
Limburgs Dagblad
Werdag 14 december 1991—

73e jaargang nr. 295.

Zoekt u zakenrelaties j
in de regio?

Lees dan a.s. dinsdag 17december l
onze exclusieve pagina

van bedrijf tot bedrijf

Hgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100,6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown - Losse nummers ’ 1,50

vandaag
j: Herinneringen aan

f DSM-ramp in 1975
PAGINA 5

I .Wie wordt nieuwe
voorzitter PvdA?

PAGINA 7
in het

nieuws

rliezer Happy John
schrijft historie

PAGINA 17

sport
Grand Slam Cup
nadert ontknoping

PAGINA 23

PDM-affaire
dreunt nog na

PAGINA 24

Dick Voorn, koperen
jubilaris in De Baandert

PAGINA 26

ledereen is tegen
de Koerden
PAGINA 27

Toon 75
PAGINA 29

Geen traan wordt
gelaten om de

verdwijnende gulden
PAGINA 31

vrijuit
uenKwijzer van
René Diekstra

PAGINA 31
Bont is terug
PAGINA 33

Boekenpagina
PAGINA 35

Nederland heeft
een slecht geweten

PAGINA 37" Vluchtelingenkampementin de bergen van Irak.

Zes doden en vier gewonden na verwoestende explosies in opslagtanks

Ramp treft DSM Botlek
Van onze redactie binnenland

pTTERDAM - De twee ontploffingen op het terrein
R DSM Chemicals in het Rotterdamse Botlek-gebied
Pbben gisterochtend aan zes mensen het leven gekost.
Nr mensen raakten gewond, van wie één zeer ernstig,
fte slachtoffers waren werknemers van onderaanne-
Nrs uit Spijkenisse en Zwartewaal. Zij waren bezig met
Hrkzaamheden aan een tank, die gedeeltelijk was ge-
Pld met benzoëzuur. De omgekomen werknemers kon-
pi pas in de loop van gisteravond worden geïdentifï-Nrd.
r*l heeft samen met de politie en
IArbeidsinspectie een onderzoek
|esteld. Volgens de politie is het
f?r dat de slachtoffers de veilig-
f'svoorschriften in acht hebben
p>men. „Ze hadden de benodig-
Vergunningen", zegt woordvoer-

P.G- de Jong van deRotterdamsejjüe. Benzoëzuur kan, net als alle
koolwaterstoffen, explosies

als het in aanraking
'M met zuurstof.

Ncteur ir A. Baaten van DSM
wilde niet ingaan op de

oorzaak van de ramp. „Het verband
tussen de werkzaamheden en de
brand ligt voor de hand, maar we
moeten dat eerst onderzoeken", al-
dus de directeur. Volgens Baaten
wil zyn bedrijf lessen trekken uit
deze ramp. DSM heeft nog geen
concrete maatregelen voorgesteld.

Metingen
De explosie vond even voor half elf
plaats in één van de vier tanks met
benzoëzuur. Een tweede tank ont-
plofte kort daarop ook. De bedrijfs-
brandweer van DSM kreeg steun
van de korpsen van Rozenburg en
Rotterdam. Om meer ontploffingen
te voorkomen, werden twee andere
tanks met benzoëzuur en een nabij-
gelegen tank met tolueen natgehou-
den door de brandweer.

Wegens het mogelijk vrijkomen van
giftige stoffen, begon de DCMR Mi-
lieudienst Rijnmond direct met
metingen. Volgens brandweercom-
mandant Wegh werden geen ge-
vaarlijke hoeveelheden. gemeten.
Wel hadden de inwoners van Vlaar-
dingen en Maassluis klachten over
prikkende ogen. Volgens Wegh is er
geen gevaar geweest voor de volks-
gezondheid. Het personeel van om-
liggende bedrijven werd geëva-
cueerd en enkele wegen in de direc-
te omgeving werden voor alle
verkeer gesloten. Ook het scheep-
vaartverkeer op de Nieuwe Water-
weg werd tijdelijk stilgelegd. Nadat
de brandweer het sein 'brand mees-
ter' had gegeven, werden deze
maatregelen rond kwart over twaalf
weer ingetrokken.
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Wöltgens waarschuwt CDA
DEN BOSCH - PvdA-fractieleider
Wöltgens heeft gisteravond coalitie-
partner CDA gewaarschuwd om
niet te tornen aan afspraken die ge-
maakt zijn over het minimumloon
en de daaraan gerelateerde uitkerin-
gen.
Eerder deze week sprak het CDA
zich in de Tweede Kamer uit voor
bevriezing van de minimuminko-

mens. Wöltgens, die de waarschu-
wing uitsprak trjdens een partij-
bijeenkomst in de Brabanthallen in
Den Bosch, zei dat het CDA dit plan
zo snel mogelijk moet vergeten.
Want eerlijk delen blijft uitgangs-
punt van het kabinetsbeleid, aldus
Wöltgens.
Partijleider Kok noemde het vrij-
dagavond ontoelaatbaar dat er op

grote schaal met de WIR-uitkerin-
gen is gefraudeerd. Uit een steek-
proef is onlangs gebleken dat een
groot deel van de WIR-betalingen
onterecht is uitgekeerd. Volgens
Kok moet de onderste steen boven.
Kok vindt dan ook dat alle WlR-
betalingen in het gewraakte week-
einde in 1988 tegen het licht moeten
worden gehouden.

Kok toonde zich geschokt over de
uitkomst van het onderzoek van de
Belastingdienst waaruit bleek dat
voor 30 procent van het totale be-
drag sprake is geweest van mis-
bruik. Het gaat daarbij om circa 250
miljoen gulden. „Deze fraude op
zon forse schaal kan van geen
kant", aldusKok. „ledere cent moet
terugkomen bh de overheid en
daardoor brj de bonafide belasting-
betaler."

ABP en Rodamco samen
HEERLEN - Het ABP en Rodamco NV hebben besloten tot een langdu-
rige strategische samenwerking voor een periode van tien jaar en kan
daarna voor onbepaalde tijden worden verlengd. Het ABP neemt op 1
maart 1992 een belang in Rodamco van in totaal 12,5%
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LD-puzzelactie
HEERLEN - Vele honderden^
puzzelaars hebben de eerste
Limburgs Dagbladpuzzel voor het
goede doel van dit seizoen - uit
de krant van zaterdag 7 decem-
ber - al ingestuurd. Zij dingen
mee naar de weekprijzen en de
uiteindelijke hoofdprijs van vijfdui-
zend gulden.
Juiste oplossingen van puzzel 1
kunnen nog worden ingestuurd
tot 19 december aanstaande.
Vandaag staat puzzel nummer 2
al weer in dekrant. De opbrengst
van de puzzelactie gaat naar het
Franciscusoord in Valkenburg en
de Stichting Jo Hansenprijs in
Meerssen.

ZIE PAGINA 11

Draf- en renbaan
definitief

internationaal
trainingscentrum

LANDGRAAF - De draf- en ren-
baan in Landgraaf wordt definitief
ingericht en verder ontwikkeld als
internationaal trainingscentrum.
Gisteren zegden 48 trainers en dra-
vers uit het zuiden in een speciale
bijeenkomst hun medewerking toe
om een eventueel exploitatie-tekort
in 1992 tot 80.000 gulden voor hun
rekening te nemen. Deze garantie is
nodig omdat momenteel slechts 148
van de 225 boxen zijn bezet. De Al-
gemene Eigenaarsvereniging 'De
Drafsport' zal de controle uitoefe-
nen op de exploitatie van het trai-
.ningscentrum.
|De trainers Grift, Tunow en Manni-
nen büjven in Landgraaf.Ook in het
buitenland blijkt serieuze belang-
stelling te bestaan voor het initia-
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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
13.30-17uur. Slotgebouw vanKasteel
Hoensbroek, Fototentoonstelling
"Wintersalon 1991. T/m 29/12.

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

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
van Runhard Schregardus en Leen-
dert Buth. T/m 19/1, open do t/m zo
van 10-17 uur. Galerie Ipomal, Kerk-
berg 2. Expositie van Marco Juriën.
T/m 29/12, open vr 17-20uur, za en zo
14-17 uur. Eastern European Art Gal-
lery, Baanstraat 127. Bulgaarse kunst.
T/m 31/12, open wo t/m vr 11-19 uur,
za 11-17 uur en zo 13-18 uur.

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 Schröder. T/m 30/12, ge-
opend van do t/m zo 13-17.30 uur.
Galerie Wanda ReifT, Rechtstraat 43.
Tentoonstelling van Jan Knap en Ni-
cola de Maria. T/m 22/12, open di t/m
za van 11-17 uur. Bonnefantenmu-
seum, Dominikanerplein 5. Expositie
'Hemel & Aarde - Werelden van ver-
beelding. T/m 23/2 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-
naars NU. T/m 6/1 1992, open ma t/m
vr van 10-17 uur. za van 10-16 uur.
Galerie In Situ, Aylvalaan 10. Exposi-
tie van Arno van der Mark. T/m 31/12,
open wo t/m za 14-18uur. Galerie Dis,
Tafelstraat 28. Expositie van Antina
Verboom. T/m 22/12. open wo t/m zo
van 13-18uur. Galerie Fan, Brusselse-
straat 80. Tentoonstelling van Charles
Nihoul. T/m 6/1, open vr t/m zo van
13-17 uur. Galerie Amarna, Recht-
straat 84. 'De vier elementen. T/m 4/1
1992, open di t/m vr 11-18 uur, do tot
21 uur en za 11-17uur. Galerie Sime-
ra. Bogaardenstraat 40b. Expositie
van Annehilde Bruining en Ralph
Souren. Van 14/12 t/m 18/1 1992, ge-
opend wo t/m za 13.30-18 uur.

CAOIER EN KEER
Galerie De Keerder Kunstkamer',
Kerkstraat 10. Expositie Patrick Rijs
en Jan Praet. Van 15/12 t/m 15/1 1992,
open do t/m zo 13-17.30 uur.

MARGRATEN
Galerie ft Atelier, Groot Weisden 48.
Klei-schildenjen van Natascha Rieter
en raku-objekten van Siegfried Go-
rinskat T/m 31/1 1992, 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 Hofvan Oensel, Haagstraat 5.
Expositie van Henk Fonville en Jo
Ramakers. T/m 30/12, open do t/m zo
14-17 uur.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Expositie van Thomas Junghans. T/m
30/12, open di t/ za 11-18 uur en zo
14-17 uur. Galerie Zabawa, Agricola-
straat 152. Expositie van René Reyn-
ders. T/m 23/12, open wo do vr en zo
van 14-17 uur. Kritzraedthuis, Ros-
molenstraat 2. Expositie van Piet
Schoenmakers. T/m 12/1 1992, open di
t/m vr 10-17 uur za en zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. 'Elk huisje had een kruisje.
T/m 9/2 1992, geopend di t/m vr 13-17
en za en zo 14-17 uur. Exlibrisgalerie
Kasteel Limbricht, Allee 1. Interna-
tionale inzendingen voor de Johan
Schwencke-prijs. 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 11-17uur 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.

Temperament
Als Ed Wingen schrijft, nu Schoen-
makers zich eindelyk aan het schil-
deren heeft gewijd, dat zijn schilde-
ryen 'geen uiterlijke relatie hebben
met de door Cobra gestimuleerde
schilderkunst van de Amsterdamse
Limburgers', omdat Piet Schoen-
makers zijn eigen weg is gegaan,
dan is een blik in dezaal voldoende
om de onjuistheid daarvan in te
zien: er is de overeenkomst van de
van figuratieve gegevens uitgaande
abstractie, van de ontvankelijkheid

voor kleur, zo verrassend voor een
tekenaar en keramist, en van een
zuidelyk temperament. Tenslotte is
iedereen zijn eigen weg gegaan. Als
de Amsterdamse Limburgers de
Limburgse generatiegenoten zijn
die de Rijksacademie hebben ge-
volgd, ook dan hoort hij erbij, net
als Op de Laak uit Steyl en Steke-
lenburg uit Baarlo.

Hij is een laat gekomen medestan-
der, dat wel. De anderen zijn de
confrontatie met een traditioneel
Limburgs kunstklimaat eerder aan-
gegaan. De fraaie, vaardige en pure
schilderkunst waarmee Schoenma-
kers zijn natuurtalent bewijst op de
leeftijd der sterken, abstract expres-
sionisme, geschilderd in olieverf op
doek, op plaat en 'op alles wat me
voor de voeten komt' is al weer
bijna traditioneel. Het gezag van de
naoorlogse schilderkunst is door
anderen gevestigd.

Wat Schoenmakers betreft minder
door Cobra dan door Willem de
Kooning en Amerikanen die in 1950
nog niet aan bod waren. Geestver-
wantschap vindt hij overigens naar
zyn zeggen na Marino Marini, bij fi-
guren van velerhande styl en her-
komst: Van Dongen allereerst,
Bazaine, Kandinsky, Modigliani en
Egon Schiele.

Misschien had het vroegere werk
van Schoenmakers betekenis voor
zijn schilderkunst. Het lijktzijn ver-
mogen te hebben geoefend zyn doe-

(ken in vormen op te bouwen; zon-
der lineaire begrenzingen en met
puur schilderkunstige hulp staan ze
krachtig in het veld en stralend,
rechtop of op zyn kop.

Het ontbreekt de recensent niet aan
wekelijkse verrassingen. Schoen-
makers zorgt voor een byzondere:
geen jonge afkomehng van de aca-
demie, die zijn leertijd heeft doorge-

bracht in constante vrees voor het
onverhoedse overlijden van de
schilderkunst, maar een veteraan
en een schilderende 'die-hard.

Verrassende schilderijen in Kritzraedthuis

Schoenmakers, vermiste
Amsterdamse Limburger

DOOR PIETER DEFESCHE

SITTARD - „Wij zijn titels
aan het verzinnen," legt de
schilder, geassisteerd door de
blonde conservatrice van het
Kritzraedthuis, ons uit tijdens
een voorbezichtiging. Het
meeste hangt op. Een deel
staat in het rond, en waarlijk
niet het slechtste: het is zuiver
vanwege zijn grote formaat ge-
discrimineerd. „Wij hebben
niet genoeg wand," verklaart
de conservatrice nader, ietwat
beteuterd. Wij hebben dus
meer gezien dan degenen die
de officiële opening van de
tentoonstelling van Piet
Schoenmakers gisteravond
hebben bijgewoond; het over-
tollige is terug naar Roer-
mond. Naar Panheel, om pre-
cies te zijn.

In Panheel is nog veel meer, maar
een enkeling heeft het gezien. Een
die in het binnenste is geweest van
een oude watermolen met dichtge-
spijkerde ramen. Een enkel niet
dichtgespijkerd raam biedt uitzicht
op het merengebied dat door de
grindwinning is ontstaan. „Een
prachtig atelier," verraadt die enke-
ling, „over drie verdiepingen. Er
staat een onoverzienbare hoop
schilderyen, dicht opeengepakt. Je
ziet de schilder niet schilderen maar
turen naar een doek, bezig met de
vraag of hij het zus om zou zetten of
zo."

Ondanks die beschouwelykheid is
de ijver groot: het hele geschilderde
oeuvre van Schoenmakers ontstond
in zeven jaar- nagenoeg de levens-
periode die volgde op het moment
waarop een ander begint aan een af-
zienbaar 'otium cum dignitate'

Landschap, olieverf op doek van Piet Schoenmakers.

Joyeus
Wie nu op een deel van dit oeuvre -
vijfendertig schilderyen, daarnaast
een beeld en wat kleinplastiek -
een blik vergund wordt dank zy de
overredingskracht van het Kritz-
raedthuis, die staat verbluft. Er is
nauwelijks een verklaring voor het
feit dat dit schilderschap niet de be-
kendheid heeft gekregen die zoveel
andere in de kunsthistorische docu-
mentatie heeft doen belanden. Het
is voetstoots overtuigend wat hier
hangt, in joyeuze kleuren en in de
abstracte vormen die het verzinnen
van titels zo tot een opgave maken.

„Ik heb nooit zoveel werk gemaakt
van myn public relations," zegt de
schilder, die oogt als een generatie-
genoot van de Amsterdamse Lim-
burgers. Terwijl men over die groep
naar hartelust kan putten uit de lite-
ratuur is er over Schoenmakers
nauwelijks een letter geschreven.

Een initiatief om hem bij zyn vijfen-
zestigste verjaardag een tentoon-
stelling te bezorgen in zyn woon-
stad en een publicatie met repro-
dukties van zijn schilderyen en een
artikel van Ed Wingen, kwam
geenszins van hemzelf maar van
vrienden en sponsors. Een door-
braak naar landelijke bekendheid
door een tentoonstelling bij
Krikhaar in Amsterdam en twee in
Winterswyk kwam op een haar na
niet tot stand. Voor Schoenmakers
hoeft het ook niet zonodig.

De gedrukte gegevens over zyn le-
vensloop bleven dus summier: ge-
boren in 1919 in Roermond. Opge-
leid aan de tekenschool van Pierre
Cuijpers. Aan de Ryksacademie
van 1937 tot onbekend, onderbro-

ken door militaire dienst en gemar-
keerd door een Prix de Rome in
1941. Hij studeerde er grafiek bij
Kuno Brinks, maar zou zich met
toegepastekunst bezig houden van-
af het moment dat hy na de oorlog
zijn Prix-de-Rome-reis verwezen-
lijkt had; meer dan van de renais-
sance heeft hij van Marino Marini
de invloed mee naar huis gebracht.
En dat zal wel een ander deel van
de verklalirig leveren voor het ver-
basterende feit, dat hij veertig jaar
buiten de aandacht bleef die de
vryekunsten in die tyd zo overvloe-
dig kregen. Schoenmakers werd
keramist. „Ik heb my al die tyd be-
zig gehouden met klussen," ver-
klaart hy met groot relativerend
vermogen. Hij vond er een tamelyk
zeker bestaan in. Voor de ongewis-
heid van de schilderkunst had zyn
vader hem al gewaarschuwd: gra-
fiek leek wat solieder.

En het verklaart misschien ook dat
hy de aansluiting by de andere
Limburgse abituriënten van de
Ryksacademie heeft gemist. Er was
in 1950 een naar volledigheid stre-
vende presentatie van hun vernieu-
wende bydragen aan de Limburgse
kunstscène, met tien man, maar
daarbij geen Schoenmakers: nie-
mand kwam op het idee.

kunst

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. Suzan Drummen en Piet Dirkx.
T/m 12/1, open di t/m vr 11-17 uur, za
en zo 14-17uur.

Bruining en
Sourtn in Simera
MAASTRICHT - In Galerie Sime-
ra, Bogaardenstraat 40b exposeren
Annehilde Bruining en Ralph Sou-
ren vanaf vandaag tot en met 18
januari.De galerie is van woensdag
tot en met zaterdag van 13.30-18.00
uur geopend.

Het sobere bestaan in de Griekse
verlatenheid en de ontmoeting met
de oorspronkelijke Noordameri-
kaanse cultuur vergrootte de voor-
liefde van Annehilde Bruining voor
natuurlijke, aardse kleuren. Af en
toe vlamt daarbij een heftige felheid
op, bij voorbeeld door het gebruik
van oranje, welke vuurkleur ook
voorkomt in deaardkorst.
Na het voltooien van haar opleiding
leefde de kunstenares geruime tijd
in afzondering op het Cycladen ei-
landje Sifnos. De fascinatie voor
Griekenland en de cultuur van dit
land vertonen parallellenmet de ex-
pressie in haar schilderijen. Dit uit'
zich in eenvoudige maar krachtige
vormen. Het zijn een soort oerte-
kens die de kunstenares recentelijk
ook tegenkwam bij de bijna verlo-
ren indianenculturen in Noord-
Amerika. Zij gaf haar tentoonstel-
ling de titel 'Archè', die verwyst
naar de eerste levenselementen.
Vrij vertaald betekent archè ook de-
buut, het is de eerste individuele
presentatie van de kunstenares.

Ralph Souren wordt vooral geïnspi-
reerd door het dorp Moresnet, waar
een unieke combinatie van mooie
natuur, rijkdom aan natuurlijke
hulpmiddelen en historie overheer-

sen. Wat Souren toont is in feite
onderzoek, bekeken vanuit de beel
dende kunst. Gedreven doO
nieuwsgierigheid naar wat zich Ü
en om Moresnet allemaalheeft afg*
speeld. Voor hem volgt kunst uit ét
werkelijkheid, uit het leven. In W
gebruik van leisteen, lood en textie
naast gedrukte teksten en landkaaf
ten gaan soberheid en evenwicW
gepaard met grilligheid en onvoo"
spelbaarheid.

..

recept door huub meijer

Gebakken herterugfilet
met port-üjm saus

Benodigdheden voor 4 personen: 500
g herterugfilet, 300 g farce (fijne vul-
ling van gehakt en gekruid vlees) be-
staande uit 200 g gemalen varkens-
vlees van de nek, 100 g gemalen af-
snijdsels van het hert, 1 dl room, en 35
cl cognac. Verder 100 g boter, 60 gvar-
kensnet, 2 dl rode port, 1 dl wildjus,

30 g koude boter, olie, citroensap,
tijm, peper en zout.

Bak de herterugfilet rondom aan als
biefstuk en laat daarna snel afkoelen.
Leg het met water uitgespoelde var-
kensnet op een theedoek en depgoed
droog. Strijk de wat losgeroerde farce
2 cm dik op het net.Daarna de hertefi-
let kruiden en met behulp van de
theedoek oprollen en dichtbinden met
het net. De aldus verkregen rol voor-
zichtig rondom mooi bruin bakken.
De rol daarna op een bakplaat met

vetvrij papier in deoven van ca. 180°C.- stand 3 - ongeveer 25 minuten laten
braden.
De rode port tot de helft inkoken, de
wildjus toevoegen en 10 minuten la-
ten koken. De tijm met peperkorrels
aanzetten in een druppel olie. Port en
jus toevoegen en afmonteren door de
koude boter beetje voor beetje erdoor
te roeren. Breng op smaak met ci-
troensap, peper en zout.
Verdeel herterug in 4 gelijke delen en
serveer met de saus, gestoofde selde-
rie en aardappelpuree.

Schilderijen en
bronsplastieken
CADIER EN KEER - In Galen'
'De Keerder Kunstkamer', Kerk
straat 10 in Cadier en Keer word
morgen om 15.00 uur een nieu*1
expositie geopend met recent werf
van Patrick Rijs en Jan Praet. RÜf
toont schilderijen en Praet brom
plastieken. De 'Keerder Kunstka
mer is open van donderdag tot e»
met zondag 13.00-17.30 uur.
Voor Patrick Rijs zijn details va*
een landschap aanleiding voor cc»
schilderij. In een min of meer ab"
stracte vertaling creëert hij cc»
manier om uiting te geven aan zij»
bewondering voor bij voorbeeld o*
opeenvolging van de seizoenen, h*
leven en de dood.
De uit België afkomstige Jan Praej
toont een dertigtal van zyn mees'
recente werken. Deze bezitten eell
uitstraling van oude culturen. Zij»
techniek is, in samenwerking m*
de gieter, geperfectioneerd zodat M
nu in staat is om flinterdun brons V
gieten waarin hy zeer verfijnde de-
tails kan aanbrengen.

De tentoonstelling duurt tot en me'
15 januari.

crptogram

Horizontaal: 1. Pessimistisch ben je niet
gemakkelijk een held; 5. De van u uitgaan-
de druk; 7. Wat is een man die zo vragen
kan; 9. Zo gaat het aan het doel voorbij;
11. Er is in de vestingen goed te eten; 12.
U die dit nu ziet, gebruik dit middel; 13.
Vee voor een dier zorgt voor nog een dier;
15. Gekruid dier; 18. Uitlopers van dit wa-
ter zijn wel lekker; 19. Hebt u eraan ge-
dacht dat dit ook een dier is? 20. Wie 't
voedsel krijgt als ie er bij is; 22. Wie knapt
er klussen op met een stier als in 11? 24.
Met zn vijven bij een legerplaats, dat
wordt een wedstrijd; 25. Zij dient de vrede;
.27. Daar begon u mee; 28. Luilakken bijIde telefoondienst?

Verticaal: 1. Veel water zal er door st{£
men; 2. En in dit jaar zullen we het drin*
ken; 3. Deze buitenlander is onnodig. "rest ook; 4. lemand die antichambreert w
de vloer; 5. Dierlijke versiering; 6. D?*flmoet u de kost verdienen; 8. Mijn Hevelt
loopt om het vee. O, daar sterft ze; >"<Slank is het begin van 28; 11. Beginnen"
ambtenaar op het water; 14. Daar zitten o
vaste klanten weer; 16. Tijdige woestiW
zoeker; 17. Oplossing voor kaalslag^ *j«'
Zitten we aan het meer met de vrouwe 11.
22. Alstublieft, kort gaat u weg en laat "binnen bij het dier; 23. E, voor een guio*
mag je dit oude dichten leren; 26. Een P 1"

nige griet.
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Kansen Lubbers op
voorzitterschap van
EG flink gestegen

DEN HAAG - De kans van pre-
mier Lubbers om in de toekomst
voorzitter te worden van de Eu-
ropese Commissie, het dagelyks
bestuur van de EG, is aanzienlijk
toegenomen als gevolg van een
procedureel besluit van de Euro-
pese Top eerder deze week in
Maastricht. Het mandaat van de
huidige commissie loopt welis-
waar af op 1 januari 1993, maar
de daaropvolgende commissie
zal slechts zitten tot 1 januari
1995. Op die datum is Lubbers
beschikbaar, omdat de eerstvol-
gende reguliere verkiezingen in
Nederland voorzien zijn voor
mei 1994.

Tot dit besluit zijn de Europese
leiders gekomen om de zittings-
termijn van de Europese Com-
missie voortaan te koppelen aan

de zittingsperiode van het Euro-
pees Parlement, met dien ver-
stande dat de nieuwe commissie
een halfjaar na de installatie van
het nieuwe parlement aantreedt.
Lubbers gaf deze toelichting gis-
teren op zijn wekelijkse perscon-
ferentie, toen hem gevraagd
werd naar zijn kansen op het toe-
komstige voorzitterschap van de

Europese Commissie

Lubbers wilde over zijn eigen
ambities in die richting opnieuw
geen enkele uitspraak doen en
zei dat er op de Europese Top
ook niet informeel gesproken
was over de vraag wie de huidige
commissievoorzitterDelors over
ruim een jaar moet opvolgen.

Lubbers heeft na afloop van de
Top in Maastricht van vele kan-
ten lof gehoord over de wijze
waarop hij geopereerd heeft bij
het overbruggen van de vele te-
genstellingen. Tot nu toe stuitten
speculaties over devraag ofLub-
bers Delors zou opvolgen altijd
af op het probleem dat Lubbers
normaal gesproken op 1 januari
1993 nog premier zou zijn van
het huidigekabinet.

Bovendien heeft Lubbers zelf al-
tijd met kracht tegengesproken
dat hij het nog zittende kabinettussentijds zou verlaten. Doorhet besluit van Maastricht overhet koppelen van de zittingster-
mijnen van Europees Parlement
en Europese Commissie is dit
probleem in één klap uit de weg
geruimd.

Meer dan dertien doden bij etnische onlusten in Moldavië

Vijf republieken sluiten
zich aan bij gemenebest

<ÖSKOU - De vijf Centraala-
ttische Sovjetrepublieken

.to bereid deel te nemen aan
't Slavische gemenebest vanisland, Wit-Rusland en de
fkraïne. Daarmee zijn de po-
Se van Sovjetpresident Mi-
'ail Gorbatsjov en zijn pogin-
to om in een nieuwe Unie

iets van het centraal gezag
"ereind te houden, verder
'dermijnd. In de republiek
°ldavië vielen gisteren zeker
'"tien doden in gevechten
'Ssen Moldavische troepen
11Russische milities.,*ldavië wil de banden versterken*t het buurland Roemenië, maar

' stuit op verzet van de etnischeJ^sen en de Turkse Gagaoezen in'fepubliek.

Kirgizië, Oezbekistan,
!<-zjikistan en Turkmenië zijn be-d deelte nemen aan deSlavische
'tenbond als gelijkwaardige

zo heten de vijf
gisteren in de Turk-

*^nse hoofdstadAsjchabad weten
.^en gezamenlijke verklaring. Wel"Hen zij nog onderhandelen over
Voorwaarden voor de Centraala-

'üsche deelname.

van de twaalf overgebleven
jj^etrepublieken hebben zich nu
J-Besproken voor deelname aan
> nieuwe Gemenebest. Van de
*r andere heeft Azerbajdzjan zich
J*1- in principe voor uitgesproken,
?Mjl Georgië als voorwaarde stelt
? haar onafhankelijkheid wordt
"*nd. Armenië en Moldavië heb-
ijj de 'historische stap' van het
£°ord van Minsk begroet, maar
Studeren nog een eventuele aan-
Ring.

LVyf presidenten van de Centraa-
r^tische republieken ondersteun-J in hun document uitdrukkelijk
i? handhaven van een gemeen-
Jiappelijke strategische defensie
(het gezamenlijk beheer over de

zoals vastgelegd in het
v^oord van Minsk. De Oekraïnse
l^sident Leonid Kravtsjoek verze-
■'de gisteren dat hij zijn besluit

de controle over de troepen op
grondgebied over te

zal uitvoeren in overleg metGemenebest.

dj!;het besluit van de Centraalazia-
iJ-he leiders in Asjchabad, metjj^evan Gorbatsjovs bondgenoot
J*sident Nazarbajev van Kazachs-
C'ziet de politieke toekomst van. Sovjetpresident er somberder uit

ooit.
tjbatsjov noemde de verklaring
k\ Asjchabad gisteren 'positief,
t3at de vijf presidenten daar dei^zaak 'een vriendschappelijk
i^enwerkingsverband op wettelij-
',,. basis' te handhaven, hebben

Kernwapens
ik NAVO heeft zich gisteren na-
Wj^kelijk uitgesproken voor een
l^ge, verantwoordelijke en' be-
O^bare beheersing van de kern-
-5m?ens in de Sovjetunie onder één
C^le autoriteit. De alliantie wilde
jjj* echter niet vastleggen bij wieautoriteit zou moeten berusten.

Jeltsin wil geen geweld gebruiken tegen ex-partijleider

Chilenen nemen Honecker
voorlopig in bescherming

BERLIJN - Over het lot van de
vroegere Oostduitse staats- en par-
tijleider Erich Honecker is nog
steeds niet beslist. Meldingen dat
hij in Cuba asiel heeft gevraagd,
werden door Havanna ontkend. Bij
het sluiten van deze editie zat hij
nog in de Chileense ambassade in
Moskou, waar hij woensdag zijn
toevlucht had gezocht om uitleve-
ring aan Duitsland te voorkomen.

De Russische president Jeltsin zei
dat hy geen geweld wil gebruiken
om Honecker het land uit te krij-
gen. De mensenrechtscommissie
van het Russische parlement zal
zich ook met de zaak bezighouden.
Om middernacht liep het ultima-
tum af dat de Russische regering
Honecker had gesteld om het land
te verlaten. Honeckers Berlynse ad-
vocaat deelde gistermiddag mee dat
zijn cliënt zich met alle mogelyke
middelen tegen uitlevering zal ver-
zetten. Eerder had de vroegere
Oostduitse minister-president Mo-
drow verklaard niet uit te sluiten
dat Honecker zijn dreigement om

zelfmoord te plegen, uitvoert als hij
gedwongen zou worden naar Duits-
land te gaan.
De Chileense regering zei gisteren
dat de bejaarde communist in haar
ambassade mag blijven tot een op-
lossing is gevonden,waarbij Honec-
ker geen gevaar voor Jijf en leden
loopt. Politiek asiel sloot de Chi-
leense president Aylwin opnieuw
uit.
Maar de druk op Aylwin om Honec-

ker in Chili te dulden, neemt toe.
Duizenden Chilenen hadden tijdens
de Pinochet-dictatuur een veilig on-
derkomen gevonden in Honeckers
DDR en danken hun leven aan
hem. In de vroegere DDR-kolonie
in Santiago heerst optimisme. Te-
genover een Duitse krant verklaar-
de een hoge ex-SED-bestuurder:
„Erich hebben we voor de kerstda-
gen hier. In Bonn zullen ze nog ver-
baasd opkijken."

Flexibele wortels
maken kunstgebit
meestal overbodig

AMSTERDAM - De
kans dat mensen die
een deel van hun tan-
den en kiezen kwijt zijn
geheel moeten over-
stappen op een los
kunstgebit, wordt aan-
zienlijk verkleind door
het gebruikvan implan-
taten. Daaraan zijn de
bruggen en kronen met
flexibele verbindingen
vastgemaakt. Tot die
conclusie komt tand-
arts J. van Rossen in
het proefschrift 'Dental
implant ,loading' waar-
op hij 18 december pro-
moveert aan de Vrije
Universiteit in Amster-

dam.
In de tandheelkunde
wordt steeds vaker ge-
bruik gemaakt van
'kunstwortels. Dat zijn
zogenoemde implanta-
ten die in het kaakbot
worden vastgezet en
waarop kronen en brug-
gen kunnen worden

aangebracht. Probleem
is dat het kaakbot rond-
om het implantaat zich
blijkt terug te trekken
onder de belasting van
de kroon of brug. Dat
kan leiden tot verlies
van het implantaat en
de noodzaak om over te
stappen op een los

kunstgebit.
Van Rossen experimen-
teerde met het vervan-
gen van de starre ver-
bindingen tussen im-
plantaat en brug door
flexibele implantaten.
Het bleek dat het kaak-
bot minder de neiging
vertoonde zich terug te
trekken, waardoor de
levensduur van implan-
taten wordt verlengd en
de kans dat patiënten
met kunstwortels moe-
ten overstappen op het
dragen van een com-
pleet of gedeeltelijk los
kunstgebit aanzienlijk
verkleind. »

Ook Macedonië vraagt om erkenning

Felle strijd aan
Kroatisch front

ZAGREB - In Kroatië woedden
gisteren hevige gevechten aan het
centrale front, waar Kroatische ver-
dedigingstroepen de afgelopen
week een dertiental dorpen op de
Serviërs hebben heroverd.

De gevechten woedden bij Sisak en
Nova Gradiska aan het centrale
front ten zuidoosten van Zagreb,
alsook rond Pakrac en Lipic even
ten noorden daarvan. Ook bij de
oostelijke stad Osijek en de Adriati-
sche havenstad Zadar werd gevoch-
ten. TV-Belgrado meldde dat Servi-
sche strijders een poging van Kroa-
tische troepen om door te breken
naar Okucani met de hulp van het
federale leger hadden afgeslagen.

De ministers van Buitenlandse Za-
ken van de EG-landen komen
maandag in Brussel bijeen om over
eventuele erkenning van Kroatië en
Slovenië te praten. President Kiro
Gligorov van Macedonië riep de
EG-ministers in een door het pers-
bureau Tanjug verspreide verkla-
ring op, ook erkenningvan de onaf-

hankelijkheid van zijn republiek te
overwegen. Hij wees erop dat de
bevolking van Macedonië zich in .
september met overweldigende
meerderheid heeft uitgesproken
vóór soevereiniteit.

Het romp-presidium van Joegosla-
vië verwelkomde de stellingname
van Perez de Cuellar tegen de er-
kenning van Kroatië en Slovenië.
De VN-chef waarschuwde dat de
burgeroorlog in dat geval kon over-
slaan naar de etnisch gemengde
republiek Bosnië-Hercegovina en
Macedonië. Het presidium stelde
dat de crisis in Joegoslavië alleen
kan worden opgelost door een de-
mocratische procedure, waaraan al-
le volkeren van Joegoslavië deelne-
men. Het zou in strijd zijn met het
volkenrecht als andere staten op het
resultaat van deze democratische
procedure een voorschot nemen
door delenvan Joegoslavië als onaf-
hankelijke staten te erkennen, al-
dus het presidium, dat geboycot
wordt door Slovenië, Kroatië, Mace-
donië en Bosnië-Hercegovina en al-
leen nog bestaat uit Servië en zijn
bondgenoten.

