Duitsland wel even anders. Of dat
nou komt dooreen brutale adel of een
onderdanigvolkje, kunnen ze niet zeg-
gen, maar op haar trouwdag (in Duits-
land) kreeg mevrouw Van Heeckeren-
Hansen van een gemeente-ambtenaar de
vraag voorgelegd ofze haar geliefde nu
trouwde om zijn titel of om zijn geld. „En
mijn familie steekt haar trots niet be-
paald onder stoelen of banken," zegt ze.

Mevrouw Van Rijckevorsel noemt de
overlijdensadvertentiesals voorbeeld:
„Als een adelijkpersoon overlijdt, wordt
er in Nederland wel de titel bijgezet,
maar inBelgië staat ook de hele reeks fa-
milieleden in vol ornaat erbij, vetgedrukt

en wel. Dat doen we hier dus niet."
Is er dan nog wat bijzonders aan mensen
dievan adelzijn, missen we wat als er
over honderdvijftig jaarinderdaag gee-
neen meer is? Ze geeft de moed niet op:
„Misschien is dan inderdaad niemand
meervan adel, maar nette mensen zullen
altijd blijven bestaan."

Waan
Het echtpaar baron en barones Van Hö-
vell tot Westerflier in Ohé en Laak wor-
stelt ook met die vraag. Enerzijds laten ze
niet na te benadrukken dat erniets bij-
zonders met hen aan de hand is, ander-
zijds weten ze dat het besefvan een oude
familietraditie toch invloed heeft op hun
leven. „Het waren allemaalverhalen,
thuis," zegt de 41-jarige Van Hövell, ad-
vocaat in Maastricht. „Verhalen over een

oudtante, over een betovergrootvader,
over familieleden die iets doms hadden
uitgehaald, over stamvaders die iets
slims deden.Elk voorwerp in huis had
een verhaal, elke nieuwe gebeurteniswas
aanleiding een oude geschiedenis op te
rakelen. Je kreeg het historisch besefmet
de paplepel ingegoten."

„Dat betekent," gaatVan Hövell verder,
„dat je jezelfniet de hele tijd als middel-
punt van alles beschouwt, datje gebeur-
tenissen plaatst als onderdeelvan ont-
wikkelingen. Dat betekent ook datje
probeert de zaken die je de moeite waard
vindt te behouden.Als jeer één ding van
leert, dan is het wel niet te leven in de
waan van de dag."

Of hij zich anders gedraagt dananderen,
weet hij niet. „Ik probeer de dingennet-

jes te doen, mensen ieder het zijne te
geven, zonder al te veel aplomb. Dat is
alles."

Actiegroep
Van Hövell's vrouw kan zich knap erge-
ren aan toespelingen op excentriek ge-
drag van mensen van adel. „Als ik de
telefoon opneem, krijg ik wel eens de
verbaasde vraag of ik dan geen tachtig
jaarben. Maarwe zijn gewoon een gezin
met kleine kinderen, stellen ons actief o|
in het leven en proberen ons nuttig te
maken." Sinds enkelejaren spant ze ziel
in voor een regionale actiegroep die de
voortdurende ontgrondingen voor de
grindwinningeen halt wil toeroepen. He
gaat haar echter tever die actie te verbin
den met het adeldom. „Ik trek me ge-
woon aan wat er gebeurt met deze omge
ving."

Maar de Van Hövells zijn trots op hun fa
milie, zonder meer. Ze hebben zich ver-
diept in hun stamgeschiedenis en kwa-
men veel grote namen tegen, alhoewel
daar ook devaststelling bijhoort dat niel
alles 'blauw bloed' heeft. Van Hövell,
zonder spijt echter: „Er zitten zelfs bas-
taarden bij."

De families Van Heeckeren en Van Hö-
vell hebben ook een protestantse tak. D<
protestantse adel, groter in omvang en
meestal rijker, nam na deReformatie all
overheidsfuncties over en woont ook nu
nog overwegend in het westen van Ne-
derland. De katholieken trokken zich
inderdertijd mokkend terug op hun lanc
goederen in Oost- en Zuid-Nederland,
vertelt Van Hövell.

Promoveren
Echt Limburgse families zijn er nog maa
een paar. Een lid van deLimburgse fami
lic Van Valkenburgwas de laatste Neder
lander die in de adelstand werd verhe-
ven, in 1989. In 1953 werd de procedure
bij wet afgeschaft. Sindsdien komen er
alleen nog adelijken bij door erkenning
of inlijving door dezogenoemde Hoge
Raad van Adel.

Jammer dat het niet meerkan? „Ach, ei-
genlijk waren het alleen maar hoge herer
die het leukvonden elkaar te promove-
ren," zegt Van Heeckeren.De Van Hö-
vells aarzelen. „Misschien is het toch wel
jammerom het te laten doodbloeden,"
denkt mevrouw Van Hövell, „maar het is
vrijwel onmogelijk devoorwaarden vast
te stellen waaraan kandidaten dan moe-
ten voldoen. Of je krijgt een stortvloed
aan adel of jekrijgt enorme discussies er
ruzies over een paar mensen."

In andere landen, Engeland en Duits-
land, is adel tekoop. Er moeten ook
Nederlanders zijn diedat fantastisch zou
den vinden. „Persoonlijkzou ik het bela-
chelijkvinden," zegt de jonkvrouweVan
Rijekevorsel, verder ook wars van elk
uiterlijkvertoon. Praten met dekrant
vindt ze tot daar aan toe, maar een foto is
uitgesloten. „Dat vind ik te onbeschei-
den," zegt ze.

Zo verdwijnt deNederlandse adel uit
beeld, alleen al omdat het zo hoort.

DOOR ANGELI POULSSEN

„De ambassadeurmag voor mij
thuisblijven. Elke motivatieom mijn
best te doen voor de Eurotop is ver-
dwenen. Geen spoortje hulp hebben
we gekregen van de Griekse ambas-
sade of hetverkeersbureau. Totdat
ze na het zoveelste dringende ver-
zoek van ons, gisteren twee enorme
vlaggen opstuurden. Maar er is ner-
gens een vlaggemast te vinden die
groot genoeg is om ze aan op te han-
gen. We mogen van hen zeker zelf
voor paal gaan staan." Aan het
woord is een zichtbaar boze Manuela
Mendez deLeon, medewerkster van
café de Lanteern aan hetOnze Lieve
Vrouweplein. Samen met het kaste-
leinsechtpaar Hans en Mary van
Koot is ze sinds augustus bezig met
de voorbereiding van demetamorfo-
se die van de Lanteern een Grieks
paradijs moet maken.

„Griekse gerechten, hapjes, likeur, wijn
en folkloristische muziek. Daar hebben
we natuurlijk zelfallemaal voor gezorgd.
Maar we verwachtten van de ambassade
toch wel enige medewerking wat betreft
ideeën voor de inrichting van onze zaak.
Ze hebben, ondanksonze brieven en nog
meer pressie van de gemeente, helemaal
nietsvan zich laten horen. Toen we uit-
eindelijk zelf naar het verkeersbureau
gingen,werden we afgescheept met een
postertje. Dat is toch belachelijk, we ma-
ken toch reclame voor hun land? Het
kost ons veel geld, terwijl het aantal klan-
ten er waarschijnlijk niet door zal stijgen.
Nee, ik heb nog tweeduizend ballonnen
in deGriekse kleuren op zolder liggen.
Die moeten de gevel opfleuren,maar veel
puf om ze op te blazen heb ik niet," zegt
Mary van Koot van deLanteern.

Drakekop
Het enthousiasmevan Roel Klinkers
staat lijnrecht tegenover het voorgaande
verhaal. Zijn café Klinkers in Wyck haalt

" Hans en
Mary van Koot

van de
Lanteern

voelen zich
voor paal gezet
met hun veel te

grote Griekse
vlaggen.

Foto:
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WIDDERSHOVEN

de landelijke en internationalepers met
de levende zeemeermin diepost heeft ge-
vat op de tap. „Toen we Denemarken
toebedeeld kregen, moesten we even
diep nadenken. Dat land heeft zo weinig
imago. Probeer maar eens iets typisch
Deens tevinden. Dus zijn we maar vijf
dagen op vakantie geweestnaar Kopen-
hagen en omgeving en hebben toen goeie
ideeën opgedaan. Een enomre drakekop
en zeilen langs de muren als symbool
voor deVikingcultuur. Akvavit, smore-
brod en gravelaks(gemarineerde zalm)
om de smaak te pakken te krijgen. En we

hebben inderdaad het bekende zeemeer-
minnetje op derots uitKopenhagen hier
tot leven laten komen. Alleen de muziek
was een probleem. Maar datzal een
vriendelijkeDeense journalistvoor ons
oplossen," vertelt Roel Klinkers opge-
ruimd. Café Klinkers in deRechtstraat
zal overigens tien dagen in het teken van
Denemarken blijven staan. „Want er is
natuurlijkwel veel geld en energie in
gaan zitten," aldus de eigenaar.
Eigenlijkklaagt iedereen wel een beetje
over de kosten van deze uitverkiezing als
gastcafé. Alle initiatievenmoeten name-

lijk uit eigenzak betaald worden. Daar
heeft Mathy deBoer, eigenaarvan Bonne
Femme aan de Graanmarkt, niet zulke
problemen mee. Hij vindt het een eer om
uitgekozen te worden als gastcafé voor
lerlanden wil zijn beste beentje voor zet-
ten. Bezoekers zullen tussen de strobalen
kennis kunnen maken met nogal vreem-
de cafégangers; een aantal schapen. Met
een verschillende soorten lerse whisky
kunnen ze deeerste schroom bij het ken-
nismaken wegspoelen. De gezellige, lan-
delijke sfeer zal nog onderstreept worden
doorvrolijke lersefolk-muziek.

De waard droomt er stiekem van, dat zo-
wel de lerse als de Engelse minister-pre-
sidenteen bezoekje zullen brengen aan
zijn etablissement. „Dan komt mijn café
in alle geschiedenisboeken als déplaats
waar deverbroedering tussen Engeland
en lerland tot stand kwam," glimlacht
hij. De kistjes metLimburgse Els staan
al klaar. Angst voor rellen, ruzie en aan-
slagen vindt hij reëel. „Je weetniet wie
er allemaal in jezaak komt. Er lopen zo-
veel vreemdelingenrond in dat weekein-
de, ik zal in elk geval extra opletten met
de drank."

Limburgs dagblad J vrijuit



Van de totale Nederlandse bevolking van 18 jaaren
ouder lijdt 11,5% aan aandoeningen van het
ademhalingsstelsel, 23,2% tobt met een langdurige
storingvan de spijsvertering en meer dan 31% van
die bevolkingsgroep ziet zich met vrijwel
ongeneeslijke en zeer pijnlijke afwijkingen van het
bewegingsapparaat geconfronteerd. Cijfers van het
CBS, die er niet om liegen. En de
Wereldgezondheidsorganisatieheeft, voor wat ons
land betreft, nog devolgende statistische eyeopeners
in petto: 27% kankersterfgevallen (het hoogste
percentage ter wereld), nagenoeg 100%
gebitsaantasting, terwijl aandoeningen als
suikerziekte en allergieën hand over hand toenemen.
En al dat 'fraais en verkwikkends'komt tot stand
ondanks onze up-to-date medische verzorging. Een
van de allerbeste ter wereld.

Andere visie

Vitamine B1
De Veer: „Toen Kollath zijnratten
uitsluitendkoolhydraten, eiwitten,
vetten en mineralen voerde, legden
zij weldra het loodje.Voegde hij
vitamineBl toe, dankon hij con-
stateren dat ze net zo lang als nor-
maal gevoederatten verder leef-
den. Maar in de ontwikkelingsfase
van die laboratoriumrattenzie je
danheel spoedig een aantal ver-
schijnselen, zoals cariës, optreden.
En wat zie jeals eerste aandoening
bijkleuters en kinderen onder de
tien jaar? Cariës. Waarschijnlijk
bestaat er dus eenrelatie tussen
dat eenzijdige voedselpakket dat
Kollath aan zijnratten gaf en dat
cariës veroorzaakte en de onvolle^
digevoedselcombinatie, diewij
consumeren. Maar er is meer: bij
langere observatie steltKollath
aandoeningen aan het spijsverte-
ringsstelsel, kalkafzettingen in de
bloedvaten en skeletziektenvast.
Degeneratieverschijnselen, diewe
bij de mens 'beschavingsziekten'
noemen. Wat moest hij zijn bees-
ten voorschotelen om ze tot een
langdurigen gezond leven te voe-
ren? Vitaminen, dachthij. Daarom
voegt hij alle in water en vet oplos-
barevitaminen aan het genoemde
voedselpakket toe en wat gebeurt
er: het helpt totaal niet. Er moet
dus iets anders ontbreken!"

staan. Daaruit trok hij de uiterste
consequentie.

Piet deVeer, docentbiologie aan
hetBernardinuscollege in Heerlen
en auteur van 'Pleidooi voor biolo-
gischekankerbestrijding' en 'De
toekomst van de aarde', hanteert
de hier geciteerde CBS-gegevens
als introductievoor zijn nieuwe
boek 'Wij eten ons ziek. In de on-
dertitel geeft hij zijn oplossing
voor deproblematiek: 'Pleidooi
voor natuurlijke voedingals basis
voor biologische gezondheidszorg.

De Veer: „Bij devoorbereidingvan
mijn boek over biologischekan-
kerbestrijding werd me duidelijk
dater een niet te ontkennensa-
menhang is tussen kanker en
voedsel. Maar het scala van andere- doorverkeerd voedsel bepaalde- aandoeningen aan het spijsverte-
ringsstelsel, stofwisselingsproble-
matiek, hart- en vaatziekten, sui-
kerziekte, trombose, spataderen,
vetzucht, allergieënen o.a. de
volksplaagvan reumatische skelet-
aandoeningenvielen niet over het
hoofd te zien."

Centraal in de door drDe Veer ge-
lanceerde biologischevoedselstra-
tegie staan de opvattingenvan
prof. WernerKollath in Heidel-
berg, dievanaf 1940proeven met
ratten deed.Kollath zet vraagte-
kens bij de traditionele voedings-
leer, die uitsluitend stoelt op calo-
rieën en hetklassieke vitaminen-
gehalte, waardoor energievoorzie-
ningen groei tot dusverre heilig
werden verklaard. Voeding moet,
zijns inziens, vooral ten dienste
van het behoud van de gezondheid

we,rogge, gerst, haver en rijst, let
wel: met zemelen en kiem.

assortiment noopte de Duitse on-
derzoeker onderscheid te maken
tussen 'levensmiddelen' (produk-
ten die noodzakelijkzijnom een
gezond leven te leiden) en 'voe-
dingsmiddelen' (bestemd voor de
energievoorziening en de groei).
Tot devan levensbelang geachte
levensmiddelenrekent hij naast de
graankorrel ook melk (vooral kar-
nemelk, kefir en yoghurt), eieren,
rauwe groenten, vers fruit, geper-
ste of gecentrifugeerde vruchten-
sappen, koudgeperste oliën, noten
en amandelen.Deze blijken rijk
aan 'auxonen', een verzamelnaam
van vitaminen, mineralen, allerlei
enzymen, onverzadigde vetzuren,
vezelstoffen en tal van groei stof-
fen en differentiatiefactoren. Zij
zijn verantwoordelijk voor celde-
ling, celgroei, celdifferentiatie en
o.a. afweer. Onderzoek van Bruker
bij dertigduizendpatiënten in
Duitsland heeft het gelijkvan Kol-
lath aangetoond.

De voedingsmiddelen waarmee de
klassieke voedingsleerpleegt te
dwepenen dieons eetpatroon do-
mineren, worden vooral gevormd
door geraffineerdekoolhydraten
en vetten als energieleveranciers
en met mineralen, vitaminen en ei-
witten als bouwstof. In ditrijtje
horen thuis: geconserveerde en ge-
prepareerde maaltijden (veelal ver-
hit), produkten in blik en glas, al-
lerleivruchtensappen, conserven,
jamsen marmelades, chocola, ge-
kookte, gepasteuriseerde en geste-
riliseerde melkprodukten, ijsen
voorbehandelde meelprodukten
(zoals koekjes, macaroni, snelle
snacks en spaghetti).

De Veer: „Ons dieet blijkt veel te
eenzijdig opgebouwd uit een sur-
plus aan voedingsmiddelen en
bevat helaas bijna geen levensmid-
delen meer. Zo is er onder andere
een ontstellend tekort aan sele-
nium, magnesium en zink."
'Het vullenvan tanden, het wegne-
men van aambeien, het met laxeer-
middelen oplossenvan een ver-
stoppingzijn, net als zoveel andere
medische behandelingen, pure
symptoombestrijdingen nemen de
oorzaak van de aandoeningen niet
weg,' lezen we op pagina 78. Apro-
pos hart- en vaataandoeningen,
ook diezijn praktisch alleen maar
door operatieve ingrepentijdelijk
te herstellen.De Veer: „Je kunt
verwachten dat zon proces van
aderverkalkingvoortschrijdt, in-
dien jevolhardt in dezelfdevoe-
dingstechniek.Dat is geenzinvolle
manier. Je zult veel eerder moeten
beginnen. We zullen ervan over-
tuigd moeten raken dat we ons
ziek eten. Lutz heeft bewezen dat
kippenvia een koolhydraat-rijk

dieet aderverkalking krijgen." Be-
schavingsziekten zoals hart- en
vaataandoeningen zou jedus ei-
genlijkveel meer met een voe-
dingsstrategie dienen te benade-
ren?

De Veer: „Enkel en uitsluitend. De
vermoede oorzaken~voor hartin-
farcten zijn in feite maar bijver-
schijnselen."

Disciplines
Veel zal er op korte termijn niet
veranderen. De commerciële be-
langen van de industrie zijn te
groot. Toch dringt zich een vraag
op: laat de medische wetenschap
zich voor datkarretje spannen?

De Veer opeens fel: „Schoenma-
ker, blijf bij je leest! Ik houd mij
buiten de geneeskunde, ik breng
aspecten van gezondheidskundete
berde. Dat zijn principieel verschil-
lendezaken. Het is een blunder te
menen dat gezondheidszorguit-
sluitend doorartsen en chirurgen
beheerd mag worden. En ik durf
pertinent te beweren, dat dege-
neesheer geen gezondheidskundi-
ge is en daar ook geen verstand
van heeft en ook geen opleiding
voor heeft genoten. ledereenvan
ons kan voedingsexpert zijn. De
geneeskunde is daareigenlijk per
definitie het minst geschiktvoor."

In het jongsteboekvan De Veer
benadrukt hij dit verschil, door
een recept te gevenvoor natuurlij-
ke basisvoeding.Discussie-dyna-
miet is ookvoorhanden in de
bewering dat suikereen soort ver-
gifis en dat echte boter verre de
voorkeur verdient boven
industrieel mishandelde, infe-
rieure oliën als margarine. De Veer
doet depolitici tenslotte de volgen-
devoorstellen: zorg bij de echte
gezondheidszorg voor goede voor-
lichting, schepeen financieel en
controlerend kader om biologische
voedselproduktievoor deboer
aantrekkelijk te maken en start
een onderzoek om zijn voorstellen
en beweringen te evalueren en te
bestuderen. De slotzin van 'Wij
eten ons ziek' is tekenend en alar-
merend tegelijk: „Als bioloogzie ik
met droefenis de verarming van de
Nederlandse flora, als gevolgvan
verontreiniging en slechtevoe-
ding, om me heen gebeuren. Al
95% van de oorspronkelijke varia-
tie is inmiddels verdwenen en dat
doet pijn. Het zou toch zo moeten
zijn dat de aftakeling van de mens,
als gevolg van precies dezelfde
oorzaken, onze politici net zo diep
zou moeten treffen."
DrP.H.W.A.M. de Veer. 'Wij eten ons
ziek', Bigot & Van Rossum, Baarn, 1991.

Tweedeling
Verder onderzoekvan hetvoedsel

beetje gist als bijvoer te gebruiken
De dieren bleken zich prachtig te
ontwikkelenen normaal op te
groeien. Gist bevat duskennelijk
bepaalde stoffen, dievoor het li-
chaam van essentieel belang zijn.

Kollath speurdeverder naar le-
vensmiddelen (niet in de geijkte
betekenis van hetwoord), dieeen
identiekewonderlijke kracht bezit
ten. Hij belanddebij de natuurlijke
en volledige graankorrel van tar-

Gist en graankorrel
Kollath kwam toen op het ideeeen

WIE BEGRIJPT WIE NIET?
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denkwijzer\

De plaats van handeling
is een treincoupé. Ze zijn

op weg naar hun
wintersportvakantie in

de Zwitserse Alpen. Op
een gegeven moment

probeert zij hem achter
zijn krant te bereiken:

„Hebje honger?" „Nee,"
antwoordt hij verder

lezend. Vijf minuten later
volgt haar tweede

poging: „Wil jeiets
drinken?" Weer slaat hij

af: „Nee, nog niet." Er
volgen een paar ijzige

minuten. Dan roept zij
met een stem vol ergenis

uit: „Nou jij bent echt
een gezelligereisgenoot.

Als jemaar weet dat ik
nou wat ga eten!" En met
een woest gebaarrukt ze

demeegebrachte
boterhammen en

thermoskan uit detas.

DOOR RENE DIEKSTRA

Wat is hier aan de hand? Goed beschouwd weinig
anders danwat er tussen vrouwen en mannen
voortdurend aan de hand is. Voor de vrouw is een
opkomende behoefte (honger) aanleidingom con-
tact met haar man op te nemen. Maarvoor hem is
eten of drinken iets datje doet als jede daarvoor
noodzakelijke signalen uitje eigen lichaam ont-
vangt.

Hij reageert daarom alleen op de behoefte-bood-
schap in haar vraag en niet op de contact-bood-
schap die er óók in zit. Van hem uit gezien is zijn
reactie daarom 'to the point' en normaal. De erger-
nis van zijn vrouw vindt hij schromelijkoverdre-
ven, omdat hij haarboodschap van 'laten weeven
aandacht aan elkaar bestedenen eten is daar een
goede aanleidingvoor' absoluut niet opvangt. Het
is zelfs waarschijnlijk dathij haar manier van infor-
meren naar zijn honger ofdorst ervaart als opdrin-
gerig - zo in de trant van 'laat me met rust. Als ik
iets wil eten of drinken danzeg ik dat wel ofdan
pak ik het zelfwel.
Veel relatieproblemen tussen mannen en vrouwen
hebben te maken met het feit dat mannen meer in-
houds- of behoeftegericht en vrouwen meer con-
tact- ofcommunicatiegericht zijn. Maar ze weten
datniet van elkaar.

Dat wordt duidelijk als wekijken naar devaak vol-
strekt verschillende ideeën van mannen versus
vrouwen over wat een goede relatie is. Niet zelden
zijn mannen er heiligvan overtuigd dat hun relatie
goed is want hunvrouw 'gaat regelmatig met hen

naar bed' en ze lijkt haar aandeel in de gezinsklus
min of meer tevreden te leveren. Tochkan het heel
goed zijn dat de vrouw op hetzelfde moment het
gevoel heeft dat de relatie in het slop zit en dat al-
leen de hoop op betere tijden de situatie nog enigs-
zins draaglijk maakt.

Ik herinner me deverbijstering van een 45-jarige
succesvolle advocaat, die doorzijn vriendin na een
weekeinde samen in de Ardennen aan de dijkwerd
gezet. Voor hem was alles juist 'zo goed' geweest.
Zij had in het weekendhuisje heerlijk gekookt, was
urenlang met hem gaan wandelenen ze waren uit-
voerig naar bed geweest. Achteraf was hem wel
opgevallen dat zij niet zo spraakzaam was geweest
als anders. Maar hij had dat niet onaangenaam ge-
vonden.
Het was hem liever geweest dan haar vroegere po-
gingen om hem uit zijn 'iglo' te lokken (zo had zij
dat gezien) of hem naar haar maatstaven te herop-
voeden (zo had hij dat gezien). Terwijl hij in dat
laatste weekeindewas gaan geloven dat zij hem
eindelijk accepteerde zoals hij was, was zij juist
toen tot de slotsom gekomen dat ze er betermee
kon kappen.

Haar overweging was: als zij tijdens een weekeinde
net zo weinigvan haar partner had gehoord als zij
deze keer zelfzei, dan zou voor haar zonneklaar
zijn geweest dater met de relatie iets fundamenteel
mis was. En dan zou ze er over begonnen zijn. Zijn
gedachtengang was precies tegenovergesteld: als
hij samen meteen vrouw tijdens een weekeinde zo
goed zijn behoeften hadkunnen bevredigen, dan
moest het tussen hen wel snor zitten. Omdat ze er
elk van uitgingen dat de ander er ongeveer op de-
zelfde manier over dacht,kregen ze allebei op zon-
dagavond een kouwe douche: hij dat zij hem in de

steek liet en zij dat hij absoluut niks in de gaten
had gehad.

Hoekomt het dat mannen (gemiddeld!) meer be-
hoefte-gericht zijn en vrouwen meerrelatie-
gericht? Daarover zijnverschillende theorieën,
waarvan eréén heel bijzonder is. Die theorie zoekt
de wortel van ditkwaad in het feit dat een jongetje
doorgaans opgroeit onder leidingvan iemand(de
moeder) die lichamelijkheel anders is danhij, ter-
wijl het meisje juist opgroeit bij iemand die licha-
melijk hetzelfde is als zij.

Die gelijkheid maakt dat het meisje zich vaak al
heel vroeg met de moederverbondenvoelt door de
fantasie (die beslist niet altijd werkelijkheid wordt)
van een soort symbiotische emotionelerelatie: een
diep verlangen naar gelijkheidop alle gebieden,
naar een soort van versmelting van Ik (dochter) en
Jij (moeder). Als een man minder (en in de regel
concretere) emotionele wensen jegenszijn partner
heeft dan omgekeerd, danzou dat met deze vroeg-
kinderlijke verschillen tussen jongensen meisjes
te maken kunnen hebben.

Datzelfde geldt voor de hardnekkige hoop en de
heimwee-achtigeverwachting van veel vrouwen
dat (ook al wijzen alle seinen de andere kant op)
hun emotioneel afstandelijke of ontoegankelijke
partner toch ooit een keer 'open zal gaan. Waar de
moeder gefaald heeft, namelijk hetbevredigen van
het vroeg-kinderlijke verlangen naar emotionele
symbiose, dat moet departner nu als het ware nog
goed maken.

Zo bezien wordt enigszinsbegrijpelijk waarom
veel vrouwen zich zo sterk met relatieproblemen
bezighouden en reageren met naar binnen gerichte
(in devorm van schuldgevoelof depressie) of naar

buiten gerichte agressie, als mannen niet op hun
streven naar emotionele intimiteit ingaan. Voor de
vrouw is een nauwe emotioneleband niet alleen
een mogelijkheid. Ze wil zonder de vervulling van
diewens niet door het leven.

De man is op grondvan zijn vroeg-kinderlijke er-
varingen in ditopzicht veel sceptischer, houdtzich
lieverbij concrete wensen en behoeften en verwijt
devrouw onmatigheid, te veel willen. Nietvoor
niks bestaan eral eeuwen lang typisch 'mannelij-.
ke' sprookjeszoals de Visser en zijn Vrouw (van
Grimm), bij ons bekend als het verhaal van Vrouw-
tje Piggelmee. De vrouw wordt daarin afgeschil-
derd als deonmatige, de 'te-veel-wilster'. Niet voor
niks ook bestaan er de typisch 'vrouwelijke'
sprookjes, zoals Sneeuwwitje, vergiftigd door de
(stief)moeder en tot leven gebracht doordeman,
deprins.

Overigens blijft hetvoor vrouwen oppassen met
passerende prinsen. Die doen zich vaak 'edeler'
voor danze uiteindelijk aan bedoelingen blijken te
zijn, getuige het volgende moderne 'sprookje. Hij,
pas gescheidenen tweekeer met een nieuwe
vrouw uit geweestzonder dater iets tastbaars is
gebeurd, gaat begin december voor zaken naar Pa-
rijs. Bij terugkomst blijkt hij voor haar een prach-
tig zijden lingeriebroekje te hebben meegebracht.
Op de ene pijp daarvan staat in fraaie zilverzijde
letters (in het Frans) 'vrolijke kerstdagen', op de
andere pijp staat 'gelukkig nieuwjaar.

Zij is helemaalverrukt van het dure cadeau en zegt
dankbaar: „Wat lief dat je tussen alle drukte door
toch nog aan mij hebt gedacht." Waarop hij droog-
jesreageert met: „Ja, jemoet toch wat als jetussen
defeestdagen uitgenodigd wiltworden."
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Traditionele voedingsleer zorgt
voor aftakeling van de mens

DOOR JEF BONTEN
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Vanuit 60 vestigingen en met behulp van 3-200 mensen levert de TRN Groep

haar complete financieel-zakelijke dienstverlening. In mondiaal verband

is de TRN Groep aangesloten bij DRT International, een van de grotere

organisaties voorfinancieel-zakelijke adviezen ter wereld. Met 60.000 mensen
in meer dan 100 landen. In de TRN Groep werken samen, registeraccoun-

tants (TRN Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe), belastingadvi-

seurs (TRN Begheyn & Sneep Melse), accountants-administratieconsulenten
(TRN Van derLaan & Siebesma) en organisatie-adviseurs (TRN Management
Consultants). In Limburg werkt de TRN Groep onder de naam TRN Bakker
& Versteegh.

DE TRN GROEP HEEFT MEER TE
BIEDEN ALS U LEIDING WILT

GEVEN AAN EEN AUDIT-GROEP
In onze vestiging in Venlo werken enthousiaste teams voor een

gevarieerde en interessante cliëntenkring. Deze ciiëntenkring groeit en

wij willen onze Audit-Groep versterken met een

CONTROLELEIDER M/V
U gaat leiding geven aan een team met een eigen groep relaties

van gezonde bedrijven. U werkt de meeste tijd bij de cliënten zelf en
behalve de controle van jaarstukken en andere financiële verantwoor-

dingen komt ook de advisering ruimschoots aan bod.
U bent bezig met de tweede fase NIVRA studie, dan wel de

postdoctorale accountancy-opleiding en u hebt minimaal drie a vier

jaarervaring als assistent-accountant. U bent toe aan een functie waar-

in u zelfstandig kunt werken, leiding kunt geven en afhankelijk van
uw eigen beroepsontwikkeling en studieverloop kunt doorgroeien.

Bent u die man of vrouw van circa 28 jaar met goede commu-
nicatieve vaardigheden, die stimulerend leiding kan geven en ook
tijdens drukke werkzaamheden accuraat werkt 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 uitstekende
studiefaciliteiten.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan TRN Bakker
& Versteegh, afdeling Personeelszaken, t.a.v. de heer H. Welters,
Wilhelminasingel 110, 6221 BL Maastricht.

Voor meer informatie kunt u ook eerst contact opnemen met

de heer P.M.J. Op Heij RA, telefoon 077- 542800.

TRN Groep

SAMEN IN ZAKEN

WONINGBEHEER LIMBURG
1 T mr__i_bl

De stichting Woningbeheer Limburg is een
samenwerkingsverband tussen de Algemene

Woningstichting Het Zuiden en de stichting HBL.

De stichting beheert in dit verband momenteel ca. 4.000 huurwoningen verspreid over de provincie
Limburg. De organisatie is opgebouwd uit drie sectoren, te weten: financieel-economische zaken,
bewonerszaken en technische zaken. Binnen de afdeling technische zaken is in verband met de
verdere uitbreiding van deze sector een vacature ontstaan voor een:

HUISMEESTER m
(full-time 36 uur per week)
ten behoeve van een aantal v^oningcomplexen in de gemeenteKerkrade.

Functie-inhoud:
" hetzorgdragen voor een goed woon- en leefklimaat in de betreffende woningcomplexen en de

omliggende terreinen;

" het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde in het huurcontract;

" het zorgdragen voor het functioneren van detechnische installaties;

" het verrichten van diverse activiteiten van algemene aard;

" het onderhoudenvan goede contacten en zonodig het plegen van overleg met de afdelingen
onderhoud en bewonerszaken.

Functie-eisen:
" opleiding op LBO-niveau (sociaal, technisch);

" goede contactuele eigenschappen;

" zelfstandig kunnen werken;

" incasseringsvermogen;

" flexibele instelling;

" enig technisch inzicht;

" in het bezit van rijbewijs BE.

Arbeidsvoorwaarden:
" salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor woningcorporaties;

" aanstellingvindt plaats voor de periodevan 1 jaar, inclusief dewettelijke proefperiode;

" bij gebleken geschiktheid vindt na 1 jaar de aanstelling plaatsvoor onbepaalde tijd.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie, wordt u uitgenodigd uw schriftelijke reactie voorzien
van persoonlijke gegevens, binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie te richten aan
de directie van Woningbeheer Limburg, ondervermelding van „soll.huismeester". Postbus 1071,
6160 BB Geleen.
Mocht u nog nadere informatie wensen, dan kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met het
afdelingshoofdtechnische zaken, ing. J. Hogenboom, bereikbaar onder nummer 046-787670. _,_,

____l
te Geleen zoekt om het
groeierfd aantal orders

te verwerken

Wilt U eerst meer weten of
is er nu al belangstelling
voor deze prima baan, dan
bel 046-755030 en vraag
naar de Heer G. Mulders.

Randstad jp|k
heeft volop «PpL "

werk Mm, f]
Schoonmaakpersoneel m/v
Voor pïen bedrijf in deregio Sittard. U zoekt werk voor 5
avonden per week van 17.00-uiterlijk 21.00 uur. U bent lange
tijd beschikbaar en liefst per direct. Vervoer kan geregeld
worden.
Informatie bij Ingrid Kuijpers, tel. 046-52 97 77.

Winkelmedewerkers m/v
Voor een supermarkt in Sittard. U bent full-time beschikbaar,
evt. ook in de weekeinden en uw leeftijd is ca. 20 jaar. Goede
motivatie en een verzorgd uiterlijk zijn vereisten. U bent per
direct beschikbaar voor lange tijd.
Informatie bij Ingrid Kuijpers, tel. 046-52 97 77.

Studenten m/v opgelet!
Wil je een extra centje bijverdienen in de kerstvakantie, kom
dan zo snel mogelijk langs, want de vestiging Sittard kan jou
meerdere mogelijkheden bieden. Uiteraard goede
verdiensten!
Informatie bij Astrid Ticheler, tel. 046-52 97 77.

Sittard, Rosmolenstraat 15.

■v randstad uitzendbureau

sales specialist
Groto, internationalefabrikant op het gebied van
geavanceerdepompsystemen, mechanical packings,
mechanical seals, hydraulische seals, valve
live-loading systems en onderhoudschemicaliën,zoekt
wegens structuurverandering en uitbreiding
verkoopspecialisten in geheel Nederland voor enkele
afdelingen van haar Nederlandse distributeur.
Bent u verkoopspecialist met een technische
achtergrond, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline,
dan bieden wij u binnen onze organisatie een
interessante baan, waarbij u een uitstekend salaris
kunt verwerven.
Daarnaast stellen wij u een auto, telefoon en andere
interessante nevenfaciliteiten ter beschikking.
Voor een opleidingbetreffende produktenkennis
wordt door ons d.m.v. een interne buitenlandse cursus
zorggedragen.
Bent u geïnteresseerden denkt u voor deze functie in

' aanmerking te komen, bel dan op maandag 9-12 of
dinsdag 10-12 tussen 11.00en 15.00 uur tel.
010-4373044 toestel 702 of's avonds tel. 01680-24854
om een afspraak te maken voor een interview. osxi

|CHECTÜOTN. V|NKE J

*L WLw/gkmW Het Overloon 2
. ?%^mmmW&,\ Postbus 155

-^^■" 6400 AD Heerlen
I Ooste/i/k Zuid-Limburg Tel. 045-71 26 H

De GGD is een door 11 in Oostelijk Zuid Limburg gelegen gemeenten ingesteld samenwerkingsverband
ter behartiging van basisgezondheidszorg. De dienst heeft circa 130 medewerkers en is werkzaam op he
terrein van algemene preventieve gezondheidszorg, de jeugdgezondheidszorg, de bedrijfsgezondheidszo'!
en de ambulancehulpverlening Het werkgebied omvat circa 290.000 inwoners.

Bij de afdeling Ambulancevervoer kan binnen afzienbare tijd in voltijd dienstverband worden geplaatst
een AMBULANCE-VERPLEEGKUNDIGE M/V

Functie-informatie Arbeidsvoorwaarden
De ambulanceverpleegkundige verleent spoedei- Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding
sende hulp in acute medische situaties en bege- en ervaring en bedraagt maximaal ’ 4402,-- per
leidt psychische en/of somatische zieken vooraf- maand Van toepassing is de rechtspositierege-
gaande aan en tijdens het vervoer per ambu- lingvoor overheidspersoneel. Voor het verrichten
lance Tot de taak behoort eveneens het verrich- van onregelmatige diensten wordt een variabele
ten van werkzaamheden op de Centrale Post toelage conform Algemeen Ambtenaren-
Ambulancevervoer, welke onder meer is belast reglement verleend,
met het coördineren van de ambulance-
hulpverlening De werkzaamheden worden ver- Functie-vereisten
richt op basis van jaarrooster in onregelmatige Vereist is het diploma ziekenverpleging A. Even-
dienst, waarin uiteraard weekenddiensten voor- eens is vereist de IC/CCU-opleiding en het rij-
komen. bewijs BE. Het bezit van het diploma ziekenver-

pleging B strekt tot aanbeveling. Van kandidaten
Functie-voorwaarden wordt stressbestendigheid en relavante werk-
Kandidaten dienen niet ouder te zijn dan 35 jaar ervaring (EH, IC/CCU of ambulancedienst) ver-
en woonachtig te zijn in een straal van 5 kilo- wacht Kandidaten dienen bereid te zijn de oplei-
meter rond het dienstgebouw, dan wel bestaat ding ambulanceverpleegkundige van de Stichting
de verplichting om zich in deze regio te vestigen SOSA te volgen.
Informatie
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer TH.EP Vullers, plv. hoofd Ambulancevervoer,
tel 045-712611.
Procedure
Schriftelijke sollicitaties kunnen onder vermelding van vacaturenummer 1060 binnen 10 dagen worden

Vgezonden aan de directeur van de GGD Oostelijk Zuid-Limburg, de heer R.G.P. Hagenouw, arts, Postbus
155, 6400 AD Heerlen. Een medisch en (eventueel) psychologisch onderzoek maken deel uit
van de selectieprocedure È

; --
WONINGBEHEER LIMBURG

|m|__d_L.
De stichting Woningbeheer Limburg is een

samenwerkingsverband tussen de Algemene
Woningstichting Het Zuiden en de stichting HBL.

De stichting beheert in dit verband momenteel ca. 4.000 huurwoningen verspreid over de provincie
Limburg. De organisatie is opgebouwd uit drie sectoren, te weten: financieel-economische zaken,
bewonerszaken en technische zaken. Binnen de afdeling technische zaken is in verband met de
verdere uitbreiding van hetteam bedrijfsbureau een vacature ontstaan voor een:

MEDEWERK(ST)ER
BEDRIJFSBUREAU,«_,
(part-time/ochtenduren)

Functie-inhoud:
" het mede verzorgen van de klachtenadministratie inclusiefbedienen van de klachtenlijn;

" het mede plannen, regelen en coördineren van de uit te voeren werkzaamheden door derden;

" het mede uitvoeren van diverseadministratieve werkzaamheden binnen de afdeling technische
zaken.

Functie-eisen:
" opleiding op MBO-niveau (administratief, technisch);

" goede contactuele eigenschappen;

" flexibiliteit;

" enig technisch inzicht;

" affiniteit met automatische gegevensverwerking.

Arbeidsvoorwaarden:
" salaris en overige arbeidsvoorwaardenzijn conform de CAO voor woningcorporaties;

" aanstelling vindt plaats voor de periode van 1 jaar, inclusief de wettelijke proefperiode;

" bij gebleken geschiktheid vindt na 1 jaar de aanstelling plaatsvoor onbepaalde tijd.
Indien u belangstelling heeft voor dezefunctie, wordt u uitgenodigd uw schriftelijke reactie voorzie- 1

van persoonlijke gegevens, binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie te richten aan
de directie van Woningbeheer Limburg, onder vermeldingvan ~soll.medewerk(st)er
bedrijfsbureau", Postbus 1071, 6160 BB Geleen.
Mocht u nog nadere informatie wensen, dan kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met het
afdelingshoofd technische zaken, ing. J. Hogenboom, bereikbaar onder nummer 046-787670. os* ,

/*Ss^ SicarB v., gevestigd in Sittard, iseen jointventure vanRoth Frères S.A. enECA N.V.,
/ n \ en is gespecialiseerd in hetontwikkelen, produceren en afwerkenvan complete stalenen

y/mmmmmm\ bankenvoordeautomobielindustrie.DeeisendiedeautomobielindustnesteltaanhetJustlnXJmWt Hk. Time afleveren van de goederen,vormt de belangrijkstereden voorhet opstartenvan een produk-
/^^ k\\\u. tieplant in Sittard. In dezeplant zal hetproduktieproces in hoge mate wordenbepaald door efficiency

/_■_______ __L waarbijde werknemers een belangrijkebijdrage zullengaan leveren aan heteindresultaat. De waarde %
# ■ _L__l __ van debijdrage van dezewerknemers in hetproceszal tot uitdrukking moetenkomen meen goedvoor- »
£ m k̂%mmmmmm^m raadbeheer, produktie flexibüiteit, integralekwaliteitszorg en hetJust In Timeafleveren van heteind- 1
Ë . 1 produkt.VoordeafdelingEngineering,MethodenenOnderhoudzijnwi]opzoeknaarkandidaten(m/v)
■ SIC-dl* J3V voor de functie van:

I Manager engineering & methoden
diein staat isprocessen teoptimaliseren en mensente motiveren

De functie- (ARBO)en müieu(Hinderwet) die fase een actieve bijdrage te leveren aan
AlsManagerEngineering&Methoden garant staanvoor een verantwoorde derationali^tie en optim^atievan

■ SS=S=SS ,aa_ponaan___r__aa_„a, --—=--I SiECea_Bp^S_n.esteldema„a.erma, -
aisch gebiedenkostenbewaking t.a.v. een technische opleiding opHBO
investeringen.lay-out.onderhoudenz. niveau(HTS, MTS+.SWTK) aangevuld Hebt ubelangstelling voor deze

- verregaande optimalisatie enrationali- met een brede engmeenngservanng. veelzijdige, technische'fancüe?
satievan hetprodukt, produktieproces - Een doenerdiegeprikkeld wordt door Schnjf daneenkorte sollicitatiebriefmet

■ en produktiemiddelen en de motivatie deuitdagingtotverregaanderationa- cv. onder verme dingvanre f. nr. 63.7440

1 en werkmethodiekvan de produktie- lisatie en optimalisatie. !f^J?e/ïfn ?i?Zu fp"ivTaactrirht J1 medewerkers waarbij trainingen - Ervaring met debinnendeze vak- Vrijthof 50-51,6211LE Maastricht. f
m opleidingeen belangrijkerol spelen. disciplinetoe te passen automati- Voortelefomsche informaüe(tijdens f

\ - hetbeheeren onderhoud en de sering. kantooruren) 043-251291. #
\ engineering van gebouwen en - Werkbarekenms van de moderne talen #

X. terreinen, nuts-en andere algemene (m.n. Frans).
________________=ï_____^ fX^ voorzieningen. - Leeftijd2B-35jaar. X

het invoeren, voldoen aan en hHH *^^m^^*^^m\'
nalevenvan normen en eisen op Sicar B.V. biedt: 1ki [ijllWl 'J ________]__s^-^het gebied van veiligheid -De gelegenheid omvanuiteen opstart- <^^^^^ M
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Wat is de mooiste wei in Herles land?

Het sprookje Geleendal
Er is een stad in het zuiden van
het land waar vroeger een massa
steenkolen uit de grondwerd
gehaald. Nu werken er veel
ambtenaren.Van een gehucht
groeit het plaatsje Herle uit tot
een stad met bijna
honderdduizend burgers.Dat
gaatzo snel dat er tal van
woonwijken zijn, terwijl het
stadscentrum eigenlijk maar
klein is.

De wijze bestuurderen besluiten
danook dat er heel veel
kantoren, woningen,
parkeergarages, winkels bij
moeten komen, jazelfs een
Muzencentrum voor
filmvertoningen, theater, muziek
en wat dies meer zij.

Natuurlijk heeft de gemeente
daar zelfniet genoeg geld voor.
Daarom wordt afgesproken alles
samen te doen met twee
bedrijven, eentje genoemd naar
ruiters, het andere fonds bouwt
woningen.

Met zn drieën moeten ze een half
miljard pieken op tafel leggen
voor dat centrumplan. Precies
een kwart komt uit de schatkist
van de stad, die geldkrijgt van de
almachtige staat.

Er wordt druk begonnen met
plannen maken, maar al snel
blijkt dat moeilijker dan
verwacht. De belangstellingvoor
al die prachtige kantorengrond
valt wat tegen, de -telematica-toren komt
vooralsnog nietvan de grond en
de bouwvan woningen wordt
vertraagd omdat eerst het
gebouwvan een dwarsliggend
clubje vrijwilligers gesloopt dient
te worden.

Uitverkoop
Pas na een jaargaat het allemaal
wat beter, deeerste kantoren
Verschijnen. Maar dan komt in
Juli slecht nieuws.Een groot
Pensioenfonds zit al een hele tijd

een groot weiland in zijn
'fiaag. Gekocht voor wel dertig

De knoop is doorgehakt. De gemeente
Heerlen koopt een grootweiland in het

Geleendal, om te voorkomen dat anderen er
kantoren gaan bouwen. Voorlopig moet het

30 hectare groot terrein aan de stadsautoweg
weiland blijven, straks mag er op gebouwd

worden. Wat, dat is van later zorg.

Het getouwtrek tussen de verdeelde
coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA is al
begonnen, de oppositiepartij Groepering
Heerlen-Noord tracht daar profijt van te

trekken. Evenals de Roermondse belegger
Muermans die met derechter dreigt.

Kortom, het Geleendal is een veelbesproken
wei. De verwikkelingen van de laatste

maanden laten zich, ontdaan van details,
lezen als een sprookie...

door

JOOS
.PHILIPPENS

miljoenpieken. Maar er volgt een
groot schandaal, waarna het niet
meer zo goed gaatmet het fonds.
Prachtige nieuwbouwplannen
worden afgeblazen. Het weiland,
met de prachtige naam
Geleendal, gaat begin dit jaarin
de uitverkoop.

Een belegger in Roeremond zet
zijn zinnen op de grond. Hij doet
het hoogste bod. Maar vlak voor
het verstrijken van de
biedingstermijn bemerkt het
stadsbestuurvan Herle het grote
gevaar: als diemuurmans in dat
Geleendal kantoren gaat
bouwen, vinden allerlei
bedrijven dat misschien wel
aantrekkelijker dan de
centrumplannen van de stadzelf.
En dan blijft dat centrum een
allegaartje.

Vlak voor de sluitingstermijn, die
op 15 juliom 20.00 uur afloopt,
koopt de gemeentede grond. Met
één restrictie: de meerderheid
van de 37 raadsleden moet er nog
mee instemmen.
De Roeremondse belegger is
boos: het pensioenfonds heeft

hem bedrogen door met de stad
in zee te gaan. En Herle heeft
misbruik gemaakt van die
slechte daad. De belegger dreigt
met juridischestappen.
Tegelijkertijd laten de tweerode
wethouders weten het zaakje te
riskant te vinden. Wat als het
voormalige mijnstadje straks met
de dure grond blijft zitten?

Nukomt de fase van de grote,
mistige onderhandelingen. Het
stadsbestuur probeert de
belegger te sussen. Deze biedt
aan 500 woningen in het
Geleendal te bouwen. Nee, dat is
te grootscheeps, besluiten de
bestuurderen na ampel beraad.
De belegger volhardt daarop in
zijn eis dat de
rechter-commissaris alle
betrokkenen maar eens aan de
tand moet voelen. Een dreiging
dietot op de dagvan vandaag
voortduurt.

Het stadsbestuurprobeert
ondertussenverwoed om
bedrijven te vinden die samen
met de gemeente in een BV
Geleendal willen stappen. De

burgemeester en zijn
plaatsvervanger nemen het
voortouw.

Ongeduldig
Dit alles gebeurt onder de
grootste geheimhouding. Van
sommige besprekingen worden
zelfs opzettelijk geen notulen
gemaakt, zo geheim is het
allemaal. Een groot deel van de
37 raadsleden is daar niet zo blij
mee, ze voelen zich
buitengesloten. Ook het
pensioenfonds wordt ongeduldig
en wil uiterlijk tijdens de
stadsvergaderingvan 3 december
uitsluitsel.

In het zicht van deze
deadlinevergaderen dewijze
bestuurderen tot ze er bijnabij
neervallen, 's Ochtends, in de
avonduren, tussen de middag,
het kan niet op. Na vier maanden
onderhandelen met minstens 15
bedrijven en instellingen moeten
ze echter concluderen:het lukt
niet om zon BV zonder grote
risico's te beginnen.

De meeste bedrijven vinden het

Geleendal een leuk terrein, maar
zijn niet zo happig op de
onzekerheden. Wat als de
belegger straks bij derechter
gelijkkrijgt? Wat te doen metde
natuurbeschermers die gaan
protesteren tegen het verdwijnen
van het weiland? En wat als het
niet zo eenvoudig blijkt om de
bestemmingkantoren te
veranderen in iets anders?

Nu komt het ultieme planB op
tafel: Herle moet een leningvan
bijna tien miljoen afsluiten en het
Geleendal gewoon zelfkopen.

Wel veel geld, maar dankun jeer
mee doen watje wilt. De 37
raadsleden krijgen over een of
twee jaarverschillende
bouwplannen te zien en dan
mogen ze kiezen wat ze willen:
woningen, kantoren, een hotel,
gezondheidsinstituten, alles is
mogelijk.

Het stadsbestuur is verdeeld. De
twee rode wethouderszien niets
in het plan. De hele rode
regeringspartij, en ook de
vrijheidspartij, gaan in het verzet.
De gelovig-democratische fractie
dreigt alleenkomen te staan.

Omturnen
Maar dan wordt de noordelijke
stadspartij, normaal toch in de
oppositie, omgeturnd. Haar
woordvoerder leeft in onmin met
de rode partij en heeft best zin in
het wethouderschap. Tijdens de
belangrijkste vergadering zegt hij
eerst nee, maar na overleg met de
gelovig-democratenkeert hij om
als een blad aan een boom.

Het stadsbestuur mag blij zijn:
bij dezestig miljoen gulden aan
grond die de stad al in bezit
heeft, komt het Geleendal. 'Een
schitterend terrein, prachtig
gelegen bij de stadsautoweg,aan
derand van het natuurgebied
Terwormen. Daar staan de
kandidaten straks voor in derij.'

Dat zeggen allerleiwijze mannen
van belangrijke bureaus. Dat de

bedrijven nu nog niet toehappen,
wil volgens hen niet zoveel
zeggen. Nee, hetkan haast niet
mis gaan: ditwordt een gouden
kip.

En zelfs al gaat het fout. Stel dat
de gemeentenet zo opgescheept
blijft met het weilandals het
pensioenfonds? Niks aan de
hand. Dan wordt gewoon geld
gehaald uit het centrumplan, dat
beschermd moest worden.

Beschermen betekent niet dat er
geen onderdeeltjeuit gehaald
kan worden. Nee, niet de
kantoren, niet dewoningen. De
noordelijke stadspartij en de
gelovig-democraten weten het al:
het Muzencentrum. „Een droom
van vele miljoenen," schampert
de gelovig-democratische
voorman.

De liefde tussen hem en de
voorman van derode partij is
door dit alles gedaald tot het
vriespunt. De rode partij hekelt
op haar beurt het plan om voor
veel geldeen garage aan te
kopen, waar dan woningen
moeten komen. Deze garage, met
derare naam Kanton Reis, is
eigendom van een invloedrijke
gelovig-democratische
ondernemer, diemiljoenenzou
kunnen incasseren.

Kortom, de stad bruist van de
grote plannen, maar is onderling
sterk verdeeld. Veel raadsleden
wijzen op de slechte geldelijke
positie. Om de eindjes aan elkaar
te knopen moeten
vrijwilligersverenigingen hun
subsidie inleveren, gaat de
schouwburg een of meer dagen
dicht, moet misschien weleen
kwart van de ambtenaren weg.

Maar het weiland, nee dat is zó
belangrijk, daar kan de gemeente
zich gerustvoor in de schulden
steken. Want regeren is immers
vooruitzien?!

Of de burgersvan Herle nog lang
en gelukkig leven, dat vertellen
weeen andere keer.
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ander-zijds
Paashaas

DOOR RON BROWN

" Het Geleendal dat door Herle als bedreiging wordt gezien voor het centrumplan. Foto: DRIES linssen

Nu Sinterklaas eindelijk de
Kerstman niet meer voor de

voeten loopt, lijkt het moment
gekomenom enige aandacht
voor de Paashaas te vragen.

Immers, op 19april 1992 is het
weer zover en jekunt volgens

de middenstanden
grootwinkelbedrijvenniet

vroeg genoeg beginnen met
inkopen te doen.

Het grote voordeelvan nu reeds
adverterenvoor dePaashaas is

dat uitingen rond dit
sympathieke diertje(dat in de

gemeenteBeesel waarschijnlijk
aan de lijnzal moeten) goed te

combinerenzijn met dievan de
Kerstman. Dat gaat beter dan

bij het tweetal
Sinterklaas/Kerstman.

Voor jongekinderen is de
aanblik van Sinterklaas en de

Kerstman dieop hetzelfde
tijdstip over de markt van

Sittard of dooreen winkelstraat
struinen, toch wat verwarrend.
In beide gevallen gaathetom

bejaarde heren van min of meer
gelijk postuur, met een volle

witte baard en weinig
gecoiffeerd lang wit haar, in

kleding waarin dekleur rood
domineert. Volgens de logica
van mijnzoontje van zes zijn
het waarschijnlijk broers, en

hoe leg je dat danweer op
verantwoorde dan wel

geloofwaardigewijze uit?

Nee, dan de Paashaas; dieroept
geen lastige vragen over

verwantschap op.De enige
overeenkomst kan zijn dat het

paard van Sinterklaas en de
rendieren van deKerstman net

als de Paashaas in Beesel
aangelijnd moeten blijven, dus

dat geeft geen problemen.

Er zijn juistvele voordelen.
Behalve dat dekooplust voor

Pasen tijdig aangewakkerd
wordt, zijn de oude tradities

ook goed te combineren.Het is
bij voorbeeld heel geraffineerd

om depaaseieren tussen de
kerstballen te verstoppen. Pa

denktdaneen ei beet te hebben
en knijpt een kerstbal aan

gruzelementen.

Het verstoppen van die dingen
in en rond dekerstboom spaart
ook detuin. Dekinderen lopen

niet meer door bloembedden en
groenteperkjes heen en trekken
geen struiken meer stuk in hun

jachtop deverborgen en
versierde eieren. Hetkan een
hele sport worden om eieren

zoveel mogelijk opkerstballen
te doen lijken en viceversa.

Er zal welvoor gewaakt moeten
worden dat beide evenementen

niet geheel in elkaar opgaan.
Men moet niet op de proppen

komen met eenKersthaas
(tenminste, niet buiten de

culinaire sfeer) ofeen Paasman.
Een SinterPaas of een Eierpiet

is uiteraard helemaal uit den
boze.

Voor de etaleurs moet het een
mooie uitdaging zijn omrond
dekerst het Paasgebeuren te

afficheren en te profileren
zonder datKerstmis het

onderspit delft.

Sinterklaas heeft het in dat
opzicht dit jaareen aantalkeren
van deKerstman verloren. (Het

is trouwens opvallend dat het
liedje 'Sinterklaas kapoentje'

een verwijzing naar Pasen
bevat; een kapoentje is immers
een haantje en diezijn er als de

kippen bij als het om eieren
gaat).

Laat u dus niet afleiden door
Kerstmis: Pasen nadert ook

met rasse schreden!

f limburgs dagblad J vrijuit
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Wégham Wegenbouw B.V.
Maastricht
vraagt voor het uitvoeren van weg- en waterbouwkundige wer-
ken in Zd.-Limburg een:

ervaren all-round

UITVOERDER G.W.W.
Functievereisten:

* opleiding HTS/MTS of vergelijkbaar niveau weg- en water-
bouw;

* gedegen praktijkervaring;
* goede contactuele eigenschappen;
* vermogen zelfstandig te kunnen werken.

Wij bieden u:
* zelfstandig en afwisselend werk;
* een prettige werksfeer;

* een uitstekend salaris;
* overeenkomstige secundaire voorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan

Wégham Wegenbouw 8.V.,
Punterweg 9-11, 6222 NW Maastricht.

S Gevraagd:

I allround uitvoerders I
I en voorlieden I

met ervaring.
Voor zowel Nederlandse als Duitse werken.
Gelieve schriftelijk te solliciteren.

Bouwbedrijf Moonen-Lückers bv
Verlengde Klinkertstraat 16
6433 PL Hoensbroek
Telefoon 045-221422 A

te ik-' ilk 4 *i . _#C__i___r____iA_L-% _*_*-__-»v^^^ grapnics
OS graphics Is een energiek servicebedrijf met een leidende marktpositie
op het gebied van reproduktietechnieken. Tot de aktiviteiten behoren o.a.
lichtdrukken en klein- en groot formaat (kleur)kopiêren, restaureren,
digitaliseren en scannen van technische tekeningen.

Door een verhoging van onze servicegraad zoeken wij een:

ENTHOUSIASTE CHAUFFEUR (V/M)
VOOR ONZE KOERIERSDIENST
Deze koeriersdienst vormt een belangrijke schakel tussen de klant en
QS graphics. In de regio's Limburg en Oost-Brabant worden de orders
enkele malen per dag opgehaald en bezorgd. Is voor jou een klantvrien-
delijke instelling vanzelfsprekend? Kun je goed onder tijdsdruk functio-
neren? Dan ben jij degene die ons team van jonge mensen kan verster-
ken! ,
Je schriftelijke sollicitatie, aangevuld met gegevens over opleiding en
ervaring en onder bijsluiting van een recente pasfoto, kun je voor 13
december richten aan:
QS graphics. t.a.v. Dhr. M.LJ.Janssen, Postbus 238, 6130 AE Sittard.

m^S derKiixleiTenwi.^^

DER KINDEREN VERZEKERINGENBV is een snelgroeiend
assurantiekantoormet een uitgebreide verzekeringsportefeuille alsmede
bemiddeling ten behoeve van hypotheken, pensioenen en financieringen.

In verband met uitbreiding van de.werkzaamheden, willen wij graag in contact
komen met kandidaten voor de functie van

BUITENDIENSTMEDEWERKER m/v
Tot de werkzaamheden zullen o.m. behoren:- advisering inzake verzekeringsmogelijkheden;- uitbrengen van offertes;- opstellen, uitvoeren en/of begeleiden van verkoopacties;
- bezoeken van relaties.

Voorwaarden voor de invullingvan deze functie zijn:
- een HEAO-opleiding, bij voorkeur BJ;- ten minste diploma assurantie B;- contactvaardigheid, creativiteit en inventiviteit;- goedemondelinge uitdrukkingsvaardigheid;- een brede algemene ontwikkeling en belangstelling;- leeftijdsindicatie 25tot 35 jaar.