Justitie besluit
tot vervolging

CDA-Kamerlid
UTRECHT - De hoofdofficier van
Justitie in Utrecht, mr R. Berger,
heeft besloten om het CDA-Kamer-
lid G. Koffeman strafrechtelijk te
vervolgen wegens valsheid in ge-
schrifte. Koffeman wordt ervan ver-
dacht dat hij inkomsten van zijn
vorige werkgever, de Algemeen
Christelijke Politiebond (ACP),
heeft verzwegen terwijl hij lid van
de TweedeKamer was.

Dit heeft de hoofdofficier gisteren
meegedeeld. Koffeman heeft direct
na het bekend worden van de ver-
denking, in september dit jaar, zijn
werkzaamheden alsKamerlid tijde-
lijk neergelegd.
Het laatste kwartaal van 1989 zou
Koffeman nog salaris van de ACP
hebben ontvangen, maar ditvoor de
belasting hebben verzwegen. Daar-
door zou hij ongeveer 11.000 gulden
meer hebben verdiend dan een Ka-
merlid is toegestaan.
Een eventuele veroordeling van
Koffeman hoeft geen gevolg te heb-
ben voor de voortzetting van zijn
Tweede-Kamerlidmaatschap.

Nijenrode
’eens’

met afslanking
VINKEVEEN - De driejarige uni-
versitaire basisopleiding (BBA) Nij-
enrode, de universiteit voor be-
drijfskunde in Breukelen, ver-
dwijnt. De directie en het bestuur
van Nijenrode hebben dat besloten
na een nieuw gesprek met minister
Ritzen van Onderwijs over zijn be-
zuinigingsplannen.
Directie en bestuur maakten dat
gisteren bekend op een persconfe-
rentie in Vinkeveen. Hoeveel banen
zullen verdwijnen, is nog niet be-
kend.
Volgens de president van Nijenro-
de, oud-minister Smit-Kroes, bleek
de minister niet van zijn voornemen
af te brengen de jaarlijkse subsidie
van twaalf miljoen gulden te beëin-
digen. De bewindsman zou zelfs
gedreigd hebben de 63 miljoen die
Nijenrode eenmalig voor een nieu-
we opzet van de universiteit krijgt,
opnieuw ter discussie te stellen.
Personeel, studenten en oud-stu-
denten van Nijenrode hebben zich
de afgelopen maanden fel verzet te-
gen de afspraken in het convenant.
De studenten houden sinds dins-
dagnacht uit protest het kasteel
bezet waar de opleiding is geves-
tigd.

VN willen einde
boycot Z-Afrika
WASHINGTON - De Algemene
Vergadering van de Verenigde Na-
ties (VN) heeft gisteren unaniem
een resolutie aangenomen, waarin
van alle landen wordt gevraagd om
de culturele, sportieve en weten-
schappelijkebanden met Zuid-Afri-
ka te herstellen.

De Algemene Vergadering vraagt
van alle lidstatenvan de VN ook om
de nog overgebleven economische
sancties tegen Zuid-Afrika te her-
zien, nu dat land op weg is naar het
creëren van een multi-raciale over-
gangsregering.
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uit

Tandartsen
De particuliere tarieven voor-'
tandartsen gaan op 1 januari^
met 4,2 procent omhoog. Dat.'
heeft het Centraal Orgaan Ta-'-,
rieven Gezondheidszorg^
(COTG) gisteren meegedeeld.»1
De verhoging betreft de trend-r
matige aanpassing van het nivveau van 1990 naar het niveau'
van 1992 van 6,5 procent en eerv
verrekening over dit jaar via.'
een tijdelijke toeslag van 3,1-
-procent tot 1 januari 1993. Ook
is per 1 januari 1992 een tijdelij--*.
ke toeslag van 5,4 procent ver-.:
vallen.

Verdachte
De officier van Justitie in Am-;
sterdam heeft donderdag
37-jarige man die werd ver-,
dacht van de dodelijke steek-
partij in tramlijn 9 'wegens»)
gebrek aan voldoende bewijs'/
op vrije voeten gesteld. De-
steekpartij vond plaats in een -bomvolle tram. De 53-jarige\'
man werd fataal in de hartre
streek getroffen, terwijl zija.-
echtgenote een messteek in de"-'
rug overleefde.

Primeur
De jongerenkrant Primeur kan?
voorlopig blijven bestaan. 1,
Bedrijfsfonds voor de Pers>>
heeft besloten 500.000 gulden*'
steun toe te kennen aan het 4
blad. Eerder wees het fonds,
een aanvraag af. Hoofdredac-
teur Aukje Holtrop van Pri-
meur denkt dat het blad nu nog '
ten minste eenjaar kan blijven/
draaien. V

-7

Brand
Minstens vier winkelpanden en.j

een ontmoetingsruimte zijn'"
gisterochtend om drie uur ge- -
heel verwoest door brand in*
het winkelcentrum Lelycentré.
in Lelystad. Vloeren en wan-j

den staan op instorten. De°
brandweer schat de schade aan
de panden in het onlangs gere**
noveerde winkelcentrum aart*
de Koopmansstraat op 'vele*
miljoenen. !/

Btw-heffing
De vrijstelling van btw-belas-"
ting voor schriftelijk onderwijs
en niet-winst beogend onder-"
wijs veryalt volgend jaar op 1
juli. Een wetswijziging in d<
zin is gisteren door het Kabinei>_
aangenomen. Eén van de over-n
wegingen bij deze maatregel is-
dat de vrijstellingen voor de ge--'
noemde categorieën tot con-.
currentievervalsing hebben^
geleid. Met het geld dat dê-
schatkist door deze btw-heffmg^
binnenkrijgt, is het Kabinet in;
staat banenpools en jeug-
dwerkgarantie-organisatiesva»|
btw-heffing uit te sluiten. ~*

. . . C.
Asielzoekers

Het ministerie van WVC heeft*;
een collectieve ziektekosten^
verzekering voor de 9.000 asiettzoekers in asielzoekerscentra*
afgesloten bij het Zilveren
Kruis. Een nieuwe verzekering
voor de asielzoekers was snëll
nodig, omdat per 1 januari 199$*,'
de geneesmiddelen uit het zié>
kenfondspakket naar de Alge.^?
mene Wet Bijzondere Ziekte-L-
-kosten (AWBZ) worden overge-^
heveld. Tot 1 januari zijn asieK
zoekers in de centra bij diverse,ziekenfondsen verzekerd. Bij*
welk fonds dat is, hangt af van;"
de vestigingsplaats van hej
centrum. '\

Gladheid
In de provincie Drenthe heb*-
ben zich gistermorgen door de1'
gladheid zeker twintig ver-keersongevallen voorgedaan.""
Een 25-jarige man uit Coevot— .
den raakte volgens de politiésS
zeer ernstig gewond toen zijiH
auto bij Geestbrug na een slisS
in het kanaal terecht kwarrwHl
Ook in Valthermond en Em- [
men raakten auto's door de-4-j»
gladheid te water. Daarbij ble-_J j
ven de gevolgen grotendeels** 'beperkt tot materiële schade»* |
De algemene verkeersdienst(AVD) van de rijkspolitie i-r" .Driebergen meldde gisteroch-
tend dat de gladheid over het
hele land bekeken niet geleid
heeft tot chaos en ernstige on-
gevallen op de wegen.

Discriminatie
Anti-discriminatiebureaus in
Amsterdam, Den Haag, Rotter-
dam, Utrecht en Hilversum
gaan bij de politie aangifte""
doen van discriminatie door*T»
een aantal discotheken in deze, K
plaatsen. Ook zullen de bu*Jlreaus, samen met het landelijkf*T
bureau voor racismebestrijding] f
(LBR), per briefde burgemees-; r
ters en wethouders dringend! 1
verzoeken via de vergunning^***!
verlening sancties te treffeh*J
tegen discriminerende horeca-^JJgelegenheden. Aanleiding voor^Hde aangifte is een recente uit^N
zending van het televisiepro-^tgramma Crime Time dat doojSj
een 'praktijktest' liet zien hoeJ
allochtone Nederlanders vaakrC
de toegang werd geweigerd.^/ <Blanke Nederlanders kwamen*'
probleemloos de discotheek
binnen.

IRA verhevigt ’kerstoffensief’

(ADVERTENTIE)

Over enkele dagen

Het beste
vakantie-advies

sinds jaren.

" Bij een bomaanslag op
een politiebureau in
Craigavon in
Noord-lerland zijn
donderdagavond66
mensen licht gewond
geraakt. De IRA heeft zich
gisterochtend
verantwoordelijk gesteld
voor deaanslag. Zes van
de gewonden waren
politie-agenten. De bom
van rond 900 kilogram die
explodeerde bij het
politiebureau, was één
van de zwaarste bommen
die de IRA ooit heeft
gebruikt en veroorzaakte
een enorme schade. Een
katholieke kerk, een
katholieke school, een
medisch centrum en een
aantal winkels liepen
eveneens schade op. De
explosie liet een krater van
3 meter diep achter. Op het
moment van de explosie
was in de nabijgelegen
katholieke kerk een dienst
bezig. Zes kerkgangers
behoorden tot de
gewonden. Foto: epa

Zaterdag 14 december 19913

\ Zondag 15 dcc. Ws|^>A GEOPEND mÊ
|||| van 10.00-17.00 u. lÊrO

/O-—*jjT\\ Vandaag ontvangt u,
L^^^_j\ vanaf 16.00 uur, Y2ï^wjAKADO \de extra editie van De Trompetter y^TP

(ADVERTENTIE)
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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 eén woord in
hoofdletters Minimumhoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeter hoogte: / 1,25
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’l,lO per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo s
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal èen woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte 10millimeter Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 1200 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing

Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 1700 uur

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeDuCO SurT

Personeel aangeboden

Salarisadministratie 1992
Voor slechts ’ 6,25 per werknemer p.mnd. verzorgen wij in

1992 op prof. wijze uw tot. salarisadministratie. Bij ons
geen extra bijdrage voor entreegeld, opgave t.b.v. belas-

tingdienst c.g. bedrijfsvereniging, journaalposten,
mutatieverw. papierverbruik, of min. aantal werknemers.

WEL meer dan 10 jaar ervaring.
Administratiekant. Hendrix

Houtstr. 54, 6343 BL Klimmen. Tel. 04405-1514.
Charmante VROUW in bezit
van horeca-vakdiploma
Zoekt werkgelegenheid met
ingang van 1.1.1992. Br.o.nr
B-9944 LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
BANKETBAKKER zoekt
werk per 15-1-92, weg. be-
eidigen eigen zaak (event.
brood). Tel. 045-210360.
Man 55 jr. zkt. nog een be-
zigheid, fftst. in de AUTO-
BRANCHE, verkoper of be-
stelwerk, Ifst. zelfst. wer-
kend. Br.o.nr. B-0004, LD.
P.B. 2610, 6401 PP Heerlen
Man en vrouw geven samen
ean erotische DANSSHOW,
op uw party of feestavond.
Tel 045-211514
1

Vermist/Gevonden

Vermist
poes naam Mindy in Tree-
beek, omgev. Maanstr., kl.
zwart m. iets rood, beige

achterpootje, wit befje ter. te
bezorg, teg. beloning.

Tel. 045-223387.

Ervaren KINDEROPPAS
biedt zich aan. Tel. 045-
-351701.

Mededelingen

Inschaling
rond?

v

In de horeca zal een grote
operatie worden gestart. Al-
le medewerkers zullen per 1
januari 1992 opnieuw wor-
den ingeschaald. Want er is
een nieuw systeem van
functie-indeling, geheel
aangepast aan de eisen des
tjjds. Er hoort een aantrek-
kelijke salarisopbouw bij:
met functiejaren. Meer
weten? Kom dan naar de
Horecabond FNV. Voor le-
den en niet-leden houdt de
afdeling Valkenburg op
dinsdag 17 december een
open dag in Hotel "Voncken"
Walramplein 1 in Valken-
burg. Tel. 04406-12841.
Daar krijgt u als werknemer
in de horeca uw nieuwe loon
voorgerekend. U bent wel-
kom tussen 10 en 21 uur.

Personeel gevraagd
i

Horeca personeel

_w_______mL'''r^9.
ÉtXsL^inrilyßtti j n ]i J JI

zoekt
Nette Buffethulp

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

Gevr. erv. FRITUREHULP
voor Cafetaria te Kerkrade-
west, op afroep basis. Br.o.
nr. B-9996, LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Gevr. erv. FRITUREHULP
voor ca. 20-30 uur per week
Belten na 19 uur 04498-
-57686
Gevr. part-time SERVEER-
STER en keukenhulp. Voor
nadere ml. 0949-2454-1450
na 17.00 uur
Gevr. ervaren all-round
SERVEERSTER voor enke-
le uren per week in Horeca-
dagzaak te Geleen. Br.o.nr.
B-0012 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Per 1-1-92 vragen wij een
SERVEERSTER/Kelner
voor plusm. 32 uur p.wk. in
ons rest./ijssalon. Erv. niet
noodz. Soli. sehr. voor 23-
-12-'9l aan La Cuisine du
Soleil (La Veneziana) O.
Nassaustr. 16, 6411 LH
Heerlen.
Fc —Huish.pers. Oppas

BABY-OPPAS gevr. voor 5
dagen p.wk. van 8.00-16.00
uur, enige kennis van de
Engelse taal vereist. Tel.
04492-5470 na 17.00 uur.
Gevraagd': WERKSTER
voor de ochtenduren voor
privé-club tel. 043-216940
Gevr. OPPAS voor onze
zoon (9 jaar). Geen vaste
dagen. Liever oudere dame
of heer. Tel. 046-527230.
HULP in de huishouding
?Bvr., ca. 4 uur per week.

el. 045-455185.
Gevn-» KINDEROPPAS,
max -25 uur p/week voor
2 kinderen, tel. 046-754840.

Gevr. erv. FRITUREHULP 2
avonden in de wk. Bellen na
13.00 uur: 045-417190.

Bouwvak pers.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmenïe-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ingenieurbureau
CATENA BV vraagt met
spoed AKOESTIK-
MONTEURS voor het plaat-
sen van binnenwanden en
plafonds voor haar werken
in Duitsland, hoog loon en
goede sec. voorzieningen.
Soli. na tel. afspraak 045-
-232100.
Gevr. BETONTIMMERLIE-
DEN, metselaars, steiger-
bouwers, stratenmakers,"
akoustik-monteurs, bagger-
machinist voor Atlas. Bln.
tijd. kantu. 9-17 uur 09-49.
2237.63061, na 18 uur 045-
-423591.

Medisch pers.

FYSIOTHERAPEUT(E)
gevr. voor part-time functie,
in praktijk te Aken. Liefst met
duitse Anerkennung. Tel.
045-714915.
_, ii——

Techn. pers.
Apollolaan 154, Auto Servi-
ces Gooiker zoekt voor het
Universele Garagebedrijf
met auto-wasmachine en
APK-keuringsstation op
korte termijn een enthou-
siaste leerling AUTOMON-
TEUR die opgeleid wil wor-
den in het leerlingenstelsel.
Gaarne persoonlijk sollicite-
ren na telefonische afspraak
Tel. 045^740041.

APK-KEURMEESTER of
aankomend APK-keur-
meester. Auto Kleijnen,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
045-425555 vragen naar
dhr. Theo Kicken.
Gevraagd: Ervaren MON-
TEUR voor tweewieler-
branche op korte termijn.
Werkplaats Sittard. Schrifte-
lijk solliciteren. Tweewieler-
specialist Math Salden, Pro-
vincialeweg 21, 6141 AA
Limbricht.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Winkelpers.
Zelfstandig PERSOON MV,
enthousiast en klant vrien-
delijk voor verkoop van Ital.
spec., 30 uur p/w. Inl. 045-
-740797.
Met betrekking tot werk-
zaamheden in de warenhui-
zen op het gebied van pro-
motie en verkoop zoeken wij
met spoed part-time MEDE-
WERKERS. Onze voorkeur
gaat uit naar mensen uit de
parfumerie of welke in het
bezit zijn van een cosmetica
gerichte opleiding. Tel.
02940-10806.

Uitzendbureaus

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Medewerkers m/v
die full-time of part-time kunnen werken, bij Rockwool La-
pinus in Roermond. Er zijn diverse mogelijkheden, zoals
het verrichten van onderhoud- en schoonmaakwerkzaam-
heden en het handmatig afnemen van produkten. Ook kunt
U assisteren bij zaagwerkzaamheden, eindprodukten eti-
ketteren en kwaliteitscontroles uitvoeren. Het afplakken en
stapelen van platen, het stapelen van zakken op pallets,
het vullen van de inblaasmachine en verder voorkomende
corveewerkzaamheden kunnen ook tot uw taken behoren.
Vervoer vanuit Zuid Limburg kan geregeld worden. Als u
interesse hebt voor deze afwisselende baan, neemt u dan
contact met ons op.

Informatie:
045 - 46 56 66, Tineke Tullemans

KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35.
045 - 25 32 32, Nicole Offermans

BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15
045 - 71 83 66, Germaine Petit

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/ AKERSTRAAT

I VEDIOR LEIDT
TIJDELIJK WERK

IN BETERE BANEN
Vedior Uitzendbureaux heeft direct werk voor:

MEDISCH PERSONEEL
Voor diverse instellingen in Maastricht, Sit-
tard, Heuvelland, Geleen, Heerlen en Bruns-
sum zoeken wij met spoed gediplomeerde
bejaarden-/ziekenverzorgenden. Het gaat
om zowel full- als part-time banen.
Informatie: Chris Godfroy, Maastrichtof
Monique van Swam, Heerlen.

HEFTRUCKCHAUFFEURS
Voor een bedrijf in deKoumen zoeken wij
gemotiveerde, ervaren en vooral stressbe-
stendige heftruckchauffeurs, die van aan-
pakken weten. Informatie: Monique van
Swam of Hannie Lindelauf, Heerlen.

CATERINGMEDEWERKERS
Wij zoeken voor meerdere bedrijven in Maas-
tricht en Heerlen gemotiveerde cateringme-
dewerkers. Ervaring is gewenst, niet vereist.
Men moet bereidzijn als oproepmedewerker
te werken. Informatie: Monique van Swam,
Heerlen en Anneke Schuier, Maastricht.

PRODUKTIEMEDEWERKERS
Voor een relatie in Maastricht zoeken wij ge-
motiveerde produktiekrachten die in ploegen
willen werken. Bij voorkeur een LTS-oplei-
ding. Deze functies kunnen toekomstpers-
pectief bieden.
Informatie: Anneke Schuier, Maastricht.

De openingstijden zijn van maandagt/m
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de onderstaandefilialen.

alle functies m/v

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

Diversen personeel

Wooncentrum Bergstein
vraagt met spoed

leerling stoffeerder
leefijd 17 tot 23 jaar en tevens

all-round woningstoffeerder
Schriftelijke reacties te richten aan:

Wooncentrum Bergstein, Postbus 262, 6460 AG Kerkrade.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Munstergeleen en Sittard

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Baandert 16, Sittard. Tel. 046-515577.

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

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

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

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

Uw woonplaats is niet zo belangrijk, wel dient u te beschik-
ken over auto en telefoon.

Als uw belangstelling is gewekt, dan verwacht Gerard van
der Mars uw schriftelijke sollicitatie. Uiteraard verstrekt hij
graag vooraf vrijblijvend informatie.

Stuur uw informatie aan:
Van Vlodrop Processing bv

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

Dagblad de Telegraaf
wij vragen voor direct aktieve

Bezorg(st)ers
voor Landgraaf en Kerkrade. Voor meer informatie kunt u

belten naar 045-326033

Autobedrijf Driessen
Officiële Mazda-dealer

zoekt:
Ervaren autoverkoper m/v

Vereisten: gpede communicatieve vaardigheden, leeftijd
plusm. 30 jaar, zelfstandig kunnen werken, ervaring met

in- en verkoop automobielen.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan: W. Driessen,

Maastrichterlaan 22, 6191 AD Beek.

Taxi Kölker S 045-464545
vraagt nette full-time TAXICHAUFFEUR en een parttime
CHAUFFEUR. Persoonlijk aanmelden na telef. afspraak.
Borghans en Zn. BV. een vleesverwerkend bedrijf te Nuth

zoekt voor de expeditie-afdeling een
Expeditie - assistent

Kandidaten met enige ervaring, zowel in de vleesbranche,
als in de omgang met computer-apparatuur, genieten de

voorkeur. Uw (telefonische) sollicitatie zien wij graag
tegemoet tijdens kantooruren van 9.00 tot 18.00 uur.

045-242100, 's avonds of in het weekend 04750-18327.
Borghans & Zn. BV, Horselstraat 4, 6361 HC Nuth.

Voetbalvereniging G.V.C.G. vraagt per 1-8-92
een enthousiaste trainer

Uw reactie binnen 10 dagen naar:
J. Ehlen, Swentiboldstraat 24A, 6143 AG Guttecoven.

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

opleidingtot;

Vertegenwoordiger/ster
waarbij u tijdens de opleidingreeds een inkomen ontvangt

en na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt
komen. Ervaring is niet vereist.

Uw brief, met genoten opleiding etc. wordt door ons
vertrouwelijk behandeld.

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

Club de Paris
vraagt bardames, overnachten mogelijk, te België.

Tel. 09-3211680449 of 045-725268
Centr. Houtverw. Sittard
zoekt jonge enthousiaste
MEDEW. Tel. 02155-10167.
ADVISEUR/verkoper gevr.
i.b.v. auto en telefoon, hoge
verdiensten mogelijk. Insti-
tuut Scheidegger. Tel :077-
-591546.
Bij uw slager van Melik is er
plaats voor een CHEF-
SLAGER. Uw taak wordt o.a
't managen van een gemoti-
veerd team om samen een
prettige werksfeer en ge-
wenste resultaten te beha-
len. U bent tevens in het be-
zit van een SVO-diploma.
Bent U geïnteresseerd
neemt U dan a.u.b. tel. kon-
takt op met van Melik Food-
groep 045-229322 vraagt U
naar Carin Cremers.
Club in Maastricht vraagt
MEISJES. Ook v. weekend,
goede verd. Intern mog. Tel.
043-211620.
DAMES zoekt U werk! Bent
u jong en representatief.
Belt U ons. Verlang wordt
een goed optreden. Discre-
tie verzekerd. Tel.
093287556616 van ma t/m
zaterdag van 14.00 tot 17.00
Landelijk Ochtendblad zkt.
BEZORGER(STER), voor
de wijk Nieuwenhagen, bij
voork. i.b.v. brommer en tel.
Verdiensten plm. /50,-p/wk
distributeur D.U. R'dam Tel.
045-728364.
Serieuze ervaren DAN-
SERS m/v gezocht voor een
Revue show, stijl Lido Paris.
Tel. 045-211514.

Club Bubbles zoekt met
spoed DAMES wegens
enorme drukte. Hoog gar.
loon. Tel. 046-742313
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.
Schoonmaakbedr. de Wis-
ser vraagt SCHOONMAAK-
STER, moet zelfst. kunnen
werken, omg. Hoensbroek.
Schrift, soli. naar Postbus
2568, 6401 DB Heerlen.

Kamers
2e jaars student hogere ho-
tel school zoekt m.i.v. 1-1-
-92 KAMER/etagewon. in
M'tricht e/o omgev. wee-
kends afw. 04907-64223.
Te huur NUTH gemeub. ka-
mer met kookgel. v. studen-
ten of alleenst, werk.men-
sen. Tel. 04492-2587.
Te huur 5 kamers omgeving
BRUNSSUM. Tel. 045-
-254592 na 18.00 uur.
Student zoekt kamer in
MAASTRICHT m.i.v. 1-1-
-1992. Tel. 04990-75884.

Woningruil
Vrijst. eengezinswoning te
LANDGRAAF tegen mooie'
flat of appartement in Land-
graaf. Interesse? bel 045-
-721822 na 18 uur.

Hobby/Doe het zelf
BEHANGTAFEL 3 mtr.
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
Te k. TAFELFREESMACHI-
NE Electra Beckun en fit-
ness apparaat. Tel. 045-
-256722.
Te k. Passap BREIMACH.,
dubbel beds, 4 kleuren brei-
comp. met deco ponsk. en
boeken. Tel. 045-324977.
Te koop zeer mooi houten
SCHAAKSPEL, ’ 250,-.
Tel. 04406-16973.
Te k. HO treinen plus toebeh
Lima en Fleischmann. Ook
indelen. Tel. 04492-2601.

Te k. Scheppach CIRKEL-
ZAAG plus tafel en fraise-
bank en afzuiger. 045-
-253059 na 19.00 uur

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

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

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

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

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

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’5O,- per st. Nieuwe burostoelén met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

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

Speciale AANBIEDING,
nieuwe buro en direktiestoe-
len Rock type 295, adv.pr.
’345,- nu ’195,-; Rock ty-
pe 4050, adv.pr. ’495,- nu

’ 295,-; partij zeer mooie di-
rektiestoelen met hoge kor-
ting; conferentiestoelen
Rock 240, adv.pr. ’ 375,- nu
’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname
extra korting. Rockmart,
Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.
Te koop verplaatsbare
KANTOORUNIT 6x3 mtr.

’ 2.500,-; zeecontainer,
aluminium, 6x2,5 mtr.

’ 2.250,-. Rockmart. Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
Te k. Rank Xeros 1045 CO-
PIEERAPPARAAT met
boek nietmachine, nw.pr.
’18.000,-, nu ’3.250,-, bwj
1987. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te huur gestoffeerde KAN-
TOORRUIMTEN Streep,
Schaesberg, 70 m2. ’650,-
-p.mnd. 043-634962.
Te koop PTT-SEMAFOON.
Tel. 045-451548.

Te koop stalen LEGBORD-
STELLING 30, 40 en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.

’ 75,- p.mtr.; Pallet stelling,
in staat van nieuw, 80 en
110 cm diep. Zeer interes-
sante prijs. Rockmart, Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.

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

"-—-———

Transacties

Nog enkele
dagen voordeel!
i.v.m. de wijzigingen v.d.

belasting per 1 jan. a.s. kunt
u nu nog een belastingvrije
polis afsluiten. Wilt u graag
informatie?! Bel dan even
voor een vrijblijvende af-

spraak!! met ONAFHANKE-
LIJK ASSURANTIE-BURO

Kisters
Tel. 045-428500.

Ter overname aangeboden
FRITURE/Snackbar, zeer
goede ligging, dag- en
avondzaak. Info 046- i
512898, na 12.00 uur.
Te k. CAFÉ-INVENTARIS, 'waaronder prachtig buffet 'eiken 4 jr. oud met krukken,
20 caféstoelen hout en 80I
stapelstoelen, 3 eiken wijn- .
vaten met eiken blad en di-.
verse artikelen. Café ter
Voorst, Voorsterstr. 55,
Nuth. Tel. 045-242905.

Landbouw en Veeteelt

Gevraagd aardappeltelers
voor kontraktteelt voor derassen: Nicola, Bildtstar,

Charlotte, Hansa. Inlichtingen:
KOPIJ Limburg bv Sleperweg 28, Maastricht. 043-633636._ _ - \Alt__\c rJo i**ir*it£-.r _\__r\ r*lir*

Master
Hetelucht-
kanonnen

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

Tel. 04406-40253.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Heren VARKENSHOU-
DERS laat Uw slachtvar-
kens meer opbrengen. Ver-
koop voor levende export
100-125 kg., hoogste
beursnot. en toeslag. Prijs
vrijdag vooraf bekend. Big-
gen in- en verkoop. Slacht-
zeugen te k. gevraagd. Jet-
ten Sittard 046-517029 of
046-512938.
PAARDEN en Pony's, in- en
verkoop. Hoeve de Hussen-
berg. Inl. Ben Boessen. Tel.
043-641929.
Te koop Marathon WAGEN;
jees. Tel. 04756-5594.
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.

wegens gezonaneiasreae-
nen te koop HOTEL-Café-
restaurant met terras en
eigen parkeerplaats in Epen
uitbreiding mog. vergunning
goedgekeurd, brouwerij vrij,
onr. goed en zakelijke in-
ventaris excl. privé-inventa-
ris, prijs ’475.000,- k.k.
Voor info. Mevr. van Haren.
Tel. 04455-1232.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wees de winter een slag
voor. Koop of huur 'n Master
HETELUCHTKANON daar-
voor. Ook infraroodstralers,
bouwdrogers en gebruikte
kanonnen op voorraad. G.
Cornelissen Mill. Tel.
08859-51072 Fax. 08859-
-51072
KALKSLIB voor alle land-
bouwgronden. P. Pustjens.
04759-3565 / 06-52107893
3 1/2 ton VOEDERBIETEN,
’200,-. P. Potterstr. 7,
Heerlen, tel. 045-720788
SCHAPEN en lammeren te
koop gevraagd. Tel. 045-
-724180.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Deutz VRACHTWAGEN
6x6, 8 cyl., 265 PK,

’ 5.000,-; Fordson Major
Tractor met lier en zware
graafarm; International trak-
tor, bwj.'s7; Porsche Smal-
spoortractor bwj.'sB; kiep-
wagen 3,5 ton. 045-224899
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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Toegewenst door de hele familie Potters ,

Hoera Johan in de VUT en
60 jaar!

' 11Bfcjlf vv

WÊ .
Geniet er maar van,

kinderen en kleinkinderen.

Maria ziet Sarah
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Proficiat!! Zef, Pascal, Helly,
Roger, Ingrid, Patrick

Proficiat

Oma Kety met je 70e *'verjaardag. Bert, Tiny, &, ,
Marlies, Manuela, Ron. *'Marcel, Patrick en Leroi

Vandaag ook op LD-T>.
$ Reageren op

advertenties onder Lc
BRIEFNUMMER ;(.(Stuur uw brief (voldoen*

gefrankeerd) naar hel
Limburgs Dagblad, >.

postbus 2610, 6401 DC ,
Heerlen en vergeet niet W* jeonder op de enveloppe

nummer uit de advertent*.
te vermelden. __^.__i>,Piccolo's in het Limbus^

Dagblad zijn groot in FLin
SULTAAT! Bel: 045-7l9gg
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AUDI 80, bwj. '87, kl. blauw,
n. sportvelg., pr. ’ 17.500,-,
svent. met rekening. Tel.
M5-317516. ,
UJDI 100 cc 2.3, '86, blauw-
net., 128.000 km,
M4.950,-. Tel. 04906-1387
\UDI 100 2.3 5-cylinder,
11-'BB, automaat, schuifdakr 25.950,-. Tel. 04906-1387
VUDI 100 CC 5-cyl. inj., 8-
86, LPG, beigemet.,
17.000 km., ’14.950,-.

fel. 04906-1387.
"e koop AUDI 80, bouwjaar
980, vraagprijs ’750,-, tel.
J4450-1327.
VUDI 100, bwj. '83, LPG-
nst. vr.pr. ’6.550,-. Inl
145-461757. ,
re k. AUDI 80 Turbo Diesel,
>wj.'BB, nw. banden, radio/
;ass., donkerblauw,
f 23.000,-. Tel. 045-728206

Austin
\ustin METRO, bwj. '90,
jrijs kenteken, 35.000 km.
lis nieuw, pr. ’8.600,-. Tel.
145-464534.

BMW
Te k. BMW 728i, bwj. '81,
f 7.000,-. Tel. 045-459576.
Te koop BMW 316, bwj. '80.
Tel . 046-334911.
re k. BMW 316, bwj. 9-'B4~
deur donker blauw, 92.000
<m, 1e eigen. Pr. ’ 11.500,-.
M5-752948 na 18.00 uur.
SCHADEAUTO'S verschill-
ende merken, bwj. '84 t/m
90. Tel. 09-49241171960.
3MW 325 i kat., rood, met
reel extra's, bwj. 11-'B9,
raste pr. ’38.500,-. 045-
->72921.
3MW 520, bwj. '78, motor
82, radio-cass., trekhaak, t.
i.a.b. Tel. 045-464905.
3MW 316, '82, i.z.g.st.,
109.000 km, veel extra's, 1e
ak,'koopje. 045-426330.
re koop BMW 730 i, nw.
nodel, bwj. '87, in abs. nw.
st., vele extra's, kl. d.blauw,
v. ’36.500,- mcl. BTW.
fel. 04498-55824.
re k. BMW 318i, '89, alpine-
/vit, ’25.000,-. Tel. 045-
->70443.
3MW 323i, bwj. '78, APK '92
.z.g.st., vr.pr. ’3.350,-, mr.
nog. Tel. 045-455700.
re k. BMW 316, mei '83,
' 9.950,-, l.groenmet. Gar.
hartens BV. Landgraaf. Tel.
145-314096.
<OOPJE! BMW 520-6, bwj.
3ind '80, APK 12-92,
f 1.450,-. Tel. 045-459133.
3MW 318 i automaat, bwj.
83, nw. model, verlaagd, sp.
/eigen, schuifdak, kl. zilver,
>r. ’8.250,-. Na 18.00 uur
M5-226770.
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Alfa

Te koop Alfa ROMEO Guilia
Super 1600, i.g.st., bwj. '78,
kl. origineel zwart, pr.
’7.000,-, evt. inruil mog.
Tel. 04498-56303.

Te k. ALFA 33 Quadro Ver-
de, jan. '85, ’9.500,-. Gar.
Martens BV. Landgraaf. Tel.
045-314096.

Audi
LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

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

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

Audi 80 1.8 i
Bwj. 9-'B9, 54.000 km. Kl.

rood, zwarte achterlampen,
spoiler en spec. gril. Vr.pr.

’ 28.000,-, 046-745802.

Te k. Audi 100
2.3E, bwj. '90, m. alle extra's

Stationsstr. 59, Nuth.
Tel. 045-244547.

AUDI 100, bwj.'B4, blauw-
met., ABS, airco, centr. ver-
gr., boardcomp., stuurbekr.,
get. glas, ’ 14.500,-. Kies-
koel 8, Landgraaf

BMW
Te koop BMW 320, 6 eil.
bwj. '79, verl. met sportvlg.
diamant zwart, nwe. motor
vaste pr. ’6.000,-. Tel
045-310188.

Citroen
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- er
verkoop schade Citroen
May Crutzen, 045-752121.
Te k. CITROEN CX 250C
diesel met goede HR ban
den vr. pr. ’2.000,-. Tel
04454-4489 na 18.00 uur.
Te k. AMI-8 break, bwj.7B
APK 02-04-92, ’ 850,-
Tel. 046-527688.
CITROEN BK 19 TRD, 8-8(
blauwmetallic, 115.000 km
’9.950,-. Tel. 04906-1387
CITROEN BK 19 TR Diesel
8-'BB, grijsmetallic, 110.00(
km, ’14.950,-. Tel. 04906
1387
EEND 2CV6, bwj. '84, APH
dcc. '92, i.g.st. Tel. 043
646728.

- Te k. CITROEN CX LPG.JIpc '83, ’1.950,-. Scha*- bergerweg 160, Heerler^J

' EEND 2CV6, '83, APK 7'jj
mooi goed en ly^r

' ’ 2.300,-. Tel. 045-417jg^
Citroen VISA GT 80 pk.j!- '83, APK 3-93, pr. ’ 3.25"
Tel. 045-413716. >

" CITROEN BK 19 DieJ, Stationcar, 3-'B9, 3
{ f 19.950,-. Tel. 04906^3g^

CITROEN BK 19 TRS &
z ton, 11-'89, stuurtw

grijsmetallic, *{f
j' ’ 21.950,-. Tel. 04906-j3°>

CITROEN ID/DS onde#
[ len, gebruikt en nieuw- L

' yens in- en verkoop.
■ Bagnole, 04746-6285.- CITROEN AX 1.1 inje^S
* okt.'9o, 16.000 km,

'" ’ 12.950,-. Tel. 046-52660^
r Te k. CITROEN DS 23, -*}_ 1973, i.z.g.st., *&
J ’11.500,-. Inl. 04746-*^
'" b.g.g. 04756-3122.
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In het P.T.T.-Postkantoor te Spaubeek werd de zesde en tevens laatstewee
prijs van het „Lees, Bel en Win"-spel uitgereikt aan MEVROUW KNUBB^
uit SPAUBEEK. De prijs bestond uit ’ 100,- van het Limburgs Dagblad en e
horloge en de Jaarkollektie Postzegels 1990 van P.T.T.-Post.
Mevrouw Knubben ontving tevens de extra prijs, die beschikbaarwerd ges*e
doorP.T.T.-Post. Deze bestond uit de kollektie Profils vanaf no. 1 (aug"sl

1983) tot en met no. 82 (november 1991). Profil is het informatieblad vani
P.T.T.-Post Filatelie over nieuwe postzegeluitgiften en filatelistische on\a

werpen. Op het blad is de nieuwe zegel afgestempeld met het filateliestemp .'
hetgeen deze verzameling zo waardevol maakt.
Op de foto van links naar rechts: jj,r,
Mw. E. Hamers (Piccoloteam Limburgs Dagblad), mw. M.E.J. Knubben,
H.M.G. Bruis (Lokaal directeur postkantoor Spaubeek). eft- Foto PeterRooz
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Chaos
?ij de poort van DSM ChemicalsRotterdam BV zelf houden tweeWerknemers van de Nederlandse
"eiligheidsdienst iedereen tegen,Jehet terrein op wil. Alleen leden
'*n de brandweer die in hun be-
j^jfswagens of privé-auto's ko-
*ten aangesneld krijgen toegang

tot het rampterrein. Alle namen
van mensen die de poort in- ofuit-
gaan worden genoteerd.

Als we even na half elf richting
Rozenburg rijden, staan we bij het
nieuweviaduct over de Botlekweg
in de file. Links en rechts draaien
automobilisten en vrachtwagen-
chauffeurs hun voertuigen de
berm in om verschillende ambu-
lances, politieauto's en brand-
weerwagens doorgang te verle-
nen. Met moeite wurmen deze
zich door het verkeer. De chaos is
in die eerste momenten compleet.
Van echte paniek lijkt echtergeen
sprake.

Belang
Na anderhalfuur hebben de zestig
brandweerlieden het vuur onder
controle. De slachtoffers zrjn
bouwvakkers en steigerbouwers.
Onder hulpverleners en toeschou-
wers heerst verwarring. Is benzoë-
zuur nu wel of niet ontvlambaar?
Zijn de werklieden nu wel of niet
aan het lassen geweest? ledereen
spreekt elkaar tegen. Uiteindelijk
blijkt het antwoord op beide vra-
gen 'nee' te zijn.

Vloeistoftanks waar ooit 800 kuub
in werd opgeslagen, zrjn ver-
schrompeld tot een zielige hoopje
staal. Bij de trieste resten van en-
kele tanks neemt Remi Poppevan
de Socialistiese Partij de schade
op. „Het economisch belang wint

het weer van de veiligheid," zegthij. „Het bedrijf draait door. Dat
zag jebij Paktank, en dat zie jenu
weer". Volgens Poppe heeft DSM

geluk gehad dat de opslagtank
met tolueen niet is geëxplodeerd.
„Ze hebben ze geknepen hoor, dat
verzeker ik je."

In dekantine van DSM Chemicals
stijgt de verbijstering als het
slechte nieuws binnendruppelt.
De bange vermoedens over het

aantal dodelijke, slachtoffers wor-
den waarheid. Om één uur was er
nog sprake van één dode, drie ge-
wonden en vijf vermisten. Later
blijken de ontploffingen zes le-
vens geëist te hebben. De meeste
DSM-werknemers eten zwijgend.
„U begrijpt zeker wel dat wij geen
commentaar hebben".

Loodgieter Rijksen wil welpraten.
Hij noemt de gebeurtenissen ver-
schrikkelijk. Hij was om half elf
honderd meter verwijderd van de
explosies. „Ik hoorde drieknallen.
Het draadglas sprong uit de spon-
ningen", De loodgieter zag een
afschuwelijk tafereel toen hij naar
buiten keek. Een nachtmerrie.
„Een dood lichaam hing over de
afrastering. Ik zag iemand die tot
aan zijn middel geblakerd was. De
brandweer heeft later losse armen
en benen bij elkaar moeten zoe-
ken".

Na het zien van die afschuwelijke
taferelen sloeg Rijksen op de
vlucht. „Maar er heerste geen pa-
niek. ledereen wist wat hij moest
doen", zegt hij. Twee uur later, in
de kantine, kan hrj het gebeurde
nog niet begrijpen. „De veilig-
heidsmaatregelen zrjn zo uitge-
breid. Ik snap het gewoon niet".
Rijksen weet één ding zeker: „Ik
ga hier nooit meer aan het werk".
Even later gaat de DSM-directie
over de rooie. Alle journalisten
moeten het terrein af, desnoods
worden ze met geweldverwijderd.

's Middags maakt een geëmotio-
neerde directeur Baaten de om-
vang van de ramp bekend. De
politiewoordvoerder voegt daar
nog aan toe: „Hoe schrijnend het
ook is, de brandweer en de politie
hebben de omvang van de ramp
kunnen beperken". Het medede-
lingenbord van het bedrijf is tegen
vieren al weer up to date: 15.57
uur, 6 graden Celsius, nul dagen
zonder ongeval.

" Zware rook stijgt op boven het DSM-Chemicals complex. Foto: GPD

Zestien jaar na DSM-ramp in Geleen

’Zonder die chemische

bom kunnen we niet’
DOOR PETER BRUIJNS

GELEEN - Onmiddellijk gin-
gen de gedachten gisteren terug
laar 7 november 1975, een van
de zwartste bladzijden in de ge-
schiedenis van DSM. Die dag
ontsnapte 5500 kilo gas uit een
enorme leiding op het terrein in
Geleen, vlakbij de fornuizen van
laftakraker 11. Het gas ontplofte
"net een enorme knal. Een groot
deel van het DSM-complex, in-
clusief de grote naftakraker,
Werd vernield.

Veertien mensen vonden onmid-
dellijk de dood. De resten van
hün stoffelijke overschotten wa-ren pas na uren bij elkaar gevon-
den. Meer dan honderd mensen
Werden gewond, van wie één
ernstig. Honderden andere
ÖSM'ers liepen met een shock
jjet terrein af. Tot in Geulle en
Weerssen en zelfs België werden
■"Uiten verbrijzeld en ramen en
beuren van drieduizend wonin-gen ontzet.

Oe omwonenden zelf tastten die
<«ag lange tijd in het duister over

er precies aan de hand was.Een gezamenlijk rampenplan
°ntbrak.

op de dag dreigde nog een
Horme explosie, toen de wan-.en van de overgebleven nafta-

scheurden. De explosie
q°u de voorgaandeverre kunnen
vertreffen, zo hadden brand-

ri eer en veiligheidsdienst inmid-uels ontdekt.

Herinneringen aan deramp bij DSM in Geleen in 1975.
Archieffoto: PETERRÖOZEN

Onwetend
v aar, terwijl op de terreinen bo-
y n DSM al urenlang een rode
Vg ,rrnassa te zien was> wisten
„ el bewoners van omliggende
> Meenten nog altijd van niets.

hadden wel een daverende
braï> gehoord en zagen politie- en

andweerwagens en ambulan-
te door de straten scheuren,
War ze bleven zich afvragen
j^nneer de volgende klap zou

'n. t^en' en restauranteigenaar
ij de omgeving: „We stonden. en na de explosie nog in de

starthouding om in de kelders te
duiken."

Bij de overheid was inmiddels
de chaos compleet. Politieman-
nen die het nieuwsgierige ver-
keer regelden dachten ten on-
rechte dat in het politiebureau in
Geleen een crisiscentrum was in-
gericht. Direct na de ramp was
geen telefoonverkeer mogelijk.
Politie-auto's reden alleen in Ge-
leen, Noorbeek en Stem rond om
mensen te vragen ramen en deu-
ren te openen om het gevaarvan
rondvliegend glas te verkleinen.
In andere wijken en plaatsen
werd niemand gewaarschuwd.
Ook de Bescherming Burgerbe-
volking (BB), die de hele dag
paraat stond, werd niet opgeroe-
pen. Kortom, er ging van alles
mis.
Maar de autoriteiten wilden daar
later niets van weten. Integen-
deel, er werd juist gesnoefd over
de hulpverlening, die 'volmaakt'
zou zijn geweest. Ook het gevaar
voor de omgeving viel wel mee,
liet een laconieke gouverneur
VanRooy weten. Hij deed de ex-
plosie af als een incident: „In het
verkeer vallen jaarlijks 3000 do-
den." Van Rooy zag net als
DSM-directeur Bogers de nood-
zaak van het in werking stellen

van een rampenplan niet in. Dat
plan was er trouwens ook niet.
Burgemeester Van Meeuwenvan Beek zag de ramp als „nietmeer dan een bedrijfsongeval. In
de bouw valt ook wel eensiemand van de steiger."

Gewoon
Het leven ging al vrij snel na de
ramp weer zn gewone gangetje.
DSM'ers kwamen daags na de
explosie alweer gewoon na het
werk. Er was ook geen andere
keus. de oprukkende chemische
industrie kon geen halt meer
worden toegeroepen. En DSM
was van groot belang voor het
mijnloze Limburg. Een DSM'er
destijds: „Zolang wij met zijn al-
len niet terug willen naar de oer-
tijd, zal de chemische industrie
blijven bestaan. Zonder die bom
kunnen we niet."

EXPLOSIE BIJ DSM IN BOTLEK

Hoofd Risicobeheersing ministerie VROM:

’Risico van een ramp

zal nooit nul worden’
ROTTERDAM - „Als er een poos-
je geen groot ongeluk is gebeurd,
dan wil dat niet zeggen dat er
nooit meer een ongeluk gebeurt."
Dr B. Ale, hoofd afdeling Risico-
beheersing van het directoraat-
generaal Milieuhygiëne van het
ministerie van VROM, zegt het
stellig. „Het risico van eenramp in
de chemische industrieis geen nul
en zal ook nooit nul worden."

Ale verwijst naar het Nationaal
Milieubeleidsplan. Daarin heeft de
politiek vastgelegd dat in de che-
mische industrie ongelukken zul-
len bhjven gebeuren. „Maar", zo
licht hij toe, „dat is dan afgewogen
tegen het economisch belang van
die industrie. Als we helemaal
geen ongelukken willen, dan kan
dat ook. Maar dat kost dan wel
heel veel geld. En dat had de poli-
tiek er niet voor over. Een bepaald
risico wordt geaccepteerd. Net
zoals we in Nederland accepteren
dat jaarlijks vijftienhonderd men-
sen in het verkeer omkomen."

Alle grote chemische bedrijven in
Nederland, zo geeft dr Ale aan,
hebben strenge regels voor wat
betreft processen en (onderhouds)
werkzaamheden. „Die regels en
afspraken zrjn niet misselijk",
weet drAle. „Maar, waarom rijden

mensen met hun auto te hard en
waarom negeren mensen eenrood
verkeerslicht? De meeste mensen
houden zich aan regels, sommigen
niet. Dat zal altijd zo blijven."

In Nederland zijn op dit moment
ongeveer tachtig bedrijven die
door de overheid als 'risicovol'
worden aangemerkt. Dit zijn be-
drijven die op grond van de Hin-
derwet en de Arbeidsomstandig-
hedenwet verplicht zijn de over-
heid te informeren over hun
activiteiten en de gevaren voor
personeel en omgeving. De mees-
te van dit soort bedrijven - onge-
veerd dertig - is gevestigd in het
Rijnmondgebied.

Seveso
Twee jaar geleden hebben deze
bedrijven opdracht gekregen een
rapport samen te stellen over hun
externe veiligheid. Dit moet ge-
beuren op grond van dezogeheten
post-Seveso-richtlijn. Deze door
de lidstaten van de Europese Ge-
meenschap afgesproken richtlijn
is bedoeld om zware ongevallen
bij industriële activiteiten te voor-
komen en te bestrijden. De richt-
lijn is opgesteld naar aanleiding
van de ramp in het Italiaanse Se-
veso op 10 juli 1976, waar twee ki-
logram van het uiterst giftige
dioxine vrijkwam.

binnen/buitenland

Urenlange nachtmerrie bij DSM
DOOR AD HOOGERWERF EN PETER LOUWERSE

I ROTTERDAM - Met een scanner in zijn hand staat
toarco Roos uit Spijkenisse bij de hekken van DSM

.-laar de vlammen en de enorme rookontwikkeling te
tijken. „Mijn ouders werken bij Cabot, het bedrijf hier
.laast DSM. Ik schrok me rot toen ik het nieuws hoorde
Ifri ben meteen hierheen gefietst."

jijn ouders zijn op dat moment
waarschijnlijkallang geëvacueerd,
rant op de bedrijfsbrandweer na
P het terrein volledig ontruimd.Pet bedrijf ligt vol in de rook, ter-
fül nog niet duidelijk is of er
fhadelijke stoffen vrijkomen. Bo-
Pndien wordt nog gevreesd voor
ten tweede explosie. Een tank
llet tolueen, die door de rook aan
"H zicht wordt ontrokken, wordt
"igstvallig natgehouden.

*e treffen Marco op een parkeer-
jlaatsvan Cabot, waarvandaan we'e vlammen uit de kort daarvoor

# [«explodeerde tanks van DSM
«en slaan. Met gevaar voor huneven wagen brandweerlieden, de

5 *nks branden dan een half uur,
jpl&ch dichterbij de vlammenzee. In
\ith directe omgeving is, op een
tit tear fotografen en een verslagge-[er na, geen sterveling meer te
jj Voor de derde keer
-j«jaant een directielid van Cabot,gj J gezelschap van een brandweer-

ons' uit veiligheidsoverwe-
f wigen te vertrekken. Uiteindelijk
*. teeft hij zelf het voorbeeld.

Vergeten
De eerste voorlichtingscampagne
over het rampenplan in de regio
Geleen - voortvloeiend uit de
Rampenwet van 1985 - werd vier
jaar geleden gehouden en was vrij
beperkt van omvang. In 1987werd
in de DSM-gemeenten huis-aan-
huis een gele waarschuwingsstic-
ker en een aanbevelingsbrief van
de burgemeester bezorgd. Maes-
sen: „We gaan ervan uit dat nog
maar weinig mensen deze stukken
hebben of vergeten zijn wat erin
staat. Vandaar deze nieuwe cam-
pagne."
Het bewijs voor deze stelling werd
verleden jaarnog geleverd, toen in

de gemeente Beek na een hevige
explosie bij DSM in Geleen hon-
derden inwonerspardoes de straat
opliepen. Volgens de drie jaareer-
der verstrekte richtlijnen hadden
ze binnen achter gesloten ramen
moeten wachten op nadere infor-
matie via de media of gelyidswa-
gens.

Brochure
De nieuwe campagne bestaat uit
de bezorging van een nieuwe
waarschuwingssticker en een bro-
chure, waarin informatie is opge-
nomen over de fabrieken van
DSM en de produkten waarmee
daar gewerkt wordt. Ook wordt in
de brochure een overzicht gege-
ven van de veiligheidsmaatregde-
len die DSM, de overheid en bei-
den samen nemen. Verder is het
de bedoeling de bevolking regel-
matig via de lokale omroep al deze
informatie voor te houden.
Vanaf 1993 zijn gemeenten wette-
lijk verplicht hun burgers afdoen-
de over rampenbestrijding voor te
lichten. In de Westelijke Mijn-
streek wordt daarop vooruit gelo-
pen.

Herinneringen
Het nieuws over de ramp in het
Botlek-gebied drong volgens
Maessen pas laat in de middag
door by de gemeente Geleen, die
in 1975 zelf nadrukkelijk gecon-
fronteerd werd met een fatale ex-
plosie op het nabijgelegen DSM-
complex Zuid. Hoewel ook in Ge-
leen de herinneringen aan deze
ramp direct naar boven kwamen,
zag de gemeentevolgens Maessen
in de berichtgeving gisteren geen
directe aanleiding contact op te
nemen met DSM of andere instan-
ties.
Hij zegt dat het ook erg moeilijk
en gevaarlijk is, een vergelijking
te maken tussen de situatie in het
Botlek-gebied en die op het com-
plex in Geleen, waar volgens
DSM-zegsman Thuur Spierts niet
eens een opslagtank voor benzoë-
zuur staat

Ongeval Botlek-gebied op agentia projectgroep

Opnieuw voorlichting
over rampenplan
DOOR ERIC VAN DORST

GELEEN - De bevolking in de
Westelijke Mijnstreek wordt begin
1992 via een uitgebreide campag-
ne opnieuw indringend voorge-
licht over 'de bestrijding van
rampen bij DSM.

De projectgroep - geformeerd uit
vertegenwoordigers van de DSM-
gemeenten, de provincie Lim-
burg, de regionale brandweer en
DSM zelf - bespreekt dinsdag hoe
deze campagne eruit moet gaan
zien. De ramp van gisteren bij
DSM in Rotterdam zal dan zeker
aan de agenda worden toege-
voegd, zegt Geleens ambtenaar
rampenbestrijding en brandweer-
zaken Th. Maessen.

Het voorstel van de projectgroep
over de opfris-campagne wordt
het reeds gemaakte voorlichtings-
materiaal 15 januari as. ter goed-
keuring voorgelegd aan de Stuur-
groep Rampenbestrijding DSM.
Daarin hebben onder andere de
burgemeesters van de omliggende
gemeenten zitting. Maessen gaat
ervan uit dat kort na carnaval vol-
gend jaardevoorlichtingscampag-
ne gehouden zal worden.

Hrj verwacht niet dat de voorlich-
ting vanwege de ramp bij Rotter-
dam wezenlijk veel vroeger zal
plaatsvinden. "Dat kan gewoon
niet. Veel afspraken liggen al vast
en we moeten dan ook nog de me-
diaerbij betrekken."
Bovendien moet volgens Maessen
niet uit het oog verloren worden,
dat het Rampenbestrijdingsplan
DSM met name gericht is op de
uitbraak van giftige stoffen bij ca-
lamiteiten, en niet zozeer op ex-
plosies.

Al uw
kerst-

inkopen
doet u

-. 2» 3in
't Loon

I
Kompleet

assortiment
1001 artikelen voor

een sfeervolle kersttijd
vindt u hier.

Komfortabel
winkelen!

Overdekt, verwarmd
en overal een opvallend
vriendelijke bediening.

3
Koopavonden

en koopzondag
Woensdag 1 8 t/m vrij-
dag 20 december tot

2 1 .00 uur. Zaterdag 2 1
december tot 17.00 uur.
Maandag 23 december
tot 2 1 .00 uur en dins-
dag 24 decembervanaf
9.00 uur tot 1 6.00 uur.

Let op! Zondag 22
december van I 1 .00

tot 1 7.00 uur geopend.

Winkelcentrum
HLOON
U treft 't in 't Loon.

(ADVERTENTIE)

OOK IN
ONZE COLLECTIE

Deense design-meubelen
Verschillende houtsoorten o.a.
-teak -eiken
-kersen -essen
My r sinds 1910

MEUBELEN
Akerstraat 116-118, Hoensbroek Tel. 045-212352

(ADVERTENTIE)

>KO§fiv ■ Nepal tapijten, met originele
randmotieven en in pasteltinten, zijn

J&&Sf¥ afgestemd op de huidige woontrend;
jC^^Sr kunnen zowel ineen modem als klassiek

JyÊÈÊijr Interieur worden toegepast.

/W HUB. DOLS JVCO
pt^ AP&f'J '"* Staat 4buU f 905$<vuuU wwi(v<ititctt I
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van Leeuwen
Citroen

Citroen CX
2500 GTi turbo

roodmetallic, km. 55000
bouwjaar sept.'BB
volledige garantie

Citroen BK
1.9 TRS

stuurbekrachtiging
wit, getint glas

bouwjaar dcc.'BB
Voll. gar./financ.

Citroen BK
16TGi

grijsmetallic, km 16000
bouwjaar febr.'9l
voll. gar./financ.

VWGolf
1.3 Memphis
grijsmetallic

bouwjaar aug.'BB
Volledige garantie

Peugeot 205 XS
14 inj. kat.

antraciet, km 21000
bouwjaar jan.'9o

volledige garantie

Alfa 33
1.3 junior

' bouwjaar '87, km 65000
silvermetallic

volledige garantie

Van Leeuwen
Citroen

Strijthagenweg 129
Kerkrade

Tel. 045-453355
Vlet een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt uiw oude spulletjes 't snelst
Avijt. Piccolo's doen vaak
donderen... Probeer maar!
Fel. 045-719966.
i(an maandag t/m vrijdag,
/an 8.30 tot 17.00 uur, kunt
i uw PICCOLO telefonisch
xxjeven. Tel. 045-719966.

Citroen
Te k. Citroen VISA super E,
bwj. '82, 100%, APK 5-92,

’ 1.850,-. Tel. 045-225913.
Fiat

Te k. Fiat RITMO diesel, bwj
'85, i.z.g.st., ’3.300,-. Tel.
045-725447.
Te k. Fiat UNO diesel, bwj.
'85, perf. auto, vaste prijs
’4.000,-. Tel. 045-219629.
Fiat TIPO 14 lE, bwj. '90,
LPG, mr. mog. ’ 16.900,-.
Veei extra's. 046-510165.
Fiat UNO 45 bwj. nov. '85,
APK 11-92, rood, 81.000km

’ 5.000,-. 046-528841 ■
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK 92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
Te k. Fiat RITMO, bwj. eind
'84, APK 11-92, nw. model,
als nieuw, ’ 3.750,-. Tel.
045-274561.
Te k. Fiat PANDA, 750 CL,
bwj. 04-'B9, in nw.st. Ge-
rardstr. 6, Landgraaf. Tel.
045-318731.
Fiat UNO 555, bwj. '85-APK
'92, nw.st. pr. ’5.250,-. Tel.
045-223722.
Fiat UNO diesel de luxe, m.
'85, z. mooi, APK, 5-bak,
100% i.O. ’5.250,-. Tel.
045-454087.
Fiat UNO SX, zwart, 5-drs.
duurste uitv. bwj. '88,
’14.500,-; Fiat Uno, wit,
spec. striping, bwj. '85,
’6.000,-. Inr. auto of motor,
financ. mog. Auto Gabriel,
Schoolstr. 7, 6176 BZ Spau-
beek. Tel. 04493-4340.
Type 1.4 DGT, bwj. '89, 1e
eig., boekjes aanw., antra-
ciet, electr. ramen, centr.
vergr., ’14.900,-. Tel. 046-
-524256.
Zeer zuinige Fiat PANDA,
bwj. '84, verbr. 1:15, ’BB,-
-wegenbelasting, APK 5-92,
roest- schadevrij, 85.000 km
wit, zien is kopen! ’ 3.650,-.
Tel. 045-221808.
Te k. FIAT Spaitle Cabriolet
2.0, bwj. '84, in st.v.nw. Tel.
045-415379.
Te k. Fiat UNO 60 S rood,
bwj. 89, km.st. 29.000. Tel.
046-334944.

Daihatsu

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

[Jaihatsu Feroza'EL Resin Top 1991/ 27.900,-
Automaat

Öaihatsu Applause Xi Autom 1989 ’ 22.900,-
Occasions

Oaihatsu Charade GTTi 3.000 km 1990 ’ 23.900,-
Daihatsu Charade 13 iTX 15.000 km 1990 ’ 17.900,-- zwartmet. sportv. 16.000km 1989 ’ 28.900.-
-\MI Passat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989 ’ 29.900,-
Ofudi 80kl. blauw 42.000km 1988 ’ 23.900,-
--tonda Accord 2.0 EX 40.000 km 1989 ’ 23.750,--KR 1.436.000km 1990 ’ 15.900,-
UWGolf Memphis 1.8kl. wit 1989 ’ 18.750,-
-vW Polo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm 1989 ’ 16.900,-
-vlazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
-3pelKadett 1 6i kl. zwartmet. 48.000km ... 1988 ’ 15.900,-
-3pelKadett 13 LS Sedan, wit, 55.000km . 1988 ’ 15.900,-
--prd Siërra 2.0 Sedan, bruin, 41 .OOOkm ... 1988 ’ 18.750,-
-"ilissan Sunny Twincam coupérood 1987 ’ 18.900,-
Wa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
-=<eugeot 205KR kl. rood, 42.000 km 1988 ’ 14.750,-
-3MW 324Dverlaagd sportvelg 1986 ’ 17.900,-
-vlitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ 10.900,-
AV Golf GTi kl. rood 90.000km 1986 ’ 17.900.-
-/WGolf GTi kl. groen veel extra's 1983f 9.900,-
-rord Escort 1.4CL 5-drs 1987 ’ 13.900,-
-/olvo 360 GLT zeer mooie uitvoering 1986 ’ 11.900,-
-rord Siërra 1.6 CL Sedan kl. blauw 1987/ 13.900,-
-rord Escort 1.3 CLkl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,--lE, zilver, 103000km 1987 ’ 13.900,-
-rord Siërra spec. uitv. cross worht 1984 ’ 8.950,-
-3MW 316kl. blauw 124.000km 1986 ’ 14.750,-
-tfercedes 190Ewit sportv. 103.000km 1986 ’ 19.900,-
Mfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
Dpel Corsa 12 LS Sedan kl. wit 1985 ’ 6.750,-
-3pel Kadett 12 LS 3-drs kl. wit 1984 ’ 5.950,-
-i*tsubishiCordial.6Sß 1983 ’ 6.750,-
-tenaultßskl. witl2o.oookm 1987 ’ 6.950,-
->aihatsu Cuore kl. rood 62.000km 1985 ’ 5.950,-
-3troën BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
-:iat Panda White 34 1985 ’ 6.750,-
Subaru Mini Jumbo 1983/ 4.950,-
-/WJetta met sportvelgen 1982 ’ 4.750,-
Dpel Ascona 16S, 5-drs, kl. blauw 1983 ’ 4.750,-
-:ord Escort 1.3Lkl. blauw 1983 ’ 6.500,-
-:iat Uno 70S 5-drs kl. groenmet 1983 / 5.950,-
-.tezda 323 LX Sedan zeer mooi 1983/ 5.950,-
-3pel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
skoda 120 LS coupe 43.000km 1983 ’ 2.950,-
Jkoda 120 LS Sedan 58.000km 1984 ’ 2.950,-

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-
-" Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810
)aihatsu CHARADE diesel, Piccolo's in het Limburgs
wj. '85, pr. ’4.100,-, spat- Dagblad zijn groot in RE-
ardschade. 045-222580. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Ford

XR3
Ford Escort, bwj. '81, in abs.
oerf. st., vr.pr. ’ 5.500,-.

Tel. 04958-94172
Te k. Ford SIERRA Combi 2
tr., '88, veel extra's, te bevr.
Dorpstr. 9, Sittard.
Te k. Ford ESCORT 1600,
dwj. aug.-'9O, div. extr., km.
3t. 10.000, 3-drs, wit, 1e ei-
genaar, pr. ’ 19.000,- Tel.
34406-13202.
ESCORT type 1.3 L Bravo
83 zr.mooi elke keur.mog.
<erkraderweg 166, Heerlen.
Te k. Ford MUSTANG, bwj.
74, pr.n.o.t.k., kl. bruin. Tel.
>45-457416. ■
rord SIËRRA Sedan '88,
*Arart, ged. Cosworth uitv.,
(m.st. 27.000. 045-215990.
:ord ESCORT Laser 1.3,
3WJ. 1984, APK 12-92,
f 4.950,-. 045-751387.

Te koop Ford ESCORT XR3
i, bwj. '86, vr.pr. ’ 14.750,-
Tel. 045-215993 of 211875.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '80,
rood, verk. weg. aansch. nw.
auto, ’ 1.950,-. Kasteeistr.
22. Brunssum/Roozengaard
AUDI 80 18 S, 5-bak '89,
met donker glas ’20.750,-.
Tel. 046-529307.
Te k. voor ’ 1.250,- Ford
FIËSTA 1100L, kl. wit, 1980,
APK tot aug. '92. Tel. 045- -250531.
Te k. Ford FIËSTA 2x, APK '.
'92, bwj. '79, uitbouwset plus 'alu. velgen, i.z.g.st., rood, 'bwj. '81; KR 2 uitv. heel [
mooi, zwart. 045-416945.

Ford Siërra STATIONCAR, cbwj.'B7, pr. ’13.500,-. t
Akerstr. 114, Hoensbroek -(naast Shoarma-room) (
Te koop Ford ESCORT c
Estate '81 Tel. 045-227573. (

Te k. Ford FIËSTA 1100 L,
bwj. '87, i.z.g.st. Auto Le-
mans, 045-25911 T.
Te k. Ford SIËRRA 1600 CL
bwj. '88, i.z.g.st. Auto Le-
mans, 045-259111.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, autom., 5-drs., 5-'BB,
mr. mog. Panhuisstr. 21,
Voerendaal.
Te koop Ford FIËSTA 1.4 iSport, XR2-velgen, bwj. mei
'90, 19.000 km, t.e.a.b. Tel.
04499-1606, na 18.00 uur.
Te koop Ford SIËRRA 2.0
CL, bwj. '88, zeer veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 18.500,-.
Dommelstr. 3, Heerlen. Tel.
045-728291.
Ford ESCORT 1300 antra-
cietgr. bwj. '83, zeer mooi,
APK tot '93. vr.pr. ’ 4.950,-.
Vrankerkerklaan 36, Heer-
len. Tel. 045-729037.
Ford ESCORT 16 GL Bravo
bwj. '83, auto verkeert in nw.
st., APK 12e mnd.'92, pr.

’ 4.950,-, tel. 045-253075.
Ford FIËSTA 1100 L, t. '81,
in nw.st. pr. ’2.350,-. Tel.
045-220665. /
Ford ESCORT Laser, m. 'B|i
APK tot '93, 5-bay..

’ 5.250,-. Tel. 045-454087.
Ford ESCORT Bravo, 5-drs.
bwj. '83, i.z.g.st., ’4.950,-.
Tel. 045-724417.
Te k. Ford TAUNUS 1.6, bwj
'79, km.st. 68.000, pr.n.o.t.k.
tel. 045-422065.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 bwj.
'91, vr.pr. ’28.500,-. Tel.
045-463675.
Ford TAUNUS 2.0, bwj. '81,
LPG, APK, nwe. kopp. en
schokd., geen roest,

’ 2.500,-. 045-255784.
Ford ESCORT 14i, 5-bak,
3-drs., sportvlg., m'B9, alle
extra's, verk.in nw.st., pas
gek, ’ 13.950,- 043-254462

Te k. Ford ESCORT 1.6 CL,
nw. type, '86, ’11.500,-;
Ford Fiësta '85, ’8.750,-;
Ford Escort 1.1 Laser, s-
bak, '84, ’ 6.900,-; Ford Es-
cort 1.6 L 5-drs., '83,

’ 6.500,-. Autobedrijf Dor-
tangs, Altaarstr. 2 Schinnen.
Tel. 04493-2211.
Ford SIËRRA 2.0 CL, 8-'B7,
blauwmetallic, LPG, 99.000
km, ’10.950,-. Tel. 04906-
-1387
Ford THUNDERBIRD bwj.
'84, V-8, i.z.g.st., pr. n.0.t.k.,
mr. mog. Tel. 046-528336.
Ford ESCORT 1.4i, rood,
bwj. 8-'B9, div. extra's, vr.pr.

’ 15.900,-. Tel. 045-420652
Te k. Ford SIËRRA 2.0, bwj.
'83, 5-drs, 6-cyl.; Ford Es-
cort 1.3, bwj. '83, 3-drs;
Honda Civic 1.3, bwj. '84, 3-
drs; Opel Kadett 1.2 Hb, bwj.
86; Opel Kadett 1.3, bwj. '86
Opel kadett 1.2, bwj. '83; .
Opel Corsa 1.2, bwj. '83. =Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5782. _
Te k. Ford ESCORT 1400 T
CL, bwj. '88, Lz.g.st Auto rj

Lemans, 045-259111. nr
Te k. Ford FIËSTA 1100 CL, Il
bwj. '89, i.z.g.st. Auto Le- T
mans, 045-259111. te
Ford Escort 1300 AUTO- ±
MAAT, bwj. '80, zr. mooi, Ji
besl. geen roest. Vr. pr. D

’ 1.650,-. Tel. 045-323576. ’Te k. Ford ESCORT 1,6L, ji
bwj. 6-'Bl, APK tot 7-92, 3- 4:
drs, i.z.g.st., ’3.400,-. Tel. r,
04454-2092. 0-
Te k. Ford FIËSTA 1100L"
Bravo, bwj. '82, apart mooi,

’ 3.750,-. 045-725984. -
Te k. Ford ESCORT 1100,
bwj. '83, pr. ’4.000,-. Tel.
045-753046.
Te k. Ford SIËRRA 1600 CL
bwj. '87, inr.mog. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
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Kies voor de
7 Ster Garant

zekerheden van
Smeets!

MAASTRICHT
TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190 D zilvergrijs '90 75.000,- 56.000.-
-250 Drookzilver DEMO '91 96.000,- 82.500,-

-, if-|-|-tl |-M WIJNGAARDSWEG 55HLtHLtN TEL: 045 - 224800

TYPi KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190E 2.0roodmet. .sportline- '90 84 000,- 52.500,-
-200 Erookzilver .sportline' '90 95.000,- 69.500,-
-3000 antracietmet. '88 98000,- 55.500,-

-/-xr-i r-CM : RIJKSWEG NOORD 125VJCLtZCN TEL : 046-757575
TYPE" KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190 E 2.0 perimutgrijs .sportline' '90 85.000,- 57 000,-
-200 Dbl.zwartmet. '89 80 000,- 55.000,-
-300Ebl.zwartmet. aut. ■ '87 125.000,- 54.500,-

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

ANDERE MERKEN ||£|f
MERK TYPE BWJ. .NIEUWPR. NU
(G)BMW 316 bl.met. LPG '86 42.500,- 14.750,-
-(G)BMW 520ibl.met. LPG '88 75.000,- 38.500,-

-"(G)BMW 525idiamantzwart aut. '88 90.000,- 45.000,-
-(G)Ford Sierra 2.0 CL wit LPG '89 35.000,- 19.500,-
-(G)Ford Scorpio 2.9iGLzwart '88 65.000,- 29.500,-
-(M)Hyundai Sonata 2.4iblauwmet. '89 50.000,- 22.500,-
-(G) Mitsubishi Galant 1.6 GLX '88 32.500,- 17.500,-- 200 SX turbo rood '89 67.500,- 45.000,-
-(G) Opel Omega 2.0iblauwmet. '87 47.500,- 18.750.-
-(H) Peugeot 605SRibl.grijsmet.LPG '90 65.000,- 42.500,-
-(G)Volvo 240DL - LPG combi '84 50.000,- 15.500,-
-(G)Volvo 740 dieselcombi '88 70.000,- 35.000,-
-(G)Volvo 760 GLE aut. airco leer '90 120.000,-69.000,-

--" j. - Dl 839
ALLEEN DiE AUTO'S WAARAAN SMEETS EN

MERCEDES-BENZ HUN GOEDE NAAM VERBINDEN
KRIJGEN DE STER GARANT STATUS.

EN DE DAARAAN GEKOPPELDE 7 ZEKERHEDEN:

" Volledige Garantie " Geld-Terug Garantie

" VeiligheidsGarantie " Gegarandeerd bouwjaar en km-stand

" Servicecontract " Servicepaspoort" 24-uurs Hulpdienst.

SmëetS
DE ENIGE OFFICIËLE MERCEDESBENZ-DEALER

.YOORZUID-LIMBURG!

Honda
Honda PRELUDE EXR, bwj.
84, met sportvlgn 15", verl.
pr. ’11.000,-. Eisenhower-
str. 13, Eygelshoven.
Te k. HONDA Civic 1300
jeluxe, bwj. '84. Tel. 045-
-144541.

Honda ACCORD t. '81, 4-
drs., APK 6-92, ’2.250,-.
D45-412570, na 13.00 uur.

HONDA Civic automaat 1.3
Luxe, champ. beige, 1e eig.
T jr. Bovag gar. vr.pr.

’ 15.250,-. Autobedrijf .
Smeets, Schimmert. Honda .
off. service dealer. 04404-
-2442. Inruil, financiering i
mogelijk. " 'Piccolo's in het Limburgs i
Dagblad zijn groot in RE- ■SULTAAT! Bel: 045-719966. i

"e k. Honda PRELUDE bwj.
31, APK, groenmet., sport-
'lgn., vr.pr. ’3.250,-. Pr.
/largrietstr. 28, Kerkrade.
rel. 045-458922.