Inlichtingen over dezefunctie kunnen worden ingewonnen bij de heer L. Der Kinderen,
telefoon 04405-2500 tussen 9.00 en 11.00uur in de ochtend.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 1 januari 1992richten aan Der Kinderen
Verzekeringen BV, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg, t.a.v. de heer L. Der Kinderen.

DSM.

Vanuit 60 vestigingen en met behulp van 3-200 mensen levert de TRN Groep
haar complete financieel-zakelijke dienstverlening. In mondiaal verband
is de TRN Groep aangesloten bij DRT International, een van de grotere

organisaties voorfinancieel-zakelijke adviezen ter wereld. Met 60.000 mensen
in meer dan 100 landen. In de TRN Groep werken samen: registeraccoun-

tants (TRN Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe), belastingadvi-
seurs (TRN Begheyn & Sneep Melse), accountants-administratieconsulenten
(TRN Van derLaan & Siebesma) en organisatie-adviseurs (TRN Management

ConsultantsJ. In Limburg werkt de TRN Groep onder de naam TRN Bakker
& Versteegh.

DE TRN GROEP HEEFT MEER
TE BIEDEN VOOR EEN

CREATIEF AANKOMEND
BELASTINGADVISEUR M/V

Onze groeiende fiscale praktijk in Sittard heeft een gevarieerd
cliëntenbestand. Met de overige disciplines wordt samengewerkt, van-
uit een duidelijke, gecoördineerde aanpak. Hierdoor is het mogelijk
om iedere cliënt maatwerk te leveren. Dit biedt u meer mogelijkheden
om kennis en ervaring op te doen op diverse niveaus. En geeft u
de kans uzelf te profileren voor uw verdere carrièreverloop.

Als aankomend belastingadviseur werkt u mee in een
enthousiast team voor ondernemingen uit diverse branches en van
verschillende omvang. Tevens wordt u betrokken bij de commerciële
activiteiten. Tegelijkertijd volgt u in- en externe cursussen.

U bent een man of vrouw met een voltooide opleiding Fiscaal
Recht en een grondige kennis van het Ondernemingsrecht. U hebt
commerciële feeling, u durft verantwoording te nemen en voor uw
mening uit te komen. U bent enthousiast en ambitieus en kunt uw tijd
goed indelen. Uw leeftijd is 25 a 27 jaar.

Wij bieden u een uitstekende honorering en een modern
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatie met persoonlijke gegevens kunt
u richten aan TRN Bakker & Versteegh, afdeling Personeelszaken,
t.a.v. de heer H. Welters, Wilhelminasingel 110, 6221 BL Maastricht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
drs. J.C. de Zeeuw, telefoon 046 - 512260.

TRN Groep

SAMEN IN ZAKEN

DE LIMBURGSE*PERSONEELSfJCIDS

SHuize

T.ANNA—
Centrum voor verstandelijk gehandicapten m __i

Als hoofd Civiele Dienst (m/v)

[ bent u manager in een omgeving
I waar alles draait om mensen.

Huize St. Anna te Heel is een open centrum JT /"■&'-_ en de uitvoering van het personeelsbeleid in
waarin uiteenlopende functies zijn _L^_W^' uw dienst. Voorts dient u zorg te dragen voor

ondergebracht, zoals wonen, dagactiviteiten, 'fl V_" de facilitaire dienstverleningaan het
recreatie, bewegingsactivering, verpleging en m\^m*^m+mm Bestuurscentrum,

behandeling ten behoeve van 476 mensen van Huizest.Anna Voor deze functie is in de eerste plaats de
alle leeftijden met een verstandelijke handicap. juiste instelling van belang: de motivatie om te,

~., maakt deel uit van , ,
Ook aan verstandeh|k gehandicapten uit de werken in een verzorgende en

regio worden diensten verleend in de vorm van de stichting st. dienstverlenendeomgeving,
o.a. dagverpleging of kort verblijf. Ten behoeve Anna. Deze stich- Daarnaast worden er de nodige eisen gesteld

van de zorgverlening aan onze bewoners , aan uw vakinhoudelijke niveau en uw
0 ting stelt zich ten

werken in Huize St. Anna ca. 500 mensen managerscapaciteiten,
waarvan er 50 deel uitmaken van deCiviele doel optimale zorg ,j heeft een functie gerichte opleiding op HBO-

Dienst. te verstrekken aan niveau, uitstekende leidinggevende en sociale
Als hoofd van deCiviele Dienst maakt u deel mensen met een vaardigheden en, bij voorkeur, ervaring in een

uit van het management-team van Huize St. vergelijkbare functie.
Anna en bent u verantwoordelijk voor het ve" an e ean Qe functie komt vacant in verband met

afstemmen van de dienstverlening op het leven dicap. Tot destich- vervroegde uitdiensttreding van het huidig
en werken binnen ons centrum. De omgeving, ting behoren ook hoofd Civiele Dienst,

waarin de sterk geïndividualiseerdezorg voor ___' i_ i De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
° Huize Op de Bies

de verstandelijk gehandicapten centraal staat, voor het Ziekenhuiswezen.
biedt u hierbij bijzondere uitdagingen. te Schimmert me«

U geeft leiding aan de beide sectoren waarin 234 bewoners en Nadere informatie omtrent deze functie kan
de dienst is onderverdeeld: de sector voeding Hujze Ma^gid te worden ingewonnen bij de heer drs. C.C.J. van

(keuken, magazijn, receptie, personele der Velde, Algemeen Directeur van de
huisvesting en intern transport) en de sector Maastrichtmet300 Stjcht jng st. Anna te Heel of mr.K.J.M. Jacobi,

interne service (schoonmaakdienst, bewoners, intotaal Adjunct Directeur Personeel & Organisatie
garderobedienst, inkoop en extern transport). lijn circa 1.200 (04747-3500). Uw schriftelijke sollicitatiekunt

Over deze laatste sector heeft u persoonlijk de u binnen 10 dagen richten aan de dienst
medewerkers be- . . ,

dagelijkse leiding. Personeel & Organisatie van onderstaande
Daarnaast bent u ondermeerverantwoordelijk trokken bij de zorg stichting. Vermeldt u s.v.p. op uw brief het

voor de inkoop van goederen van de bewoners. vacaturenummer 91079A.

sA
Stichting St. Anna, Postbus 5001, 6097 ZC Heel

Limburg automatiseert en het Adviescentrum
Automatisering Limburg (A.A.L.) adviseert

/x. De Stichting Adviescentrum Automatisering Limburg is in 1989 opgericht om het Midden- en I/ N Kleinbedrijf (MKB) te adviseren en te begeleiden bij automatiseringsprojecten.

jM Het A.A.L. kent de volgende participanten:
jfltl . de ProvincieLimburg (in samenwerking met het Ministerie van EZ)

C|: ï^i^ji .devier Samenwerkende Kamers van Koophandel en Fabrieken in Limburg
\V Adviescentrum , de umburgse Werkgeversvereniging (LWV); Automatisering .de Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers (LOZO)

Limburg . de N.V. Industriebank LIOF\_/ . de NMB Bank. DSM. de Vereniging voor kantoor-, informatie- en communicatietechniek (VIFKA). de Nederlandse Vereniging van Computer Gebruikers (COMGE)

Het A.A.L. maakt en verkoopt geen hardware en software. HetA.A.L. adviseert. Het A.A.L. is intermediair tussen het MKB en decommerciële
aanbieders van automatiseringsprodukten en -diensten, maar neemt ten opzichte van deze commerciële aanbieders een strikt
onafhankelijke positie in.

Gebleken is dat ondernemingen behoefte hebben aan onafhankelijke adviseurs die zonder commercieel belang een professioneel advies kunnen
geven. Dit advies geeft antwoord op de vraag of er geautomatiseerd moet worden en zo ja, hoe. In het laatste geval maakt hetA.A.L. het
"spoorboekje".
Vervolgens wijst het A.A.L. ondernemingen de weg bij het zoeken naar passende systemen en diensten. Hiervoor heeft hetA.A.L. een
aanbiedersplatform opgericht met inmiddels bijna veertig leden. In dit kader verricht het A.A.L. ook kwalificatie-activiteiten.
Wanneer de juiste leverancier met het juiste systeem gevonden is,kan hetA.A.L. zijn cliënten begeleiden bij derealisatie en de invoering van het
nieuwe systeem.

Het adviesterrein van het A.A.L. omvat zowel de administratieve, de logistieke als de produktie-automatisering. De primaire invalshoeken
zijn daarbij dezakelijke belangen en prioriteiten van de cliënt. Het A.A.L. heeft inmiddels zeven medewerkers. Op basis van een succesvol
1991 en uitstekende vooruitzichten heeft het A.A.L. devolgende twee vacatures:

Senior adviseur (m/v) Junior adviseur (m/v)
Van de senior adviseurwordt verwacht dat deze in staat is zelfstandig Van de junioradviseur wordt verwacht dat dezezich in enkele jaren
cliënten te adviseren en te begeleiden, op een breed terrein van ontwikkelt tot een zelfstandige adviseur met in toenemende mate e\Qe
informatisering. externe relaties. Het specifieke werkgebied van de junior adviseur is
De voorkeur gaat uit naar kandidaten die in Noord-Limburg wonen in het Kleinbedrijf. De standplaats van de junior adviseur is Sittard.
verband meteen te openen A.A.L.-vestiging in Noord-Limburg. De
standplaats van de senior adviseur is voorlopig Sittard.

Functie-eisen: Functie-eisen:

" ervaren informaticus met een bedrijfskundige invalshoek en minimaal 8 . aanleg voor en affiniteit met adviseren
tot 10 jaarrelevante werkervaring . affiniteit met het Midden-en Kleinbedrijf je

" ervaring als adviseur op senior niveau . bij voorkeur enige relevante werkervaring in eenkleinere organisa". leidinggevende capaciteiten . praktische ervaring met PC's, netwerken, databases en
" ervaring in meerdere (MKB) branches spreadsheets
" ervaring met CAD-toepassingen en produktieautomatisering . enthousiasme en een flexibele instelling
" ervaring met demoderne informatie-technologie . goede contactuele eigenschappen
" goede kennis van de aanbodzijde van de markt . in staat om in een klein en enthousiast team te kunnen functioneref
" integriteit, enthousiasme, zelfstandigheid en een pragmatische en

flexibele instelling
" persoonlijkheid en goede contactuele eigenschappen
Het vereiste opleidingsniveau is voor beide functies minimaal HBO. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van ervaring.

Nadere informatie over beide functies kan desgewenst worden ingewonnen bij de heer H. Uringa(direkteur A.A.L.), de heer H. Wetzeler (senior
adviseur) of de heer W. Wiertz (senior adviseur), tel. 046-528640.

Het A.A.L. heeft tevens een vacature voor een:

Assistent(e) voor het secretariaat (voor ca. 20 uur per week)

Voor dezefunctie is enige jarenrelevante ervaring vereist, bij voorkeur in een commerciële omgeving, alsmede ervaring met geautomatiseerde üfsystemen (tekstverwerking en databases) en goede contactuele eigenschappen. Kandidaten uit de directeomgeving van Sittard genieten de voorke
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de Stichting Adviescentrum Automatisering Limburg, t.a.v. mevrouw A. de Jong-Lemmens (otficC
manager), Dalderhaag 13,6136KM Sittard.



Je zou bijna aan
astrologie gaan geloven,
als je de horoscoop leest
die de Los Angeles
Evening Herald Express
op 6 december 1941 voor
de volgende dag, zondag,
publiceerde.

„De horoscoopvoor zondag is op-
merkelijk omdat hij vreemde, plot-
selinge, totaal onverwachte en
onverklaarbare gebeurtenissen
laat zien diealle facetten van het
levenzullen beïnvloeden," schreef
dekrant.

De volgende ochtend, om vijf mi-
nuten voor acht plaatselijke tijd,
begonnen Japanse bommenwer-
pers aan hun verwoestende aanval
op deAmerikaanse vloot die in de
havenvan Pearl Harbor, op het ei-
land Oahu in Hawaii, voor anker
lag.

Die aanvalkwam als de spreek-
woordelijke donderslagbij heldere
hemel, want niets had deAmerika-
nen erop voorbereid. Integendeel,
meer dan de helft van hen dachtop
dat moment nog, dat hun land wel
helemaal buiten het oorlogsgeweld
zou blijven dat Europa enAzië in
zijn greep hield.

Er waren hooguitkleine aanwijzin-
gen geweest, maar diehad nie-
mand geloofd. Zo had deAmeri-
kaanse ambassadeurin Tokio op
27 januarieen telex naar zijn land
gestuurd waarin stond: „Mijn Pe-
ruaanse collega heeft een lid van
mijn stafverteld dat hij van vele
kanten, inclusiefJapanse, heeft ge-
hoord dat Japan, als er moeilijkhe-
denmet Amerika komen, een ver-
rassingsaanval op Pearl Harbor zal
uitvoeren."

De Amerikanen hadden bovendien
de code gebroken waarmee de Ja-
panners hun militaire en diploma-
tieke boodschappen stuurden. Er
zijn nog altijd aanhangersvan de
samenzweringstheorie diezeggen
dat het onmogelijk is, dat in die
boodschappen de naderende aan-
val op Pearl Harbor nimmer aan de
orde is geweest.

PresidentRoosevelt, aldus deze
theoretici, wist van de aanval af,
maar besloot niets te doen omdat
hij calculeerde dat de Japanseac-
tie allereserves in Congres en land
over de door hem vurig gewenste
deelname aan deWereldoorlog zou
doen wegsmelten.

Maar het is een theorie, niet meer
dan dat. Sterker: acht verschillen-
de onderzoekenvan het Ameri-
kaanse Congres, dieresulteerden
in een 39 delentellendrapport,
leidden tot de conclusie dat dever-
rassingsaanval echteen verras-
singsaanval was.

" Een reddings-
boot vaart naar
de brandende
USS West Virgi-
nia op 7 decem-
ber 1941. Op de
achtergrond is
nog een stuk te
zien van de USS
Tennessee.

Aanval op Pearl Harbor
zal wel als verrassing
te boek blijven staan

Stand van de
maan was
beslissend
bij aanval op
Pearl Harbor

DOOR BEN APELDOORN

De aanval van de Japanse lucht-
vloot op deAmerikaanse basis
Pearl Harbor op zondagochtend 7
december 1941 vond niet alleen op
dat moment plaats omdat deaan-
dachtvan de Amerikanen juist
toen minimaal werd verondersteld.
Het Japanse oppercommando
heeft ook de standvan de maan
aan dehemel meegewogen om het
tijdstip van de aanval te kunnen
bepalen. Bij een bepaalde mate
van maanlichtzouden de Japanse
piloten de doelen, dekruisers en
slagschepen van deAmerikaanse
oorlogsvloot, beter kunnen zien
zonder zelf al te duidelijk te wor-
den waargenomen.

In devroege ochtend van de 7e de-
cember 1941 was de maanfase pre-
cies tussen volle maan en laatste
kwartier. Bij volle maan, op 3 de-
cember 1941, zou er weliswaar het
meeste maanlicht zijn. maar bij
een aanval in de ochtend zou de
maan zich betrekkelijk laag boven
de westelijke horizon hebben be-
vonden.Bovendien viel deze laat-
ste datum midden in een week,
waarbij toch de nodige bedrijvig-
heid en alertheid op debasis werd
vermoed.

Zaterdagavond was bovendien dè
uitgaansavond bij uitstek voor de
militairen en het bedienend perso-
neel van debasis en het bleefdan
doorgaans nietbij een enkel glaas-
jejus d'orange.

De astronoom Donald Olson, ver-
bonden aan de universiteitvan
Texas, wijst in het decembernum-
mervan hetAmerikaanse blad
'Sky & Telescope' op dewaarne-
mingvan marine-vaandrig Ralph
McCloyaan boord van de mijnen-
jager 'Condor. Deze hadom 03.42
uur in de bewuste ochtend, ruim
vieruur voor deaanval, in volle zee
een periscoop boven het waterop-
pervlak uit zien steken.

Op grond van derichting waarin
McCloy het voorwerp zag, bere-
kende Olson dat recht boven dat
punt devoor 88 procent verlichte
maan stond en dat het aannemelijk
is datMcCloy deperiscoop zag af-
steken tegen het heldere schijnsel
van de maan in het zeewater.

Achterafbleek dat McCloy de pe-
riscoop had gezienvan één van de
vijfJapanse onderzeeërs (type A)
diedoor twee mensen werden be-
mand en elkvoorzien waren van
twee grote torpedo's. Ze waren on-
derwegnaar Pearl Harbor om toe
te slaan zodra de luchtaanvalwas
ingezet.

De commandant van de Japanse
generale staf, admiraal Osami Na-
gano, zei tijdens een bespreking
over de te volgen strategie op 2 de-
cember 1941: 'Om onze land-, zee-
ën luchtstrijdkrachten zo effectief
en verrassend mogelijk te laten
aanvallen, moeten we een nachte-
lijke periode uitkiezen met maan-
licht. Het beste lijkt ons de na-mid-
dernachtelijke uren als de maan
ongeveer twintig dagen oud is en
hoog aan de hemel staat tussen
middernacht en het begin van de
ochtendschemering. Onzevoor-
keur gaat uit naar de achtste de-
cember, als de maan negentien
dagen oud is.'

Het zou dus een dag eerder wor-
den...

kanon, waarna het ding werd afge-
schoten.
Het was aan Amerikaanse kant dus
bijna slapstick, terwijl de Japanse
oorlogsmachineeven efficiënt als
dodelijk zn werk deed. De eerste
aanvalsgolf met 183vliegtuigen
werd een uur later gevolgd door
een tweede golf,waarbij 170vlieg-
tuigen waren betrokken.

Toen weer een uur later alles voor-
bij was, waren 2403 Amerikanen
gedood en 1178 gewond. Achttien
marineschepen, waaronder acht
slagschepen,waren gezonken of
zwaar beschadigd, en 347 vliegtui-
gen waren vernietigd ofonklaar
gemaakt.

Eén enkele bom had voor de groot-
ste schade gezorgd. Het was de 800
kilo zware bom die deUSS Arizo-
na had geraakt, in een kamer met
explosieven was terechtgekomen
en daar was ontploft. Deklap
bracht het slagschip in minder dan
negen minuten tot zinken, met
1177 manschappen aan boord.

Water
Het wrak van deArizona ligt nog
altijd in de haven van Pearl Har-
bor, met nog altijd de lichamen
van de 1177 mannenaan boord.

Eroverheen is een rechthoekig, wit
gedenkteken gebouwd, een soort
drijvende, overdekte gang. Jekunt
daar doorheen lopen, en in het wa-
terkijken.

Als het waterrustig is en het licht
goedvalt, kun jebeneden je het
schipzien. Maarook als jehet niet
kunt zien, weet jedathet er is aan
de olie dieop het water ligt. Want
nog altijd, 50 jaarna dato, lekt de
Arizona olie, naar schatting drie tot
vier liter per dag.Als tranen, als
een boodschap aan de overleven-
den.

Velen zullen het dezer dagenzien,
want duizenden mensen worden
verwachtvoor deplechtigheden
waarmee deze week de aanval op
Pearl Harbor wordt herdacht. Het
zijn dieherdenkingen diemeer
danwat danook aantonen hoezeer
de wereld isveranderd.

Want het grote slot-diner van de
Amerikaanse overlevendenwordt
gehouden in het Sheraton Waikiki
Hotel, en dat hotel is eigendom
van het JapansebedrijfKokusai
Kogyo.

Hadden die overlevenden dan
geen ander hotelkunnen uitzoe-
ken? Nee, want alle hotels op Oahu

die groot genoeg zijn om zoveel
mensen tegelijk op te vangen zijn
in Japansehanden. Sterker, twee-
derde deelvan ALLE hotels in
Oahu zijn Japans bezit.

En dan zijn er nog devele woon-
huizen dievan Japanners zijn, de
beste golfterreinen dievan Japan-
ners zijn, enzovoorts, enzovoorts.
Op Hawaii wordt momenteel veel-
vuldig de grap gehoord dat de Ja-
panners nooit meer zullen aanval-
len, omdat de hele staatvan hen is.

Dat is een beetje overdreven, maar
feit is dat Japan op zeer grote
schaal in Hawaii heeft geïnves-
teerd. Feit is ook dat 1,4 miljoen
Japansetoeristen jaarlijksHawaii
bezoeken, en dat is 20 procent van
het totale aantal bezoekers.

Ze geven gemiddeldvijfkeer zo-
veel uit als Amerikaanse toeristen.
En vooral dat laatste feit, de ma-
nier waarop de Japanse toeristen
met geldkunnen smijtenen de
Amerikaanse niet, is een sterk
staaltje ironie.

Want Japan deeldemet Pearl Har-
bor deeerste klap uit. Amerika
won vervolgens de oorlog. Maar
wie lacht er nou eigenlijkhet
laatst?

kunnen wijzen datAmerika nog
dit jaar tegen Irak ten strijde trok
uit angst ooitte worden afgesne-
denvan deGolf-olie.

En daarom zette op 26 november
een Japansevlootkoers naar Ha-
waii. Een week later kreeg bevel-
hebberChuichi Nagumo vanzijn
superieuren het groene licht met
de codeboodschap: 'Beklim de
berg Niitaka, 1208. Het getal gaf
de datumvan aanval, de achtste
dag van de 12e maand Japanse
tijd. Dat wil zeggen: 7 december in
Amerika.

re protesten, waarschuwingen en
sancties. IJzer, staal, brandstof
voor vliegtuigenmochten niet
meer naar Japanworden uitge-
voerd, en uiteindelijk bevroorRoo-
sevelt alle Japanse tegoeden in de
VS.

Dat hield in dat Japanniet langer
kon betalen voor Amerikaanse
olie-importen. En dat betekende
weer, dat Japanvan 80 procent vanzn olietoevoerwas afgesneden.

Aan deAmerikaanse eis - weg uit
China en Indochina - wilde Tokio
niet voldoen. Olie zou naeen kort
oorlogjekunnen worden gehaald
uitNederlands Indië, maarhetrisi-
co van Amerikaanse interventie
was dan wél aanwezig.

En daarom moest deAmerikaanse
vloot al tevoren een vernietigende
klap worden toegebracht zodat Ja-
pan znkoloniale aspiraties zou
hebben bevredigd entoegang zou
hebben tot alle noodzakelijke
grondstoffenvóór deAmerikaanse
reus weer op zn voeten stond.

Was het dichtdraaienvan deAme-
rikaanse oliekraaneen voldoende
goedereden voor deaanval op
Pearl Harbor? Vanuit een Japans
perspectiefdenkend zou jeerop

Politiek
Jekunt het ook anders benaderen
doorte vragen: waren depolitieke
gebeurtenissenvóór deaanval op
Pearl Harbor dusdanigmonumen-
taal dat ze wel in een catastrofe
móesten eindigen?

Watje dan ziet, is een Japan dat
vanaf de jaren dertig in een
eeuwige jachtop grondstoffen een
koloniaal rijk aan het stichten was,
net zoals Westerse mogendheden
dat eerder hadden gedaan. In 1931
was Mantsjoerije geannexeerd, in
1937 begon de aanval op derest
van China en in 1941 op Frans In-
dochina.

HetAmerikaanse antwoord op die
agressie bestond uit steeds sterke-

Op diezondag dachtenAmeri-
kaanse militairen aanvankelijk aan
een oefening, toen deeerste golf
Japansevliegtuigen over de Waia-
nae-bergenkwam gevlogen. Maar
toen debommen en torpedo's vie-
len, was er geentwijfel meer moge-
lijk.

De in de laagste staat van paraat-
heid verkerendeAmerikanen wa-
ren volkomen in paniek. Ze scho-
ten in het wilde weg en doodden zo
58 van hun eigen burgers. Eén
trompettist stopte zelfs zn instru-
ment in de loopvan een luchtdoel-

Golf

'Pearl Harbor' dreunt nu nog naDOOR GEN. BD G.LJ. HUYSER

in hetvroegere Nederlands-Indië heerste
er, in dedagen onmiddellijkna de Japan-
se aanval op Pearl Harbor, een wat merk-
waardige sfeer. Tot 8 december 1941 was
de oorlogver weg geweest. De weten-
schap dat na deze aanval, ookvoor Indië,
de oorlogvoor de deur stond, veroorzaak-
te een grote somberheid. Tegelijk echter
leefde er het idee 'Ons grotekoninkrijk
kan nietvan datkleinekeizerrijk verhe-zen... Bovendien zouden al die dappere
Ambonezen, Timorezenen gaat u maar
door, diedeeluitmaakten van hetKo-
ninklijk Nederlands-IndischLeger, sa-
ffien met deEuropese component vanhetKNIL, hun mannetje staan. Grootwas danook de teleurstelling toen na de
capitulatievan datzelfdeKNIL, op veel
Plaatsen Japanse eenheden 'opfietsen!'
zegevierend binnentrokken, vaak ook
°og toegejuicht door de Indonesische be-
volking.
veel laterhebik me wel eens afgevraagd,
ofde Nederlandse regering in Londen
2lch dit bewust is geweesten zo ja,waar-
-orrier danlaterniet beter gebruik is
Semaaktvan die informatie. Ik wil geen

- invoering van de Japanse jaartelling;- invoeringvan deTokio-tijd;- het gebruikvan denaam Japanwerd
verboden. Japan moest 'Nippon' worden
genoemd;
- Japansefeestdagen werden ingevoerd;- de Japanse vlag moest veelvuldig wor-
den gebruikt;- de Japansekeizer moest worden ver-
eerd;- aan Japanse militairen moest verplicht
eerbetoon worden betuigd(buigen voor
elke Japanse schildwacht).

De belangrijksteregel was uiteraard de
bepaling datEuropeanen gescheiden
moesten worden van de Indonesische be-
volking. De bekende of liever gezegd, de
beruchte vrouwen-, mannen- en jongens-
kampen waren er het gevolg van. De ge-
volgen van die verschrikkingen zijn nog
merkbaar. Ongeveer 70 procent van de
aanvragen voor een uitkering in hetka-
dervan deWet Uitkering Vervolgings-
slachtoffers (WUV) komt uit de zogehe-
ten Indische Doelgroep.

Waakzaamheid om herhaling te voorko-
men, blijft geboden. Dat is de grote les
van deverraderlijke aanvalvan Japanop
Pearl Harbor.

geschiedenisles gaan geven. Afgezien
van het feit dat ik geen historicus ben,
stuit het mij tegen de borstvele jaren la-
ter alsnog met een beschuldigend vinger-
tje naar de beslissingen van het verleden
te wijzen. Hoe danook, de Japanseaan-
val op Pearl Harbor was hetbegin van
een dramatisch stuk geschiedenis in de
Pacific. En de dramatieken tragiek van
de gebeurtenissenna Pearl Harbor doen
zich heden ten dage nog gelden.

Nederland had eigenlijk ten tijdevan de
aanval opPearl Harbor de neutraliteits-
politiek nauwelijks verlaten. We reken-
dener in het Verre Oosten op datGroot-
Brittanniëen de Verenigde Staten ons
wel zouden helpen. Wat Engeland betreft
was dat fysiek onmogelijk: de 'Battleof
Britain' was in volle gang. Alle middelen
waren in Europa nodig. Dus restte als
enige optie het samenwerken met de
Australiërs, deNieuwzeelanders en de
Amerikanen. Ingegeven door het oerde-

gelijkeNederlandse neutraliteitsbeginsel
was - vóórPearl Harbor - aan een derge-
lijke samenwerkingsgedachtegeen enke-
levorm en inhoud gegeven. Militaire
bondgenootschappenhebben tijd nodig
alvorens ze doelmatigzijn. Pas op 15 ja-
nuari 1942trad het zogeheten ABDA-
Command in werking (American-British-
Dutch-Australian Command).

Maar inmiddelswas Tarakan (12 januari
1942) al gevallen. Op 24 januari 1942 viel
Balikpapan, waarmee de belangrijkste
Nederlands-Indische oliebronnen in de
handen van de Japanners kwamen. Het
ABDA-Command zou trouwens een pa-
pieren tijger blijken te zijn: hetwerd dan
ook op 25 februari 1942alweer opgehe-
ven. Op 9 maart 1942 moest het KNIL
capitulerenen begon de Japanse bezetter
met het schrijven van een lang, zwart
hoofdstuk ten aanzien van de Nederlan-
ders (en de andere Europeanen, Austra-
liërs, Nieuwzeelanders en Amerikanen)

in de Pacific.
In december 1941 en in januari 1942 had-
den de geallieerden Japan medegedeeld
datzij zich, voor wat betreft de behande-
lingvan de Japansekrijgsgevangenen en
van geïnterneerde Japanse burgers, zou-
den houden aan deConventie van Genè-
ve van 27 juli 1929 'inzake de behande-
ling van krijgsgevangenen' en aan de
beperkingen opgelegd in deontwerp-
Rode Kruis Conventie van 1934. De geal-
lieerden verzochten Japan hetzelfde te
doen.
Het Japanse antwoord luiddedat Japan
de Geneefse Conventie dan wel had on-
dertekend maar niet had geratificeerd.
En dus achttemen er zich ook niet aan
gebonden. Desondanks werd beloofd dat
men deregels - onder het voorbehoud
van wijzigingen - zou toepassen op de
geallieerdekrijgsgevangenen en burgers.
Hoe keihard van dietoezegging werd af-
geweken, is inmiddels bekend. Onbegrij-
pelijk is en blijft de meedogenloze behan-

delingvan de Indonesische dwangarbei-
ders, deromoesja's. De Japanse bezetter
heeft ongeveer 4,1 miljoenromoesja's in-
gezet. Honderdtachtigduizendvan hen
zhn onder erbarmelijkeomstandigheden
gestorven.

Navrantbij dit alles is het feit dat niet
Japanaan ons de oorlog verklaarde, maar
omgekeerd.Een welbewustekeuze van
Japanom te wachten: op deze wijzekon
de schuld voor de ellende, aangedaan aan
met name de Indonesischebevolking, bij
Nederland worden gelegd. Navrant is
ook de wetenschap dat reeds voor 'Pearl
Harbor' de basis was gelegdvoor wat la-
ter de 'japanisering' van de bezette gebie-
den zou gaan heten. Reeds in november
1941 had de JapanseKeizerlijke Generale
Staf de grondslagenvoor deze japanise-
ring gelegd. De latere uitwerkingvan die
grondslagenkreeg gestalte met de vol-
gende maatregelen van de Japanse bezet-
ter:
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cursussen.,^;
opleidingen k

" *

KIJKDAG
De Limburgse ziekenhuizen^ r_^^^__M ___ w Voor deQenen die m°9eliiK
en de Hogeschool Heerlen P-VOl w 9eïnteresseeerd zin om deze
beheren samen deLimburgse l_*____^^_J |eidina- vanaf september 1992
Opleiding tot Operatie-Assistent. Wm\mmmW^mmmm\w te gaan volgen WOrdt er in de
Toelatingseisen voor deze driejarige^B operatie-afdelingen van alle
inservice-opleiding zijn: Limburgse ziekenhuizen een
" diploma HAVO of gelijkwaardig, W Kijkdag georganiseerd.

MAVO-IV D-niveau + MBO, W
of Ziekenverpleging A Op deze Kijkdag worden praktische

" leeftijd vanaf 17 jaar en 9 maanden demonstraties en inlichtingen geboden over
(op 1 augustus van het beginjaar van de ▼ het beroep Operatie-Assistent, in rondes van
opleiding.) ca. IV2 uur. Belangstellenden zijn van harte

" bij voorkeur met natuurkunde, scheikunde en welkom en kunnen zich d.m.v. onderstaande strook
biologie. vóór 15 januari a.s. aanmelden voor dezeKijkdag.

r ---------- n
Naam:

Adres: —
■ PostcodeAA/oonplaats: -Tel B

is van plan tijdens de kijkdag op 8 februari 1992 een bezoek te brengen aan de operatie-afdeling_ van hetziekenhuis:. .
Bovenstaande strook kun je toesturen naar het ziekenhuis van jekeuze. Maaslandziekenhuis Geleen
Mocht er in een ziekenhuis een te geringe aanmelding zijn, dan krijg je l^^)eQ^e^een
tijdig bericht over een alternatieve plaats van de Kijkdag.
Academisch Ziekenhuis Maastricht St. Jozef Ziekenhuis Maaslandziekenhuis Sittard
T.a.v. Praktijkbegeleider O.K. T.a.v. Praktijkbegeleider O.K. T.a.v. Praktijkbegeleider O.K.
Postbus 5800,6202 AZ Maastricht Wijngracht 45,6461 AL Kerkrade Walramstraat 23,6131 BK Sittard

De Wever Ziekenhuis Heerlen St. Laurentius Ziekenhuis St. Gregorius Ziekenhuis
T.a.v. Praktijkbegeleider O.K. Dienst personeelszaken T.a.v. Praktijkbegeleider O.K.
Henri Dunantstraat 5,6419 PC Heerlen Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond Kochstraat 2,6264 BE Brunssum

_^W Slichting EuroAcudcmic= OPLEIDINGSINSTITUUT Nedcrt»-

„DE THERMEN" c * \
Raadhuisplein 15 Heerlen _T"r_ *mmmmZ Telefoon: 045-713717 !■\^J«_____■ i i * » *Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de wet opde erkende

onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt.

(Eventueel met mogelijkheid tot studiefinanciering)

ÉÉNJARIGE DAGOPLEIDINGEN en
TWEEJARIGE AVONDOPLEIDINGEN
★ DIRECTIESECRETARESSE In samenwerking met
★ MEDISCH SECRETARESSE Stichting EuroAcademie
★ AFDELINGSSECRETARESSE Nederland:
★ INFORMATRICE/RECEPTIONISTE
★ RECEPTIONISTE ★ EURO HOST/HOSTESS
★ MEDEWERKSTER UITGAAND ★ JUNIOR HOST/HOSTESS

REISVERKEER EN TOERISME

OPEN DAG r^DI?.J.uDuERCEMBER

Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15, Heerlen, 045-713717

ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOOR MEERINFORMATIE:

O
terre des hommes
TEL. 070-363 79 40

Doe ookmee!

GIRO 646900

" STICHTING "KUNST & CULTUUR
LIMBURG

CURSUSSEN IN DE
I| -m AMATEURKUNSTEN

\H J^ De Stichting Kunst en CultuurLimburg organiseert in samenwerking met een aantal
koepelorganisaties en centra voor kunstzinnige vorming in de sector amateurkunsten

~H cursussen die openstaan voor alle geïnteresseerden.
mw In het tweede deel van het seizoen 1991/1992 zijn er de volgende mogelijkheden:

Alle cursussen in de sector CURSUS LICHTONTWER- De cursussen in de audio-
D. STICHTINGkunst i cultuur amateurtheater zijn ontwikkeld PEN EN LICHTTECHNIEK visuele sector zijn ontwikkeld I

_«G "mtpn._t.-r. *« op en worden ultgevoerd in nauwe (GEVORDERDEN) en worden tpitgevoerd in nauwe
samenwerking met de stichting 6 zaterdagen samenwerking met de OLONontwiUteJpng en onderste.", m de " * *

pnwpnoebmbu _ «on LFA- sQrt " januari 1992 te en de centra voor kunstzinnige
" -m_te.n_i.t_n Sittard vorming.
" *.„,_._,,,_ «», KADER WEEKEND VOOR
" a<__.fcoo«r«". wcarondc REGISSEURS CURSUS GRIME (BEGIN- BASISCURSUS TELEVISIE I

mus»., mon_ro_-_.fr «, 11 en 12 april 1992 te Sittard NERS) LOKALE OMROEP
ou*a*kamm 10 maandagavonden 12 bijeenkomsten van 3 uur te■ aspecten «n de pn***"* EENJARIGE ACTEURS- start 9 maart 1992 te Heerlen en Geleen I

TRAINING Sittard
36 maandagavonden BASISCURSUS RADIO
start 6 januari 1992 te INFORMATIE-AVOND LOKALE OMROEP
Landgraaf THEATERCURSUSSEN 12 bijeenkomsten van 3 uur te

op dinsdag 17 december 1991 Weert
CURSUS STRAATTHEATER in theater "Klein Carré". Leyen-
-16 maandagavonden broekerweg 138, 6132 CJ DOCENTENCURSUS RADIO
start 6 januari 1 992 te SITTARD, tel. 046-514545; LOKALE OMROEP
Sittard aanvang : 20.00 uur. ± 36 lesuren op een nader te

bepalen plaats in de provincie
CURSUS SPREEK- EN
STEMTECHNIEK Verdere informatie: Stichting

12 donderdagavonden Kunst en Cultuur Limburg,
sart 9 januari 1992 te Hoogbrugstraat 72A 6221 CS
Sittard MAASTRICHT, tel. 043-256767» "

ZMetruim 1300 leerlingen en 120 medewerkers, Hiertoe behoren ook cursusen die worden ge-
is de MTS Heerlen de grootste instelling voor geven opverzoek van bedrijven en instellin-
middelbaartechnisch onderwijs in Limburg. gen.

WDe MTS Heerlen verzorgt onderwijs in tien stu-
dierichtingen. Het beleid van de MTS Heerlen is in sterke ma-
Naast de 2- en 4-jarige beroepsopleidingen te gerichtop hetafstemmen van het technisch
wordteen breed scalaaan cursussen aange- onderwijs op de arbeidsmarkt doorhet intro-

I boden, zowel overdag als in de avonduren. duceren van nieuwe technologieën.

KMTS HEERLEN BIEDT PERSPECTIEF
OP EEN UITSTEKENDE BAAN!

UI Je kunt kiezen uit 'n korte of lange opleiding.

W 2-jarige opleidingen: 4-jarige opleidingen:

" houtbewerken; " bouwkunde;

X* elektrotechniek; " weg- en waterbouwkunde;

" procestechniek; " energietechniek;

" metaalbewerken; " meet- en regeltechniek;

" motorvoertuigentechniek. " elektronica;

" proces- en milieutechniek;
M aW^ Oriënterende programma's " besturingstechniek;

en schakelprogramma's. " werktuigbouwkunde;
éimmmmmm\W " onderhoudstechniek,

■j " motoi^oertuigentechi-ek

Aanmelden is mogelijk tot 1 maart 1992. m____.
Inlichtingen, brochures en aanmeldingsformulierenxjfn op schoof verkrijgbaar.

Jekunt jeook uitvoerig laten voorlichten tijdens ons .Bk

OPEN HUIS .. Ik
| OP VRIJDAG 13 DECEMBER 1991

van 14.00-16.30 uuren van 18.30-21.00 uur.I
HK MTS HEERLEN &

Schimmelpenninckstraat 1, 6415 GH hteeiten, telefoon 045-720440.

________ü_3

'J_—i--\«y"^a

STEUN DARTSEJZONDEIGRENZEI
GIRO 4054
AMSTERDAM

Jpss__/.ZONDER o&

J
INFOLIJN

KINDERMISHANDELII
06-8381

'TOumntmmmÊ

Over sommige geheim"1
moet je praten.

mf% OPLEIDINGSINSTITUUT

mttDE THERMEN"
Raadhuisplein 15, Heerlen

Telefoon 045-713717

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de erkende

onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs binnen
de reikwijdte van de wet valt.

In januari starten de cursussen
* Toerisme voor het SEPR-dlploma
* Medische specialisatie voor secretaresse
* Bedrijfscorrespondentie Nederlands
* Machineschrijven
* Tekstverwerking Word Perfect 5.0 of 5.1
* Basiskennis informatica
* Lotus 1-2-3
* dßase 111 +
* Stenografie
* Notuleren
* Kantoor- en secretariaatspraktijk

Informatie en aanmelding: Raadhuisplein 15,
Heerlen. Tel. 045-713717.

WIL JE WERKEN IN DE SPORT?

Heb jevrije tijd en daarnaast een
sportopleiding, zoals Academie voor
Lichamelijke Opvoeding, C.1.0.5. of een
Bondsopleiding.

Laat je dan gratis inschrijven in de

SPORTVAKATUREBANK
Vraag een inschrijfformulier aan bij:

SPORTSERVICE LIMBURG

Tel. 046-525988
vragen naar Bertil Kaanen

KIJKDAG
De Limburgse ziekenhuizen \HHaMaflMpßßEpr om deze opleiding vanaf
en de Hogeschool Heerlen ___^_^^Ti^M^ m _r september 1992 te gaan
beheren samen de Limburgse _P-_P-4fl____B______! _r vo|9en wordt er 'n de afdelingen
Opleiding tot Radiodiagnostisch _T*__^^^_J ..r Radiodiagnostiek van alle
Laborant. Toelatingseisen voor m^A^^Jv Limburgse ziekenhuizen een
deze driejarige inservice-opleiding zijnï^ Kijkdag georganiseerd.

" diploma HAVO/VWO met wiskunde,
natuurkunde en biologie Op deze Kijkdag worden praktische

" leeftijd vanaf 17 jaar en 9 maanden demonstraties en inlichtingen geboden over
(op 1 augustus van het beginjaar van de het beroep Radiodiagnostisch Laborant.
opleiding.) Belangstellenden zijn van harte welkom en

kunnen zich d.m.v. onderstaande strook vóór 15
Voor degenen die mogelijk geïnteresseeerd zijn januari a.s. aanmelden voor deze Kijkdag.

I 1
I Naam: ■

Adres: L
Postcode/Woonplaats: Tel

is van plan tijdens dekijkdag op 8 februari 1992 een bezoek te brengen aan de afdeling- Radiodiagnostiek van het ziekenhuis: .
Bovenstaande strook kun je toesturen naar het ziekenhuis van jekeuze. Maaslandziekenhuis Geleen
Mocht er in een ziekenhuis een te geringe aanmelding zijn, dan krijg je P-v. HoofdlaborantRadiodiagnostiek, .a ..... "f ' Ja ' Barbarastraatl, 6164 HK Geleentijdig bericht over een alternatieve plaats van de Kijkdag.
Academisch Ziekenhuis Maastricht St. JozefZiekenhuis Maaslandziekenhuis Sittard
T.a.v. Hoofdlaborant Radiodiagnostiek T.a.v. HoofdlaborantRadiodiagnostiek T.a.v. HoofdlaborantRadiodiagnostiek
Postbus 5800,6202 AZ Maastricht Wijngracht 45,6461 AL Kerkrade Walramstraat 23,6131 BK Sittard

De Wever Ziekenhuis Heerlen St. Laurentius Ziekenhuis St. Gregorius Ziekenhuis
T.a.v. HoofdlaborantRadiodiagnostiek Dienst personeelszaken T.a.v. HoofdlaborantRadiodiagnostiek
Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen Mgr. Driessenstraat 6,6043 CV Roermond Kochstraat 2,6264 BE Brunssum

" «

- \.. ■ ïiïïiÉ

Hogeschool

Katholieke Leercancen. Tilburg

1 De Dansacademie Brabant, die samen met het

Ï2S.Conservatorium, de Akad=-Bouwkunst en de Academie voor Beeldende
VorÏÏng deel uitmaakt van de Faculteit der

Open Dag
Dansvooropleiding

op zaterdag 14 december 1991
van 14.00-15.30uur

1 .Jekunt al beginnen in groep 6v-de
(9-10 jaar)met de lessen in onze balletstudio s.■ .Je vervolgt de opleiding als leerlingvan onze

schoolvahaf de brugklas.

■ .je doet eindexamen ballet op onze afdeling

MAVO of HAVO.

-11 Zin ? Aanleg ?
Bezoek onze open dagbij het:

TRICHTER COLLEGE
Tnnpersewee 135 Maastricht in samenwerking
T° SaNSACADEMIEBRABANT

IJ WkWngcn^^fcf*^^*^
opleiding Mevr. Marja Ronda (tel. 043 _

P
tussen 12.00en 13.00 uur).

PRAKTIJK VOOR PSYCHODIAGNOSTI^h

SCHOOL- en BEROEPSKEUZE-ADVI#
Grote Looiersstraat 26 te Maastricht -i

Telefoon 043-218908 (op werkdagen na \B.QO^/"

WORDT
DE ROEP

I OM VRIIHEIP
I FLINK
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In China is de roep om democratie verstomd De p"r"J
dictatuur De partij weet wat het beste is. Wie anders de" -jrtlj
straf Dat beslist de partij. Niei de rechter C|RO__3—

ê
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Democraten bereikbaar voor alle lagen van bevolking

D66 ook steeds meer
voor de 'gewone man'

DOOR WILFRED SCHOLTEN

De aanhangvan D66 gaat steeds meer lijken op
een afspiegeling van de Nederlandse bevolking.
De partij maakt daarmee een doorbraak naar
kiezers dieeerder onbereikbaar leken voor de
Democraten: laag opgeleiden, geschoolde
arbeiders, uitkeringsgerechtigden, werklozen en
personen met een laag inkomen. Opvallend is
dat dekiezers die bij dekomende verkiezingen
voor het eerst op D66 gaan stemmen, vergeleken
met de 'oude' D66-aanhang ontevredener zijn
over zowel het eigen leven als het functioneren
van de overheid.

Dit blijkt uit het onderzoek 'De
staatvan Nederland' dat gehouden
is onder vijfentwintigduizend
lezers van vijftien regionale
dagbladen, waaronder dezekrant.
Op grond hiervankan worden
geconcludeerd dat bijna één op de
vh'fNederlanders bij de
eerstkomendeverkiezingenvan
plan is zijn of haar stem op D66 uit
te brengen. De D66-aanhang wordt
daarmee sinds deverkiezingenvan
1989 verdrievoudigd.

Van de lezers dieaan het
onderzoekmeededen, zeiden 1500
bh' de laatste verkiezingen op D66
te hebben gestemd; 3300 zullen dat
bij dekomende verkiezingen voor
heteerst doen.Bij elkaarvormen
de4800 D66-kiezers hetgrootste
kiezersbestand van deDemocraten
dat ooit is onderzocht. Ter
vergelijking: het aantal leden van
D66 bedraagt ongeveer 10.000.

Doorsnee
Uit het onderzoek, dat doorde
Rotterdamse hoogleraarVan
Praag is begeleid, blijkt dat D66
qua kiezersaanhang steeds meer
op een doorsneevan de
Nederlandse bevolking lijkt. De
partij diehet imagoheeft een
aanhang met voornamelijk

academici te hebben, blijkt ooi-
onderkiezers dieuitsluitendlager
onderwijs of lager
beroepsonderwijshebben gevolgd,
populair te worden. Bij de nieuwe
D66-stemmers zitten twee maal
zoveel lager geschoolden als bij de
'oude' aanhang. Het aantal
geschooldearbeiders onder hen is
ookbijnaverdubbeld.
Ook uit andere gegevens valt af te
leiden dat de nieuweD66-stemmer
meer gaat lijken op de gemiddelde
Nederlander. Zo stijgt hetaantal
werklozen dat opD66 zijn stem
gaat uitbrengen tot 3procent; dat
is eenverdubbelingvan het aantal
werkloze D66'ers ten opzichte van
de laatste verkiezingen. Ook het
percentage bijstandsgerechtigden
en ambtenaren dieop D66
stemmen, komt overeen met het
landelijk gemiddelde.

Bovendien neemt het aantal
D66'ers in de grote stad afen stijgt
het aantal kiezers dat in een dorp
woont. Ook hier is het beeld
overeenkomstig het landelijk
gemiddelde.

Personen met lagere inkomens(tot
2000 guldennetto)voelen zich ook
meer aangetrokken tot de
Democraten: bijna één op devijf

van hen gaatD66 stemmen(een
lichte stijging). Van de hoger
opgeleiden voelen juistminder
mensen voor het 'redeüjk
alternatief: hun aandeel in het
D66-electoraat daaldevan 32
procent naar 27 procent.
In een aantal gevallen lijkthet
profiel van de D66-stemmer nog
steeds op het bekende stereotype.
Hij of zij isrelatief jongen nog
steedsondervertegenwoordigd
onder gepensioneerden. De kiezer
is vaker alleenstaandof
samenwonend. Ook mensen die
een opleidingvolgen, maken
verhoudingsgewijs meer deel uit
van het D66-elecoraat.
Het aantal stemmers dat aangeeft
geen godsdienst aan te hangen, is
nogsteeds bovengemiddeld: ruim
53 procent. Opmerkelijk is wel dat
er een 'doorbraakje' onder
rooms-katholieken ontstaat: een
kwart van de nieuwe
D66-stemmers behoort tot deze
kerkelijke gezindte.Twee jaar
geleden was dat nog geen vijfde
deel.

Ontevreden
Degenen diezeggen bij de
volgende verkiezingen op D66 te
zullen stemmen, verschillen in
sommige gevallen opmerkelijk
veel van 'de gemiddeldekiezer. Zo
is deD66-stemmer opvallend
ontevreden over het functioneren
van de overheid.Van de
Democraten zegt 54 procent hier
tamelijk tot zeer ontevredente
zijn.Dat is bijna tien (!) procent
meer dan het landelijk
gemiddelde. De veel gehoorde

kreet (met name op het Binnenhof)
dat D66 vooral een 'protestpartij'
is, lijkt bewaarheid te worden.
Ook anderekenmerken van de
D66-kiezer wijzen op een gevoel
van onbehagen. Op devraag of de
kiezer tevreden is met het leven
dat men nu leidt, antwoordt ruim 8
procent tamelijk tot zeer
ontevreden te zijn. Dat is
vergeleken met de 'oude'
D66-aanhang een toename van
ontevredenen met 60 procent. Ook
is er onder de nieuwe aanhangeen
afname van vertrouwen in de
mede-mens te bespeuren, zelfs
lager dan het landelijk
gemiddelde.De oude D66-kiezer
had beduidendmeer idealisme wat
dit betreft.

Bovendien wordt door de nieuwe
D66-aanhang vaker een bezoek
gebracht aan depsycholoog dan de
oude kiezersaanhang (toename
met 15 procent) en heeft men meer
last van eenzaamheid (stijging met
30 procent) en depressies (bijna
een verdubbeling). Des te
opmerkelijker zijn deze gegevens,
omdat ze ook behoorlijk boven het
landelijk gemiddelde liggen.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd
dat de nieuweD66-aanhang de
partij aan de ene kant minder
elitairen dus 'gewoner' maakt.
Maar dat betekent wel datD66
meer rekening moet houden met
de onlustgevoelens die bij een deel
van haar electoraat blijkbaar leven.
Het idealistische wereldbeelden
de wilde haren lijken te worden
ingewisseld voor een
verdrievoudiging van de macht.

De wonderbaarlijke mogelijkheden
van een nationale martelaar

DOOR JOS FRUSCH

Het was voor het laatst in 1969 - bij
gelegenheid van deherdenking van de
driehonderdste overlijdensdag van de
meester - dat een grote tentoonstelling
van het indrukwekkende oeuvre van
Rembrandt in Amsterdam was te zien.
„Toen is vooral het werk uit zijn latere
periode onder de aandacht gebracht,"
aldus directeur Henk van Os van het
Rijksmuseum. „Rembrandt werd lange
tijd gezien als denationale culturele
martelaar, die in het begin succesvol was
maarkunst van matig niveau afleverde en
op latere leeftijd, miskend en berooid,
fenomenale schilderijen maakte. Aan dielegende ontleende hij zijn heldendom. Wij
proberen met deze expositie het beeld te
schetsenvan een kunstenaar dievanaf het
begin wonderbaarlijke mogelijkheden had
en die ook ontplooide."

Er is de laatste jarenveel onderzoek gedaan
naar het werk van Rembrandt. Nieuwbronnenmateriaal en stilistischen
natuurwetenschappelijk onderzoek hebben
geleid tot een nieuwen helderbeeld van zijn
werk en dat van zijn leerlingen. Dankzij dit
onderzoek ontstaat een duidelijk beeld van de
°ntwikkeling van Rembrandt, van zijn
Verbluffende techniek, zijn fascinerende
behandeling van thema's maar vooral van de
grote invloed op zijn leerlingen.

Het is de samenstellers gelukt hun doelstellingte realiseren dat de werken een weerspiegeling
hoesten zijn van de chronologische
°ntwikkeling van Rembrandt. De portretten,
groepsportretten, bijbelse en mythologische
voorstellingen, landschappen en stillevenstonen bovendien aan dat onze grootste meester
ült de Gouden Eeuw een grote variatie aan
onderwerpen koos.

Ue zes topstukken die de organiserende museaaan detentoonstelling lenen, vormen de
'niposante ziel ervan. Daaronder hetprachtige
Qubbelportret van de doopsgezindepredikant

" Een van de staalmeesters, Jacob van Loon; Amsterdam
Rijksmuseum. " Badende vrouw, 1654; Loonden, The National Gallery.

Anslo en zijn vrouw en het portret van
HendrikjeStoffels uitBerlijn, het trotse
Zelfportret uit 1640 en deberoemde Badende
Vrouw uit deNational Gallery en - uit
Amsterdam - het zeldzame landschap De
stenen brug en het wereldberoemde
groepsportret van De Staalmeesters, één van de

mooiste schilderijenvan de tentoonstelling.

De vaandeldrager, afkomstig uit een
particuliere Franse collectie, isgekozen als
beeldmerkvan detentoonstelling en is ook te
zien op deposter en debinnenzijde van de
catalogus.

In de zalen waar de schilderijen worden
getoond, hebben de nieuwewandbespanningen
achtereenvolgens een grijswitte,rode en
blauwekleur gekregen. Het geniale
kleurgebruik van Rembrandt komt zo op
bijzonder wijze tot zijn recht. Ook de ruime
opzet van deschilderijententoonstelling

waarvoor de hele afdeling schilderijen van het
Rijksmuseum is gebruikt, draagt bij tot een
heel overzichtelijke presentatie. En de
schilderijenvan de leerlingen hangen juist heel
dicht bij elkaar, zodat onderlingvergelijken
goed mogelijk is.

Voor detekeningen en etsen is een aparte
afdeling met gedempt licht en donkergrijze
wanden ingericht. Ook bij deze selectie is
gestreefd naar een chronologisch overzicht,
maar is tegelijkertijd gekekennaar verbanden
met dethema's van de schilderijen.

Vergelijkingen tussen eerder aan Rembrandt
toegeschreven werken met schilderijenen
tekeningenvan leerlingen als Ferdinand 80l
(de makervan het portret van Elisabeth Bas,
bekend van het sigarendoosje), Govert Flinck,
Samuel van Hoogstraten en NicolaesMaes
tonen op de tentoonstelling helder aan waarom
inmiddels zoveel 'Rembrandts' hun certificaat
van echtheid hebben verloren. Twintig
ex-Rembrandts dienu aan leerlingen worden
toegeschreven, hangen naast werk dat altijd al
als authentiek werk van die leerlingenis
beschouwd. Zo wordt getracht de ingewikkelde
problematiekvan af- en toeschrijving aan de
bezoeker duidelijk te maken.Het is misschienwel het meest interessante gedeeltevan deze
expositie. Een video-programmaover de
aanpakvan hetRembrandt Research Project
maakt op de expositie duidelijk dat de
onderzoekers daarbij niet over een nacht ijs
gaan. Daarbij heeft ook het laboratoriumvan
DSM-Research in Geleen een belangrijke rol
gespeeld,waar wordt gekeken naar
Rembrandt's verfoppervlakken met de
verfijnde apparatuur, die ook dient om
verfhechting op autobumpers en
boterhamzakjes te bestuderen.

De schilderijenvan 'Rembrandt, de meester en
zijn werkplaats' zijn in Amsterdam te zien tot
en met 1 maart 1992, de tekeningen tot 19
januari 1992.Toegangskaarten zijn tekoop bij
ruim honderddertig
VW-theaterbespreekburo's. Het Limburgs
Dagblad bezoekt de tentoonstelling op 29
december, 26 januarien 2 februari. Boeken kan
bij alleLD-kantoren.
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Verantwoording enquête
De bijdragen op deze pagina zijn gebaseerd op de
resultaten van de enquête 'De Staat van het Land',
een nationaal opinie-onderzoek waar tienduizendenlezers van vijftien regionale dagbladen, waaronder
het Limburgs Dagblad, het afgelopen voorjaar aan
hebben deelgenomen.
De enquête is opgezet en uitgevoerd door de
Gemeenschappelijke Pers Dienst (GPD) in Den
Haag, in samenwerking met deRijksuniversiteit
Leiden en deErasmus Universiteit in Rotterdam. De
resultaten zijn verwerkt onder leiding van deLeidse
psycholoog prof. dr R. Diekstra en deRotterdamse
econoom prof. dr B.M.S. van Praag.
Alle genoemde cijfers en conclusies komen voort uit
antwoorden op vragen over de periode vóór
Pinksteren 1991. Volgens de beide wetenschappers is
er echter geen reden om aan te nemen dat de
resultaten op ditmoment niet meer zouden gelden.
Doordat de gegevens zijn 'geschoond' en 'gewogen'
kunnen ze in belangrijke mate representatief worden
genoemd voor de Nederlandse bevolking.
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FP7M. A ___. AY_^A De locatie Limburg zal de komende jaren onderhevigzijn aan grote
technische en organisatorischeveranderingen, zoals het buiten bedrijf-
stellen van opwekeenheden en mede gestalte geven aan de nieuw-
bouwactiviteiten. De genoemde ontwikkelingen hebben mede tot
gevolg gehad dat de afdeling Inkoop, als onderdeelvan de hoofd-
afdeling Financieel Economische Zaken, met aanpassingen en
uitbreiding van de werkzaamheden wordt geconfronteerd.
Het afdelingsteam, dat onder leiding staat van de inkoper, kan daarom
worden uitgebreid met een:

Technisch Inkoop-
assistent (m/v)

De N.V. Elektricitats- Standplaats Haelen-Buggenum (Maascentrale).
Produkti>3maatschappij
Zuid-Nederland EPZ Functie-informatie
verzorgt de produktie van Binnen de afdeling Inkoop bent u als rechterhand van de inkoper met
elektriciteit voor de name verantwoordelijk voor het commerciële gedeeltevan de af-
provincies Ncwd-Brabant, delingstaken. Dit houdt in dat u belast bent met het verrichten van
ÏÏÏa^ oodekicatie marktonderzoeken/of -verkenning, het opstellen van offerte-aanvragen
Brabant te Geertruidenberg en beoordelen van binnengekomen aanbiedingenen het op basis van
in deAmer- en Donge- de gemaakte afspraken opstellen van de opdrachten,
centrale, op de locatie Daarnaast bereidt u afroepcontracten voor en bewaakt u afspraken
Limburg in Buggenum met betrekking tot leveringen. U levert tevens een bijdrage aan het
(Maasc>3ntrale) -an verder uitbouwenvan documentatie en het verder opbouwen van het
Maasbracht (Clauscentrale) geautomatiseerde inkoopsysteem. U vervangt de inkoper bij diens
en op de locatie Zeeland te afwezigheid
Borssele inde conventionele
centrale en de kernenergie- _ .. __. _
centrale Functie-eisen
Het hoofdk__ntoor is Voor deze breed georiënteerdefunctie verwachten wij dat u enige
gevestigd te Eindhoven. jaren ervaring heeft in een vergelijkbare functie in een industriële

organisatie. U hebt een bij uitstek commerciële en klantgerichte
instelling. U kunt zelfstandig werken en u beschikt over een goede
mondelingeen schrift-elijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands,

- Engels en Duits.
Uw vooropleiding is van technische aard, bij voorkeur MTS-W of E en

|l|ï is aangevuld met een opleiding op inkoopgebied, bij voorkeur NEVIE.
U beschikt over ervaring met geautomatiseerde administratie en over

«£pp^4___k net r'iDew'is BE.

# Wij bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket. De salariëring
bedraagt maximaal ’ 5.196,- bruto per maand.