Hyundai
fe k. HYUNDAI Pony XP
500LKat. bwj. 7-'BB, km.st.
M.OOO, rood, 1e eig. vr.pr.

' 10.300,-. Tel. 045-258717

Te k. HONDA CRX 16V, '87,
zwartmet. airco, radio-cass
62.000 km, USA-uitv

’ 20.000.-. Tel. 046-333000
Jaguar

Te k. JAGUAR XJS/Vl2, di-
rekteurs auto mcl. alarm, kl.
beigemetal., bwj. '90, plm.
34.000 km, pr.n.o.t.k. Tel.'
045-428428 ma-vr. 9.00-
-17.00 uur, (mej. Hendriks)

KERST. I
occasionshow
mm^^ SAMENWERKENDE

occasions H/|/|B9%J
van alle '_^_m_____________
bekende Maastrichtse auto-dealers

merken ! &i*s_*-,^ .. .-.^..V.

I I .
Jeep

Te k. Wrangier JEEP, Saha-
ra, geel kenteken, 4.2, extra
mooi en extra breed. 045-
-727533 (na 17.00 uur).
Te k. LADA Jeep, bwj. '80,
techn. kl.defect. tel. 04406-
-40657.
Jeep NISSAN Patrol 3.3
Diesel, 12-'B7, 90.000 km,
’25.950,-. Tel. 04906-1387
Jeep TOYOTA Hi-lux diesel
4x4, 11-'B4, dubb. cabine,
72.000 km., ’ 15.950,-. Tel.
04906-1387.

SCOUT VB, 4x4, korte uit-
voering, hard-en softtop,
LPG, geel kenteken, bwj. '81

’ 12.500,-. Tel. 045-232321
Jeep TOYOTA Landcruiser
Diesel BJ-42, 8-'Bl, Cabrio-
let, ’12.950,-. Tel. 04906-
-1387
Leuke Jeep Simca RAN-
CHO, bwj. '83, APK 11-'92,
sportvlgn., LPG onderb.,
’3.750,-. Tel. 045-453851.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mazda

Autobedrijf Driessen
Mazda-dealer

a.s. Lucia-zondag geopend
Bij aankoop van een occasion boven ’ 10.000,-,

’ 2.000,- inruilprijs
Maastrichterlaan 22, Beek.

Mazdakroon occasions
vlazda 323 1.3, 1.5 LX, GLX Sedan'Bs'B6'B7 1988
vlazda 323 1.3 16V GLX HB weinig km 1989
vlazda 323 1.5 HB envoy 3-drs 1988
vlazda 323 1.3 HB veel extra's rood 1988
vlazda 323 1.5 Hb 3-drsrood ensign 1988
vlazda 626 2.0 en 1.6 HB GLX 1987
vlazda 626 2.0 GLX 1986
vlazda 626 2.0LX diesel Sedan 1987
-londaCivic 1.3 5-drs. ’ 2.500,- 1980
Vlitsubishi Colt 1.2Exe veel extra's 1987
Toyota Carina 11 1.6 16V 27.000 km 1988
Missan Micra 1.2 HB DX 1985
Missan Sunny 1.3DX zeer mooi 1984
Doel Kadett 1.3Hb 3-drs. ’2.950,- 1981
Dpel Corsa 1.2 TRS veel extra's 1985
=ordEscort 1.6 HB5-drs 1984
Renault 11 Broadway uitv 1986
vlercedes 200Dshowroomst. org. 170.000 km 1982

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

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

Bomerweq 2-8 LIMBRICHT, tel. 046-515838.'

Te k. MERCEDES 200D,
nov. '80, ’6.8520,-. Gar.
Martens BV. Landgraaf.
045-314096.
MERCEDES Benz 230Eaut
rookzilver, veel opties, bwj.
'86, ’36.000,-, weinig km.
Auto Gabriel, Schoolstr. 7,
6176 BZ Spaubeek. Tel.
04493-4340.
Te koop MERCEDES 190E,
bwj. '86, in pr.st., verl. sp.
velgen, vr.pr. ’ 25.000,-.
Tel. 043-615242.
MERCEDES 240 TD Sta-
tioncar, 10-'B2, blauwmetal-
lic, ’10.950,-. Tel. 04906-
-1387
MERCEDES 500 SE, '84,
zilver, airco, ABS, electr.,
leer, motor '89, alle extra's,

’ 22.500,-. Tel. 045-319328
DEMONSTRATIEAUTO'S
met fabrieksgarantie. Dui-
zenden tot tienduizenden
guldens voordeel. 400 SE
'92; 300 CE '91; 230 CE '90;
260 E'9o; 190 E'9l/'9O; 250
D '91; 200 D '91; 190 D '90;
300 E '87; 280 SLC '80.
045-722844.
MERCEDES 200 D, bwj. '81
bordeauxrood, i.z.g.st. To-
renstr. IA, Schimmen. Tel.
04404-1384.

Mercedes n
: r- — O

MERCEDES 190 D, '88, nw. -st, 1e eig., rookzilver, mr J
mog. Tel. 04498-55460. (
MERCEDES 280 S, LPG, j
bwj. 11-78, schuifdak, trek- !■
haak, sp.velgen enz., mr. }
mog. Trichterweg 126,
Brunssum. 'MERCEDES 200 D, 10-'B3, \wit, 160.000 km, ’9.950,-. -Tel. 04906-1387 ,
MERCEDES 240 TD Station -11-'B2, groen, perfecte staat v
170.000 km, ’10.950,-. Tel. -04906-1387
Te k. zeer mooie MERCE- |
DES 190 D, bwj.'B4. Inr.mog ,
Tel. 045-412052 :
MERCEDES 230 C, autom., t
bwj. '80, mooie strakke auto,
pr. ’ 11.750,-. 046-526923. :
Te koop MERCEDES 190 D I
'87, i.z.g.st. Auto Le Mans. i
Tel. 045-259111.

MG
Te k. MG-B, bwj. '69. Tel.
043-250378 na 16.00 uur.

Lada
Lada SAMARA 1.3 luxe, bwj
'87, vele extra's, i.z.g.st.

’ 6.750,-. Tel. 043-649968.
Mitsubishi

MITSUBISHI Colt, bwj. '80,
APK, veel nwe. onderd. vas-
te pr ’ 1.650,- 04498-55958
Mitsubishi COLT 1.3 Van
(grijs kent.) '91, 10.000 km,
wit, in nieuwst, ’16.750,-
-incl. BTW, mr. mog. Tel.
045-422891.
GALANT 23 Turbo Diesel,
bwj. '84, veel extra's, pr.
’3.950,-. Tel. 046-522132.
Te koop Mitsubishi TREDIA
1600, excl. uitv. Tel. 045-
-724260.
MITSUBISHI Pajero 2600,
wit, 5-versn., bwj.'B6, div.
extra's, vr.pr. ’15.500,- Tel.
045-441855.
Mitsubishi COLT 1.2 EL, bwj
12-'B2, km.st. 45.000, 1e eig
pr. ’ 2.950,-. 046-522689.
Mitsubishi LANCER bwj. '83
en bwj '77, Dr. Schaepman-
str. 12, Brs. 045-255304.

Te k. Mitsubishi GALANT
2.3 turbo diesel GLX, '84,

’ 5.500,-. Autobedrijf Dor-
tangs, Altaarstr. 2, Schinnen
Tel. 04493-2211.
GALANT 1600 EL, bwj. '86,
zeer goed, ’8.750,-. Tel.
046-514364.
Te koop Mitsubishi GALANT
Sigma, bwj. '80, i.z.g.st.,
80.000km, met APK, geen
schade, vr.pr. ’2.500,-. Op
de Windhaspel 3, Beek.
046-377675.
Te k. Mitsubishi GALANT
stationcar 1600GL, bwj. '83,
vr.pr. ’3.950,-. Tel. 04744-
-2251 zaterdag na 14.00 uur.

Morris
Te k. MINI 1000 HLE aut.,
bwj. '83, groen met., 56.000
km, 1e eig., APK-92, pr.
’3.500,-. Tel. 045-444481.

Nissan/Datsun
Nissan CHERRY 1300 GL
coupé, bwj. '83, in nw.st.,
’3.750,-. Tel. 045-724417.
Te k. Datsun CHERRY 1.3L,
bwj. '83, APK tot 12-92, s-
drs, i.z.g.st., ’4.200,-. Tel.
04454-2092.
Te k. Nissan BLUE BIRD 2.0
DLX, bwj. '87, 110.000km,
wit, stuurbekr., lichte schade
vr.pr. ’ 8.500,-. 04493-1688

Nissan PATROL GR, bwj. 4-
91, 2.8 Turbo, diesel. Tel.
045-464322.
Nissan BLUEBIRD 1.6 GL
1984, LPG, APK, bijz. mooi,
pr. ’ 4.750,-. 045-255784.

Oldtimers
BMW 2800, bwj. '71, pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-464534.

! Opel ,
Te k. weg. omst.heden Opel

1RECQRD 18,S, bwj. '83,

'APK 12-92, i.z.g.st. pr.
!’ 6.500,-. Tel. 045-244963.
[Te k. Opel KADETT '78,
APK 9-92, ’ 500,- Tel. 045-

-i451224
ijOpel KADETT 1200 S HB,
ilrood, 1983, kent.'Bs, Reca-
-3ro's, radio/cass., div. extra's,
APK 1-93, ’5.500,-. 045-
-412570 na 13 uur
)

Te k. Opel ASCONA 1.6 LS
) Hb blauwmet., 5-drs. LPG,

5-bak, cv., get. glas, sun-
roof, vr.pr. ’7.200,-. Tel.
045-227322.

Te k. wegens bedrijfsauto -Opel ASCONA 1.9, bwj. I
aug. '81, pr.n.o.tk. Tel. 046-
-743292. J
Te k. Opel OMEGA 2.3 D, <bwj. '88. Julianastr. 6-12, .
Brunssum. )
Opel KADETT 1200, 2-drs, ■'81, nieuwe APK, LPG in- 'stall. ’ 2.450,-. 045-323178 "i ,
Te k. Opel KADETT, 1977, ■blauw, i.g.st, betrouwbare (
auto, vr.pr. ’950,-. Tel. I
045-274429 bgg 253788. i
Te k. 2x Opel KADETT, '69 :
en '72 en div. onderd. Tel. i
045-455921. "

MANTA 2.0 GTE, bwj. '83,
ruil Ford of BMW mog. Tel.
046-581649.
Te k. zeer mooie Opel AS-
CONA 19 SR, bwj. '82, APK
gek., met trekhaak, LPG, vr.
pr. ’ 3.250,-. 045-461475.
Te koop Opel KADETT GSi
1800, bwj. '86, in nw.st.,
APK 6-92, kl. rood, met ace.
pr. ’ 17.000,-. Tel. 04450-
-2130/2029.
Te koop Opel CORSA 1.2 S,
'85, prima auto. Tel. na
12.00 uur 045-241184
b.g.g. 243192.
Te k. Opel KADETT, 3-d
Hatchback, blauw, sportwie-
len. Gar. Martens BV. Land-
graaf. Tel. 045-314096.
Te k. Opel MANTA, 19 S, i.z.
g.st., APK 9- '92, t.e.a.b.
Tel. 045-353726.
Te koop KADETT 1300 Club
bwj. '89, 1e eig., rood,
68.000 km, perf. staat,

’ 13.900,-. Tel. 046-516678

Te k. weg. auto v.d. zk. Ojv,
ASCONA 1.6 LS, bwj. ?
grijsmet. weinig km. i-PrJ
Tel. 045-723714. ,

Te k. CORSA 12Sluxes, t
'84, 3-drs. ’5.950,-. T'
04498-57049. __^
Te koop Opel KADETT ]
LS automaat, bwj. '86,
d.blauw, als nw., vr"

’ 10.250,-. 04498-55824^,
OPEL Kadett stationcar, "'85. Autobedr. Ad van N*
Zandweg 160, Heerlen. ,
Opel CORSA 12 S, bwj. '\
APK 12-92, wit, 75.000 KJ
vr.pr. ’ 5.450,-. Tel. 0*
223722.
Te k. Opel KADETT bwj. 7

.APK 11-'92, nwe. uitl., *terpomp en accu, vr"
’1.500,-. Tel. 045-32645&
Te k. Opel KADETT G

i 1600, bwj. '86, kl. rood, '_
st. spec. mooie uitv. -,LM-vlg. vr.pr. ’ 14.000,-. L
Meertenstr. 28, Kerkrade^ -t

EXCLUSIEVE OCCASIONS
Door eigen import

steeds wisselende voorraad nieuwe auto's
en demonstratieauto's

600 SEL blauwzw nieuw 190D wit schuifd '84
600 SEL zilv nieuw 190D groenmet '85
300 SEL aut. demo '91 190D rookzilv. schuifd. . '87
300 CE aut. demo '91 190 D rookzilv '89
300 D blauwzw. met. ..nieuw 190 D 2.5 rookzilv '8-
-300 D bornit nieuw 200D rookzilver '85
250 D antracietmet. ...nieuw 230E rookzilver '85
230 E aut. borniet nieuw 230 E aut. d.groen '88
200 E demo borniet '90 250 TD (combi) wit '87
190E 1.8 demo borniet .. '91 300 GD (4x4) wit '85
190Dperlmout nieuw 300 E autom. blauwzw. ..'B-
-190 benz. d.blauw '87 300 E autom. bruinmet. . '8-
-190 E autom. antrac '88 500 SEC d.blauw , '83
190E2.3antrac '89
190E2.6blauw.zw '87

Financiering, operationele lease en financial lease
ook voor jongegebruikte auto's o"a

M | Jurgen
■II Autocentrum Kerkrade 1
" mW Langheckweg 32-40, Kerkrade M

industrieterreinDentgenbach^»^

Te k. Opel KADETT C 1200,
autom., APK, pr. ’750,-.
Tel. 04498-57043.
KADETT GT '87 rood alarm
15 " vlg., etc, ’ 14.000,-.
Event. inr.mog. 045-427072
Opel KADETT 1.2 LS, '86,
’10.500,-. Autobedrijf Dor-
tangs, Altaarstr. 2, Schinnen
Tel. 04493-2211.
Opel CORSA 1.2 GL, grijs-
met., 6- 87, ’9.950,-. Tel.
04906-1387
Opel CORSA 12S, 3-drs.
bwj. '86. Tel. 04492-5782.
Opel ASCONA 19, bwj. '80,
zien is kopen. Dr. Schaep-
manstr. 12, Brunssum. 045-
-255304.

Te k. weg. auto van zaa*J
pel KADETT GSi, bwj. 9-,£|
wit, met 2.0 inj. motor "'schuif/kanteldak, sportvï£r
verlaagd, alarm, perf. in~c.
de, f 15.900,-. Tel.
416216 Of 04450-4631 "18.00 uur. '
Te k. Opel KADETT 1,6^
GT stoelen, kl. zwart, \Q
'88, vr.pr. ’14.500,-. '04492-5303. _^
Te k. Opel KADETT 13N^bwj. '87, i.nw.st., *%
f 15.250,-. Tel. 045-2728°>-
Te k. Opel ASCONA, J$
'80, i.g.st., APK. Tel. °"222717. _^S

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8

LOVEN Heerlen BV biedt "aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626 Se-
dan 2.0 GLX '88 met stuur-
bekr.: Mazda 626 Sedan 2.0
LX Diesel '84; Mazda 626
coupé 2.0 GLX 12 V, 8-10-
-'B7 nw. mod.; Mazda 626
Coupe 2.0 GLX '88 div. op-
ties weinig km; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met stuur-
bekr. '88; Mazda 626 HB 1.6
Limited '85; Mazda 626 HB
2.2iLX '88 met stuurbekr.
airco cruisecontroll Amerik.
uitv.; Mazda 323 Sedan 1.3
LX '86; Mazda 323 Sedan
1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.3 LX autom. '87; Mazda
323 HB 1.3 LX 5-drs. auto-
maat '89; Opel Corsa 4-drs
12S '85; Opel Corsa 1.2 TR
'84; Opel Kadett 1.2 S '85/
'86; Opel Kadett 1.3 S '86/
'88; Ford Fiësta 1.4 i '89;
Ford Escort 1.4 CL '89; Ford
Siërra 2.0 Laser '85; Ford
Siërra 2.0 GL met LPG '86;
Ford Siërra 1.6 Laser LPG
'85; Honda Civic .1.3 L '86;
Honda Civic aut. '82/'B3;
Lancia VlO Touring '86; Mit-
subishi Colt 1.5 GLX '87;
Nissan HB 1.5 GL '85; Peu-
geot 405 SRi 1.9 9-10-'B7;
Peugeot 205 GR 1.6 aut.
met stuurbekr. schuifdak 6-
-11-'B7; Volvo 340 GL 88;
VW Golf CL 1.6 '87. Diverse
goedkope inruilauto's: Maz-
da 323 HB 1.3 autom. '81
’3.950,-; Mazda 323 HB
aut. '78 ’1.500,-; Ford Ca-
pri 1.6 '79 ’3.500,-; Hyun-
dai Pony '82 ’ 2.750,-; Opel
Kadett 1.3 '80 ’2.750,-. Ei-
gen financiering APK keu-
ringsstation. Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.

MAZDA 323, bwj. '83, 3-drs.
nwe. APK, nw. mod. i.z.g.st.
’3.350,-. 045-323178.
Te k. MAZDA 626 LX 2.0
Sedan, bwj. '88. Brandhofstr
59, Landgraaf

Te k, MAZDA 929, 4-drs.,
bwj. '81, vr.pr. ’1.350,-.
Tel. 045-423973.
Mooie MAZDA 323 HB, bwj.
'83, APK 6-92, ’3.450,-.
Tel. 045-425807.
Ten k. van part. MAZDA 323
1,5 HB, div. extra's, bwj. '85,

’ 6.600,-. Tel. 045-250908.
Van part. MAZDA MX 5, ca-
briolet, rood, '91, absoluut in.
nieuwst. 11.000 km en
schadevrij, ’ 47.900,-. Tel.
045-422891.

WIJ HEBBEN ZE VOOR U
OP EEN RIJTJE GEZET

I VW GOLF 1.4 OPEL ASTRA 1.4 FORD ESCORTJ^
>ml - -m-M_ C-Éüi*—^i^^^^^____-\ m?' J^£,cL.'QB§ , ;-|T""""j^ wÊm§_\_

-*^T ■ ___¥$——————%____] ____—___—____9m_ __ ""^*#*V""3i EE^^^Hfft

v.a. 27.790.- v.a. 26.950.-

Nissan Sunny reeds vl 23.345.- 1 \^i^
RIJ EN VERGELIJK!

Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december a.s. heeft u bij ons de unieke kans om de Nissan Sunn/
rechtstreeks te vergelijken met 3 zeer populaire auto's binnen het segment. Test zelf de prestaties, hei
comfort, de kwaliteit en prijsverhouding en u komt waarschijnlijk tot dezelfde conclusie als wij:

ic&l^lkl-^fiTl De Nissan Sunny absolute topklasse!!

£IJURGEN AUTOCENTRUM HEERLEN
Hoek Schelsberg - Huisbergerstraat. Tel. 045-723500
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Tegenpool
Oe voorzitter van de vervoers-bond FNV, Ruud Vreeman, stel-
dezich korte tijd later kandidaat,
ttij is de absolute tegenpool vanbottenberg. Een rustig PvdA-lid
Jan het oude stempel. Toen al-ken deze twee kandidaat waren,
dreigde een heuse richtingen-
strijd. Een strijd waar de PvdA
ftu juist geen behoefte aan heeft.
?*et grote gevaar dat erin schuilt,
18 namelijk dat de strijd zo hard

gevoerd, dat na de verkie-
zing van een van beide kandida-
ten de aanhang van de verliezer
*ich gefrustreerd van de partij
afkeert. Tot een echte scheuring
*0u dat niet hoeven te leiden,

maar voor de terugkeer van het
politieke élan in de partij zou het
in elk geval funest zijn.

De twee outsiders, die zich ver-
volgens op de voorgrond dron-
gen, worden door weinigen in en
buiten de partij als erg serieuze
kandidaten gezien. De voorzitter
(of moet je voorzitster zeggen?)
van de Rooie Vrouwen, Ineke
van Dijk, heeft weliswaar in die
groepeen grote aanhang, maar is
waarschijnlijk een te uitgespro-
ken exponentvan dit deel van de
PvdA om acceptabel te zijn voor
de meerderheid van de partij.

JELTJE VAN NIEUWENHOVEN
...serieuze kandidaat...

De Pijp
En dan is er nog de voorzitter
van de PvdA-afdeling 'De Pijp',
Bob Suurhoff. Sinds hij zijn kan-
didatuur stelde, hebben we wei-
nig meer van hem gehoord. Wat
tegen hem pleit, is dat hij een
echte vertegenwoordiger van de
Amsterdamse PvdA is. Boven-
dien is hij niet bekend genoeg in
de partij.

Twee PvdA-prominenten zijn
nog kandidaat gesteld door an-
deren. Zij hebben nog niet ge-
zegd of ze de kandidatuur zullen
aanvaarden of niet. Om te begin-
nen, is dat de Zuidhollandse
gedeputeerde Van der Vlist. De-
ze roept tegen,wie het maar ho-
ren wil dat hij zich zal terugtrek-
ken als kandidaat, maar doet dat
alsmaar niet. Dat geeft te den-
ken.

Tenslotte is er dan nog Jeltjevan
Nieuwenhoven. Dit Tweede-
Kamerlid houdt de mogelijkheid

haar kandidatuur te aanvaarden
nadrukkelijk open. „Ik wil er
eerst eens goed over nadenken
en met enkele mensen over pra-
ten", liet ze deze week weten.
Daar heeft ze nog tot eind van
deze maand de tijd voor.

Van Nieuwenhoven is begonnen
als secretaresse van oud-partij-
voorzitter Max van den Berg, is
jarenlang lid van het partijbe-
stuur en sinds eenjaar of tien lid
van de TweedeKamer. Door die
functies kent ze de partij door en
dooren bovendien ligt ze goed in
brede lagen van de PvdA.

politiek objectief
Synode Europese bischóppen in Rome beëindigd

Simonis acht pleidooi
voor pil

’ongelukkig’

HENK VAN T KLOOSTER

J*OJME - Het pleidooi op de sy-
?°de van Europese bisschoppen

** Rome voor toelating van pil
h
n condoom was volgens kardi-
Jpjal Simonis „bijzonder onge-
ldig geformuleerd". Dat heeft
S- hulpbisschop Werbs van
chwerin in de vroegere DDR,

,;le dit vragenderwijs op de sy-
°de had voorgesteld, ook

"r°nduit laten weten".

jpTdinaal Simonis zei dit don-
erdag in Rome tijdens een geza-

k.erilijke persconferentie met
N,sschop Ter Schure van Den
{.°sch na afloop van de synode.
?et Vaticaan moet nog steeds
Cets van kunstmatige geboorte-
beperking hebben, maar is nu
f ®* van plan samen met de We-
tyjdgezondheidsorganisatie

*»0 een wereldwijde campag-,.e Voor natuurlijke geboortebe-
j.erking te beginnen.
f j^tpbisschopWerbs van Schwe-

had verder vragen gesteld
j^r de situatie van gescheiden
JJtholieken die hertrouwen,
0

er de plaats van de vrouw en
(jer democratie in de RK Kerk.
Spv! z'Jn v°lgens de aartsbis-hop van Utrecht typisch vra-

uit een Oosteuropees land,
men zegt dat er nu van alles

i Oet gebeuren. Simonis liet blrj-
-1 niet gelukkig te zijn met de

qm e waaroP deze vragen aan de
waren gesteld.

<j6 kardinaal herinnerde eraan
t de democratisering van de

kerk in -West-Europa veel verder
is voortgeschreden dan in de
vroegere communistische lan-
den. Oost-Europa heeft op dit.
gebied nog een achterstand in te
halen.
Van het Oosten kan de Westeu-
ropese kerk leren wat het bete-
kent het christelijk geloof te
getuigen in een periode van on-
derdrukking. De Westeuropesè
kerk moet nagaan hoe zij hulp
aan Oost-Europa kan bieden, al-
dus Ter Schure, die op de syno-
de veel contact had met de Oos-
teuropese bisschoppen. Hij
noemde in ditverband contacten
tussen parochies en activiteiten
van Nederlandse religieuzen in
Oost-Europa.
De bisschoppensynode over Eu-
ropa is volgens de twee Neder-
landse deelnemers vooral een
synode van de ontmoeting ge-
weest. Bisschoppen uit Oost- en
West-Europa spraken met elkaar
en legden de nadruk op de nood-
zaak van verzoening in Europa.

Organisatie
Volgens Simonis was de synode
niet goed georganiseerd. Het sy-
nodebureau was bij voorbeeld
'vergeten' te vertellen dat de
slotverklaring bedoeld is voor de
bisschoppen en andere leiding-
gevende functionarissen in de
kerk en niet voor de gewone ge-
lovigen. Dat heeft in diverse
groepen tot problemen geleid.
Het luisteren naar de meer dan
honderd toespraken was volgens

Simonis niet altijd een genot. „Ik
heb me wel eens afgevraagd:
'Mijn hemel, moet je daarvoor
naar Rome komen."
Simonis maande organisaties als
Kerk in Nood/Oostpriesterhulp
tot voorzichtigheid in Oost-Euro-
pa. De situatie daar vereist veel
fijngevoeligheid. Pater Weren-
fried van Straaten, de oprichter
van Oostpriesterhulp, bestreed
het communisme te vuur en te
zwaard. „Het lijkt er nu op dat
hij de Russisch-Orthodoxe Kerk
te vuur en te zwaard bestrijdt."
Deze kerk heeft grote bezwaren
tegen de radiozender Blagovest
en uitzendingen uit het Portuge-
se bedevaartsoord Fatima, die de
steun hebben van Van Straatens
organisatie.

Russisch-orthodox
De problemen tussen het Vati-
caan en de Russisch-Orthodoxe
Kerk zijn volgens kardinaal Si-
monis niet aan de houding van
de paus te wijten, maar aan het
feit dat de Orthodoxe Kerk nog
altijd ervan uitgaat dat zij inRus-
land het alleenrecht heeft.

Simonis meent dat paus
Johannes Paulus II de juiste
man op de juisteplaats is. Daarin
is de aartsbisschop van Utrecht,
die de paus nog onlangs 'provi-
dentieel' (door de Voorzienig-
heid gezonden) noemde, uiter-
mate stellig. De paus is welis-
waar geen Onze Lieve Heer en
heeft zijn karakter met voor- en

nadelen, maar hij kan 'ongeloof-
lijk goed' luisteren. Om zijn wijs-
heid wordt hij ook door politici
geraadpleegd.

De paus zei vorige week zater-
dag tijdens een oecumenische
dienst dat 'ongefundeerde be-
schuldigingen'de oecumene tus-
sen kerken schaden. Volgens
Simonis doelde hij daarbij onge-
twijfeld op de Russisch-Ortho-
doxe Kerk. Maar de pauselijke
waarschuwing gold alle kerken,
zegt Simonis. Zij moeten zich al-
le onthouden van ongefundeerde
beschuldigingen en via een ge-
duldige en oprechte dialoog pro-
beren de echte bedoelingen van
hun gesprekspartner te achter-
halen.
Bij het aandragen van een oplos-
sing voor het conflict met de

Russisch-Orthodoxen komt Si-
monis niet veel verder dan de
'open deuren' dat er van weers-
zijden veel bereidheid tot verge-
ving moet zijn en dat een verbe-
tering van de relatie tussen beide
kerken slechts heel langzaam tot
stand zal komen. De leiding van
de Russisch-Orthodoxe Kerk
staat voor onvoorstelbare moei-
lijkheden; zij is intern verdeeld
en moet zien af te rekenen met
het verwijt dat zij met de com-
munisten heeft geheuld.

MGR DR A.SIMONIS
...geestelijke bedding...

opinie

Jacht op PvdA-voorzitterschap in volle gang

Als Van Nieuwenhoven
’ja

’zegt, wordt ze het
DOOR HENRI KRUITHOF

|ÖEN HAAG - Wie wordt
[de voorzitter van de Partij
i^an de Arbeid? Deze vraag
*al de partijgelederen de
komende weken en maan-
den beheersen, misschien
ftog wel meer dan de inhou-
delijke discussie over de
Verzorgingsstaat. De uit-
komst van die strijd staat
log allerminst vast, maar
[het zou Tweede-Kamerlid
feitje van Nieuwenhoven
i^el eens kunnen zijn, als ze
zich kandidaat stelt tenmin-
ste.

pelangstelling voor de baan is er
|{Jttussen volop. Felix Rotten-berg, de 34-jarige directeur vanhet Amsterdamse culturele cen-
trum 'De Balie', komt de twijfel-
achtige eer toe zich als eerste
kandidaat te nebben opgewor-pen. Tijdens een stormachtige
Persconferentie vond hij zichzelfde beste kandidaat voor het
!v oorzitterschap. Een actie die hij

betreurt, omdat het zijn kan-een aanmerkelijk heeft ver-kleind.
.«U direct was duidelijk dat Rot-
enberg niet voldeed aan het pro-
fiel dat het partijbestuur van de

i{üeuwe voorzitter had geschetst.|Oe partijvoorzitter moest zich op
afstand van het dagelijkse poli-
tieke gewoel houden en zichvooral met het organiseren van
de inhoudelijke discussie be-
moeien. Maar dat was Rotten-berg niet van plan. Hij heeft juist

heel duidelijke mening overde richting die de PvdA uitmoete <ï draagt diemaar wat graag uit.

Stoorzender
Toch doet ze er verstandig aan
haar kiezen nog even op elkaar
te houden. Op het laatste mo-
ment moet ze zich kandidaat
stellen, om zo te voorkomen dat
er al snel nog iemand over haar
heen buitelt (Van der Vlist bij
voorbeeld). Bovendien zou het
goed zijn als ze zich verzekerd
weet van de (onuitgesproken)
steun van de politieke leiders,
Kok en Wöltgens. Dat lijkt overi-
gens geen probleem.

Tot maart (wanneer het partij-
congres de nieuwe voorzitter
moet aanwijzen) volgt er een ver-
kiezingsstrijd, tenminste als alle
kandidaten zich niet terugtrek-
ken ten gunste van één van hen.
Die verkiezingsstrijd is overi-
gens niet leuk voor de PvdA,
omdat deze weleens als een ech-
te stoorzender kan gaan functio-
neren op de inhoudelijke discus-
sie over de verzorgingsstaat, die
ook in maart beslist moet wor-
den.

Daarom gaan er nu stemmen op
om al eind januari, begin februa-
ri een extra partijcongres te hou-
den, uitsluitend om de partij-
voorzitter te kiezen. Een korte
verkiezingsstrijd is het gevolg,
waarna de nieuwe voorzitter de
inhoudelijke discussie over de
verzorgingsstaat kan gaan lei-
den.

Jeltje van Nieuwenhoven lijkt
tot nu toe de beste kandidaat. Ze
is weinig omstreden en staat be-
kend om haar openheid. Als ze
haar kandidatuur handhaaft,
doen haar concurrenten er ver-
standig aan zich terug te trek-
ken. Het bespaart de partij een
heftige discussie over het voor-
zitterschap en Van Nieuwenho-
vens concurrenten een afgang.

litijfjij maar bij mamma

Samenzijn
Volgens Simonis niet verbazen
als uiteindelijk niet de slotver-
klaring, maar het samen-zijn van
zoveel bisschoppen uit Oost- en
West-Europa als het belangrijk-
ste aspect van deze synode zal
worden beschouwd. Het is hem
de afgelopen weken duidelijkge-
worden dat Europa een gemeen-
schappelijke achtergrond heeft
die voor een groot deel door het
christelijk geloof is gevormd.
De kerk in West-Europa kan van
de Oosteuropese kerk leren dat
zij meer een biddende kerk moet
zijn. „Wij zijn een pratende kerk
geworden met een te rationalisti-
sche liturgie. Zelfs de voorbeden
zijn te rationeel. Daarin wordt
God vaak ingelicht over de situa-
tie in de wereld." De westerse
kerk kan veel baat hebben bij de
mystiek van de Byzantijnse ker-
ken in Oost-Europa.
Het heeft Simonis niet verbaasd
dat de EG-topconferentie in
Maastricht tijdens de synode
nauwelijks aan de orde is geko-
men. De synode wilde dieper
gaan dan de economische en po-
litieke unie waarover in de Lim-
burgse hoofdstad werd gespro-
ken. „We zijn kennelijk al zo
vermaterialiseerd dat we de
waarde van het geestelijke niet
meer zien. Europa heeft een ziel,
een geestelijke bedding nodig en
wat kan dat anders zijn dan het
christelijk geloof?"

..

Toon Hermans
Via de krant nam ik notie van
een optreden van Toon Hermans
in de stadsschouwburg te Sit-
tard. Mijn keuze viel op zondag 2
februari a.s. In verband met het
feit dat ik een rolstoelgebruik-
ster ben besloot ik eerst even
contact op te nemen met de
schouwburg. Reserveren van
kaartjes was volgens hen niet
mogelijk, ook niet toen ik pro-
beerde uit te leggen dat het voor
mij moeilijk was om mij tussen
de mensenmassa te begeven om
toch ook in het bezit te komen
van een felbegeerd kaartje.

Openbaar vervoer is voor mij
haast onmogelijk en met georga-
niseerd vervoer kun je niet al om
6.00 uur in de ochtend op de loer
gaan liggen. Men 'begreep' mijn
probleem wel maar het zou nietzon vaart lopen met de verkoop
van de kaartjes. Ik besloot dus
woensdagochtend, 27 november,
aanwezig te zijn voor de schouw-
burg. Tot mijn grote schrik was
het zwart van de mensen. Mijn
ssrienummer beloofde ook al
n.ets goeds. In een mum van tijd
w.iren de kaarten uitverkocht.
Daar stond ik dan. Een hoop
geid kwijt aan vervoer, bijna te
pletter geduwd in de mensen-
massa en nog geen kaartje. Ik
was niet alleen verbijsterd, maar
werd steeds woedender. Men
had mij toch verzekerd een
kaartje te kunnen bemachtigen
tijdens de officiële verkoop. In
de middag, na wat gekalmeerd te
zijn, nam ik telefonisch contact
op met de direkteur van de
schouwburg. Er hadden hem al
zeker 150 mensen gebeld. Ik had
gewoon pech gehad. Ik atten-
deerde hem op het feit dat ik
dinsdags de garantie had gekre-
gen dat de kaartverkoop geen
storm zou lopen. Zij wisten niet
dat het zon grote drukte zou op-
leveren. Fatsoenlijk vroeg ik nog
of dat niet een vorm van slecht
beleid was want 'velen' wilden
Toon nog wel eens een keer zien
en zeker in zijn eigen geboorte-
plaats. Jammer, kaartjes heb ik
niet kunnen bemachtigen.

Mijn instelling is altijd: behandel
een gehandicapte als een nor-
maal medemens maar begrijp
goed dat hij/zij beperkingen
heeft die soms door een helpen-
de hand van anderen iets ver-
minderd kunnen worden. Voor
niemand is het een lolletje om in
een drukke menigte te staan.
Maar iemand die slecht ter been
is of in een rolstoel zit heeft to-

taal geen overzicht meer van
waar hij/zij zich bevindt. Ook
schouwburgen en VVV-kanto-
ren zouden hier eens aan mogen
denken.
BUNDE

JacquelineHendriks-van Rijn

lezers schrijven

Midden-Oosten
Op 7 december 1991 constateer-
de J.H.G. Smeets in het Lim-
burgs Dagblad, naar aanleiding
van het mij afgenomen interview
'Het Midden-Oosten en de waar-
heid' van 23 november, dat Israël
weer eens in de beklaagdenbank
werd geplaatst.

De toelichting die Smeets geeft,
raakt kant noch wal en dwingt
mij tot het volgende commen-
taar:
1. Hij stelt dat de gedemilitari-
seerde zones (DMZ's) zich in een
'bufferzone' - met een tekort
aan VN-personeel - tussen Syrië
en Israël bevonden. Neen, des-
tijds was er wel een bufferzone
met VN-troepen tussen Egypte
en Israël, maar niet tussen Syrië
en Israël. Daar bevonden zich in-
dividuele VN-waarnemers en er
was geen personeelstekort. Van-
uit tien waarnemingsposten (zes
aan Syrische en vier aan Israëli-
schekant) observeerden per post

,steeds twee VN-officieren het ge-
bied en registreerden alle inci-
denten, waaronder de gewraakte
illegale Israëlische landbouwac-
ties in de drie DMZ's.
2. Hij stelt, dat langs de be-
standslijn 'heel wat Fatah-bases'
lagen. Neen, het Syrische leger
duldde geen guerrilla-eenheden
in zijn omgeving. De in 1964 op-
gerichte PLO had bases dieper
in Syrië en opereerde in het alge-
meen via Libanon en Jordanië.
3. Hij stelt, dat er in 1955 een
VN-plan inzake 'watergebruik'
was. Gaf het al dan niet aanvaar-
den van zon plan Israël het recht
irrigatieprojecten in Arabische
landen (1965 Banyas in Syrië en
1967 Yarmuk in Jordanië) te ver-
nielen?
4. Hij stelt, dat het door Israël
geprovoceerde landbouwinci-
dent van 7 april 1967 'niet de di-
recte aanleiding tot de Zesdaag-
se Oorlog' was. De aandachtige
lezer zal opmerken, dat Smeets
hier een essentieel deel uit mijn
tekst weglaat. Ik zei, dat dit inci-
dent, door een verzoek van Syrië
aan Nasser om militaire steun,
de directe aanleiding werd 'voor
de crisis in het Midden-Oosten',
die op 5 juni 1967 leidde tot de
Zesdaagse Oorlog.

Mijn interviewer liet in zijn ver-
slag mijn vervolgtekst weg. Ik
stel er prijs op deze tekst in ver-
korte vorm tot besluit alsnog
weer te geven: „Nasser wilde
door enkele drastische maatrege-
len (zijn troepen de Sinaï in en
de VN-troepen daar weg) het epi-
centrum van de crisis van de Is-
raëlisch-Syrische bestandslijn
wegnemen. De erop volgende
sluiting van de Straat van Tiran
was een 'casus belli'. De aanval
die Israël op 5 juni 1967 inzette,
had daardoor een legitieme ba-
sis.
OIRSBEEK J.C. Mühren

Klimmerstroiee
Graag reageer ik bij deze op het
bericht 'Klimmerstrofee in pro-
blemen' van maandag 2 decem-
ber jl. in het sportkatern van het
Limburgs Dagblad. Ik voel mij
hiertoe geroepen omdat het be-
stuur van de Stichting Brand
Bier Klimmerstrofee zich distan-
tieert van de inhoud van het arti-
kel. Zondag 1 december jl. heb
ik met de betrokken correspon-
dent Raymond Kerckhoffs ge-
sproken. Ik deelde hem mee dat
het bestuur op het ogenblik
overlegt over de door ons te or-
ganiseren activiteiten in het jaar
1992. Het artikel in het Limburgs
Dagblad wekt naar mijn idee te
veel de indruk dat we op basis
van financiële tekorten zouden
schrappen in die activiteiten.
Het tegendeel is waar. Over onze
plannen kunnen we in dit sta-
dium echter nog geen uitlatin-
gen doen.

Voor ons telde een heel ander ar-
gument dan dat één sponsor zich
terugtrekt. Hoofdsponsor Brand
Bier gaat immers volgend jaar
door met een opnieuw verhoogd
budget. Dat is de hoofdreden om
deze brief te schrijven. De kop
boven het artikel 'Klimmerstro-
fee in problemen' is zonder meer
géén passend beeld voor de si-
tuatie van onze stichting, maar
dekt tevens niet de lading van
het artikel dat er onder staat. Het
feit dat het klassement om de
Brand Bier Klimmerstrofee voor
A-amateurs zeer waarschijnlijk
in '92 niet meer door gaat, willen
we graag vanaf deze plaats bear-
gumenteren.

We menen dat dat in het artikel
niet voldoende en niet correct is
gebeurd, hetgeen een aantal ve-
rontruste telefoontjes heeft op-
geleverd. Alhoewel het klasse-
ment al drie jaarbestaat, merken
we dat het erg moeilijk concurre-
ren is met klassiekers (top- èn in
toenemende mate promotiecom-
petitie) en etappewedstrijden in
met name het buitenland. Neem
een willekeurig weekend. Voor
amateurs zijn meer dan tien cri-
teriums en een tweetal klassie-
kers, verspreid over heel Neder-
land, georganiseerd. Ploeglei-
ders denken te traditioneel en
geloven dat hun renners alleen
in klassiekers in vorm kunnen
komen. Onze mening is dat dat
ook uitstekend kan in de zware
klimwedstrijden (qua lengte dik-
wijls rond of boven de honderd
kilometer). De meerderheid van
de échte nationale top laat de
wedstrijden om deKlimmerstro-
fee nog steeds links liggen.
Uiteraard niet tot onze tevreden-
heid.

In 1991 hebben we een heel an-
dere ervaring opgedaan met de
organisatie van een dergelijk
klassement voor dames. We mer-
ken dat de kalender van diecate-
gorie nationaal en internationaal
veel overzichtelijker is. Daarbij
komt dat een aantal Nederlandse
dames op dit moment internatio-
naal aan de top staat en voor
publiciteit en publiek dus erg
aantrekkelijk is. De dames tonen
zich bovendien een letterlijk
dankbare categorie. Een schrij-
nend verschil met steeds meer
amateurs, die zich aan- en afmel-
den zonder aan de wedstrijdor-
ganisatoren te denken. By die
overweging is het financiële ar-
gument van ondergeschikt be-
lang geweest.
TILBURG M.C. Princen,
Voorzitter Stichting Brand Bier

Klimmerstrofee

Brieven
Met de regelmaat van de klok
worden wij lezers getracteerd op
ingezonden brieven van een ze-
kere B. Tarici. Wat opvalt is dat
ze allemaal negatief zijn. Ik heb
mij vaak afgevraagd wat die Ta-
rici uit Hoensbroek zélf bijdraagt
aan de maatschapij. Dat zou nog
wel eens tegen kunnen vallen,
denk ik zo.
HOENSBROEK J. Tossing
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Opel

Te k. Opel KADETT I.BS,
Sedan, 4-drs, bwj. '89, don-
kergrijsmetal., vr.pr.
f 17.250,-. 04958-92980.
KADETT Hb 1.3 S, autom.,
1e eigen., wit, bwj. 10-86, 3
mnd. garantie. Automobiel-
bedrijf Primair, Industriestr.
25, 6135 KG Sittard. Tel.
046-514364.
Te k. Opel KADET 13N, bwj.
'81, 5-drs., geel, pr.n.o.t.k.
Tel. 04493-2341.
KADETT 5-drs, zeer mooi,
bwj. '80, Dr. Schaepmanstr.
12. Brunssum, 045-255304.
Te k. Opel OMEGA 2.0iLS
stationcar, bwj. '87, zwart,
extra's, dakrail, trekh. zon-
nedak, pr. ’16.000,-. Tel.
045-465783.
Te k. Opel KADETT station-
car 1600, bwj. '83, APK 10-
-10-92, extra's, LPG onder-
bouw, 5-drs, pr.n.o.t.k.
Event. mr. mog 046-748071
Opel KADETT 1.2 S Hatch-
back. bwj. '82, APK 11-'92,
vr.pr. ’ 2.600,-. 043-612580

Peugeot
Te k. PEUGOT 309 GTI 1.9,
130 PK, antr. zwart, 70.000
km, ig.a.nw., bwj. '88, pr.

’ 23.500,-. 04754-85911
PEUGEOT 309 XLD diesel,
bwj. 88, kl. wit, 5-bak,
’12.750,-. Onderh. boekje
aanw. Tel. 046-527945.
PEUGEOT 309 XLD, 11-'B7
rood, 95.000 km., ’11.950,-
Tel. 04906-1387.
PEUGEOT 205 GTi, '84,
zwart, el. ramen, zeer snel,
APK ’ 10.750,- 045-319328
PEUGEOT 405 GR 1.9, 11-
-88, blauwmet., 60.000 km.,

’ 18.450,-. Tel. 04906-1387
PEUGEOT 309 1.3, '88,
event. met gar. wit, div. ex-
tra's, bumpers in kleur van
auto, uitst. st. 1 jr. Bovag-
gar. vr.pr. ’ 14.750,-. Auto-
bedrijf Smeets, Schimmert
Honda, off. service dealer.
04404-2442. Inruil financie-
ring mogelijk.
Te k. aangeb. PEUGEOT
405 break diesel, grafietmet.
grijs kent., bwj. mrt.'9l,
27.000 km, pr.n.o.t.k., tel.
045-231515/231605.
PEUGEOT 205 Accent,
blauwmet. 5-drs. bwj. '87,
als" nw. ’11.000,-. Auto
Gabriel, Schoolstr. 7, 6176
BZ Spaubeek. 04493-4340.
PEUGEOT 205 1.1 XE, bwj.
'85, 64.000 km, ’7.950,-.
Tel. 045-255784.
PEUGEOT 305 GL diesel
stationcar, 8-'B6, blauw,
115000 km., ’8.950,-. Tel.
04906-1387.
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.
Te k. PEUGEOT 405 Break
GR 1.9, 1e eig., bwj. 89,
veel extra's. 045-270999.

Porsche
PORSCHE 928, bwj. '80,
autom., groenmet., airco,
electr. ramen, i.z.g.st., evt.
mr. kleinere auto mog. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek

Renault
Te k. RENAULT 20 TX, bwj.
'82, APK 11-92, pr.
’2.000.-. Tel. 045-270109.
RENAULT Fuego GTS, bwj.
'82, nw. APK, elec. ramen,
centr. vergr. stereo, pluche
etc, ’4.000,-. 045-726175
RENAULT 25 GTS, '87, perf
st. elec. ramen e.d. 1 jr. Bo-
vag garantie, vr.pr.

’ 17.750,-. Autobednjf
Smeets, Schimmert. Honda
off. service dealer. 04404-
-2442. Inr. financ. mog.
Te k. RENAULT R2l, nov.
'87, beige-met. ’ 16.900,-,
ook ruil of inruil van nette
kleine diesel. Gar. Martens
BV, Landgraaf. 045-314096
RENAULT 25 V 6inj., bwj.
'84, airco en cruise-control,
event. inruil mog., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-255784.
RENAULT 5 TL, bwj. '83,
nw. motor en kopp., APK,

’ 3.750,-. Tel. 045-255784.
RENAULT 21 GTS, 11-'B6,
blauwmet, 90.000 km.,

’ 9.950,-. Tel. 04906-1387.
RENAULT 21 Nevada GTS
stationcar, 11-'B7, blauwmet

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 21 Nevada fami-
liale turbo diesel, 11-'BB,
met., 7-pers., ’ 22.950,-.
Tel. 04906-1387.
RENAULT 25 TS, 10-'B5,
antr. grijsmet., LPG,

’ 7*950,-. Tel. 04906-1387.
RENAULT 25 TX, 11-'87,
wit, LPG 110.000 km.,

’ 14.950.-. Tel. 04906-1387
RENAULT 11 GTX, kl.
blauwmet., bwj. '87, i.z.g.st.

’ 9.400,-. Tel. 046-523318.
Te k. RENAULT 19 TXE,
bwj. '89 i.z.g.st. Auto Le
Mans. Tel. 045-259111.
Te. k. RENAULT 19 GTD
diesel, bwj. '89, 5-drs, mint-
groen. vr.pr. ’ 18.500,-.
04956-94172.

5 GTL rood, bwj. '83, zeer
goed, ’3.500,-. Tel. 046-
-514364
Te k. RENAULT 4 GTL, bwj.
79, t.e.a.b., Insula 44, Heer-
len.(Molenberg)
Te k. RENAULT 5, bwj. '82,
APK tot 1-3-93. Prijs

’ 2.000,-. Tel. 046-748071.
Saab

SAAB 900 GLS, 4-drs., '82,
APK 11-92 met of zonder
LPG, ’ 3.750,-. 045-245099
Te k. SAAB 96, bwj. 72, kl.
jubilee blauw, goed onderh.,
prima staat, ’ 6.500,-. Tel.
045-253121.

Seat
SEAT Ibiza 1.5, '89, zwart,
system Porsche motor, uitst.
st. 1 jr. Bovag garantie, vr.pr
’14.750,-. Autobedrijf
Smeets, Schimmert. Honda
off. service dealer. 04404-
-2442. Inr. financ. mog.
Aanbiedingen: DEMO'S: Ibi-
za GLX 1.2) '91; Toledo 18
GL '91. Zonder inruil 1 jaar
garantie. Automobielbedrijf
Primair lndustriestr.2s, 6135
KG Sittard 046-514364

Simca
Te k. SIMCA Talbot Four-
gette, bwj '81, ingericht voor
rolstoel vervoer, met lift, pr.
n.o.Lk. Tel. 045-410514.
Te k. SIMCA 1100 aut. bwj.
79, APK, mooie auto, nwe.
bnd. vr.pr. ’ 850,-. Tel. 045-
-274149.

Subaru
Subaru MINI-JUMBO de lu-
xe, 4-drs, bwj. '84, pr.

’ 4.200,-. Tel. 045-753053.

Skoda
SKODA type 120 L, bwj.
7-'B5, APK 9-92, 1e eig., i.
z.g.st., vr.pr. ’2.300,-. Tel.
04454-2092.

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd op 8 december en tot terugverkrijging
van de VW GOLF CD, atlasgrijs, kent. LX-19-SZ, alles ont-

vreemd van de Drossaertweide 55 te Oirsbeek.
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

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

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

VW Passat Variant GT
1.8 Inspuit 1990, 51.000 km, ’ 39.750,-, 1 jaar garantie

Combi Car Centrum BV
Langheckweg 2,Kerkrade. Tel. 045-463344.

Te k. VW GOLF, 1600, bwj.
'79, alu. velgen, kamei uit-
geb., i.g.st., vr.pr. ’2.000,-.
Tel. 04406-15970.
Te k. z. mooie GOLF GT4,
m. '88, blauwmet. 65.000
km. veel extra's, mr. event.
mog. Tel. 045-421632.
Automatiek VW GOLF 1600,
bwj. '80, groenmet., i.z.g.st.,

’ 2.650,-. 045-453572.
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 k. VW SCIROCCO 1600
GTi, i.g.st. Klingbemden 33,
Brunssum.
Te k. VW PASSAT CL 55,
grijsmet., 1982, Iste lak,
geen roest, APK juni, vr.pr.

’ 4.000,-. Tel. 046-515351.
Te k. GOLF GTi '83, veel
extra's. Aan de Beuk 39,
Landgraaf.
Te k. VW JETTA, bwj.'Bl,
Diesel, 3-drs., radio, APK
gek., kl. zilver, vr.pr.
’3.250,-. Tel. 045-241907
Te k. VW GOLF GTi bwj. '85
vele access.: RH-vlqn,
sportuitl. enz. APK '92. Co-
risbergweg 60, Heerlen.
VW PASSAT 1900 diesel
stationcar, 4-'9O, rood,

’ 31.950,-. Tel. 04906-1387

Te k. VW GOLF GTi bwj. 79
bijz. access.: verl., BBS-
vlgn. 195/15/50, APK '92.
Erensteinerstr. 5, Kerkrade.
Te k. VW GOLF I.Bi Avance
comfort, juli 1987 met zeer
veel extra's, pr.n.o.t.k. 045-
-729149.
Te k. weg. omst. GOLF 1.1,
bwj. '82, APK 9-92, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 3.800,-, 045-415425
GOLF Diesel, bwj. '81, APK
'92, zeer mooi, vr.pr.
’4.250,-, mr. mog. Tel.
045-455700.
VW PASSAT ca. ’ 10.000,-.
Diesel, grijskent, wit, bwj.
'87 (begin), plm. 100.000 km
Tel. 045-225090
Te k. VW GTI, bwj. '79 met
zeer mooie sportvelgen,

’ 3.200,-. Tel. 046-521992.
VW CADDY diesel, blauw, i.
z.g.st. 110.000 km. bwj. '85,

’ 9.250,-. Auto Gabriel,
Schoolstr. 7, 6176 BZ Spau-
beek. Tel. 04493-4340.
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 GOLF 1.6 diesel, bwj.
'84, nieuw type; Golf 1.6
sprint, bwj. '82. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782...

Suzuki
Te koop SUZUKI UBOV, wit,
"Jeep", 1979, toestand 2-3,
erg mooi, klassiek, vr.pr.
’5.000,-. Tel. 046-379908,
na 20.00 uur.
Te k. Suzuki JEEP SJ4IO,
bwj. '83, vr.pr. ’6.000,-.
Fazantstr. 2, Heerlen Tel.
045-222988.

Talbot
Talbot SAMBA LS, i.g.st.
bwj. '83, APK 3-92, vr.pr.

’ 1.400,-. 046-748922.
Te k. TALBOT 1510, bwj.
'80, APK 6- '92, pr. ’ 300,-.
Tel. 045-242427.

Toyota
Te k. Toyota STARLET, bwj.
79, APK 6-92, i.g.st.,
’850,-. Tel. 045-274561.
Te k. Toyota STATIONCAR,
bwj. '85, 1800D, 5-drs, trekh
APK 11-11-92. Pr.n.o.t.k.
Tel. 046-748071.
Te k. Toyota CELICA 1600
ST, bwj. '83. Unescoplant-
soen 9, Vrieheide-Heerlen.
Te k. Toyota CELICA 1.6 ST
bwj. '86. Julianastr. 6-12,
Brunssum.
Te k. Toyota CARINA, kl. gr.
met., bwj. 10-'BO, APK-04-
-92, i.z.g.st. tel 045-721352

Toyota CARINA 1600 De-
luxe, bwj. 79, APK, trekh. vr.
pr. ’ 1.150,-. 04406-41813.
Toyota LANDCRUISER 2.4
LX Turbo D, bwj. nov. '87,
veel ace. Tel. 046-370470.
Toyota CARINA II bwj. 10-
-'B6, 5 d., 5-gang i.z.g.st.
1:17 ’ 9.750,-, 046-741648.
Te k. Toyota COROLLA Lift-
back, nw. model, bwj. 11-'B9
Tel. 04459-1258.

Volkswagen
Te koop VW GOLF Diesel,
bwj. '87, vr.pr. ’ 11.500,-.
Tel. 045-729801.
VW JETTA 1.6 CL, kl.
blauw met., '88, 34.000 km,
pr. ’ 15.500,- 046-334093
GOLF GTI-look, gitzwart,
get. gl. spoilers, ’3.000,-.
nw. lak, nw. APK. sport-int.
Tel. 045-726175/729921.
GOLF L, '80, 1 jr. APK, nwe.
accu, goed, gaaf en goed-koop ’ 2.200,- 045-314215
Te koop GOLF GTi, bwj. 11-
-'B4, schadevrij, 15", vaste
prijs ’ 11.000,-. Tel. 045-
-222384 b.g.g. 228332.
SCHADEAUTO'S verschil-
lende merken, bwj. '84 t/m
'90. Tel. 09-49241171960.
VW GOLF GLS aut. bwj. 78,
km.st. 73.000, APK 11-'92.
Tel. 045-313863.
VW GOLF Diesel, bwj. '82,
1e eig. i.z.g.st. div. sport,
extra's, kl. rood, pr.

’ 4.500.-. Tel. 04750-30834

Te k. VW GOLF, bwj. '87,
turbo diesel, pr.n.o.tk., nw.
banden, kopp. Tel. 043-
-437832. \
Te k. VW-KEVER, bwj. 72, I
i.z.g.st. ’3.600,-. Tel. 046- I
373042. !

VW GOLF diesel, bwj. '87,
5-gang, 4-drs., sportvlgn.,
kl. wit, pr. ’ 13.750,-. Tel.
046-523830.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Volvo
VOLVO 440 GLT, inj. '89,
rood, i.nw.st., slechts
’21.900,-. Tel. 046-512138
VOLVO 343 DL, 78, ’ 800,-
Tel. 045-726169, na 18.00
uur.
Weg. omst. VOLVO 340 GL,
autom., bwj. juni '89, 5-drs.,
beigemet., 12.000 km, als
nw. ’ 17.000,-. 045-412539
Te k. VOLVO 340 sedan, '86
1700cc, trekhaak, ’7.900,-.
Tel. 045-257664.
VOLVO 440 GL, '89, cham-
pagne beige, perf. st. 1 jr.
Bovag gar. vr.pr. ’22.250,-.
Autobedrijf Smeets, Schim-
mert. Honda off. service
dealer. 04404-2442. Inruil
financiering mogelijk.
Te k. van Volvo medew.
VOLVO 345, bwj. '91, met
veel extra's. 046-529913.
VOLVO 740 GL 6 cyl. diesel,
bwj. '85, 139.000 km, vr.pr.

’ 12.000,-. Tel. 04404-2503
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

VOLVO 740 GL 2.3, div. op-
ties, '88, nw.prijs ’ 53.500,-
-nu te koop voor ’23.500,-.
Bovag Leijenaar, Ridder
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Te k. VOLVO 460 GL, kl.
rood, bwj. 5-11-'9O, pr.
’28.000,- Tel. 045-221892/
212307.
VOLVO 740 diesel, bwj.'Bs,
i.z.g.st. 99.000 km, mr. mog.

’ 14.500,-. 045-752547
Te k. VOLVO 244 GL aut.
LPG, i.z.g.st. bwj. '80, APK
5-92. Tel. 04493-1929.
VOLVO 245 GL stationcar,
10-'B3, LPG onderbouw,

’ 9.950,-. Tel. 04906-1387.
Te k. VOLVO 343 Special,
bwj. 79, automatiek, pr.

’ 750,-. Tel. 045-325671.
Te k. VOLVO 343 DL, aut.,
kl. blauw, schuifd., bwj. 1980
APK 5-92. Tel. 045-424484

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

Diversen

Wacht niet met
kopen wacht met

betalen!!!
Nissan Stanza 1.5 1983
Citroen Visa 11 RE speciaal 1983
Renault 5 TL 1985
Citroen BK 14 1985
Citroen BK 16 TRi Im-velgen spoiler 1986
Citroen Visa 1100 ... 1986
Citroen BK Leader 1986
Nissan Micra 1.0automaat type 1987
Citroen BK 19 TRS automaat stuurbekr 1987
VW Golf 1.3GL special 1987
Opel Kadett 5-drs. Sedan december 1987
Mitsubishi Lancer 1.5 GLX 1988
Peugeot 309 XL 1.3 1988
Ford Fiësta 1.4 i 1989
Opel Kadett 1.3GL 1989
Seat Ibiza XL 1.2 1989
Citroen 1800Turbo Diesel 1989
Citroen AX 1.4 GT Im-velgen spoiler 1990

Speciale aktie-auto
Citroen 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-Limburq!

Stationcars
Renault 21 Nevada Break, GTS 1987
Opel Kadett 1.7dieselLS 5-drs, div. extra's 1989
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8beigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet. , 1987
Opel Kadett 1.6D 5-drs. wit 1988
VW-Passat variant metgas 1989
Mitsubishi L3OO 2.3D lang, hoog 1987/1988
Mercedes 309 lang perf. staat 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlerbaan (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

Nissan Patrol GR
demo auto, bwj. '91, 5.000 km.
Korting ’ 11.000,-.

Nissan Patrol TD '88, Toyota HiLux benz. 4x4 airco, ameri-
kaanse uitvoering '87; Isuzu Trooper TD '87;

Toyota Landcruiser TD '88.
texacars 4x4 centre. 04702-3040

Nieuw in Limburg!
~

«RODENBURG
v

Valkenburg
Broekhem 46, 6301 HJ. Tel. 04406-16668. Fax. 13565.

Porsche 944 2.7 inj 1987 ’ 49.950,-
Mercedes 190D diamant uitv 1989 ’ 39.950,-
BMW 735iautomaat 1987 ’ 39.950,-
Mercedes 300Eautomaat 1986 ’ 36.950,-
Mercedes 190D 2.5 automaat 1986 ’ 34.950,-
Mercedes Benz 200 TD blauw 1986 ’ 33.950,-
Audi 80 2.0Ezilvermetallic 1989 ’ 29.950,-
Mercury Sable V6aut. station 1988 ’ 29.950,-
BMW 324 TurboDiesel 1988 ’ 29.950,-
Audi9o 2.3E1987 ’ 27.950,-
Peugeot 405 GRD Break 1989 ’ 25.950,-
VWGoIfGTD 1988 ’ 23.950,-
Mercedesl9oEwit 1984 ’ 21.950,-
Opel Kadett GSi 2.0rood 1987 ’ 21.950,-
Saab 900 Turbo 5-drs 1985 ’ 16.950,-
Peugeot 205 XS 1.4rood 1988 ’ 16.950,-
CitroënßXl9TßS 1988 ’ 15.950,-
Audi 100cc2.3wit 1986 ’ 15.950,-
Ford Siërra 2.0 GL automaat 1987 ’ 14.950,-
Opel Kadett 1.6 D stationcar 1988 ’ 14.950,-
Honda Civic Shuttle 1.5 GL 1986 ’ 13.950,-
VWGolf I.BGTS 1985 ’ 13.950,-
AudiBoGTl.B 1986 ’ 13.950,-
Opel Manta 2.0 GSI uitv 1986 ’ 13.950,-
Renault 25GTSLPG 1986 ’ 11.950,-
ToyotaCorollaHßl.3DXl2V 1986 ’ 11.950,-
LanciaYlO 1988 ’ 11.950,-
Fiat Uno 60 S rood 1988 ’ 10.950,-
Peugeot 205KR Van-uitv 1987 ’ 9.950,-
SeatlbizaGL 1987 ’ 9.950,-
Citroën AX 10 E 1987 ’ 8.950,-
Citroën Visa 11 RE bordeaux 1986 ’ 6.950,-

INRUIL-GARANTIE-FINANCIERING-LEASING mogelijk
Wij zijn geopend van ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur.

Donderdag tot 21.00 uur.
Valkenburg-Voorschoten.

Occasions
Volvo Klijn Heerlen

Volvo 740 GL Estate 01-'9O
Volvo 740 GL 05-'B9
Volvo 480 ES Turbo 09-'BB
Volvo 460 GLE injection 02-'9O
Volvo 440 GLE 01-'B9
VoIVD 440 GL 08-'9l
Volvo 440 GL 04-'B9
Volvo 340 GL 1.7 Sedan 11-'BB
Volvo 340 DL automaat 05-'B9
Volvo 340 DL 03-'B9
Volvo 340 DL Sedan 01-'B6
Opel Kadett 1.6 GLS automaat4 deurs 05-'B6
Opel Kadett 1.3 3 deurs 02-'B9
Opel Kadett 1.3 5-deurs 01-'B7
VW Golf-Diesel 10-'B7
VWKever 01-72
Alfa Giullietta 1.6 04-'B2
Renault 11 TL 08-'B4

De Koumen 5, 6433 KG, Hoensbroek-Heerlen.
Tel. 045 - 22 00 55

Te koop gebruikte auto's
Citroen AX 11 TRE 1987; Dayhatsu Charade T.D. 1990;
Ford Fiësta 1986; Ford Escort 1600 1986; Ford Siërra
Combi 1985; Nissan Cherry 1500 GL 1985; Opel Kadett
1200 Combi 1986; Opel Kadett 1300 I 1989; Volvo 340 '85

Autohandel G.H. v. Kessel, Windraak 28 C, Sittard.
Tel. 046-515280

Te koop schade-auto's
BMW 728i1982; Ford Siërra 2300 D 1986; Ford Siërra 2 Itr
Sedan 1990; Honda Civic 1990; Mazda 626 Coupé 1986;
Mitsubishi Colt Turbo 1983; Nissan Micra autom. okt. 1991;
Opel Kadett E 12 LS 1984; Opel Ascona 16 D 1985; Re-
nault 5 TR 1990; Renault 19 1990; Toyota Carina II 1986;
Volvo 340 1985; Volvo 340 2 Itr. Sedan 1985; Volvo GLT
1988; Volvo 240 DL 1986.

Autohandel G.H. v. Kessel, Windraak 28 C, Sittard.
Tel. 046-515280

Voor ’ 750,- t/m ’ 1.500,- waarde
plukt u zelf uit de boom

bij Gottgens Sittard
bij aankoop van een occasion boven ’ 10.000,-.
Geldig t/m 31-12-'9l. Haspelsestraat 20, Sittard.

Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan Opel

' Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 pk wit '87; Opel Rekord

■ Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Opel Kadett Caravan
Diesel 5-drs. goudmet. '85;
Opel Kadett 5-drs. automaat
rood '84; 3x Opel Ascona
1.6 S goudmet. '84; Audi
100 cc div. extra's goudmet.
'83; VW Passat Variant Die-
sel wit '86; 4x VW Golf Die-
sel '81 '84 '85 '86; 3x VW
Golf CL '81 '86 '88; VW Pas-
sat 5-drs. groenmet. '84;
Mercedes 190 E '87, 190 E
automaat '84, 190 D '86;
Ford Siërra 2.0 GL 4-drs.
blauwmet. LPG '87; Ford
Escort 1.6 wit '85; Fiësta 1.1
rood '83; Mazda 626 GLX
2.0 12V groenmet. '88; Maz-
da 323 GLX 3-drs. blauw-
met. '88; Mazda 323 antra-
ciet '84; Fiat Ritmo 5-drs.
Wauw '84; Fiat Uno blauw
'89; Renault 18 automaat
'80; Seat Ronda div. extra's
rood '84; Citroen BK 1.6
TRS groenmet. '84; Nissan
Kingcab Diesel '86; 2x Nis-
san Sunny Diesel zilvermet.
'86 '88; Nissan Cherry
blauwmet. '82; Mitsubishi
Lancer Diesel antraciet '86.
Div. inruilers va. ’ 1.000,-.
Autobedrijf Gebrs. Domini-
kowski, Locht 38, Kerkrade.
Tel. 045-420209.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, ook schade met RDW
vrijwaring. Tel. 045-423199
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-

Ivoor uw auto!! 045-411572

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 ’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 Fiësta 1.11
CL 3-drs. '90 ’16.900.-;
Ford Siërra 1.8 CL 3-drs, s-
bak, '88 ’15.000,-; Ford
Siërra 1.6 CL Sedan '89
’21.750,-; Ford Escort 1.6
CL 3-drs. '87 ’11.900,-;
Opel Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0i
GT 3-drs. '89 ’23.500,-;
Renault 25 TX '88
’23.900,-; Renault 11 1.2
Broadway '86, ’8.250,-; Ci-
troen BK 1.4 Palmares '89
’16.900,-; Citroen BK 1.4
RE '88 ’ 14.500,-; Fiat Cro-
ma 2.0 CHT '87 ’ 12.750,-;
Laricia VlO Fire '89
’12.500,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’11.000,-; Peugeot
405 GLi LPG '90 ’ 24.250,-;
Mazda 626 2.0 Coupé GLX
'90 ’26.500,-; Mazda 626
LX HB '90 ’23.900,-; Maz-
da 323 1.6i GLX 3-drs. '90
’22.500,-; Mazda 626 1.6
LX 4-drs. aut. '85 ’ 9.750,-.
Inr., financ. en Bovag-ga-
rantiebewijs. Autobedrijf en
APK keuringsstation P. van
DIJK & Zn, Hompertsweg 33
Landgraaf. 045-311729.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063

Mercedes 190 D '89 1 eig.
’41.000,-;. 190 D 87
’29.500,-; BMW 520 i aut.
'88 1 eig. ’37.500,-; 520i
'86 ’12.750,-; 525E/520i
'84/'B7 v.a. ’7.500,-; 320i
Touring m '89 ’34.000,-;
320i/316 '84/'B7 va ’9.000,-
-732i '82 ’7.750,-; Opel
Omega 3000 sport '88 1 eig.
’28.500,-; Omega 2.0 GLi
aut. '89 1 eig. ’21.750,-;
Omega 18S/20i '87/'9O v.a.

’ 14.500,-; Senator 2.5iaut.
'88 1 eig ’ 26.500,-; Senator
3.0 '84/'B6 v.a. ’8.000,-;
Kadett sedan 1.7 D 1 eig.

’ 19.750,-; Kadett GLD sdrs
'88 ’15.750,-; Kadett 1.6/
1.3/1.2 '84/'B9 v.a. ’ 6.000,-;

Kadett Cabrio '81 ’ 10.250,-
Kadett Combi D'Bs ’ 9750,-
VW Passat 1.8 CL '89 1 eig.

’ 24.500,-; Golf CLD '86/'B9
v.a. ’12.000,-; Golf 1.3/1.6x 2'86/'BB v.a. ’12.000,-;
Golf aut. '85 1 eig ’ 12.500,-
Passat D/Jetta '84/'B5 v.a.
’7.000,-; Audi 80 S '88/'9O
1 eig. v.a. ’21.000,-; 80 D
'88 ’21.000,-; 100 2.3 GLi
'88 nw. type f 23.000,-; Alfa
75 16/18/20 '86/'BB v.a.
’11.500,-; 33 '87/'B9 v.a.
’10.500,-; Ford Siërra 2.0i
DOHC '90 1 eig. ’21.500,-;
Siërra Sedan GLD '85/'9O
v.a. ’7.000,-; Siërra Sedan
'83/'9O v.a. ’6.000,-; Siërra
combi '83/"87 v.a. ’6.000,-;
Siërra combi D '88 1 eig.
’17.500,-; Scorpio 2.0i
DOHC m '90 ’21.000,-;
Scorpio GLi '86/"88 v.a.
’12.500,-; Capri 2.3 Sexcl.
uitv. '80 ’9.500,-; Fiësta 1.1
L '85 ’7.750,-; Escort '82/
'89 v.a. ’ 3.500,-; Escort aut
'85 1 eig. ’ 8.250,-; Fiat Uno
S ie '91 1 eig ’ 16.500,-; Ti-
po i.e. '90 1 eig ’ 17.500,-;
Panda Fire '88 1 eig.

’ 8.900,-; Croma CHT '87 1
eig. ’ 12.500,-; Ritmo silver
'87 1 eig. ’ 8.750,-; Peugeot
309 GTi 1.9 '89 1 eig.
’23.500,-; 405 GR 19
Break '89 1 eig. ’24.500,-;
405 GR '89 1 eig. ’21.500,-
-205 Junior '87 ’ 10.000,-;
Renault 19 GTR '89 1 eig.
’18.750,-; 21 GTL '86r88
v.a. ’10.000,-; 11 GTX '86
’8.250,-; 25 GTS/GTX '85/
'87 v.a. ’7.500,-; Espace
turbo D DX '87 ’29.500,-;
Citroen BK 19 D '87/t.'BB v.a.
’9.000,-; BK turbo D '89
’19.500,-; BK Palmares '88
’13.750,-; BK '84/'BB v.a.
’5.000,-; CX GTi aut. '87
’14.500,-; Toyota Celica
16V '85 ’8.750,-; Saab
9000 turbo '88 1 eig
’33.500,-; 900 GLS '84
’6.500,-; Volvo 440 GLT
'89 1 eig. ’ 22.500,-; 480 ES
'87 ’ 21.000,-; 740 GLE '84/
'88 v.a. ’10.000,-; 245 GLD
combi '83/'B5 v.a. ’9500,-;
240 GL 'BArBS v.a. ’ 6.750,-
-340 '83/'B9 v.a. ’2.500,-.
Tal van goedkope inruil-
auto's. Directe 100% finan-
ciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
SCHADEAUTO'S verschil-
lende merken, bwj. '84 t/m
'90. Tel. 09-49241171960.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Wij betalen ’5OO,- tol
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Hallo ! Hallo ! Voor een goe-
de auto groot of klein va.
’5OO,- tot ’10.000,-, moei
u bij Math KOENEN zijn
Handelsweg 12, Susteren
Alles APK, financ. mog.