Een psychologisch onderzoekkan deel uitmaken van de selectie-
procedure.

Informatie
Spreekt dezefunctie u aan en meent u aan het geschetste profiel te
voldoen, richt u zich dan binnen 14 dagen per brief tot de
Bedrijfsdirecteur Sociale Zaken van de N.V. EPZ, Postbus 4001,
6080 AA Haelen, onder vermelding van vacaturenummer 91 -LM-17 in
uw sollicitatiebrief. Wilt u liever eerst telefonisch nadere inlichtingen
inwinnen, dan kunt u bellen met de heer D.P.F. Touw, Personeelszaken
locatie Limburg, telefoon 04759-8194 of met mevrouw drs. H.I.M. Schmeitz,
afdeling Financieel Economische Zaken, telefoon 04759-8218.

Bi H I Samenwerkende
\m\\ Revalidatiecentra
■UU Limburg

De Stichting Samenwerkende Revalidatiecentra Limburg bestaat uit de
Lucas-Stichting voor Revalidatie te Hoensbroek en het
Kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord te Valkenburg-Houthem. In totaal
zijn er pim. 750 personen werkzaam.

De Dienst Personele Zaken & Organisatie is werkzaam ten behoeve van
deze centra en bestaat uit 9 medewerkers.
Op korte termijn ontstaat de vacature voor

personeelsconsulent («wj

(40 uur)
Takenpakket:
- adviseren en ondersteunen van diensthoofden ten aanzien van

personeelsbeleid in een sector van pim. 300 personen, gekenmerkt door
een grote diversiteit van functies;- leveren van een actieve bijdrage aan de verdere uitbouw van het
personeelsbeleid en de ontwikkeling van instrumentenvoor de uitvoering
ervan.

Gevraagd wordt:- HBO-PW, AP/PB of vergelijkbare opleiding;- enige jaren ervaring in het operationele personeelswerk;- affiniteit met PBi O automatisering vormt een pluspunt.

Salaris volgens functiegroep 50 (minimum ’ 3.035,--, maximum ’ 4.648,-).
Afhankelijk van de capaciteiten om deze functie verder te kunnen uitbouwen,
is op termijn een doorgroei tot maximaal’ 5.217,- mogelijk (functiegroep
55).

Secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Ziekenhuiswezen.

De selectie-commissie bestaat uit coördinator Personele Zaken en hoofd
Dienst P & O.
Voor nadere informatiekan contact worden opgenomen met de heer A. Vos,
hoofd Dienst P & O (telefoon 045-239214).

Schriftelijke sollicitaties, onder vermeldingvan vacaturenummer 911504119,
binnen 2 weken te richten aan: Stichting SRL, t.a.v. de heer A. Vos, Dienst
P & O, Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek.
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UNIGRO
is een sterk groeiende levensmiddelen
groothandel die aan zon 1000 zelfstandige
supermarktondernemers goederen levert
en daarnaast een veelheidaan onder-
steunende diensten aanbiedt.
De aangesloten detaillisten maken gebruik
van de winkelformules 'Super', 'Spar', en
'Cirkel. Vanuit het hoofdkantoor te Houten
en 10 landelijk gespreide distributiecentra
zorgen ca. 2000 medewerkers voor
distributie en dienstverlening. De alsmaar
groeiende omzet van onze detaillisten
bedraagt zon 3,5 miljard.

Voor bestaande en nieuw te ontwikkelen vestigingen
in Zuid-Nederland willen wij in kontakt treden met

SUPERMARKT
MANAGERS EN

BEDRIJFSLEIDERS
die beschikken over de vereiste diploma's en ruime
ervaring hebben in een supermarkt of aanverwant

bedrijf om met de grootst mogelijke steun van Unigro
op financieel en vaktechnisch gebied genoemde
vestigingen te exploiteren en uit te bouwen als:

ZELFSTANDIG
ONDERNEMER (m/v)

Voor de juiste man of vrouw die in staat is om leiding
te geven en medewerkers te instrueren, motiveren en

te controleren, zijn zeer goede mogelijkheden
aanwezig om een uitstekend inkomen te verwerven.

Bent U geïnteresseerd?
Dan kunt u kontakt opnemen met:

de heer H. Wildenberg,
Unigro Neer, tel. 04759-9444.

UNIGRO
Soerendonck 2, 6068 BW Neer.

A Camping en Recreatie
HANS STASSAR
HOENSBROEK

Camping & Recreatie Hans Stassar is als toonaangevend bedrijf in de camping-
en vrijetijdssector in Limburg een snelgroeiend bedrijf.
In verband hiermede hebben wij plaats voor enkele enthousiaste en ambitieuze

VERKOPERS
Daar wij onze klanten optimaal willen bedienen zoeken alleen mensen met een
onuitputtelijke energie en geestelijkerekbaarheid.
Denkt u hiervoor in aanmerking te kunnen komen dan vragen en bieden wij u:

Gevraagd Geboden
* Goede commerciële * Salaris naar kennis en ervaring,

eigenschappen. * Goede werksfeer.
* Leidinggevende kwaliteiten * Arbeidsvoorwaarden volgens

i.v.m. doorgroei V.S.A.D.
mogelijkheden. * Ruime zelfstandigheid.

* Liefst aantoonbare kennis en * Doorgroeimogelijkheden,
ervaring.

* Opleiding minimaal op
M.0.5.-, M.E.A.0.-niveau.

* Communicatievaardigheid.
* Leeftijd 20-30 jaar.
* In het hoogseizoen i.v.m.

enorme drukte
stressbestendigheid.

Indien u belangstellingheeft voor een van dezefuncties dan verzoeken wij u uw
handgeschreven sollicitatie voorzien van recente pasfoto te zenden aan:

CAMPING EN RECREATIE HANS STASSAR
HEISTERBERG 78
6431 JC HOENSBROEK 05'«

VAKATURE ■
Welke ondernemende monteur
voelt voor een functie bij een
klein bedrijf?
Autobanden van Son is een klein, groeiend bedrijf, dat
zich heeft gespecialiseerd in maatwerk op het gebied van
banden, uitlijnen, balanceren, enz. enz.

Daarom zoeken wij een monteur die meehelpt het bedrijf
te runnen.

Vereisten:
- zelfstandige instelling;
- eigen initiatief;
- flexibiliteit;
- willen meegroeien;
- en bereid om aan te pakken, wat er gedaan

moet worden.

Heeft u belangstelling voor dezebaan?
Maak dan een afspraak voor een onderhoud.
Ons adres is:

AUTOBANDEN VAN SON
Haefland 16, 6441 PA Brunssum, tel. 045-253741.

flB Gemeente &tem
De gemeente Stem telt circa 26.500 inwoners.
De gemeentelijke organisatie, ingericht volgens het secretarie-model, kent vier hoofdaf-
delingen en een stafafdeling.
Binnen de Hoofdafdeling Grondgebiedszaken (56 medewerk(st)ers) zijn vier afdelingen
te onderscheiden: Milieu, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Bouw- en Woning-
toezicht en Openbare Werken.
Bij de afdeling Openbare Werken komt de functie beschikbaar van chef algemene
dienst (14 medewerkers). Tevens komt thans vrij de functie van ondercommandant vrij-
willige brandweer en in 1993 de functie van brandweercommandant.
Beide functies worden gecombineerd tot de vacante functie van

CHEF ALGEMENE DIENST/
COMMANDANT VAN DE
VRIJWILLIGE BRANDWEER

Taken als chef Algemene Dienst:
1. In overleg met afdeling Civiele-techniek bijdragen leveren aan het actualiseren en

instandhouden van de in voorbereiding zijnde geautomatiseerde weg- en riolerings-
beheerssystemen .

2. dagelijkse leiding en verantwoording voor de beheers- en onderhoudswerkzaamhe-
den in de ruimste zin op het civiel- en rioleringstechnische vlak;

3. het verrichten van een aantal civiel-technische en administratieve werkzaamheden
op de brandweertaak betrekking hebbende;

Taken als commandant van de Vrijwillige Brandweer:
1. beheervan het bedrijfsgebouw en terrein van de algemene diensten debrandweer;
2. uitvoering geeven aan brandweertaken in de ruimste zin zoals de voorbereidende,

leidinggevende taken, de coördinerende en repressieve taken, als ook taken op het
gebied van advisering en preventie, rampenbestrijding, controle en voorlichting.

Eisen:- opleiding op nivo HTS richting civiele techniek;- bezit van c.g. in opleiding zijn voor het diploma adjunct-hoofdbrandmeester;- aantoonbare ervaring in de taakuitvoering op beide onderdelen van de functie;- managementkwaliteiten (organisatorische leidinggevende en sociale vaardigheden);- (gaan) wonen in de gemeente Stem.
Arbeidsvoorwaarden :
Inschaling vindt afhankelijk van opleiding en ervaring plaats in de schalen 9 of 10.
Definitieve inschaling vindt plaats op basis van organieke functiewaardering.
Aanstelling in de brandweerfunctie geschiedt in de functie van ondercommandant met
recht van opvolging van de commandant in 1993.
De bij de gemeentelijke overheid gebruikelijke rechtspositie is van toepassing.
Een psychologisch onderzoek maakt deel van de procedure.

Nadere informatie:
Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de heer L.H. Smeets, chef Openbare Wer-
ken t.a.v. de taken chef Algemene dienst 046-331888 en de heer J.P. Verlaan, onder-
commandant brandweer 046-338899.
Belangstellenden dienen hun sollicitatiebrief met curriculum vitae binnen 14 dagen na
plaatsing van deze oproep te zenden aan het gemeentebestuur van Stem, Postbus 15,
6170 AA Stem.

Binnen de maatschap Dermatologie ont-
staat per medio januari 1992 een vacature
vooreen

medisch secretaresse /
spreekuurassistente

In verband met zwangerschapsverlof betreft het
vooralsnogeen tijdelijke vacature met perspectief op
een vaste aanstelling.

Functie-informatie
IDe medisch secretaresse/ spreekuurassistente is
verantwoordelijk voor het totale spreekuurgebeurenen
werkt zelfstandig op de locatie 'Tempsplein' te
Heerlen. Tevens verricht zij secretaressewerkzaam-
heden, waaronder definanciële administratie, boek-
houding, het typen van medische verstagen en brie-
ven, postverzorging en archivering.

Functie-eisen
" HAVO-niveau, aangevuld met het diploma MEAO-

medisch secretariëlerichting;
" Ervaring in een vergelijkbare functie;
" Type-diploma en ervaring in het werken met een

dtctafoon en WordPerfect5.1;
" zelfstandig en accuraat kunnen werken;
" Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-

vaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.
Salaris overeenkomstig FWG-groep 30. Dit betreft
vooralsnog een voorlopige indeling.

inlichtingen
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij
mevrouw M. Nuy, tel (045) 76 6085..

Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 19 decemberwor-
den gericht aan de Personeelsdienst. Vermeld in de
linkerbovenhoekvan uw brief JL-91189.

Het De Wever-Ziekenhuis is een groot jaarlijksworden circa 20.000patiënten
algemeen ziekenhuis dat een belangrijke opgenomen in de kliniek en 5.000 in de
centrumfunctie vervult in Zuid-Limburg. dagverplegine; het aantal polikliniek-

bezoeken bedraagt 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
deeluit van de Stichting Gezondheids- 2.000 medewerkers is hetDe Wever een
zorg Oostelijk Zuid-Limburg. grote werkgever in de regio.

De

SAS\
vraagt ter versterking van zijn team een

INBOUWSPECIAUST/
ALL-ROUNDMEDEWERKER

Functie-inhoud:- hetnaeen inwerkperiode, zelfstandigprofessioneel installeren
van AUTO-HIFI, AUTO-ALARMEN
AUTOTELEFOONINSTALLA TIES;

- werkzaamheden oponzeeigen TECHNISCHE DIENST;- hetverkopenen adviserenvanbovengenoemde artikelen en
AUTO-ACCESSOIRES.

Functie-eisen
- inzicht in auto-elekfra; - goedecontactvele eigenschappenen
- bij voorkeur MTS-Eledronicaofgelijkwaardig; spontane omgang metklanten;- goedewerkmentaliteit; - net voorkomen;
- flexibele instellingen doorzettingsvermogen; - leeftijd liefstrond de 20;- betrouwbaar.
Geboden wordt: eenzeer interessante en afwisselende baan in eenprettige werksfeer.
Sollicitatie natelefonische afspraak. Contactpersoon Cor Saelmons jr.
Nobelstraat 61.Heerlen, 045-712113 osi63

-w» _y

ONDERWIJS
GEEFT WERK

1/OORMEER INFORMATIE

O
terre des hommes
TEL. 070-363 79 40

Doe 00/cmee.'

GIRO 646900

|~ CURSUSSEN^ 1
I OPLEIDINGEN g J

Rijkshogeschool Maastricht

faculteit maatschappelijke
dienstverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening(SPH)
(voorheen Jeugdwelzijnswerk)

" O E N DA^
op 7en 8 januari a.s. van 9.30 tot 14.30 uur volgens een va*

jr f programma

" Hetbezoekadres tijdens de open dag is:'Brusselseweg 150, 6217 HB Maastricht
(Buslijn I vanaf het NS station).
Door inzending van onderstaande bon of telefonische aanmelding
(043-466630) krijg jehet programma van de dag toegezonden.

BON (inzenden uiterlijk 18december)

Ik kom naar de open dag van SPH/HBO-J
van de Rijkshogeschool Maastricht.

7 januari/ 8 januari (doorstrepen wat nietvan toepassing is).

Zend mij a.u.b. het programma van de open dag.

Naam: t

Adres:

Postcode en woonplaats:

Zenden aan: Rijkshogeschool Maastricht, Faculteit MaatschapP6"'
Dienstverlening. Postbus 634, 6200AP Maastricht.
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Eva en Daan hadden één
kind. Ze wilden graag meer,

maar dat lukteniet. Na
tijdenlang om de dag vrijen,

waarbij alle plezier en
spontaniteit verdwenen,

werd Eva na twee jaar toch
zwanger. Helaas kreeg ze na
zeven weken een miskraam.

Omdat Eva al heel lang
intuïtief het gevoel had dat
'er iets mis was van binnen'
werd op haar verzoek na de

miskraam een
vruchtbaarheidsonderzoek

gedaan. Er werd een echo
gemaakt van de
baarmoeder, de

doorgankelijkheid van de
eileiders werd bekeken, er

werd een
sperma-onderzoek gedaan

en gecontroleerd ofde
zaadcellen een uur na de

geslachtsgemeenschapnog
actief waren.

Een paar maanden later werd Eva
spontaan zwanger. Weer na zeven
weken kreeg ze vreselijke buik-
pijn. Zo erg dat ze ermee in het
ziekenhuisterecht kwam. Daar
bleek dat er sprake was van een
buitenbaarmoederlijkezwanger-
schap. Zewerd direct geopereerd,
één eileiderwerd weggeknipt en
zo kreeg Daan meteen na de opera-
tie te horen 'de andere eileider is
ookwaardeloos. Die zit helemaal
dicht.

Daan en Eva werden getroost met
de mededeling dat er nog andere
wegen waren om zwanger te wor-
den. 'Kom over een halfjaar maar
eens praten,' zei de gynaecoloog.

Eva had in eerste instantie genoeg
van al het gesukkel, maar naeen
paar maanden werd het verlangen ■naar een kind toch weer sterker. In
oktober 1990was het halfjaar
voorbij. De vrouwenarts wees het
echtpaar op de mogelijkheid van
reageerbuisbevruchting, in medi-
sche termen 'in vitro fertilisatie'
(IVF). Het echtpaar werd naar een
ziekenhuisin Voorburg verwezen.
Daar werden volgens devrouwen-
arts de besteresultaten behaald.
Daan en Eva melddenzich.

" Bespreking in Voorburg: jebegint er optimistisch aan. Tekeningen: JANNEKEde JONGE

Een jaar van
denken aan
en hopen 0p...

Het IVF-dagboek van Eva en Daan

" Het is weer mis

5 november 1990

zaad produceren. Heel vervelend
vond hij dat. Het gebouwhier
wordtvernieuwd en Daan werd in
een of andere douchecel gezet. Dat
maakte het voor hem niet gemak-
kelijker, maar het is gelukt.Nu
moet ik het hormoon pregnyl spui-
ten om debaarmoeder in een zo
gunstig mogelijke positie te bren-
gen. Daan en ik zijn alleraardigst
opgevangen bij onze vrienden bij
wie we een week logeren. We wa-
ren van plan er een beetje een va-
kantieweek van te maken met al-
lerlei uitstapjes, maar helaas
werden we grieperig. Dat was een
flinke tegenvaller. Toen kreeg ik
de neiging te zeggen: laat maar zit-
ten, ik doe het nietverder."

Eva en Daan krijgen in het Diaco-
nessenhuis in Voorburg te horen
hoe de procedure zal gaan. Hun
bloed wordt onderzocht op geel-
zucht, syfilis en Aids. Het echtpaar
krijgt een informatief boek mee en
eenrecept voor een antibioticum.
Om bij het beginvan de behande-
ling volledig ontstekingsvrij te
zijn, moet zowelEva alsDaan van-
af deeerste dag van Eva„s volgen-
de menstruatie een antibioticum-
kuur afmaken.

Eva is, hoewel geen enkele garan-
tie wordt gegeven, optimistisch
over de kansen op een zwanger-
schap. „Ik gaervan uit dat ik zwan-
ger raak. Lukt datniet dan is dat
heel erg jammer, maar er zijn erge-
re dingenin het leven. Gelukkig
hebben we al een kind. Ik probeer
misschien ook wel wat zakelijk te
doen om mezelf emotioneel te be-
schermen."

Voor Daan zijn ook grenzen aan de
pogingen. „We proberen dit nu,
maar het is nietzo datons hele le-
ven gefixeerd is op nog een kind.
Rommelen met eitjesvan een
vreemde vrouw, anderzaad of
draagmoederschap, daarvan zeg
ik: nee, nee, nee."

zich moeten voorbereiden op een
drukke, psychisch nieteenvoudige
periode. Zekrijgen briefjes mee
voor de apotheek. Er moeten spui-
ten, naaldenen drie soorten hor-
monen wordenbesteld. Later in de
maand zal Eva zichzelf moeten in-
jecterenom derijping van een
groot aantal eicellente stimuleren.
Als Eva weer menstrueert moet ze
bellen om te horen ofer plaats is
om mee te draaienin hetvolgende
programma.

Op deterugreis voelt Eva zich nog-
al verward. Vanwege alles wat er
zal gaan gebeuren, de organisatie
er om heen en de onzekerheid over
hoe ze een en anderzal ervaren.

10 maart
De afspraak met de kliniek moet
worden afgezegd. Eva is niet zwan-
germeer. Ze heeft een miskraam.
Ze had al twee dagen buikpijn.
Echt overdonderd was ze niet, toen
de twee zakjes zo grootals een
dubbeltje naar buitenkwamen.
Heel verdrietig was ze wel. „Ik
vond het heelerg. Ik was blij dat
we een maand rust kregen," zegt
Eva.
Een maand later begint alles op-
nieuw.

er nog niet echt in te geloven. „Ik
voel helemaal niks. Men zegt dat ik
nu zwanger ben, maar ik denk
steeds: ik word ongesteld. Het is
heelvreemd. Een beetje onwezen-
lijk."

De volgende dagneemt Eva de
temperatuur op. Die isvan 37.1 ge-
zakt naar 37. Dat maakt haar met-
een weer ongerust. „Ik wil er niet
zo bewust mee bezig zijn, maar het
lukt me slecht. Ik ben heel onrus-
tig. Kan me niet concentreren op
lezen. Ik maak mijn huis maar
schoon, want ik hebwel veel ener-
gie. Ik ben niet echt optimistisch.
We hebben in Voorburg een af-
spraak gemaaktvoor de negentien-
de maart.Dan gaan ze kijken of
zich één of twee embryo's hebben
genesteld. Ik denk steeds: als eerst
dienegentiende maart maar voor-
bij is.Dan hebik wat meer ver-
trouwen."Eva en Daan reizen weer naar

Voorburg. Ze willentoch graag dat
de twee ingevroren bevruchte ei-
cellenworden geplaatst. In dekli-
niek wordt gekeken naar de groei
van defollikels. Die groei moet in
de gaten gehouden worden. Afge-
sproken wordt dat in een zieken-
huis in Groningen twee keer een
echo zal worden gedaan om tekij-
ken, wanneer debaarmoeder in
optimale conditie isvoor de terug-
plaatsing. Op 15 en 18februari
gebeurt dat. Via een urinetest moet
Eva te wetenkomen wanneer de
eisprong plaats heeft. Als het zover
is wordt met Voorburgafgespro-
ken dat de embryo's, mits het ont-
dooien goed gaat, op 21 februari
worden teruggezet.

12 februari

of jezwanger bent. Ook al neem je
jevoor jeer nietvoortdurend mee
bezig te houden, jewordt toch heel
gespannen. Ik ben welblij dat ik
van de onzekerheid afben. Maar ik
denknu ook: had ik maar vier la-
ten terugplaatsen. Misschien was
het met dat vierde embryo wel
goed gegaan. Ik hebtotaal geen
energie meer, maar dat zal wel te-
rugkomen. Twee bevruchte eitjes
zijn ingevroren. Ik denk dat ik die
laat terugplaatsen. Als ik dat niet
doeworden ze vernietigd en dit is
natuurlijk wel weer een kans. Bo-
vendien is dat een simpele behan-
deling.Ik zie er ookvreselijk te-
genopom over twee maanden
weer diehele week daar in behan-
delingte moeten. Die terugplaat-
sing is in één keer gebeurd."

Eva wordt ongesteld. Dat moetze
melden inVoorburg en dan devol-
gende dagterugbellen om te horen
of er plaats is om mee te draaien in
de behandeling. De volgende dag
hoort ze dat er geen plaats is.

12 december

8 november
Eva wordt ongesteld. Zowel Daan
als Eva begint met deantibiotica
en Eva belt met het ziekenhuis om
een nieuwe afspraak te maken.

Daan en Eva maken zich zorgen.
Eva is erg labiel, huilerig en heeft
het gevoel dat het niet goedzit. Ze
voelt vagekrampen in haar onder-
buik. Daan is iets optimistischer
danEva.

29 januari

Vijfeitjes blijken bevrucht te zijn.
De cellen haddenzich al driekeer
gedeeld. De vraag is hoeveel terug-
geplaatst moeten worden.De arts
steltvoor vier terug te zetten, maar
datvinden Eva en Daan te veel.
Stel jevoor dathet een drielingof
vierling wordt. Besloten wordt om
drieterug te plaatsen en twee in de
diepvries te stallen. Via een buisje
worden debevruchte eitjes in de
baarmoeder geplaatst. Nu is het
echt spannend,vindt Eva. „Je hebt
bevruchte eitjes in jebuik, maar je
weet nietof jezwanger bent. Ik
heb de neigingme amper te bewe-
gen. De natuur moet nu derest
doen. Als ik 3 februari niet onge-
steld ben, ben ik echt zwanger."

22 januari

als ik geen miskraam had gehad,
op dit moment ook een babykun-
nen hebben."

mezelf hadwillentoegeven. Ik had
ertevoren nogal nuchter over ge-
praat, maar nu voelde ik me heel
vreselijk. Allerlei nare gebeurtenis-
sen van vroegerkwamen boven. Ik
kon ook niet blij zijn dat vrienden
een tweedekind kregen. Ik had,

„Ik was helemaalvan dekaart dat
net niet doorging. Ik was er kenne-
lijk veel meer mee bezig danik

22 november
Daan moet in dekliniek een po^e
sperma produceren. 'Niet echt
leuk', vindt hij. Maar het moet,
omdat hetzaad onderzocht moet
worden opkwaliteit. Hetwordt
'opgewerkt', dat wil zeggen dat de
kwalitatief minder goede zaadcel-len worden weggegooid en de bes-
te worden bewaard. Er wordt
gekeken of dekwaliteit na vieren-
twintig uur nog goed is.

Bij Eva wordt een inwendigeecho
gemaakt om te kijken hoe debaar-
moeder erbij ligt en hoe de eier-stokken er uitzien. Het onderzoek,
o-at nietpijnlijk is, wordt op video
vastgelegd.
Een verpleegster legt uit wat er
verder gaat gebeuren en zegt dat ze

17 januari

Eva te horen dat ze toch niet mee
kan doen. Geen plaats. Eerst is ze
overdonderd.Later wordt ze boos.
Organisatorisch was alles geregeld,
een operatie van haar dochtertje
was al uitgesteld en nu gaat het
toch niet door. Daan belt boos en
na overleg kan toch nog een plekje
worden gevonden voor Eva. Een
dag later, op zondag, want dekli- .niek is elke dag open, gaanDaan
en Eva naar Voorburg. Er wordt
een echo gemaakt en Eva leert hoe
ze zichzelf hormonen moet injecte-
ren. Twee keer per dag moet ze
zichzelf spuiten. De extra hormo-
nen moeten zorgen voor een grote-
re produktie van eitjes.
„Het zelf injecteren valt me erg
mee. Het is minder griezeligdan
het lijkt."Na drie dagen spuiten
moetEva op donderdag terugko-
men. En dan een week lang elke
dag.

De kliniek belt dat het is gelukt
met het ontdooien. Dat wil nog wel
eens mislukken als zich ijskristal-
len vormen waarvan depuntjes in
het embryo dringen. Eva en Daan
gaan naar de kliniek en 's middags
worden de eitjes ingebracht. Als ze
over twaalf dagen niet men-
strueert, is ze mogelijkzwanger, zo
luidtde boodschap.

Eva heeft weinig vertrouwen. „Ik
heb het gedaan, omdat ik het met
mezelfheb afgesproken en omdat
ik er weinig voor hoefte doen. Niet
weer al diehormonen in mijn lijf.
Ik weet niet wat er gebeurt. Ik zie
wel."

21 februari

21 april
Naar de IVF-kliniek.Even naar
Voorburg heen en weer. Het hele
circus begint opnieuw. Er wordt
een echo gemaakt. Er worden hor-
monen ingespoten.

19 april
Weer een menstruatie. Daan en
Eva willen heel graag een kind,
maar zijn ook wat moe van het on-
derwerp. Ze hebben niet zon zin
om weer een week naar Voorburg
te gaan. „We hadden allebei iets
van pffff..., bah. Nou moet het
maar eens ophouden met het ge-
donder," zegt Daan.

Vanuit dekliniek in Voorburg
krijgt Eva de mededeling dat ze de
volgende maand zeker aan de
beurt zal zijn.

11 januari 1991
Weer contact met Voorburg om te
vertellen dat de menstruatie is be-
gonnen. De volgende dag krijgt

Eva is nog steeds niet ongesteld.
Daan belt met Voorburg. De arts is
enthousiast. Doe maar een test,
zeggen ze. De test, devolgende
ochtend is positief. Maar Eva durft

5 maart

Er wordt gekeken hoeveel eitjes er
rijpen. Eva kan op de monitor
meekijken in haar lichaam. „Vijf-
tien," roept Eva enthousiast. „Ik
weet niet wat ik zie. Prachtig. Echt
gigantisch. Ze zijn ovaalvormig. Ze
lijken wel kaatseballen zo groot."
In werkelijkheidzijn ze tussen de
tien en de zestien millimeter. Vijf-
tien is inderdaadveel, zo krijgt Eva
te horen.

20 januari
De eitjes worden er uitgezogen om
te worden bevrucht. Eva: „Dat viel
dik tegen. Het deed nogal zeer.
Vijftien van die joekelsuitje buik
halen. Ik werd plaatselijk ver-
doofd, maar het was toch een ver-
velend branderig gevoel. Eén keer,
maar nooit weer, dacht ik. Als het
toch weer moet wil ik een algehele
verdoving. Ik werd misselijk van
de spanning. Zes goeieeitjes zijn
overgebleven. Daan moest weer

Eva wordt ongesteld. De bevruch-
te eitjes hebben zich niet genes-
teld. Ze is niet zwanger. Ze is heel
verdrietig. Had, zo zegt ze een paar
dagen later, niet gedacht datze er
zo ontdaan van zou zijn. „Ik zei al-
tijd dater ook andere dingen in het
leven zijn. Nu merk ik dat ikhet
toch heel erg vind. Ik heb gezien
hoe dicht geluken verdriet bij el-
kaar liggen. Toen ik merkte dat de
temperatuur iets zakte, was ik vre-
selijk van streek.Allenare dingen
van de laatstevier jaarkwamen
boven. Heel vreemd. Ik besefte
ook hoe blij ik was met hetkind
dat we al hebben.De dokter heeft
gelijk gehad. Die wachtperiode is
heelzwaar. Je weet datje drie em-
bryo's in jehebt, maar jeweet niet

1februari

is weer begonnen. Eva neemt
twaalfmei aan als datum waarop
enigezekerheid over een zwanger-
schap is.

Daan verzoekt Eva niet meer te
temperaturen. Geen urinetesten
meer te doen.Gewoon maar af-
wachten. „Als we zo bezig gaan als
deeerste keer, kunnen we wel sta-
pelgek worden. Is de temperatuur
een tiende graad gezakt, danwordt
Eva al onzeker. Is de test verkleurd
dan hou jedie onder de lamp en
onder het zonlicht, omdat jeje af-
vraagt of deverkleuring wel vol-
doende is. Er bestaat bijna niets
anders meer, dat is geen doen. Ik
ben nu zo ver dat ik blij zal zijn als
we van al die behandelingenaf
zijn. Het is ookvan invloed op on-
ze relatie. Ik geniet minder van
dingen. Ik heb geen zin meer om
erover te praten, maar het komt
toch bij allerlei te organiseren za-
ken ter sprake. Er moet wat druk
van deketel," zegt hij.

Eva wil er ook niet meer zo op
gefixeerd zijn. „We hebbener een
leukevakantieweekvan gemaakt.
We zijn met onze dochternaar de
Efteling geweest, naar het safari-
park en nog wat andere attracties.
Dat was heel gezellig en gafveel
afleiding. Ik werk niet buitenshuis,
dus ik word niet vanzelf afgeleid.
Dat is wel een nadeel. Ik begrijp
niet meer dat sommige echtparen
dit tien maanden kunnen volhou-
den."

11 mei
Het is mis. Eva is niet zwanger.
Weer een rouwperiode. Voor Daan
is het geenverrassing. „We waren
toch al een beetje somber. Waarom
weet ik niet precies, maar ik had er
niet veel vertrouwen in."

Voorlopig wordt even niks gedaan
Juni isvoor Daan en Eva eenrust-
maand, in juligaat dekliniek
dicht.De maand daaropproberen
ze het maar weer eens. Helaas,
geen plaats. In september melden
ze zich opnieuw aan. Weer geen
plaats. Maar nu wordt Eva kwaad,
met alsresultaat dat alsnog een
plekjevoor haar wordt gevonden.

27 september
Eva menstrueert en het hele circus
begint opnieuw.Op 6 oktober wor-
den vier eitjes geoogst. Op 9 okto-
ber worden ze allevier bevrucht
teruggeplaatst. Het wachten is be-
gonnen. Voor de laatstekeer. Eva
is hoopvol. Ze denkt datze zwan-
ger is. 's Nachts moet ze vaak naar
het toilet.

18 oktober
Helaas, het is fout gegaan. Eva
heeft zich, zoals ze zegt, 'de ogen
uit de kop gehuild. Jerekent er
toch steeds weer op. Dat is het slo-
pende. Elke keer weer de hoopen
dan.toch, niks. Daan en ik hebben
een hele nacht gepraat. Moeten we
het nog een keer doen? Dat gaat
ons vierduizend gulden kosten. Ik
wil geloofik niet meer. Steeds dat
proces en dan de mislukking. Dat
gaatje niet in de kouwe kleren zit-
ten.'

„We stoppen ermee," zegt Daan.
„Je moet ergens ophouden.We
hebben tevoren besloten datwe
het drie keer zouden doen, daar
moeten we nu niet op terugkomen.
De natuur zegt nee en dan is het
nee. Dat moeten we ook accepte-
ren."

Eva: „We zijn nu een jaarbezig.
Een jaarvan denken aan en hopen
op. Het gekke is ook dat iedereen
denkt dat het wel lukt. Als ik eens
aan iemand vertelde waar we mee
bezig waren kreeg ik vaak te ho-
ren: je stuurt wel een geboorte-
kaartje hè? Toen ik ermee begon,
waarschuwde een arts mij dat het
heelzwaar zou zijn. Toen dachtik
dat het wel mee zou vallen. Later
heb ik vaak gedacht: wat hebik
het onderschat.Daan en ik moeten
ons vanaf nu instellen op een leven
met éénkind. Eindelijk weer eens
andere dingen doen."

21 november
Eva probeert het hoofdstuk IVF af
te sluiten. „Ik voel me lichamelijk
goed, maar ik ben er nogwel emo-
tioneel onder. Als ik met de dage-
lijkse dingetjesbezig ben, gaat het
allemaalwel, maar zodra het on-
derwerp ter sprake komt, krijg ik
een brok in dekeel. Ik heb het ge-
voel dat ik even een tijdje moet
bijkomen. Ik hebzoveel mogelijk
verplichtingen tijdelijk afgeschaft.
Ik wil alles even laten betijen. Ik
hebme vaak rot gevoeld. Mis-
schien kwam dat door de hormo-
nen. Dan voelde ik me agressief,
kon geen aanraking verdragen,
heel vervelend allemaal. Maar het
wordt langzamerhand beter. Ik
overweeg om me te laten sterilise-
ren. Anders blijf ik misschien stie-
kem hopen op een zwangerschap.
En dan ben ik er toch weer mee
bezig. Ik ben nu negenendertig en
ik wil niet op m'nvierenveertigste
zwanger worden. Bovendien heb
ik een grotekans op een buiten-
baarmoederlijke zwangerschap en
daarzit ik niet op te wachten."

De twee bevruchte eitjes worden
teruggeplaatst. Het grotewachten

1 mei

Weer bijna een week bij vrienden
logeren. Er worden eitjes gehaald
waarvan er vier heel goed zijn. Er
wordt een poging tot bevruchten
gedaan. Bij twee lukt dat.

25 april
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verhuurt bijna alles!
Boels Verhuur is een groeiende onderneming die een uitgebreid assortiment artikelen
verhuurt voor industrie, bouw, horeca en particulier in binnen- en buitenland. Een baan
bij Boels Verhuur betekent werken met inzet en enthousiasme binnen een goed op elkaar
ingespeeld team, dat met grote betrokkenheid de onderneming verder uitbouwt.
Momenteel zijn ca. 125 medewerkers werkzaam in een 7-tal vestigingen in binnen- en
buitenland.

Wij zijn op zoek naar een:

P HOOFD FINANCIËN
EN ADMINISTRATIE M/V

die als lid van het managementteam leiding geeft aan een afdeling met 6 medewerkers.
Hij is deeerst verantwoordelijke voor de uitvoering van administratieve diensten en de
financiële verslaglegging en rapportage van de gehele groep. Verder behoren tot zijn
taken onder meer beleidsondersteuning en -advisering op financieel-economisch terrein,
het ontwikkelen van administratieve richtlijnen en procedures (ao), het opstellen van
budgetten en prognoses alsmede het systeembeheer.

De geschikte kandidaat is begin dertig, heeft minstens een hogere opleiding (HEAO
BE/SPD/+) alsmede enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie, ook met
automatisering.

De arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard in overeenstemming met het niveau van deze
functie.

Informatie omtrent deze functie kan worden ingewonnen bij de heer F. Boels jr.
(046-523131).
Wij verzoeken u uw schriftelijke sollicitatie te richten aan de directie van Pierre Boels
BV, postbus 666, 6130 AR Sittard. Vanzelfsprekend wordt uiterste discretie verzekerd.

Heidemij zoekt voor haar kantoor
in Maastricht een ervaren Civiel-technicus

die weet om te gaan met complexe
inrichtingsvraagstukken

Heidemij is een grote, particuliere onder- landinrichting, infrastructuur, verkeer en
neming met ruim 2400 medewerkers. Met vervoer, bouw en vastgoedinformatie. In
ons allen werken we aan de toekomst van totaal zijn wij bij zon 7000 projecten per jaar
Nederland. Daartoe verlenen wij diensten op betrokken,
het brede terrein van wonen, werken en
recreëren. Allemaal gebieden waarop Kortom een bedrijf met veel mogelijkheden,
technische kennis belangrijk is en dynamiek En om deze mogelijkheden ten volle te
en initiatiefvol opereren een grote rol spelen. benutten kennen we een professioneel
En over rollen gesproken. Wij zijn adviseur, managementontwikkelingsbeleid en goede
ontwerper, uitvoerder en beheerder bij ontplooiingsmogelijkheden. Wij investeren
projecten in de sfeer van milieu, veel in kennis en mensen.

Senior Projectleider
Civiele Techniek m/v

Standplaats Maastricht

Heidemij Adviesbureau BV is het advies- De senior projectleider heeft tot belang-
en ingenieursbureauvan Heidemij en ge- rijkste taak het marktaandeel in Limburg op
specialiseerd in projecten van milieukundige, het gebied van civiele techniek te vergroten
infrastructurele en bouwkundige aard. Wij in nauwe samenwerking met de vestiging
houden ons bezig met onderzoek, advise- Den Bosch. Daarnaast moet hij/zij gezichts-
ring, ontwerp, begeleiding en directievoering. bepalend worden voor onze inspanningen in
Bij ons werken circa 650 medewerkers Limburg en de Euregio. Hiertoe is het nood-
vanuit elf regionale kantoren en het hoofd- zakelijk dat een vaste positie verkregen
kantoor. De aard van de projecten vraagt wordt bij grote opdrachtgevers en dat snel
veelal om hooggekwalificeerd personeel, en flexibel deelgenomen kan worden in posi-
zoals ingenieurs, architecten, planologen, tite-bepalende projecten,
bedrijfskundigen, economen en juristen.
De dienstverleningheeft onder andere be- De man of vrouw die wij zoeken heeft een
trekking op milieu-advisering, boven- en on- H.8.0. opleiding Civiele Techniek. Hij/zij
dergrondse infrastructuur, logistieke vraag- heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring op-
stukken en integrale begeleiding van gedaan in een soortgelijke functie. Kennis en
nieuwbouwprojecten. inzicht in netwerken en affiniteit met "het

Limburgse" is een vereiste. Verder is een
Heidemij Adviesbureau kent een aantal goed communicatief vermogen en leiding-
centrale afdelingen op het hoofdkantoor en gevende capaciteiten onontbeerlijk,
vier zelfstandige vestigingen, die elk een re-
gio bedienen. Wij bieden als Heidemij Adviesbureau een

stimulerende werkomgeving met als kernbe-
De vestiging Zuid heeft als geografisch grippen: multidisciplinair, ondernemerschap,
werkgebied de provincies Noord Brabant en life-time employment en een interessant ar-
Limburg. Een sterke groei vindt plaats op het beidsvoorwaardenpakket. Wilt u werken aan
gebied van Milieu en Inrichting aan zowel de toekomst van onze zuidelijkste provincie
overheid als bedrijfsleven. Een vitale vesti- en voldoet u aan de functie-eisen, dan kunt
ging met grensoverschrijdende ambities. u nadere infomatie verkrijgen bij de heer
Hiervoor zoeken wij een professional. Ir. H.W Sinke, hoofd vestiging Den Bosch,

overdag telefonisch te bereiken onder num-
Maastricht is een kantoor welke gezichtsbe- mer 073-809211 en 's avonds 04163-73799.
palend is voor onze inspanningen in Limburg
en toegespitst is op de nadering van de "een- Uw schriftelijke reactie kunt u binnen
wording" van de Europese markt watresul- 14 da9en richten aan:
teert in het verwerven van grensoverschrij- Heidemij Adviesbureau BV
dendeDroiecten tav' mevrouw Drs- AAM van Drielv ' Postbus 264, 6800 AG Arnhem

j^r heidemij
nJM Adviesbureau

________________________ _____________ <?__________ ____________ ___> *ÊÊ"
___F '

DE LIMBURGSE* «F
PERSONEELSffCIOS

V HET SECTIEBESTUUR SPECIAAL_ " ONDERWIJS VAN DE KATHOLIEKE
SCHOOLVERENIGINGEN HEERLEN E.O.

TT vraagt met ingangvan 6 januari 1992
voor de SO/VSO „de Zonnewijzer",
Grasbroekerweg 124,
6412 BH HEERLEN,
de SO/VSO „de Zonnewijzer" is een school voor
orthopedagogisch onderwijs (Z.M.0.K.)

1 full-time leerkracht m/v
in tijdelijk dienstverband.
Voor deze vacature wordt vereist dat dekandida-
ten in het bezit zijn van de akte van bekwaam-
heid als volledig bevoegd onderwijzer, alsmede
de aantekening j. en r.
Het bezit van het diploma vakstudie S.O. strekt
tot aanbeveling en een 1.0 -akte is een pré.
Voor een goede vervulling van bovengenoemde
functie gaan de gedachten uit naar kandidaten
die:- orthopedagogische en orthodidaktische erva-

ring hebben in het werken met kinderen en
jeugdigen met ernstige leer- en gedragsproble-
men;- goed kunnen luisteren en omgaan met kinde-
ren, ouders en collegae;- niet snel ontmoedigd raken en veel geduld en
takt bezitten;- een goed orthopedagogisch klimaat weten te
scheppen en in stand te houden, waarin kinde-
ren zich geaccepteerd en geborgen kunnen
voelen;- de bereidheid bezitten om samen met de kinde-
ren, de ouders en het multidisciplinaire team
intensief en met grote inzet te werken voor de
school;- breed inzetbaar willen en kunnen zijn.

Voor inlichtingen betreffende de vacature, kunt u
zich wenden tot de schoolleider, de heer A.N.
Steenbekkers, tel. school 045-725519, tel. privé
045-316992.
Sollicitaties vóór 14 december 1991 richten aan
het sectiebestuur Speciaal Onderwijs, postbus
196, 6400 AD HEERLEN.

Wij zoeken op korte termijn een

medewerker m/v
op part-time basis voor het adviseren/verkopen
van medische artikelen ±12 uur per week.
Ervaring in de medische branche gewenst.
Leeftijd ca. 30 jaar.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan
Medilaco b.v., Akerstraat 25, 6411 GW H-serlen

MEDISCHE ARTIKELEN
AKERSTRAAT 25, 6411 GW HEERLEN

045-718080

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
1e Operator m/v
voor een folie producerend bedrijf in Kerkrade. U hebt
een Vapro-B of MTS-procestechniek diploma en
leidinggevende capaciteiten. Hebt u interessevoor
deze baan met goede toekomstmogelijkheden?
Neem dan contact met ons op.
Informatie: 045 - 46 56 66, Tineke Tullemans
Kerkrade, Grupellostraat 35

Metaal- en kunststofverwerkend bedrijf in Limburg
zoekt voor spoedige indiensttreding een enthou-
siast en energiek

COMMERCIEEL
MEDEWERKER
voor de buitendienst m/v

om mee te werken aan de expansie van dit bedrijf.
Vereisten:
Goede commerciële vaardigheid en interesse in
techniek. Wij denken aan MBO-niveau.
Leeftijd 25-35 jaar.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u zenden onder nr.
HK 183 aan het Limburgs Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Laco Geurtan B.V. te Heerlen, een jong en dynamisch
bedrijf dat zijn activiteiten richt op de verkoop van
revalidatie-artikelen,rolstoelaanpassingen,
auto-aanpassingen, sanitaire aanpassingen, keukens voor
minder validen, werkplekaanpassingen, ombouw van
busjes en autobekledingen.

Wij zoeken op korte termijn een

VERKOPER
BINNENDIENST
Taak: het ondersteunenvan onze buitendienst,

telefonische verkoop en opvang van klanten.
Functie-eisen. - zelfstandig kunnen werken- MEAO C-E ofgelijkwaardig

- goedecontactuele eigenschappen- representatief voorkomen- leeftijdsindicatie 20-30 jaar

Voor meer informatie over dezevacature kunt u
contact opnemen met dhr. W. Hanssen

te€#-i#Kf*#ii tor.
Revalidatie-art. Frankenlaan 1
Revalidatietechniek 6419 BT Heerlen

■_

In 1993 onstaat in de vestiging Maastricht devacature voor

P\ — i _■__ uui

m ÊEËm, Nederland BV
mstWS K ____________________■

De Eerste Nederlandse

is een belangrijke toeleveran-
cier van de Nederlandse______ bouwmarkt. Kernactiviteiten

p| produktie en verkoop van
PHJ^PB respectievelijk cement en■söjgl Ëp _^É: ;| betonmortel. Daarnaast heeft

dP '/■■' _. ■' :::-l--^_SP('r^^Sl**_ de ENCI-groep een aantal
M***l*'MM|p_NMM) jgggpPs» ks: '^."*siw- — -s!"~' deelnemingen in aanverwan-

te activiteiten.
Bij deENCI-groep zijn in

l-l_r__r_'__r_ l__l_r_rv___r_ /__._/___ totoo/ c/rco 7.600 mensenMOOTd lIIKOOP (ui/V) v. eri__ o.r..

De afdeling inkoop (10 medewerkers) is verantwoordelijk voor de De Activiteit Cement heeft in
inkoop van grond-, brand- en hulpstoffen, investeringsgoederen, Nederland cementfabrieken
___._-.-i.. in Rozenburg, I muiden enMRO-goederen, transporten en d.ensten. Maastricht. In de vestiging in

Maastricht, die in internatio-
De functie: naai verband tot de toonaan-
Het Hoofd Inkoop is belast met de algehele leiding van de gevende cementproducenten
afdeling en heeft speciale bemoeienissen met de inkoop van grond-, wordt prekend, wordt, . . „ momenteel een omvangnikbrand- en hulpstoffen. investeringsprogramma
Hij rapporteert rechtstreeks aan de directeur van devestiging uitgevoerd.
Maastricht en is lid van het managementteam.

Sollicitaties:.. ... Belangstellenden kunnen hunDe nieuwefunctionaris zal z.ch moeten inwerken in de taken van Jo///c/f* f/e uitertijk ty,ee weken
Hoofd Inkoop, o.a. via stages in het bedrijf. Daarnaast zal hij in de na verschijningsdatum
inwerkperiode speciaal belast worden met het in projectverband richten aan ENCI Nededand
inkopen van investeringsgoederen. B-V-' £'rs- £■£■ van

Hoofd Personeel en Organisa-_ . tic, Postbus 1, 6200 AA
Het profiel: Maastricht.
Wij zoeken iemand met een technische -bij voorkeur werktuig- Nadere informatie over deze
bouwkundige- opleiding op academisch of vergelijkbaar niveau vacature is te verkrijgen bij
en met een aanvullende commerciële scholing. in9- B- Maas> Hoofd lnkooP>
De kandidaat dient te beschikken over een goede talenkennis, telefoon 043-297230.
heeft 5 tot! 0 jaar ervaring op technisch-commercieel gebied en jot (je sollicitatieprocedure
heeft een leeftijd tot 40 jaar. Aan contactuele eigenschappen en behoren een psychologisch en
managementkwaliteiten worden hoge eisen gesteld. medisch onderzoek.

ENCI Nederland 8.V., Maastricht
. y

Vanuit 60 vestigingen en met behulp van 3-200 mensen levert de TRN Groep
haar complete financieel-zakelijke dienstverlening. In mondiaal verband
is de TRN Groep aangesloten bij DRT International, een van de grotere

organisaties voorfinancieel-zakelijke adviezen ter wereld. Met 60.000 mensen
in meer dan 100 landen. In de TRN Groep werken samen: registeraccoun-
tants (TRN Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe), belastingadvi-
seurs (TRN Begheyn & Sneep Melse), accountants-administratieconsulenten
(TRN Van derLaan & Siebesma) en organisatie-adviseurs (TRN Management
Consultants). In Limburg opereert de TRN Groep onder de naam TRNBakker
& Versteegh.

DE TRN GROEP HEEFT MEER
TE BIEDEN ALS U VERDER WILT

IN EEN AUDIT-GROEP
Op onze vestiging in Weert werken enthousiaste jonge teams

voor een gevarieerde cliëntenkring. Deze cliëntenkring groeit en wij
willen onze Audit-Groep uitbreiden met een

GEVORDERD ASSISTENT-
ACCOUNTANT M/V

U hebt een voltooide HEAO-BE/SPD opleiding. U hebt mini-
maal twee jaar ervaring op een accountantskantoor en u wilt zich
daarnaast specialiseren in de geautomatiseerde controles en rappor-
tages. U bent toe aan een functie waarin u meer zelfstandig kunt
werken en afhankelijk van uw eigen beroepsontwikkeling en studie-
verloop kunt doorgroeien tot RA.

Binnen een team krijgt u relaties van gezonde, in de regio
gevestigde, bedrijven. Behalve de controle van jaarrekeningen en de
tussentijdse rapportages, komen ook het contact met cliënten en
advisering ruimschoots aan bod.

Bent u een man of vrouw van circa 26 jaarmet goede commu-
nicatieve vaardigheden, die ook tijdens drukke werkzaamheden
accuraat kan werken en de juiste prioriteiten kan stellen? En wilt u
uw carrière vervolgen bij een een organisatie die door zijn omvang en
toekomstgerichte aanpak alle ruimte biedt aan de ontplooiing van
professionals? Dan heeft de TRN Groep u zeker meer te bieden.

Onze honorering is uitstekend en wij hebben een modern
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan TRN Groep Bakker
& Versteegh, afdeling Personeelszaken, t.a.v. de heer H. Welters,

Wilhelminasingel 110, 6221 BL Maastricht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer

WJ. van Houtert, telefoon 04950 - 37757.

TRN Groep
te

SAMEN IN ZAKEN
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Taxi
DOOR HANS GELEIJNSE(tegen buitenlanders) en de stich-

ting Delta Pers. Deze stichting
publiceerde enige tijd het goed
ogende, maar onregelmatig ver-
schijnende tijdschrift 'Teksten,
Commentaren, Studies' dat zich
onder meer op semi-wetenschap-
pelijke gronden keerde tegen
immigratie. Het contactadres van
Delta Pers is het zelfde als dat
van deNederlandse Volks Unie.

Het rechts extremisme
in Europa rukt op. Het

jongste fascistische
succes: de

spectaculaire winst
van het Vlaams Blok.

Een op de drie
Antwerpenaren is de

mening toegedaan dat
debuitenlanders het

land uitgetrapt moeten
worden. Ook extreem

rechts in Nederland
wordt actiever. Maar

het Vlaams Blok vindt
de

Centrumdemocraten
bijvoorbeeld veel te

netjes. Extreem rechts
is hierklein en zeer

verdeeld. Met nog
altijd dat hopeloze

symbool; Hans
Janmaat.

Geïsoleerd
Extreem rechts in Nederland is
niet alleen verdeeld - een samen-
bindendepartij als VlaamsBlok
ontbreekt - maar ook tamelijk ge-
ïsoleerd. Internationale contac-
ten zijn er weinig, en vaak hou-
den ze niet veel in. De weduwe
Rost van Tonningen heeft van-
ouds goedecontacten in het bui-
tenland, en hetAktiefront Natio-
naal Socialisten isregelmatig
met aanverwante groeperingen
actiefin België en Duitsland.
Leden van CP'B6, de Centrumde-
mocraten, oud-leden van het Jon-
geren Front, en Volksunie-sym-
pathisanten bezoeken jaarlijksin
augustus de IJzer-bedevaart in
het Vlaamse Diksmuiden, waar
ze rechts-extremisten uit andere
landentegenkomen, maar tot ge-
zamenlijke politieke activiteiten
leidt dit niet.

Centrumdemocraten en CP'B6
trachten verder aansluiting te
krijgen bij grotere partijen als
Republikaner, VlaamsBlok en
Front National, maar gemakke-
lijk gaat dat niet.
FOX-medewerker Hans: „Vooral
deCentrumdemocraten proberen
wanhopig de aandachtvan het
buitenland te krijgen. Janmaat
heeft al een paarkeer geroepen
datLe Pen naar Nederland zou
komen, maar hij komt maar niet.
Een bezoek van Le Pen zou Jan-
maat meer aanzien geven, maar
hij wordt in het buitenlandniet
serieus genomen."

Het FOK wijt dat deels aan de
voortdurende conflicten tussen
CP'B6 en deCentrumdemocra-
ten. Hans: „Daar komt bij dat
VlaamsBlok en Front National
deCentrumdemocraten eigenlijk
nog te netjes vinden, te weinig
expliciet in hun uitspraken tegen
buitenlanders bijvoorbeeld."

" Op het gebied van het rechts-extremisme is Nederland nog een ontwikkelingsland

Extreem rechts in Nederland:
een klein smeulend vuurtje

Risico’s

Er zijn meer dan vijftiendui-
zend taxi's in Moskou. Dat lijkt
heel wat. Het is bijna niks.
Moskou is in oppervlakte zo
groot als de provincie Utrecht.
Er wonen naar schatting tien
miljoen mensen. Dat geeft de
beperktheid van het taxi-wezen
al aan. Van dieruim vijftiendui-
zend taxi's zijn er bovendien
gemiddeld per dag tweedui-
zend in reparatie. Meer dan dui-
zend zijn permanent verhuurd
aan expeditiebedrijven, bij-
voorbeeld van dag- en weekbla-
den.

Vroeger, voor de perestrojka
zoals de Moskovieten meestal
zeggen, kon je, als je een taxi
had weten te bemachtigen, voor
een paar roebel van het ene
eind van de stad naar het ande-
re rijden. Officieel kan dat nog,
kijk maar naar het bedrag op de
meter. Maar chauffeurs die op
de meter rijden kunnen bij wij-
ze van spreken zo een plaats in
het Lenin-museum krijgen. De
meter draait alleen om de
chauffeur inzicht te geven in
het bedrag dat hij aan het einde
van zijn werkdag moet over-
handigen aan de chef van zijn
taxi-garage. Dus zijn de chauf-
feurs op zoek naar 'rijke klan-
ten. Die vind je niet bij de
reguliere taxi-standplaatsen,
maar bij de dure hotels. Of bij
het internationalevliegveld Sje-
remetjevo.

Tussen de wenkenden aan de
kant van de straat valt de vette
buit makkelijk uit te pikken.
De 'sjljapi', taxi-bargoens voor
de gewone man met de kleine
beurs, in hun sjofele kleding
negeer je. De 'firmatsj', de
goedgeklede zakenman of bui-
tenlander, mag mee. De (staats)
tarieven zijn uiteraard afgesteld
op de beurs van de sjljapi. Eén
rit met een firmatsj levert twin-
tig tot vijftig keer meer op, ze-
ker als de klant met 'greenny'
(dollars) betaalt. Een beetje
chauffeur, en dat zijn ze bijna
allemaal, loert dus op de rijken
en laat dearmen staan.

Om die strooptocht wat te ver-
gemakkelijken, organiseren de
chauffeurs zich in groepen. Je
hebt de Aerodromsjtsjiki bij het
vliegveld, de Vokzalsjtsjiki bij
de stations en de Gostinsjtsjiki
bij de hotels. Nieuwelingen
kunnen zich bij zon groep in-
kopen. Wie zonder een 'propis-
ka' (vergunning) van de groep-
sleider op onbevoegd terrein
komt, riskeert ingeslagenruiten
of een stevige aframmeling.

Uit het bovenstaande mag wor-
den afgeleid dat taxi-chauffeurs
niet echt populair zijn. Er was
dus grote ergernis, toen de he-
ren (chauffeuses zijn er ook,
maar weinig) uit woede over
een neergestoken collega twee
keer deze week met protestac-
ties het stadsverkeer volledig
ontregelden.

Ze eisten beveiligde auto's. En
meer geld. En een betere verze-
kering. Maar de belangrijkste
eis is een immateriële: er mo-
gen geen zuidelijke types meer
Moskou inkomen. Niet via de
vliegvelden, niet via de stations.
Bruinen uit het Zuiden en
spieetogen uit het Oosten niet
gewenst, om het duidelijk te
zeggen.

De moordenaar van de chauf-
feur zou een Georgiër zijn ge-
weest. Het zijn, zeggen de
chauffeurs, altijd deze 'mafiosi'
die voor problemen zorgen. Bij
wijze van waarschuwing stelde
een groep van dertig chauffeurs
dinsdag even orde op zaken bij
een 'vrije markt' waar veel
Georgiërs fruit en groenten ver-
kopen. Ingeslagen ruiten, om-
gegooide kramen en de politie
die met waarschuwingsschoten
erger wist te voorkomen. Het
einde van dit drama is nog niet
in zicht. Het bureau van de bur-
gemeester noemde de acties
'een aanmoedigingvoor etnisch
geweld. Vrijdag, zo hebben ze
afgesproken, komt er geen
'bruine' of 'spieetoog' in onze
taxi's. Daar heeft de doorsnee-
Moskoviet helaas wel begrip
voor.

Doorgaans is het slechtsgoed
voor een 'ANP-tje'. Lokale
politievoorlichter zet het 'in-
cident' op de telex. Het natio-
nale persbureau maakter een
berichtje van en kranten
drukken het gewoontege-
trouw af - geen detail over
extreem rechts mag de lezer
ten slotte ontgaan.

Zoals eind vorige week: bij een
centrum voor asielzoekers in het
Zeeuwse Goes worden op twee
achtereenvolgendenachten span-
doeken opgehangen met haken-
kruizen en teksten waar vreem-
delingenhaatuit spreekt.Er ligt
bovendien een nepbom, die de
vierhonderd asielzoekers een
nacht uit de slaap houdt.

Schrik en verbazing in het
Zeeuwse: de plaatselijke politie
heeft na een week nog altijd geen
flauw idee waar dedaders moe-
ten worden gezocht.Woordvoer-
derAarts: „We hebben hier nog
nooit ultra-rechtse activiteiten
meegemaakt. In Goes en omstre-
ken zijn geen uiterst rechtse stro-
mingen. Tenminste, niet dat wij
weten."

Ontwikkelingsland
Extreem rechts is in ons land te-
genwoordig dermate actiefdat de
term 'incident' zo langzamerhand
misplaatst is. Schennen van
Joodse graven, poten rammen,
intimideren en in elkaar slaan
van buitenlanders, oproepen tot
vreemdelingenhaat - het leidt
tot vele ANP-berichtjes.

En toch is Nederland, vergeleken
met buurlanden, wat dit betreft
nog steedseen ontwikkelings-
land. In het herenigde Duitslandbruist het van fascistische, racis-
tische en neo-nazistische activi-
teiten. Bij deZeeuwse politie-man Aarts om de hoek, in
Antwerpen, stemt een op de driepensen op een partij die alle bui-
tenlanders België uit wil smijten.
in Frankrijk is het uiterstracisti-
Sche Front National in tien jaar
Ultgegroeid tot een grote, stevig
'n de samenleving gewortelde be-
rging.yns land daarentegen doet het al
Jaren met Hans Janmaat,een dol-
gedraaid, paranoied Kamerlidat door niemand meer serieus
*°rdt genomen. Extreem rechts

°rdt in Nederlandverder voor-
namelijk gekenmerkt dooreen
aast pathologischeverdeeld-

heid. Veel energievan deobscure
splinterbeweginkjeswordt gesto-
ken in het elkaar bevechten.

Zeepbel
Is het uiterst rechts van de lage
landen op dit moment in staat uit
te groeien tot Vlaams. Blok-achti-
ge proporties? JaapTanja van de
Arme Frankstichting schudthet
hoofd: „Voorlopig niet. Het duurt
jarenvoordatje een hele partij-
organisatie hebt opgebouwd met
overal afdelingen, een kader, een
goed functionerend propaganda-
apparaat. HetVlaamsBlok heeft
er tien jaarover gedaan."