KADETT 13 Club '89; Kadett
12 LS en 13 LS '87 en '85;
Kadett Sedan 1.3 LS '86;
Kadett Caravan 1.3 LS en
1.2 LS Wen '85; Corsa 1.2
S '87 '84; Corsa TR 1.3 '87;
Kadett 1.2 N coupé 77; Ka-
dett 1.2 S '83; Ford Escort
1.6 L '82; Fiat Panda 34 '85.
Automobielbedrijf Denne-
man Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
INKOOP alle merken auto's,
wij betalen de hoogste prijs,
045-416239 tot 21 uur.
Suzuki Alto '88; Suzuki Alto
'82; Suzuki Swift GLS '88;
Suzuki Swift GLX '87; Nis-
san Sunny SLX 1.6 Coupé
'89; Nissan Micra GL '87;
Suzuki carry bus '86; Ford
Fiësta 1100 '85; Ford Fiësta
'85; Toyota Tercel '82; Hon-
da Accord '88; Ford Taunus
'80; Fiat Uno 60S 89; Opel
Record 2.0 S '85; Fiat Pan-
da 5-bak '87; Porsche 924
78; VW Polo '86; VW Golf
Memphis '88; BMW 315 '83;
BMW 323i'83; BMW 316 '84
BMW 318 i '85. Autobedrijf
REUBSAET, Op de vey 47-
-49, Geleen. Tel. 046-
-744944. Uw adres voor APK
keuring. Alle auto reparaties

ZONDAG
15 DECEMBER
KERSTMARKT
KOOPZONDAG

ROGGEL
van

11.00-17.00 uur
TOEGANG

[gratis]
Autocentrum VEENSTRA:
Toyota Corolla 1300 XL s-
drs. sportw. '88, ’ 16.900,-;
Mazda 323 LX 4-drs. '88,
’15.700,-; Honda Civic 14
GL als nw. '88 ’ 16.900,-;
Honda Accord 2.0 EX '87,

’ 17.900,-; Peugeot 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
1800 GT BBS uitgebouwd
'88 ’23.500,-; 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. '87 ’12.700,-;

' Opel Kadett 1300 Club '85. en '88 v.a. ’ 10.500,-; Volvo- autom. '84 ’6.250,-; Lada. 2105 '87 ’4.900,-; Bovag-
t garantie, inruil, financiering.
! Autocentrum P. Veenstra,. Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaal. Tel. 045-752999.

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Opel Asco-
na 1.6 D 5-bak '86; Audi
100cc nw. mod. '84; Toyota
Corolla 1.8 GL diesel '85;
Eend 2CV6 '84; Porsche
924 Targa '81; Opel Kadett
5-drs. 12 S '80; BMW 323i
168 pk, zeer apart '81; Nis-
san Cherry 1.3L 12-'B2; VW
Golf GTi 5-bak sportw. '82;
VW Golf diesel '82; Porsche
924 i.z. g.st. 76; Volvo 343
GL autom. '80; Nissan Sun-
ny '83; Ford Escort 1.3 L '81;
Opel Kadett Caravan 12 S
'80; Mitsubishi Colt GL '82
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.

Opel KADETT 1.2 LS '86;
Ford Escort 1.6 CL nw. type
'86; Ford Fiësta nw. type '85
Seat Ronda 1.2 GL '84; Ford
Escort 1.1 Laser 5-bak '84;
Mitsubishi Galant 2.3 Turbo-
diesel GLX '84; Ford Escort
1.6 L 5-drs. '83. Garantie-
service-inruil-financiering.
Autobedrijf Dortangs, Al-
taarstr. 2, Schinnen 04493-
-2211
Metro Surf 3-drs. 40.000 km
'86; Metro 1300 GT 3-drs.
'87; Montego Estate 5-drs.
'87; Mitsubishi Pajero Turbo
intercooler 4 WDR '90; Re-
nault R 9 TL '84; Metro 1000
'85, 40.000 km 3-drs.; Mit-
subishi Colt Turbo 118 pk
'84 orig. 83.000 km; prachti-
ge Rover 213 SE automaat
met veel ace. '87, 61.000 km
HAVE, Industriestr. 31, Sit-
tard. Tel. 046-515195.
Mits. Colt 1.5 GTi '88; Re-
nault 21 GTS '88; Lada Sa-
mara 1.3 '89; Austin Metro
GT '86; Ford Escort 5-drs.
'87. Autobedr. BALT BV.
Kasteelln. 1, Heerlen. Tel.
045-721541 naast GAK.
Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
eig. ’18.750,-; Accord 2.0
'86-'BB va. ’ 12.000,-; Pre-
lude EX '84 ’ 11.000,-; Inte-
gra autom. '87 ’14.500,-;
Mazda 626GLX D '88 v.a.
’16.500,-; 626 GLX '86-'9O
va ’ 9.500,-; 626 2.0 Coupé
'88 1e eig. ’19.000,-; 323
GLX '85-'B7 va. ’7.000,-;
RX 7 '80 ’ 7.750,-; Mitsubi-
shi Colt GLX '85 ’7.500,-;
Galant turbo D '85 1e eig.

’ 9.000,- Nissan Bluebird
'88-'B9va. ’13.500,-; Blue-
bird 2.0 Combi '85 1e eig.
’8.750,-; Sunny Combi D
'85 ’7.500,-; Cherry '85
’7.750,-; Lada 2105 '90 1e
eig. ’7.250,-; Hyundai Stal-
lar '85 ’4.750,-; Suzuki
Jeep SJ 413 '80 ’11.500,-;
Porsche 924 '80/'B4 v.a.
’12.500,-; 944 aut. '84

’ 32.500,-; Daihatsu Carry
'83 ’ 2.750,-; Lada Samara
1.3 88 ’7.900,-. Tal van
goedkope inruilauto's. Di-
rekte 100% financ. mog.
Han van SINT-MAAR-
TENSDIJK, Trichterweg 109
Brunssum. 045-229080.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

Ford Escort 5-drs. 1.3
Opel Corsa TR '86; >fc
Kadett 14i '90; Opel Aso -aut. '88; Opel Kadett G9.
Toyota Camry 2.0 GLi
Opel Omega 2.0 i '87; <<
Kadett GSi '88. AutoW
TERHARK, Sportstraat
Kerkrade-W. (Rodaterrt
Tel. 045-424890.
GG-AUTO'S biedt aan
bruikte auto's in per*
staat zoals: Volkswa!
Ford; Opel; Fiat enz. -auto's zijn voorzien
prijskaarten op ons teff
Alle auto's boven prijsktë

’ 7.500,- zijn voorzien 'een ANWB-techno-rapP
Tot ziens? GG Auto's, H
renweg 286, Heerlen.
045-224172 (grote *Heerlen-Brunssum) _,

Sloopauto's I——; —]L
Te k. gevr. loop-, sloop-'

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs
ümburg. Te1.045-254Q4jj

RAPIE Stiba lid vraagt W -sloop- en schadeauto's, * ivrijwaringsbewijs. Locht 'Kerkrade. Tel. 045-4234jj >
Te k. gevr. SLOOP- \f
schade auto's, tev. in-
verkoop gebr. auto-onc*
A. Korter. Tel. 045-22905
Te k. gevr. sloop-
SCHADEAUTO'S. AutflS
perij Marxer, 045-720418^
Te k. gevr. loop-, sloop",{
SCHADE-AUTO'S de h<» j
ste prijs van Limburg. '.
046-519637/046-512924 r̂
Te k. gevr. SCHADE- sWj
en loopauto's, en verWj
gebr. auto-onderdelen J"
'Wolters. Tel. 045-411480,

Bedrijfswagens
DAF 2500, kofferuitb. J>'83, 1e eig. met aanharo
hall. met kof.uitv. 15Jeuro-paletten, ’ 32.0^
excl. BTW. 0949.2407.3f3
VOLKSWAGEN gesl. tra*
porter bwj. '81, RQW,.
pers. grijs kent. LPG, "d
4-92 plus onderd. ’3.2»
Saab 96 onderd.; Gevr. 1]
derd. Norton. 045-25875»;
NISSAN Vanette DieseiJ
'88, wit, ’12.950,-. v
04906-1387 J
Ford SIËRRA 2.3 Dj*
Stationcar, 11-'B7, grijs *"
teken ’ 12.950,-. 1(

04906-1387 __J
Fiat DUCATO Diesel, 9-PJsoonsbus, 11-'87, 3

’ 17.950,-. Tel. 04906-13JÜ
Fiat DUCATO Diesel, &*
wit, 35.000 km, ’16.951*

Tel. 04906-1387 _^
Ford ESCORT Diesel B^jj
9-'B7, wit, ’9.950,-. n"

04906-1387 >
FORD Siërra diesel stat*Jcar, 8-'B9, grijs *?.

’ 15.950,-. Tel. 04906-Ijjü-
PEUGEOT 205 KA die-J8-'BB, grijs kenteken, S,
f 12.950,-. Tel. 04906-135-
PEUGEOT J-5 diesel,!,1
'87, lang, hoog. ’14.96"'
Tel. 04906-1387. j
VW POLO diesel, frjj
grijs kent., 90.000 z,
f 12.950,-. Tel. 04906-ïW>

| Te k. GOLF diesel, t'BB, fbanken en ruiten gr.kej^

" nw.st Steenkoolstri H'brp>
i

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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Nederlandse spaarmarkt
steeds overzichtelijker

zelfstandige spaarbanken, die
zich vanouds hebben verenigd in
de Spaarbankbond. De grootste
van die negentien is de Verenig-
de Spaarbank Groep, op de voet
gevolgd door de SNS Bank. De
overige spaarbanken zrjn een
stuk kleiner.
Concurrentie tussen de spaar-

banken kwam in het verleden
niet voor, omdat ze sterk regio-
naal georiënteerd waren. Er wa-
ren zelfs steden en dorpen met
een eigen spaarbank. Pas in de
jaren tachtig kregen de Verenig-
de Spaarbank en de SNS Bank
landelijke ambities. En sinds die
tijd hengelen ze in dezelfde plas.

Hoewel de SNS Bank en de VSB
elkaar tegenwoordig onbe-
schaamd beconcurreren, kun je
soms aan de buitenkant van een
vestiging niet zien of de bank bij
de SNS-groep hoort of bij de
VSB. Want ze noemen zich alle-
maal 'spaarbank met de S. Alle
banken die lid zijn van de Spaar-

bankbond mogen immers die ti-
tel voeren.

undeling
(Spaarbank hoopt door dereorga-
jj-jtie de slagvaardigheid en renta-u*it te verbeteren. De ondersteu-l^e diensten zullen daartoe
t oen gebundeld. De verwerking

betalingen, spaargelden en ver-

zekeringen (ondermeer in Maas-
tricht) zal worden samengevoegd in
Arnhem en Groningen.

De cliëntenadministratie verhuist
van derekencentra in Maastrichten
Wageningen naar Amersfoort. Het
betrokken personeel kan meever-
huizen. Het rekencentrum in Maas-
tricht blijft wel gehandhaafd. Daar
wordt de administratie voor de
SNS-directie verricht. Het hoofd-
kantoor van de SNS Bank blijft in
Den Bosch.

Kantoren
Ook de 335 vestigingen van de SNS
Bank in heel oost-Nederland tussen
Maastricht en Groningen worden
door de reorganisatie getroffen. In
de kantoren blijft alleen personeel
zitten dat de gebruikelijke service
aan het publiek verricht.

Ondersteunende specialisten, zoals
bij voorbeeld effectenadviseurs,
gaan vanuit de hoofdkantoren van
de provinciale werkmaatschappijen
functioneren. De SNS Bank heeft in
Limburg ongeveer 50 kantoren.

Om betalingsverkeer kostendekkend te krijgen

Klanten Rabobank
moeten betalen

UTRECHT - Als eerste grote bank-
organisatie komt de Rabobank met
tarieven voor haar particuliere klan-
ten. Tevens verhoogtRabo de credi-trente en schaft zij de valuterings-
methode af, de methode waarbrj er
tijdsverschil zit tussen af- en bijboe-
king bij overschrijvingen.
In een toelichting op deplannen zei
deheer C. van Tiggelen van de pro-
duktgroep Betaaldiensten van de

bank te verwachten dat bij een on-
gewijzigd betaalgedrag op jaarbasis
68 procent van de Rabo-klanten tus-
sen de nul en f25 per jaar extra
kwrjt zal zijn. Dertien procent gaat
er op vooruit, 15 procent is f25 tot
f5O extra kwijt en 4 procent moet
meer dan f5O bijbetalen.

Het doel van de operatie is een sa-
nering van het betalingsverkeer,

waarop de banken volgens zeggen
grote bedragen moeten toeleggen.
Rabobank Nederland heeft de aan-
gesloten banken geadviseerd per 1
mei een standaardpakket voor be-
taaldiensten in te 'voeren. Dat kost
de klant f 25 per jaar. In dit pakket
is er een beperkt vrij gebruik van
kasopnamen bij kantoren met een
geldautomaat, van bankoverschrij-
vingen, acceptgiro's en rekeningaf-
schriften. Boven bepaalde grenzen
moet worden bijbetaald. De condi-
ties van cheques en passen en het
gebruik ervan veranderen niet.Kos-
tenloos en onbeperkt blyven bij-
schrijvingen, de geldautomaat (bin-
nen de tariefvrije uren), kasopna-
men als het kantoor geen geldauto-
maat heeft, machtigingen (incasso),
interne overboekingen naar spaar-
rekeningen en leningen en saldo-
informatie via de geldautomaat.

beurs

Vast
- De AmsterdamseJ^ctenbeurs heeft vrijdag de vaste

die in de ochtendurenjtstond, gedurende derest van de
fyg Weten vast te houden. DaarmeeL^f Amsterdam in lijn met deV^zen van Londen, New Vork en
VJty°- De publikatie 's middags
rC 1 de consumentenprrjzenindex in
ov. herenigde Staten, waaruit bleek
Vj ."et met de inflatie daar wel meevi**> nam de beurs voor kennisge->t aan.

V^l van de handel was het gevolg
v^ termijncontracten waardoor
j^uit de optiebeurs vraag ont-

ov *"d. Handelaren waren het er niet
*iet>r eens °f institutionelebeleggers
be tl vrijdag op de markt hadden
ji geven. In ieder gevalhad het her-
tel v?n de koersen een behoorlijk

hnisch karakter nadat de koer-
(jJV de laatste tijd onder verkoop-
h^fc teveel hadden moeten inleve-

w stemmingsindex sloot met een
l^jst van 1,1 punt op 88,0 na een
i^jBste noteringvan 88,2. De koers-
tjo^* algemeen, waarin de interna-
feft e aan<*elen zwaarder meewe-
"UhV sloot met een winst van 2,5
iVj/^n op 191,30. De internationale
Ble?.rden lagen goed in de belang-
% Ag Akzo kon onder invloed
L Amerikaanse vraag f 1,90 aan-
**eM op f 128'40- Philips rea-
(£ J«e op belangstelling uit dezelf-
r4v)L*?oek met een winst van negen
iC£elljes op f 30,30. Er werden in
(Jttj be,ltelling ruim 1,5 miljoen aart-

je nin dit fonds verhandeld.
h*°ptiemarkt werd vrijdag over-
ig st door de vraag naar call-opties
k^ gevolg van de flinke koersstij-
"ïo¥j°P de aandelenmarkt. De tota-"0Zet kwam vrijdag uit op 41.000
{"kif, acten- In opties op de EOE-t^e* werden 11.000contracten ver-bid en in opties Philips 8.400.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 41,70 41,70
ABNAmroAinF. 78,30 78,50
AEGON 118,10 120,00
Ahold 75,00 75,90
Akzo 126,50 128,40
Alrenta 189,10 189,00
Amevcert 493 50,60
Bolseert 43,40 43,20
BorsumüW.cert 583 58,50
Bührm.Tetc. 37,60 38,30
DAF 22,10 23,10
DordtschePetr. 129,40 132,10
DSM 96,00 96,50
Elseviereert 95,00 96,80
Fokker eert 27,60 28,30
Gist-Broc.cert 30,40 30,70
HCSTechnology 1,60 1,60
Heineken 151,80 153,40
Hoogovens nre 46,50 46,90
HunterDouglas 57,00 56,70
IntMüller 55,50 55,50
IntNedGr.c. 44,60 453
KLM 38,10 38,50
Kon.Ned.Papier 443 44,80
Kon. Olie 140,40 143,10
Nedlloyd 53,50 53,50
Océ-v.d.Gr. 59,70 60,10
Pakhoed eert. 41,50 41,90
Philips 29,40 30,30f
Polygram 41,50 41,60
Robeco 91,80 92,70
Rodamco 58,00 57,70
Rolinco 92,50 93,70
Rorento 69,10 69,20
StorkVMF 40,60 413
Unilevercert 173,60 174,80
Ver.BezitVNU 71,80 71,70
VolmacSoftw. 21,40 23,40
VOCnrc 40,70 41,10
Wessanencert 77,60 783
Wolters-Kluwer 593 60,10

Avondkoersen Amsterdam
Kon.Oüe 142,50-1433 (143,10)
Philips 30,30-30,60 (30,30)
Unilever 174,60-176,40(174,80)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 48,80 48,50ABNAmroHld.prf. 5,95 597ACF-Holdingc. 33,50 33,50
Ahrend Groepc. 120,00 120,00
AsdOptionsTr. 10,00 1010Asd. Rubber 33 33Ant. Verff. 4303
AtagHold.cert 112,00 112,50
Athlon Groep 403 40,50Athlon Groepnre 40,50 403Autlnd.R'dam 84,00 8400
BAM Groep 84,50 843Batenburg 112,50 114,00
Beers 110,00 110,30
Begemann 118,00 117,00
Belindo 349,00 349,00
Berkei's Patent 1,16 1,06
Blydenst-WilL 31,50 323

Boer De,Kon. 197,00 202,00 'BoerDeWinkelb. 74,00 76,50
Boskalis Westm. 213 21,30
Boskalis pref. 233 23,10
Braat Beheer 32,50 32,00 aBreevast 11,40 11,80Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 800,00 820,00
Calvé-Delftcert 1103,00 1112,00
CinduIntern. 130,00
Claimindo 333,00 330,00
ContentBeheer 22,60 22,50
CreditLBN 29,50 30,40
Crownv.G.eert 139,50 140,00
CSM 82,90 83,10
CSMnrc 83,40 8400DAF eert. 19,10 19323,70 243 fDesseaux 38,50 38,70Dorp-Groep 393 39,50Draka Holding 22,50 22,60
Econosto 26,50 2670
EMBA 220,00
Eriks Holding 76,50 78,00
Flexovitlnt. 65,50 65,50
Frans Maas eert. 77,50 77,50
Gamma Holding 93,50 92,00
Gammapref. 5,60
Getronics 28,80 28,70
Geveke 37,50 3770
Gevekediv'92 34,30 343Giessen-deN. 1013 101,00
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso'sKon. 95,80 95,70
Grolsch 181,50 18150
GTI-Holding 181,00 184,00 bHagemeyer 127,00 126,50
idemdiv'9l 128,50 12350
HALTrustB 13,00 133HALTrust Unit 12,90 133
HBG 192,00 192,50
HeinekenHold. 132,50 1343
Hoek'sMach. 227,50 228,00
HoUSeaS. 0,39 041
Holl.Kloos 418,00 418,00
HoopEff.bank 7,10 7,00
HunterD.pref. 2,25 2,30
IHCCaland 57,80 56,00
Kas-Associatie 32,60 33,50
Kempen & Co W 93
Kiene's Suikerw 806,00
KondorWessels 31,80 31,80
KBB 72,00 73,00
Kon. Sphinx 50,00 51,00
Koppelpoort 397,00 400,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré&Gl. 473 48,00
Macintosh 36,00 36,50
Maxwell Petr. 110,60 110,60
Moeara Enim 1152,00 1168,00
M.EnimOß-cert. 15000,00 15100,00
Moolen Holding 36,60 36,60
MulderBoskoop 55,00 aMultihouse 4,10 a 4,10
Mynbouwk.Werk. 363,00 363,00
Naeff 475,00
NAGRON 48,30 49,00
NIB 587,00 585,00 I

NBM-Amstelland 8,80 8,80
NEDAP 375,00 375,00
NKFHolding 197,00 197,00
Ned.Part.Mij 503 50,30
Ned.Springst 7050,00
Norit 22,50 22,40
NutnciaGß 146,00 146,50
NutriciaVß 155,00 155,50
Nijv.-TenCate 88,00 88,70
OmniumEurope 8,50 a
OrcoBank eert 72,00 713
OTRA 298,80 298,00a
Palthe 55,00a 50,00
Philips div.'92 28,90 29,70
PirelliTyre 18,90 19,00
Polynorm 123,00 123,00
Porcel.Fles 144,00 144,00
Randstad 383 383
Ravast 30,00 30,50
Reesink 653 65,50
Samas Groep 34,50 34,80
Sarakreek 15,40 15,40
Schuitema 1595,00 1599,00
Schuttersveld 53,00 52,30
Smit Intern. 41,50 . 41,50
Stßankiersc. 16,50 16,50
StadRotterdam e 40,00 40,40
TelegraafDe 83,00 83,20
Textielgr.Twente 83,50 84,00
Tulip Computers 19,40 19,50
Tw.Kabel Holding 121,00 b 122,30
Übbink 67,10 67,10
Union 65,10 64,80
Un.DutchGroup 3,50 3,50
VereenigdeGlas 429,00 430,00b
Vertocert. 30,00 30,00
VolkerStevin 57,00 57,00
Vredestein 14,40 143
VRG-Groep 40,40 41,80
WegenerTijl 236,30 236,30
WestlnvestF. 193 a 19,50a
Westlnv.F.wb 114,00 a 114,00f
WoltersKluwer 237,00 239,00
Wyers 31,10 31,10

Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 75,50 77,00
ABNAmroAmer.F. 64,30 64,50
ABNAmroEur.F. 66,40 67,20
ABNAmroFarEF. 51,80 53,60
ABNAmroLiq.Gf. 160,00 160,10
ABNAmroNet'..F. 78,50 78,00
ABNAmroObLGf. 170,90 171,00
AegonAandelenf. 31,00 313
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABNBelegfonds 57,80 56,40d
ALBEFO 50,10 503
AldoUarßFs 26,10 26,10
Alg.Fondsenbez. 215,00 216,00
AUianceFund 10,50 10,50
Amba 42,80 43,10
AmroNorthAm.F. 61,00 61,30
Amvabel 73,90 74,40
AsianTigersF. 56,60 57,50
AsianSelect. F. 50,20 50,00
AustroHung.F. 4,00
BemcoßentSeL 55,00
Bever Belegg. 3,30 3,30

CLNObIDiv.F. 105,50 105,50
CLNObLWaardef. 110,60 110,60
Delta Lloyd Inv. 27,00 27,00
DPAmericaGr.F. 32,40 32,20
Dp Energy.Res. 43,00
EGFlnvestm. 133,00 134,00
EMFRentefonds 65,00 6510
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 48,30 48J0Esmeralda part. 333 333Eur.Ass. Trust 6,55 6,55
EMSGrowthFund 100,80 101,00
EMSlncomeFund 99,90 100,10
EMS Offsh.Fund 99,70 100,10
EOE Dutch SUF 287,00 290,00
Eur.Growth Fund 47,90 48,60
Euro SpainFund 5,80 5,80
FarEastSelJ. 53,10 54,00
GimGlobal 50,10 50,50
Groeigarant 1,59 1,59
Holland Fund 69,50 70,00
Holl. Eur.Fund ' 46,00 45,50
Holl.Obl.Fonds 126,10 127,20
Holl. Pac.Fund 98,00 100,00b
Holl.Sel.Fonds 79,00 793
Innovest 80,00 80,00
Interbonds 524,00 525,00
Intereffektsoo 31,00 31,90
Intereffektwt 108,70 113,00
Investapart. 66,40 673
ISHimal.Funds 7,40
JadeFonds 142,10 145,20
JapanFund 16,50 17,30
Jap.lnd.AlphaF. 8200,00
Jap.Sect.Rat.Yen 7000,00
Korea Pac.Tr.s 9,00 9,00
Mal.CapitalF.s 5,60
MeesObi.Div.F. 112,80 113,00
MexicoIncomeF. 21,50 213
MXInt.Ventures 9,50
Mondibel 74,60 74,60
Natßes.Fund 1150,00 1150,00
NedufoA 121,00 b 125,00
Nedufoß 121,00 123,00
NMBDutch Fund 40,70 41,00
NMBGeldmarktF. 53,66 53.67
NMBGlobalFund 43,40 43,70
NMBOblig.Fonds 35,00 35,00
NMBSpaard.F. 1003 100,26
NMBRentegr. F. 114,80 114,90
NMBVast Goed F. 38,20 383
New AsiaFund 6,00 6,00
NomuraWarr.F. 1,00 1,10
Obam,Belegg. 227,30 229,30
OAMF Rentefonds 13,00 13,00
OrangeFund 19,50 19,50
Pac.Dimensions 78,80 79,20
Pac.Prop.Sec.F. 29,00 29,70
Pierson Rente 110,50 110,70
Postb.Belegg.f. 55,50 55,50
Postb.Verm.gr.f. 53,00 53,00
Prosp.lnt.HlP* 3,90
Rentalentßel.:' s 144,40 144,30
RentotaalNV '■ 34,50 34,60
RGDivirentF. 48,10 48,10
RGFlorente 112,00 112,00
RG SP Groen 53,60 53,70

IRGSPBlauw 50,00' 50,10

RG SP Geel 46,30 46,70
RodinProp.J 90,00 90,00
Rolinco cum.p 71,50 70,00
Schrod-lntPri1 29,50 29,50
Sci/Techs 14,00 14,00
TechnologyFund 19,20 193
TokyoPacHold. 208,00 212,00,
Trans Eur.Fund 74,50 76,5(r
TranspacF.Yen 296,00 308,00»
Uni-Invest 19,00 15,00
Unicolnv.Fund 75,10 75,10
UnifondsDM 30,00 30,00
Vaste Waard.Ned 65,00 64,80
VastNed 108,00 108,50
VIBNV 62,10 62,10
VSBMixFund 50,00 50,00
VSBRente Fonds 107,60 107,60
WBO Intern. 65,60 66,00
Wereldhave NV 119,00 117,50
YenValueFund 80,30 81,00
ZOMFloridaF.* 46,40 46,40
Parallelmarkt
Alanheri 30,20 303
ABF 106,40 106,60
Berghuizer Papier 45,50 46,50
BesouwVan eert 61,00 61,00
Biogrondßelegg. 10,90 103
Comm.Obl.F.l 95,80
Comm.Obl.FJ 95,70
Comm.Obl.F.3 95,90
DeDneElectr. 13,00 12,50
Delta Ll.Dollarf. 62,80 62,80
Delta Lloyd ECU 59,60 60,30
Delta Lloyd Mix 57,40 57,60
Delta LloydRent 563
Delta Lloyd Vast 55,20 55,20
Dico Intern. 83,00 83,00
DOCdata 6,50 6,50
Dutch TakeOv.T. 44,40 44,30
Ehco-KLM Kleding 38,50 383
E&LBelegg.l 63,20 63,40
EiLßelegg.2 70,10 70,20
E&LBelegg.3 105,10 105,10
E&LBelegg.4 74,40 74,50
E&LKap.Rente F. 102,20 102,30
FreeRecord Shop 273 27,50
GaiaHedgel 105,50 107,90
Geld.Papier c. 68,00 69,50
German City Est. 47,50 47,50
GoudaVuurvast 743 75,00
Groenendijk 46,10 46,10
Grontnuj 49,60 49,80
HCA Holding 47,00 473
Heivoet Holding 36,50 37,00
Hes Beheer 37,00 37,00
HighlightDev. 17,00
Homburg eert I,loe 1,15
Inter/ViewEur. 33 3,40
Kühne+Heitz 41,30 41,60
LClComput.Gr. 5,60 6,00
Melle,van nre 45,50 47,00
Nedcon Groep 38,40 38,50
Nedschroef 87,50 87,70
Neways Elec. 5,50 5,60
NewEur.HtlsDM 20,50 a
NewtronHold. 23 2,20
Pan Pac. Winkel 10,60 10,60

PieMedical 4,70 4,80
SimacTechniek 113 U.50
Shgro Beheer 45,80 46,00
SuezGrFund 50,00 50,00

1,30 1,70
Vilenzolnt. 37,00 e 37,10
Welna 237,00 238,00
Wereldhave 4,30
Weweler 36,00 35,70
Wall street

12/12 13/12
aUiedsignal 38 38Vs
amer.brands 40' A 40' A
amer.tel.tel 37'/e 38V»
amococorp 47'/» 47 Vb
asarco mc. 187/s 19'/a
bethl. steel 12 Ul/»
boeing co 42Ys 43
can.pacific 17%
chevron 66% 67
chicjuita 353/8 35'/»
chrysler 11Vi U'A
citicorp 10 10
cons.edison 0 26%
digitequipm. 55125 57%
dupont nemours 45% 44%
eastman kodak 45% 45%
exxoncorp 57% . 57%
ford motor 25 25' A
gen. electric 66% 67%
gen. motors 28% 28%
goodyear 48% 48%
hewlett-pack. 49% 49%
int.bus.mach. 88% 88
inttel.tel. 51 51%
kim airlines 21% 21%
mcdonnell 70% 71%
merck co. 148% 149
mobiloü 64% 64%
penn central 23 23%
philips 16% 17'/»
primerica 32% 33
royal dutch 79% 80
sears roebuck 34% 35%
sfe-south.pac. 11V« 11%
texacoinc. 57% '58
unitedtechn. 47% 48%
westinghouse 15V« 15%
whitmancorp 12'A 12%
woolworth 25% 25%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,710 1,830
austr.dollar 1,32 1,44
belgfrank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,500 1,620
deense kroon (100) 27,45 29,95
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,07 3,32
finse mark(100) 40,00 42,50
franse frank (100) 313 34,10
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
itaLlire (10.000) 13,75 15,45
jap.yen (10.000) 134,00 140,00
joeg.din.t'm 100 - -noorsekroon (100) 27,10 29,60
oostschiU.(loo) 15,70 163

portescudo(lOO) 1,16 1,34
spaanse pes. (100) 1,66 1,82
turksepond (100) 0,0275 0,0435
zweedsekr. (100) 29,30 31,80
zwits.fr. (100) 125,00 129,50

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,79005-1,79255
antill.gulden 0,9920-1,0220
austr.dollar 1,3756-1,3856
belgiranküOO) 5,4685-5,4735
canad.dollar 1,56725-1,56975
deense kroon (100) 2830-29,010
duitse mark(100) 112,6500-112,7000'
engelse pond 3,2495-3.2545
fransefrank (100) 32,960-33.010
gneksedr.(lOO) 0.9330-1,0330
hongk.dollar(100) 22.8250-23,0750
lersepond 2,9995-3,0095
ital.lire (10.000) 14,905-14.955
jap.yen(10.000) 138,705-138,805
nwzeel.doUar 0,9951-1,0051
noorsekroon (100) 28,635-28,685
oostenrsch.(lOO) 16,0030-16,0130
saudiar.ryal(loo) 47,6250-47,8750
spaanse pes.(100) 1,7650-1,7750
sunn.gulden 0,9835-1,0235
zweedse kr. (100) 30,815-30.865
zwits.frank(loo) 127,695-127,745
e.e.u. 2370-2320
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3= 100)
algemeen 188,80 191,30
id excl.kon.olie 180,70 182,50
internationals 1943 1973lokale ondemem. 184,40 186,40
id financieel 131,40 132,80
id niet-fmanc. 235,70 237,60
CBS-hêrbeleggingsindex (1983=100
algemeen 268,80 272,40
id excl.kon.olie 242,90 245,40
internationals 2883 2933lokale ondemem. 247,40 249,70
idfinancieel 193,70 195,70
id niet-fmanc. 299,10 301,60

CBS-stemmingandex (1987=100)
algemeen 863 88,00
internation 81,80 83,10
lokaal 873 883
fin.instell 883 893
niet-fmanc 873 883
industrie . 963 97,70
transp/opsl , 963 97,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,330-20,920, vorige
20,590-21,190,bewerkt 22,530laten,vorige
22,790 laten.

Zilver onbewerkt 185-255,vorige 185-255,
bewerkt 300 laten, vorige 300 laten.

Dow Jones

Industrie "]**+ 193

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. &

abn amro c jan 423 370 0,40 O,S
abnamrocapr 42,50 251 1,40 1,41
abnamro c apr 45,00 260 03a 0.5(
abnamrocj94 323 820 10,00 10,(K
aegn cjan 100,00 655 193 a 20,01
aegn c apr 125,00 224 2,90 3.21
aegn pjan 140,00 655 22,80 a 205(
aegn p apr 115,00 200 23 1,71
dsm cj94 95,00 275 103 ILS
coc c dcc 270,00 296 33b 5,81
coc c dcc 275,00 1765 1,10 IJK
coc c dcc 280,00 523 0,30 0,51
coc cjan 250,00 340 24,00 a 26&
coc cjan 275,00 397 4,00 5,61
coc cjan 280,00 925 2,10 3,3
coc c feb 260,00 403 173 a 19,31
coc pdec 260,00 400 03 0»coc pdec 270,00 514 13 0,8
coc pdec 275,00 1108 3,80 t«
coc pdec 280,00 274 8,00 5.H
coc pjan 260,00 320 1,20 0,91
coc pjan 270,00 705 33 2.H
coc pjan 275,00 497 53 4,01
coc pjan 285,00 1294 123 l»M
coc papr 280.00 210 9,80a 8.21
mg c apr 473 210 1,40 1.5(
ing cj94 47,80 732 4,50 4,91
ing pj94 47,80 239 5,00 4,5(
kim cjan 40,00 299 1,10 1,11
phil cdec 30,00 309 0,40 0,9(
phil c dcc 323 250 o,loa 0,11
phil cjan 30,00 739 03 \M
phil cjan 32.50 426 0,40 0,51
phil capr 30,00 198 2,10 2,71
phil capr 32.50 550 1,20 1,5(
phil c ju) 30,00 214 2,80 3J(
phil c 093 30,00 2237 5,70 6,51
phU c 094 45,00 885 23 2,41
phü pjan 30,00 629 13 OJX
phü pjan 35,00 187 53 4,7(
olie cjan 140,00 345 3,40 5.4C
olie cjan 145,00 324 1,40 2,4(
olie cjan 150,00 385 0,70 IJK
tops e dcc 530,00 303 4,00 9,6t
tops cdec 540.00 505 13 3JK
tops cjan 550,00 220 3,00 5,0t
tops pdec 530,00 298 4,70 IJK
unil cjan 170,00 409 63 7.2C
unil cjan 180,00 254 1,40 1,7"
voc papr 423 270 2,80 a 23

I=laten g=bieden+ei-4i«.
b=bieden h laten-, ei-di».
c = ez-claim k gedaan + h
d=e«-dividend I gedaan-g
e gedaan«bieden »k = slotkoers vorige di
t gedaan-laten sk=sletkoers gistereo

Handjevol
Verwarrend? 'Gelukkig' slokken
de VSB en de SNS Bank de
overgebleven kleine zelfstandige
spaarbanken op, zodat er in Ne-
derland over enige tijd wellicht
nog maar een handjevol spaar-
banken over is. Het is ook niet
uitgesloten dat de VSB nog eens
met de SNS Bank gaat fuseren
of samenwerken. Dat zegt de
VSB. Maar de kleinere SNS
Bank heeft met die gedachte
méér problemen, naar het
schijnt

Stroomlijning nodig in fors gegroeide organisatie

250 banen weg bij SNS Bank
Van onze redactie economie

- Bij de SNS Bank verdwijnen dekomende drief* 250 van de 2400 arbeidsplaatsen. Zoals het Limburgs Dag-
j*a vrijdag al meldde, zullen plusminus 50 banen in het dis-et Limburg verdwijnen. De exacte aantallen staan nog niet
*jjt. Door natuurlijk verloop en interne herplaatsing kunnen

ontslagen worden voorkomen. Dat is gisteren ge-
j*andeerd door de secretaris van deraad van bestuur, W. van

Gedwongen verhuizingen sluit hij niet uit.

.stroomlijning' is volgens Van"Chove een logisch gevolg van de
i^usche groei van de SNS in de

jaren. .Daardoor is eenj** aantal overlappingen ont-(***" Volgens Van Bochove is ook
gestaag dalende winst een aan-
J*"ig geweest. De voorspelling
IJ topman J. Vugts dat dit jaar de

met 50 procent zou
J^stijgen, „moet worden genuan-
~", aldus Van Bochove.

economie

DOOR LUUK SENGERS

DEN HAAG - Het doel van de
VSB Groep om op den duur alle
spaarbanken in Nederland te
verenigen, komt een stapje dich-
terbij als de Nutsspaarbank in
Den Haag bij haar aanschuift. De
VSB Groep is niet de enige die
vist in de vijver met spaarban-
ken. Hetzelfde doet de SNS
Bank, op de VSB Groep na de
grootste spaarbank in Neder-
land. De Nederlandse spaar-
markt wordt op die manier
steeds overzichtelijker.

Nederland telt nu nog negentien

Groothandel
Medicopharma

wordt gered
ZAANDAM - De groothandelsacti-
viteiten van de in surséance van
betaling verkerende Medicopharma
worden afgezonderd en onderge-
bracht in een nieuwevennootschap,
Medicopharma Groothandel BV.
Deze zal de afspraken met de be-
staande afnemers nakomen. Voor
Tholen in Nieuwegein, een vrij klei-
ne dochter die zich richt op detand-
verzorgingsmarkt, is intussen het
faillissement aangevraagd.

Dit is de huidige stand van zaken in
de sanering van de groep. Deze sa-
nering is volgens de bewindvoer-
ders eigenlijk alvoor het ingaanvan
de surséance begonnen. Zo was al
een begin gemaakt met de liquida-
tie van de Britse groothandelsacti-
viteiten. Onderhandelingen over de
verkoop van Pennex in Amerika en
Aesculaap in Nederland bevinden
zich in een vergevorderd stadium.

Directie en bewindvoerders zien
goede toekomstkansen voor de
overgebleven Nederlandse bedrij-
ven. De vooruitzichten zijn zodanig,
dat huisbankier ABN Amro heeft
besloten het bestaande krediet te
continueren.

munt
Uit

P&C
De P&C Groep (Peek & Clop-
penburg, Mac & Maggie en
Somebody) verwacht in het lo-
pende boekjaar, dat 25 januari
eindigt, een nettowinst te beha-
len van circa f 16 miljoen. In
1990/91 werd netto f 13,4 mil-
joen verdiend. Bij de vooruit-
zichten in het jaarverslag sprak
de raad van bestuur de ver-
wachting uit dat de resultaten
zouden stijgen indien de posi-
tieve ontwikkeling van de bo-
venkledingmarkt zou aanhou-
den.

Porsche
Porsche-topman Arno Bohn is
verongelukt bij een proefrit
met een auto uit zijn eigen fa-
briek, zo is vrijdag bekendge-
worden. Bohn is inmiddels
weer thuis om te herstellen.
De topman maakte op een
proefterrein een rit met een
sportwagen van het type 911
Turbo, die was bedoeld om bij
races te gebruiken. Bij het ver-
snellen vloog Bohn met de
wagen uit de bocht.

Graan uit VS
wacht in havens
van Sovjetunie

WASHINGTON - Schepen met
Amerikaans graan liggen in enkele
havens in de Sovjetunie te wachten
om te worden gelost, terwijl het
voedseltekort in de grote steden
met de dag groterwordt. De Sovjets
zijn de verplichting om de vracht-
kosten van het graan te betalen niet
nagekomen voor sommige schepen.
De kapiteins weigeren daarom hun
lading af te staan.

„We proberen het zo snel mogehjk
op te lossen", aldus een woordvoer-
der van het Amerikaanse ministerie
van landbouw. De woordvoerder
legde uit dat de Vnesjekonombank
(de bank voor buitenlandse handel)
wel het geld heeft om de vrachtkos-
ten te betalen, maar dat als gevolg
van het snelle personeelsverloop by
de bank de cheques niet zijn uitge-
schreven.

De Sovjetunie is de grootste klant
voor Amerikaans graan. De VS heb-
ben dit jaaral 3,1 miljard dollar aan
kredietgaranties toegekend voor de
graanexport naar de Sovjetunie.

Ontslag
De directie van de papierfa-
briek Van der Spruijt in Enk-
huizen heeft voor zes vak-
bondsleden ontslag aange-
vraagd. Volgens een schrijven
aan de betrokken werknemers,
van wie een aantal tussen 35 tot
44 jaarbij het bedrijf werken, is
een actie van de FNV-bond
Druk en Papier de directe aan-
leiding. Van der Spruijt, waar
ongeveer 25 mensen werken,
betaalde regelmatig de salaris-
sen te laat uit. Pas na afloop
van een door de bond gesteld
ultimatum, werden de salaris-
sen over oktober en november,
met vertragingen van ruim een
week betaald. In een brief aan
de FNV-bond dreigde directeur
H. Walgemoed jr. eind novem-
ber al met ontslag van zestien
technische werknemers, als
'enige dagen te late betaling
hen te veel wordt.

Inflatie
Voor het eerst sinds september.
1990 is de inflatie in Groot-Brit-
tannië weer gestegen. De con-
sumentenprijzen stegen in
novembermet 0,4 procent en in
de twaalf maanden tot en met
november met 4,3 procent.
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Omstreden schilderij

(ADVERTENTIE)

HET WINTERNUMMER NÜ OVERAL TC KOOP 1
PIER PAOLO PASOUNI, HALFGOD VAN DE HOMOSCENE. Een werkelijk KMttmid, l_fF__t_____&**mm
zeer Indringend verhaal over Mn van de grootste en meest verguisde kunstenaars van Italië. f If lj_mÊË___mi_W—W
FORMULE I: ALESSANDRO NANNINI. PaulKeysers Interviewde hem over zn noodlottige ; Jl M \\WEBl_tk ?
hellcopterongeluk en zl)n levensgevaarlijke come-back. f jf^***|[ _1J '10 PAGINA'S PARTYMODE. Italië Magazine fotografeerde In Des Indes kinderen In grote^nen»en4oeren. / |fc£ U__\ IWINTERSPORT IN CORTINA D'AMPEZZO. De Franse natuur wordt bruut geofferd aan de / Sr.J*»** *S|H3 fOlympische Winterspelen '92, maar In Italië slagen ze er In Cortina vrijwel ongerept te houden: eenfotoreportage, i ** lDE JACHT OP WILDE ZWIJNEN. MEER DAN BEESTACHTIG. / Sub- «T"* _____\ I
Mens enzwijn leveren In de Ugurlsche bergen een gevecht op leven en dood. Alle wapens zijn toegestaan. — *^j> J
DE KEUKENS VAN VENETO, FRIULI-VENEZIA GIUUA ENjfRENTINO-ALTO ADIGE. '__t________\__
Bestseller-schrijfster Claudla Roden bericht o.a. over de delicate en kleurrijke keuken van deVeneto. / JH _M___T^
MARJON VAN ROVEN. Italló op maandag. "C^-'B ____?!
DE RIJKSTE VRIJGEZELLEN VAN ITALIË IN DE AANBIEDING. £JÈ M
THE BEST OF SEASONS MAGAZINE, ALBRECHT DURERSTRAAT 2,1077 LZ AMSTERDAM

,-

TÏERKKWHISMAKINO VAN ’ 9,50 VOOR ’ 7,95
I—— ■ : —: -^— u : —■

(ADVERTENTIE)

WIJ ADVISEREN
EXACT!

sas»
03 KINIHOUSE£D automatisering

«EStK*3 5

Telefoon Oj^^a
\ Fax J

" Sigma Coatings is ingesprongen op de rel rond de restauratie van het nu omstredenkunstwerk 'Whos afraid ofred, yellow and blue lII Het schilderij werd door de restaura-teur met een roller en een sneldrogende verf overgeschilderd. Hij had echter gezegd hetschilderij met 2 miljoenrode puntjes te herstellen.

..
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Auto onderdelen en accessoires

Startproblemen?
Kerp heeft voor elke auto, bus of

vrachtwagen de juiste accu op
voorraad!!

Nu met 2 jaar volledige garantie.

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

Te k. Golf GTi BLOK 1600,
lopend te horen. Tel. 045-
-210072.
Te k. SKI-IMPERIAAL voor
6 paar voor Opel Kadett E,

’ 100,-Tel. 045-460069.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. 15" VELGEN met re-
delijke banden voor VW en
Opel, vr.pr. ’600,-. Tel.
045-214080

MOTORBLOK Mercedes.
200 D, ’1.000,-. Tel.
045-224899

;VW Golf l.m. SPORTVEL-
GEN 14" 6 J, met nwe ban-
den, ’ 850,-. 045-753053.
Te k. compl. VW-Golf GTi
MOTORBLOK 18i plus s-
bak en bedrading, bwj. '83,
vr.pr.’ 1.350,- 045-753778
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
2.251. en 1.15br met oploopr
en torsiveren. 045-459181.
T. k. 2 AANHANGWAGENS
plm 2.00 mx 1.1Om ’350,-
-per stuk, 1 grote bagage-
aanhangwagen I,Bomx
I.lomx6ocm ’300,-. Tel.
045-312189.

AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
AANHANGWAGEN t.k.,
dubbelasser. Pr.n.o.t.k. Tel.
04492-2738. .
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Motoren en scooters

Nu of nooit
Honda V.65 Magna 1100

CC, bwj. '84 Custom
043-250089

Te koop SUZUKI GT 500 CC,
bwj. 76, ’1.500,-. Tel.
04990-71892.
SUZUKI GSX 400 Impuls, 4
cyt, 60 Pk, 150 kg., 200 km.
per uur, 9.800 km., bwj.'B7,
i.z.g.st., pr. ’5.850,-. Tel.
045-463285.
Te k. HARLEY Davidson
Penhead, bwj. '59, hardstik-
ke mooi, met veel chroom.
045-727533 (na 17.00 uur)
Te k. HONDA 900 Bold'Or
bwj. '80, in orig. staat. pr.
’4.300,-. Tel. 045-217307.
MZ-MOTOR met zijspan
250 CC, plus res.motor bwj.
66, ’ 1.750,-; Jawa 350 CC
2 cyl, bwj. '59, ’1.150,-.
Beide nog in te voeren en te
restaureren. 045-441404.

YAMAHA Virage 750 Chop-
per, '81, binnensl., 12.000
km, ’ 5.750,- 043-477091.i
Te k. Harley DAVIDSON
Hardtail. Pr. 22.000,-. Tel.
04404-1262 na 16.00 uur.
Te k. HONDA KR 500 RE,
bwj.'Bs, zeer mooi, 7.500 km

’ 4.500,-. 04498-54320.
Te k. YAMAHA DT 400, off
the raad, model KT 600, '86,
en div. losse onderd. pr.

’ 2.650,-. 045-425753
Te k. YAMAHA FZ 750 bwj.
'91. Inr. mog. Tel. 045-
-412052.
Te k. SUZUKI 250cc GN,
z.g.a.n., bwj.'BB, met 2 kof-
fers, km.st. 4.000' vr.pr.
’4.500,-. Tel. 045-441356
Te k. HONDA 650 CB, i.z.g.
st. bwj. '78, pr.n.o.t.k. Tel.
045-463263.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Bromfietsen
Koopje YAMAHA DTR z.g.a.
n., ’2.150,-. Tel. 045-
-465133 b.g.g. 226170.
Te k. YAMAHA RDLC wa-
tergekoekJ, pr.n.o.t.k. Tel.
04492-1576.
Te k. MOUNTAINBIKE Puch
als nw., vr.pr. ’ 600,-. Tel.
045-254117.
VESPA Ciao, zwart, sterw.,
Pollini supersnel, ’ 695,-.
045-412570 na 13 uur.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '89,
rood/zwart, dichte win. mcl.
helm, pr. ’500,-. Tel. 045-
-416044.
Te k. zeer mooie HONDA
MTS, bwj. '87, pr.n.o.Lk. Tel.
045-416223.
Te k. Puch MAXI 2 jr. oud, i.
z.g.st. ’ 550,-; dames
mountainbike merk Torino, 1
jr. oud, ’ 285,-. 045-421539
Te k. Puch MAXI, i.z.g.st. pr.
’400,-. Tel. 045-320185.
Te k. Vespa CIAO bwj. '87,
met nwe. sterwielen en ver-
zek. ’ 575,-. 046-749545.
Bij Bert Rekers zijn de
meeste race- en ATB FIET-
SEN 1992 al uit voorraad le-
verbaar. Model 1990 en
1991 speciale prijs. Willem-
straat 85, Heerlen, tel. 045-
-726840.

Nu een echte GIANT type
Chicago voor slechts

’ 595,-. Financ. mog va.
’4O,- per maand. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerten. Tel. 045-211486.
RACE-FIETS Mereier Shi-
mano 600, mt. 60, vr.pr.
’325,-. Tel. 045-429178.
Te k. VESPA Ciau. Tel. 045-
-726043.
Te k. Puch MAXI, sterwielen
verzekering, ’ 525,-. Tel.
045-410413
Gezocht oude HONDA
bromfietsen, 4-takt, ook
defect. Tel. 045-727637
Te k. HONDA NSR, bwj.'B9,
kl. blauw/wit, i.z.g.st., vr.pr.
’3.700,-. 045-419993
Te koop BROMSCOOTER
Vespa DX 50 XL, als nieuw,
met helm en verzekering.
Schuinstr. 7, Hoensbroek.
Te koop PUCH Maxi Special
in uitst. staat, 6 mnd. oud,
met verzekering. Tel. 045-
-231120.

Sport & Spel
Te k~ TAFELTENNIS-
TAFEL op wielen compleet
voor ’ 150,-. 045-352009.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie

Caravans/Tenten
T/M 31-12-91

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
Ud Bovag

■ -
Attentie

Nu de Chateau en Homecar
ex-vertiuur caravans met
duizenden guldens korting

in de aanbieding.
RALON CARAVANS

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

STUNTPRIJZEN bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Eriba, Gruau,
Predom. Klapcaravans:
Esterel. Vouwwagens:
Scout en Trigano. Kom eens
kijken in Koningsbosch!
Prinsenbaan 180. Tel.
04743-2213. Lid Bovag.
CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt
Tel. 09-32.11722307.

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- f
VANS v.a. bwj. 1980. Tel. :
04492-5296. f
Te koop HOBBY Classic t
510, bwj. '90, vaste wc en |
luifel. Tel. 04498-54664.

Kampeerders opgelet: nu
kampeervoordeel bij Hans
Stassar: TV-antenne met
versterker nu ’85,-; winter-
tent 200x160 cm nu ’439,-;
katoenen Shelters dubb.
daks nu ’89,-; voortenten
v.a. ’399,-; 6 kg gasfles
nieuw ’ 59,50; chem. toilet-
ten v.a. ’99,-; opzetspie-
gels nu ’ 13,95; bungalow-
tenten v.a. ’469,-; cam-
pingtafels v.a. ’24,95 enz.
enz. André Jamet vouwwa-
gens v.a. ’5.195,-. Dealer
voor heel Limburg. Natuur-
lijk weer de Campingspe-
ciaalzaak bij uitstek. Cam-
ping en Recreatie Hans
STASSAR, Heisterberg 78,
Hoensbroek. 045-224200.

Te k. diverse Hobby PRES-
TIGES, alle geh. compl.
6.1 Om, 5.1Om, 5.20m,
4.80 m, 4.35m. 040-621474.

De St. Recr. Hondencf
geeft een info-avond i.
Gehoorzaam

in Manége "Op gen Hek" te V
'91. Aanvang 20.00 uur. Ii

GOLDEN-RETRIEVER-
PUPS ouders HD vrij en La-
brador retrieverpups. Tel
040-427963, na 19.00 uur
040-441432.
Kennel v.d. Kronkelhoeve
Siberische HUSKY-PUPS
met stamboom. 046-751985
Te k. voor goede stal mijn 6-
jarige lieve PONY, bruine
merrie, stokmaat 1.20m,
verkeersmak, goed ingere-
den. Tel. 04406-14822.
Middenslag SCHNAUTZER,
11 wk., reu, weg. omst. Tel.
045-351987 'Te k. Duitse Staande
DRAADHAARPUPS met
stamb. Tel. 045-257296. '

Mooie GRASPARKIETEN te
koop, ’ 12,- per koppel. Tel.
04492-1822.
Weg. trieste omst. heden
zeer goed tehuis gez. voor 2
lieve gezonde POEZEN, ge-
ster., 8 en 10 jaar. Ook voor
jonge dieren va. 3 mnd. Die-
renbesch. 046-517978 of
04409-1247.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIERS pups, met stam-
boom. Tel. 045-232294.
Te k. Duitse HERDERPUP-
PIES gefokt op schoonheid
en karakter met stamb.,
geënt en ontwormd, beide
ouders aangekeurd en HD-
vrij. Tel. 045-244408
DOBERMANN-PUPS met
stamb. van goede afstam.,
ing, en ontw. 04125-5077
Te koop wegens omstandig-
heden goedsprekende grijze
ROODSTAART 4 jr. oud mcl
kooi. Tel. 045-424501 b.g.g.
421927.
Duitse HERDER kennel
biedt pups aan van 8 weken
oud met stamb., geënt en
ontw. uit HD-vrije ouders
met eert. Tel. 045-241610
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS beide ouders certifi-
caat, Boomerhondje. Tel.
045-724852.
Te k. van part. Golden-
RETRIEVERPUPS, prima
stamboom, ingeënt en
ontwormd, tel 04138-74213
Te k. engelse gladhaar
FOXTERRIERS en bouvier
met stamboom. 04742-2209
Te k. 2 goedwakende KEN-
NELHONDEN Mechelaarsreu en teef. Tel. 04492-3421
Labrador RETRIEVER-
PUPS met stamboom en
gezondheidsgar. Tel.
04135-1931.
Goed tehuis gezocht voor I-
jarige DOBBERMAN (teef)
en toebeh., zeer lief en
trouw, goed waaks, 100%
gezond , pr.n.o.t.k., tel. 045-
-428289 na 18 u.
Te k. van part. zeer mooie
BOUVIERPUPS, zwart of
gestr. met uitm. stamb., in-
geënt en ontw. Vader: Am.
werk-kamp. 04257-9200.
RIJPAARD te koop. Tel.
045-254243
Te k. prachtige DOBER-
MANNPUPS, kampioen-
afstamming, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 08866-3151.
Te k. prachtige BERNER
SENNENPUPS, zeer mooi
getekend, ing. en ontw. Tel.
08866-3151.
Te k. "opheffing" DISCUS-
VISSEN va. ’lO,-; aqua-
riums, ionenwisselaar. Tel.
045-754230
Te k. FLATCOATED-RE-
TRIEVER pups met stam-
boom. Tel. 08306-22247.
Duitse DOGGENPUPS
zwart/zwart-wit, van kam-
pioensafst. met stamboom.
Tel. 04990-71497.
Te k. COLLIE-PUPS met
stamboom. Italieiaan 85,
Heerlen. Tel. 045-221116.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt en ontwormd
klein soort. 04750-16590.
Te koop zeer mooie YORK-
SHIRE-TERRIËRPUPS.
Tel. 045-222413.
Te k. KANARIES en Bast.;
tropen; dwergpapagaaien
en parkieten, ook tam. Die-
renspeciaalzaak de Vogel-
shop, Benzenraderweg 118,
Heerlen. Tel. 045-719254.
Te k. t.e.a.b. M.H. TEEF 20
mnd., zeer lief en waakzaam
Evt. ruilen v. klein ras
(Schipperke), 046-333425.
Div. tamme en sprekende
ARA'S, rosé en geel-kuifka-
katoes, grijze röodstaarten
en amazones, tev. inruil en
inkoop en gespreide bet.
mog. Morgen van 11.00-
-17.00 uur geopend. Fa.
Handels, Pr. Mauritslaan 2,
6191 EG Beek.
Te k. pracht, donk. Tervu-
rense HERDERPUPS, uitst.
afst. Inl.: Kennel v.h. Ka-
broeksehof, G. Hermans,
Tel. 04709-86159.

BÜRSTNER 440 TN, in nw.
st., mcl. ringverw-, omvor-
mer, schokbrekers, SSK-
kopp., porta-potti, vr.pr.
’10.750,-. Oude Heide 4,
Nieuwermagen. Tel. 045-
-317304.

Campers
Wij bouwen uw Casco
CAMPER geheel in naar ei-
gen wens. Van Haandel Ca-
ravan service Tel. 04922-
-4489.

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

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

(Huis)dieren
entrum "De Beemden"
.v.m. een elementaire
ïheidscursus
Voerendaal. Maandag 16 dcc.
nfo: 04450-3935 of 2488.
Prachtige BOBTAILPUPS
ingeënt, en ontwormd, met
garantie. Tel. 04923-62960
b.g.g. 04137-9406.
Te koop MALTHEZER teefje
7 maanden. Tel. 045-
-325773.
Te k. mooie YORKSHIRE-
Terriërs, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 045-351527.

Te k. pups van Golden Re-
trievers, COLLIES, Bouviers
Labradors, Keeshonden,
Maltezers, Teckels en York-
shires. Tel. 04958-91851.
Zo. 15 en do. 19 dcc. gesl.
Te k. 2 Perzische KATTEN 1
Smoke en 1 Silver Shaded.
Tel. 04498-51353.
Nieuw nieuw nieuw nieuw!
Ruitershop De Kloes, kluis-
str. 22, Doenrade. Voor al
uw RUITERSPORTARTI-
KELEN deze maand 10%
korting behalve op aanbie-
dingen. Tel. 04492-1038.
Akita Inu PUPS kleuren rood
gestroomd en pinto, tel.
0932-11345971.
In- en verkoop van goede
sport- en recreatiepaarden.
Stal de blauwe Steen, Rob
JOOSTEN, tel. 045-242864.

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

Lessen ENGELS, Frans, I
Duits en Nederlands info tel I
045-464733. '————————--—-■—-—- |

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in \
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428. !
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners^
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 losprijs ’4O,- per
75 min.) Tel. 045-440994.
Gespecialiseerd in het op-
leiden en slagen voor rijbe-
wijs cat. B Schakelauto!!

Bel de Vakman
U vindt Uw marmer- of
TRAVETINVLOER dof of
grauw, wij maken hem weer
mooi. Bel voor onlichtingen:
04950-43704.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg en winterbeurt. Bel vrij-
blijvend 045-726366.

HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service

Bestaande PARKETVLOE-
REN: schuren, borstellen en
verzegelen. Gratis prijsop-
gave. Tel. 045-740335.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Erkende Huwelijksbureaus

__J4^_______\
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. Luchtman.

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
Voor ingeschrevenen en introducees Nieuwjaars-Party!!!

i Woont u in Limburg
en zoekt u een partner? Nederlands grootste relatief I

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

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

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 PARTNERZOEKENDI. Naam: m/v

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

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

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburfl'
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min. van W,~—.. .. _. .—-~— —r

Zoekt U een PARTNER? bel
dan nu Huwel. Rel. Buro.
"Ledo". Eerste halflaar geen
bemiddelingskosten. Tel.
046-374424 ook 's avonds
en in het weekend.

Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raa*
uw oude spulletjes 't s"
kwijt. Piccolo's doen 'wonderen... Probeer C
Tel. 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
ledere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets oj
publiek, vanaf 21.00 uur. 's maandags 10 consumptie"
nen voor ’ 16,-.

Tev. 1 e en 2e Kerstdag geopen'
en Oud- en Nieuwjaar

vanaf 21.00 uur.
Bar Dancing De Fontein

Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen
Jeudig uitz. weduwe 66 jr.
zoekt dito WEDUWNAAR
liefst omg. Brunssum voor
gezellig samen zijn. Tel.. 045-252711 na 13.00 uur.

Wat VERKOPEN? At*
teer via: 045-719966. __.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18\
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verandas Genk N. V.

Showroom Genk-België: Hasseltweg 194 - 3600 GENK - Tel. 09 32 11 36 32 60Autobaan Heerlen-Antwerpen Afrit Genk-Oost 5 km.

Showroom geopend iedere werkdag van 10h-18h. Zaterdag en zondag van 14h-18h.
U kunt ons ook bellen voor een vrijblijvend bezoek bij u aan huis ofverstuur de antwoordbon.

AZ verandas: exclusiviteit tegen betaalbare prijzen.
Uitbreiding vun uw woon - leefruimte, 12 maanden per jaar.

Uniekereflekterende dakbedekking en super isolerende beglazing.
Uw bouwaanvraag T.b.V. Vergunning kosteloos door ons verzorgd.

Vakkundige begeleiding en plaatsing van A tot Z.

i ; . 'Antwoordbon (in gefrankeerde enveloppe A.U.8.)

Ja, ik wens een bezoek aan huis voor vrijblijvende veranda informatie.

I Naam ,
I Straat
I Postcode Gemeente '.
I Telefoon
i i "

II I fl^^l I ■f^B^^ÉÉ|osfl|
De grootsteCD-shop van de beide Limburgen ligt vlakbij de

afrit Hasselt West op de invalsweg naar Hasselt!
(Kuringersteenweg, baan Diest-Hasselt).

duizend vierkante meter met tienduizenden CD's en
een meer dan ruime keuze in cassettes en music-video's!!

Door onze rechtstreekse wereldwijde import hebbenwij een 888 (behoorlijk Belgisch bescheiden)
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands assortiment in pop, blues, country, metal, rock and roll en

klassiek. Een paar duizend verschillende45-toeren oldies konden er ook nog wel bij!

Enfin, eigenlijk is dat allemaal niet zo erg ... maar wat u als doordenkendeNederlander veel meer
zal aanspreken zijn de keiharde guldens die u bij een volgende bezoek hebt teverwachten, want:

alleaankopen bestemd voor export hebben recht op BTW-terugstorting
(20 procent of éénvijfde van uw aankoopsom!!!)

Mits voorlegging van de door de douane afgestempelde factuur!*)!
(* minimum factuur 2500 fr/f 135.)

Op nog geen half uurtje rijden, eenvoudig bereikbaar, met ruime parking gaat binnenkort r
ook voor u een nieuwe muzikale wereld open ....

Wilt u meer weten: bel gerust... 09 32 11 871 775.
(SPECIALE PRIJZEN VOOR DETAILHANDEL!)

Wij zijn dagelijks open van 10 tot 19uur! Op zondag tot 18uur! Maandag gesloten.
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Houthem kreeg voorkeur boven Maastricht voor vestiging

Frans Dassen was gedreven
voorvechter Franciscusoord

DOOR JAN DIEDEREN

HOUTHEM - Aan de naam van het
kinderrevalidatiecentrum
Franciscusoord, waar driekwart
van de opbrengst van deLimburgs
Dagbladpuzzel naar toe gaat,
wordt vaak, maar foutief het 'au-
reool' Sint toegevoegd. Begrijpe-
lijk, omdat men al gauw een ver-
band legt met de heilige die als
kinder- en dierenvriend wordt be-
schouwd. De naam heeft evenwel
betrekking op een man die voor-
alsnog niet tot derangen van heili-
gen is toegetreden: Frans Dassen.

En zo heilig was hrj niet, zeggen
degenen die hem gekend hebben.
„Maar wel een gedreven, soms te
gedreven man," zegt Henk Oude
Luttighuis, die vanaf het eerste be-
gint deel heeft uitgemaakt van de
directie van het Franciscusoord.
Maar hrj geeft volmondig toe:
„Zonder Dassen zou. het Francis-
cusoord nooit tot stand gekomen
zijn.

■Kw- rQhieffoto van Frans Dassen, inmiddels overleden, mi'
&n+f~ en naamgever van het Franciscusoord in Houthem.uco: WIDDERSHOVEN

Toekomst
Eind jaren vijftig, begin jaren zes-
tig waren er elders in Nederland al
centra voor lichamelijk gehandi-
capten; in Limburg nog niet. Een
lichamelijk gehandicapte zat tot
die tijd veelal thuis in een achter-
kamertje. Hrj was totaal verstoken
van onderwijs en werd eigenlijk
beschouwd als zwakzinnig. Al-
lengs ging men beseffen hoe on-
menselijk dat was. Bij voorbeeld
toen bleek dat een meisje zonder
handen, eenmaal wel toegelaten
tot aangepast onderwijs, binnen
twee jaar leerde lezen en met de
voeten schrijven, herinnert Henk
OudeLuttighuis zich.

De Maastrichtse textielhandelaar
Frans Dassen ondervond die on-
rechtvaardige behandeling van de
lichamelijkgehandicaptein zijn ei-
gen gezin. Hij brak zich het hoofd
over de toekomst en het levensge-
luk van zijn zwaar gehandicapte
zoon en vroeg zich af waarom deze
nergens terecht kon voor revalida-
tie en aangepast onderwijs. Hij liet
het daar niet bij, maar ondernam
actie. Hij wist krachten te mobili-
seren onder vriendenen relaties in
het Maastrichtse. Door zijn toe-
doen kwam er in 1960 aan deBrus-
selseweg de mytylschool Sint
Rafael voor gehandicaptekinderen
uit Maastricht. Ook voor kinderen
uit de naaste omgeving en zelfs uit
de Oostelijke Mijnstreek werd een
plaats gezocht op deze mytyl-
school. Er was al gauw behoefte
aan een groter complex waarin
niet alleen onderwijs zou worden
gegeven maar ook medische bege-
leiding.

Discussie
Er ontstond een discussie over de
vraag waar dit grotere complex
zou moeten komen: in Maastricht
of meer centraalin Zuid-Limburg?
Tenslotte werd gekozen voor die
centrale plek en wel een terrein
aan deOnderstestraat in Houthem.
Probleem was dat er voor zon op-
vangcentrum voor lichamelijk ge-
handicapte kinderen geen geld
voor handen was. Alleen voor de
schoolkon men rekenen op finan-
ciering van het ministerie van
Onderwijs. Dassen liet zich door
dat probleem niet afschrikken: het
geld zou er koste wat kost komen.
Dan maar acties voeren zoals lote-
rijen, verkoop van een grammo-
foonplaat, collectes op straat en in
kerken, zo namen hij en zijn me-
destanders zich voor. Doorslagge-

vend voor het miljoen dat men
wilde binnenhalen was een groots
opgezette carnavalsmanifestatie in
de toenmalige Valkenburgse Euro-
hal onder het motto 'prinsen rond
het kind. Het werd een soort
'open-het-dorp'-actie, compleet
met televisie-uitzending.

Het later naar Frans Dassen ge-
noemde oord kwam er dus. In 1964
en 1965 werd gebouwd, in augus-
tus 1966 volgde de opening. Vanaf
de allereerste dag kwamen er vele
kinderen naar het nieuwerevalida-
tiecentrum. Groot probleem bleef
hoe de revalidatie te bekostigen?
De ouders konden proberen wat

geld te krijgen van de gemeente
via de Bijstandswet. Maar eigenlijk
was dat een onhoudbare situatie.
Een bijkomend probleem was, zo
herinnert zich Oude Luttighuis,
dat er op dat moment twee revali-
datiecentra waren in Limburg: de
Maasgouw in Maastricht en het
Franciscusoord in Houthem; het
eerste wèl door het Rijk erkend en
het tweede niet. Toch bleken vele
ouders van gehandicaptekinderen
de voorkeur te geven aan Hout-
hem.

De toenmalige staatssecretaris
Kruisinga onderkende het pro-
bleem en liet in de jaren zeventig

een onderzoek doen. Het resultaat
daarvan was dat per 1 januari 1975
het Franciscusoord de zo vurig ge-
hoopte erkenning kreeg van de
Rijksoverheid. Vanaf dat moment
was ook definanciering van het re-
validatiecentrum naast die van de
school verzekerd.
Eenmaal erkend onderging het
Franciscusoord meteen de eerste
grote uitbreiding. Er zouden er nog
veel volgen, ook van de mytyl-
school. Er kwamen tussen de zes-
tig en zeventig kinderen van Maas-
tricht over naar Houthem waar-
door het totaal aantal kinderen dat
in Houthem op schoolrevalideerde
naar ongeveer 250 steeg.

" De opening van het Franciscusoord werd verricht door de toenmalige gouverneur
Charles van Rooij. Archieffoto: Limburgs Dagblad

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie
PUZZEL NUMMER 2I I j

Hoofdprijs
f 5000,-

-(eindoplossing)

Zo kunt u
deelnemen

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

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

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

Voorwaarden: om te kunnen meedingen naar de beschik-
baar gestelde prijzen moet per giro of bank ten minste drie
gulden zijn overgemaakt of op de briefkaart naast het ge-
wone porto ten minste drie guldenextra aan geldigepostze-
gels zijn bijgeplakt. U mag zoveel oplossingen inzenden als
u wilt. Hoe meer inzendingen, hoe meer kansen op een
prrjs. Bovendien geeft u meer steun aan de goede doelen
van dezePuzzelactie. 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 gedeelteworden afgestaan aan de PTT. De oplossingen
en de einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris mr. P.M.J.A.
Muijters te Heerlen die ook de prij strekkingen verricht.

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

-———^————^———————^———

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

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

Horizontaal: 1. plaats in Gelderland; 4. rustig en kalm; 9. pudding; 12. devies;
14. woonboot; 15. op elkaar; 17. benauwd; 18. zonder anderen; 19. deel van een
boom; 20. dun stuk hout; 22. flauwe praat; 23. schel; 24. zacht; 26. bevel; 28.
prul; 29. rijk aan ondervinding; 31. gravure; 33. gesneden stier; 34. groente; 35.
eekhoorn; 37. ex tempore; 38. kraakbeenvis; 39. stekelig dier; 40. kiem; 42.
onbegroeide; 44. luchtband; 45. meisjesnaam; 46. belemmering; 48. met de
nek aankijken; 50. web; 51. speelgoed; 53. de zeilen kleiner maken; 54. dun;
56. boom; 58. knaagdier; 59. wig; 61. plaats in België; 63. vals; 65. reeks; 66.
vogel; 68. interest; 69. metaal; 70. dichterbij komen; 71. hoeveelheid.

Verticaal: 1. rivier in Duitsland; 2. veilige haven; 3. vaartuig; 4. boom; 5. domi-
na; 6. oorlogsvloot; 7. aankomend; 8. steekwapen; 9. veelheid; 10. watering; 11.
in het jaar(Latijn); 13. groot vertrek; 16. en 20. bijbelse figuur; 21. zwakke; 23.
woud; 24. sleepboot; 25. sommen maken; 27. onheilsgodin; 28. schaakstuk; 29.
aan het genoemde; 30. telwoord; 32. ijzeren staaf; 34. kostuum; 36. mannelijke
hond; 41. boom; 43. rivier in Tsjechoslowakije; 44. plezier; 45. vis; 47. nieuwer-
wets; 49. iemand die uit een bepaald gebied is weggezonden en elders is on-
dergebracht; 50. bestuurder; 52. gevleugelde geest in het Perzische volksge-
loof; 54. honingbij; 55. vruchtbaarmakende stof; 57. ontkenning; 59. binnen-
ste; 60. vlug; 62. steen; 64. Griekse letter; 66. met dank; 67. senior.

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.

Oplossing puzzel nr. 2

Als u de hele puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met de cijfers 56 - 15 - 70 -62-1- 68 achter elkaar zetten.
U leest dan een woord dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt. U moet dit woord niet
alleen opsturen, maar ook goed bewaren, samen met het nummer van de puzzel, want u hebt dit
nog nodig aan het einde van onze uit 20 ronden bestaande puzzelactie.

Bewaar daarom ALLE oplossingen!
De oplossing voor puzzel 2 moet vóór 24 december a.s. in ons bezit zijn, dit i.v.m. de feestdagen'!

ii. De
wekelijkse

prijzen

.. Zaterdag 14 december 1991 "11
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wijze van de deputé en gaf hij te
verstaan diens gedrag 'voortaan op
geen wijze meer te zullen dulden.
De toorn van Sonnemans werd me-
de gewekt door het feit dat de gede-
puteerde zich ook tijdens de vorige
commissievergadering aan hetzelf-'
de 'vergrijp' had schuldig gemaakt.
Overigens kon de zitting als direct
gevolg van Hilhorst plotselinge ver-
dwoning niet tot een goed einde
worden gebracht. De gebruikelijke
'mededelingen van de portefeuille-
houder' en de rondvraag- voor de
commissieleden moesten van de
agenda worden geschrapt. „De ge-
deputeerde kan er van op aan dat
hij alle gestelde vragen keurig en
schriftelijk aan het beantwoorden
komt. Een hoop extra werk," maak-
te Sonnemans hoofdschuddend
voortijdig een einde aan de vergade-
ring.