HetVlaams Blok en ook het
Franse Front National hebben
bovendien nog tweezaken goed
onder de knie: interne strubbe-
lingenworden binnenshuis ge-
houden en aan de topstaan heer-
schappen - Filip Dewinter, Jean
MarieLe Pen - met een zeer ge-
likte presentatie. Tanja: „Verge-
lijk daar Janmaat eens mee. Hij
was toch een van de allereerste
puurracistische politici in West-
Europa, maar met zijn partij is
het nooit echt wat geworden."

Tanja's opvatting over de on-
macht van extreem rechts in
Nederland wordt in vrij brede
kring gedeeld. De Leidse weten-
schapper J. van Holsteyn becom-
mentarieerdevorig jaarhet resul-
taat dat extreem-rechts tijdens de
gemeenteraadsverkiezingenbe-
haaldealdus: van een 'tijdbom'
was geen sprake, „het beeldvan
een zeepbel lijkt meer op zijn
plaats. Klein van omvang, vluch-
tig, met enig gevaarvoor het uit-
een spatten vlakvoor de ogen."
Hans (achternaam niet gewenst)
van hetFascisme Onderzoeks
Kollektief (FOK): „De geweldda-
digekern binnen extreem rechts
is de afgelopen tien jaarnauwe-
lijks veranderd.Als diekern al
groeit, dan is dat zeker niet spec-
taculair."

HetFOK verzamelt sinds eind ja-
ren '70 alles over rechts-extremis-
me en schroomt niet de massa-
media te gebruikenin de strijd
tegen racisme en fascisme. De
jongsteoverwinningdiehet FOK
op dit front behaalde was het uit-
eenvallen van deNederlands-
Kroatische Werkgemeenschap
NKW, diewordt geleid door de
Friese Centrumdemocraat Dou-
we van der Bos. De anti-fascisti-
sche speurders waren er snel bij
om via de media duidelijk te ma-
ken dat in deWerkgemeenschap,
diefrontsoldaten werft voor
Kroatië, allerleiextreem rechtse

figuren actiefzijn. Een aantal le-
denvan deze club haakte toen
meteen af.

De samenstellingvan deNeder-
lands-KroatischeWerkgemeen-
schap is een typisch geval van
extreem rechts. Verschillendele-
den zijn ook actiefin andere
groeperingen.Zo isB. Wiersma,
overigens maarkorte tijd actief
in de NKW, ookbetrokken bij de
Vlaams-Nederlandse fascisten or-
ganisatie Voorpost. Het simpel-
weg optellen van alle leden van
extreem rechtse organisaties is
zinloos, vanwege devele dubbel-
tellingen.

Het FOK schat dat in Nederland
duizend tot vijftienhonderd men-
sen actief zijn in derechts-extre-
mistische hoek. De Arme Franks-
tichting houdt het op 'enkele
honderden.Een deel is lid van
een organisatie, anderenzijn niet
georganiseerd en worden vaak
gemakshalve aangeduid als skin-
heads. Daaromheen circuleert
een groter aantal sympathisan-
ten, voornamelijk bestaand uit
stemmers op Centrumdemocra-
ten en Centrumpartij '86. Verre-
weg het grootste deel van de
sympathisanten komt niet veel
verder dan het plegen van eenra-
cistische daad in de anonimiteit
van het stemhok.

De Centrumdemocraten en
CP'B6 zijn de grootste extreem
rechtse organisaties in Neder-
land, de enige organisaties ook
met wat politieke invloed.CP'B6
ontstond uit de onder Hans Jan-
maat bekend geworden Cen-
trumpartij - Janmaat zelf ging
door met de Centrumdemocra-
ten. CP'B6 is deagressiefste, de
radicaalste van de twee.De partij
telt ongeveer 450 leden, diebijna
allemaal ook actiefzijn. In de
partij is tegenwoordig opgeno-
men het JongerenFront Neder-
land(JFN), dat in 1990 door de
rechter werdverboden. Leider
van het JNF was Stuart Mor-
daunt, dienu lid is van deHaagse
gemeenteraad voor CP'B6.

De Centrumdemocraten hebben
ongeveer duizend leden, waarvan
100 a 150 actieve. Het partijtje is
volledig in de greepvan Janmaat
en enkele van zijn getrouwen.
Grootste probleem is het kweken
van voldoendekader, er gaapt
een groot gat tussen de Janmaat-
clan en de gewone leden.Toen
onlangs twee bestuursleden van
dekring-Utrecht wegens gezond-
heidsredenen opstapten, stortte

deze afdeling in bij gebrek aan
geschikte opvolgers.

Splinters
Naast deze twee bewegingen die
kiezers aan zich willen binden,
telt Nederland allerleiandere
splinters dieopenlijk, dan wel
meer in het verborgene hun ex-
treem-rechts gedachtengoed be-
lijden. Enige bekendheid heeft
het Aktiefront Nationaal Socialis-
ten (ANS), geleid door deGronin-
ger Eite Homan. HetFront is
'nauw verbonden met Duitse na-
zistische groeperingen. Eite
Homan beschouwde de inmid-
dels overleden Duitse neo-nazi
Michael Kühnen als zijn leider.

door

MAURICE
WILBRINK

Homan neemt geen blad voor de
mond. In recente vraaggesprek-
ken zei hij onder meer: „Als je
me een nazi noemt, zeg ik geen
nee. Ik ben Nationaal Socialist."
En: „Wij handelen in de geesten
de traditie van de oude SA.
Röhm, de chef-stafvan de SA, en
Gregor Strasser, depropagandist
van de NSDAP, zijn onze ideolo-
gen." Het ANS, dat enkele tien-
tallen actieve leden heeft diein
hoofdzaak uit het noorden van
het land komen, vormt een
'knuppelgarde' die het gemunt
heeft op communisten, buiten-
landers, krakers, joden.

Nog meer ordinaire straatvech-
ters zijn te vinden in deresten
van deNederlandse Volks Unie
(NVU). In de jaren '70 was deze
beweging zeer actiefonder lei-
ding van Henk Glimmerveen, nu
telt ze nog slechts tussen vijfen
tien actieve leden.De NVU werd
begin jaren '80 door derechter
verboden, maar is nooit ontbon-
den. Wel kreeg de NVU een ande-
re juridischevorm: opgericht
werd de stichting tot steun aan
en toezicht op deNederlandse
Volks Unie. Voorzitter, jawel,
Henk Glimmerveen, dieeen
blaadje vol schrijft dat onlangs
een opmerkelijkenaamsveran-
dering onderging. Het 'Informa-
tiebladvan deNVU' heet nu 'Het
Vrije Volk' - zo is de fascist Glim-
merveen aan de haal gegaan met
de titel van het sociaaldemocrati-

sche dagblad datin maart '91 ter
ziele ging.

Een curieuze splinter is verder
het GeschiedkundigGenoot-
schap DeWende, met niet meer
dan tien actieve leden. Tweemaal
per jaarproduceert het genoot-
schapeen wat armoedig blaadje,
getiteld De Wende. Betrokkenen
zijn oud-Oostfrontstrijders en
oud-SS'ers, dietegenwoordig
ook enkele jongerenom zich
heen hebben verzameld. Thema's
in De Wende: dekameraadschap
in deDuitse krijgsdienst, het
ideaal van de strijd tegen het
Bolsjewisme, en het in twijfel
trekken van de schaal waarop de
uitroeiing van de jodenheeft
plaats gevonden.

En niet minder curieus gezel-
schap is hetConsortium De Le-
vensboom van de bekende Zwar-
te Weduwe, Rost-Van Tonningen.
HetFOK schat dat de aanhang
hier bestaat uit acht mensen. De
Levensboom houdtregelmatige,
zeer besloten bijeenkomsten
waar men zich verdiept in oud-
Germaanse en Keltische wortels.
Vrouw Rost zit daarbij op een
verhoginkje en dient door de aan-
wezigen te worden aangesproken
metAsa, de aanspreektitel voor
een priesteres. De theorieën die
hetConsortium aanhangt sluiten
naadloosaan bij het nazisme, de
swastika's en runetekens ontbre-
ken niet.

Er is deZuidafrika Vrienden-
kring, in 1990 opgerichtdoor een
Limburger dieeerder actief was
binnen Centrumdemocraten,
CP'B6 en Voorpost. Een klein
clubje datwarme banden onder-
houdt met de nazistische Afrika-
ner Weerstands Beweging. De
reeds genoemde fascistische or-
ganisatie Voorposttelt twintig
actieve leden, dieallen ook weer
lidzijn van andererechts-radica-
le groeperingen.

Van een aantal organisaties is on-
bekend of ze zijn opgeheven, dan
wel een slapend bestaan leiden.
De Vikingjeugd, opgericht in
1973, is nietmeer actief. Van het
Appèl Bestrijding Criminaliteit
(ABC) wordt ookweinig meer ge-
hoord.Dit werd enige jaren terug
opgericht doorDouwe van der
Bos, deCentrumdemocraat die
ook deze maand in depubliciteit
kwam met zijn oproep voorKroa-
tië-vrijwilligers. Het ABC richtte
zich in hoofdzaak tegen buiten-
landers. Eveneens wordt de laat-
ste tijd weinig vernomen van het
NationaalLandsbelang (een af-
splitsing van deRotterdamse
Centrumdemocraten), het LAT

Hoewel Nederland er nog altijd
redelijk gunstiguitspringt als het
gaatom de manifestatie van
uiterst rechts, loopt ons land toch
ook risico's. Het aantalrechts-
extremistische aanslagen neemt
toe, waarbij bepaalde figuren
zich laten inspireren doorvoor-
beelden uit het nabije buiten-
land. En hoe reageert de kiezer in
Nederland op een fascist in maat-
pak a la Dewinter, diemet een
camera kan omgaan en lopende
zinnen Nederlands uit zijn mond
krijgt?

Toch nog even diewat ongeluk-
kige vergelijking met Vlaande-
ren: het Vlaams Blok profiteert
daar ookvan het groeiend natio-
nalisme, een verschijnsel dat
Nederland absoluut niet kent.
En: Justitiein Nederland heeft
veel meer mogelijkheden om
rechts-extremisme via de wet aan
te pakken. Het dragenvan nazi-
insignes is bijvoorbeeld in Vlaan-
deren nog altijd nietverboden.

Verdeeldheid en daarmee ge-
paard gaande krachteloosheid
houden extreem rechts hier nog
wel even klein. Voorlopig al-
thans. Wellicht is de stelling
houdbaar datextreem rechts
klein blijft zolang Hans Janmaat
de gezichtsbepalendefiguur
blijft. Janmaathoudt de grootste
racistische partij van ons land in
een ijzeren greep en het ziet erop
dit moment niet naar uit dat hij
de macht uit handen zal geven.

ledere poging van Janmaat om
zijn partijorganisatie wat meer in
de openbaarheid te brengen, is
altijd op grote weerstand in de
samenlevinggestuit. De Cen-
trumdemocraat is tien jaar lang
afgebrand en volstrekt paranoïde
geworden door infiltraties in zijn
partij, door een eindelozereeks
interne partijstrubbelingen, ge-
vechten om demacht, de schok-
kende ervaring diehij opdeed in
Kedichem waar anti-fascisten het
hotel in brand staken waar de
Centrumpartij op dat moment
een bijeenkomst hield, enzo-
voort.

Maar stel dathet economisch te-
gen gaat zitten in Nederland en
Janmaatplaats maakt voor een
geliktere volksmenner, dan ligt
alles open. JaapTanja van deAr-
meFrankstichting: „Waarom zou
het potentieel aan racistische
stemmen in Nederland kleiner
zijn dan in onze buurlanden?"
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Bedweter

Stichting Vrouwen Bouwen & Wonen verzet bakens

'Er moet altijd een
veilige route zijn'

Voelt het onveilig, dan ishet onveilig. Een stelling
Waar zes jaar geleden nog
om gegiecheld en gela-
chen werd. Sociale veilig-
heid voor vrouwen werd
als onzin terzijde gescho-
ven, herinnert drs A. van
de Kimmenade zich nog
Precies. De algemeen
coördinator van. de in
1985 opgerichte Stichting
Vrouwen Bouwen & Wo-
nen hoeft nu echter bijna
hooit meer uit te leggen
wat met sociale veilig-
heid wordt bedoeld.
Overheden en instellin-
gen denken er bij het
opstellen van hun plan-
tten vrijwel automatischaan. Reden voor de stich-
ting om de bakens te ver-
Zetten.

DOOR DOLF ROGMANS

'e loopt er tegenwoordig nog
Avonds alleen over straat? In

6 eigen buurt misschien wel,aar zeker niet in een vreem-e omgeving, op een verlaten
J^ionof op een donker sport-
rk. Je voelt je er niet op je
'"'hak. De kans dat je iets
erkomt is statistisch gezien

misschien klein, maar je
hekt het ongeluk niet op. Dus

niet sporten in de afgele-

' ** sporthal en bij vrienden
Uurtje eerder weg gaan om

i^t in het donker de bus te
eVen nemen.

ELer vrouwen denken wel twee
la ' voordat ze 's avonds alleen
;J~eur uit gaan. Een vanzelfspre-
C^heid waar de Rotterdamse

tinS Vrouwen Bouwen & Wo-
b-ëeen genoegen mee neemt. „Er

altijd een route zijn die je vei-
ij,JUnt nemen," zegt drs A. van de
*t\ genade, algemeen coördinatorde stichting._
k Bzamerhand begint die opvat-
fJ Post te vatten in Nederland.
(j^el alle gemeenten wijden in
li,j. emancipatienota's, bouwbe-
"■k .n °^ bestemmingsplannen wel_Nln Woorden of alinea's aan so-

l6fs yeuiëne'd- En dat is al een heel
jk S*.il met zes jaar geleden toen
Prj^'chting Vrouwen Bouwen &
fif. 611 begon. Coördinator Van de
■g Genade werd destijds regelma-
|WUltgelachen als ze aandacht

■oor sociale (on)veiligheid.
Irl if lachers op haar hand te krij-

am de stichting daarom in
\\ een prijs, groot honderd-
l_f* h gulden, voor de gemeente
jJHij. et begrip wel serieus nam. De
Jjiti^^1 Gewoon Veilig-prijs is
IPfe v.en u'tgereikt aan Leiden,
1 en Venray. Haarlem en

-regen een eervolle vennel-

Donkere bosjes
Ift. vaar werd de prijs voor de laat-

"er uitgereikt. Maar het is nog
'"et veilig in Nederland. Er zijn
11'aar weinig gemeenten waar
§e steegjes, de donkere bosjes,

I'^p.r! straatJes en de afgelegen
Ja j?arken dusdanig worden aan-

% l " dat vrouwen er met een ge-
\ op alle momenten van de
S^^bruik van kunnen maken.

(ADVERTENTIE)

Imulken
_ _____________

■ n _________________________
.■33TH1351 _.KIiIIJHI I -b___nfT_r^^ff^__i I m

■ -^-^HHp_l "_______-_-__ =j
QLAAN 3 HEERLEN.' 3i

" Eïke stad heeft 'enge plekken. In Heerlen bijvoorbeeld mijden veel vrouwen 's avonds de tun-
nel onder deGeerstraat. Foto: FRANS RADE

Van de Kimmmenade: „Het doel
waarvoor de prijs was ingesteld is
bereikt. We wilden bekendheid ge-
ven aan het begrip sociale veilig-
heid. Nu gaan we ons als stichting
toeleggen op het daadwerkelijk
aanpakken van de sociale onveilig-
heid. Gemeenten, woningbouwver-
enigingen of bewoners kunnen
onze deskundigheid voortaan inhu-
ren. We gaan ons toeleggen op het
geven van scholing, het organiseren
van congressen en studiedagen en
het doen van onderzoek."

Alle inspanningen hebben tot doel
dat vrouwen zich voor hun gevoel
veilig over straat kunnen bewegen.
„En ook andere minderheden," zegt
Van de Kimmenade, „Maar als je
een groep als uitgangspunt neemt,
profiteren de anderen daar ook
van." Ze denkt niet dat meer aan-
,dacht voor sociale veiligheid er di-
rect toe bijdraagt dat de criminali-
teit vermindert of het sexueel
geweld tegen vrouwen afneemt.
„Mensen die met voorbedachte rade
een misdrijf' plegen, breng je daar
niet vanaf door het sportpark beter
te verlichten. En impulsieve mis-
drijven zijn misschien nog moeilij-
ker te voorkomen. Wel kun jeplek-
ken veiliger maken, zodat er altijd
minstens één route is die je veilig
kunt gebruiken om ergens naar toe
te gaan," stelt ze vast.

Kleine aanpassingen
Vaak zijn slechts kleine aanpassin-
gen nodig om de omgeving een vei-
liger aangezicht te geven. Zo wees

onderzoek in Utrecht uit dat door
het anders afstellen van de straat-
verlichting de boel er ineens een
stuk overzichtelijker bij lag. Ook
helpt het al een stuk als schuurtjes
bij de woning worden geplaatst zo-
dat er geen donkere hoeken ont-
staan. De Amersfoortse werkgroep
'2Duizend heeft er zelfs een geauto-
matiseerd signaleringssysteem voor
ontwikkeld. Voer een flink aantal
gegevens over de wijk in de compu-
ter in en die vertelt je waar aanpas-
singen nodig zijn.

Maar de laatste jarenis Van deKim-
menade tot de overtuiging geko-
men dat er meer nodig is dan ande-
re straatverlichting of minder
donkere bosjes om Nederland weer
sociaal veiliger te maken. „Ik ga
niet een nieuw evangelie preken,
maar het is een feit dat traditionele
verbanden in onze samenleving aan
het verdwijnen zijn, evenals de ver-
zorgingsstaat. Mensen zijn minder
in elkaar en hun omgeving geïnte-
resseerd en dat draagt bij aan socia-
le onveiligheid. Vroeger was het
absoluut veiliger op straat. De sa-
menleving is de laatste jaren crimi-
neler geworden."

Sociale verbanden
Nederland moet op zoek naar nieu-
we sociale verbanden, is haar opvat-
ting. „Mensen moet weer betrokken
raken bij hun omgeving, maar zon-
der dat mensen in hun eigen vrij-
heid worden belemmerd. In dat
opzicht sluit sociale veiligheid
naadloos aan bij de ideeën van de

sociale vernieuwing," aldus Van de
Kimmenade.
Ze had zes jaargeleden niet gedacht
dat ze namens de Stichting Vrou-
wen Bouwen & Wonen ooit nog zou
pleiten voor nieuwe sociale verban-
den, waarbij mensen zich weer ver-
antwoordelijk voelen voor elkaar.
De stichting komt tenslotte voort
uit de vrouwen-beweging waar het
veroveren van individuele vrijhe-
den de afgelopen decennia hoog in
het vaandel stonden.

Maar nieuwe tijden vragen om een
nieuw geluid. Van de Kimmenade
is bijvoorbeeld enthousiast over de
terugkeer van de huismeesters in
woonwijken. „Als rotzooi in een
buurt wordt opgeruimd en de lam-
pen op de galerij het doen, geeft dat
een heel ander aangezicht en draagt
dat bij aan de sociale veiligheid."

Dat wil niet zeggen dat de Stichting
Vrouwen Bouwen & Wonen inmid-
dels weet hoe de nieuwe samenle-
ving eruit moet zien, de samenle-
ving waar iedereen zich veilig voelt
zonder dat we constant bij elkaar
binnen kijken. Van de Kimmenade
geeft een voorbeeld van de discus-
sies die gaande zijn: „Ik weet dat
sommige woningcorporaties kijken
of ze bij het verhuren van de wo-
ning rekening moeten gaan houden
aan wie ze het huis verhuren, zodat
je een gelijkmatige bevolkingssa-
menstelling in de wij-k krijgt. Ik ben
daar nog niet uit, maar het zijn
vraagstukken die ook met sociale
veiligheid te maken hebben."

Hoger bed
voor ouderen
Voor ouderen kan een bed heel
wat problemen opleveren. Niet
alleen wat slaapcomfort betreft,
vooral de hoogte speelt hen vaak
parten. De meeste bedden zijn te
laag om ze goed op te kunnen
maken en gemakkelijk in en uit
te stappen. Gelukkig worden er
tegenwoordig ook bedbodems
gemaakt die variabel op elke ge-
wenste hoogte in het ledikant
aangebracht kunnen worden.
Ook poten van ledikantenzijn in
verschillende hoogten leverbaar.

De hoogte van bedden en zit-
meubelen is niet altijd een sta-
biel gegeven geweest. In de loop
der eeuwen is zij regelmatig ver-
anderd. De vrij lage fauteuils en
bedden die wij nu kennen zijn
een overblijfsel van de jaren zes-
tig.

Een recent onderzoek van hel
Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf heeft aangetoond
dat oudere mensen (waarvan ei
steeds meer komen, de gemid-
delde leeftijd in Nederland stijgt;
gemiddeld 60 procent meer be-
steden aan woningverbetering
dan de rest van de bevolking
Reden temeer voor meubelfabri-
kanten om met deze groep reke
ning te houden.

Begin 1992 komen vol-
gens deverwachting de
eerste (officieel) bevei-
ligde wasmachines en
vaatwassers op de
markt. Fabrikanten van
dergelijke apparatuur
kunnen hiervoor sinds
kort bij KIWA een 'Ver-
klaring van waterlei-
dingtechnische veilig-
heid' aanvragen. Hun
produkten moeten dan
voldoen aan een zodani-
ge beveiliging dat
spoelwater, bijvoor-
beeld door het wegval-
len van de waterdruk of
door plotseling optre-
dende hoge druk in de
machine, niet ver-
mengd kan worden met
het (drink)water uit de
kraan.
Toestellen die het
KIWA-keur niet dragen

Officieel beveiligde
wasmachines op komst
mogen alleen aangeslo-
ten worden met toe-
stemming van het wa-
terleidingbedrijf. Dit
wordt soms geweigerd
omdat het risico aanwe-
zig is dat het leidingnet
door een foutje een slok
wasmiddelen te slikken
krijgt. Dat is niet zo ge-
zond als je er bijvoor-
beeld de groenten in
kookt. Ook de manier
waarop de apparaten
met de verbruikshoe-
veelheid water omgaan
wordt in de KIWA-keu-
ring meegenomen.

Bij aanschaf van een
waterverbruikend toe-
stel (dus ook leidingen,
kranen, closetpotten en
stortbakken) doet voor-
al de dhz-consument er
goed aan te letten op
het verplicht aange-
brachte KIWA-keur-
merk. Al was het alleen
maar omdat je, wanneer
er iets mis gaat, ook
wettelijk aansprakelijk
bent voor schade die je
daardoor aan anderen
toebrengt.

KIWA is een onafhan-

keiijk keuringsinsti-
tuut, dat op zijn beurt
weer gecontroleerd
wordt door de Raad
voor de Certificatie, die
alle keurmerken toetst
aan internationaal aan-
vaarde veiligheids- en
technisch verantwoor-
de normen.

Is er sprake van twijfel
over kwaliteit of veilig-
heid van een bepaald
produkt, kan men na-
vraag doen bij KIWA in
Rijswijk, 070-3953535.

" Bij aankoop van een cyclaam is het niet verstandig om uit
te gaan van het aantal bloemen dat de plant heeft.

Cyclaam overvleugeld
door andere planten

Er is een tijd geweest dat de
cyclaam de meest populaire
bloeiende kamerplant was. Be-
kijken we vandaag de dag de
top-10 van de kamerplanten dan
ontdekken we dat kaïanchoë,
azalea, begonia, kaaps viooltje,
chrysant, spathiphyllum en
zelfs kerstster de cyclaam zijn
voorbijgestreefd.

Een en ander betekent overigens
niet dat er nog maar weinig cycla-
men geteeld worden; waarschijnlijk
zelfs nog net zo veel als vroeger,
maar de cyclaam is overvleugeld
door talloze andere bloeiende plan-
ten. Ongetwijfeld zal de prijs daar
iets mee te maken hebben. De cul-
tuur van cyclamen is heel wat moei-
lijker en riskanter dan van de mees-
te andere potplanten.

Als een bezwaar van cyclamen
wordt steeds het feit genoemd dat
ze slechts tegen de huiskamerom-
standigheden bestand zijn. Vroeger
was dat zeker het geval. In de kas-
sen waar ze gekweekt werden heer-
ste een lage temperatuur. Tegen-
woordig ligt dat wat anders. Door
een intensieve selectie heeft men
een type cyclaam ontwikkeld dat
beter tegen wat hogere temperatu-
ren bestand is. In de kassen is de
temperatuur dan ook zon 18 graden
Celsius. Het grote voordeel is dat
zulke planten in de huiskamer veel
langer meegaan dan vroeger. Het

type kunt u ook wel herkennen: het
heeft over het algemeen veel en in
verhouding kleine bladeren.

*Uil Iran
De cyclaam zoals we die nu kennen
is na veel omzwervingen, kruisin-
gen en selecties ontstaan uit cycla-
men persicum. Deze soort groeit in
het wild, in Iran, Griekenland, Kre-
ta en Klein-Azië. Als we de verhalen
moeten geloven en waarom zouden
we dat niet doen, verschenen de
eerste exemplaren in 1731 in de
Kew Gardens in Londen. Een basis
van waaruit heel veel sierplanten
hun weg naar andere delen van de
wereld hebben gevonden. In verge-
lijking met de oorspronkelijke soort
zijn de bloemen groter, de plantop-
bouw regelmatiger en de bloeirijk-
dom groter.

De plantenliefhebber kan tegen-
woordig kiezen uit een groot sorti-
ment. Een deel van de rassen heeft
geen groene, maar mooi getekende
grijsachtige bladeren. Behalve cyc-
lamen met gaafrandige bloemblaad-
jes, komen ook 'gefranjerde' rassen
voor. Veelal is een cyclaam eenkleu-
rig, maarrassen 'met oog' en rassen
met een fijn anders gekleurd randje
van de bloemblaadjes komen ook
voor (victoria bijvoorbeeld). Zeer
in trek zijn tevens kleinbloemige
cyclamen.

Indien u een cyclaam koopt is het
verstandig om bij de keuze niet uit

yAj. C& C * tegelhandel
_/ s/a%i, * sanitair

m Q ¥}>> * tegelzetters-

jfV Laat UW complete badkamer
\f7 ONZE zorg zijn.

EXCLUSIEF BETAALBAAR - BETAALBAAR EXCLUSIEF
Klein Haasdal 67, 6333 AJ Schimmert Telefoon: (04404) 1916

(04404)1996

te gaan van het aantal bloemen dat
de plant heeft, maar goed onder de
bladeren te kijken om te zien of er
nog veel knoppen aanwezig "zijn.

Zet een cyclaam op een lichte plaats
maar uit de felle zon. Geef vrij veel
water en af en toe wat kamerplan-
tenvoedsel. Uitgebloeide bloem-
stengels met een rukje van de knol
aftrekken. Overhouden van een
cyclaam na de bloei is zeker moge-
lijk.

Experiment niet

'schelpenhuis'
in Friesland

De provincie Friesland krijgt
het eerste huis dat wordt geïso-
leerd met schelpen uit de Wad-
denzee. De provincie heeft het
Waddenwoning-projekt een
subsidie van 32.000 gulden toe-
gezegd. Het betreft een proef.

De isolatiemethode is ontwik-
keld door Pieter de Bruin uit
het Friese Kollumerpomp. Hij
zal zelf de proefwoning betrek-
ken. Als directeur van Verca
Isoshell in Leeuwarden heeft
hij jarenlang tegen onwil öp
moeten boksen. Ook TNO in
Delft zag voorheen weinig heil
in zijn methode.

De subsidie van de provincie,
die 'bij wijze van uitzondering
vanwege het unieke karakter'
werd- toegekend, is opnieuw
een stukje erkenning, meent
De Bruin. Ook het ministerie
van Economische Zaken, de
Stichting Natuur en Milieu en
de Waddenvereniging zijn
laaiend enthousiast. „TNO be-
gint inmiddels ook in te zien
dat isolatie met schelpen niet
lachwekkend is," aldus De
Bruin.



Onroerend goed te huur gevraagd
Wqonruimte te huur gevr.
met 3 slpkmrs. omg. KERK-
RAtIE. Tel. 045-460723.
Werkende VROUW, 28jr.
zkt; woonruimte met gebr.
van keuken, douche, toilet,
per 01-02-92. Br.o.nr. B-
-9928 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

4

2 Werkende mensen zkn. 2-
slpk. APPARTEMENT of kl.
wopnhuis, event. met gar.,
omgev. Heerlen, Sittard,
Maastricht. Max. ’BOO,- p.
mnd. Brieven naar Postbus
495, 6400 AL Heerlen.
Te; huur gevr. GARAGE-
RUIMTE of loods voor hob-
bywerkzaamh. 045-420652.
—i

Op korte termijn te huur
gevr. in regio Z-LIMBURG
v>oor vrouw met 1 kind een
woning cq. appartement met
min. 2 slpks. en evt. kl. tuin.
Tel. 045-440336. .
Jong gezin (arts, vertaler,
baby) zoekt z.s.m. woon-
ruimte in of om MAAS-
TRICHT, evt. tijdelijk, max.
huur ’ 1.000,- mcl. Tel. 043-
-252652.

GEZOCHT hobbyruimte
garage of kl. loods. Tel. 045-
-226433.
Te huur gevr. ruime dubbele
GARAGE m. elektra, tel.
045-227395.

Onroerend goed te huur aangeboden
Voor

i Mensendieck- of Cesartherapeut
te huur

praktijkruimte
in Maastricht-West. Brieven o.nr. B-9957,

Limburgs Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.
Voor

Manueel therapeut
te huur

praktijkruimte
in Maastricht-W-sst. Brieven o.nr. B-9957,

Limburgs Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.
Te huur

café met woning
te Grevenbicht.

Overn. invent. verplicht.
Voor inlichtingen:

Postbus 139, 6120 AC Bom.
HOENSBROEK, garage
met berging en kelder op
2.000 m 2weiland, landelijk
gei., huurpr. ’ 175,- per
mnd_Tel. 045-220550.
ELKENRADE in prachtig
natuurgebied woning zonder
tuin p. 1-4-92. 04451-1758
NUTH. Bedrijfspand {ca.
750 m2) erVof kantoorruimte
(ca. 245 m2). Gunstige lig-
ging en huurprijs! Huurprijs
op aanvraag. Mak.kantoor
Janssen 046-335840

Te huur centrum HEERLEN
per 1 jan., etage v. 1 pers.,
kmr., slpk., keuken, toilet,
buitenpl. Huur ’460,-, borg

’ 600,-. Br.o.nr. B-9945,
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
VALKENBURG, kl. bunga-
low met 2 slaapk., gestoff.
en gemeub., voor 4 mnd.,
’Bl5,- p.mnd. excl. Inl.
04459-1305.
Te huur aangeb. per 15.1.
1992 benedenwoning
Hommerterweg in HOENS-
BROEK. Inl. 045-212660.

BEEK, flatwon. gestoff. en
gemeub. te huur per 15 pdec.
’Bl5,- p.mnd. excl. Inl.
04459-1305.

Onr. goed te koop aangeb.gevr.

' * * Huizenkopers opgelet ! * * *
Voor een veilige aankoop, een snelle taxatie en de beste

hypotheek. Uw ideale partner en adviseur!
#^ï VAN OE PAS MAKELAARDIJ mm

HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG (|j
-"-"fh^- Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen NVM-- Telefoon :045 - 741616

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Wij zoeken dringend

voor onze klanten, huizen in Kerkrade, Landgraaf, Simpel-
veld, Bocholtz en Vaals!

b4j alle klanten voor wie wij tot nu toe succesvol bezig
waren bedanken wij ons bij deze nogmaals van harte.
P« Immobilien Van Lier/

Radermacher GmbH
j Tel. 0949-24073017 van 9.00-13.00 uur.

[Bouwgrond en huizen gezocht !
J Voor onze klanten zijn wij voortdurend op zoek naar

geschikte objecten in het gebied aan de grens.
Nfaak gebruik van onze deskundigheid en ervaring bij de
verkoop van onroerende goederen in het grensgebied!

Wij geven u raad bij :
* de reële prijsstelling

* de afwikkeling zonder problemen
* en een snelle verkoop van uw huis

Overtuig u van onze betrouwbaarheid!!!
©verleg vrijblijvend met onze deskundige, internationaal

ervaren raadgevers.
Profiteer van onze ervaring, want bij APPEL telt:

"Een goede raad spaart veel geld"
250 DM BELONING

bataten we aan diegene, die ons helpt aan iemand die zijn
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!!

WAT UW HUIS AANGAAT:
Geen verkoop, geen kosten!

(nooit advertentiekosten)
\»WM OPPEN 8.V., ündeplein 5, Brunssum. 045-254543.

\ fortwoningen: een klasse apart

" Je eigen huis in houtskeletbouw; flexibel bouwen in:
SLEUTELKLAAR, RUWBOUW OF CASCO.

_2.^_________fi____j
VOOR MEER INFORMATIE:

: Bouwkundig Adviesburo Prevoo
: Boschweg 1, Bunde. Postbus 35, 6240 AA Bunde.

Tel. 043-646563.—. 'SEMI-BUNGALOW I
UJtst. gelegen met optimale privacy, perfect onderh. geheel i■ géïsol. pracht tuin met tuinhuis, overdekt terras. Ind.: I
souterrain: 60m2 bet. garage, prov. en verw. kelder, t_ag.gr iBeg.gr.: hal, woonk. eetkeuken, 3 slpkmrs. badk. 1e verd.:
', 2 gr.'slpkmrs. met parketvl. en 50m2. hobbyruimte. i

Perc. 1.704m2. Pr. ’425.000,- k.k. iBeukenberg 14,Oirsbeek. Tel. 04492-2021. i

T\ Limburgs Dagblad m ■ ■■3 woonpiccolos
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966
___ k-^r-_k.^__l l B^^^^^^l*!^^^^^^^^j

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364
——p —._-----—»—pp.— .»-———■—■-—________________«p^^-^p—^^^^——j

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
| PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

| 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.

Service-flats
Schitterende uitzichten over Mergelland.

cv. gas, zitbalcon, royale kamers, badk., lift en kelder.
2-krs. ’ 105.000,-k.k. 4-krs. ’ 195.000,-k.k.

Makko Gulpen
I Rijksweg 67, Gulpen. Tel. 04450-2182.

Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. (W. Timmermans,
NVM-makelaar/beëd. taxateur o.g. en W. Defèsche, beed.

" taxateur 0.g.).

Limburgs
\_OTODS3 ll_L_AI»

'^Êtm t̂mAAAMA^K.
Kerkrade-Centr., Hoofdstraat 29

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 2en 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.

6367 HV, huisnr. 21.
Te koop:

vrijstaand woonhuis met kantoor
garagehal en verkoopterrein

geh. afgez. met Heras hekwerk. Opp. groot plusm. 1250m2
Voor vele bedrijfdoeleinden geschikt.

Vraagprijs ’ 289.500,- k.k.
Levering in overleg. Thans gevestigd: autobedrijf.

Inl.: Leijenaar's autocentrale, Ridder Hoenstraat 145 t/m
151, Hoensbroek. Tel. 045-212091. Fax: 045-213739.

Belg. Limburg (bij Maastricht)
Park van 20 ha met slotgracht rondom, unieke vijver met
GEBOUWEN in U-vorm, klokketoren, stallingen, deels be-
woond. Interesse? Verk.pr. Vandervoort 09-32.14.300.314
Of fax 09-32.14302.250.

OPEN HUIS MAANDAG 9 DECEMBER T/M
ZATERDAG 14 DECEMBER VAN 14.00 - 16.00 uur.
Maastricht, Residentie Abtshof

Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het Vrijthof
(centrum). In dit zeer luxe gebouw, dat nagenoeg voor be-
woning gereed is, zijn nog enkele app. te koop. Er is keuze
uit 6 verschillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een
max. vloeropp. van circa 125 m2. Lift, wintertuin, eigen af-
gesloten parkeerplaats. Prijzen van ’ 269.000,- v.o.n. tot

’ 354.00,- v.o.n. (mr. van uw eigen huis is bespreekbaar).
ADRES: Patersbaan 108, te Maastricht (bereikbaar vanaf
Calvariestraat of de Tongersestraat). 10089026.

INL.: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL. 043 - 25 29 33.

Sittard, Industriestraat 35
Te koop of te huur.

Op handelsterrein gelegen bedrijfsobjekt, bestaande uit:
showroom/verkoopruimte met verhard terrein, alsmede
vrijstaand woonhuis met o.a. kantoor, kelder, hal, woon-
kamer, luxe keuken, 3 slaapkamers en fraaie badkamer.
Uitbreiding is mogelijk. Uitv. gegevens en koopprijs op
aanvraag. Tel. 046-510655.

Week-end Huisjes
tot 6 pers. Eigen grond (ca 300 m2), vrijstaand.

In bungalowpark nabij Vaals (Gemmenich).
Ook voor permanente bewoning, ’ 54.000,-k.k.

Makko Gulpen
Rijksweg 67, Gulpen. Tel. 04450-2182.

Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. (W. Timmermans,
NVM-makelaar/beëd. taxateur o.g. en W. Defèsche, beed.

taxateur 0.g.).

Hulsberg
Vrijst. bungalow op ca. 730 m2. L-woonk. in vide ong. 42m2met open haard, mass. eiken keuken, 3 slpk. resp. 14,
9, 71/_ 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.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen. Geen verkoop -

Geen kosten
Te koop

Gevraagd
Bouwgrond
en/of slooppanden

Vlotte afwikkeling mogelijk
Tel. 045-220550.

i
Hallenbouw- kopen v.a. ’ 100,- m2p.jr.. huren v.a. / 25,- m2p.jr.

Hamar, 045-210719.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro

' Immobilien, tel. 045-414015. WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd. Evt. achter-
stallig onderhoud geen be-
zwaar. Tel. 040-520558.
Te koop vrijst. huis te HOE-
SELT België. Ind. keuken,
woonkmr, badkmr m. wc, 2
gar. m. bestallingen. 1e
verd. 5 slpkmr, zolder. Tel.
09-32-11-501383.
Ter overn. aangeb. 2 goed-
lopende FITNESSCENT-.RUMS met aerobiczaal. Lig-
ging centr. Heerlen, Hoens-
broek, Brunssum. Pr.n.o.t.k.
Reacties alleen ser. gega-
digden. Br.o.nr. B-9926 L.D..Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
LANDGRAAF, Troereberg
33, seniorenwoning met
voor en achtertuin. Gelijk-
vloers: woonk. met keuken,
toilet, badk. met ligbad,
slaapk. en berging. 1e eta-
ge: logeerkamer. Huis ver-
keert in prima staat,

’ 139.000,-k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
KERKRADE-Chevremont,
Kloosterbosstr. IA, vooroor-
logs herenhuis te koop met
zeer interessante gebruiks-
mogelijkheden door ruime
indeling en vaste trap naar
zolder. Direkt aanvaardbaar.
Inlichtingen 045-314722.

Project 'Husken'
Bijzonderroyale Herenhuizen met garage, eenroyale L-vormige living van bijna JÊ fc|. 9 meter, halfopen keuken, 3 grote slaapkamers, fraaie badkamer met ligbad,

v.w. en 2e toilet, grote zolder die uitstekend geschikt is voor hobbykamer J 3
)■&&< of 4e slaapkamer. De woningen zijn optimaal geïsoleerden afgewerkt.

mjg' De ligging, op geringe afstand van het centrum, is uitstekend. *fj| sfe
■V Kom eenskijken naar defraai ingerichte modelwoning. **^
i*jjjÊ WÊmmmwßr^ * "^.l

■ |j> mm wam jgg H V|l ■ I ""flI | B "TT__-Tii___:-t iiiii finmniimiKiill __________ '"^ m

"-_*f*J,___Pp_BS_B SffS^_?^_____^^i___^%_«>WtiK
'* *~ ~ ■-_w__.::,^ _____

"^ *^_ft^fi.* ~ _wp^^^^^<_^p»' __F _. __*.£■

____ ___k__■__. l _■_. I Ik. 1 I_i_l^_ ll fik.lE ___l ***

# Zelfs bij 100% financiering van de Wkoopsom, bedragen Uw
maandelijkse lasten slechts ’ 790,-
(afhankelijk van inkomen e.d.), doordat de unieke
Loon Vast-hypotheek op ditproject van toepassing is. (Rente 1991=8,1%)

Makelaardij 0.g., Taxaties fflF _B
Hypotheek-Adviescentrum >^^^^j

n ■;;■■ Ruys de Beerenbroucklaan 28 LIJ
Afmfm n_fl Heer,en """|^| óók zaterdags: 10.00-13.00 uur Kl wKil

' Tel. 045-715566 l^^d
De modelwoning is ingericht door Stoffels modern wonen te Heerlen

Een project van Aannemersbedrijf Jongen bv, Landgraaf -^_*~!!5"5

OIRSBEEK, Beylkensweg
36, halfvrijst. woonhuis met
garage, berging en tuin.
Ind.: woonk. 31 m2, witte ei-
ken aanb.keuken, 3 slpks.,
badk, met ligbad en toilet,
zolder via vlisotrap. Pr.

’ 155.000,- kk. 04492-4617
Jong stel zkt. WOONHUIS
in Brunssum-Landgraaf-
Heerlen-Voerendaal, prijs-
klasse ’200.000,-, tel. 045-
-273973.
Te koop gevraagd Midden/
Zuid Limburg: Vrijstaande,
kleine, karakteristieke
BOERENWONING in/of bui-
ten dorpskern. Aanvaarding
en/of overdracht mei/sep-
tember '92. Renovatie of
gering onderhoud geen
bezwaar. Tel. 04754-85965
BUNGALOW, vrijst. 720m2
groot, fraai aangel.; 3 slpkrs,
badk. ligbad, aparte douche,
apart toilet, living pim. 56m2,
open haard, travertin vloer,
massief eiken keuken alle
apparatuur, sout. slpk, toilet,
wasbergkelder 15m2. Verw.
gar. plavuizen cv. gas, alle
ramen zonw., thermopane,
gestoff. Wijlre. Tel. 04459-
-2239, vr.pr. ’ 349.000,- k.k.
VAALS: te k. eengezinswo-
ning met gar. en grote tuin,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-427065
na 19 uur.
Te k. gevraagd omg. Ac.
ziekenhuis (Heugem-Heer
of Wijck) goed onderhouden
woning, mooi uitzicht of tuin
heeft voorkeur. pim.
’150.000,-. Tel. 043-
-212961.
HOENSBROEK, Lichten-
bergstr. 38 halfvrijst. woon-
huis met garage en berging.
Ind.; hal, toilet, keuken,
woonk., 3 slpks., douche,
kelder, zolder. Vraagprijs

’ 129.000,-k.k. Inl. van Oost
Assurantiën V.O.F. Juliana
Bernhardlaan 8, 6432 GW
Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’1.000.000,-. Tel. 09-
-3211361754 Mevr. Kerkhofs
HEERLEN. In centrum ge-
legen kantoor- of winkel-
pand (230 m2) geen horeca!
en bovengelegen kamers.
Vraagprijs ’ 350.000,-k.k.
Mak.kantoor Janssen
046-335840
HOENSBROEK, Oranje-
boomstr. 2 (Passart-Zuid)
halfvrijst. hoekpand met ga-'
rage, tuin, 3 slpkmrs. zolder,
kelder, serre. Keurig pand ''op leuke ligging, ’128.000,-
-jk.k. Tel. 046-742550 Jos
lStorms O.G. Geleen.

Exclusief wonen in een avahuis

E__i_ P^>^ l i T"'1
Avabouw, HAMAR Info: tel. 045-210719

**** 15 JAAR VASTE RENTE ****
Kies annuiteit 8,9% of spaarhypotheek 9,1% met gem.gar.

Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/
weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.

HET VOORDEEL VAN 30 JAARERVARING
Stienstra Hypotheek-Service

Voerendaal-Kunrade

Te koop halfvrijstaand woonhuis met garage en beklinker-
de oprit. Opp. 365 m2met cv. gas. Gelegen op goede
stand O.L. Vrouweplein 14, met blijvend vrij uitzicht aan
voor- en achterzijde. Indeling beg. grond: ruime L-vormige
betegelde hal met berging, toilet met v.w. Speels ingedeel-
de woonkamer voorzien van allesbrander. Tot. opp. 60 m2.
Compleet ingerichte keuken met optimaal tuinkontakt. Be-
nedenverdieping geheel voorzien van harthouten kozijnen,
thermopane glas en rolluiken. Aangelegde tuin op het zui-
den. 1e verd.: Overloop 3 slaapkamers waarvan 1 met op-
bouwkasten en wasruimte. Badkamer met ligbad, douche
en v.w.; ook hier vrijwel overal rolluiken. 2e verd.: via vlie-
zotrap bereikbaar hobbyzolder en berging. Courant pand,
gunstig gelegen t.o.v. scholen en winkels. Aanvaarding in
overleg. Vraagprijs ’ 255.000,- k.k. Bezichtiging na tel.
afspraak: 045-750782. Op werkdagen na 20.00 uur.

Te koop Lanaken
in residentiële wijk nog enkele kavels villa-grond.

Grootte ca. 20 are, prijs 1.550 Bfrs per m2.
Inl. Laeven, g 045-751189.

Woonhuizen gevraagd
In samenwerking met een zeer groot makelaarskantoor in
Aken bieden wij U de mogelijkheid om uw huis gedurende
6 maanden via dit kantoor en via de Duitse kranten, te koop
aan te bieden: GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN!!!!! Wij
vragen derhalve woonhuizen in de prijsklasse tot pim.

’ 200.000,- (bij voorkeur met garage) in: Kerkrade, Vaals,
Eygelshoven, Landgraaf, Bocholtz, Simpelveld en Heerlen.
Bel voor 'n vrijblijvende afspraak: 045 - 32 41 33.

Bopa O/G
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 81/_ m2, badkamer met ligbad, douche,
wast. en 2e toil. Zolder bereikbaar d.m.v. vaste trap(37 m2)

PRUZEN 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 cx>ntact opnemen met

A BOUWBEDRIJF
W. Kelleners b.v.

Putstraat 46 te Bom, tel. 04498-52714.

Hoensbroek, Opbraakstraat 26.
Modern halfvrijst. split-level woonhuis met carport en fraai

aangelegde tuin. Ind. hal, toilet, eetkamer/keuken met
nieuwe inrichting, woonkamer, studeer/hobbykamer,

3 slpkmrs en badkamer. Het gehele pand is geïsoleerd en
verkeerd in een prima staat van onderhoud.

Vraagprijs ’ 165.000,- k.k.
Inl. van OOST assurantiën V.0.F., Juliana Bernhardlaan 8, i

Hoensbroek. Tel. 045-224241 b.g.g. 045-218062.

SCHINVELD, Bouwbergstr.
28. Goed onderhouden
vooroorlogs huis op ca. 709m 2grond, ’ 140.000,- k.k.
Wijman & Partners. 045-
-728671.
OUD-GELEEN, Hekerbeek
31. Heden open huis van 1
tot 4 uur. Ruim woonhuis
met tuin; grote garage (ver-
warmd); 3 slpks; nieuwe wit/
grijs badk. met ligb. en 2e
toilet; grote zolder voor 4e
slpk. Kom vandaag kijken,
’149.000,- k.k. Tel. 046-
-742550. Jos Storms o.g.
Geleen.
Heerlerheide: goed onder-
houden appartement met
berging, hal, toilet, badk.
woonk. met open keuken, 2
slpkmrs. en 2 baleons, cv.
terstond te aanv. pr.
’85.000,- k.k. Hoensbroek:
te renoveren ruime oudere
woning met o.a. kelder, hal,
woonk. toilet, keuken, gar.
achtertuin, terst. te aanv. pr.
’115.000,- k.k. KERK-
HOFFS Makelaardij O.G.
Beek. Tel. 046-373427.
HEERLEN, Beersdal mooie
ruime en modern inger. wo-
ning, bwj. '80. Ind.; gr.
woonk. met half open keu-
ken, betegeld terras op zui-
den en veel privacy, garage,
3 slpks., badk. met ligbad en
2e toil. Aanv. medio maart,
vr.pr. ’ 138.500,-k.k. Info:
van der Venne, vastgoed
Bom. Tel. 04498-58465.

BELGIË Gemmenich, Rue
Vivier. Gelegen bij het
mooie Drielandenpunt bou-
wen wij solide, prachtige
bungalows. Kijkdagen: zat.
en zond. van 14.00-16.00
uur. Bouwondermer Hens.
Tel. 09-3287659512.
GELEEN, ruim degelijk ge-
bouwd vrijst. woonhuis met
garage, kelder, woonkamer,
woonkeuken, bijkeuken, 4
slpk., badkamer, zolder en
tuin. Vraagpr. ’189.000,- k.
k. Mak.kant. Rob Dassen
046-375757.
KLIMMEN. Vrijstaande bun-
galow op groot perc. pim.
1700 m2, living met parketvl.
keuken, 4 slaapk., badka-
mer, sout. met garage, 2
hobbykeld., terrastuin met
tuinhuis. Pr. ’350.000,- k.k.
Mak.kant. Rob Dassen. Tel.
046-375757.
SCHINVELD. Bedrijfspand
met bovenwon. met eigen
ingang. Centraal gelegen,
grote etalage-pui; evt. ook
horeca. Vraapr. ’198.000,-
-k.k. Mak.kantoor Janssen
046-335840
SUSTEREN, vrijstaand
landhuis met garage, kel-
ders, woonk. met open
haard, woonkeuken, bijkeu-
ken, 4 slpks., badk. met lig-
bad en douche, 2e toilet,
zolder en aangelegde tuin.
Perfect onderh. en ruim van
opzet. Vraagpr. ’295.000,-
-k.k. Mak.kant. R<_b Dassen,
046-375757.

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

H
Mill. Tel.

08859-51072 Fax. 08859-
clfl7o°

Te k. BOUWGROND I
renweg te HeerlerW
pim. 1300 m2, 17 mtr. I

’ 93.000,-k.k. Tel.
334824/04493-3169.
< A,r,r.Mui ne _^____^WOONHJfL,£nZ°C£LSlt_T9

Ri_. Jt*Margraten - Berg en Tfl
Tel. 04406-15029.

Bedrijfsruimte

Winkel
Eijsden Centrum
Te koop met BOVENWONING, Diepstraat 11.

Prijs ’ 200.000,- k.k.
Inl.: Tel. 04409-1681 / 04409-2359

Te huur gem. LANDGRAAF
winkel/loods, opp. ca. 300
m2, ook ged. te huur, ideaal
als fitnesscenter of opslag
enz. Tel. 045-424426.

Te huur LOODS, 200'
pr.n.o.t.k. Echterbaan
Schinveld. Tel. 045-259JJ
Wat VERKOPEN? a3
Heer via: 045-719966. J

Bouwen/Verbouwen
IS___ii . &

Bouwtechnisch adviescentrum August Creug
Het adres voor Uw:

Verbouwings - teken en berekenwerk.
Bouwkundig advies. Tel. 045-320236. _

BROUWERS/BBIS: dè spe-
cialisten in diamantboor- en
zaagwerk in steen, asfalt en
beton! Bel Maastricht 043-
684450.

Als u ons voor 12
's morgens belt, staat
PICCOLO de volgende
al in het Limburgs Dag
Tel. 045-719966. _

Bouwmaterialen & Machines

6241 BH, huisnr. 7.
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 ’9.83p.m. mcl. BTW. Impreg b.v.,
In de Cramer 18, Heerlen.
Tel. 045-717733.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geuite. 043-641044

1e keus vuren BALKEN
gen zeer concuree"
prijzen b.v.: 5x7 cm ’p/m; 5x15 cm ’4,50
6x16 cm ’5,75 p/m;
17V2 cm ’7,85 p/m. erf
les mcl. BTW! HoutZj
Windels, ind.terr. Bouw
Brunssum. Tel. 045-270]
Te k. 30 versch. BINC
DEUREN; eiken afwef
ten. Tel. 045-270076.
Te k. houten GAR/
POORTEN. Tel.
710932
Te k. 5 gelijnde MET«
PROFIELEN pim. 2.80
hoog ’2O,- p.st. Tel-
-440320.

Te k. restanten stalen 'FONDS. Inl. Lamex Bo
tementen, tel. 045-32
tijdens kantoortijden ma
vr. van 9.00-17.00 uun^

in en om de tuin

Gazonmaaier-
onderdelen

Frissen/Tuin en Park b.v.
Valkenburg-Houthem.

Tel. 04406-40253.

DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.

Te koop KERSTBOMEN oa.
Amorika's, Picia, zilverden-
nen. Janssen, T. Brandsma-
str. 4, Brunssum.

Prima eiken biels ’*diagonaalscherm ’toogscherm ’ 78,-; *PLANKENSCHERM /'
Plank 300x15x2 cm ’l'
Impreg Tuinhout bv. IJCramer 18, Hrl. 045-717;
Gewolmaniseerde
PLANKEN en palen. H1
Jos Kuijpers, Holstraat
Margraten. Tel. 04458^
Te k. 250 3e-keus SPC
BIELZEN, in een
’1.000,-. Houtz*
Windels, Industrie^
Bouwberg, Brunssum-
-045-270585. J

________a____________________________^

NIEUWSTADT Merkerstraat 2

_^___j^___ibp^

Te koop rustig gelegen BUNGALOW met garag'
en mooie voortuin, ruime hal, 3 slaapkamer5
woonkamer, badkamer, cv.
Prijs: ’ 218.000,-. Tel. 046-519980. *"

TE KOOP |
EYGELSHOVEN Körversberj

___ ■________________■_■__

sa >'__ l̂_______! ____i «19
_^-v* i_I»BRH»I_BP ______B^-^__-«*v- _*_p _.»"Mpß**tea^_!____ilP^_^^__^^ "\§*tf éjp*____ -____>■»iphim—MB—PWW_p_»»________Kl__^^*V

6 riante halfvrijstaande herenhuizen op een idyllische |0

tic omgeven door bosgebied: j(
Een adembenemend panorama valt de gelukkigenWn idie één van de woningen in het plan "Körvei-berg" *.«
te bemachtigen. De aparte toegangsweg tot het pl°n u
versberg" benadrukt het exclusieve en besloten kar ~van dit kleinschalige woongebied, gesitueerd tegen
heuvelrug.
Indeling van de woning:- royale living, ca. 43 m 2, inclusief open keuken ,- 3 slaapkamersgroot ca. 14 m 2, ca. 11 m2en ca. 1O;'.- ruime badkamer met ligbad, douche en tweede t<"'e- royale zolder evt. vierde slaapkamer- inpandige garage ca. 1 8 m 2- berging achter de woning
Afwerking:
* optimale spouw-, dak- en vloerisolatie
* hardhouten buitenkozijnen met dubbele beglazing fl
* woningscheidende muur in spouw en ankerloos, j^

door evt. contactgeluid tot een minimum wordt bep^

* tuin op het zuiden
Prijzen vanaf / 244.000,- v'°'

Voor meer inlichtingen:

VASTGOED- EN ASSURANTIEBEMIDDELING BV

St. Servaasklooster 24, 6211 TE Maastricht 02
-"043-255175
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■ fvisie," zei wijlen Alfred Hitch-
I > „is gemaakt om ervoor in
'Me vallen." Dat klopt. ledereen

s avonds in huiskamers gluurt
'dat. De industrie vindt van al-
"t om de kijker wakker te hou-
Afstandsbediening, om als een

5 van net tot net te springen.
I *re, helderderschermen. Zwar-
i voor het hedendaags

_
'jeur. Geluid als van een durellatie. En nu een héél grote te-I"e, de Philips Breedbeeld. Het'faat kost bijna 11.000 gulden,
fer zit wel een speciale toets op

' Wanneer je bij het kijken wilt■>Kten.

\ *rste tv-ontvangers hadden een
! beeldbuis met glas ervoor.I draaiknop opzij of voorop

van namaak-ivoor.
ding werd aangezet juichte

het huisgezin. Lampen achter-
°eiden op, het apparaat zoemdefa-mpel, daar verscheen uit de

fstoene mist Hanny Lips. Bewe-
en wel uit de ether geschraapt
een soort hark op het dak, an-
* genaamd. Televisie is een

op de wereld, zo heette het.
's een maand is er een panora-
Mster op de wereld. De breed-Jtelevisie van Philips. Een
[|°per van de High DefinitionJ'isie, die we in de toekomst al-?* 1 zullen kopen. De breed-
J> dit even voorop, heeft een

f'Jeus mooi b-seld en geeft mag-. stereolawaai. De afstandbe-
i^g vol boeiende knopjes lijkt
p paneel van een ruimteschip.
,üht naar twee netten tegelijk
*1 met een 'Pip' (picture in pic-

'"En er zit een uitknop op, een
£S uit het verleden die vermoe-
* niet lang meer standhoudt.
Modern mens zet de televisie
Wet uit? Deze kan zelfs na vyf,

;'Of meer minuten automatisch
i'Oor wie rustig wil slapen.

Kerstversieringen
eenvoudig te maken

Een idee: een platte schaal waarin u
enkele groene kaarsen plaatst, om-
ringd door roze roosjes en witte dil-
le. Een combinatie van een ranke
tak orchideeën met aan de voet een
bolvormige kaars doet het ook erg
goed.

Cursus zelf
paddestoelen

kweken
Diskanierkreng
breed formaat is een van de

die film wel had en televisie
.Tot begin jaren vnftig was de
Je van het filmbeeld een derde
j

er dan de lengte, ofwelverhou-
J l staat tot 1,33. Het heet 'aca-J ratio', omdat het als stan-
? Werd aangenomen door de

f<? my of Motion Picture Arts
Die club die jaarlijks

Sears verdeelt. Toen de televi-
Jjkwam, beginjaren vijftig, pro-ven de filmproducenten het
(|'e voor te wezen door het in

te zoeken. Want dat
ive huiskamerkreng had het aca-
'"formaat ingepikt.

De belangstelling voor de cursus
'Zelf paddestoelen kweken' in Het
Rondeel te Nijmegen is zon groot
succes geweest dat er een extra dag
aan is toegevoegd: zaterdag 14 de-
cember.
Op de cursus valt te leren hoe in ei-
gen tuin of kelder eetbare padde-
stoelen gekweekt kunnen worden.
Ook een bezoek aan een expositie
staat op het programma van de cur-
susdag. Deelnemers kunnen de zelf
bereide kweekpakketten inclusief
handleiding mee naar huis nemen.
Deelname kost 60 gulden.
Informatie: Stichting Onderwijs en
Milieu, Nijmegen, 080-241378.

Als u op eenvoudige wijze de huis-
kamer in kerstsfeer wilt brengen
wordt het u wel heel gemakkelijk
gemaakt. Bij bloemist of bloemen-
stalletje kunt u allerlei materiaal
inslaan om naar eigen smaak een
kerstbloemstukje te maken. Naal-
dengroen, besjes, denne-appels en
een paar van die grappigekersttulp-
jes die nu al verkrijgbaar zijn. For-
meer ze in een handomdraai tot een
leuk arragementje.
De rode tulpjes heten meestal Bril-
liant Star, de gele 'Joffre'. De kwe-
kers hebben er door een speciale
temperatuurbehandeling voor ge-
zorgd dat ze zo klein bleven. De
bolletjes kunt u in grind of pot-
grond zetten. U hoeft alleen maar
wat water te geven.
Dit geldt ookvoor de bolletjes die u
in een pot gekocht hebt, zoals de
zogeheten spruithyacinten, die in
bloei zo lekker geuren, al een beetje
naar de lente. Koop ze bij voorkeur
als ze net beginnen te kleuren, dan
hebt u er het langst plezier van. Zet
ze op een lichte maar ('s avonds)
koele plaats. Dat verlengt hun bloei-
leven. In de traditionele kerstkleu-
ren rood en wit zijn de snijbloemen
van anemoon, alstroemeria, bouvar-
dia, chrysant, trosanjer, gerberatulp
en kerstroos (Helleborus of nies-
kruid) bij de bloemist voorradig.

Stuk eraf
De breedbeeld kan twee dingen.
Een televisiebeeld in het oude for-
maat geven, met een donkergroene
balk links en rechts. Of het hele
scherm ermee vullen. Door het in
de breedte op te rekken, zodat
iedereen dik wordt, of door het hele

Jekunt een grotere lijst nemen. Dat
is wat de breedbeeldtelevisie doet,
die een verhouding tussen hoogte
en breedte heeft van 1:1,75. Het
beeldscherm is 77 bij 44 centimeter
en de kast is zo enorm, dat wie er
een kleedje voor wil haken reke-
ning moet houden met een klein
formaat beddesprei. Maar voor zul-
ke televisiebezitters is de trendy

Noodgrepen
Dat kan de televisie met het bijna
vierkante beeldscherm niet aan
zonder noodgrepen. Zwarte balken
boven en onder het beeld, bijvoor-
beeld. Maar daar houden omroepen
en videomaatschappijen niet van,
want dan gebruik je hooguit twee-
derde van het scherm. Dus wat
doen ze? Tijdens de titels gebruiken
ze zwarte balken, of ze persen het
beeld samen. Anders valt het op dat
er 'e Godfath' en 'rminat' staat in
plaats van 'The Godfather' of 'Ter-

zwarte kast niet ontworpen. Wel
voor hen, die het bijbehorende tele-
visiemeubel ook willen, met vier
versterkers en ruimte voor andere
apparaten.
Een voordeel van de televisie is dat
het zon joekel is. Inbrekers zullen
lelijk op de neus kijken, zelfs al
hebben ze een steekwagen meege-
bracht. Je moet wel een meter of
vijfvan de beeldbuis zitten voor het
mooiste resultaat. Hele stadswijken
vallen buiten de boot, omdat de hui-
zen er te klein zijn.

loid al 'breed' zijn, en films waar de
beelden in de breedte zijn platge-
drukt. Een speciale lens in de pro-
jectorrekt die plaatjes weer tot vol-
le breedte uit. De meest voorko-
mende breedbeelden zijn 1:1,66 en
1:1,85, maar er zijn uitschieters mo-
gelijk tot 1:2,35.

beeld te vergroten. Dat is handig
voor films met zwarte balken onder
en boven, maar die komen haast
niet voor. Dus gaat het mooie grote
formaat ten koste van de film. Is er
links en rechts al wat afgeknipt
voor het tv-formaat, nu haalt de
breedbeeld er boven en onder een
stuk af.
Dat bezwaar geldt ook voor de ge-
wone televisieuitzendingen. In
breedbeeld kunnen we de onderti-
tels lezen of het voorhoofd zien,
maar nooit allebei tegelijk.
Philips heeft al een contract over
breedbeelduitzendigen met Film-
Net. Hopelijk volgen de andere
snel, maar tot het zover is, is de
breedbeeld een even onhandig als
prachtig hebbedingetje. Bovendien,
voor de prijs van zon
'breedbeurstelevisie' kun je bijna
negenhonderd keer naar de bios-
coop.

minator.
Daarna blazen ze het beeld weer op,
zodat de kijker maar een deel van
de film ziet. Als twee mensen pra-
ten, bewegen twee neuzen aan de
rand van het beeld. Niets is te dol,
want soms worden films ook in flar-
den gesneden en weer aaneen ge-
plakt. Zodat je eerst de ene spreker
ziet en dan de andere. Ze knippen
onbelemmerd stukken van de
Nachtwacht af, omdat hij niet in de
lijst past. Bij wijze van spreken.

*J|beeld bestond al langer en nuJ" dat goed van pas. De bios-
NjS'ng de kijker platwalsen met

en geluid.
*3l komt het op twee systemen
"Je hebt films die op het cellu-

overzicht hypotheekrenteKerstster houdt niet van zon, kou en tocht Hypotheekrente 3 december 1991
De tarieven op de kapitaalmarkt zijn afgelopen week stabiel geble-'
ven. Wel was sprake van een zeer lichte stijging. De hypotheekrenteta-
rieven behoefden dan ook niet te worden aangepast.

rentepercentagesT
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
ABN.AMKO 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 4.8"
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,10 6,21 4,82
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,99 3,96
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,90 6,06 4,02
CDK-bank . arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,40 6,42 4-97
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,56 5,08
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,70 5,86 3,87
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,70 5,86 3.87
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,65 3,67
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9.60 5,80 3,79
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,20 6,28 4,87
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,80 5,90 3,86
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,70 5,92 3,91
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,70 5,92 3,91
NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,49 5,03
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,56 5,08
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,70 5,91 3,90
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,70 5,91 3,90
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,90 6,05 4,01
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,40 6,30 4,87
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,37 4,93
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,40 6,42 4,97
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,60 6,56 5,08
Spaarbank Limburg spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,72 3,73
Spaarbank Limburg spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,60 5,80 3,79
Spaarbank Limburg arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 6.21 4,82
Spaarbank Limburg arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,50 5,74 3,76
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,50 5,76 3,78
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,50 5,76 3,78

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

behoort tot de uitgebreide familie
van de wolfsmelkachtigen. Deruim
tweeduizend soorten daarvan heb-
ben met elkaar gemeen dat ze bij
verwonding melksap te voorschijn
laten komen. Als je dit op de huid
krijgt kan er irritatie optreden. Het
kan ook medicinaal werkzaam zijn;
dat schijnt ontdekt te zijn door ene
Euphorbus, lijfarts van koning Ju-
ba II van Numidia in Noord-Afrika.

Behalve het melksap is ook detypi-
sche bloeiwijze een kenmerk van
deze uitgebreide familie, waartoe
ook veel succulenten (waaronder
cactussen)behoren. Ze hebben alle-
maal gekleurde topbladeren, al dan
niet vergroeid zoals bij de Christus-
doorn het geval is. Ook treffen we
Euphorbia's in de tuin aan, zoals de
tuinwolfsmelk. Ze ontlenen alle
hun sierwaarde aan de gekleurde
blaadjes of bracteeën.

De kwekers zijn erin geslaagd om
bij de kerstster al die kleuren te
voorschijn te toveren. Vooral in
Noorwegen is men daar heel bedre-
ven in geweest.

De plant komt oorspronkelijk uit
het vochtige berggebied van Mid-
den- en Zuid-Amerika. Daar groeit
ze het hele jaar door. De laatste ja-
ren verschijnen er hier kerststerren-
op-stam. Ze zijn gekweekt en tot nu
toe mondjesmaat voorhanden.

Heestertakken

" Een groep crèmekleurige kerststerren in een grote vaas of schaal geeft wekenlang plezier.

Er is nog steeds een Euphorbia als
snijbloem te koop: de takken van
de heester E. fulgens. Het zijn klei-
ne takjes, boordevol bezet met roze,
witte, rode, gele en creme-kleurige
bloempjes. Maar er"'zijn ook lange
takken die heel fraai uit de vaas
neerbuigen zodat de vrolijke kleu-
ren helemaal tot hun recht komen.

Als u zon bos(je) gekocht hebt, dan
krijgt u met het giftige melksap te
maken als u een stukje steel af-

>i i 'Matste weken van het jaarzor-
ijf erststerren in veel huiskamers
f^en vrolijke noot. Met hun ge-

y et de schutbladeren vallen ze di-
Vroeger waren er alleen

ft \~ rode kerststerren, maar nu
<■', \^ de nuances in rood ook
J lf8' roze, crème, gemarmerde enI \ gele. Nog vroeger, dat was
E ?ii ,40, was de kerstster hier al-
I )k l̂s snijbloem bekend, en niet

I «Hj *ordt de kerstster op de ven-j 't nk gezet. Voor een venster op
" L^r°J)rden is dat geen probleem,
f, W ser ook maar een flauw win-

)'._ ne .e op kan schijnen is het
\ andere plek tekiezen. Wel

geen direct zonlicht. De
ler kan trouwens ook nietI D(jetegen kou. 's Nachts kan het

Jl „ vensterbank, achter de geslo-
flink koud worden.

\ **■ kan dan het gevolg zijn.
V_?n tocht heeft de plant eenl(llge hekel.
*.«_\e kerstster lauwwarm water,
JtgPo «ieten is de boodschap. De
rdf.^ moet vochtig aanvoelen.%* plant te nat staat worden de
*i. i5n geel en vallen af. Boven-

w Wortelrot optreden. Elke
u hof-fntenvoe^sel m het gietwa-
■lf^ udt de plant lang mooi. Het-

eveneens voor andere
%,.n die in deze tijd de kamer

' 2oals de cyclamen.

tfsi-f(fnl _ke bloemetjes van de
«N o steven niet vee' voor- Ze

» eUr_ stee^es m net nart van de
Ip-en c*e bladeren. Die kleuren|I%ip5rvo°r om insekten naar der flatjes te lokken. Dat dit zelfs
f$ d.jiUskamer iukt kunt u gewaar
_. Schiï a*s er ineens een vruchlje
iVe* Waarschijnlijk heeft een>_Vh UeS>e dat u ook op de
I viak kunt aantreffen daar-
in bestuiving gezorgd.

%stster n^CnapPelyke naam van de
betf.uS uPhorbia pulcherrima.

kent: de allermooiste. Ze

snijdt. Trek, om huidirritatie te
voorkomen, bij dit werkje keuken-
handschoenen aan. Zet de takken
direct na het afsnijden in een laagje

heet water, zodat het 'bloeden' op-
houdt.
Het zijn echt bloemen voor de huis-
kamer, want ze voelen zich lekker

bij een temperatuur die boven de 15
graden ligt. Maar ook deze heester-
takken kunnen niet tegen direct
zonlicht en tocht.

Limburgs dagblad j

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Zaterdag 7 december 1991 "45

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week:
van zondag: 24 november t/m zaterdag: 30 november 1991

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruikkost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)

800 29 ’ 16,53 151
900 32 ’ 18,24 171

1000 36 ’ 20,52 189
1100 40 ’ 22,80 210
1200 43 ’ 24,51 228
1300 47 ’ 26,79 247
1400 51 ’ 29,07 266
1500 54 ’ 30,78 285
1600 58 ’ 33,06 304
1700 62 ’ 35,34 326
1800 65 ’ 37,05 345
1900 69 f 39,33 364
2000 73 ’ 41,61 384
2200 80 ’ 45,60 422
2400 87 ’ 49,59 459
2600 95 ’ 54,15 499
2800 102 ’ 58,14 537
3000 109 ’ 62,13 575
3300 120 ’ 68,40 633
3600 131 ’ 74,67 693
3900 142 ’ 80,94 749
4200 153 ’ 87,21 807
4600 168 ’ 95,76 884
5000 183 ’104,31 965
5500 201 ’114,57 1058
6000 219 ’124,83 1155
6500 237 ’135,09 1252

Tip: Tochtstrips. U stookt nietvoor devogels!!!

De geneugten van de breedbeeld-televisie

Verknipte bioscoop
in de huiskamer

DOOR ASING WALTHAUS

" De wereld
van het
voetbalspel
'kamer-
breed', met
in de 'Pip'
linksonder
een
uitzending
op een ander
net.

woonblad



Limburas
OTGDOD^K_LAI|—

__________!____________! _ I L__. Jl

Deze Q) NVM-makelaars
werken aan de verkoop van
Uw huis!
1. Aquina Heerlen 045-715566
2. ABC Heerlen 045-712040
3. Leenaers Heerlen 045-717237
4. Van de Pas Heerlen 045-741616 &-=i
5. DeLaHaye Hoensbroek 045-223434 FJ]
6. Pickee Landgraaf 045-326767 |||
7. Simons Landgraaf 045-318182 NVM
8. Ernens Voerendaal (M5-752142 t_______Ü

é é IM '.VTJIBBI^
! ELSLOO, Mich. deRuyterstraat 44
■ Ruim vrijst. wnh. met garage, kelder, L-vormige wnk. ■
I met parketvl., aanb.keuken, 4 slpkmrs., badk. met I
| ligb., douche, 2e toilet, vliezotrap, zolder, grotendeels |. geïsol., tuin op zuiden. Vraagprijs ’ 248.000,- k.k.. ELSLOO, Koolweg 21
■ Vrijst. winkel/woonhuis (ook geschikt voor kantoor/ ■■ praktijk) met grote garage (12,50 m 2, L-wnkmr., keu- I
■ ken, 3 slpkmrs., badkmr., zolder met vliezotrap, geïs. f§
m vloer, spouw-/dakis., grote tuin met veel privacy (tot. ■■ perc. ± 998 m 2). Vraagprijs ’ 285.000,- k.k.
■ ELSLOO, Stationsstraat 142
I Geschakeld wnhs. met uitbouw, garage, grote tuin, I
■ wnkmr., ruime keuken, bijk., badkmr. met ligb., 6 |
■ slpkmr., vaste trap, zolder, vioorraadkelder, groten- ■' deels vioorzien van kunststof kozijnen en dubbel glas. '■ Vraagprijs ’ 169.000,- k.k.

H GELEEN, Agnes Printhagenstraat 25
I In centrum gelegen hlfvrijst. herenhuis. Beg. grondrui- |
■ me wnkmr., studeerkmr, badk. 1e verd. 4 slpkmrs., 2e ■

' toilet. 2e verd. 3 slpkmrs., mogelijkheid voor 3e toilet. JH Bergzolder. Voorraadkelder met c.v.-instal. Kleine tuin I
■ met kantoortje en overkapping (± 65 m 2). Vraagprijs |
I ’ 245.000,-k.k.
■ GELEEN, van Goghstraat 11

~ Vrijst. whs. met grote garage en tuin. L-vormige wnk.
I met parket en o.h. Uitb.: keuken met aanbouwk., 3 I

B slpkmrs., badk. met ligb., douche, 2e toilet. Voorraad- |
■ kelder. Ruime garage (evt. 2 auto's). Vraagprijs ■■ ’ 199.000,- k.k.
J GEULLE, Broekhoven 9I Vmlg. boerenwoonh. met garage, tuin en huisweide. I
| Zit-, eet- en slaapkmr., keuken, berging en stal. Verd.: |

■ 4 slpkmrs., ruime badk., apart toilet. Gpad. zolder. ■! Voorraadkelder. Perc.opp. 2^5 m 2. Vraagprijs JI ’ 245.000,- k.k.
I KLEIN DOENRADE, Akerweg 17
| Rustig gel. halfvrst. wnh. met wnkmr., open keuken, 3 ■■ slpkmrs., badk., vaste trap naar 2e etage. 1e + 2e ■! etage parketvl., ruime garage, beg. dub. begl., dak-/I spouwis., geh. voorzien van rolluiken. Vraagprijs I

■ ’ 169.000,- k.k. ■■ OBBICHT, K. v. Bronckhorstlaan 41 ■■ Vrijst. landhuis met inpandige gar. en tuin. Ruime ■! woonk., open aanbouwk. met app., 4 slpk., badk. met _
I ligb. en 2e toilet, zolder vaste trap, geheel onderkei- I
| derd, tuin met veel privacy. Uitst. afw. met dak- en ■■ spouwisol., ged. dubbel glas, leisteenvloer e.d. Totale ■! inh. ca. 885 m3. Vraagprijs ’ 315.000,- k.k.
! SITTARD, Broeksittarderweg 128
I Halfvr. whs. met garage en tuin. Woonk., aanbouwk. I

■ met app. Uitbouw: tuinkmr. Verd.: 3 slpkmrs., badk. |
■ met zitb. Vliezotrap zolder. Voorraadkelder. Ged. ■! kunststof koz. met dubb. begl. Ged. rolluiken. Vraag- *■ prijs ’ 139.000,- k.k.
I STEIN, Hoogenweg4■ Uitst. onderh. vrijst. wnhs. met garage, hobbyruimte, ■■ overdekt terras en tuin. L-vormige wnk., keuken + ■J app., bijk., 3 slpkmrs., badk. met v.w., 2e toilet, bidet, _ -I ligb., douche, zolder, dak-'spouwis., rolluiken. Vraag- I

i■ prijs ’ 269.000,-k.k. ■■ STEIN ■■ Ruim vrstnd. wnh. met ruime garage. Beg. gr. ruime ■[ hal, wnk., aanbouwk. + app., bijk. Verd. 3 slpkmrs., _
■ dakterras, badk. met ligb., vliezotrap zolder. Dak-/ I
| spouwis., ged dubb. glas, rolluiken. Vraagprijs |
■ ’ 187.000,- k.k.
■ URMOND, Odalaan 545 Halfvr. whs. met garage en tuin. L-vormige wnk. met _
■ plavuizen en o.h. Uitb.: aanbouwkeuken met app. en I

■ bijkeuken. Verd.: 3 slpkmrs., badk. met ligbad. Vliezo- ■■ trap zolder. Rolluiken. Tuin met vijverpartij. Vraagprijs ■! ’ 164.000,- k.k.
j WEUSTENRADE, Gebr. Crousplein 3
I Boyenwoning met cv., berging en tuin. Bpag. gr. entree ■■ met bijk. Verdieping: badk. met ligbad en v.w., apart ■■ toilet, ruime woonk., keuken, 2 slpkmrs., vliezotrap ■! zolder Mogelijkheid voor garage. Vraagprijs _
I ’ 95.000,- k.k.

~ VOOR TIENTALLEN RELATIES ZOEKEN WIJ WEKELIJKS "WONINGEN IN DIVERSE PRIJSKLASSEN.■ VOORAF ALTIJD VRIJBLIJVEND ADVIES. ■

Pickée,Van Huis Uit Aktief!
fËÊmr HEERLEN-ZUID: Kantoor-

SS" 2 "^_B pand (voormalig woonhuis,
_sß» __P_PB__ geheel als kantoorpand in-

j^jf gericht). Gelegen aan de
buitenrand van het centrum,

* ;̂ ■ nll(p_^__ good bereikbaar. Ind. o.a.; tH royale hal met rpaceptie, 7
'__L' f=_ kantoorruimten, toiletgroep,

____J i________(r_________. naai keukenlle archiefruimte (to-
■ti^fl <aa ca. 215 m 2). Inclusief"■complete stoffering en ged.

gemeubileerd. Prijs

HEERLEN-ZUID: vrijstaand herenhuis aan de buitenrand van
het centrum. Rustig en blijvend goed gelegen. Ged. geïso-
leerd. Uitstekend onderhouden. Ind. o.a. Sout.: ook van buite-
naf bereikbaar, grote garage, waskeuken, 2 slpk, badk Beg.
grond en 1e verd.: royale living (ca. 78 m 2) met leistenen
vloer, open haard partij. Luxe keukeninst met app., 2 slpk.,
luxe badk. met o.a. ligbad en douche. Prachtig aangelegde
tuin (Zuid-Westen) metdiverse terrassen Prijs ’ 465.000,-k.k.

Jtt^^pw^ ! haltvrijstaand woonhuis
kb^/- l^^fc^^ __&_■ met gas-c.v., garage_______ T^"M luiri Geheel geïsoleerd en

BkJJB i uitst. onderh. Ind. o.a. U-
vormige woon-/eetkamer-

■É met parketvloer; keukenII met een goed uitgevoerde
■■*__. - ____>-____ I keukeninst. met app.: bij-V_. keuken, vier slpk, badka-
Jmtrm fff! Mer en zolder (vaste trap).

— ' ' '

«ruimte.Parm

I HEERLEN: woonhuis met gas-
I cv., garage/berging en tuin. Ind.

!_l o.a. provisie-kelder, woonkamer
< en suite, serre en keuken. 1e

I kamers en zolderruimte. Vraag-

■ ■■■■I mer- keuken, bijkeuken,■.
tuinkamer en wasruimte. 1e
verd.: 3 slpk., badkamer,
-2e verd.: zolderruimte.

pmjU Vraagprijs (mcl. ged. stoffe-
W**_ap_p_p-_i ring) f 159.000.- kk. |

■ — ______■_» „. i

%
KERKRADE-WEST

Hfe ___ "sP°kholzerheide: Cen"

-ruimte, gas-c.v. en tuin.''Hfc§üy Goed onderhouden. Ge-
ïsoleerd. Ind. o.a. winkel

mw^ ca- 40 m2. Kantoorruimte
ca.l3 m2, werkruimte ca.f9A 13 —2 woning: woonka-t vi " mer.ruime eetkeuken-__. ___Ép_p*"_*^ri?'' kamer wasruimte, twee

slaapkamers ruime badkamer met o.a.' ligbad en douche.
Prijs ’ 225 000 -k k-1 '""""" I

--T
>. f-TT^" *_ KERKRADE-CENTRUM: win-
/s_*ls' c—-^ kelpand (ca. 55 m 2) met maga-

__f___.il ||rrc«'*"'s=:
■jMH____ ______J____t__M

mmmwmmmmmmmmmmm^ .„,.,.„,„,., ifm.i..nri
":

...._ w^nhïifs met aa^c Stmmm\ _______■____■■____. woonnuis met gas cv., garage

mmWIM I^^L «n_ rJKïSS m_^_hb2.van kunststot ramen met dubb.B Jk begl.; rolluiken. Ind. o.a. provi-
%9MßgÊAWm\ _L______l siekelder- woonkamer (40 m 2),

I eetkeuken met een complete
I keukeninstallatie met app.. 3I slpk., badkamer, grote zolder-I kamer en bergruimte. Prijs

iimiii lil mm-~A»WImWtmmm ’ 169.500,-k.k

NUTH-HELLEBROEK: Vrijstaand ouder woonhuis met gas-c v,
garage, tuin/weiland (totaal ca 2000 m 2) Ind. o.a. 2 provisiekei-
ders, woonkamer, eetkeuken, serre, 3 slpk, grote zolder (vaste
trap). Koopprijs: ’ 129.000,- k.k.. t^^j

m^_-^k^pi
SCHAESBERG-NABIJ CEN-

_»>■» TRUM: tussengelegen woon-

'""-][ K.„ tuin. Pand is achterom bereik-
iimii baar. Ind. o.a. woonkamer, keu-

■^■VBj ken met app Tuinkamer 1e

" verd.: 4 slpk., alle met muur-

SCHAESBERG: vnistaand_____________ woonhuis met gas-c.v., ga-
-"_____! ■_>■-'■" >,-___. rage en goed aangelegde

.^(WÉÉ*-1» Wm\ ,vin Rus,9 en 9oecl ge'e"
| " fH _____§ gen. Bouwjaar 1989. Dege-
I__ MBHÊMvff jf 1 ''ik en 9oed verzorgd uit-

WBaHJ voeringsniveau. Uitstekend
Bbl. onaernouaen lnd- °a-

jjWpp* agÊJÊtArSImWA^S» woon- eetkamer met par-
' ketvloer; luxe keukenmst.
met app., bijkeuken, werkkamer (logeerkamer), doucheruimte
met toilet Ie verd.: drie slaapk., badkamer met o.a. ligbad en

________!lTv__rFf^r__P_!_^r__lll!!__J______é_J_nTWTnMMV_WVp_WWniOTI

I^/^^^^y^^lïWj^!^^^J^^^Qli^^jß__«Ur.lKT^.«7r-«l-U»WHt(.YH^.-TK»--T.

I^^^^^

, i
SCHAESBERG-Centrum:____ Ruim vnjst. woonh. met-____ __________ praktijkr., gas-c.v. dub.

L.J ■______■___ be9' en prachtige tuin (op-
m■■_.._ ' ■ zuiden) met veel privacy

K (perc. opp. ca. 1230m )

WH^M^^Ê _ der, hobbyruimte, c.v-

t.: ruime living (ca. 62 m 2) met leistenenvloer en
open haardpartij, eetkeuken met kunstst. keukeninst. met ap-
paratuur, werkkamer.praktijkruimte met zes kamers (totaal ca.
85rr. ). 1everd.: 6 royale slaapkamers (3 met vaste wasta-

| fel). 2 badkamers, toilet. Vraagprijs ’ 520.000,-k.k

I r u,l)»_iaK.l-tJ,. ■

■> )§Jffpf?i 3^%^Kw_!______r^___.

'w "?WPI^^ ■= »». *_c^_.S_'*ï__S__.
PREMIE-A SCHAESBERG: nog 1 kavel, goed gelegen (nabij
Eikske), met gas-c.v.,berging en tuin(garage mogelijk). Inde-
ling: entree, hal, woonkamer, keukenen berging. 1e verdie-
ping: 3 slaapk. en een badkamer. 2e verdieping: ruimezolder
bereikbaar via eenvliezotrap. Muren, dak en beganegrond-
vloer zijn geïsoleerd. Dubb. beglazing in woonk. en keuken.
IDoor de premie-A-regeling 1991 is de woning blijvend betaal-
baar. Prijs ’ 133.950,-v.o.n. (excl. renteverlies). Premie-A-

I I
i .

SCHAESBERG: ruim vrijstaand woonhuis met gas-c.v., gara-
ge (2 auto's), tuinen groot terras (ged. overdekt). Pand gren-
staan bosje. Ged.kunststof kozijnen en dubb. begl. Goed
onderh. Ind. o.a. 2 kelders, L-vormige garage, hobbyruimte,
werkkamer en toilet. Part.: ruime hal, toilet, L-vormige woon-
kamer met parketvloer. Bet. keuken met inst. en app. leverd.:
3 slpk- waarvan 1 met vaste wastafel. Bet. badkamer met lig-
bad, douche, 2 vaste wastafels en toilet. Koopprijs/ 298.000,-
k.k.' -1

I

BOUWTERREINEN
KERKRADE-WEST: bouwterreinen vanaf ca. 500 m 2tot
650m2. Koopprijs vanaf ’ 60.000,- k.k.
SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste-
kend en rus,ig 9ele9en Goed e'kbaar- Nabiicen,rum
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend
van ca. 500 m 2tot 1013m Prijzen vanaf ’ 102 000,-v.o.n.i ■

Taxaties,
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale.
k

Maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.30 uur.

Ook 's zaterdags
geopend van

9.00 tot 15.00uur.

En verder volgens afspraak. ■■___■
Heerlenseweg 22, Vfö6371 HS, postbus 31193, I "■" I

6370 AD Landgraaf. I NVM ■ |^
a^* *___JPM__^ ____*___>___> I !___________ ____■ ■p_V>V%V>V> ITIdKCMdIUIJ l/V

m^^^^^^^mm

HOENSBROEK HEERLEN
Vraagpr. totaal ’ 175.000,-k.k. . Vraagprijs ’ 109.000,-k.k.
Woonhuis ’ 125.000,-k.k.
Loods / 45.000,-k.k. Uitstekend onderhouden tussenwoning met
Voormalig woonhuis met loods en verdere achteringang en mogelijkheid voor het
aanhorigheden. plaatsen van een auto op eigen terrein.
INDELING:
Souterrain: pr. kelder. Beg. gr.: hal, INDELING:
gesch. winkelr., toilet, loods, achteringang; Souterrain: geheel onderkelderd en ver-
Ie verd.: woonk., keuken, studeerr., toilet, deeld jn prov.kel., hobbykelder, c.v.-ruimte,
fraai dakterras; 2e verd.: overloop, bet. toi- stalling. Beg.gr.: entree, woonkamer, keu-
let, 3 slaapk., compl. badkamer. Alg.: re- ken, toilet, ruime tuin en achteringang; 1e
presentatief karakteristiek woonhuis. Een verd.: 3 slaapk., badkamer met douche en
object met legio mogelijkheden. Onder- vaste wastafel; 2e verd.: vliering. Alg.:
houdstoestand GOED. Huuropbrengsten zeer goede staat van onderhoud, perceels-
mogelijk. KAN GESCHEIDEN WORDEN oppervlakte 135 m 2. Goede buurt. Aanvaar-
AANGEKOCHT. . ding in overleg. „„„

mammÊAmr< '''-imÊÊÊÊÊÊÊÊÊi
/

Steens/DebHaye/Wald/Dogge
AS S l R A NïIK - .I>VI S I- t"■K S \J A K r. I.AAK DIJ ONH O K H K N I) GO K I.

GEOPEND: f 1 V HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag I"*" HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden 6432 GH HOENSBROEK
's zaterdags fVTOTW TEL. 045-223434

.0.00-12.30 uur UÜ_MI FAX 045-230033

mmmmm\ Beek

—^ DE BESTE HYPOTHEEK hypotheekshop kramer. . Jj± . i,. ... lr. Elsstraat 1 - Tel.: 046-373601I i AT^L. KUN Jb Gronsveld
_____! _K MICT __irCD MICCCM HYPOTHEEKSHOP PUSTJENS B.V.m INICI rVICCn IVIIOOCI _. Rijksweg 37A - Tel.: 04408-1423
V NVMI _■_■ : féW Hoensbroek

HYPOTHEEK a^ Om die ene, voor u juiste hypotheek te HYPOTHEEKSHOP STEENS/
SHOP _ féW kiezen, krijgt u nu deskundig advies. DE LA HAYE/WALD/DOGGE

mm^M Van de NVM Hypotheekshop. Uit alle Hoofdstraat 88-Tel: 045-223434
nr. in/M uvonTuct.curiD hypotheken van alle geldverstrekkers Landgraaf

li DE NVM HYPOTHEEKSHOP selecteren wil voor ude juiste. Tegen HYPOTHEEKSHOPPICKÉE B.V.H BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN de best mogelijke voorwaarden. Heerlenseweg 22 - Tel.: 045-326767

L'w huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder daneen maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIU

_________?_
4 riante landhuizen

| te Eygelshoven.
= Op unieke ligging. Folder op aanvraag.
| Prijzen v.a. ’ 275.000,- v.o.n.

= Heerlen-Welten
= De Kommert 75

Patiobungalow, met losse garage, entree met toilet, li- =ving ca. 40 m 2met open haard en schuifpui naar patio.
= Hoger gelegen open keuken met installatie, bijkeuken
5 en drie slaapvertrekken. Badkamer met ligbad, dou-

che, dubbele v.w. en tweede toilet.
Prijs ’ 235.000,-k.k. |

E __________ vul == __j^ ■= _____!
___ —

= Hoensbroek
I (gemeente Heerlen)
| Stationsstraat 120
= Halfvrijstaand woonhuis met zijentree, royale hal met- =

toegang naar woonkamer, keuken en studeer/slaapka- =mer. Vanuit de keuken is een betegeld terras bereik-
baar (69 m 2). Op de verdieping bevindt zich een

= saunaruimte, wasruimte, badkamer en drie slaapka-
= mers.
| Prijs ’115.000,- k.k. |

** Hoensbroek
Y*^ I\^ (gemeente Heerlen)

H] t,X Stationsstr. 116-118____ Café-bar met disco-
fel |M| "*■"■»

ruimte, voorraadruimte
"*Bil ||| en keuken. Beparatein-

<|ï t» H gang naar een achttal =
—^ | appartementen, alle-

'll I met woon-/slaapkamer,
_~Eyi open keuken en dou-

WSL»*> Prijs ’ 285.000,-k.k.

i\mmT~Z^£ ""^^^_^SlS~ j ___*W^^-* ■.. .'■-■ '*'V-' '"P __________ I —~ .f " w^",c —— ______iMM__ I —
I ________.__! _p_m_____i Bl ■ ?■' __i I
I _. *______. I H___________L__M___________l

= Kerkrade-Bleijerheide
| Bleijerheiderstraat 53 53a

Ouder, ruim woonhuis met kelder. Begane grond met == woonkamer, keuken en complete badkamer. Op de-
verdieping is een tweede woonruimte met woonkamer, =
keuken en twee slaapvertrekken. Geheel nieuwe bad- == kamer met ligbad, douche, v.w. en tweede toilet.

= Prijs ’ 125.000,- k.k.

| | Exdel Parklaan 7
EteLjj. » I Vrijstaande bungalow 5| JÊÊ _-_ [ _j__ lop 2000 m2grond- lnd- |I o.a. inpandige garage-

I met prov.kelder, L-vor- E
I mige living met tuinkon- §
| takt, dichte keuken, =

twee slaapkamers en =
aanbouw met separate E
woonunit.
Prijs ’ 325.000,-k.k.. = __ Partij-Wittem

__«__! "~!~'1<0Ê0\ Hub- ortmansstraa, 12 -fÊPftm HA. ■_> Halfvrijstaand woonhuis- =| ;_ |jM met inpandige garage, EI rustige ligging en met- §
| j i£« I zo _ aangelegde tuin.

I Entree met garderobe,
BpW^SÉIb I woonkamer en open E

= m '■ keuken met witte plavui-
= zen vloer. Keuken met kunststof installatie en bergruimte

onder de trap. Tussenportaal met gastentoilet en trap =
naarde verdieping, alwaar drie slaapkamers en betegelde
badkamer met douche, vaste wastafel en tweede toilet.

E Bergzolder.
| Prijs ’ 179.500,- k.k.

I Kerkrade-Centrum 5
I Hoogwaardige kantoorruimte, ca. 300 m 2, met par-

S I keerruimte. =

IL^BC Makelaardij f
Akerstraat 23, 6411 GW Heerien ,Qft
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans nvm

„iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiniiiin

Jciquind!
HOENSBROEK■ CONST. HUYCENSSTR. 24 DR. A. SCHWEITZEftS

___É_l____________________B____________H_____ i_H

I Energiezuinige hoekw. met gor. en Royaal halfvr.st. woonh. "J^I grole tuin. Ind.: hal, woonkreuken terras, luin en garage. In *%
len portaal m toilet. Ie verd. over- fraai verbouwd. Ind: hal,*B
I loop, 3 slpks., badk. met douche m open keuken met eiken^fllenv.w.. 2e Verd.: ruime zolder, inslall., gar, en berging. WI bereikbaar via vasle trap. Alg.: 3 slpks en badk. mei '*9r^BIDe woning is oplimaal geisol. en v.w. 2e Verd overloop, *H
I voorzien van heteluchtverwarming cv. ruimte en bergruimttß II Bwjr.'B4. 0pp.284 m 2 Geheel Aanvaarding medio '92 \I rdluiken. Gasverbr. ca. 1500m3 Prijs: ’. 186.000.- I■ Prijs: ’. 145.000.* Wc. ' I
I HEERLEN,■ SCHANDELERBOORD 9-G _____________^^^V d_u ~ __w^_i___'

I Modern appartement op de Ie verd.I Ind.: berging, hal, woonk., balkon,
I open keuken m eetbar, badkamer Hn|P*f^u__l!^_flI m douche en v.w., aansl. wasaut. _______________i___l_lA^M^Mv_______RI slaapk. Dubbel glas, hardhout! Hj __U^J^"-(_!__2I Aanvaarding direkt■ Prijs: ’. 59.000,- k.k.

I HEERLEN, SITTARD,■ RAADHUISSTRAAT 54 M. v. BOURGONDIP1

«_^i|i!___B___Tfet,'''V p_

H Appartement op de 1 e verd. In jongewijk gel. modefl "JJI (lilt aanwezig). Ind.: royale entree, woonn. met gor. en cv 'f.■ woonkamer, keuken, 2 slaopks., hal, woonk. m parket, keijI badkamer mei ligbad en v.w mooie tuin m terras. 1 e ""I berging. Servicekosten ’. 15/,- 3 slpks., bet. bodk. m dou"^I per moand. De woning is voorzien en 2e toilet. 2eVerd. vas|e, jI stadsverwarming. royale hobbyzolder. Bwjr. L
I Prijs: ’. 89.000,-k.k. Geisol., rolluiken. Aanv. d<*

Prij»i /.139.000,-jt*
I HEERLEN, VAESRADE,
I AGAATSTRAAT 24 VAESRADE 85

I _**~ __B MHmJ|^V I

I Modem verbouwde hoekwoning Keurig vrijstoond woonhu1'B met cv., tuin en mog. voor gor. 2 garoges op 1456 m'ELI Ind.: kelder, hal, toilet, keuken m Ina.: was/cv.-ruimte, ho^I inslol woonk. m plavuizenvloer, kelder, provisiekelder 9*9'■ 2 bergingen, tuin m terras. 1e Verd. hal, toilet, keuken mei insjj'j■ overloop, 3 slpks., bodkamer. woonk. met openhaard,'S■ Bwjr. '52. De woning is voorzien tuin, 2 gar. le Verd 3*r
■ von kunststof ramen en kozijnen. luxe badk. 2e Verd.: t&fj;■ Aanv. direkt. bergzolder. Bouwj. 197^1
I Prijsi ’. 115.000,-k.k. Aanv. in overleg .1■ Prijs» ’. 285.000,J^j
I HEERLEN, VOERENDAAL, JI DE KOMMERT 16 VALKENBURGERWÏÖ'

I Tussengel. drive-in woning m Royaal |uxe karakterisliek Wf|■ inpandige gar., cv. en tuin. Ind.: rn cv., gar. en grote '"'"J^JI beg.gr.: hol, gar., 2 slaapks., m sierpleisler, luxe toilet, 2j|7jl■ terrosen tuin. le Verd.: woonk. m openh., oud-hollandse il*^■en keuken. 2e Verd.: 2 slaopks., app., 20'mdiepetuin opZ/J■ badkamer met ligbad 2e toilet fraai 'terros pergola en iuii"*l■ en v.w.. Bouwjaar 1975. leVerd.: 2 ruime slpks.,■ Aanv. 1-2-92 2e Verd.: grote hobbyzo"^■ Prij»: ’. 129.000,-k.k. 3e slpk. In 1985 gereno^
Percopp. 486mJ Aarw "■ Prijst ’. 258.000,-k>'

■aquinal
Makelaardij 0.G., Taxaties (^Aw^W
Hypotheek-adviescentrum W^miH Kuys de Beerenbroucklaan 28 li

Heerlen
óók zaterdags: 10.00-13.00 uur "".!\ 045-715566 S

_
_^

I*" - - _w_ W**" ___i m
» _<_Uf>*^ _ __■ w

.tv 0* ;

fl\ BORN.KEJUCSJf^J)

JJ__a_l__E_vD^2
ASSURANTIEADVISEURS-ONROEREND °

4.iV.......:.:.;.^^

£/ __E£Fr VERKOOPPaLANN^ ''LEG ZE ONS EENS VOORL**.

/ Moekr//gteenfabrikantméérdeta////sten/ndekrantmetmindermoeite? /é& „ ;
i^^^^O Verhoog de werking vö*1

Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren uw reclamegulden

Zaterdag 7 december 1991 " 46



|plUI!llllllllllllUlllUlllllllllllllllllllllllllll!IIIIIHIl|1 Mooi en ruim wonen in gulpen!
Binnenkort wordt gestart met de bouw van deze E
unieke haltvrijstaande landhuizen volgens onder- £

jjl staand model.

B____i________________ "~

. . ________________ j __! f^^

o* il f■ ___P^ I ü

2 _ uitgebreide brochure met tekeningen zenden wij £■u op verzoek toe. Koopsom ’ 229.800,- v.o.n.
«brunssum ’ 210.000,- k.k.UJppartement nabij vijverpark en centrum op de 5e £■jßrdieping met schitterend uitzicht, opp. 105 m 2. =(Pw.: woonkamer met goed geout. keuken 42,5 m 2, =s
jPalkon op het zuiden 14m 2,3 royale slaapkamers + s_s
Badkamer. Aanvaarding direkt. __:

Jlfc___ |i«p>^^^^ I Halfvrijstaand woon- £Hjl huis met garage nabij £
Ma^^ËJ centrum. Ind.: sout.: £

> H I kelder; beg. gr.: £I I woonkamer
mum^m^m^^m> bijkeuken, garage + S

Wn. 1e verd.: 3 slaapkamers + badkamer. 2everd.: =bering. =Aanvaarding direkt.

WÊr '"" 'tf"~~r||BMrit Vrijstaand woonhuis EES^uj fl met praktijkruimte. E
I' Ind.: sout.: 3 kelders. £fl Beg. gr.: hal, woon- £m^*~l I kamer ca. 29 m 2, =_B^ goed geoutilleerde E
" keuken (eiken), kan- E' "Oor I8m2x4m2, 6 garages. 1e verd.: 4 slaapkamers ==5 badkamer. Aanvaarding direkt.

|L BEDRIJFSPANDEN |
»E HUUR
VOERENDAAL ’ 1.100,- per mnd.■[Jagwinkel in het centrum, opp. 65 m 2 mcl. keuken, ■___
l^rlaagd plafond en toilet.Aanvaarding direkt.

\ " Makelaar o.g. «Taxaties - ==\ " Bedrljfsobjecten " Hypotheken ==i j » Woningen " Verzekeringen

■TTakelaardij W
p
|

Ï^Wl
Hoolstraat 42, Voerendaal

ffl mnrnsmsM |
MVM Met een NVM-makelaar EE
ÜÜ^____lJ koop je zonder zorgen.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BEEK (L)

NOTARIS MR. L.J.T.A. BECKERS
TE BEEK (L)

P Op donderdag 19 december 1991 om 15.00
mr 'n hotel Kempener, Prins Mauritslaan 22 te
TC^ (L.) ex art. 1223 lid 2 B.W. in één zitting bij

en afslag in het openbaar verkopen:
Kroning, gelegen op de eerste verdieping,
Ijl' bijbehorende berging in de kelderverdieping,
E?*tselijk bekend Oranjesingel 74 te Beek (L),
I bekend gemeente Beek (L.) sectie G
l'Cnier 1491"A"30--;(^ing: hal, woonkamer, keuken met cv. ketel,

' {* slaapkamers, douche, toilet, berging in de,r^aardingivrij van huur- of gebruiksrechten
b betaling van koopsom en kosten.

koopsom: uiterlijk 30 januari 1992.v^digden dienen op de veiling desgewenst
i y bun financiële gegoedheid te doen blijken.
!<-."'ngvoorwaarden: op de verkoop zijn van
passing de -Algemene Veilingvoorwaarden
gerend Goed 1987" van de Koninklijke Nota-»,v6 Broederschap, voorzover uit bijzondere. niet anders blijkt.v_
Is* ere inlichtingen, ook inzake bezichtiging, no-
\ s mr. L.J.T.A. Beckers, Marktstraat 1 te Beek,

4< °46-379000.

TE KOOP: MHEER (Zuid-Limburg)
(ruim 10 autominuten vanaf Maastricht)

Boerderij met zeer fraai woonhuis (± 1932),. 'üin en deels monumentale bedrijfsgebouwen.
S%\!_ccl is ruim 9ele9en °P ± °'5 ha 9rond binnen de

kom en verkeert in goede staat. Grotere opper-
vlakte grond in overleg mogelijk.

Te gebruiken voor diverse doeleinden.
SPLITSING MOGELIJK!

Ki Prijs op aanvraag
': AELMANS AGRARISCHE ADVISERING

Kerkstraat 4, Voerendaal
Tel. 045-753255

ADVISERING VOOR UW BEDRIJF

H MUNSTERGELEEN
yQtaris mr. Theo Gelissen te Sittard
ï_. tVnsda9 10 december 1991 om 15.00 uur in café 't Cen-
j*tg bii traat 14 ,e Munstergeleen, ex art. 1223 B.W. in één
L*<oorih Pbod en afslag in bet openbaar verkopen:
iws,err, ,'s met garage en tuin aan de Weverstraat 18 te
■vNrs i n- kad- bekend gem. Munstergeleen sectie C
_\_. sen 1937' samen groot 1,87 aren.
L^rn a' mcl ,raP. toilet, woonkamer, open keuken, 3
:%. 6rs' badkamer met ligbad en douche, zolder,

k^or ": na betaling van koopsom en kosten, zonodig
e van de veilingakte.

SijJ uiterlijk 21 januari 1992.
weekwaarden: op de veiling zijn van toepassing de Al-■^Nijk Onroerend Goed 1987 van de
O'^-rn Broederschap, voorzover uit bijzondere
kj*. |n|en niet anders blijkt.

a'cb>ingen: Notaris mr. Theo Gelissen, Walramstraat
046-510547.

j Moderne stadsvilla's in Weiten
Met de mogelijkheid voor 5 (slaap)kamers !

om 5 (slaap)kamers te IH fl fl I achtertuin gelegen op
creëren. Er is een keuze het zuiden,
uit verschillende indelin- H

Bb_ fl i_J_Ll__^_t» II - Spouw-, dak-en vloer-
indeling: a__É_f lis^^.» isolatie

kamer ca. 35 m 2.Aparte wj, S 4 Jt^nS^ÊÊÊm
keuken ca. 9 m 2met Prijzen vanaf

Garage ca. 16,5 m 2. „■Bfl"^-^'^"^^"^

-^^.-^^.—^^. — . ,_ _ __
____)N Gaarne vrijblijvend volledige informatie over derTlr__lrTl_ A stadsvilla's te Weiten. 10091069111STIENSTRA „

.^— __________ _______ ._.
■^= ■_= _=__ MAKELAARDIJ B.V. StraaL _

_______T_______r__:___rr _________________________________ I Postcode Plaats: ~
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. Telefoon 045-712255* Telefoon: □Maandag t/m vrijdag geopend
van 9.00 tot 21.00 uur OOK KANTOREN TE I'n ongefrankeerde envelop zenden aan:
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur MAASTRICHT EN AKEN j*iens^^atelaardijBV^nwoordnummer 40, 6400 VB HeerlenJ

Executieverkoop
A Op woensdag 11 december

1991 om 11.00 uur vindt er een openbareverkoop
plaats.

De verkoop komt voor rekening van
TeHa Automatiseringsprojecten B.V. zaakdoende
Hoolstraat 25 te Weert.
Te koop wordt aangeboden:

B een complete
kantoorinventaris

w.o. div. kasten, stoelen, Philips
computer P 2000C, koelkast, luchtreiniger,
schrijfmachine, computer P 3100, faxapparaat
6500, info-balie, memo-recorder Olympus S9OB,
div. buro's, multi printerbuffer, matrix-printer,
micro-computer, Philips transportinrichting met
plotter, Philips computer P 200 T, copieerapparaat
Océ type 1900 DF, en wat verder te koop zal
worden aangeboden.

De plaats van verkoop is in het
zalencentrum de Poort van Limburg, Bassin 5 te
Weert.

De goederen zijn te bezichtigen op
dinsdag 10 december 1991 van 13.00 tot 16.00uur
en op de dag van de verkoop van 9.00 tot 10.30
uur, te Weert, Hoolstraat 25.

De verkoop vindt plaats in opdracht
van de ontvanger van de Belastingdienst
Ondernemingen Roermond, Godsweerdersingel
10. Tel. inlichtingen: 04750-95762.

C De deurwaarder
belast met executie,

d Belastingdienst „....

Geef
Toon Hermans

iets leuks
op zn 75ste
verjaardag.

Op 17 december a.s. wordt Toon Hermans
75 jaarjong.Stuur hem een kaartje. Dat zal 'n
verrassing zijn!

Hij zal het trouwens nog leukervinden als
u ook iets voorhet Wereld NatuurFonds doet
Plak daarom 2 postzegels van 80cent extra op
uw felicitatiekaart. Stuur dezenaar: Tbon 75,
Postbus 222,1000 AE Amsterdam.

In de speciale gala-uitzending van de
VARA en de BRT op 17 december, zal dan
naast dehuldiging van Toon worden bekend-
gemaakt hoeveel er door u allen is bijeen-
gebracht voor het WNF. Kortom, stuur
vandaag nog uw kaartje!

Stuur Toon eenkaartje
(en steun het Wereld NatuurFonds).

Deze actie is mogelijk gemaakt doorde Stich-
ting VSB Fonds/Verenigde Spaarbank NV.

ABC Vastgoed heeft nog enige HÉ
fijne huurwoningen voor u! nrr^ ■!__*_£_.____

Het gaat hier om zeerroyale huur-
huizen. Op de begane grond is een " J _^^ ï _^^ "mooie hal, 'n fijne werkkamer met |(_P^_j ___T_S__ Id I _P^

uitzicht op uw eigen behoor- mmmli mWÊmmmW^ \a\m\ I
lijke tuin en een grote berging. t#

if-pn^H-H I voor mensen, die in
p—- WERKKAMER | f

t?..." 'f Heerlen eenruime I;-/■■ BERGING '/ |tj

I^Ebrr4"-" I huurwoning zoeken! I
Een flinke keuken en een prachtige

is__f '__+____. _____Ï£_9t _t_-^j___-t

011 .4.11 Qul _s_ _____ __S§t___ll **'°— — <*^ .^ , ..sj.-.-ïSS _M

"" Ik f? Al die ruime en .__^«__^__BË__l Ü**"
N ovERLow u komfortabele een- Mfltf- EE=3 v gezinswoningen
<~ i__ woonkamer S voldoen helemaal_ = | aan de hoge, heden-
-1 daagse wooneisen. HA""^T En wat de zaak nog Wk ' _______ __________________________
—^ 1 ■— aantrekkelijker Wwrsm^Ê^ __________ ______________________

leverdieping maakt: Pfc^^^^^■ de huurprijzen «■_*■**" IÊÊÊ x^^
bedragen ’ 730,59 per ______________ __maand (excl. servicekosten). ___■__K __. *

Waar vind je tegenwoordig al deze '
ruimte nog? In de Heerlense wijk "<"*■Vrieheide-de Stack is 't nu best HL^.fijn wonen! Een vriendelijke en En bovendien kunt u dan de ,

4_iiis___^lill JRpW|^_:
mooie wijk met erg veel groen- modelwoning even bekijken, _l_____^f____j

voorzieningen. Vlak bij de centra zodat u precies kunt zien hoe u " I
van Heerlen en Brunssum. ,

Op loopafstand van het j^P|j
1 " 1 1 . 1 k- ooi i OO^schitterende natuurgebied - 3 \ \ l —r mAjggg^^mm^^

'Brunssummerheide'. Met -/l' p. W^^^^ .-il
uitstekende busverbindingen, „ slaapkamer ~~ Tj slaapkamer 2

winkelcentrum en basisscholen ° _= %
JÊÊ direkt in de buurt. . =__ I \ TT "|ü T|g _^yt_-_-Er>_ ■ Graag ontvang ik vrijblijvend informatie I

*_ „__ 7* overloop J S ■ over deze woningen in Vrieheide. ■Ce%trale ligging, kortom: een *"^ ' p ' H ■ Naam:ideale woonplek! Deze l; I jTTI I I 1 ,
schitterende huurhuizen zijn '-19*"1 34*~'—32^~ Adres:

nagenoeg direkt beschikbaar. I 2e verdieP'n9 | ■ Postcode:
I Plaats:

Bel ons daarom even voor een straks komt te wonen! Bel ons Telefoon: 3
afspraak, of vul de bon in. even en kom ns kijken! Wij | Stuur deze 5^ naar ABC Vastgoed,

Wij gevenu dan alle weten zeker, dat u het hier naar Akerstraat 23,64iiGW Heerlen.
informatie, die u wenst. uw zin zult hebben! mmm mma mmm mmv mmm mmv mmm J

m*ttJgSS& Vastgoedbeheer
ofvul debon to. AWmmX Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.

KUNSTSTOF en HARDHOUT

iS<hmiti[
GmbH jfflß^—

v.Siemens-Str. 6 |p_Jl—)|
Geilenkirchen
Gewer.egebiei 11 m I
Tel. 02451/8069] |__ ______=_

C|&ï Ramen
Deuren

V I Rolluiken
Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

1 \

Te koop/te huur
BEEK. Horsterweg
Direct nabij Airport Maastricht gelegen bedrijfshal, groot
ca. 2.000 m 2te huur. Huurprijs f 100,-/m2 exclusief B.T.W.
per jaar.

GRONSVELD, Industrieterrein
Te koop bedrijfshal groot 1.350 m 2 met kantoorruimte ca.
190 m 2te koop. Nadere informatie en vraagprijs op aan-
vraag.

GRONSVELD, Rijksweg
II Te koop monumentaal (voormalig) cafépand met boyen-

woning. Het pand is zeer geschikt om als woonhuis te
gebruiken. Vraagprijs f 195.000,- k.k.
MAASTRICHT, Centrum
Magazijnruimte, totale opp. 525 m 2, tekoop.
Vraagprijs f 500.000,-k.k.

OMGEVING MAASTRICHT
In de directe omgeving van Maastricht kantoorpand groot
ca. 600 m 2te koop. Nadere informatieen vraagprijs op aan-
vraag.

MAASTRICHT, Akerstraat (nabij station)
Te huur bedrijfshal ca. 150 m 2. Huurprijs f 1.100,- per
maand.

M RUIJTERS
Ruijters Commercieel VastgoedB.V.
6211 EX maast, icht - het bat 8 - tel 043 - 256525
buiten kantooruren:
043-2142 31/043-25 67 12

Limburas
WGDaD^II_LAII



VJu\J_A__yt___ ■■■______y

I HEERLEN, 't Loon LANDGRAAF, Hoofdstraat 106___ __ glflil ■■!.■■ Op de entresol van dit goed geoutilleerde winkel- optisch goed gelegen winkelruimte ter grootte van
a || centrum is nog één winkelruimte van ±80m2 te ±70 m 2 v.v. toilet. Zeer geschikt voor o.a. slijterij.

ntlaßSKl __li huur Het geheel is fraai afgewerkt en v.v. exclusie- hakkenbar.stomerij, mode, Dibevo, bloemen, CD.,

««"»■■■__? ve uitrusting. Uitv. gegevens op aanvraag. etc. Winkeluitbreiding is bespreekbaar. Uitv. gege-
||«l I*_L j_fc __Ü_P_l vensopaanvr.

|f I»*» 9éTm■ __ 1 KERKRADE-EYGELSHOVEN, Portbeemdenmmm Naast supermarkt gelegen nieuwbouw winkel- LANDGRAAF/SCHAESBERG, Hoofdstraat/Past.RW^ S ISK' l ;; ruimte. Oppervlakte ± 230 m 2, frontbreedte 18 m. Schattenstraat______ ■____ »__ l».-^» » ' Huurprijs f. 165,-/m2 p.jr. excl. 8.T.W., uitvoerige in- Gunstig gelegen representatieve kantoorruimte ter
_^K _y^^ _P___fj___P * """S^

_______
H formatie op aanvraag. r grootte van ± 230 m 2op de leverdieping v.v. liften

Mm WAfA ' ■ KERKRADE, Akerstraat.
■ ■ m- ' ___—i~ _____■ Naast Aldi-supermarkt te huur (nieuwbouw)-win- '!_■ —""" kelunits, in oppervlakte varieërend van 40 tot 120

mUmm rn2, waarvan één met boyenwoning. Uitermate ge- LMUNSTERGELEEN, Oude Heerlenerweg 41
schiktvoor o.a. kapsalon, mode, A.G.F., bakker, dro- Te koop bedrijfscomplex met bouwkavel. Bedrijfs-
gist, tabak/lectuur, reisburo e.d. Huurpr. en verdere pand bestaande o.a. uit werkplaats, magazijn, rom-
info op aanvr neyloods, 4 garages en kantoorruimte. Totaal per-

ceel 1725 m 2. Bouwkavel 1840 m 2. Aanvaard._ KERKRADE, SPEKHOLZERHEIDE, Akerstraat 1-1-1992.
T__ KOOD/te hUUr HEERLEN Kasteellaan 96 In gezellige winkelstraat te huur goed afgewerkte Prijs mcl. kavel f. 500.000-k.k. excl. B.T.W.

■ _" pj-ww|«_ »■*» ".—«-■ winkelruimte ter grootte van 320 m 2 8.V.0., voor-
BEEK. WethouderSangersstraat 23a f "" van o a. tegelvloer Imeressel Bel dan even NUTH-VAESRADE. Naanhofsweg
Bedrijfscomplex bestaande uit drie aaneengeslo- __^^«____ V°°r ultvmform- c- q-bezichtigingter Plaatse! Centraal gelegen opslag- en magazijnruimte, opp.
ten eenv. hallen, totale opp. ± 5600 m 2BVO., vrije .____■■ ~,,-..,..,, ♦..._„_..-_.._ ± 250 m 2BVO mcl. kantoren, met verhard voorter-
hoogte sm, v.v. asfaltvloer, 7 poorten, kantoortje ____ ___- h ["öustrieterrein rein alsmede ruim halfvrijstaand woonhuis met ga-
en verhard voorterrein. Gezien ligging zeer ge- ____________■__! Abdissenboscn/KeewegTJi rage en tuin. Het geheel zeer geschikt voor aanne-
schikt voor o.a. volumineuze detailhandel, groot- iSmk üt ___' mer schilder, dakdekker, loodgietersbedr. e.d. Prijs
handel, op- en overslag e.d. Huurpr. f. 190.000- faJÊjÊÊÊ ___Éf _f>> f. 345.000-k.k. Aanv.: spoedig.
/excl. BTW. Kooppr. f. 1.600.000,-k.k. ,_^É___ mWi"-
BORN Heirweg JlilflWß Kjfe SITTARD, Rijksweg Centrum
Nabij A-2 gelegen bedrijfscomplex bestaande uit ~-"'! :: __P__L_. Naast no9te openen exclusief snooker-Zbiljartcen-
-1350 m 2bedrijfshal mcl. 150m 2 inpandige kantoor- EL=s, >■"> ____■ (________ i > trum is nog ± 300 m 2ruimte te huurvoor eenRES-
ruimte, zeer ruime bedrijfswoning/c.q. kantoorge- Bjliilll ||| ■tóiÜ^ TAURANT. Uitbreiding mogelijk. Zeer aantr. huur-
bouw 200 m 2 en verhard terrein. Perceelopp. ____________■_________——■__■■■ voorwaarden. Uitv. info op aanvraag.
± 3000 m 2. Het pand heeft een zgn. E.E.G. erken- Optisch goed gelegen winkelruimte, opp. 380 m 2, ____■__ning, en derhalve uitst. geschikt voor bedrijven in met achteringang en kantoor/woonruimte opverd. SITTARD Stationsstraat/Bergstraat
defood-sector. Uitv. gegevens en koopprijs opaan- Aanv direkt. Huurprijs f. 34000,-/jr. excl. BTW. Nabii

_
sta.;ongelegen nieuwbouw winkelruimte ter

vraag. grootte van 950 m 2 8.V.0. met ruime parkeergele-
BORN Parkweg 62 HEERLEN,Promenade genheid op achterterrein. Uitvoerige informatie
Op zichtbare lokatie gelegen goed onderhouden en Pfl omtrent oppervlakte, huurprijs e.d. op aanvraag,
afgewerkt kantoor/praktijkpand alsmede ruim _i_________l . __
woonhuis met tuin. Opp. kantoor/magazijn en ar- SITTARD. Voorstad _i _
chief 200 m 2, woonhuis met o.a. woonkmr, luxe _#■*«__. RoYaal winkelpand met 14 m. front. Gunstig gele_-
keuken, eetkmr, 3 sl.kmrs, badk, vliering. _# Pta___. 9e,n aanwinkelpromenade. Opp^beg.grond ca. 500
Koopprijs ’ 295.000- k.k. AW "^^SÊhm^ m■ 1e verd- c„ 400 m I. 2e v? rd; 9<_-- wmke.' ged'

_rF Hr____ woonruimte. Aanvaarding direkt. Koopprijs op
BRUNSSUM,Rumpenerstraat 7 ___# " "iBUM __» u>___ „' . , i .; „, „,„ aanvraag.
Te huur nieuwbouw winkelruimte ter grootte van ÉW _#**___ W I I Optisch goed gelegen werkplaats/opslagruimte,
±80 m2BVO. Oplevering casco, mcl. c.v.-installatie JT, ffl%»,_ «l|_*__jl separaat kantoorgedeelte, vrijst. woonhuismet ga-

Cn-r« Dn „__,.« u

vën^l^rfiSfej _3"2J_£KT LfT SS? __.^n^PLkln; Sn|n_rJoegenwinkelruimte, opp. 95
p espreekbaar IS<l*r_Z^^l|i s^wJc«^/Sawa^ Perceel assx

Te koop representatief kantoorpand met achterge- B___ Sl ______. p______—^—-^^^legen bedrijfsruimte, parkeergelegenheid en op- ■V'fekg H_____a_|
slagterrein. Opp. kantoor 575 m2, bedrijfsruimte to- _______■ ï__^_l
taal 950 m 2; perceel 4100 m2. Aanv. direkt. Prijs op _M^fl HR>_>___________________i __^^__. 1 1aanvr. In kollegiale samenwerking met VAP/G&W ■ 1 mm^____r ■£ _H__rJi ___^fel ITf^rtOGELEEN, Winkelcentrum Zuidhof B^^ ■Te huur zeer compleet afgewerkte nieuwbouw a"_*__^__—__p»__—<. ... I _^ I _____ I mmm I
WINKELUNIT opp. 70 m 2BVO. Goede zichtlokatie. Op loopafstand van station te huur kantoorruimte ■ _____

_| I ■—-m ■ ■■_
H

Pand v.v. tegelvloer, syst. plaf., CV., kitchenette, toi- op 2e en 3e verd.. oppervlakte per verdieping be- m |^| ■ ■ ____M I ■ JêmmmW
let etc. Zeer geschikt voor b.v. mode, sport en v.t., draagt ± 110 m 2, v.v. scheidingswanden, systeem- lMmmmmwmmmmJ\ ■ ■ ■ ■ _____1 ■ ■_-^__^
schoenen. (Horeca uitgesloten). Aanv. direkt. Huur- plafond, vloerbedekking, verwarming. Zeer aan- _ __ _
prijs f. 1.750-p/mnd excl. BTW, trekk. huurprijs. Uitv. gegevens op aanvr. -»■■__■ /\ 'llfx _l l_ _ /
GELEEN.M,urrtspark2 3 HEERLEN.Ven.ostraatB , KUIItCrS COmiTierCieel VaStgOeO B.V.

Te koop karakteristiek kantoor/praktijkpand met Te huurwinkelwoonhuis. Winkelopp. ±75 m2.Wo- />««« «P.'u I _i..i! 1 tnin_C CÏOO/I/I
een kantooropp. van ruim 300 ml, (excl. archief- en ning met o.a. woonkmr, keuken, 3 slaapkmrs, bad- Dlol Ao SlttarCl - StBtlOnSpiein I " lel U4D — D4.ÓÓ 1*1*
kelderruimte). Royale parkeergelegenheid op ei- k mr. Aanv. direkt.

Peg"Sijs.' _95 000 -°kk' + 2880 m2**""' '" °Ver" HuurPriisf- i-250,Wmnd.excl. btw. bujten kantOoruren:o47s2-3143 / 046-519882 / 04492-6046

-i ; " I ■

"\: bedden/pecioolxciok

ï GEERIIDGS bv
ROERMOND, Luifelstraat 42. Tel.: 04Z50-18624

HEERLEN. Gringelstraat 9. to. Nutsbedrijf Tel : 045-Z22493
_»»««_e_9(_r«_ donderdag koopavond

MEERSSEN
I.G.J.M. Schoonbroodt, notaris te Meerssen, zal op woensdag
11 december 1991 om 15.00 uur precies, in café Les Aimés
aan de Markt 24 te Meerssen, ex art 1223 BW in het openbaar
in één zitting bij opbod en afslag verkopen:

WONING
met garage, voor- en achtertuin met achteruitgang, aan de
Past. A. Somyasingel 54 te Meerssen, kadaster Meerssen E
987, groot 1,65 are.
Indeling: gelijkvloers: hal met toilet en trappenhuis, zitkamer
met berghok en aparte keuken;
1e verdieping: overloop met vaste zoldertrap, drie slaapkamers
en badkamer met ligbad, wastafel en toilet;
2e verdieping: één zolderruimte met cv.-ketel.
Aanvaarding: koper kan na betaling van de koopsom voor ei-
gen rekening de ontruiming van het gekochte bewerkstelligen.
Betaling koopsom: uiterlijk 22 januari 1992.
Veilingvoorwaarden: van toepassing zijn de Algemene Veiling-
voorwaarden Onroerend Goed 1987 van de Koninklijke Nota-
riële Broederschap, voorzover uit bijzondere voorwaarden niet
anders blijkt.
Nadere inlichtingen, ook inzake bezichtiging: notaris Schoon-
broodt, De Beaufortstraat 22, Meerssen, tel. 043-644848. d_s6.

I

Te koop pl
I i Uniek gelegenkantoorgebouw ca.

aan het Mgr. Nolensplein 66 te Venlo
De inspecteur derDomeinen, Mierloseweg 2c (Postbus 233,5700AE Helmond),
tel.: 04920-36880, zal op WOENSDAG 5 FEBRUARI 1992 v.m. om 10.00uur te
zijnen kantore in het openbaar bij inschrijving verkopen:

II.
_H___f'^P::£__. ■-__fË_____f HMm:::-:. -*-fe %■ «taiÈÉfc"■■■~>'"<:'&i) ___________!____P^_______„___C_____________ï' £__■ ■■-**-

_£$ «________H__i j^BKw^- s ___Sl__(; i__3__l__.
.. r _ , _Pt=___Fj_L JjMiH E________B-Mi_____£____________________

É_____i-i_____i___»______ JBn# HBWBl__S___Hfc4__»_-__.. I_s2k__Es!l___^:: *h* *_____3t__h Bh^S *-^^___fißl_r_-__*^ '::';'^^_jf_______________l ■«?_«.

_
__B_B___ïi_______________. i^' ■:^!__!!__9_______^*P?__i^___ _s_l_____¥^'^_^i>______

__■«_■ «SM* !ïtr*

*s_p ip_^^'°k'_r^> :__■*_■ _____É_É__S___i

SS_?^^_ 1... *._*«*

f i

het voormalig kantoorgebouw met ondergrond, Het goed is vrij en onverhuurd.
erfen verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Er is uitsluitend op DONDERDAG 12 en 19
Mgr. Nolensplein 66 teVenlo, uitmakende een december 1991 gelegenheid tot bezichtiging van
gedeelte van het perceel kadastraal bekend 10.00uur tot 12.00uur en van 13.00uur tot 15.00uur.
gemeente Venlo, sectie I, nummer 5205, ter
grootte van ongeveer 22.71 aren. De voorwaarden en inlichtingen zijn verkrijgbaar
Het pand bestaat uit 4 bouwlagen en heeft een ter Inspectie voornoemd en ter plaatse op de
netto-vloeroppervlaktevan ongeveer 2370 m 2. dagen van bezichtiging.

■^——-—
NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

HEERLEN:'Prima gelegen, sfeervol halfvrijstaand-
woonhuis met garage voor meerdere auto's!
Ind. hal, woonk. (± 35m2), keuken m. moderne mr.
gar.(10.70x4.50) 2 bergingen, bar (5.70x5.45) m. buf-
fet en tap. install. 3 slaapk. + mansarde kamer
(7.20x3.50), badk. m. ligb. v.w. en 2e toilet, zolder.
Ramen/kozijnen hardhout. CV.-ketel 1989. Ged.
roll. Geen bebouwing ad. voorzijde. Aanv. in over-
leg. Vraagprijs f 172.000,- k.k.

" KERKRADE/CENTRUM: 'Zeer ruim, deftig
herenhuis met kantoren!'
Ind. div. kelders, prachtige vestibule, 2 kantoren,
bergingen en loods bereikb. via aparte ingang,
sfeervolle woonk. (±6Om2) dichte keuken, kantoor,
6 slpk., badk. Zolder. Ged kunststof ramen/kozijnen
m. dubb. begl. Bwjr. 1930. perc. opp. ± 300 m .
Aanv. i.o Vraagprijs f 200.000,- k.k.

HEERLEN: 'Herenhuis met garage, op loo-
pafstand van centrum!'
Ind. prov. kelder, woonk. '35m2' dichte keuken m.
mod. mr. ruime berging, 3 slaapk. badk. 2e verd.
bereikb. via vaste trap m. mogelijkh. v. 4e slaapk.
Bwjr. 1928. Ramen/kozijnen ged. kunststof m.dubb.
begl. mgd. roll. Vrij uitzicht a.d. voorzijde. Aanv. in
overl. Vraagpr. f 139.500,-k.k.

.^Kramer Igfl]
fA^T Makelaardij o.g. ■■■

CS^J Verzekeringen Lke.aarJ
BEDRIJFSRUIMTE

WIJNANDSRADE, Brommelen
Geren, boerderij best. uit boerenwoonhuis en bedrijfsr.
Woonh. is uitgevrd. in „splitlevel". Ind. 0.m.: woonkmr.,
keuk., 3 slpks., badk. Bedrijfsr.: 3 kantoren, schuren,
werkplaats, magazijn. Perc.opp. ± 2100 m 2.
Ook geschikt voor paardenliefhebber. Vraagprijs
f 395.000,- k.k.
MEERSSEN, Gansbaan
Goed gelegen woonh. m. loods (18x16 m). Ind. 0.m.:
kelder; beg.gr.: woonkmr. m. leist.vloer, luxe eetkeu-
ken, con.pl. badkamer, kantoor; 1e verd.: 3 slpks.; 2e
verd.: zolder met zolderkmr. Loods: staalconstructie
met metselwerkwanden, krachtstr., kantelpoort.
Koopprijs ’ 275.000,-k.k.

ELSSTRAAT 1, 6191 JW BEEK ® 046-373636

I
HOENSBROEK
Halfvrijst. woonh. met cv., garage, tuin rondom. Ind.:
woonkr. met parketvl., keuken met eiken keukeninst., 4
slaapkrs., complete badkr., vaste trap naar zolder. Gron-
dopp. 390 m 2. Inhoud ± 460 m3. Prijs ’ 169.000,-k.k.

NUTH
Gerenoveerde boerderij met stallen, binnenpl. en tuin,
hobbyruimte met zolder, woonkr., eetkeuken, bijkeuken, 4
slaapkrs., appartement met eigen entree, woonkr.,
slaapkr. en kitchenette. Grondopp. ± 2400 m 2. Prijs

’ 349.000,- k.k.

Inlichtingen:
Makelaardij Fons Heuts B.V.
Nuth
Beëdigd taxateur
Tel. 045-244636 05152

vastgoed!
k__l_.l ___!_______________! fooninstallatie. Nieuwbouw kantoorinde- I
■Ailk__U____ _Ü____H ling naar wens. Huurprijs hal ’ 6305,-

-p/mnd. Huurprijs kantoor ’ 100,- tot II
BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT ’ 140- p/m 2/p/jaar
Winkelruimte ca. 200 m 2, showroom 50 _n____Dn__ __ .„iueiifl m 2alsmede 150 m 2kelder. Huurprijs HOENSBROEK,BfKOUMEN

k _J . . mnn n/mnri Nieuwbouw bedrijfshal ca. 350* met|M ' P kantoren ca. 200 2 geheel bedrijfsklaar ,
GELEEN, MAURITSLAAN opgeleverd. Huurprijs hal ’ 60,- p/m2/p/1

mm Winkelruimte/showroom ca. 325 m 2\'- kantoor ’ «0,- ftfrr.-p.jr.
beg. grond en 275 m 2op verdieping als- „neucnpiwii pa«aptiuirJ mede 2 verhuurde appartementen. . °! ~ ? _*r „'_T^Pt _ _/1,,.,_

a (huuropbrengst ± ’ 15.000,. Vraag- Gedeeltelijk gerenoveerde hoeve (kasko- :*1 nrü. f " nnn k\ v oplevering) voor vele doeleindenge-Pri|S ’ 39U.UUU, K.K _
chikt Qp 5700 _..,

gron(}Qpperv,akte*HEERLEN, CENTRUM uit te breiden tot ca. BÖOO m 2.Vraag-
Winkelruimte ca. 70 m2aan vóetgan- prijs ’ 425.000,-k.k.
gersdomem Huurprijs ’ 1700,- p/fnnd. HOEMSBROEXi JEU6WIWiBWI6
HEERLEN, CENTRUM Bedrt]fsrutmte met showroom ca. 1340
Winkelruimte ca. 300 m2aan voetgan- m 2. Voorzien van receptie, diverse kan-
gersdomein. Huurprijs ’ 5000,- p/mnd. toorruimtes. kantine, wasruimte, maga-

É,__.J|s ' zijn. rotpoorten en buitenterrein. Huur-
HOENSBROEK, MARKT prijs ’ 7000, p/mnd.
Ca. 380 m 2winkelruimte met royale
parkeervoorzieningen. Huurprijs WERKRADE, DENTGENBACH
f 13.400.- p/mnd. (NIEUWBOUW)

Bedrijfsruimte ca. 2000 m2-met kanto-
NUTH, STATIONSTRAAT ren ca. 764 m 2. Indeelbaar in units.
Winkel 'toonzalen ca. 800 t$ met maga- Hoogte hal 6,50 m. Huurprijs op aan-
zijn en werkplaats ca. I.Öm2 inclusief vraag. 1
royale boyenwoning niet 3 slaapkamers. I
terraskamer, toilet; badkamer en keu- MEERS/ELSLOO, KLOOSTERSTRAAT
ken. Perceelgrootte 2250 m2, parkeren Semibungalow met bedrijfsruimte totaal
mogelijk op eigen terrein. Vraagprijs ca. 600 m 2en twee garageboxen. Koop-

’ 410.000, k.k. prijs ’ 295.000,k.k.
SITTARD, PARADIJSSTRAAT SITTARD, HANDELSSTRAAT
Winkelruimte ca. 100 m2+ 100 m 2kei- Ca. 1000 m 2bedrijfshal met kantoor-
der aan het voetgangersdomein. Huur- ruimte en kantine. Inclusief royaal land-
prijs ’ 4000, p/mnd. buis met o.a. grote woonkamer, keu-

ken, diverse nevenruimtes, 4 slaapka-
SITTARD, STEENWEG mers, badkamer. Koopprijs op aan-
Lunchroompetit restaurant inclusief in- vraag,
ventaris, met boyenwoning. Koopprijs
op aanvraag, eventueel te huur. SITTARD, HANDELSSTRAAT

Bedrijf sobjekt bestaande uit bedrijfshal
■„■■-i , Tn?__l___________________________l ca 240 m2. loods ca 115 m 2.kantoorl-f-J-_l_#__l _______ ca. 37 m 2en royaal woonhuis met op

de begane grond o.a. keuken, bijkeu-
GELEEN CENTRUM ken, woonkamer met open haard, slaap-

Representatieve kantoorruimte ca. 330 2 kamer * tad^«n 0
verdeeld over 3 verdiepingen in vrij- 3 slaapkamers met doucne. Koopprijs
staand herenhuis. Huurprijs ’ 2.400, op aanvraa9-
P/mnd SITTARD. RIJKSWEG NOORD
HOENSBROEK, AKERSTRAAT NOORD Bedrijfsruimte ca. 360 m 2met kantoren
330 m 2kantoorruimte; compleet afge- M\2M„TI .&.i?S_2f_.«,S
werkt, ook in gedeelten te huur. Huur- met expedihemogelijkheid. Huurprijs
prijs/150, p/m 2 p/jaar. ’ 4500, p/mnd.

HOENSBROEK, DE KOUMEN |TI ,̂M; ?HV"7olP^ïlnn.o .zn m
70 m 2kantoo ruimte, toiletgroep en Bedrijfshal ca. 720 m.h oogte37o m.
pantry. turn-key oplevering Huurprijs SSS0".? ?' s°° 9P '’ 1.000, p/mnd. ’ 4_..uu_, k.k.

fü^SS?"' TECH"°PORT"EUROPE ïSSfSS^wé showroom
3470 ""kantoorruimte op uitstekende ± 22° m,2- keuken, toiletten
zichtlokatie aan de A2, waarvan nog be- *»v 'schikbaar ca. 1600 m 2. Zeer hoog af-
werkingsniveau, ruime parkeermogelijk- rn« ?,' rek,e aansluitinfli op autowegen-

heden. In uniis vanaf 200 m 2 Huurprijs net- Vraagprijs ’ 585.000,k.k.

’ 205, p/m2/p/jaar.

MAASTRICHT. AIRPORT (NIEUWBOUW) i3-.1-__WISWïW3I.._tIMM
540 m 2kantoorruimte geheel gebruiks-
klaar opgeleverd. Ook in gedeelten te wuBESCHIKKEN OVER DIVERSE
huur. Huurprijs ’ 185, pm2/p/jaar. BELEGGINGSOBJEKTEN IN
STEIN, HEERSTRAAT ZUID E!?..-.^JT"0 G°ED
Kantoor/winkelruimte ca. 250 m 2.Evt. WA"A ' 'uu-w,u.--

met boyenwoning (huur ’ 600, p/mnd)
en drie garageboxen. Huurprijs kantoor _T_l_r/-__?_?Tf______i
winkelruimte ’ 2500, p mnd _p.__P_r._l_3i_.3_..M >_____H

h_ -ti-.l__-__-ll.__l .S-l - winkelruimten (te koop of te huur)
11 _ j_vii___ iiitii .____________■ van 5Q ,ot 1 50q m 2 jn genee| Ljmburg

ten behoeve van landelijke winkelke-
HOENSBROEK, DE KOUMEN lens;
Bedrijfshal ca 1160 m 2met nieuwbouw ,
kantoren ca. 270 m 2(turn-key) en bui- - winkels op A-1-lokatie vanaf 40 m m
tenterrei.i ca. 750 m 2.Hoogte ca. 7 de plaatsen Maastricht, Heerlen,
meter, voorzien van o.a. 2 dockshel- Roermond, Geleen en Sittard;
ters, rolpoort, verwarming, kracht- .... .... „,
stroom, goede isolatie, alarm- en tele- a - bedrijfsruimtes vanaf 100 m 2.

\Z_3k_
V&HVASTGOED j

Hulterweg 28, 6438 AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620

■ --/ PÏ_^ ,—-■_■■__■__■-_----—.^__l,

r___________________________LP
tl l i ii i 177-Visgraal \£-

De vloer met karakter w>!>^
* Ouderwets in prijs en vakmanschap \w(Xv< y s_- f
* Specialist in eiken plankenparket >NSoSS\_x nli 1.1 i.f^J
* Machinaal schuren en borstelen van /y^//7A -^

bestaand parket | 1 —r"^* Dealer: Lamett - Pergö - Star - —— _l_ — L-^
Laminaat I—. I—.—~~~^ADe supersterke vloeren uit Zweden 1

-|Qi!i^^s^iS__S__Eß__flG__3SEE
_____l__fe_i_____ÉA__ÉV>^V'^__HMÉ___MV

VERHUUR Appartementen
-■■I /«-MC "" in de no9ere prijsklasse kunnen wij snel en op de "VIA OW** — voorwaarden voor u verhuren of verkopen.

—'" Bi' vernuur keuze uit verhuur voor korte of langere ter
BIEDT _ al dan niet gemeubileerd.

-j-^Zïz Woonhuizen
MQ_3_____J_JK__ in geheel Zuid-Limburg en België kunnen eveneens
~ | I ' ons worden verhuurd op de beste voorwaarden.

HEDEN- 1

TnTI tank^srokxi og
S__i^ Rechtstraat 93, 6221 EH Maastricht| Tel. 043-254771 Fax. 043-254675 J_,

Zaterdag 7 december 1991 " 48Limburas



Zaterdag 7 december 1991 " 49Limburgs
\ITGDGD^II_L__UI. MENSEN MET EEN BETERE SMAAK

KOPEN HUN MEUBELS BIJ moois,eco,,eï^"dt-

DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT ïKKïïSESS__ 2. klassieke en moderne meubelen in diverse
✓ . stijlen, houtsoorten en prijsklassen;

,-- ■_________________________! 3. scherpe prijzen voor binnen-en buitenland;
V^' _^3 een schitterendeen smaakvolle presentatie;

[i^l^ii:]l_|;Wiii-i7: i_T_j I lA^ s.een Pretti9e bediening en deskundig advies
mm^Am\ __■■___________—_ __^__^| (binnenhuisarchitecten aanwezig);

J&Sï-.^ 1 la__JÜ_É________= /________T___t* I ,__ 6. een groot assortiment van bekende
wK___ll____ 1 11_Hillll lal I'_______ _lii_________—~~^p____F_ft____!_/R_\ merkartikelen, o.a. Auping - Artifort - Bench
'«Pfl _B '■'''____ 111 I Ir^ilrV llfi 111l'l __Éf_\l_||'iV " Rolf Benz" Castelijn " Harvink - Hennie de
Vif'lPßy _| 1,1,1.1 1.l I4______*l V 1)^ l'l l'l'l'l I 1! ''"tfwlw. Jong - Young International - Metaform - Pastoe - Leolux;
!ÜMift:./ r ■^ t _a,^.-^a,_3 i,,

~^~
''■ H 1.1.1.11 l ■'■'■__Bl IÊÊb 7.eenjuweelvaneenslaapkamerafdeling;

mM L____^fflß^/'JlJ!ff tójffimJlïï.} H- T^^LT!r'"'^ JO_i-___ mKS' 8* exclusieve moderne en klassieke verlichting.— =ü BE______SiSHHßk«MM^^i Tevens beschikken wij over 100 gratis

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS b.v. ë£__m£S__2f^^
CABERGERWEG 10,6217 SC MAASTRICHT. TEL. 043-215585 's M d fl3 dHet best bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan ,? f.3n**a9s vana uur geopend.
het stoplicht, dan rechts afslaan (dus niet de slinger maar het centrum). Ook te bereiken met stadsbusliin 10. Donderdag koopavond tot 21 uur..
\

*

BEEK(L)
NOTARIS MR. L.J.T.A. BECKERS

TE BEEK (L.)
*al op donderdag 19 december 1991 om 15.00
üür in hotel Kempener, Prins Mauritslaan 22 te
Beek (L.) krachtens bevel van de arrondisse-
mentsrechtbank in één zitting bij opbod en afslag

'■"> het openbaar verkopen:
flatwoning, gelegen op de eerste verdieping,
"iet bijbehorende berging in de kelderverdieping,
Plaatselijk bekend Oranjesingel 72 te Beek (L.),kadastraal bekend gemeente Beek (L.) sectie G

! lümmer 1491-A-31.
'hdeling: hal, woonkamer, keuken met c.v.-ketel,
drie slaapkamers, douche, toilet, berging in dekelder.
Aanvaarding: vrij van huur- of gebruiksrechten

I Jta betaling van koopsom en kosten.
Betaling koopsom: uiterlijk 30 januari 1992.
Gegadigden dienen op de veiling desgewenstyan hun financiële gegoedheid te doen blijken.Veilingvoorwaarden: op de verkoop zijn van
toepassing de „Algemene Veilingvoorwaarden
Onroerend Goed 1987" van de Koninklijke Nota-
bele Broederschap, voorzover uit bijzondere
Voorwaarden niet anders blijkt,
kadere inlichtingen, ook inzake bezichtiging, no-
'aris Mr. L.J.T.A. Beckers, Marktstraat 1 te Beek,
'el. 046-379000.

■<_: —'C* —-
Berben's Effectenkantoor BV

commissionairs in effecten

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË,
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EEN

MINIMAAL RENDEMENT VAN 12%
Al meer dan 20 jaargegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies.
Bel voor informatie of afspraak

043-213871
Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht __

8 u

N.V. VABEL I
jJjüWappartementen, villa's, winkels ...
ideeën naam,
"El werd synoniem van

- degelijke gebouwen: stevige strukturen met
materialen die hun degelijkheid bewezen hebben;, > - esthetische gebouwen: met elk hun typische
eigenheid;- mooie ontwerpen die een zeer comfortabele
woonsituatie scheppen;

~ uitgelezen, weloverwogen ligging: of pal in het
centrum, of in een rustige omgeving met vlotte
uitvalswegen.

k^rscheidene gebouwen in oprichting hebben wij nog
"oop:

te Lanaken in het centrum: Residentie en Galerij
Rubens:

* 4 appartementen 100 tot 125 m 2;

* 3 winkels 58 tot 170 m 2;
te Maasmechelen:

* Mechelen a/d Maas: 1 appartement 100 m 2,

2 slaapkamers;

* Eisden Pauwengraaf: 1 appartement 100
v m 2, 2 slaapkamers.

Igjjoon: N.V. VABEL, 09-3211765176.

' (B nt°or: Hoenderstraat 22 te Maasmechelen.
smeken liefst na afspraak)

TE HEERLEN
St°t,an_,Ssen Prof- mr- A-Fl- Geh'en en mr. R.M.J. van
S.Oq " Heerlen, zullen op dinsdag 17 december 1991 om

rHa ln café de Kroon, Gravenstraat 2te Heerlen, in het
kS. . ex-artikel 1223 lid 2 BW, bij opbod en afslag in éénS
k.nav__.nuis met ondergrond, staande en gelegen aan de
l'l S6Lt°9dstraat 26 te Heerlen, kad. bek. als gemeente Heer--1 CH|.o. L nummer 1054,groot 1.07 are.
&Ver_? n,ree',o,let' woonkamer met openkeuken, berging;

__*a"na irslaaPkamers en badkamer met douche.aa^d.0oPprijs: uiterlijk 10 februari 1992.
J's er. |°'n 9: terstond en in eigen gebruik, na betaling koop-
gÜ6 van ,os,en' eventueel met behulp van de grosse van deN^, eilin9-
I. de*e aranNe: diegene die voormeld pand willen kopen
.' d'6nenankoop wensen *e financieren met gemeentegaran-

A| V'6s van kool^ de vei,in9 in net Dezi'te 2')n van een positief
V_3fT.er.l_ het Bemiddelend Orgaan Limburg.bJ'n9vo_n,Voorwaarden: op deze ve,l,n9 zÜn de Algemene
B* üdensHaarden Onroerend Goed 1987 van toepassing,
ver_'c*!ticijr> u't2onder'n9en zoals vermeld in de veilingakte.
_h .erf h-9 en nadere inlichtingen: resp. te regelen en te"^l.l-i.r r! 1 9enoemd notariskantoor, Tempsplein 25 te Heer--4,-719430).,-719430).

BBJHBBppfliiiiiig
Vaak verkopen wij huizen die de krant net

niet halen. Zoekt u een huis, laat u
vrijblijvend inschrijven.

Zie ook onze etalages St. Franciscusweg 16
en Oliemolenstraat 3

EYS:
Mr. dr. Froweinweg 30. Mooi gel. semi/bungalow, 3 rui-
me slpk., grote woon/eetk., dubb. garage, grondopp.
2245 m 2. Vr.pr. ’ 309.000,- k.k.

NEERBEEK:
Laathofstr. 31. Uitstek, gel. halfvrijst., 4 slpk., tot.opp. 308
m 2, perf.st. v. onderh. Vr.pr. ’ 179.000,-k.k.
Neerbekerstr. 69. Halfvrijst., keurig onderh. woonhuis,
3 slpk., grote woonk. Garage. Moet u besl. van binnen
zien. Vr.pr. ’ 139.500,- k.k.

BRUNSSUM:
Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 slpk., luxe
badk., woonk. 60 m°, opp. 379 m 2, bwj. '89. Vr.pr.

’ 383.000,- k.k. Event. inruil van patiobung. mogelijk.

WIJLRE
Elkenraderweg 7. Vrijst. wh., opp. 767 m2, 3 slpk., grote
garage, mooie tuin. Vr.pr. ’ 269.000,- k.k.

LANDGRAAF
Neerbraak 34. Halfvrijst. op woonerf gel. goed onderh.
woonh., 3 slpk., tuin op zuid. Garage 27 m 2. Vr.pr.

’ 167.000,-k.k.

GULPEN/INGBER
Lemmensstraat 14. Vrijst. landelijk gel. landhuis met 5
slpk. geheel onderkelderd. Grote garage. 450 m 2. Vr.pr.

’ 389.000,-k.k.

WAHLWILLER
Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 slpk., app. keuk./bij-
keuk., op 535 m 2 grond. Vr.pr. ’ 219.000,- k.k.

BUNDE
Lindelaan 74. Uitstekend gerenoveerd halfvrijst. w.h. met
4 ruime slpk. Pand is voorzien van nieuwtoilet, badk. en
nieuwe geïsoleerde kap op het huis. Vr.pr. ’219.000,-
-k.k. U kunt er morgen intrekken.

HULSBERG
Aan de Dorenkoel 39. Halfvrijstaand ruim woonhuis met
3 slpk., grote tuin, garage met berging. Vr.pr. ’ 183.000,-
-k.k. De ruimte van dit huis moet u van binnen zien.

HEERLEN
Gerard v. Brunningstr. 5. Uitstek, gel. ruim halfvrijst. he-
renhuis, 4 slpk., woonk. 68 m 2.Moet u van binnen zien.
Vr.pr. ’ 279.000,-k.k.
Fossielenerf 478. In perfecte staat verk. halfvr.st. woon-
huis met carport, 3 slpk. Vr.pr. ’ 129.000,- k.k.

Wij zoeken in Heerlen meerdere halfvrijst.
en vrijst. huizen.

VOERENDAAL
Tenelenweg 83. Ruim halfvrijst. woonhuis met extra ruim-
te, 100 m 2, geheel onderkeld., achter het huis. Vr.pr.

’ 239.000,-k.k.

NUTH
Reukenderweg 5. Vrijstaand woonhuis op 770 m 2grond.
5 slpk., woonk. 40 m 2, grote gesl. keuken. Vr.pr.

’ 239.000,-k.k.

WIJNANDSRADE
Teheuxstr. IA. Nieuwbouw semibungalow, 3 slpk., opl.
mei/juni. De bouw is halverwege. Prijs ’ 238.000,- v.o.n.

MAASTRICHT
Hondiusdomein 42. Bwj. 1988. Uitstekend tussengel.
ruim woonhuis, perfekte staat van onderhoud, met studio,
vrij uitzicht op grote vijver. Vr.pr. ’ 209.000,-.

TE HUUR
Kerkrade-W. 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met
1800 m 2bedrijfsloods.
Vaals. Bedrijfshal 100 of 200 m 2.’ 65,- p.m 2 p.j.

TE KOOP GEVRAAGD
Vrijstaand/halfvrijstaand, landhuis, prijsind.

’ 100.000,-// 375.000,-. 10/15 km Duitse grens.
NEERBEEK Cartylhofstr. 52VERKOCHT
BRUNSSUM

Ing. Katstr. 17 VERKOCHT
KERKRADE Kaalheidersteenweg VERKOCHT
VOERENDAAL Jeustr. 63 VERKOCHT
In Neerbeek zoeken wij nog een huis van ca.

’ 200.000,-.

HIER KAN UW HUIS STAAN! VERKOCHT!
Wij hebben ca. 543 potentiële kopers ingeschreven
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezin-
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijblij-
vend! 05765

LimburgsDagblad

<3piccolos

■^■^■^■^■"■^^■■^■^■"■■■■■^■^—■■^■■■^■^■^■^■^■^^p""—■^—■^■^■^■^■^"p^.^>^___________f______________________________________

Beter wonen begint met Stienstra I
Stienstra heeft een zeer uitgebreid r*"L
huizenaanbod in elke prijsklasse in r i am__thaaF _. 2 D_v_i. hal Iheel Zuid-Limburg. In deze aanbie- J^JESSTI»» **±* ZTgrote *_S'l 5ding is slechts een beperkt aantal ge- l Living 45 m. Luxe keuken "««w-^ met du^b. begi.
noemd. Vind u het huis van uw keuze I K,^. 8

niet of zoekt vin een andere regio? I wjr

Maak uw wensen aan ons kenbaar. _^k I LANDGRAAF H______________ Schaesberg. Perfect onderhouden
——^^—^^Ê mj^ woonhuis mettuin ca. 20 m. diep.

BOCHOLTZ H HEERLEN H I M % ■ Living ca. 37 m 2.Keuker.met luxe
In jonge wijk gel., uitst. onder- Comfortabele vrijst. semi- 1 /__»■ -J \ , »"«» '.""* ■ R^e"kCc" me.houden woonhuis met gar. L- bungalow. Prov. kelder. Hobby- I *V_ Ap^ ■ ~"P>- «J*- k/h! _~.. Hah
vorm. woonk. en ged. op.n keu- ruimte. Ru,me hal. L-vorm. 1 M^B ** %JTI I1f I 1!">,__»!!feh'ken, tot. ca. 40 m 2. 3 slaapk. woonk. met parketvl. en open- 1 WÊ M^'- , MP ■ Kf"Badk. met douche. Vaste trap haard. Gesl. keuken met comb. 2 I L^^H^ p. ■ ■_______ i>lï° ? li< _v. n. <o___
naar ruime zolder. Opt. gösol. badk. 4 slaapk. Gar. Deels dubb. I ■ |*l_| Prijs’ 145.000,-k.k. 5944
Bwjr. 1987. Opp. 342 m 2. begl. I I A Ji^H I ANnrPAAF ï_Prys/329.000,-k.k. 5641 1 ■■ R^|S S^^mWmmWÊi „u u ,_TAF

~" _H
jk. i Übach o/Worms. Uitst. onder-

j^ÊÊÊÊmrk i houden woonhuis met tuin, tuin-. _^É| HT berging en gar. Living ca. 30 m 2_____T_P_l IS__i B» ' I met 'uxe Par'cetv'- beuken met

BH^^M lige hoekwoning. Voor-en ach- .. ’419000-k.k. I naar zolder.

Kelder. Zonnig gel. tuin met ach- mmmmmmm^mm m̂^m^mM B

Prijs’ 99.500,-k.k. 5645 JABEEK H LANDGRAAF H hui_Cgel° in °a_deïijke omgeving
Prijs/235.200,-k.k. 5915 Goed onderhouden boerehwoon- Nieuwenhagen. Nabij natuurge- met rondom schitterende tuin.

1 huis met binnenpl. Zijtuin. Div. bied gel. woonhuis met tuin. Ber- Gar. "Vide" livingca. 36 m 2.Sep.
BRUNSSUM H ui.fdi pm u stallen. Grote kelder 30 m 2. ging. Dubb. gar. Living en keu- keuken met luxe install. Bijkeu-
-1 _no.h.ro Centraal opl half HEERLEN H Woonk. met openhaard, gesl. ken, met luxe keukeninstall., 51 ken. 4 slaapk. Badk. met ligb.
vriisf woonhuis Gar ee_hi_i ?ablJ centrum- Uitst. onderhou- keuken met app. en aparte zitk„ m 2. 3 slaapk. Luxe badk. Geh. Grote zolder.voo.2_ut^ den sout. womne. Grote gar. t0,.. opn. ca. _0 m 2. 4 slaapk. alum. koz. en dubb. begl. Prijs’ 279.000,-k.k. 5683
vuui iduiu.. utigiug. nuv na Achtertuin ca. 12 m. diep. le Ra_ik Vaste traD naar zolder ____der. Doorzonwoonk. en deels verd.: woonk. en open keuken, 40 Bwir 1903 1 ANHCRAAFHopen keuken. Open serre. -3 m 2 _~, -.i-v v

,y
7e. vprH. ■, BWJL '*"" LAINDOKAA-1 H

slaapk. Vliering. Hardh. koz. met sTa'DT Ldk met lieb On isol Übach o/Worms- Halfvrijst.
dubb. begl. en roll. slaapk. Badk. met ligb. Opt. isol. woonhuis met tv.n ca. 17 m. diep.
Prijs ’ 125.000- k.k. 5929 Prijs'/ .39.000--k.k. 5906 "N_____i Mill j-K"""1.! Living. Keuken. 3 slaapk. Badk.
HEERLEN H ___J___H____F =^18* _______ kunstst. koz., dubb. begl. en
Noord. Royaal woonhuis met urrDl rN u wLA ______ü ro"-
-tuin en overdekt terras. Dubb. f? _ iT u, _ " . PriJs /159000--kk- 5969
gar. ca. 80 m 2 met rolpoort. Heksenberg. Woonhuis met gar. ■g-All kM :Woonk ca 40 m 2 Keuken 3 'urn' helder, «oonk. met gebor-
slaapk., 1 met schuifpui naar ter- steld eiken parketvl. Luxe keuken |P^^ SCHINVELD H

troiietLU Vasteadïrap e
naaBrb- royale stook^l^kh.^f".»2 metgrote ?u__AtTp.^"^

7olHer/4e slaank Om eeisol Deels roll. ■■■■■■■^B „_"" , 18Q r„„ ~ , „., der. Luxe woonk. met inzethaard.H* ïozSmae.theïbe8g P"js’ 105.000,-k.k. 5764 Prijs/255.000,-k.k. 5840 **f mm~kk' 5866 Keuken. Bijkeuken. 2 slaapk, op
8 . 1 amiytpaap h 'e verd. en 2op zolder. Berging.

jê K.BKRAnF H bAnuüKAAr n Nieuwe hardh. en kunstst. koz.,
—■ Ü ivr-iMvtv-ujc, _" Nieuwenhagen. Uitst. gel. en r| uK D beel en roll/feM_________fe_É HEERLEN H Rustig gel., uitst. verzorgd woon- goed onderhouden appartement ?Z ’139500--kk 5695ft m ■ Goed onderhouden sout. woning huis met kelders en tuin. Woonk. met ba,kon Berging Living 25 J J '/f H met tuin. Grote inpand. gar. met 4-) m . Luxe gesl. keuken. 4 m 2 oicnte keuken met kunstst. SCHINVELD H/Il bergruimte 35 m 2.Ruime hal. le slaapk. Hobby-Atudeerk. Geh. install. 2 slakpk. Badk. met dou- Landelijk gel. goed onderhouden/y|| verd.: Woonk. met open keuken r°^ che. vrijst. woonhuis. Opp. ca. 2000

IM 40 m 2met plav. vl. 2e verd.: 3 ML»,
lmmMasmmmmt \ P"js/128.800,- k.k. 5960 m: Grote gar 40 m 2 met

BBBSBj slaapk. Badk. met ligb., douche werkpl. ca. 35 ml Kelder. Royalehl en2eto,l^,__ __.n ___9 ___PP«P^ LANDGRAAF H woonk. met parketvl. en open-■■ Pnjs’ 142.500,- k.k. 5939 I^^^J Nieuwenhagen. Exdel. Royaal en haard. Gesl. eetkeuken. Bijkeu-H^^ip;*^' uitst. gel. landhuis. Opp. 1330 m 2. ken en serre. 3 slaapk. Badk. met■____HK .:*mmmM Div. terrassen en groot gazon. zitb. Grote zolder met 4e slaapk.
Prijs’ 225.000-k.k. 5834 HOENSBROEK H B| Sout-: 0a- barruimte. Part.: In- en div. bergingen. Bwjr. 1939.
rjr-—-=^ ü Nabij centrum, woonhuis met ___i- ... M MM pand. gar. Keuken met luxe in- Prijs’ 280.000,-k.k. 5825
HEERLEN H tuin

J
Berging. Kelder. L-vorm. ■ stall- Bijkeuken. Royale living

Noord. Halfvrijst. woonhuis met woonk Aparte luxe eetkeuken met openhaardpartij, studiehoek SCHINVELD H
tuin, berging en carport. Moge- metCompl install 3 slaapk Luxe ÉB en kantoorruimte tot. 60 m 2. le Verhuurd woonhuis (huidige
lijkh. voor gar. Woonk. meteiken bet badk met douche Vliering. TÏ^Tumïl^^Wri verd;, 4 Slaapk. 2 badk. met luxe huursom’ 1.200,- per maand),
parketvl. Aparte keuken. 3 Ged hardh koz., therm begl en J/ nvw~KK- 381/ install. Geh. met dubb. begl. en bestaande uit 2 appartementen.
slaapk. Badk. met ligb. en moge- roll Dak recent vernieuwd ged. metroll. Deg. afwerking met Elk met woonk., keuken en
lijkh. voor 2e toilet. Zolder. Opt. KERKRADE H kostbare mat. badk. Resp. len 2 slaapk. Grote
geisol. Halfvrijst. woonhuis met tuin en Prijs/480.000-k.k. 5928 tuin ca. 400 m 2. Tot. woonopp.
Prijs/135.000,- k.k. 5965 kelder. Mogelijkh. voor gar. Li- ca. 200 m 2, excl. kelder.

._Ü______t vinS 25 m- Dichte keuken. 3 LANDGRAAF H Prijs’ 105.000,-k.k. 5849
HEERLEN H _a___É_____ groteen 2 kleine slaapk. Ged. met Schaesberg. Uitst. onderhouden .Passart. Bouwperceel ca. 250 nr. _<$mÉ f*, j hardh. koz. en dubb. begl. woonhuis met tuin 35 m. diep . SIMPELVELD H
Frontbreedte ca. 20 m. Prijs ’ 149.000,- k.k. 5974 Kelder. Living ca. 35 m 2 met Sweyer. Uitst. onderhouden,
Prijs/25.000,-k.k. 5458 ÉiÉHP openhaard. Keuken 15 nr met gesch. sout. woning. Ruime gar.

______*
HL--. I_I.Di.DAnF H compl. luxe install. Bijkeuken. 3 L-vorm. woonk. Ged. open keu-

HEERLEN H tf§ Kaalhe,ó_T_ «eneel woonhuis SlaaPL BadL mCt ligb' en 2e ken metkunstst'instail- 3 Slaapk. ■Heksenberg. Woonhuis met tuin "f"'*; *°on,,"'S toilet. Vaste trap naar zolderen 4e Badk. met douche. Ruime zolder.
en berging.Kelder. Woonk. ca. 35 *____■ ■■Pl^M P« »' Fetke;°k

o
pfRXUen 4 slaaPk- Tuin en terras ca. 15 m. diep,m: met openhaard. Keuken. 3 Ï^m^«kÏÏtZ2>\Ï Prijs’ 163.000,-k.k. 5975 achterom bereikbaar. Bwjr. 1984.

slaapL Badk. me, ligb. Zo.der- Pri js/ 139.000,-k.k. 5917 Sta.£ d„ .St !_____ fT^FiTTÏ ij S»?P-»3»J. I
berging. , . .. . . £ „ LANDGRAAF H Prijs/158.000,-k.k. 5820 ■
Prijs/117.000,- k.k. 5964 wkVWlk 5874 Schaesberg. Uitst. onderhoudenHOENSBROEK H P"js’ 179.000,- k.k. 5874 en goed g|,. splitlevel bungalow VAALS H
HEERLEN H Schuureik. Uitst. gel. vrijst. land- Ruime inpand. bereikb. gar. Li- "Het Hooghe Oord". Service ap-
Centraal gel. tussenwoning met huis met fraaie tuin. Gar. Car- KERKRADE H ving ca. 37 m 2.Keuken met parlement op 1e verd. Berging in
tuin en achterom. Kelder. Gezel- port. Opp. ca. 1300 m 2. Groot Karakteristiek woonhuis met 3 kunstst. install. 2 slaapk. en mo- sout. Ruime hal. Woonk. ca. 34
lige woonk. ca. 23 m 2. Gesl. keu- sout. Royale hal. Riante living70 kelderruimtes. Woonk. met serre. gelijkh. voor 3e slaapk. Hobby- nr. Keuken met compl. eiken
ken. 2 slaapk. Badk. Ruime zol- m 2.Keuken met luxe install. 4 Keuken. Badk. met ligb. 4 slaapk. ruimte. Grote tuin, 25 m. diep. install. Slaapk. met ruim balkon,
derk. Geh. met alum. koz. en slaapk. Badk. met ligb. Hoog- Zolder. Aangelegde tuin ca. 20m. Geh. met hardh. koz. en dubb. Badk. met ligb. en douche. Sep.
dubb. begl. waardige mat. diep met 2 terrassen. begl. toilet. Goed onderhouden.
Prijs’ 97.500,-k.k. 5970 Prijs/435.000,-k.k. 5802 Prijs’ 145.000,-k.k. 5977 Prijs ’ 159.500.-k.k. 5945 Prijs/85.000.-k.k. 5881

-___.-___-___.
_ ________ Voor inlichtingen F' m^ mm mm mm mm m^mm> mm "

fTI __T ___lf _Tl__ Êk Gaarne vrijblijvend informatie over woning
\| KM\ KD H: kantoor Heerlen. Inr.:
Jl _Ll_Ulll_n Tel: 045-712255* Kruisstraat 56, " m_- ■= == "^■■■■■^^■■■■» Heerlen | Naam:_________

___■___ ■______■_■ 1 !__>tr*i_iflt* ,„"""""""■."""■>"""""■-""*■""""""»*""""""'*************"""***

______r__^___= MAKELAARDIJ BV Kantoor Maastricht, ■ Postccide/piaats: I-S=r-='^=r Tel: 043-252933* Wycker Brugstraat 50, ■ Telefoon: *
Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00-21.00 uur. 622 1 ED Maastricht. j|
Zaterdag van 9.00-18.00 uur In ongefrankeerde enveloppe zenden aan:
Aken Maandag t/m vrijdag van 9 00-13 00 en Kantoor Aken, I eti«>netrn Mnkelnardii BV Antwoordnummer -I
14 00-18 00 uur Zaterdag van 9.00-14.00 uur. Tel: 0949-241-407540 Jesuitenstraße 2. ■?„ e"^„*'*,*„ U ' l 1"LangerSamstag" van 900-16.00 uur 5100 Aken. |JO, 640°WB Heerl€>n'
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r DE HYPOTHEEK ADVISEUR
j DE BESTE STAP NAAR EEN EIGEN HUIS j

HEERLEN - Akerstraat 21
--^

I
Telefoon 045-715354 __d#\N__ Bel in e t de INFOLIJN
MAASTRICHT -Vrijthof 33 ■A 045-71 5354Telefoon: 043-252254 \mW~^^LW ■ w w w -■"

! I ' -—■'

— 1 — i -

I Immiümimü] -
BELEGGEN/SPAREN IN BELGIË

" onvoorwaardelijke staatswaarborg t . »25T
" perfect bankgeheim j" B;so<^.hoogrendement s jaar 8 60%
" spaarbankboekjes en bewaren van effecten

KANTOOR NEERPELT :
Heerstraat 16-3910 Neerpelt-0932/11641694

Vragen naar H.H. Thijs of Willems
Openingsuren : 9 - 17.30 u.

BIJKANTOOR BOCHOLT :
Dorpstraat 45A - 3950 Boeholt - 0932711473632

Vragen naar G. Tjoens
| Openingsuren :9 u. -12.30 u. '

en inbÖ__Ïl____i_lg|
op 9 december 1991 te Maastricht.

I Veilingbedrijf Lamber CV. zal openbaar verkopen enkele inboedels afkomstig uit nalatenschappen en particulier bezit, alsmede
I een liquidatiepartij tapijten en een collectie antieke klokken in opdracht van diverse principalen. Oe veiling zal worden gehouden
I t.o.v. de weledelgestrenge vrouwe J.A.M. Oruncks, notaris te Maastricht.

OPENBAAR VERKOCHT WORDEN:
I ANTIEK MEUBILAIR: mahonie bank, empire slaapkamer, Meen eetnoek. Duits buffet. Louis XVI stoelen, mahonie tafels, eik dekenkist, Napo-
I leon 111 bank en zetels. Louis XV ameublement, biederm bank. Louis XV vitrine. Bretonse slaapkamer. Mech. kast, eik. hoekkast, biederm.
I voltaire, L. Philippe kast., eik. schouw, bied bonheur, keukenbuffet, noten en eik slaapkamer, commodes, kasten etc;
I MODERN MEUBILAIR: eiken eetnoek. barok voltaire, kussenkast. Louis XV fauteuils, jachtzetels, eik secretaire, breistoeltje. theemeubel, eik.I juweliersvitnne, lederen bankstel, salontafel, wandmeubel. lederen draaistoel, koperen bedden, barok TV-meubel, bureau, eik. bed, kinderstoel,
I mimiset. kasten, kleinmeubel etc ;
I KLOKKEN: ant Luiks staand horloge, ant. Limburgs staand horloge, ant. boulle-klok, bronzen pendule, bimbammer, Charles X pendule, ant.
I Fnese staartklok, ant régulateurs, empire glaspendule, ouil de boeuf. comtoise. ant. klokkenstellen, Henri II régulateur, bronzen cartel. Zaanse
I klok. koekoeksklok, tafelklok etc:
I JUWELEN: gouden en zilveren sieraden, wo ringen, horloges, oorbellen, hangers, armbanden, colliers bezet met briljant, diamant, saffier,
I smaragd, parels, turqouise, granaat etc:I PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN: Agra Keshan. Birdjan. Henz, Anatol. Chinees, Abadeh. Kirman, Bachtiari, Sarouck, Bessarabian, Bidjar,
I Berber. Nepal. Mir. Meskin. Shiraz. Mouth. Meshed. div zijden. Bochara. Beloutsch etc :
I SCHILDERIJEN: diverse olieverfschilderijen, tekeningen. lino's, gravures, etsen, o.a. A. de Haas, Ch Eyck, H. Singleton, 0. Bouwman, G. Eg-
I gen, R. Hufar, v Harwegen, H J Topman, Schmidt, H. Pieck. L Claessens, H Mey, F Hubeek, J. v Hees etc;
I PORSELEIN, AARDEWERK EN ZILVER: terra cotta buste, Gouda vaasjes, zilveren theeservies 3-dlg .Regout servies 1897. ant. Wedgwood, zilve-
I ren lepeltjes. Canton borden Regout 1875, Duits groepje, kaststel. div. Chinees porselein, zilv kurken, div. Regout etc;
I KLEINGOED EN VARIA: ant bronzen hanglamp. Russisch biljart, encyclopedie, blikken speelgoed, ant koffieserviesje. karafset, poppenwagen,
I houten sculptuur. Holl kroon, paardehaam, telefoon, spiegels, computerdraaiplateau. spinnewiel, vogelkooi, bronsen samac sculptuur, scheep-
I slamp. waterpomp, blokkenbak. lampen, stereoinstall . wasmachine, Boedha, ant. balans, bordenrek. keukenset, schrijfmachine. Polaroid
I camera, kleingoed etc en alles wat verder ter talel komt;
I AUTO'S: Opel Rekord 1900. bouwi 1971, APK nov. 92. in goede staat; Nissan 200 L. bouwi 1979, automaat, trekhaak, goed lopend.

KIJKDAGEN: zaterdag 7 december 1991 van 10.00 tot 17.00 uur;
zondag 8 december 1991 van 10.00 tot 17.00 uur.

VEILING: maandag 9 december 1991, aanvang 19.00 uur.
De kijkdagen en de veiling worden gehouden in ons veilinggebouw gelegen aan de

I AMBYERSTRAAT NOORD 174 TE MAASTRICHT-AMBY (wijk 25). ■
I | Gevraagd voor inbreng in komende veilingen: inboedels, horeca-inventarissen, antiek, collecties etc. J

I Veilingbedrijf I
I Postbus 4155 - 6202 PB MAASTRICHT Tel 043-620649 __

KERSTMARKT
Gemeentegrot
VALKENBURG

*"'" *
__' '"' ''■■'- "'.'"' ' _f_jL______j.'* __'"' ''""' '__E*-____B_________r __!__. _t%____i MÊntrfnf

______J__L fl^-y-^ ' r^_*Tfl^i3i£ ___L___

Il7__^_p__-T__ I i ___■ mrt\ I
Fi___riui »II«sJl

■ _3_7/llllllJ".jfcJSt__l
___H_° * l»_T_Jn i l^ir__?___-i__IVifll ■!": :?Ts__o^__ï_fl*iß■fi.^.lj IQJ ■^■SiiSi_t___lf_»i?^3

"_B_pl _________*

_
Ars ' Jlrf^fli

Schitterende collectie

SCHILDERIJEN
compleet in prachtige lijsten

tijdens onze eendaagse
verkoopexpositie in

Motel Heerlen - Van der Valk
Terworm 10, Heerlen,
op zondag 8 december

van 11.00 tot 17.00 uur.
★ Zeer scherpe prijzen.

WEEKEND IN ZEELAND I
ARRANGEMENT IN HOTEL

WILLEBRORD TE ZOUTELANDE
Geldig in de maand december BT ______
en t/m 5 januari 1992. ___7_____É____l s__L
Speciaal voor liefhebbers van rust i_J___V9
en lekker eten organiseert het ___"* *_!fl _P_P^T "fi _. T A rt___
Limburgs Dagblad Ls.m. de familie —K-L-^Jr T»"-i - ft_9É
Martens van hotel Wülebrord -~ ___________
weekenden met culinaire
hoogtepunten. _V%_____P_________H
Van vrijdag vóór het 4-gangendinertot zondagna het
uitgebreide ontbijtbuffet bent u, op basis van halfpensionen
kamers met douche en toilet, de gast van de familie Martens.
Zaterdagavond is er een 6-gangendiner met vele Zeeuwse
specialiteiten.

VRIENDENPRIJS ’ 199,- P.P.
Toeslag 1-pers. ’ 15,-

Kinderen van 2 tot 12 jaar 50% korting mits op de
kamer van de ouders.
Deze bon uitknippen en opsturen naar:
Limburgs Dagblad, afd. PR en Promotie
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

Reserveringsbon Hotel wiiiebrord
Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Telefoon:

Aantal volw.: /Kinderen:

Aankomstdatum: (1e keus) (2e keus)

Gewenste kamer(s): /Toeslag:

Vrienden van heUpj

Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad'? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

■HH_________________________________B______________i

Muziekhinder een probleem voor u?
Doe er don iels aan. De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bii het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van Igwooi in en om huis.

NSG. Postbus 381, \IQ^
2600 AJ Delft. liokj

_______PV_____B_

fl^__ f " JANUARI 1992 ~

f _B»C z°"d^ -512 19 26:...
m Sit--i Maandag "61320 2? "CP^ Dinsdag .71421 28 i

___Pnfe__^^ wo^g 1 8 15 22 29 :.-.
\^A\\' do"*"^ 2 9 16 23 30 :
-■■* " - v .d__ 3101724 31 :..

,«__, I Zaterdag 411 18 25 ■ ■

— — ____"_" _1 __ ___2__l^ __
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 50

I LimburgsDagblad \

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw briet (voldoende

getrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 DC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.
—-s

r~r-—r~~"—~^r I—"vT1—"vT 7—*■ ".«<& ■
■\' i ■ f * '~ ~ **_» Am.AC *#>.*"»"*" *^v!I' \. Voor iedere gelegenheid een passende koffer, hardschalige .»V^bagage voor vliegreizen en attaché-cases voor uwzakengesprek:,
■ Kolferset. type Oyster met wielen. Verkrijgbaar in diverse kleuren. T/r^j^T'".-'"'

Formaat 59 cm F. 159,-/ »' -^ ' \ ','r*'^.V
68 cm r. __!!’,— / JpP^^^^__-^^^|^k- C- .. * ' _£>'

r< _Tft /Aw mksmmmmmmm "_________ -"""'"" "_J_**V;:'
7_cm r Zl<l — " F_________________ __k_H ' ,___.""I « /_ cm ". _jjj _________ ir-'n fl ______v"*i _3__f

_____ -*^r**"''_______P____fl __l _c_l _p^ *_*^

■v ÜQflfl fl_

____r_l

■_'___ __________hhi ■■i \^ _____!
___K_*.l _____3__D_rr^^-i____! __i■ '>¥_■ Il _■___■____ JBVjH _?^ ■ 1 fl_o

K __ J_B_____P^___l _____'>-'___■^P^HH Afl MfaatifSÊtÊÊ W-A *" wrfl. ~< .jf^v^ fl>^____r^||_aS-__^."' fl rvs_____^_! ___f___^___K________________________________^_________ï ___^________r^4.^*' / *I\' Bijpassende B __1 | Attachékoffer type Presfigf
|v ";' beautycase %__■■■_■ Heel A4,10 cm diep E il_
|^ ;\E 149,— J^ R aitvoeringin 14cm Rl3^,*w|_______________ Hl* '__________________________________ HF

li " _______^«i__i __.__! ' _____ __r

fl ". " l / V Nv -'*■" .***'*&&■
____-. " _^ A ~^_. **»' '___^>,!*~_ "" l __»*"***'l\ " y FIIMH lEIEIWMEU, SEIEEMIIMI W «ESLEM^ _EL.:O4S-71 Jl*3|ö''"^V. '|
\''f // ■ /*""""" "'' ifflifcï^l ___^_____i__________________l

] Er zijn miljoenen redenen om )
( UNICEF kaarten te versturen:

f En dat zijn allemaal kinderen! )

) >V( Koop UNICEF kaarten!
j Bel UNICEF 070 - 3339300 ([ voor een gratis brochure Éb^^^ \
) ___. (( unieer lp
/ Kinderfonds van de Verenigde Naties /

V"V"''D?J_^3a_Bel.?iU _Sf_TBelee^,' OPENINGSTIJDEN TENTOONSTELLING:organiseert 13, 14 en 15 december 1991 t, ifAnet»\
LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN )/ Ê vrijdas 13december 2000"2200 uur

VOOR VOGELLIEFHEBBERS ''K/iW zaterdag 14 december 10.00 - 22.00 uur
__^^-Munster9eleen______. zondag 15 december 10.00 - 17.00uuraangesloten bij de N.B.v.V. aw?lc V &rr^

3000 vogels, waaronder voor Nederland Gemeenschapshuis 't TREFPUNT Entreeprijs ’ 2,50 Catalogus verkrijgbaar
zeer zeldzame exemplaren. Keuring: 10 december 1991 Pancratiusstraat 23 te Munstergeleen _______________________-__»^^^



" CameramanRam Soekhoe (links) in actievoor een scène
met de acteurs Joep de Bont (als Albert Hartjes) en Vastert
van Aardene (Jack de Ridder), vóór Brand's Bierbrouwe-
rij.

STER weigert
commercial

FilmNet
HEERLEN - De STER v.
commercials van abonnee-tv-
zender FilmNet uit te zenden
Dit heeft de STER aan FilmNet
laten weten. *«?■.
Een woordvoerder van Fi^^Hzegt 'stomverbaasd' te zijr^^H
de weigering. „Er is ons rflflßdeeld dat de STER zond,
gaaf van redenen commê^^Hmag weigeren. De STER
dat FilmNet een concun.
van de publieke omroep c,
om diereden onze spots nii
tonen. Maar dat is vreemd
in 1985 adverteerde FilmN^^Hbij de STER en toen lever^^Hgeen problemen op. Boy(
zijn wij geen concurrent \
publieke omroep, maar cc:
vulling." Bij de STER wa
mand bereikbaar voor corq^^H
taar.

Voetbal
troef op tv

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Voetbalwed.-'
den zijn weer sterk verte.
woordig in de lijst van
bekeken tv-programma's ov^^^Hmaand november. Maar ).
vier live-matches staan in de
lijst, naast nog een afieve
van Studio Sport. Met die \
balwedstrijden is de NOS pr<
nent aanwezig in de lijst. Z<
van de best bekeken pro^^^fl
ma's zijn van de NOS alkunfl^B
De VARA blijft hier ni,
achter met zes topnoterin
Zowel RTL 4(drie program;
in de lijst) als de TROS
disch Centrum West slechts
notering) liet het de afge^
maand afweten. Veronica a_ïJ_e
Evangelische Omroep hebbe:
lijst helemaal niet gehaald
VPRO weet zich, sinds Keek op
de Week begonnen is, v
zekerd van een notering.
Het merendeel van de best 1
ken tv-programma's zijn va:
gen (of van 'Luxembur,
bodem. Slechts Flying Doe
en de Bond-film From Ru
with love, wisten zich hiei
sen te wringen. De Zomer
'45 (NCRV) werd met het o.lende rapportcijfer van 7.9
best gewaardeerde prograi
uit de lijst.

ook! De boerenman laat zich
geen knollen meer voor citroe-
nen verkopen. Dat vind ik het
leuke van deze tijd: iedereen is
verdomd goed op de hoogte,
men weet wat goed en slecht is."

DOOR DIRK WILLEM ROSIE

Registratie van voorstelling 'Joost mag het weten'

Piet Rambergen komt
met nieuwe klucht op tv

„Voor rooie oortjes ben ik als ko-
miek niet op de markt. Ik sta
toch een beetje in een glazen
huisje. Men verwacht van mij
dat ik de mensen amuseer, ze
verwachten gezelligheid, geen
vreemde dingen. Ze vinden het
prachtig als ik een dame een
klap op haar kont geef... - hahaha
die gekke Piet - maar ik mag niet
met haar naar bed. 'Nee, dat doet
die bolle niet. Dat moet ik aan
anderen overlaten. Of ik dat jam-
mer vind? Nee hoor, zo is mijn
imago nou eenmaal gegroeid."

Staphorst
„Het enige verschil merk ik in de
buurt van plaatsen als Staphorst.
Dan moet je met sexuele dingen
héél summier zijn. Toen René
(van Vooren, Bambergen's oude
makker van de Mounties), Joke
Bruys en ik in Staphorst 'Drie in
de pan' speelden vonden de
mensen het niet zo mooi, dat Jo-
ke iets met René had en vervol-
gens weer iets met een ander,
terwijl ze eigenlijk met mij ge-
trouwd was. Hoewel we dit soort
dingen altijd al heel ingehouden
spelen. Bij ons krijgen de men-
sen niks te zien, jekunt gerust je
vrouw en kinderen meenemen."

HAARLEM - Piet Bamber-
gen beweegt zich moeizaam
door de vergane glorie van
restaurant Dreefzicht in de
Haarlemmer Hout. Hij
komt net bij de tandarts
vandaan, maar zijn knie
doet hem heel wat meer
pijn dan zijn kies. De jaren
gaan ook aan komieken niet
voorbij. „Laatst in Harden-
berg hield ik het zowat niet
meer uit," vertelt Bamber-
gen. „Ik kon wel jankenvan
de pijn, maar de mensen
hadden betaald om te la-
chen en dus lachte ik. Wat
mij mankeert, daar heeft
het publiek geen barst mee
te maken."

„Ik ben Joost en ik mag het we-
ten," verklaart Piet Bambergen
de Nederlandse 'vertaling' van
de oorspronkelijke titel 'Bedside
manners'. „Die Hollandse titel
slaat qua vertaling natuurlijk
nergens op, maar dat geeft niet."

En zo blijft Bambergen op de
been. Een paar voorstellingen
moest hij afzeggen, maar vervol-
gens ging hij weer vrolijk verder.
Na dinsdag 17 december is Bam-
bergen 'uit zijn lijden verlQst'.
Dan wordt de voorstelling 'Joost
mag het weten' opgenomen voor
televisie.

Piet Bambergen: 'De mensen verwachten van mij gezelligheid, geen vreemde dingen

Met smartlappen
nieuwe jaar in

Hotel
Het verhaal van 'Joost mag het
weten' speelt zich af in een klein
provincieplaatsje. „Ik beheer tij-
delijk het hotel van mijn zuster
die op vakantie is, maar ik ben
dat werk dus helemaal niet ge-
wend. Hoe het daar reilt en zeilt
met alle etiquettes daar weet ik
niks van. Twee stelletjes hebben
in dat hotel afgesproken. De
mannen hebben een goedereden
om niet hun echte namen op tegeven en noemen zich allebei
Jansen. Zodoende raakt alles inde war, het is een enorm gedoe!"
„Ik moet zeggen, dat we er een
hele leuke voorstelling van heb-
ben gemaakt. Maar in Engeland
vond ik er niet veel aan. Daar
speelde John Inman van 'Are
you being served' de hoofdrol enhij deed het op de van hem be-
kende homofiele toer. Dat is
leuk voor Mr.Humphries in eentelevisieserietje, maar om daar

veranderen. „Ik ga nu effe heel
eigenwijs over vroeger praten.
Toen bestonden er nog boeren.
Met een derderangs nummer
kon je als artiest toen nog je
brood verdienen in de provincie.
Maar die boeren bestaan niet
meer. ledere boer zit 's avonds
voor de tv naar twaalf netten te
kijken. Hij weet net zo veel als
de meneer uit de stad. Nee, hij
weet méér. Want die meneer uit
de stad gaat nog wel eens een
avondje uit en de boerenman zit
elke avond van net naar net te
switchen. Hij denkt: ik heb het
ding er staan, dan zal 'ie branden

Bambergen kent de Nederlandse
zalen op zijn duimpje. Hij heeft
het publiek voor zijn ogen zien

Piet Bambergen is de 60 inmid-
dels gepasseerd en het 40-jarig
artiestenjubileum is met stille
trom gevierd. Hij doet het nu wat
kalmer aan. 'Joost mag het we-
ten' heeft een half seizoen gelo-
pen, 45 voorstellingen van sep-
tember tot december. „Ik ben
niet meer zon jongen van 200
keer per seizoen. Ik vind het nog
steeds leuk om te doen, maar
dan moet het wel leuk blijven."

Engelse opvoering. Dat vond ik
nogal wat."

„Met goedkeuringvan de schrij-
ver Derek Benfield hebben we
het stuk drastisch veranderd.
'We' dat zijn Rudi (Falkenhagen,
Bambergens tegenspeler), regis-
seur Walter van derKamp en ik.
Toen Benfield het gezien had zei
hij: 'Dit is voor mij een openba-
ring. Het is Veel beter dan de

speel neemt die klunzige hotel-
manager de boel helemaal over.
'Hé mevrouwtje, wat ken ik voor
je doen?' Een brutale rotman,
die dwars door de porseleinkast
van de hoteletiquette ramt."

nou de hele avond mee op de
bühne te staan... Zoals ik 'm

Opnieuw onrust bij personeel TROS

„Mijn zoontje werd geopereerd
aan een gecompliceerde blinde-
darmontsteking. Om half zeven
zat ik nog aan zijn bed; zon klein
hopie ellende. Om acht uur be-
gon in Carré de première van
mijn nieuwe show. Ze waren er
allemaal: de pers, de hoge Pie-
ten. Ik zag ze zitten en dacht: wat
is er hier nou eigenlijk belang-
rijk? Maar ik ben wel doorge-
gaan. Je eigen sores gaat die
mensen geen bliksem aan."

„In een blijspel had ik eens een
grap over een hartaanval. In die
tijd overleed mijn eigen vader
aan een hartaanval, 's Avonds
moest ik wél die grap maken.
'Daar zou je een hartaanval van
krijgen. Hahaha. Ik zal je vertel-
len dat er dan weinig te lachen
valt."

„Mijn collega Fred Plevier (voor-
ganger van René van Vooren bij
de Mounties, red.) kwam heel
plotseling te overlijden. Maar
een paar weken later belden ze
me rustig op met de vraag of ik
toch nog wel kwam. Ik zeg: 'Mijn
collega is dood, hoe kun je dat
nou vragen?' 'U kunt toch wel
een ander nemen', zeiden ze dan.
Keihard!"

Geen groter lachebekje op de
Nederlandse bühne dan Piet
Bambergen. Toch is ook die vro-
lijke Amsterdamse jongen van
de gestampte pot erachter geko-
men dat juist op die bühne een
keihard vak wordt bedreven.

Er waren jaren dat hij elk sei-
zoen een auto versleet. Met de
Mounties deed hij wel eens drie
nummers in drie verschillende
revues. „Op één avond stond ik
in de ene revue als tweede num-
mer, 60 kilometer verderop deed
ik het pauzenummer en honderd
kilometer verderop stond ik als
laatste. En als het effe kon werk-
te ik 's nachts ook nog ergens. Ik
heb heel wat roofbouw op me-
zelf gepleegd. Nu doe ik het rus-
tiger aan, maar ophouden zou ik
absoluut niet willen. Dan plof je
in elkaar."

Roofbouw

sprek opnieuw informatie over
mogelijke partners in een com-
merciële TROS-toekomst. De
directie weigert daar op in te

De OR eiste gisteren in een ge

voerd. De ondernemingsraad
beraadt zich vandaag met externadviseur prof. L. van Gunsteren
over de nu ontstane situatie. De
bijeenkomst van de OR, met deTROS-directie, leverde slechts
een herhaling van standpunten
op. Wellicht komt er ook van-
daag al een gesprek tussen de
extern adviseur en TROS-direc-
teur Wolzak over de vertrou-
wenscrisis tussen OR en directie.

Volgens Van derKooij kan de or
nu nog nauwelijks voorkomen
'dat de geest verder uit de fles
komt.'

Kooij.
De ondernemingsraad van de
TROS vindt dat er bij de leiding
van dat bedrijf een forse koers-
wijziging is opgetreden. Wilde
deze omroep een commerciële
toekomst als middel om de con-
tinuïteit van de organisatie te
waarborgen, volgens OR-voorzit-
ter G. van der Kooij is die com-
merciële toekomst nu een doel-
stelling op zichzelf geworden.

Van der Kooij leidt dit af uit de
gesprekken die de onderne-
mingsraad de afgelopen dagen
met de TROS-directie heeft ge-

gaan. Wel.heeft de directie toege-
zegd met het bestuur te overleg-
gen of de adviseur van de OR,
hoogleraar bedrijfskunde L. van
Gunsteren, onder geheimhou-
ding geïnformeerd kan worden.
Deze kan dan voor de or beoor-
delen of het stadium waarop de
OR moet worden geïnformeerd
al is aangebroken. Een gesprek
van de OR met het radioperso-
neel over gevolgen van de
TROS-plannen, verzandde nadat
voorzitter Minderop het perso-
neel toesprak. „Hij kwam met
het bekende verhaal. Dat zette
kwaad bloed," aldus Van der

HILVERSUM - Onder TROS-
personeel is sprake van 'een ex-plosieve sfeer', nadat de directieopnieuw heeft geweigerd de on-dernemingsraad te informeren
over onderhandelingen inzakede commerciële toekomst. Datstelt or-voorzitter G. van der
Kooij. In het bedrijfzouden indi-
viduele personeelsleden al metactie-plannen op zak rondlopen.

" Nadieh: 'Brandend
zand. " Margriet Eshuijs: 'Tei-

kens weer.

(ADVERTENTIE)

Glansrijk!

I Puntgaaf hersteld
en glansrijk op tijd.
(alle bekende merken)„______T*!r"~

L. J__ss_ »^/ I_.

I __

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Nadieh die 'Bran-
dend Zand' zingt. En Angela
Groothuizen met 'Ik doe wat ik
doe. Zo gaat Nederland, althans
op het derde net, het nieuwe jaar
in. Er zullen meer verrassende
combinaties te zien zijn in het te-
levisieprogramma 'Dans je de
hele nacht met mij', dat in sa-
menwerking met de NOS wordt
gemaakt door I.D. TV.

„We lopen aleen jaaroftwee met
het idee rond," aldus Marijke
Klasema van I.D. TV. Nu, aan
het begin van 1992, lijkt de tijd
rijp om onze plannen te realise-
ren. In de komenende jaren zul-
len de eigen culturen van de
landen in Europa steeds meer
worden benadrukt."

„In Nederland is vooral het laat-
ste jaar een verhoogde belang-
stelling voor het levenslied
geweest. Muziekkrant Oor heeft
een paar speciale nummers ge-
wijd aan het Nederlandse muzi-
kale produkt, de VPRO heeft
een smartlappenwedstrijd geor-
ganiseerd."

Evergreens
£In 'Dans je de hele nacht met
mij' komen behalve smartlappen
ook Nederlandse evergreens en
protestsongs aan bod. Een paar
voorbeelden: 'Ben ik te min',
'Oerend hard', 'Als de rook om je
hoofd is verdwenen', 'Mijn
Ideaal' en 'Je veux I'amour'.

Echter, alle liederen worden uit-
gevoerd door artiesten die veelal
met een geheel ander genre be-

" Angela Groothuizen: 'Ik
doe wat ik doe.

kend zijn geworden. Manjk£
Klasema: „Alle artiesten die we
hebben gevraagd, waren onmid*
dellijk enthousiast. Wie ne.
had echt elders verplichting

De artiesten, onder wie Henny
Vrienten, Frank Boeijen en Ri-
chenel, mochten zelf een voor-
keur voor een bepaald licr1
spreken. Marijke: „Aanvankelijk
hadden we ook liedjes van
de oorlog op het oog. Maar i
mee bleken de artiesten v\
binding te hebben. Zoda:
vooral liedjes uit de jaren .
en zeventig worden gezont
Bijvoorbeeld door Hessel:
kleine café aan de haven' en
Margriet Eshuijs: 'Telkens v.
Het programma, dat om vijfov£
twaalf begint, wordt gepreseii
teerd door Jan Rot.
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Nieuwe tv-serie pas
in najaar op scherm

" Nelleke van der Krogt
(foto) volgt Will Simon op,
die in de vut ging.

Nieuw
gezicht bij
'Opsporing
Verzocht'

HEERLEN - Nelleke van der
Krogt wordt naast Jan Scholtensde nieuwe presentatrice van het
AVRO-programma Opsporing
Verzocht. Zij volgt Will Simon
op, die eind oktober gebruikt
maakte van de vut-regeling.

Van derKrogt zal voor het eerst
in het programma te zien zijn op
18 januari. De presentatrice
maakte voor de AVRO-radio in
het verleden onder meer culture-
le programma's en zij was lange
tijd te horen in het programma
Op een klein stationnetje. Later
presenteerde zij onder meer
NOS Horizontaal, een aantal Te-
leac-cursussen en het TROS-
middagprogramma 'Belfleur'.

Van onze rtv-redactie
WIJLRE - De KRO brengt de nieuwe tv-serie 'Plantage Allee'
pas in het najaar van 1992 op het scherm. Aanvankelijk was het
de bedoeling om de eerste van deze dertien afleveringen tellende
reeks al mediofebruari op het scherm te brengen. De Hilversum-se omroep verplaatst deze uitzenddatum omdat nu blijkt dat voorhet verhaal een groot aantal scènes uitsluitend in de herfst enwinter spelen. „Daarom is het niet logisch om de serie in het
voorjaar op de buis te brengen," aldus deKRO.

De meeste opnamen voor deze dramaserie vinden plaats in Wijl-re, Mechelen en Bemelen. Voor het verhaal over de belevenissenvan de gezinnen van een dierenarts en een bierbrouwer filmdende cameralieden Ram Soekhoe en Rob van den Houte gisteren
op de terreinen in en rond Brand's Bierbrouwerij in Wijlre. Nog
tot en met volgende week vrijdag blijft de filmploeg voor dezetv-serie in Limburg.

Limburgs dagblad show
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IC KOOp Op 5 km. afstand van Maaseik gelegen vrijst. semi- In het centrum van Simpelveld is het pand Klooster-

bungalow met inp. garage, kelder en tuin. straat 21 te koop. Het object is momenteel in ge-
BEEK. Proosdijstraat S Perc.opp.: ± 300 m 2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken met bruik als winkelwoonhuis. Het is uiteraard geschikt
Uitst. onderh. ruime vrijst. villa en appartement, app., 3 slaapkrs., badkr., apart toilet, grote zolder. voor diverse doeleinden o.a. woonhuis met kan-
garage, serre,tuin en royale werkkr., geschikt voor Aanv.: direct. Prijs: / 210.000,- k.k. toor- en of praktijkruimte etc. Verdere gegevens en
div. doeleinden (zoals arts, notaris, fysioth., gym- prijs op aanvraag,
dansruimte). Perc.opp.: 1.300 m2. Prijs op aan- Mcdi_ci occir n_„- ►_____.„..,__. cVrBa9- ïïi„t^r.s^ ï^^f^^cT^^VrT^n Perc oor,"
BRUNSSUM. Pl_.an._W H c^^^T^^^^^^^s.Goed gel. halfvr. woonh. met c.v„ garage en tuin. SSii hïïïrt zeerTux?'kiükeJa_ó karate «askelder, wijnkelder, c.v.-ruimte. Beg. gr, vestibu-
Ind.: hal, toilet, woonkr. met open keuken. Ie verd.: °f*>". "ar°' *ee

h
r 'u*

mf,f_„ T, ,?■?]. "',„__. w le'riante na|p toile«. woonkr. met o.h. partij (70 rr.2),
overloop, 3 slaapkrs.. badkr. met douche, v.w. 2e S'^^^^J'^i,^'^ b'" moderne keuken, bijkeuken. 1e verd, 4 slaapkrs.,
verd.: vliezotrap naar zolder. Max. subsidie det en vw' zolder Aanv" '°- rr, 's op aanvraag. |UXe badkr., toilet. 2e verd.: 2 slaapkrs., zolder.
/. 41.000- Aanv.: direct Prijs: /. 158.000,-k.k. Aanv.: i.o. Prijs: /. 475.000-k.k.

NUTH, Nierhoven H rp ■______
GELEEN. Maaslaan S Riant gel. vrijst. landh. met cv., garage, zwembad. IC 011111
Zeer ruim halfvrijst. herenh. met aanbw., geh. gei- Perc. opp.: ca. 1 ha. Verdere gegevens en prijs op
tol. en onderkelderd, sauna, garage en leuke tuin. aanvraag. SITTARD S
Ind. 0.a.: 3 kelders, royale living, luxe keuken, 4 34 Halfvrijstaande woningen te Sittard, Haagsit-
"laapkrs., luxe badkr. met o.a. 2e toilet, vaste trap „. -_. ----.- „ tard-Park. Huurprijs vanaf ’ 975- per maand.
naar zolder veel extra's Aanv ■ io NUTH, Pastorijstraat "■__"_" «
V__G_r .s- f2-15 000 -k k " ln hetcen,rum rustia 9el- appartement met cv. Ind.: NICUWbOUWvraagpnis. . .ns.uuu, K.K. hal, toilet, woonkr. ca. 40 m2, met dakterras, moder-
BRUNSSUM. Maastricht.rst.aat H "»|»u*f" n"«j>a^Verd, 2slaapkrs luxe ECHT,Lariksrtraat S
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage, berging Se^houd en _1 afperk no is uxe Aanv i Ó Schitt- vri'st 'andhuizen op royale kavels. Prijzen
"n tuin (perc. opp.:307 rr.2). |nd.:souterrain: kelder. £?:■,., ,f£n_n ___ va- f- 267.150- v.o.n. Uitgebreide documentatie
Beg.gr.: hal,toilet,L-woonkr. metallesbrander,keu- rrIJS-'' louuuu- K-K- wordt op aanvraag toegezonden,
ken met app. 1everd.: 3 slaapkrs., badkr. met dou-
che en v.w. 2e verd.: vliezotrap naar zolder. Aanv.: OIRSBEEK. Oppevenerweg S BERG AAN DE MAAS S
i.o. Prijs: /. 138.000,-k.k. Tussenwoning met aanbouw, kelder en tuin. Ind. Opunieke locatie worden tegen het oevertalud van

0.a.: woonkr, keuken, doucheruimte, 3 slaapkrs., de Maas 34 luxe appartementen gebouwd. Het ni-
HEERLEN. Caumermolenweg H vaste trap naar zolder over gehele woning. Aanv.: veau wordt, naast de vooraanstaande ligging, me-
Nabij het centrum in een bosrijke omg. riant gel. i.o. Koopprijs: ’ 75.000- k.k. de bepaald door deinrichting, de voorzieningen en
vrijst. woonh. met praktijkruimte, cv. en tuin (perc. de afwerking ervan. Het merendeel van de wonin-
opp.: 1200 m2). Ind.: sout.: div. ruimte met o.a. dou- c/mjimmeiu e«__i . . g gen heeft een van binnen het gebouw bereikbare
cheruimte. Beg. gr: entree-vestibule, toilet, keuken, stationsstraat & parkeergarage, 2of 3 slaapkamers en riante terras-
"etkr.. t.v.-kr, woonkr. met 0.h., hobbykr. 1e verd.: Roy.vnjst.woonh.metcv aanbw kelders, garage £en
overloop, toilet. 4 slaapkrs., badkr. met ligb. Alge- en 9r°te tuin Perc.opp.: 735rr.2. Ind. 0.a.: living met
meen: het pand is voor div. doeleinden geschikt. °P.n h,aard'luxekfu_,ken "et aPP-studv:2kantoor- GELEEN s
Aanv.: i.o. P>.s: ’. 495.000,-k.k. units. 7 slaapkrs., 3 doucheruimtes,zolders. Aanv.: |n b Maastrichterbaan premie-C-woningen te..o. Prijs op aanvraag. koop. Documentatie op aanvraag.
HEERLEN. Valkenburgerweg H
Prima gel. woonh. met cv. en tuin (perc. opp.: 506 SITTARD, Engelenkampstraat S STRAMPROY Sm2). Ind.: 2kelders. Beg. gr.: 4 kamers, keuken, toi- Gerenoveerde flat met cv. en berging. Ind.: hal, In Stramproy te koop: bouwkavels, premie-A-wo-
let. 1e verd.: 4 kamers, toilet. 2e verd.: 3 kamers, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. met douche. ningen en VS-woningen. Documentatie op aan-
bergruimte. Het geheel voor div. doeleinden ge- Aanv.: i.o.Vraagprijs: ’ 94.000,-k.k. Aankoop gara- vraag,
"chikt. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag. ge mogelijk. R|_llwküVPl _

WWrt u uwpand verkopen, bei dan MakelaarskantoorRuijters voor een vrij-
bbjvende afspraak. Er is veel vraag naar panden in deprijsklasse tot !o_wKtekoop te Amstenrade, Geieen. sPau

’ *«pWp-,-. beek en Stramproy.

S--lichtingen kantoor Sittard PI —«"H - Inlichtingen kantoor Heerlen ____k^^____ 1

Hypotheken-Financieringen flV_ V^S I B1" fr"€
Taxaties-Verzekeringen ____■■■--■_ | l^^l^/ | knl I^_*T
Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
Wsriuiagen 9.00-18.00 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046- 511611
Zaterdagen 10.00-1400 uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten enkranten.

li* ... ——_____________________________________________________________

mmm wm ■ 'fl | 1 111 1 1 « I ■ fie_oi»lo___!

WEGENS SECCES
GEPROLONGEERD!
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Tussen Heerlen, Schaesberg en Terwinselen Ruim van indeling (3 slaapkamers) met berging of
ontwikkelt zich in snel tempo een nieuw stadsdeel. garage, een flinke zolder en leuk van architectuur.
Modern van opzet, gevarieerd van architectuur en De woningen staan op brede en diepe kavels, dus
met alle voorzieningen in de buurt. Plan Akkerhof genoeg tuin voor en achter,
maakt deel uit van deze stadswijk. "Heerlerbaan", De koopprijzen zijn v.a. ’ 144.000 v.o.n. voor de
fase I van dit plan, was al snel totaal verkocht. premiekoopwoningen (max. ’ 41.000,- subsidie)
Daarom gaan we nu starten met de verkoop van en v.a. ’ 169.230,-voor de vrije sektor woningen
Akkerhof II met een tweetal typen (max. ’ 5.000,- subsidie),
twee-onder-een-kap woningen in de premiekoop-
en VSEB klasse (er zijn zelfs een paar vrijstaande Voor alle verdere informatie:
woningen bij). Aquina Makelaardij B.V.

Ruys de Beerenbroucklaan 28________ 6411 GB Heerlen
Wïlma Telefoon 045-715566

HH|^ü Ja, ik ben geïnteresseerd in Plan Akkerhof Heerlen. hb^^h
O Stuur mij uw documentatie over de premiekoopwoningen.
O Stuur mij uw documentatie over de vrije sektor woningen.
O Bel mij voor een vrijblijvende afspraak.

_____
Naam: £_ ________ ______
Straat: J T^^M
Postcode: ,_«s_____Él
Woonplaats: ________ >:_____l
Telefoon:

HAAL DE WINTERSCHILDER IN HUIS
1;

En strijk op die 50 gulden pr
per man per dag

Uitgekeken op uw interieur? De voordeligste 1l
_TTI V tW*\ B- fW\ W /TF. b manier om weer kleur in uw huis te brengen is het in-
ly] y tol | l_/J | L_,J y schakelen van de Winterschilder! Moeiteloos schildert '/hTx^jk /T^^ZÊ /r\\~lÊ /r\\D^ n,i uw kamers weer fris en brengt hij het fraaiste be-

[[ fl hang aan. Zodat u met veel meer plezier in uw huis
n—'Jsw/f - TJ^fJ/uri/ f /____^/*v'/ /____Z-^v7 woont. Want heldere kleuren hebben een positieve in-
t II v' l! <s II is vloed op het humeur van de mensl ■,/s/ AJ AJ En wat ook belangrijk is: in het winterseizoen is

Nj n^ \^ schilder- en behangwerk aanmerkelijk voordeliger. Ü
ontvangt namelijk een premie van 50 gulden per man 1

nf. S nfl 9 (W\ 9 (W\ W oer a9°° onderhoudswerk (dat ten minste drie man-
lyl lyl dagen in beslag neemt). Deze premieregeling geldt -\

/T\C-^ N\C^ iT\X^ /Ml__s van m november t/m 21 december 1991 en van 7 je-
f[\ f ,(lAj l\ I I nuar' t/m 13 maart 1992-
-■sOyl nZZ^^'n (JZ^Wj P -^y/ Voor 'zakelijke' opdrachtgevers (bedrijven, orga- 1
// // // nisaties) geldt in dezelfde periode een winterpremie

AJ AJ AJ AJ van 35 gulden per man per dag, eveneens voor bin-
>. nenschilder-en behangwerk. Wilt u meer weten ofeen >

afspraak maken, neem dan contact op met de Winter-
schilder bij u in de buurt!

_______flflflflElli9______________| Schilder-, glaswerken Schildersbedrijf V.S.M.
Schilder- en Afwerkingsbedrijf Wensink-Leuven B.V. Driessen-Niessen

I H DahlmanS KiSSe, 60',e' 045"724276 Ankerkade 127, tel. 043-630353, fax. 043-630236^ <

Mauntsiaan cc, te.. 046-372474 Schildersbedrijf Jos Collombon Schilders- en afwerkingsbedrijf
Schildersbedrijf A. Nijsten ElWMi___ta2A.w.o«fr72<_7i Fred Heuts

Voor al uw schilder-, behang- en spuitwerk Trianonstraat 14, tel. 043-213793 I
Ireneslraat 41, tel. 046-372954 '

r ____________ Richard Heilman en Zn. Schilders-, behangbedrijf voor
''' hl' ' tummmm Kastanjelaan4B.tei 045215515 binnen- en buitenwerk Ton Schelling* .

Schildersbedrijf Geert Krist fl'M'Vfl Klokbekerstraates. te». 043-477432

Verl- en behangspecialist
sch.k_st.aa! 8. tei. 045-214784 6las. en schilderwerken Jan Teven

Schildersbedrijf Tilimans Broekstraat 9, tei.04758-1722,._. 0475--2908 Schildersbedrijf
Pr Hendrikiaan 124 Harry van Promeren B.V.

tel. 045-251818 fax. 045-273727 Veldekestraat 21, tel. 04458-1859
_l oiïSSS 04^2359 Schilders- en .sol at,ebedr. jf

de Graai io. Echt Botterweck B.V.
"* 04754-83984 ,ax 04754-ei23o Tunnelweg 110, tel. 045-457818, lax. 045-460416 Schildersbedrijf J. SChetteiS en Z0«

Schildersbedrijf Math Voots B.V. Schildersbedrijf
Humcovenderve_36 tei 043.44944

Haelland 9. tel. 045-253783 - . . , ' .Sevemch en Zn. v.o.f.
fl-HÜ----I specialist in behang en wandkieding Schilders- en behanqersbedriif

Willemstraat 13, tel. 045-413251, fax. 045-423456 "#Schilderwerken Camp B.V. Kamstra
Voltaweg 9, tel. 04754-81358 Julianastraat 49, tel. 04492-2681

Veegtesstraat 35, Venlo, tel. 077-546373 — —-«^
HubGrausß.V. / ~- Schildersbedrijf P. van Gerven en Zn.

Palmbrugweg 14,6101 AJ / ~1, (\Y) fl/C ,2\ Dorosstraat 31 tel 04457-1330tel. 04754-81717 fax 04754-86672 / s?*r/\\WvY _!_.’& » Dorpsstraat dl, tei. 044&/ijdo

Jac Ruijters Schildersbedrijf B.V. / "■ «vtf^'-"._,/»' /
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10.00 Interwallonie. 10.30 Kapers op
de kust. (herh.). 11.00 Deutsch mit Vic-
tor. (herh.). 11.30 Génies en herbe.
(herh.). 12.00 Vidéothèque. (herh).
13.00 Journaal. 13.10 Objectif Europe.
13.45 Michel Strogoff, Frans-Italiaanse
speelfilm uit 1970. 15.35 Ecran témoin.
Aansl.: Debat. (herh.). 16.55 Grand
écran. (herh.). 17.45 Félix. 18.15 Nou-
ba nouba. 18.25 Gourmandises. 18.40
Télétourisme. 19.30 Journaal. 20.05 Le
jardin extraordinaire. 20.45 Maigret et
les plaisirs de la nuit, tv-film. 22.10
Contacts. 22.20 Tekenfilm. 22.30
Match I. 23.25-23.50 Laatste nieuws.

België/Télé 21

Sportnet

TV 5

13.00Les Chrétiens dans la vie socia-
le, (herh.). 13.30 Le coeur et l'esprit.
14.00 Théatre Wallon. 15.00 Tennis.
16.05 Radio 21. (herh.). 18.05 Sind-
bad. 18.35 Parures animales (2).
(herh.). 19.30 Journal. 20.00 Tennis.
21.30 Journal. 22.00-00.00 Le cuisi-
nier, le voleur, sa femme et son amant,
speelfilm uit 1989 van Peter Greena-
way.

15.00 Sport extra: Tennis. Recht-
streekse reportage van de eerste hal-
ve finale van het ECC-Tennistoernooi
in Antwerpen.

20.00-23.00 Sport extra: Tennis.
Rechtstreekse reportage van de
tweede halve finale van het ECC-
Tennistoernooi in Antwerpen.

07.00 Ochtendprogrammering.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Clips.
12.10 Prime time pets.
12.30 Get a life. Amerikaanse come-

dyserie. Afl. 14. Herh.
12.45 A fine romance.
13.10 For those I loved.Amerikaanse

miniserie in drie delen. Met: Michael
Vork, Jacques Penot, Marcha Meril,
Helen Hughes e.a. Herh.

14.00 Jailhouse rock. Amerikaanse
musical uit 1957. Met: Elvis Presley,
Judy Tyler, Mickey Shaugnessy,
Dean Jones e.a.

15.35 Tineke en de kinderen van
Tsjernobyl. Documentaire over de-
vakantie van kinderen uit Tsjernobyl
en omgeving in Nederland. Herh.

16.30 Lenny. Amerikaanse serie. Afl.:
Family matters. Als Pat een gezond-
heidsprobleem krijgt, realiseren de
gezinsleden zich dat ze veel meer om
elkaar geven dan ze laten merken.

17.00 Hoge ogen. Programma met
daarin informatie over spellen.

17.30 Tineke. Rechtstreekse en geva-
rieerde weekendprogramma.

18.00 Nieuws.
18.15 Tineke. Deel 2.
19.30 Nieuws.
20.00 Mini playbackshow. Kinderen

imiteren hun favoriete artiest(e) of
groep. Vanavond: Annie, Cher, Clou-
seau, Willeke Alberti en Phil Collins.

21.05 Hunter. Amerikaanse detective-
serie. Afl.: Scrap metal.

22.00 Gabriel's fire. Amerikaanse se-
rie. Afl.: The great Waldo.

22.55 Nieuws.
23.10 The making of the Adam's fa-

mily. Een kijkje achter de schermen
bij deze nieuweAmerikaanse film.

23.35 Haunted honeymoon. Ameri-
kaanse horrorfilm uit 1986. Met: Ge-
ne Wilder, Gilda Radner, Dom DeLui-
se, Jonathan Pryce, Paul I Smith. e.a.

01.05 The monsters. Amerikaanse
griezelserie. Afl.: La strega.

01.30 Het geheim. Frans drama uit
1974. Met: Philippe Noiret, Jean
Louis Trintignant, Mariene Jobert,
Jean Francois Adam e.a.

03.10 Nachtprogramma.

16.05 Hollands decor. Een wandeling
of fietstocht n.a.v. een boek. Presen-
tatie: Willem Nijholt. Afl.: Haarlem.

16.15 Heb ik iets gemist? Hoogte-
punten van AVRO programma's.

17.00 Gophers. Tekenfilmserie. Afl.7:
Een gezonde geest.

17.25 Brief aan de koningin. Kinde-
ren leggen hun problemen en wen-
sen voor aan de koningin. Afl. 7.

17.35 Ko de Boswachtershow. Na-
tuur- en milieumagazine voor kinde-
ren met Burny Bos en Paul Kooy.

18.00 Boggle. Woordspel met Dodi
Apeldoorn.

18.30 Sportpanorama. Actueel sport-
programma. Presentatie: Arno Ver-
meulen.

19.00 Preview TV. 14-daags film- en
videomagazine. Presentatie: Barbara
van Beukering en Hugo Metsers.

19.30 Growing pains. Comedyserie.
Afl.: Fortunate son. Mike krijgt werk in
een winkel, waar hij nachtdienst
draait. Maggie haalt hem over om
dagdienst te vragen, en hij krijgt met-
een zijn zin. Zijn zwarte collega's
moeten dan echter wel nachtdienst
draaien.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Goldfinger. Engelse speelfilm

uit 1964 van Guy Hamilton naar het
boek van lan Fleming. Met: Scan
Connery, Gert Fröbe, Honor Black-
man e.a.

22.18 Jasperina in het Concertge-
bouw. Registratie van een optreden
van Jasperina de Jong. M.m.v. het
Metropole Orkest, (herh.).

22.48 Karel. Talkshow met Karel van
de Graaf.

23.35 The Yakuza. Amerikaans/
Japanse speelfilm uit 1974 van Sid-
ney Pollack. Met: Robert Mitchum,
Takakura Ken, Brian Keith e.a.

01.25-01.30 "" Journaal.

15.35 Wijnwereld - Spaanse wijnen.
Cursus over wijn. Vandaag: Ribera
del Duear, Rueda en Toro. Presenta-
tie: Hubrecht Duijker en Tineke de
Groot.

16.00 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-

ma. Grover gaat uitgebreid in op het
nemen van een bad en Tommie en
leniemienie spelen de quiz 'raden wie
er op de wc zit.

18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 Voorbij de zeven zeeën. 3-deli-

ge Noorse film over een Pakistaanse
jongen die verhuist van het Pakis-
taanse Lahore naar Noorwegen. Deel
1. Aslam volgt zijn vader vanuit Pa-

kistan naar Noorwegen en ziet daar
voor het eerst sneeuw. Ook merkt hij
dat niet iedereeen blij is met zijn
komst.

19.28 Een bericht van deWilde Gan-
zen.

19.30 Witmakers aan de Nieuwe Wa-
terweg. 5-delige serie over bedrijven
in de Botlek. Afl.3: Titaandioxide.

19.55 Zie zoo. Column van bekende
politieke tekenaars. Afl.9: Jos Collig-
non - reclamemakers.

20.00 "" Journaal.
20.23 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
20.55 (TT) De optimisten. Serie over

Nederlanders in Japans krijgsgevan-
genschap en de atoombom op Naga-
saki. Deel 1: Op weg naar Nagasaki.
Precies vijftig jaar geleden vielen de
Japanners Pearl Harbour aan. Na die
aanval werd in Nederlands-lndië de
algemene mobilisatie afgekondigd.
De KNIL werd in staat van paraatheid
gebracht en dat is het begin van de
ellendige oorlogservaringen van
twaalf personen in deze documentai-
re. Drieëneenhalf jaar internering,
vernedering, de kans op besmetting
en dwangarbeid. Slechts de optimis-
ten wisten te overleven.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport. Met tennis. EEG-

toernooi te Antwerpen.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.16 Met Witteman. Praatprogram-
ma, (herh.).

16.00 "" Journaal.
16.08 Museumschatten. Prof. Henk

van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Genrestukken, (herh.).

16.17 Kinderen voor kinderen.
17.00 Hier is Aubrey. Tekenfilm.
17.08 De jongen van Andromeda.

6-delige jeugdserie. Jenny realiseert
zich dat ze zojuist een buitenaards
wezen heeft ontmoet, 's Avonds
wordt ze wakker van een noodkreet
van de computer.

17.32 Man over de vloer. Comedyse-
rie. Afl.: Ouder en wijzer, (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.18 Kassa! Consumentenprogram-

ma.
18.57 Lingo. Woordspel.
19.25 Twaalf steden, dertien onge-

lukken. Serie verhalen naar waarge-
beurde verkeersongelukken. Van-
daag: Stad Soest.

19.57 Flying doctors. Serie. Afl.: On-
zeker. Een spoedgeval doet de
Flying Doctors landen bij een ver af-
gelegen boorinstallatie. Daar ontmoet
Johnno zijn oude werkgever Greg
Carpenter. De spanning tussen de
twee is duidelijk merkbaar en is zelfs
van invloed op zijn vlieg-gedrag.

20.48 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl.: Het portret.

21.17 Sonja op zaterdag. Praatpro-
gramma door Sonja Barend.

22.12 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.46 Twee voor twaalf. Quiz.
23.31 De schreeuw van de Leeuw.

Compilatie van dit programma.
00.09 Alien nation. Sf-serie. Afl..

Hoogspanning. Matthew en George
hebben de opdracht gekregen een
nieuwkomer te beschermen die een
sleutelpositie inneemt in het proces
tegen een aantal onderwereld-figu-
ren.

00.56 Natuurmoment. Vandaag: Gal-
len in Natuurmonument De Byvanck.

01.02-01.07 "" Journaal.

10.30 Supermachten: Rusland en de
Sovjetunie. Afl. 12.

11.05 Veiligheid in en om het huis.
Afl. 1.

11.20 Tijdrover. Doe-het-zelf: Af1.1:
11.35 Ecologisch tuinieren. Afl. 12.
12.05-12.45 Babel.
15.15 De zwarte tulp. Frans/Italiaans/
Engelse speelfilm uit 1963. Met: Alain
Delon, Virna Lisi e.a.

17.05 Sparky's magische piano. Te-
kenfilm.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.341.
18.05 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderenvakantieland. Toe-
ristische portretten: Gent, Weinstras-
se (Neustadt, Bad Durkheim).

19.20 Joker en lotto, paardenkoer-
sen, mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 FC De Kampioenen. Vlaamse

comedyserie. Afl.: De ooievaar.
20.40 Dankuwel, Vlaanderen. Recht-

streekse uitzending vanuit het Ameri-
kaans theater van het slotgala van de
actie Kom op tegen kanker 1991. Met
o.m. reportages en hoogtepunten van
de voorbije maanden en muziek door
internationale en Vlaamse artiesten.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Sport op zaterdag. Aansl.:
Kwislijn.

23.00 Vandaag.
23.25 Dankuwel, Vlaanderen. Deel 2.
00.45-00.50 Coda. Valse retro, van

Frank Engelen en K. Costy, uitge-
voerd door het Brussels saxofoon-
kwartet.

09.45 Open University. 12.05 SpWof
Asia, informatieve serie. AfL^Ctof-Kings of Angkor. Herh. 13.05 HpJ^gy
outings, toeristisch magazine. Af^aali,
Lombok. Herh. 13.15 The war"yeete,
Amerikaanse filmfragmenten t.cjV^^et
bombardement op Pearl Hj_f!>oiïr.
14.30 Holiday outings, toeristisQhjßJi--
gazine. Afl.: Zambia, Zimbabwö^artd
Mauritius. Herh. 14.45 Heirs arid^öffk-ces, serie. Afl.: Blenheim Palace.ys=#i.
15.15 Network cast, Aziatisch magazi-
ne. 15.45 Mahabharat, feuilleton. 16.25
■ Mr Skeffington, Amerikaanse'li^Èl-film uit 1944. Met: Bette Davis, GJat^eRains, Walter Abel e.a. 18.3$ _?Jay
bridge with Zia, cursus. Afl.s.* .9.Q0
Late again, compilatie. 19.35 H_fw£ Igot news for you?, quiz. Herh.'_._'.Ös
News en sport. 20.20 Sounds t/Of>__.e
sixties, nostalgisch muziekprogramma
20.50 Nights in the garden of 'Spafi.
symfonische impressie. 21.20 |yjS^r
Peters puppet show, operette v^n^H^-
nuel de Falla, gebaseerd op Doif Qui-
xote van Cervante. 21.50 MovingDictu-
res, filmmagazine. 22.40 DfltttJJßr.Amerikaanse speelfilm uit 1973:,^Met:
Warren Oates, Ben Johnson, Mictjèiie
Philips c.a. 00.20 (■+TT) The"f_fl. _f
the House of Usher. Amerik||r)le
speelfilm uit 1960. Met: VincenCji&cp,
Mark Damon, Myrna Fahey.
01.35-02.10 Dance energy, dansmu-
ziekprogramma. Herh. **j3ki_

Eurosport

08.00 Ski-verslag. 09.30 Eur^gcs
10.00 Bowlen. 11.00 Paarcfcport
12.00 World sport special. 12.3C.N8A
basketbal. 14.00 Argentijns voetbal
15.00 Watersport. 15.30 Tenni%£6»oGolf. 18.00 Powersports int, .I^ooWielrennen. 20.00 Europees truc'festi-
val. 21.00 Go. 22.00 Int. kickboksen.
22.30 Live pro box. 00.30 Bowlen.
01.00 American college footbalLlKMK)
Rallycross. 03.30 Boksen. OS.ottPtg)-
by. 06.00 Motorsport. 06.30-08.Qq^pA
basketbal.

09.00 Int. motorsport. 10.00 Saturda^
alive: Skiën, Worstelen (herh.)., Ten-
nis, Int. motorsport (herh.). Kickbokse'n"
18.00-01.00 Saturday alive (vervolg).

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
Azimuts. Herh. 09.00 Quebec mc.
09.30 Le club de l'enjeu. 10.00L'art au
monde des ténèbres (1). 11.00 Des
trams pas comme les autres (5). 12.00
Nws. 12.05 Reflets - Images du sud.
13.00 Nws. 13.15 Horizon 93. 13.45
Ramdam. 14.15 Hotel. 14.30 Mozart
(4). Herh. 16.05 Nws. 16.15 Flash vari-
celle. 16.45 Génies en herbe. Herh.
17.15 Félix. 17.40 Clips Radio 21.
18.15 Correspondances. 18.30 Nws.
18.50 Clin d'oeil. 19.00 Objectif Euro-
pe. 19.30 Nws. 20.00 Thalassa. 20.55
Amnesty. 21.00 Nws. 21.30 Mozart (5).
23.00 Nws. 23.20 Caractères.

Super Channel

07.00 Ochtend- en middagprogramma.
19.00 Telethon. 19.25 Parole e Vita.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che Tempo Fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 TG/Uno Sport. 20.40 Fan-
tastico. 22.45 TGI - Linea Notte. 23.00
Telethon Gran Finale. 24.00 TGI Notte
- Chem Tempo Fa. 00.30 Telethon
Gran Finale. 01.00 Sabato Club.

BBC1

06.00 CNBC news. 07.00 All mifed up!
12.30 Music news. 13.00 All mixed up!
14.00 Sport. 16.00 World sport special.
16.30 Video travel guldes. IT.OB
Youthquake. 17.30 All mixed up. 18.80
Travel magazine. 19.00 Videofashion.
19.30 East Europe reports. 20.00 Muil,
Australische speelfilm uit 1985. 22.00
News. 22.30 Film Europe. Herh. 23.00
Hang loose. 23.30 Absolutely live".
00.30 The mix all night.

Duitsland 1
09.25 Michael's klingender Adventska-
lender (7). 09.30 Tele-Ski 90. Herh.
10.00 This week. 10.15 Actualités.
10.30 Cursus Russisch. 11.00 Cursus
Engels. 11.30 Aus Forschung und Leh-
re, wetenschappelijk magazine. The-
ma's: -Hermann, ein Mythos macht
Geschichte. -Auf der Strassse von
Morgen: Das intelligente Auto. Herh.
12.15 Reisewege zur Kunst, culturele
reportages. Afl. 2. 13.00 Cursus Ge-
schiedenis. Herh. 13.30 Cursus wis-
kunde. Herh. 14.00 Rückblende: Vor
40Jahren gegründet: Deutsches P.E.
N.-Zentrum der Bundesrepublik, docu-
mentaire. Herh. 14.15 West 3 aktuell.
15.00 Sport 3.. extra. 17.00 Lander-
Menschen-Abénteuer: Chaumos - Ein
Winterfest im Hindukusch, natuurdocu-
mentaire over het Kalash-bergvolk in
het Pakistaans-Afghaanse grensge-
bied. 17.45 Das internationale TV-
Kochbuch. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 ARD-Ratgeber Heim und Gar-
ten. 18.30 (TT) Die Sendung mit der
Maus. 18.58 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde, met Nachnch-
ten, met om 19.35 Sport im Westen.
20.00 Kampf mit der Kalte, natuurfilm.
20.45 Prominenz im Renitenz. 21.30
Spiele des Lebens, natuurfilmserie.
Afl.: Verstandigung. 22.15 Off-Show.
23.30 Rocklife, met Roachford Whyclif-
fe. 00.30 Laatste nieuws.

" Kirk Douglas als Demp-
sey Rae in 'Man without a
star. (Duitsland 1 - 22.05
uur).

07.00 Awake on the wildside. 11.00
The big picture. 11.30 US top 20video
countdown. 13.30 XPO. 14.00 Ray Co-
kes. 17.00 Yo! Raps. 18.00 Week in
rock. 18.30 The big picture. 19.00 Eu-
ropean top 20. 21.00 Saturday night
live. 22.00 Partyzone. 01.00 Kristiane
Backe,. 03.00-08.00 Night videos.Duitsland 3 SWF
CNN

09.00 Tagesschau.
09.03 Lander-Mensen-Abenteuer:

Koffein statt Heroin. (Thailand).
9.45 "" Tele-Gym. Fitness. Af1.23.
10.00 Tagesschau.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Tagesschau.
11.03 "" Ente gut, alles gut. Hong-

kongse speelfilm uit 1988. Met: Mi-
chael Hui, Ricki Hui, Sylvia Chang
e.a.

12.40 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 Europamagazin.
13.30 Bücherjournal für Kinder. Kin-

der- en jeugdboeken magazine.
14.15 Strassenbahnen der Welt. Do-

cumentaire serie. Afl.: Zürich.
14.30 "" Kinderquatsch mit Mi-
chael. Praatprogramma voor kinde-
ren. Gast: Sindey Youngblood.

15.00 (TT) Gesundheit! Medizin im
Ersten. Vandaag: Methadon.

15.45 Erstens. Gast: Jörg Wontorra.
16.00 Disney Club. Kindermagazine.
17.25 Hier und Heute unterwegs.
17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.10 Sportschau. Met Bundesliga-
voetbal.

19.00 Markt.
19.30 "" Elvis - King of Rock 'n
Roll. Serie. Afl.: Vier sture Esel.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 "" Die Rudi Carrell Show.

Amusementsprogramma.
21.45 "" Trekking van de lotto.
21.50 Tagesschau.
22.00 (TT) Das Wort zum Sonntag.
22.05 Mit stahlharter Faust. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1955. Met: Kirk
Douglas, Jeanne Crain e.a.

23.30 Anklage: Mord. Franse speel-
film uit 1978. Met: Annie Girardot,
Bibi Andersson, John Steiner e.a.

01.05 "" Ohne Filter, Musik pur.
Muziekprogramma. Gasten: Alison
Moyet, Tower of Power, Eric Burdon,
Eddie Harris, Charles Brown en een
trio bestaande uit Angela Strehli, Sa-
rah Brown en Marcia Bali.02.05 Tagesschau.

°2.10-02.15 Z.E.N. Auf dem Schwar-
zen Wald: Der erste Schnee.

07.30 Moneyline. 09.00 World busi-
ness this week. 11.10 Larry King.
12.40 Int. correspondents. 14.10 The
big story. 15.10 Health week. 15.40
Moneyweek. 16.10 Science and tech-
nology week. 16.40 Style. 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 money.
21.40 Int. correspondents. 23.40
Newsmaker Saturday. 00.40 Pinnacle.
01.10 The big story. 03.10 Showbiz
this week. 05.10 The Capital gang.

08.25 News. 08.30 Ovide, tekenfilmse-
rie. Afl.: The invisible strength potion.
Herh. 08.40 Opposites aftrad, natuur-
serie. Afl.: Noisy or quiet. 08.50 The
Jetsons, tekenfilmserie. Afl.: Astro's top
secret. Herh. 09.15 Chucklevision, kin-
derserie. Afl.: In the dog house. Herh.
09.35 Dungeons and dragons, teken-
filmserie. Afl.: The lost children. Herh.
10.00 Going live! gevarieerd kinderma-
gazine. 13.12 Weerbericht. 13.15
Grandstand, met: Voetbal, Paarde-
sport, Rallycross, Skiën, Rugby (live),
Voetbal en Final score (13.55 News).
18.00 News. 18.15 Daffy Duck. Teken-
filmserie. Afl.: Fast Buck Duck; Quack-
o-dile tears. Herh. 18.25 (TT) One to
win, spelprogramma. 18.55 Noel's hou-
se party, Live amusementsprogramma.
19.45 (TT) Bruce Forsyth's generation
game. spelprogramma. 20.45 (TT)
Starman, Amerikaanse speelfilm uit
1984. Met: Jeff Bridges, Karen Allen,
Charles Martin Smith e.a. 22.40 (TT)
News en sport. 23.00 Match of the day:

07.30 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
High Chaperral. Amerikaanse western-
serie. Herh. 09.30 Wirtschaftsforum.
10.00 Tora! Tora! Tora! Amerikaanse
oorlogsfilm uit 1969. Herh. 12.05
Glücksrad. l2.4s Bingo. Spelprogram-
ma. 13.20 Fantasy Island. Amerikaan-
se serie. 14.10 ■ Der Weibsteufel.
Oostenrijks filmdrama uit 1966. 15.45
Angesagt! 16.15 Zapp. Spelprogram-
ma. 16.40 Pearl Harbor. Amerikaanse
serie. 17.40 Sat.l Bliek. 17.45 ■ Ad-
dams Family. Griezelserie. 18.15 Bin-
go. 18.45 Sat.l Bliek. 18.50 Quadriga.
19.20 Glücksrad. Spelprogramma.
20.05 WetterNews. 20.15 lm Banne
des Unheimlichen. Duitse misdaadfilm
uit 1968. 21.55 Sat 1 Bliek. 22.05 Die
Profis. Serie. Herh.23.00 Schulmadc-
hen-Report. Duitse sexfilm uit 1978.
Deel 12. 00.30 Liebe in 3 Dimensio-
nen. Duitse sexfilm uit 1972. Herh.
01.55 Schulmadchen-Report. Duitse
sexfilm uit 1978. Deel 12. Herh. van
23.00 03.20 Vorschau. Aansluitend Vi-
deotext.

06.00 Tekenfilm.
06.15 Nozzles. Serie. (herh.).
06.40 Transformers. Serie. (herh).
07.00 Marenen aus aller Welt. Serie.

Afl.: Die drei Silbertaler. (herh.).
07.30 Piff und Herkules. Serie.
08.00 Konfetti. Kindermagazine met

o.a. de tekenfilmseries: Die Flintstone
Kids (herh.).; Yogi Bar; Scooby Doo.

09.20 Klack. Kinderspelshow.
10.05 Die Jetsons. Serie. (herh.).
10.30 Turbo Teen. Tekenfilm.
11.00 Marvel Universum. Met de te-

kenfilms: Der machtige Tor; Das
Land der fantastischen Draehen; Ru-
de Dog urftJ seine Bande; Spiderman
und seine aussergewöhnlichen
Freunde.

12.35 He Man. Tekenfilm.
13.05 Teenage mutant hero turtles.

Tekenfilm.
13.30 Super Mario Brothers. Serie.
Afl.: So behandelt man keine Köni-
gin/Prinzessin Rotkappchen.

14.00 Comic Stars gegen Drogen.
14.30 Ragazzi. Muziekmagazine.
15.00 BJ und der Bar. Serie.
16.00 Daktari. Serie.
17.00 Der Preiss ist heiss. Quiz.
17.45 Action - neu im Kino.
18.15 Wunderbare Jahre. Serie.
18.45 RTL Aktuell.
19.20 Houston knights. Serie,

(herh.).
20.15 Bel ami 2000. Oostenrijkse ko-

medie uit 1966 van Michael Pfleghar.
Met: Peter Alexander, Antonella Lu'al-
di, Scilla Gabel, e.a. (herh.).

22.05 Alles nichts oder?! Show.
23.05 Siegfried und das sagenhafte
Liebesleben der Nibelungen. Duit-
se erotische film uit 1970. Met: Rai-
mund Harmstorf, Sybilll Danning,
Heidi Bohlen, e.a.

00.50 Mannermagazin. Herh.
01.30 Marquis de Sade: Justine.

Duits-ltaliaanse erotische film uit
1969. Met: Klaus Kinski, Romina Po-
wer, Mara Rohm, e.a. (herh.).

02.55 Siegfried und das sagenhafte
Liebesleben der Nibelungen. Herh.

04.30 ■ Das war Mord. Mr. Doyle.
Amerikaanse thriller uit 1957. Met:
Barbara Stanwyck, Sterling Hayden,
Raymond Burr, e.a.

05.55 Tekenfilm.

08.30 Nachbarn in Europa.
09.00 Tagesschau.
09.03 Lander-Mensen-Abenteuer:

Koffein start Heroin: Kampf dem
Schlafmohn in Thailands Bergen.

09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Af 1.23.
10.00 Tagesschau.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Tagesschau.
11.03 Nachbarn in Europa.
12.35 Diese Woche.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 Mimmi. Kinderserie. Afl.l: Ein

Schrift vor und zwei zurück.
13.30 Klassentreffen. Vandaag: Witta

Pohl.
14.15 FM. Gevarieerd magazine. The-

ma: Topsport voor kinderen, waar lig-
gen de grenzen?

15.00 Astrid Lindgren erzahlt: Peter
und Petra, serie. Afl.l.

15.25 (TT) Diese Drombuschs. Se-
rie. Afl.: Das Vermachtnis.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.50 Die fliegenden arzte. Serie.
Afl.: Jugendstreiche. Aansl. Koehen
wie in Asien (VPS 18.15).

18.25 Die fliegenden arzte. Vervolg.
Aansl. Programma-overzicht. (VPS
18.50)

19.00 Heute.
19.30 Insel der Traume. Serie. Afl.:
Therapie für Tante Celia.

20.15 (TT) Piratensender Power-
play. Duitse speelfilm uit 1981. Met:
Thomas Gottschalk, Mike Krüger,
Evelyn Hamarm e.a.

21.40 Heute.
21.50 Das aktuelle Sport-Studio.

Aansl. Lotto. (VPS 23.09)
23.10 Nobie House. 4-delige tv-film.

Met: Pierce Brosnan, Deborah Raffin,
Ben Masters e.a. Afl.3. Herh.

00.50 Heute.
00.55-01.50 Der vierte Mann. Politie-

serie. Afl.: Wochenende und Sonnen-
schein. De politiemensen Weber en
Winter in het bos een auto die morse-
tekens uitzendt en waarschuwen hun
chef. Het blijkt om een supermarktc-
hef en zijn vrouw te gaan die door
gangsters worden gegijzeld.

13.10 Michaels klingender Adventska-
lender. 13.15 Kongressbericht: Heilen
mit Hypnose. 14.30 Cursus geschiede-
nis. Herh. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Nimm's Dritte. 17.30 Geschichte der
Oper, serie. Afl.4. Herh. 18.00 Abbé
Pierre, portret van deze Franse priester
en de Emmausbeweging. 18.30 Das
Südwest-Journal. 19.00Lindenstrasse,
serie. Afl.: Fairness. 19.30 Igel, dier-en
natuurmagazine. Thema: De jacht.
20.15 Wiedersehen mit Brideshead,
serie. Afl.2. 22.00 Nieuws. 22.05 Auf
der Couch, talkshow. Gast: Udo Jur-
gens. 23.35 Laatste nieuws. 23.37
Thomas Freitag - Die Riesenpackung.
00.40 .Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 1
11.03 Ji Tong ya Jing. Hong-Kongkomedie uit 1988 over de strijd tus-sen een traditioneel eethuis en een
[^oderne grill-bar. Regie van Clifton
Ko.
RTL4
jj.4-10 Jailhouse rock. Beroemdste
Elvis-film over een gevangene die
"et brengt tot rockster. Met onder
'"«er het titelnummer en Don't lea-

me now. In 1957 gemaakt doordiehard Thorpe.

BRT1
'5.15 La tulipe noire. Avonturenfilm

1963 van Christian Jacque met
Delon als schermkoning tij—

Qens de Franse Revolutie. Ook metmooie Virna Lisi.

Duitsland 1
23.30 L'amour en question. Houte-
rig drama van Andre Cayatte uit
1987 met annie Girardot, Michel
Galabru. Zweedse vrouw en haar
Britse minnaar worden verdacht
van moord op rijke Franse echtge-
noot. De twee komen in verschil-
lende landen voor de rechter.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 TROS
Nieuwsshow (7 08 en 8.10 TROS
Aktua en 7.30 Nws). 11.05 TROS
Kamerbreed. 12.05TROS Aktua. (
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t
b.v. land en tuinbouw). 14.05
TROS Aktua sport (17.05 en 18.10
TROS Aktua. 17.30 Nws). 19.04
Coulissen. 19.30 Langs de lijn,
sport en muziek. 22.02 Podium van
de Nederlandse lichte muziek.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Damokles. 1.02-7.00 Niemands-
land.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Intro. 9.04
De tweede ronde 12.04 Spijkers
met koppen. 14.04 Uitgelicht
16.04 Muzifax. 17.04Levenslief en
levensleed. 18.04 KRO's country
time 19.04 Glas in lood. 19.45
Geef het wachten niet op. 20.03
The Bands. 21.00-7.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 7.04 Rabarbara.
8.04 Drie voor negen 9.04 Gospel-
rock. 10.04Popsjop. 12.04 Paperc-
lip. 14.04 Popstation. 16.04NCRV-
zaterdag-sport. 18 04 De avonds-
pits. 19.04 Grote Prijs-journaal
19.07 Paperclip-radio 21.04
Crossroads 23.04-24.00 Late da-
te.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Wakker worden... I.
8.00 Nws. 8.02 Fiori musical*. 9.00

radio
Pick-up. 10 00 Caroline 11.00Kur-
haus tijdelijk gesloten. 12.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 13.00 Nws.
13.02 Veronica klassiek: Noord
Hollands Filharm. Ork. met piano
en cello 14.32Veronica kamermu-
ziek: Muz. voor viool en piano.
15.09 Nieuwe platen. 15.30 Lang
leve de opera! 18.00 Nws. 18.02
Avondstemming. 20.00 Nws. 20.02
KRO-klassiek. Holland Festival
Oude Muziek, Utrecht Musica ad
Rhenum. 20.45 Limburgse compo-
nisten (1). 22.00 KRO-Literair:
Camera obscura 23.00 Het orgel.
23.20-24.00 Laudate.

Radio 5
6.30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief
9.25 Waterstanden. RVU: 9.30
Werken aan werk. 10.00 Onder de
groene linde. 10 15 De muzikale
fruitmand. 11.15 Tijdsein thema
12.00 Nws. 12.05 Meer dan een
lied a11een....! 12.44 EO Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Kom er es uit. 13 30 Opo doro.
14.00 Forza! Radio, met om 14.00
Que Pasa; 15.00 Heart affair;
16.00 Down town. 17.00 Licht en
uitzicht. INFORMATIE VAN DE
RIJKSOVERHEID: 17.46 Postbus
51, Nederlandse Antillen en Aruba.
17.55 Mededelingen en 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 hetTurks.

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
EO Metterdaad hulpverlening.
21.15. Reflector 21.35 Deze week
22.00-23.00 Zaterdagavonduur.

Omroep Limburg
09.00 Postbus 94. 09.30 Limburg
sport. 09.50 Postbus 94 (vervolg).
10.00 Het ei van St Joost. 11.00
De Onderstroom 12.00 Het evene-
ment. 13.00 Overname landelijke
zender. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel (kort) en Vrij Spel, popmu-
ziek.

België/Radio 2
6.00 Nieuws 6.05 Welkom week-
end. (6.30, 7.00 en 7.30 Nieuws)
8.00 Nieuws. 8.10 Ochtendkuren
met Somers en Verschueren.
10.00 Nieuws 10.03 De zoete in-
val. 11.30 Vlaamse top 30. 12.00
Radio 2 top 30 (13.00 Nieuws)
14.00 Radio Rijswijck. 17 00
Nieuws. 17.10 Fris van Lefever
met retromuziek en hits van vroe-
ger. (18.00 Nieuws). 20 00 Harte-
lijk. Wensen en verzoeken van
luisteraars (22.00 nieuws en lotto).
23.30 Nachtradio (Nieuws om
24.00 en 05.00 uur).

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).
635 Radio-ontbijt 715 Verzoek-
platenprogramma (7.30 uit de re-

gio; 7.45 agenda; 8.10 persover-
zicht; 830 overpeinzing). 9.05
LP-Markt. 10.00Top of flop. 12.00
Agenda voor Brussel, Aansl Musik
bei Tisch (12.15 agenda Ostkan-
ton; 12.35 persoverzicht) 12.45
Aktueel. 13.00 Hitparade. 16.05
Contra-Re Jeugdmagazine. 17.05
Forum - Cultureel magazine 18.00
Uit de regio. 18.10 BRF-Aktuell.
18.45 Filosofie en ethiek. 19.00
Saterday Night Rock Show.
21.05-21.10 Uitslag Belgische lot-
togetallen.

RTL Radio
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.00 Radio Shop. Muziek en actua-
liteiten. 12.00 Wunschhits zum
Nulltarif. Verzoekplaten en groeten
van luisteraars 15.00 Der Sport
Shop. Voetbal op zaterdag. 1800
American Top 40 Aktuele rwp_*;,
de USA. 21.00 Je '_, ~<e
24.00-6.00 Kuschelrock. Q^^^H
ste Love-Songs

WDR4
4 05 Radiowecker. 6.05 Ij^^^H
melodie. 8.07 in UnsereJM^H9 00 Nieuws en weerbenCl^^^H
Musikpaviljon 12.00 Niefl^^^Hweerbericht. 12 05 Pofi^^H14.05 Orchester der WeSjg^H
Café Carlton. 17.00 Der jffiJH
fünf, aansl 5 Uhr Tee. ltM___^____l
ein Wort, Abendmelodi^^^^HNieuws en weerbericht.
listen Parade 22.00 Ni^M^Hweerbericht 22 05 Musik Z|_BH
men 22.30-4.05 ARD-MMHpress

23.35 The Yakuza (1975). Span-
nende misdaadfilm van Sydney
Pollack, met een prachtige rol van
Robert Mitchum als veteraan uit de
Tweede Wereldoorlog die vele ja-
ren later terugkeert naar Japan en
een strijd uitvecht met de mafia. Hij
ontdekt dat hij een dochter heeft.

Nederland 1

RTL4
23.35 Haunted honeymoon. Volko-
men mislukte griezelkomedie van
en met Gene Wilder. Disejockey
krijgt van arts bizarre remedie te-
gen stress voorgeschreven. Deze
moet worden voltrokken tijdens een
familiefeest. Ook met Gilda Rad-
ner, Dom DeLuise. Uit 1986.

Duitsland 2
~°.15 Piratensender Power Play.
padiopiraten installeren hun herrie’! een kampeerwagen. Leuk? Re-
a'6 in 1981 van Siggi Götz, metlnon.as Gottschalk, Mike Krüger.

# Honor Blackman en Scan Connery in 'Goldfinger'. (Ne-
derland 1 - 20.25 uur).

Nederland 1
°-25 Goldfinger. James Bond uit 22.05 Man without a star. Wester-

Duitsland 1

1964 met Scan Connery, Gert Frö-
be en Shirley eaton. Goldfinger
heeft het gemunt op de goudvoor-
raad in Fort Knox.

nepos van King Vidor uit 1955 met
kirk Douglas, Jeanne Crain. Doug-
las neemt het tijdens een ranch-
oorlog op tegen zijn voormalige
werkgeefster en vindt troost bij een
saloonhoudster.

RTL4
1.30 Le secret. Gevangene ont-
snapt uit psychiatrische inrichting
en wordt opgenomen door een
kunstenaarsgezin in de Pyreneeën.
Ze weten niet dat hij door de gehei-
me dienst wordt gevolgd. Mooie
cast; Jean-Louis Trintignant, Marie-
ne Jobert, Philippe Noiret.

TV FILMS VIDEO
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RTL4 België/TV 1
The road to Wembley. 00.00 Dirty Har-
ry, Amerikaanse speelfilm uit 1971.
Met: Clint Eastwood, Harry GuagÉflo.
Reni Santoni e.a. 01.35-01.40 V\4fl__-
hcht. gm

BBC 2

België/RTBF 1

België/TV 2

RTL PlusDuitsland 3 WestDuitsland 2

RAI UNO

MTV EuropeSAT1

Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3
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: Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

1320.320.20
50 et. p. min.—,

[jxrive sexkontakt
Maax een sexafspraakje
mst een lekker meisje of stel
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zfcek nu snel de vriend of
J_riendin van je dromen.
(f Bef de afspreeklijn.
«-320.320.33 - 50 et p/m

f^sté meiden zijn op zoek
orno Dating

Q<-3gp.321.44 -50 et p/m

fclisex kontaktlijn
! i.Ook trio sexkontakt
ft-320.325.01 - 50 et p/m
Vftetsjes zoeken kontakt!!
ëexadvertenties
96-320.325.80 - 50 et p/m
Gewillige meisjes en hete

.uwen zijn op zoek!
Tippellijn

e6-320.326.33 - 50 et p/m

■Sbx voor twee
Strekt kontakt met meiden,
«Touwtjes en stoere hete

knullen.
dè-320.330.90 - 50 et p/m

-p ': Direkt kontakt
_larinen en vrouwen bieden
zith aan, stuk voor stuk krijgl4ze aan de lijn. Maak snel

'Jouwkeuze: Partnerruil
(J___D.326.11; Triokontakt

;06-320.322.16; Bi-sex
«-9_70; Homo 06-9614 -

50 et p/m

JtjQO hete meisjes zoeken
i Sexkontakt

è6-32Q.326.66 - 50 Ct p/m
*,*'■ ■Blonde Natasja

doet het met 2 buurjongens
Qfe-320.327.77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn ■Elke dag nieuwe adressen
'van hete dames/meisjes

- 50 et p/m
R Tessa is zon
;: lekker meisje
ft6-a_ft3-8.88 " 50 et p/m

; Sexy Honey
jp6.320.320.82
106.320.325.05

50 et pm
—1>- * ■

<Hete meisjes willen een
j j Sexafspraak

196:3-0.320.44(50 cpm) ,
i 'Direkt snel Sexkontakt
sex-afspreeklijn
j06-320.320.55 (50 cpm) 'Gezocht: onderdanige boys4d strenge mannen. Bel nu

" en je hebt direkt kontakt
SM voor twee

{{«-320.329.99 (50 cpm)_____
fJHomokontaktI _loek je 'n hete jongen?
"06-320.330.18 (50 cpm)

jSex Kontaktlijn
Lxii-ter naar hete meisjes

dieeen lekkere jongen
e£eken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
:p6-3-0.330.66 (50 cpm)

Sex Top 10
Dfe{ grootste en beste telesex
i "mputer van de Benelux!

Kies de sexlijn die jij wilt
50 ct.p.m.

320.320.40
; Voor elk wat wil(d)s!

1 nummer
10 meisjes- ».'■■ "■ 'Homo-jongens

Hoor ze lekker tekeer gaan,
;P8.a0.330._8 (50 cpm)

Partnerruil
DKtekt apart met mannen en
vlouwen die zin hebben in

sen spannende sexruil!
08-320.330.91 (50 Cpm)

Plezier voor 2
dö manier om een vriend of
vhfedin aan de lijn te krijgen.

Altijd succes.
', 06-9.500 (50 cpm)
i Hete meisjes willen
; Sexkontakt

;06-320.330.42 (50 cpm)

* Bi-sex privé *
Zeek je 'n heet meisje of een
14-<ert»y? Direkt afspreken
ook veör trio 06-320.330.46

"■ (50 cpm)
lioek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
;06-3_0.330.79(50cpm)
""Non stop live
;; De spannendste sex

"24 uur p.d. en strikt privé
06-320.330.36

JZoek j. een lekkere boy?
Homo Dating

'b6-3È2p.330.95(50cpm)

SM-privé **
pc direkt apart kontaktlijn.

" Strenge afspraken
;pfr320.322.17(50cpm)

Bi-sex voor 2
tjrekt apart met een heet
meisje of met een lekkere
-longen 06-320.330.87

(50 cpm).

IJnen
Triosex-kontakt
06-320.320.92 (50 cpm)

ook voor partnerruil

Sex aan huis
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpm)

** Gay Privé **
Jij wilt voor vanavond snel

en discreet een opwindend
afspraakje regelens? Bel

dan Gay Privé, want daar zit
je direkt apart, en als je met
een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn

lijf, ik heb
een hete bui!!

06-9665 (50 cpm)

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
De Jongste 06-320.320.10

üefje 06-320.321.10
Vriendin 06-320.323.10

Call-me 50 cpm
Val jevoor dominante

vrouwen 50 et p/m

06-320.332.32
Bel je meesteres

"Grieks Pomosex Grieks**
Meisjes en vrouwen die je

van achteren kunt pakken!!
50 et p/m

06-320.320.62
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten 50 cpm
06-320.320.14

Lady B
50 et p/m 06-320.324.68

Meesteres. Lekker ruig! met
een P-koker

Donkere vrouw 06-9640
Zapp Sex 06-9692

Harde praat 06-9691
Live met mij 06-9506

Volle vrouwen 06-9694
Kort en lekker

50 et p/m
Haar mond stond wagenwijd

open. Ze zakte door haar
knieën. 50 et p/m 06-96.46

Op zn Frans
Griekse Porno

Marcha v. achter 50 cpm

06-9618
***RIJPE DAME 38 jr.***

live geraffineerd. 50 et p/m
06-320.320.38

Sexlijn 10
Mixjes 06-320.320.50

Sexbox 06-320.325.30
Call-me 06-9639 ??

TopSex

' 2 handen vol 50 et p/m

06-320.325.25
Ik ben een sexy donkere

vrouw al wat ouder 50 et p/m

06-320.320.91
Vrouwen

Geen meisjes maar echte
vrouwen.

1. Marrieta exotisch. 2. Nel
mollige vrouw. 3. Claudia 38

jr. verpest buurmeid.
4. Paula werkt.

5. Harriet bordeelsex.
50 ctp/m 06-320.324.14

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Trio!

06-320.320.95 (50 cpm)
Stoute sexafspraakjes

Meisjes
Kontaktlijn

06-320.330.16 (50 cpm)

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan

06-320.330.96 (50 cpm)

Monique
Ze trilt van sex-genot.

06-320.330.97 (50 cpm)

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

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

Darkr00m....324.16
Gay Pervers..329.l6

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

Bi-sex... .323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-sex.. .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
Sex hot Sex.

Wij bemiddelen nog steeds
gratis in sex. Ook escort en

privé, live sexgesprekken
06-320.330.71 - 50 et p/m

Naakt
op hoge hakken. Waarom is

ze zo gehoorzaam bij de
man 06-320.326.92 (50ct)

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

wie ze zijn en wat ze in bed
allemaal lekker en opwin-

dend vinden. Als ze dat ver-
teld hebben geven ze je 'n

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 Cpm)
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pp
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Echt Lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De Box van vrouw
tot vrouw 06-320.327.78

(50 cpm)
Haar mooie benen beven
als ze den boeien voelt

SM Life...
06-320.340.22 (50 cpm)

Haar tanga
gaat los. Gaat hij het nu echt

met haar doen??
06-320.330.17 (SOcpm)

Live - Sex
Bel ze en ontmoet ze

06-320.324.98 (50 et p/m)

Bel Lenie, 24 jr.
Gratis sexgesprek. Bel mij

thuis op. Kom bij me.
06-320.324.96 - 50 et p/m

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)

Wie wil mij eens lekker
100% live

bellen? Ik ben Lisa (18 jaar)!
Ik wacht op je via

06-320.320.83 (50 cpm).

Pas Op !
Ze zit in (aan) je zak

06-320.326.56 (50cpm)

Nieuw in Nederland, het
Tele-bordeel.

Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis
niet kan of mag. Bel dan
06-320.320.87 50ct pm.

Kontakten/Klubs
Paren en Alleenstaanden Club

Villa Liberta, Susteren
Woensdag en vrijdag vanaf 21.00 uur voor paren en

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.

NIEUW NIEUW NIEUW

Zaterdag, Zondag
Geop. van 11-24 u; zondag 15-23 u. Kapelweg 4, K'rade.

Tel. 045-425100

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot pim. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Sinterklaas kapoentje,
wat vinden wij bij ons in ons schoentje???

Club Amorosso
Rijksweg Z. 105, Geleen. 046-756335.

Geop. ma. t/m vrijd. 12.00-24.00 u. za. 13.00-20.00 uur.

Maison d'amour Simpelveld
ook Thaise massage. Dr. Poelsplein 33, tel. 045-445120
Vrijdag, zaterdag en Sylvesteravond, paren en alleenst.

parties met erotische shows.
Vandaag STRIPPER Maikel, speciaal voor de dames.

Club Dolce Vita
Elke Zaterdag, sexparty voor paren en alleenstaande in
luxe en romantische sfeer. Hedenavond paren gratis en-
tree. Ons adres Rijksweg 1, Linne. Voor meer info:

Tel. 04750-11876.

Video-sex-club
Frimousses, ook met lieve
meisjes. Open dagv. 11.00
-02.00UZond. 14.00-02.00 u

Kl. Gracht 10, Maastricht.
Relax bij

Vanessa
045-459992 v. 11-22 u.

Relaxen bij:
Monique

Tel. 09-49.241174527.

Nieuwe
Super Escort
Moniek

vanaf 20.00 uut t0t...?
Zeer discreet

Tel. 045-725778.

Apart, apart!!!
Pepernoten, marsepein

Bij Chantal alles even fijn...
Alleen op afspraak.

Tel. 045-213457.

Nu Francis
af 10 uur ook zat. en zond.
045-721759. Meisje gevr.

Katja's privé
Ook escort, 045-423608.

Vandaag is het

LYDIA-DAG
11-18 u. 046-749662.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Escort

All night service v.a.
22.00-6.00 u 045-462257

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in

Tel. 06-52980255.
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

discretie verzekerd. Br.o.nr.
B-9913, Limburgs Dagblad,

Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

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.

FKIC fg&T
onder auspiciën van de Nederlandse Bridge Bond

Deelnemers uit België, Duitsland en Nederland
ZATERDAG 11 JANUARI 1992

HResort Hoog Vaals Zuid-Limburg
Aanvang: 11.00 uur

Ulliek bridge Algemeen Toernooi
eVeneMeilt 50+ Senioren Toernooi

INSCHRIJFGELD / 60,- PER PAAR (INCLUSIEF LUNCH)
Inschrijven tot 4 januari 1992 (of tot ten hoogste 500 paren) door ove
schrijven op girorek. nr. 5141172, t.n.v. Euregio Bridge Wijnandsrap '
onder vermelding van namen, m/v, speelsterkte en keuze ALGEMc^
OF 50+ SENIORENTOERNOOI. ■■_■__■___
Hoofdprijs beide toernooien: / 500

Tevens verloting van diverse reizen. _______! SÜ
Verdere inlichtingen over het Euregio Bridge-Toernooi en over ander
weekend of week bridge-arrangementen in Resort Hoog Vaals bij:
Mevr. A. Hendriks, Rhodestraat 6, 6363 AZ Wijnandsrade
Tel. 045-241346
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10.30 Terre et soleil. 11.00 Eucharistie-
viering. 12.00 Faire le point. 13.00
Nws. 13.20 Vivre libre, Engelse speel-
film uit 1965. 14.55 Génies en herbe.
15.35 Parole de chien. 16.00 Clips a La
Une. 16.05 Nouba nouba. 16.55 Les
erabes de la Baie Chesapeake, doe.
18.00 Autovision. 18.30 Week-end
sportif. 19.30 Journaal. 20.05 Tapage
nocturne. 21.20 Pas si betes. 21.35
Clockwise, Engelse speelfilm uit 1986.
Met: John Cleese e.a. 23.10-23.35
Laatste nieuws.

België/Télé 21

09.00 Samson. Kinderprogramma.
10.10 Pro Civitate. 26e Nationale Mu-

ziekwedstrijd van het Gemeentekre-
diet, tweede deel van het laureaten-
concert vanuit Brussel.

11.00 De zevende dag. Praatcafé.
13.15 Huizen kijken. Programma

over bouwen, verbouwen en wonen.
13.30 Willy de mus. Tekenfilm.
15.00 1 voor iedereen. Familiepro-

gramma.
17.30 Bassie & Adriaan en de schat-
kaart. Nederlandse serie.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie.
18.05 Merlina. Jeugdserie.
18.25 Meester, hij begint weer. Se-
rie.

18.55 De Cosby show. Amerikaanse
comedyserie.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Alfa Papa Tango. Serie.
21.15 Tijd voor Koen. Klassieke mu-
ziek met Koen Crucke.

21.30 De pré historie. Montagepro-
gramma met origineel archiefmateri-
aal rond muziek en actualiteiten.

22.00 I.Q. Quiz.
22.30 Vandaag/Sport.
22.50 Memphis. Cultureel magazine

gepresenteerd door Marcel Vanthilt.
23.25 Coda. Plastische kunsten.

België/TV 2

08.25 Tales of a wise king and the de*
vil, serie. Afl.: The Whoopee in fhë-
Crown. 08.30 Hallo Spencer, animatie-
film. Afl.: Lexi's great love. Herh. 08.55
Playdays: the dot stop Herh. 09.15Bit-
sa, knutselmagazine. Herh. 09.30 Tel-ling tales. Afl.: The prodigal son. 09.45
Babar, tekenfilm. Afl.: Tale of two Si-
blings. 10.10 "" Blood and honey, se-
rie. Afl.: Samuel rips up his Carnet.
10.30 (TT) Defenders of the earth
kenfilm. Afl.: The hall of wisdom. Hdrt.
10.50 Blue Peter omnibus. 11.40 Tbc.
dark season, serie. Herh. 12.10 Box--
pops, muziek. 12.50 The O-Zone, mu-
ziek. 13.00 Regionale programma's.
13.30 Film 91, filmrubriek. Herh. 14.00
The little railway that could, doe. Herh.'
14.30 The history man. Afl.: Framling-'
ham Castle. Herh. 14.35 The Mojjart^
inquest. Herh. 16.00 "" Mozart
quiem from Vienna. 17.30 Ski Sunday/
skimagazine. 18.05 Rugby special
19.05 Travel show guides. 19.35 The
money programme. 20.15 The natural
world. Afl.: The wonderful world oL.
Dung. 21.05 The dream machine, se-
rie. Afl.: The thinking machine. 21,55.

"" Did you sec? 22.35 The sure thing.
Amerikaanse speelfilm uit 1985. Met:
John Cusack, Daphne Zuniger e.a.^
00.05 (TT) The ten commandments.
verhalen. Deel 1. 01.00-01.35 Def ,IÜ
Rapido. Herh.

13.30 Reflets. 14.30 Tennis: ECC Ant-
werpen. 16.00 Radio 21. Herh. 18.00
Félix. Herh. 18.30 Cargo de nuit: A
pied, a cheval ou en voiture. 19.30
Journaal. 20.00 Les professionnels,
Amerikaanse speelfilm uit 1966. Met:
Burt Lancaster, Lee Marvin e.a. 21.55
Laatste nieuws. 22.25 Week-end spor-
tif. 23.20-23.45 Coup de film.

09.00 Dag meneer de koekepeer.
Kleuterprogramma.

09.25 Bump. Tekenfilmserie. Afl.4:
Bump leert vliegen.

09.30 Argo. Serie. Afl.4: verdwaald
meisje.

09.40 Het futiliteitenmuseum. Serie.
09.55 Tin Toy. Tekenfilm.
10.00 Hoe zit dat en waarom. Infor-

matief programma.
10.15 De groteLaura en Lena Fhijn-

beenshow. Serie. Afl.10: Laura en
Lena bij de wilde dieren.

10.30 Zakken. 7-delige vuilvertelling.
Afl.l: De zak van de zaak.

11.00 Reiziger in muziek. Muziekpro-
gramma met Han Reiziger.

12.00 TROS Voetbal Plus. Sportpro-
gramma.

12.46-13.56 "" De VARA matinee.
Het Radio Filharmonisch Orkest
speelt Symfonie nr. 2 van Rachmani-
nov. Herh.

17.00 VPRO's beste wervers.
18.00 "" Journaal.
18.05 Paul Haenen vijfover zes. Cul-
tureel-humoristisch programma.

18.40 Buren, tweewekelijks overzicht
van het leven van alledag.

19.00 The wonder years. Comedyse-
rie. Afl.: When words collide.

19.25 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine. Vanavond: Onrust in Hollywood:
De keerzijde.

20.00 "" Journaal.
20.10 Van Kooten en de Bic's Keek

op de week. Satirisch programma.
20.32 Belevenissen. Portret van een

Nederlander om inzicht te krijgen in
de mechanismen van de Nederland-
se samenleving.

20.57 (TT) We zijn weer thuis. Serie.
Afl.10: Wil en dank. Tot verbazing
van Prins, van Hoek en Waanders
heeft Marjolein Koopmans gekozen
voor Govert Zwanenpark, wat niet
goed wordt begrepen door Wanda.

21.23 Diogenes. Internationaal ven-
ster op de wereld.

22.23 Tinpis run. Speelfilm uit Papua
Nieuw Guinea van Pengau Nengo.
Met: Rhoda Selan, Leo Konga, Oscar
Wanu e.a.

23.50-23.55 "" Journaal.

'00 Eucharistieviering.
3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
135 Wijnwereld - Spaanse wijnen.
5-00 Het gezongen woord. Koor- en
samenzang vanuit Houthem (L).

5.30 Geloven in vrijheid. Portret van
Wee gezinnen in Oost-Europa.
6.00 "" Journaal.
B-07 Heb ik iets gemist? Terugblikop programma's van de afgelopen
*eek.
'00 Torn en Jerry. Tekenfilms.ï-10 Anna. Jeugdserie. Afl.s. Tot on-genoegen van Irena Kralova is Anna
hevig verliefd op Jakob.
8.00 Boggle. Woordspel.
*.25 Nummer 28. Serie over zeven
jongeren die voor het eerst op ka-
ders gaan.
8.55 Torn en Jerry. Tekenfilm.
'Ü.OO Perfect Strangers. Comedyse-
rie. Afl.: De hoogtezon. Larry en Balki
krijgen een uitnodiging voor een Cari-
bisch feest en besluiten onder de
hoogtezon vast een Caribisch kleurtje
op te doen.
£.25 (TT) Waku waku. Quiz.
J.OO (""+TT) Journaal.
■O-I 2 (TT) Vreemde praktijken. Co-
medyserie. Afl.: Onverklaarbaar be-
loond. Sjaan en Bertus hebben hetpaleis verbouwd en de zolderkamer
aan Lex verhuurd. De inspecteur van
Bouw- en Woningtoezicht heeft ech-
ter nog enkele bezwaren.
'■40 Ook dat nog. Satirisch consu-
mentenprogramma. Met: Aad van
den Heuvel, Sylvia Millecam, Gregor
Prenkel Frank, Hans Böhm en Bavo
Galama.!l -25 Brandpunt. Actualiteitenru-briek.

$00 Inspector Morse. Misdaadse-
rie. Afl.: Een Griekse tragedie (2).Morse ontdekt dat de vermoorde kokvan restaurant Akropolis en zijn ver-
dwenen zuster beiden aanwezig wa-
ren op een symposium van oudheid-kundigen in Griekenland.3.50 Eeuwigh gaat voor oogen-
bliek. Antoine Bodar in gesprek metde schrijver Gerard Reve.
«"30-23.35 "" Journaal.

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow. Religieus

programma.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
11.00 Studio Rembrandt. De arties-

tensociëteit van Jeroen Pauw. Herh.
11.50 Classique.
12.00 Buena Domenica.
13.00 Hei elei kuck elei.
14.30 Classique.
15.00 Columbo. Detectiveserie. Afl.:

Dead lends a hand.
16.15 Snow magazine. Programma

over actuele wintersportmogelijkhe-
den. Vandaag: Langlaufen en skiën
in het Mühlerviertel; skitechniek
Stemmschwung.

16.45 Match. Sportprogramma. Met
0.a.: loting voorronden WK voetbal,
honkbal, basketball, boksen (EK titel-
gevecht: Eddy Smulders en Rocchi-
giani), wielrennen en ijshockey.

17.30 The Simpsons. Tekenfilmserie.
18.00 Nieuws.
18.15 Bios. Film- en videoprogram-

ma.
19.00 Blossom. Comedyserie. Afl.:

Such a night.
19.30 Nieuws.
19.50 Match: voetbal. Sportprogram-

ma. Met 0.a.: Albacete-Barcelona,
Nottingham Forest-Arsenal, Juven-
tus-lnter Milaan.

20.30 Twin Peaks. Dramaserie.
Afl. 14. De identiteit van Laura Pal-
mer's moordenaar wordt eindelijk
bekend.

21.30 Ursul de Geer. Talkshow met
Ursul de Geer als gastheer. Afl. 14.

22.20 M.A.S.H. Comedyserie. Afl.:
Mail call again.

22.50 Barbra Streisand special: For
the record. Special over deze zan-
geres-actrice. Het programma volgt
Barbra van haar eerste successen
alsYou'll never know naar latere hits
als One voice.

23.40 Nieuws.
23.55 Dallas. Serie. Afl.: The smiling

cobra.
00.45 Soap. Comedyserie.
01.10 Stingray. Serie. Afl.: Caper sto-

ry-
-02.00 Nachtprogramma.

23.21 De gulden snede. Serie docu-
mentaires over de normen van kun-
stenaars en vormgevers. Vandaag:
Le jeu des couleurs.

23.51-23.56 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.50-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.00 Jaouaz. Magazine in het Marok-
kaans/Arabisch.

10.30 Aktuël. Magazine voor Turken.
11.00 Echtscheiding in Marokko.

Studiogesprek.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: De

nije Moanne (utblinkers).
12.00-12.45 Het Capitool. Analyse

van binnen- en buitenlands nieuws.
13.00 Logistiek. Afl.7.
13.30 Effectief vergaderen. Af1.7..
14.00-14.30 Integraal management.

18.25 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio sport.
20.00 "" Journaal.
20.10 Han de Wit. Film uit 1990 van

Joost Ranzijn naar de roman van
Heere Heeresma. Met: Koen de
Bouw, Jim van der Woude, Nelly Frij-
da, e.a. De aankomend student Han
de Wit brengt zijn ouders voortdurend
tot wanhoop. Dan wordt zijn vader
ontslagen en raakt deze invalide.
Han's medische experimenten op
eenden, honden en buurjongens lei-
den niet rechtstreeks tot de genezing
van zijn vader.

21.44 Tussen twee zusters. Canade-
se animatiefilm van Caroline Leaf.

22.00 "" Journaal.
22.05 Oog in oog. Serie van 24 televi-

siespelen. Afl.4: Pa komt altijd terug.
De 15-jarige Koenraad staat langs de
kant van deweg in een zonovergoten
Frans landschap. Hij is namelijk tij-
dens de vakantie door zijn vader uit
de auto gezet...

22.33 Salon Europa. 5-delige docu-
mentaire waarin hedendaagse au-
teurs het werk van een Europees
schrijver bespreken. Deel 5: Cervan-
tes. Met Cees Nooteboom en Juan
Goytisolo. TV 5

14.30 Tennis. Rechtstreekse reporta-
ge van de finale van het ECC-Tennis-
toernooi in Antwerpen.

19.00 Sport extra: Voetbal. Loting
van de reeksen in de voorronde van
het W.K. 94 in Amerika, rechtstreeks
vanuit de Madison Square Garden in
New Vork. Commentaar: Louis de
Pelsmaeker.

14.00 Sport extra. Met om 14.00 Vol-
leybal, samenvatting Maaseik-Can-
nes (Europabeker voor landskam-
pioenen voor heren. Commentaar:
Jan Noppe.

08.00 Bowlen. 09.00 Watersport. 09.30
Eurobics. 10.00 Golf. 10.50 Golf-ver-
slag 11.00 WK Snooker, live. 13.00"
Europees truckfestival. 14.00 Boksen.
16.00 Golf. 18.00 Skiën. 18.30 Britse
motorsport. 19.00 Go. 20.00 Formuie
3000. 20.30 Int. Thai-boksen, live.
22.00 Formule 1. 23.00 Golf. 00.00
Zeilen. 00.30 NBA basketbal.

Sportnet

Eurosport
09.00 Transworld sport. Herh. 10.00
Sunday alive: Skiën om de Wereldbe-
ker, reuzenslalom; Tennis: ECC !____*'
nooi Anterwerpen; Skiën om de We-
reldbeker; Wereldbeker voetbal lotjog.
20.00 Tennis: ECC toernooi Antwer-
pen, finale. Herh. 22.00 Skiën om _c-
Wereldbeker, samenv. 23.00-01.00
WK Kickboksen.

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. Herh. 10.00 Mo-
zart a la Martinique. 12.00 Nws. 12.05
Espace Francophone. 12.30 Référen-
ce: Invite de TVS. 13.00 Nws. 13.10
L'école des fans. 14.00 Trente millions
d'amis. Herh. 14.30 Polieier - série noi-
re: Aveugle que veux-tu? 16.05 Nws.
16.15 Correspondances. Herh. 16.25
Sports loisirs. 17.30 Jours de guerre
(12). 18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil.
19.00 Nord Sud. 19.30 Nws. 20.00
Sept sur sept. 20.55 Amnesty. 21.00
Nws. 21.30 La peau et les os,
fi1m.23.00 Nws. 23.30 Cinerama.
00.20-00.50 Courts métrages et video.

Super ChannelRAI UNO

BBC 1 MTV - Europe

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1
Qv °s The mating game. Komedie
ty 6r belastingbeambte die verliefd
loc0' °P frisse boerendochter. In
_h gemaakt door George Mars-

fT1- met Tony Randall en Debbiesynolds.

" Torn Hulce als Mozart. (Duitsland 2 - 20.15 uur).

06.00 Ochtend- en middagprogramma.
18.05 TGI Flash. 18.10 90'Minuto.
18.40 Demenica in. 19.50 Che Tempo
Fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 TG/Uno
Sport. 20.40 Felipe Ha Gli Occhi Az-
zurri. 22.25 La Dominca Sportiva.
23.00 TGI Flash. 23.05 La Domenica
Sportiva. 23.45 Zona Cesarini. 00.30
TGI Notte - Che tempo Fa. 01.00 Mo-
torshow di Notte. 01.30-02.30 Trieste:
Tennis. Coppa Europa.

" Tony Randall (Lorenzo
Charlton) en Debbie Rey-
nolds in 'The mating game.
(Duitsland 1 - 15.05 uur).

06.00 The mix. 11.00 The hour of po-
wer. 12.00The mix. 13.00 Die WeK von
Morgen. 13.30 All mixed up! 15.00 It rs
written. 15.30 Touristic magazin. 16.00
World sport special. 16.30 Hang loose.
17.00 Youthquake. 17.30 The world tq_;
morrow. 18.00 Business weekly. 18.30
Erf. 19.00 VkJeofashion. 19.30Thaij»-'
norama, doe. 20.00 ■ Our town, fitrr..;
22.00 News. 22.30 Absolutely live!
23.30 Film Europe. 00.00 All mixed üb/'01.00 The mix all night.

06.00 Turbo Teen. Tekenfilmseries.
08.00 Li-La-Launebar. Kinderpro-

gramma.
09.30 Der Wauzi-Film. Amerikaanse

tekenfilm.
10.55 Kunst und Botschaft.
11.00 Die Woche. Talkshow.
12.10 Coach - Mit Herz und Scherz.

Amerikaanse serie.
12.35 Major Dad. Serie.
13.05 Stille Zeit. Muziekprogramma.
ONDER VOORBEHOUD. Indien Boris

Becker de halve finale en/of finale
bereikt van het ECC-tennistoernooi,
danwordt van 13.30 tot 16.45 uur het
ECC-tennistoernooi te Antwerpen live
uitgezonden. De volgende program-
ma's komen dan te vervallen: Familie
Munster, Das Bibel-Quiz, Weihnach-
ten in den Bergen, en Marili. De rest
van de programmering blijft ongewij-
zigd.

13.40 Familie Munster. Serie.
14.05 Das Bibel-Quiz. Spelprogram-

ma.
14.35 Weihnachten in den Bergen.

Kerstliederen.
15.05 Marili. Duitse komedie uit 1959.

16.45 Kilometer 330. Duitse country-
en truckermuziek.

17.50 Chefarzt Dr. Westphall. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Zwei verrückte
Frauenzimmer.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.

Reisquiz. Vandaag: Nieuw-Zeeland.
Presentatie: Björn-Hergen Schimpt.

20.15 Buddy haut den Lukas. Itali-
aanse komedie uit 1980 van Michele
Lupo. Met: Bvd Spencer, Cary Guf-
fey, Ferruccio Amendola, e.a. Herh.

21.50 Spiegel TV. Actualiteiten.
22.30 Prime Time - Spatausgabe.

Vandaag: Portret van de bariton Ru-
dolfKostas, die in de opera Le grand
macabre van Ligeti zingt.

22.45 Schloss Pompon Rouge. Duit-
se comedyserie. Afl.: Die Verlobung.

23.15 Playboy Late Night Show.
Herh.

00.15 Positive I.D. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Andy Ander-
son. Met: Stephanie Rascoe, John
Davies, Steve Fromholz, e.a. Julie
Kenner is verkracht.

08.55 Michael's klingender Adventska-
lender. 09.00 Cursus Engels. 09.30
Cursusinformatie. 10.00 Cursus na-
tuurkunde. 10.30 Cursus bedrijfseco-
nomie. 11.00 Ihre Heimat - unsere
Heimat, programma voor gastarbei-
ders. 12.00 Tele-Akademie. 12.45 Se-
hen statt horen. 13.15 Europa-Maga-
zin. 13.40 West 3 aktuell. 13.45 Sonn-
tagsgesprach. 14.00 Vier für uns.
14.45 Rock'n'Roll. 15.30 Cary Grant,
filmportret. 16.18 Kinomagazin. 16.48
Kulturgeschichten. 17.00 Kopf urn
Kopf. 18.00Aktuelle Minute. 18.01 Fat-
ty Finn, jeugdfilm. 18.30 Gort und die
Welt unterwegs. 18.58 Programma-
overzicht. 19.00 Sport im Westen.
19.15 Aktuelle Stunde. 20.00 Die Ge-
sichter der Frauen, Ivoriaanse speel-
film. 21.48 West 3 aktuell. 21.55 Ein
Jahrhundert des Chansons, muzikale
serie. 22.45 Showgirls unterm Zucker-
hut. 23.45 Die Rattenlinie, documentai-
re. 00.30 Laatste nieuws. Aansl. Zur
Nacht.

Duitsland 3 SWF SAT1
08.00 Awake on the wildside. 11.30
Euro top 20. 13.30 XPO. 14.00Thebie 1,
picture. 14.30 Ray Cokes. 18.30 Week
in rock. 19.00 US Top 20video cpunfc'
down. 21.00 120Minutes. 23.00 XPG.
23.30 Headbangers bali. 01.30 Kristia-,
ne Backer. 03.00 Night videos.

CNN

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 TIER + WIR.
10.30 Das filmende Klassenzimmer.
11.05 So gesehen. 11.10 lm Banne
des Unheimlichen. Duitse misdaadfilm
uit 1968. Herh. 12.45 Bingo. 13.10
Fantasy Island. Amerikaanse serie.
14.05 KinoNews. 14.30 Lana, Königin
der Amazonen. Duitse avonturenfilm
uit 1964. 15.55 Strandpiraten. Canade-
se avonturenserie. 16.20 Drops! 16.55
Adlerflügel. Engelse westernfilm uit
1978. 18.45 Sat.l Bliek. 18.50 Sport-
club. 19.20 Glücksrad vanuit Berlijn.
20.05 WetterNews. 20.15 Edelwei 13
'91. Der rofte Preis der Volksmusik.
21.55 Sat 1 Wetter. 22.00 Talk im
Turm, live talkshow. 23.15 Sat 1 Bliek,
Nachrichten und Sport. 23.25 Der Go-
rilla, 13-delige Franse actieserie. 00.50
Programma-overzicht en Videotekst.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Avec plai-
sir. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00 Cur-
sus Engels. 09.30 Cursusinformatie.
10.00 Cursus natuurkunde. 10.30 Cur-
sus bedrijfseconomie. 11.00 Musik urn
elf. 12.00Tele-Akademie. 12.45 Sehen
statt Horen. 13.15 Ihre Heimat, unsere
Heimat. 14.15 Fernsehen - Wiederse-
hen. 15.00 Der feurige Pfeil der Rache,
Italiaans/Frans/Spaanse speelfilm.
16.25 Michael's klingender Adventska-
lender. 16.30 Sportimport. 17.00 Tri-
kots nach alter Masche, portret van de
fabrikant Martin Alber. 17.45 Leute,
Leute. 18.30 Das Südwest-Joumal aus
Rheinland-Pfalz. 19.00 Die Schlager-
parade der Volksmusik. 19.45 Gaudi
Max. 20.15 Sterben, ohne gemordet zu
werden. 21.00 Nieuws. 21.05 City-
Trends. 21.50 Flutlicht, sportmagazine.
22.45 Wortwechsel: Carl Horst Hahn
interviewt Ernst Elitz. 23.30 Denkan-
stösse: Advent, Advent, ein Lichtlein
brennt. 23.35 Laatste nieuws. 23.37
Weisser Fleck. 00.25 Non-Stop-Fren-
sehen, programma-informatie.

08.45 Programma-overzicht.
08.47 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie.
09.15 Zur Zeit. Magazine.
09.30 Eucharistieviering. Vanuit de

St. Marienkirche in Wenen.
10.15 Matinee.
11.30 Comic-Stars gegen Drogen.

Film.
12.00 "" Das Sonntagskonzert.
Lampenfieber.

12.45 heute.
12.47 blickpunkt! Actualiteiten.
13.15 Damals vor vierzig Jahren.
Serie.

13.30 Siebenstein. Kinderserie.
13.55 Werner Fend: Mem Dschun-

gelbuch. Natuurfilmserie.
14.15 Karfunkel. Kinderserie.
14.45 Erfurt in schragen Tonen. Re-

portage.
15.15 Danke schön. Verslag van de

actie Sorgenkind.
15.25 heute.
15.30 Sport extra. Zwemmen, alpine-

skiën, turnen, paardesport.
18.00 Festliche Blasermusik zum
Advent.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws.
19.30 (TT) Terra-K. Insein über dem
Regenwald, documentaire serie.

20.15 Amadeus. Amerikaanse speel-
film uit 1984.

22.50 heute. Met Sport am Sonntag.
23.05 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie. 1940-1960.
Heraus aus den Trümmern. In Euro-
pa is de oorlog voorbij.

23.30 Noble House. 4-delige tv-film
van Gary Nelson naar het boek van
James Clavell. Met: Pierce Brosnan,
Deborah Raffin, Ben Masters e.a.
Afl.4. Dunross heeft kapitaal nodig en
zowel Casey als Bartlett steunen
hem. Het is echter niet genoeg maar
er komt hulp vanuit China. Tsuyan
verzorgt een krediet van 300miljoen
dollar, op een voorwaarde: de van
spionage verdachte sergeant Kwok
moet aan China uitgeleverd worden.
Herh.

01.05 heute.

'35 Disney Club. Gevarieerd kin-
derprogramma.
1.00 Des Luxus goldener Boden.
Serie ambachten.""15 Wir Deutschen. Documentaire

j.serie.
J-00 Kopfball. Spelprogramma.
«■OO "" Presseclub.
.'■4s Tagesschau.
310 Weekoverzicht EINS PLUS.
3.15 "" Musikstreifzüge. Mozart

die Liebe.3-45 Mission Top Secret. Das Auge
des Salomon, kinderserie.

.£-15 Gefahrliche Sehnsucht. Serie.
"00 Tagesschau.
505 Engel unter Sündern. Ameri-kaanse speelfilm uit 1959.
MO Film aktuell.
'"00 ARD-Ratgeber: Essen und
Jrinken. Culinaire tips.
.'■3o Globus. Milieumagazine.
'"00 Tagesschau.
».05 Wir über uns.Mo Sportschau.
840 (TT) Lindenstrasse.]*<09 Die Goldene 1.

"j-10 "" Lieder zum Advent.
,'■ls Weltspiegel.
,'SO Sportschau-Telegramm.
j?sB Programma-overzicht.
JOO (TT) Tagesschau.
J-1S "" Sport-Gala '91. Amuse-mentsprogramma live vanuit Lu-jtygsburgter afsluiting van een spor-taar met belangrijke gebeurtenissen*i met veel Europese- en wereld-

kampioenen in alle takken van sport.
vl5 Kulturweltspiegel.
v'4s Tagesschau.
>So Hundert Meisterwerke. Serie,

andaag: Richard Estes - Ansonia
'977) bekeken door Karlheinz No-v^aid.
"°0 lm Namen des Papstes. Docu-mentaire.45 Die besten Jahre. Amerikaan-
-7 serie. Afl.7: Kinder, Küche und

Hope vindt dat het moeder-
Ji haar geen voldoening schenkt.,'I gaat weer werken in haar oude

Dq^O Tagesschau.
"35-00.40 Zuschauen - Entspan-

-2*l - Nachdenken. Auf dem
Wald: Der alte Hof.

07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweok.'l
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The btg,
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World _«'.,
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week.
12.40 Style. 14.30 Inside business.
14.40 Evans and Novak. 15.40 .Vourmoney. 16.10 On the menu. .6-Hr,
Newsmaker Sunday. 17.10 Travel gun.
de. 18.00 World business this week.
18.40 Int. correspondents. 19.10 Futu-
rewatch. 19.40 Moneyweek. 20.00 The
week in review. 21.00 World report.

09.40 The Permine challenge, serie.
Afl.4 (slot). Herh. 10.10 News. 10.15
The power of His glory. 11.00 Sec
hear! 11.30 Deutsch direkt. Herh.
11.55 Fast feasts, culinair magazine.
12.00 Mosaic, serie. 12.30 Skillshop.
13.00 (TT) Through the looking glass.
Afl.: Fashion for all. Herh. 13.30 Coun-
try file. 13.55 Agrarisch weerbericht.
14.00 News. Aansl. On the record.
15.00 (TT) EastEnders . Herh. 16.00
(TT) Rio Bravo. Amerikaanse speelfilm
uit 1959. Met: John Wayne, Ricky Nel-
son, Dean Martin e.a. 18.20 The clo-
thes show. 18.45 (TT) Merlin of the
Crystal Cave, serie. Afl.: The return.
19.15 (TT) Tomorrow - The world, se-
rie. Afl.: My compliments. 19.25 News.
19.40 (TT) Songs of praise. 20.15 (TT)
You rang, M'Lord? comedyserie. Afl.:
Gretna Green or bust. 21.05 (TT) Only
fools and horses, comedyserie. Afl.:
Rodney come home. 22.20 (TT) News.
22.35 (TT) Ashenden, serie. Afl.4.
23.30 (TT) Everyman, doe.serie. Afl.:
Confessions of a reluctant saint. 00.10
Dear John, comedyserie. Afl.: For a

Milos Forman over Mozart, opera
en de strijd tegen Salieri, werd in
1984 bekroond met acht Oscars.
Met Torn Hulce, F. Murray Abra-
ham.

20.15 Why did you piek on me?
Knokfilm rond Bvd Spencer, in
1980 gemaakt door Michele Lupo.
Sheriff met Heli's Angels tegen
ruimtewezens.

RTL plus

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.05 KRO's Ont-
bijtshow (7.30 Nws). 7.53 Ter
overweging. 8.08 Groot nieuws.
HV: 9.03 De verbeelding. IKON:
9.30 De andere wereld van zon-
dagmorgen op één. 10.03 Wegwe-
zen. 11.03 Ophef en vertier (12.30
Nws). 13.08 Hier en nu. 14.03
Langs de lijn, sport en muziek
(17.30 Nws). 18.08 NOS Aktueel.
19.02 Van 0 tot 80 20.02 Jazz uit
het historisch archief; ca.20.30
NOS Jazzgeschiedenis. 21.02
American Songbook. 22.02 New
age music magazine. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00
TROS Nachtwacht.Nederland 2

22.23 Tinpis Run. Eerste film uit
Papoea-Nieuw Guinea, in 1990 ge-
regisseerd door Pangau Nengo,
met Rhoda Selan. Papoeastam-
hoofd heeft een eigen taxibedrijf en
maakt een bizarre tocht door de
jungle. Dat leidt tot een confrontatie
met ouderwetse vetes.

BBC 1
tem F"° Bravo- Klassieke wes-iO van Howard Hawks uit 1959,
V.- nn Wayrie, Dean Martin en

r 'ri Dickinson- Wayne en dron-
-65 d Martin tegen een bende die
■W.^adje belegert. Traag begin,9,straal slot.

Elk heel uur nws. 8.02 Vroege vo-
gels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Bertus de Rijk (10). 10.30
Muziekmozaiek. 12.02 Nederlands
op AVRO 2. 13.02 AVRO Radio-
journaal. 14.02 Café op twee.
15.30 Mezzo. 17.02 De taaimees-
ters. 17.30 Tour de chant. 18.02
Album. 20.02 3 x bellen. 20.30 The
great American songbook.
21.00-7.00 Zie radio1.

Radio 2

BBC 2
22.35 The sure thing. Komedie van
Rob Reiner uit 1985, met John Cu-
sack, Daphne Zuniger. Twee stu-
denten die het samen niet kunnen
vinden zitten tijdens een reis met
elkaar opgescheept. Beetje voor-
spelbaar, maar wel goed gemaakt.

kampen hebben met oude stamtra-
dities. Regie in 1985 van Desiree
Ecare, met Eugenie Cisse Roland,
Veronique Mahile.

Nederland 3
20.10 Han de Wit (1990). Speel-
filmdebuut van Joost Ranzijn naar
een boek van Heere Heeresma
komt niet uit de verf. Koen de Bouw
speelt de onhandige Han, die zijn

studie moet afbreken om samen
met zijn vader vuilnis op te halen.

Intussen fantaseert hij over een an-
der leven met buurmeisje Jaloe
Maat. Ook met Jim van der Woude
en Nelly Frijda, maar nooit echt
leuk.

Duitsland 2
20.15 Amadeus. Spektakelfilm van

TRL PLUS
VO. | Marili. Duits drama van Josef
Wj|

n Baky uit 1959 over schrijver die
j. scheiden wanneer hij merkt datvrouw een minnaar in een bos-
°ntri Wat verderoP 'n net DOS

9_ii h'J vervol9ens een jonge
_Jefde. Tsja. Met Paul Hub-nrnid, Sabine Sinjen.

RTL plus
0.15 Positive I.D. Vrouw neemt, na-
dat ze verkracht is, nieuwe identi-
teit aan om zich te kunnen wreken.
In 1986 gemaakt door Andy Ander-
son, met Stephanie Rascoe, John
Davies.

Duitsland3 West
o.6r Visages des femmes. Drama
«. vrouwen in Ivoorkust, die te

Elk heel uur nws. 8.02 Goudkoorts.
10.02 De wakkere wereld. 12.02

KRO-miniparade. 13.02 Het wees-
huis van de hits 15.02 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.

Radio 3

6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ve-
ranstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt 8.30Glaube undKirc-
he. 9.05 Mundartsendung. 10.00
Volkslieder. 11.05 Schlagersouve-

België/BRF

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. ZvK: 17.00
Kerkdienst. 17.58 Wilde ganzen.
18.00 Nws. 18.10 Liturgie & kerk-
muziek. IOS: 18.40 De onbekende
islam. 19.00 Nieuws in het Turks.
19.05 Nieuws in het Marokkaans/
Arabisch. 19.10 Nieuws in het Ber-
bers. 19.15 Nieuws in het Chinees.

4.05 Radiowecker 6.00 Naömch-
ten. 6.05 Morgenmelodie 8.00 -Nachrichten. 8.05 Volkstümlict*
Matinee. 10.00 Nachnchten 10..*
Operette n__h Wunsch. -t^qO-
Nachnchten 12.05 Mus*.
Trumpf. 13 00 Heimatmelodie Fol-
klore rund urn die Welt. 14 90
Nachrichten. 14.05 Was dart es
sein? 17.00 Der Tag urn I
Chöre der Welt. 18.00 Nachnchten
und Wetter 18.05 ScheUacii.
schatzchen 19.00 Auf em V.
Abendmekxjie. 20 00 Nachnchten,
20.05 Erinnerung. 22.00 Nachr«(&
ten. 22.05 Musik zum traumgn. "22.30-4.05 ARD-Nachtexpress

WDR4

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De pré-historie. 11.00 Kop 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.)

RTL Radio
Sonntagsfrühstück 11.00 Raoig
Shop, muziek en actualiteiten..
12.00 Hits der Woche, Top 30
14.00 Happy Birthday. l7.oO_n_-'-i
sport. Ruckblick auf ein Woche-
nende voller Sport. 18.00 CU:
Hits. Die grössten Hits, die besten
Okties 21 00 Je t'aime. Das'zartb-
che Magazin. 24.00-4.00 Rad.-
Nacht. Die Nacht lebt.

9.00 Postbus 94, verzoekplaten.
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma. 12.00 Het Concert 13.00
Overname Radio 1. 14 00-1800
Omroep Limburg Sport.

Omroep Limburg

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 de kamermu-
ziek. Muz. voor klarinet en piano.
12.00De Nederlanden. Nederland-
se Muziekdagen 1990. 13.00 Nws.
13.02Diskotabel. 14.15Concert op
zondagmiddag. Nederlands Kame-
rork. met piano. (Pauze: Praten
over muziek) 16.30 Vokalise. Si-
mon Boccanegra van Verdi. Koor
en Ork. van Covent Garden 0.1.v
Sir Georg Solti met sol. 18.00Nws.
18.02 Muziek uit duizenden. 19.00
Continu klassiek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten a la carte. 22.00 Ka-
merconcert. Orlando Festival 1991.
23.00-24.00 Finale.

Radio 4 19.20 Suara Maluku. 19.55Tambu.
20.30 Zorg en hoop. 21.20-22.20
Medelanders Nederlanders. NB:
Eerste zondag van de maand
wordt bij het IKON om 18.10 Men-
sen toegevoegd en verschuift Litur-
gie en Kerkmuziek naar 18.25

nirs. 12.35 BRF-Sonntagsm_nü
14.05 Die deutsche Schlagerpwa» _
de. 16.05 Domino - die Spiek
des BRF 17.05 Sporttreff. -18.40
Seniorenfunk. 19.00 Wunstfikcp-
zert. 21.05 Sportresultate .r_n_
Wochenende
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Herh. 01.05 The sky at night. Afl.: The
strangest planet. 01.25 Mahabharat,
feuilleton. Herh. 02.05-02.10 Weerbe-
richt. ">.»

BBC 2

België/RTBF 1

radio



Onze kerstwijnen hebben nog wel
een schoonheidsslaapje nodig.

Als u de wijn op dat kussen deze week koopt, en u in Valréas, het dorpje waar onze vierde rode kerstwijn
laat 'm nog een paar weekjes rustig slapen, dan is-ie vandaan komt. Valréas behoort tot een |^ r̂=_—=——■■

■ ■ ■ __F-__ « I I fj?^ PRODUCI OF FRANC!

met Kerstmis precies op dronk. U kunt 'm ook best nog handjevol dorpen in de Cotes du Rhone Ë|5]
een jaar laten liggen. En daar wordt-ie beslist niet die niet alleen het wóórd villages, maar 11111 ifl
slechter van. Maar echt nodig is dat niet. Trouwens, de ook nog de naam van hun village (in U^^s!.^^!
meeste van onze klanten hebben helemaal geen wijn- dit geval dus Valréas) op de fles |tÉJÉ^=S_^-«
kelder of iets van dien aard. Dus waar praten we over? mogen zetten. valréas 1990,. .. .... fles 0.75 liter8.95 AAidWe praten over een mooi voorbeeld van een Medoc Valréas is de wat zuidelijke tegen- doos bessen j&rv 44./o

wijn nieuwe stijl. Hij heeft dan wel niet de allerhoogste hanger van de Brouilly, zou je kunnen zeggen. Een tikkel-
trap van beschaving bereikt, zoals de Grands Crus, maar tje strakker wellicht, maar minstens zo vol.
als Crus Bourgeois staat hij maar een treedje lager en | ,«»______________ 1 Maar genoeg over rood. We gaan
behoort hij dus wel degelijk tot de top van de Medoc. «SSjjï I over °P wit- °P Chateau St. André. Deze

Hij wordt nog steeds volgens de oude Bordeaux <^<_&_G<kJ subtiele wijn is gemaakt van een druif
tradities gemaaktvan Cabernet-Sauvignon en Merlot "S"" genaamd Clairette. Nu heb je daarin
druiven. Hij heeft 15 maanden op eiken fust gelegen. |) H ■;■___________ [ allerlei variëteiten. Eén van de fijnste is

En toch is zijn karakter minder klassiek. Eerder jong en chateau st. André 1990, de Clairette du Languedoc, die ook al-
soepel, zeer fris in de mondenfrui-^Bjl^^^ 95 j_3^r44.75 leen in de Languedoc verbouwd mag
tig in de neus (wat kunnen die worden. In de omgeving van Montpellier, om precies te
Fransen 't toch altijd mooi zeë~ _^ÉJ|H^^^HHh____________^.^ zl'n" De sterk ka,khoudende £rond daar £eeft
gen). Hij is gebotteld op het de Clairette nog meer smaak. En dat
landgoed St.-Aubin, vlak- A Jfcllfcp^...^^ pmeft U" V°°ral b'j V'S'

het Dignac schaaldieren
ten noordwesten --->%4^-\. _^J lt*l L_i:.^ voorgerechten.
"s*^^_ * '* . ''_*»*■''-.- _***,m : ___________ _____!

van Bordeaux, mm __k V-* > m ■_________'-^_w_««II UUiUUUMA. V ■ ___É_^!______:_r-______ mVAmwz \ 'v __ s. 1\ \ _^ \.&w1________! _s ■_ ______ 7? __H__r_^ _.___■ ____ _ __ *■r_ % N\ > \r^SJ__SI«W __ _______ _____K*p-Bk_
Chêteau St.-Aubin 1989, *\ A\ ________________k Vl>Vr\ 1 «Éu! __P______T
fles 0.75 liter9.95 *m _________! ______

" W£■ _£\X «KM IfIiJWP
doos _ 6flessen *\ _K_ ______________ __k 10 SS lll__>P^___F

_________ fc^B_____» jtf*J

MmmmmW******* _^| ____¥.1

I

Last but not least
en mooie aanbieding

I hebben _É__k__~- w liefhebbers van de
we een volle/^|Éjj^^^lJß yf^HP^se ElzaS: Svlvaner

4BP rode Brouilly. lets^^flHJfe^^^^^i-^^^^HB__^_________________ Deze
heel anders, dat wel, Daarom kunt u 'm heel
maar van hetzelfde hoge niveau #cd als aperitief drinken.

Brouilly is een kleine streek in HÊ^Pt ■P^al U inmiddels niet ontgaan z'Jn»
het Beaujolais gebied. Samen met nog tien dat als u een doos van 6 flessen koopt,
andere mag deze wijn zich Cru du Beaujolais al deze prachtwijnen zon anderhalf tot
Dat betekent dat hij kan wedijveren u c

__ twee gulden goedkoper 1 1 vinwümjT=Ï
met andere vaak veel duurdere wijnen _ zijn dan normaal. En nog ÊÈÈjh
uit de Bourgogne, waar de Beaujolais W^ÊÉk even wat dat scnoon" ~"~ ySw ~"~"

onder valt. wlfn^ Ui heidsslaapje betreft: dat s^rIJIW-/ \J _____L<L_.i „ . mMtmmÊmMt*f m*
_!__l AWBIaATiOn MouiiL* eOMrHOt.O PO 11. ■■■■■■ -11* IBFj»»iJCTeu«»V«NIRI-«Bte«BifH»«i»**r*V«iMJ ,

Van de Brouilly wordt wel gezegd geldt natuurlijk alleen |h —>--*— *»_

dat hij zingt in de mond. Dat past dus Brouiiiy i9B9, \L voor die vier rode wijnen. syivane__'Aisace_99o,
fleso 75 liter 10 95 * I . ■" u i_l_ _j f1e50.75 liter 7.45 _"7 ocmooi bij de kerst, vindt u ook niet? doos'* e flessen'^?tr 54.75 Witte wijnen nebben dat doos_6.iessen j^któ/.zo

i 1 En nu we 't toch over de Bourgogne niet zo nodig. Die mag u wat ons betreft morgen al ont-
■s|§fe siif^eur hebben: wat dacht u van een feestelijke, kurken. En dat is dan meteen een leuk voorproefje voor

c.^.-,»-.Jir ~ Mëcon Rouge Supérieur? Hij komt uit de kerstdagen.
"__£-=_»£_: —. de MSconnais, een overgangsgebied RS. wilt u nog meer weten over wijnen en wat ver

tm m l_c4W_''__M- 4p mmi "l i_i' »i—_iii'é i<

«_" ,____..__,_.__. e | tussen de Bourgogne en de Beaujolais. zoal bij kunt eten? Vergeet dan niet de nieuwe Kerst-
Maconsupérieuri99o, Onze MScon doet in de verte denken AllerHande mee te nemen, die in de winkel ligt. A/^df*llsllTsslf-sttMJS aan de Beaujolais, maar heeft toch een Gratis, zoals altijd. Ijil

duidelijk eigen karakter. Een klein eindje Zakken en U bent Reclameprijzen gefdT^vaTvrljcfagI t/m d'ïnsdag 24 decembera.s. "zolangdevoorraadstrekt.
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