De bewonersvan Ten Es-
schen wijzen in een brief
aan het college de plan-
nen resoluut van de
hand. „Dit wordt de der-
de keer dat Ten Esschen
in aanmerking komt voor
allerlei activiteiten. Wij
willen dat onze buurt
leefbaar blijft," ageert
Vineken.

Vineken toen tijdens een
informeel gesprek een
projectontwikkelaar zich
liet ontvallen dat het stuk
grond tussen de twee
autowegen over een aan-
tal jaren goud waard is.
Vineken: „De man had
het over een wegrestau-
rant, dat tussen de twee
autowegen uitstekend
zou passen. En een grote
supermarkt zou het in
zijn filosofie ook uitste-
kend doen. Als er zo ge-
praat wordt, ook al is het
in een wat informele
sfeer, dan geeft je dat te
denken. Volgens die ma-
kelaar zouden de grond-
prijzen over tien jaar wel
eens op zon 250 gulden
per vierkante meter kun-
nen liggen."

En nu wordt er, zij het
voorzichtig, gesproken
over vestiging van indu-
strie. Echt ongerust werd

In 1974 kwamen de be-
woners pas in actie toen
de graafmachines al de
grond aan het verzetten
waren voor aanleg van de
A76. De tweede keer ver-
zetten zij zich met succes
tegen het omstreden
Heerlense pretpark dat in
hun achtertuinen moest
verrijzen.

Dit gebied werd in het
oorspronkelijke plan als
reserve-loka'tie aange-
duid. Na de eerste in-
spraakronde is Ten Es-
schen tot een zogenaam-
de studielokatie gewor-
den: het gebied blijft
zoals het is en een besluit

«We zijn weer bereid om
te knokken voor de toe-
komst van Ten Esschen,"
ïegt de strijdvaardige
Woordvoerder No Vine-
ken van het actiecomité.
In haar Structuurvisie
Heerlense Bedrijfsterrei-
nen 1991-2000 voorziet de
gemeente op de langere
Jermijn een tekort aan
bedrijfsterreinen voor lo-
Ikale en regionale indu-
strie. Eén van de in het

HEERLEN - Vage plan-,
[ien van de gemeente
Heerlen om een gedeelte
Iran het gehucht Ten Es-
schen aan te wijzen als
industriegebied hebben
tic bewoners in alarmtoe-
Btand gebracht.

Bouwfraudeur faillietGerechtshofwijst grootste deel van claims af

taLEN - Het Gerechtshof in Den Bosch heeft de
Geënte Heerlen in de 'affaire Sondagh' veroordeeld tot
?t betaling van 900.000 gulden aan projectontwikkelaar
*n Doorn/IJsselstein uit Vaals.

De ’affaire Sondagh’
kost Heerlen miljoen Landelijk gezien is het gebruik van de

treintaxi tussen mei en oktober met 26
procent gegroeid. Koploper is Biltho-
ven waar het aantal reizigers dat de
treintaxi nam, in die periode verdub-
belde.

Gebruik treintaxi
groeit in Limburg
ROERMOND/HEERLEN - Het ver-
voer per treintaxi in Midden-Limburg
is sterk gestegen. In Venlo nam het
aantal ritten met meer dan de helft
toe. Ook Sittard en Weert zagen een
forse stijging. Dat meldt het blad Kop-
peling, een uitgavevan de Nederland-
se Spoorwegen. In Maastricht en
Heerlen was de toename met gemid-
deld zeventien procent minder spec-
taculair van aard.

GULPEN - Het aannemersbedrijf
P. in Gulpen, waarvan de eigenaar
verdacht wordt van grootschalige
bouwfraude, is door de rechtbank
in Maastricht failliet verklaard. Bij
werkzaamheden aan grote projec-
ten en het bouwen van particuliere

ontstaan geen problemen. Zij kre-
gen van P. keurig een rekening. Het
is niet makkelijk om alles haarfijn
na te gaan bij zon twintig zwartwer-
kers. Het zal nog wel enkele maan-
den duren voordat het onderzoek
helemaal is afgerond."

woningen maakte P. gebruikvan de
diensten van circa twintig zwart-
werkers. De socialerecherche Heu-.
veiland heeft enkele maanden aan
het onderzoek gewerkt alvorens er
voldoende bewezen werden gevon-
den. De verdachte verrichtte vol-
gens de sociale rechercheur allerlei
bouwwerkzaamheden zonder dat
hij mensen in vaste diensthad. „Dat
moest dus een keer fout gaan. Voor
de eigenaars van de bouwprojecten

Het terugbetalen van ten onrechte
ontvangen uitkeringen en het beta-
len van niet afgedragen sociale pre-
mies en belastingen zal een hele
opgave worden. De totale schade
wordt geschat op acht ton. „Boven-
dien is het voor het failliete bedrijf
moeilijk de hoge boete te betalen.
Het is niet uitgesloten dat het op
een gevangenisstraf zal uitdraaien",
aldus een woordvoerder van de so-
ciale recherche.

DOOR JOOS PHILIPPENS Waterschap zweert
bij uitbreiding
SITTARD - Het waterschap Roer en
Overmaas houdt vast aan de plannen ;
om het vrij nieuwe kantoor in Sittard '.
uit te breiden. Bij de presentatie van
de uitbreidingsplannen in november
kreeg het waterschap kritiek, omdat
niet gekeken was naar andere moge-
lijkheden zoals nieuwbouw. Uit een
nadere studie blijkt echter dat nieuw-
bouw elders in Sittard ’ 13,5 miljoen
zou kosten. De verkoop van het huidi-
ge, zon vijf jaar jonge gebouw, zou

’ 5,5 miljoen opleveren, maar dan
moet nog altijd acht miljoen gulden
bijgepast worden. Het Waterschao.-
houdt nu vast aan dereeds oogt
de uitbreidingsplannen, die in eers(p-«
aanleg een kleine ’ 2,75 miljoen
ten. Later wil het waterschap eer
tra etage op het gebouw zetten,
geen nog eens ’ 2,5 miljoen t
kosten. Uitbreiding is dus zowel otf*
korte als op lange termijn het goea^
koopst, aldus het dagelijks bestuur ~
van het waterschap.

Afvalplan Bom
gaat ton kosten

Het Hof heeft de claim van de Sim-
pelveldse projectontwikkelaar
Meyers helemaal afgewezen. Deze
wilde 7,5 miljoen krijgen.
Alle betrokken partijen hullen zich
in stilzwijgen. Het Gerechtshof
heeft het vonnis namelijk nog niet
vergezeld laten gaan van een schrif-
telijke motivering.

Dit bedrag wordt vermeerderd met
derente vanaf 1 januari 1985 en nog
eens 15.000 gulden. Ook is Heerlen
veroordeeld tot het betalen van de
proceskosten. De projectontwikke-
laar had echter ongeveer 5,5 miljoen
willen hebben.

-ËK - De nachtvluchten op
lchthaven Maastricht konden gis-

!n ongehinderd doorgang vin-
1- Nieuwgierigen die toch kwa-
!n. kijken werden door leden van
Vereniging geen uitbreiding

:gveld Beek opgevangen en ge-
naar huis terug te keren. Tot

!* ter perse gaan van deze krant
bleef het rustig ook al

'dat de politie zelf een enkeling
1 zich het zien opving, aldus de

dienst luchtvaart op hetegveld.
President van de rechtbank in

verbood de vereniging
'^er deze week een door haar
"gekondigde blokkade van de
?htvluchten uit te voeren. Dé ver-
'Sing beloofde het vonnis te zul-

L respecteren en het alle leden
dat de actie geen doorgang

|C vinden. Zowel voorzitter Wil-les als raadsman Bedaux van de
Leniging zeiden tijdens de behan-
üV^g van het kort geding, dat de

om actie te voeren tegen de
w chtvluchten erg groot was. Om-

benden hadden zich volgens bei-
jjl bereid getoond ook bij een
lichtelijk verbod op persoonlijke
v actie te zullen voeren.

Alles
’rustig’ond vliegveld

" Snoeiles op een mooie namiddag in december. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Lage fruitoogst vergt veel extra snoeiwerk

uit het 'egalisatiefonds regionale s
plaats. Het afvalplan is een onderdeet 'van het gemeentelijk milieubeleids- *

plan van Bom, dat in '93 geschreven
moet zijn. Invoering van de plannen
zal een extra beslag leggen op de ei-
gen afdeling milieu, zo verwacht de
gemeente. Hiervoor wil Bom een
ambtenaar extra in dienst nemen. Er
zijn nu 1,8 formatieplaatsen op de af- ;
deling, terwijl er 4,5 nodigzouden zijn.
Het overbljvende tekort wordt inge-
vuld door het inzetten van externe ''bureaus.

zij de komende twee jaar t<

Een externe deskundige zal er waar- *i
schijnlijk 70 dagen aan werken
rekent de gemeente voor. De kc
betaalt de gemeente uit de gelder

BORN - De gemeente Bom laat <
één of meerdere externe bureaus esJj
afvalstoffenplan opstellen. Dat plari
gaat honderdduizend gulden kot

vruchten hebben gedragen, hebben zij veel
schot gemaakt. Stelregel is dat tegenover één
kg vruchten één meter groei staat.
Dat betekent dat dezwaarst getroffen fruitte-
lers dit jaar met veel extra werk worden
opgescheept. De snoeibegint, zodra het blad
van de bomen is en duurt voort tot de bloei,
in de eerste week van mei.

„Zo erg heb ik het nog niet meegemaakt", al-
dus Jan van Eyden (59) die in Zuid-Limburg
al ruim dertig jaarvoorlichter in de fruitteelt
is. Doordat veel fruitbomen nauwelyks

Wordt de productie van een volwassen
vruchtboom normaliter in kilo's uitgedrukt,
dit jaar moest Cor Castermans in grammen
boekhouden.

AMBY - „Maak er een kerstboom van: smal
van boven en breed van onder", zo doceerde
gisterenpornoloog Jan van Eyden uit Bunde
in de boomgaard van Cor Castermans te
Amby. De fruitplantage van de Maastricht-
enaar behoorde tot de percelen die in de
nacht van 20 op 21 april het zwaarst door
nachtvorst werden geteisterd.Van Doorn zal het hem toegewezen

geld moeten overmaken naar de
Vaalser Rabobank. Deze leende
hem het geld voor het project, en
claimt inmiddels al 3,9 miljoen van
Van Doorn.

De claim van Meyers richting Van
Doorn is nu afgewezen, maar het
Hof heeft geen uitspraak gedaan
over het verzoek van Van Doorn om
.deze claim tekunnen afschuiven op
de gemeente Heerlen.

De laatste jaren wordt geproce-
deerd over de hoogte van de scha-
devergoeding. De rechtbank be-
paalde vorig jaardat Heerlen alleen
aansprakelijk is voor de periode van
1979 tot 1985. En dit slechts voor
het verschil tussen de perceelwaar-
de by de werkelijke bestemming
(zonder winkels) en de waarde bij
winkelbebouwing, zoals door de
ambtenaar beloofd was.
In 1983 verkocht Van Doorn het
perceel aan Meyers. Deze zegt het
winkelproject voor 7,5 miljoen te
kunnen doorverkopen aan een
Zwitserse firma. Hij zou daar een
winst van twee müjoen aan over
houden.

De affaire rond de voormalige gara-
ge Soondagh aan de Heerlense
Looierstraat dateert van 1979. Een
Heerlense ambtenaar gaf toen on-
juiste informatie aan projectontwik-
kelaar Van Doorn/IJsselstein, waar-
door deze daar geen winkels kan
bouwen. De kwestie is inmiddels
tot aan de Hoge Raad geweest, die
heeft bepaald dat Heerlen inder-
daad schuldig is.

Simpelveldse wethouder: argwaan gemeenteraad ongegrond

’Composteringsfabriek
wordt geheel overkapt’

Het is zeer wel mogelijk dat een of
meer partyen tegen de uitspraak
van het Gerechtshof in cassatie
gaan by de Hoge Raad. Deze moet
toetsen of er door het Hof of de
rechtbank wellicht procedurele fou-
ten zijn gemaakt.

Het perceel Sondagh ligt door de
kwestie al een paar jaar braak. De
oude garage werd in 1989 door de
gemeente gesloopt, nadat ze tot toe-
vluchtsoord voor verslaafden was
geworden.

Beter spuiten tegen
besmet water
SITTARD - Een herhaling van de
plaatselijke besmetting van drinkwater
in Sittard, zoals kort geleden werd
ontdekt, is praktisch uitgesloten. Ruim
een maand geleden bleek tijdens een
routine-controle dat in één straat in
Sittard het drinkwater met een bacte-
rie was verontreinigd. Zoals destijds
vermoed, is de oorzaak een 'dode' lei-
ding die te weinig werd doorgespoeld.
In een nieuw opgesteld spuitprogram-
ma zal ongetwijfeld herhaling worden
voorkomen, zo heeft het Sittardse
stadsbestuur op antwoord op vragen
van de PvdA-fractie.

„Hun belangrijkste argument om
het terrein daar aan te leggen is de
directe aansluiting op de autowe-
gen. Bij alle andere lokaties moeten
die duizenden vrachtwagens steeds
door woongebieden rijden en is de
(stank)overlast inderdaad enorm,"
vindt Fryns.

veld. Zij willen absoluut geen com-
postfabriek in hun woonomgeving.
De beslissing over de uiteindelijke
lokatie van het bedrijventerrein
wordt waarschijnlijk tijdens de
raadsvergadering op woensdag 18
december genomen. Frijns spreekt
over 'een heet hangijzer.
In 1980 was de Akense raad onder
aanvoering van de toenmalige coali-
tieparty CDU van mening dat een
90 hectare groot industriegebied
moest komen in de buurt van Hor-
bach. In de daaropvolgende raads-
periode kwamen de Grünen en de
SPD echter aan de macht. Ze zijn
voor een industriegebied by het
Langveld.Van onze verslaggever

SIMPELVELD - De composte-
ringsfabriek, een onderdeel van het
geplande grensoverschrijdende in-
dustriegebied nabij de grensover-
gang Bocholtz, wordt geheel over-
kapt. Dat zegt wethouder Bèr Fryns
uit Simpelveld. Hij baseert zich op
een gesprek dat twee Simpelveldse
gemeente-ambtenaren hebben ge-
had met ambtenaar Quarten, werk-
zaam op de afdeling Milieuzaken
('Umweltamt') in Aken.

In tegenstelling tot een aantal ver-
i ontruste inwoners in het Neder-

lands-Duitse grensgebied voorziet
Frijns vooralsnog weinig (stank)
overlast van het groente-, fruit- en
tuinafvalverwerkingsbedry f.
„De composteringsfabriek is geheel
overkapt en wordt volgens de aller-
strengste milieunormen en -eisen
gebouwd. Er hoeft zelfs geen

vrachtwagen buiten te wachten al-
vorens zijn lading wordt-verwerkt."

De bezorgdheid binnen de raad van
Simpelveld ontstond na een reeks
publicaties over protestdemonstra-
ties in het Duitse grensgebied Hor-
bach/Richterich en een op handen
zynde byeenkomst van verontruste
inwoners uit Bocholtz en Simpel-

Enquête over
politie bepleit
ROERMOND - De fractie Demokra- ,
ten Roermond heeft het college om
een enquête gevraagd onder de inwo-
ners van Roermond om te achterha-
len hoe de burgers over de politie
denken en om te inventarisren wat zij
nu de belangrijkste taken van de poli-
tie vinden. DR denkt dan aan punten
ais aanspreekbaarheid, politie-optre- .
den en straatsurveillance, verkeers-
toezicht, hulpverlening en criminali- .
teitsbestrijding. De fractie noemt
Leidschendam als voorbeeld waar ,
zon onderzoek al heeft plaatsgevon-
den.

Milieufederatie laakt handelwijze van Aken
HEERLEN/AKEN - De Stichting Milieufederatie
Limburg vraagt in een brief aan de gemeenteraad
van Aken de besluitvorming van het grensover-
schrijdende bedrijventerrein nabij de grensover-
gang Bocholtz op te schorten.
'Het verbaast ons ten zeerste dat Aken alléén wil
besluiten en niet wil overleggen met de provincie
Limburg en de aangrenzende gemeenten. ledereen

gaat zijn eigen gang zonder de buurman te vragen
wat hij ervan vindt. Het ontbreekt op weg naar het
Europa zonder grenzen zoals vanouds aan overleg',
schrijft de stichting aan de Akense raadsleden.
De Milieufederatie vindt dat Aken met het huidige
voornemen aan incidentenbeleid doet en vooruit-
loopt op overleg en planvorming die nog moeten
plaatsvinden.

VolgensFrijns is deargwaan, die de
gemeenteraad van Simpelveld heeft
gekoesterd tegenAken over het uit-
blijven van informatie over decom-
postfabriek, ongegrond.
„Als Aken niet eens weet wat, hoe
en waar. Op welke manier wil men
ons dan informeren?", vraagt Fryns
zich af.
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Van onze verslaggever

Ten Esschen vreest
komst van fabrieken

over mogelijke aanwij-
zing tot industrieterein
wordt later genomen.

rapport opgevoerde loka-
ties ligt tussen de Ant-
werpse weg en de A76,
pal achter het tenniscen-
trum van Ten Esschen.

Vijftien banen weg
bij vier DGD

’s

HEERLEN - Bij de Districtsgezond-
heidsdiensten in Maastricht, Heerlen,
Geleen en Roermond zullen tussen
de 15 en 20 banen verdwijnen als de
PNL-subsidie wordt geschrapt. De ,
vier DGD's zouden daardoor met in-
gang van 1993 in totaal een miljoen .|
gulden moeten bezuinigen.
Volgens de DGD's gaat deze bezuini-
ging ten koste van de bestrijding van "
besmettelijke ziekten (zoals tbc en
aids), de gezondheidsvoorlichting, de
jeugdgezondheidshulp en de opvang
van verslaafden, dak- en thuislozen
etc. Personeel van de DGD's neemt"
aanstaande maandag dan ook mas-
saal deel aan de actie 'Houd Limburg "
bovengronds' in Den Haag.

MAASTRICHT - Door zonder eni-
ge verklaring zijn boeltje te pakken
en vervolgens de vergaderzaal te
verlaten, heeft gedeputeerde Piet
Hilhorst zich gisteren de woede op
de hals gehaald van de leden van de
vaste Statencommissie voor Ruim-
telijke Ordening. Uiterst geïrriteerd
veegde commissievoorzitter J. Son-
nemans (PvdA) aan het slot van de
zitting de vloer aan met de handel-

Tumult rond
’Verdwijntruc’

gedeputeerde



Geboren!
Daan Marein

12 december 1991

Herman en Esther
Lokkers-Linders

Frankenlaan 67
6419 BS Heerlen

♦fc*********************

* In plaats van kaarten ■*
■Jfr "Hartelijk dank aan allen die ons

25-jarig huwelijksfeest «
jl tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. "£

£. Els en Günther Reitz-Lutgens "}{■

* Nicole en Torn

t ~~|
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen hij voor ons
betekende, delen wij u mede dat is overleden, op
de leeftijd van 73 jaar, voorzien van de h.h. sacra-
menten der zieken, mijn lieveman, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Hubert Jacob
Herberichs

echtgenoot van

Anna Maria Elisabeth
Conjaerts

Übachsberg: mevr. A.M.E. Herberichs-Conjaerts
Bocholtz: Wim Herberichs

Agnes Herberichs-Lonussen
Marielle, Marco

Stem: Jan Herberichs
t Bertie Herberichs-Luyten
Esther,Kim
t Frankie

Geleen: Alex Herberichs
Gulpen: Huub Herberichs

Joyce
Familie Herberichs
Familie Conjaerts

6367 XE Übachsberg, 13 december 1991
Minnegardsweg 23
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 18 december om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Bernardus te Übachsberg, waarna
aansluitend de begrafenis op de r.-k. begraafplaats
aldaar.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance ach-
ter in de kerk vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avonddienst, voorafgegaan door
rozenkransgebed op dinsdagavond as. in voor-
noemde kerk om 18.45 uur.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van de
begrafenis- en crematievereniging Voerendaal,
Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gelegenheid tot
afscheid nemen dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur,
zondag van 11.00 tot 12.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In verband met een sterfgeval, is
woensdag 18 december

Plan Keukens B.V.
Rijksweg 21, Gulpen,

de gehele dag gesloten.

t I
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor ons ge-
weest is, geven wij u kennis dat voorzien van de h.
sacramenten der zieken, na een liefdevolle verzor-
ging in de verpleegkliniek te Heerlen op de leeftijd
van 90 jaar in het De Weverziekenhuis is overleden,
mijn dierbare broer, oom en neef

Petrus Arnoldus
Willems

Broekhem: Alphons Willems
neven en nichten

Heerlen, 12 december 1991
VerpleegkliniekHeerlen
Corr.adres: Broekhem 77,
6301 HE Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben dinsdag 17 december
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Jo-
seph te Broekhem.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condole-
ren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal maandag
16 december om 19.00 uur de avondwake gehou-
den worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-. rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.

t
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

* heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t I
Met droefheid geven wij u kennis, dat heden, na

' een leven vol goedheid en liefde, zacht en kalm,
- voorzien van het sacrament der zieken, op 86-jarige
* leeftijd van ons is heengegaan, mijn lieve moeder,

schoonmoeder, onze oma, zus, tante en nicht

Louise Schins
weduwe van

Joseph Chantrain
De bedroefde familie:

Mechelen: Margot Schijen-Chantrain
Jo Schijen
oma van: Ralf en Diana
Familie Schins

' Heerlen, 12 december 1991
Overgeul 7, 6281 BG Mechelen
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de. begrafenis, zal plaatsvinden op maandag 16 decem-
ber om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Johannes de Doper te Mechelen.
Schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur achter in de
kerk.

.Heden, zaterdag zal in de avondmis van 19.00 uur
voor de overledene gebeden worden.
Moeder ligt opgebaard in het mortuarium Sjalom
bij de zusters Clarissen, Hilleshagerweg te Meche-
len.
Bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

en deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diep bedroefd delen wij u mede dat veel te vroeg
volgens menselijke begrippen van ons is heenge-
gaan na de ziekenzalving ontvangen te hebben
mijn lieve echtgenote, moeder en schoonmoeder

Johanna Wilhelmina
Vanthoor

» 23 augustus 1929 t 13 december 1991
echtgenotevan

Henricus Hubertus Salimans
Wij zijn dankbaar voor haar grote liefde, zorg en
toewijdingen hebbenbewonderingvoor de manier
waarop ze haar leven inhoud gaf. We hebben res-
pect voor de wijze waarop ze de dood aanvaard
heeft.

Kerkrade: H.H. Salimans
Oegstgeest: Marcel en Henny- Salimans-de Jong

Utrecht: Angélique Salimans
Henk Gouders

Kerkrade, Hammolenweg 72,
6466 KW Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 18 december om 11.00uur in de St. Lam-
bertuskerk te Kerkrade-Centrum. Aansluitend
volgt de crematie in het crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk.
De overledene is overgebracht naar het mortua-
rium gelegenop het terrein van de Lückerheidekli-
niek.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór de
dienst achter in de kerk.
Op de vooravond 17 december vindt om 19.00 uur
een avonddienst plaats in de St. Lambertuskerk
waarin de overledene wordt herdacht.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Langs deze weg betuig ik mijn oprechte dank, ook
namens mijn kinderen aan artsen en verplegend
personeel afd. 5 van het St. Jozefziekenhuis in
Kerkrade, de Eerwaarde Zusters van Huize
Elisabeth en in het bijzonder dokter Passage voor
hun steun in deze moeilijke maanden.

H.H. Salimans
Hammolenweg 72,
6466KW Kerkrade

In diepe verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze handwerkleidster
mevrouw

Jeanne Salimans
Jeanne, je afscheid kwam te snel.
Nu is er een leegte ontstaan.
Je had altijd tijd voor die ander, een luisterend oor,
een schouder om op te steunen.
Je spontaniteit en kordaatheid bracht leven in on-
ze groep. Wij zullen de herinnering aan joumetons
meenemen.

Leidsters en deelnemers
handwerkgroep voor ouderen
woensdagochtend
Kerkrade-centrum

Heden vernamen wij met grote verslagenheid het
overlijden van ons mede-bestuurslid

Jeanne Salimans
Wy verliezen in haar een waardevol en behulpzaam
bestuurslid.

BLOK
(Belangenbehartiging
Ouderen Kerkrade)
Bestuur van deKerngroepen
Kerkrade

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van mevrouw

Jeanne Salimans
voorzitster van dekerngroep

van ouderenKerkrade-centrum/Holz

Wij verliezen in haar een waardevol mens.
Wij zijn dankbaar voor het vele goede werk dat zij
voor ouderen heeft verricht.

Kerngroep van ouderen
Kerkrade-centrum/Holz

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

Hendrik Niessen
echtgenoot van

Steffie Strijdonk
Brunssum: Steffie Niessen-Strijdonk
Brunssum: Guus Thielens

Gerda Thielens-Tempelman
Jolanda en Wiel

Heerlen: John Niessen
Elly Niessen-Cardinaal
Mirella en Rob
Ramön

Brunssum: Frans Niessen
Ans Niessen-Hendriks
Danny, Ramona

Brunssum: Annet van Belkom-Niessen
John van Belkom
Nancy enRoger
Wanda

Brunssum: Marian Goffin-Niessen
Ger Goffin
Raymond

Brunssum: WillieNiessen
Gertie Niessen-van deBosch
Priscilla,Patricia

Brunssum: Peter Niessen
Yvonne Niessen-Kersik
Nathalie,Kimberly
Familie Niessen
Familie Strijdonk

6445 BN Brunssum, 13 december 1991
Hazenkampstraat 30
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 18 december om 10.00 uur in de paro-
chiekerk H. Familie te Langeberg-Brunssum,
waarna om 11.30 uur de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Voor vervoer per bus, heen en terug, is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, zondag
van 14.00 tot 15.00 uur en dinsdag van 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbaar voor de lange mooie tijd die ze bij ons mocht
zijn, hebbenwij afscheid genomenvan onze moeder, oma— en zus

Anna Maria
Hübertina
Vluggen
echtgenotevan wijlen

Bernard Kohl
in de leeftijd van 92 jaar.

Mechelen: Mieneke en Leo Simon-Kohl
Mechelen: Tiny en Martin
Slenaken: Annie en Wiel

Fleur
Mechelen: Corrie en Jo

Armemarie
Wouter
Familie Vluggen
FamilieKohl

Mechelen, 12 december 1991
Schweibergerweg 37, 6281 NE Mechelen
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatsvinden op dinsdag 17 december om 11.00
uur in de parochiekerk van de H.H. Johannes de Doper
in Mechelen.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schrifte-
lijk condoleren.
Maandagavond wordt om 19.00 uur de avondmis gehou-
den in voornoemde kerk.

4* Wiel Rauch, 37
* jaar, corr.adres:

Kerkepad 3, 6063 BJ
Vlodrop. De plechtige
eucharistieviering zal
worden gehouden he-
den, zaterdag 14 de-
cember, om 10.30 uur
in de parochiekerk
van de
H. Martinus te Vlo-
drop.

4* Nol Gubbels, 55
I jaar, weduwnaar

van Marij Geelen,
Caulittenstraat 9, 6112
AK St.-Joost. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden
gehouden heden, za-
terdag 14 december,
om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H.
Judocus te St.-Joost.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
77 jaar, onze Lieve zuster, behuwdzuster, tante en
nicht

Margaretha Agnent
echtgenotevan wijlen

Wiel Housen
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Familie Agnent
Familie Housen

Kerkrade, 12 december 1991
Krichelsbergweg 19
Corr.adres: 6463 BL Spiestraat Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 16 december a.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van St. Jozef te Kaalheide, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zaterdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
de overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
haar lief waren, is heden, veel te vroeg van ons
heengegaan, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der en oma

Antje Gubbels
weduwevan

Eugène Duckers
Zij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Stem: Thè en Annie
Chantal en Mark

Stem: Jeanen Evelyne
Sandra en John

Heerlen: Anja enRichard
Bas, Thijs

Stem: Willie en Yvonne
Elsloo: haar vriendin Mia

Familie Gubbels
Familie Duckers

Stem, 12 december 1991
Corr.adres: Dross. Mangelschotstraat 14
6171 JZ Stem
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 16 december om 10.00uur in de St.-Marti-
nuskerk te Stem, waarna de crematie in het crema-
torium Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Heden, zaterdag, om 19.00 uur wordt de avondwa-
ke gehouden in voornoemde kerk.
De overleden is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-
Stem; bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

I i~
Bedroefd geven wij u kennis dat heden na een lief-
devolle verzorging in Huize Beukeloord van ons is
heengegaan voorzien van de h. sacramenten in de
leeftijd van 80 jaaronze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Kikken
weduwevan

Pierre Bosch
Spaubeek: Bèr Bosch

Toke Bosch-Op deBeek
Pedro en Jolanda
Guido

Ulestraten: WimBosch
Henriette Bosch-Corten
Peter, Ankie, Wilma

Ulestraten: Treeske Op de Beek-Bosch
Piet Op deBeek
Anita en William
Jolanda

Ulestraten: Lambert Bosch
Jenny Bosch-Claessens
Tamara, Natascha, Marina
Familie Kikken
Familie Bosch

Meerssen, 12 december 1991
Corr.adres: Rembrandtstraat 4, 6176 EE Spaubeek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 17 december 1991 om 11.00 uur in de
St. Catharinakerk te Ulestraten gevolgd door de
begrafenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Tot intentie van de overledene zal de avondmis ge-
houden worden maandag 16 december om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in rouwkapel Timmer-
mans Volderstraat 22 te Meerssen. Bezoek dage-
lijks van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmede zij ons omringd heeft, delen wij u mede,
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan, on-
ze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Martha Heering
weduwevan

Franz Jongen
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Habach(Dld.): Wilfriede Fetsch-Jongen
Heinz Fetsch
Guido en Patricia
Julia

Maastricht: Peter Jongen
Gommy Jongen-Immers

Landgraaf: Marie-JoséLogister-Jongen
HarryLogister
Ferry
Manja

Sittard: Paul Jongen
MarijkeJongen-Nijsten

Lelystad: Astrid van der Woude-Jongen
Flip van der Woude
Familie Heering
Familie Jongen

6416 AG Heerlen, 12 december 1991
Voskuilenweg 5
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 17 december a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk Verschijning van deOnbevlekte Maagd
te Heerlen-Molenberg, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene maandag 16 december a.s. om 18.45 uur
in voornoemde parochiekerk, aansluitend avond-
mis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoor^ingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I f
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede, dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

Annie
Terwijn-Eijkenboom

weduwevan

Joop Terwijn
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Oudenbosch: Jo en Marlies

Terwijn-Flachs
Voerendaal: Lies en Cor t

Boumans-Terwijn
Landgraaf: Hennyen Jan

Kleijkers-Terwijn
Landgraaf: Hub en Margriet

Terwijn-Bemelmans
Hoensbroek: Tinyen Jos

Mertens-Terwijn
deklein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, 12 december 1991
Mettenstraat 2
Corr.adres: Godfried Bomansstraat 9,
6372 XP Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 16 december om 11.00 uur in de grote St.
Jan te Hoensbroek, gevolgd door debegrafenis op
de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Heden, zaterdag 14 december, tijdens de avondmis
van 19.00 uur, in voornoemde kerk, bidden wij me-
de voor haar zielerust.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen van 14.00
tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Stil is de pijn en het verdriet
door de leegte die jijachterliet.
Ons rest de herinnering aan jou.
Rustig als je was en eeuwig trouw.
Hieruit putten we nu nog kracht.
Zoals jijvan ons had verwacht.
Om in jouw woorden door te praten
proberen wij het beste ervan te maken.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn
man en onze vader

Theo Dols
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Annet Dols-Senster
Vivian, JessieenKarel

Allen die op zon hartverwarmende wijze blijk hebben ge-
geven van hun medeleven, na het overlijden van mijn in-
niggeliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en i.
lieve opa

Hennes Swinkels-Swinkels \
danken wij daarvoor langs deze weg hartelijk.

Marietje Swinkels-v.d. Berg
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1991 'm————_mi^^——————————__————__——wmÊ^ÊÊ_—__—WÊmÊammmmmmmm_—wmammm^m———mwm-mm—^
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Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden had; f
den, maar ookbedroefd om het scheiden, delen wij t
u mede dat voorzien van het h. sacrament der zie- t
ken, na een rijk leven in Gods vrede is overleden,
in de leeftijd van 91 jaaronze lieve zorgzame moe- eder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, B
zuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Steenstraten

weduwevan

Hendrik Raats
Jabeek: M. Broun-Raats
Jabeek: A. Peters-Raats

Schinveld: K. Raats-Scheren
Kerkrade: J. Eijdems-Raats
Susterseel: R. Gelissen-Raats
Susterseel: H. Raats-Neijss

Jabeek: F. Raats-Cremers
Jabeek: R. Rademakers-Raats
Jabeek: J. Raats-Cremers
Jabeek: L. Arets-Raats
Jabeek: J. Gelissen-Raats

Schinveld: A. Mengelers-Raats
Bingelrade: L. Hellenbrand-Raats

Hoensbroek: L. Raats-Ruijters
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkinderen

Jabeek, 12 december 1991
Eindstraat 7, 6554 BA Jabeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op dinsdag 17 december
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Ger-
trudis te Jabeek.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake is maandag 16 december om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen in het mortua-
rium van het ziekenhuis te Brunssum, dagelijks
van 17.30-18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I -I ï
Ik heb gestreden, veel geleden-
Vreemde ogen zagen 't niet.
Toch heb ik immer U beleden,
U, diemeer het hart aanziet.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij u kennis van het toch nog onverwachte overlij-
den, op de leeftijd van 69 jaar, van onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Jacob Fokkinga
weduwnaarvan

Henriette Berkers
In dankbare herinnering:

Brunssum: H. Duykers-Fokkinga
J. Duykers
Danny en Nicky

Schinveld: M.Boesten-Cremers
A. Boesten
Hettie
Familie Ritsma

13 december 1991
Corr.adres: Kasteelstraat 32, 6441 TV Brunssum
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden oV
dinsdag 17 december as. om 10.00 uur in de St'
Gregoriuskerk te Brunssum, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Maandagavond om 18.45 uur avondwake ter inten-
tie van de dierbare overledene in de dagkapel van
genoemdekerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het St'
Gregoriusziekenhuis te Brunssum; afscheid ne-
men dagelijks van 17.30tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig *e
beschouwen.

' ' ■-■*-»■

Met grote verslagenheid hebben wij kenms
genomen van het overlijden van onze mede-
werker

Leen Kiekens
Firma Frans van der Loop Recycling

I.v.m. het overlijden van de heer
Leen Liekens is onze zaak
vandaag, 14 december de

GEHELE DAG GESLOTEN.
Firma Frans van der Loop Recycling

Kissel 12, Heerlen

Met droefheid namen wij kennis van het overlijde"
van ons trouw lid, de heer

Leen Kiekens
Biljartvereniging Eijkhagen
SpaarclubLeenhof
Café deDraver
en de Lotto

Diep bedroefd hebben wij op 11 december verno
men dat onze zeer gewaardeerde collega

Leen Kiekens
van ons is heengegaan.
Leen, wij bedanken jou voor je geweldige inzet e
collegialiteit. Wij wensen zijn familie en kennisse
veel sterkte.

Medewerkers van firma
Frans van derLoop

Met verslagenheid namen wij kennis van het oV
lijden van

Leen Kiekens
Wij zullen hem met dankbaarheid blijven ge"
ken.

Familie van derLoop^

Vervolg familieberichten zie pagina 1^
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MAASTRICHT - Een surveillance-
ploeg van de douanepost Maas-
tricht vond gistermiddag na een
grondige controle 650 grams hasj
onder een achterbank van een Fran-
se auto. De wagen stond geparkeerd
op de parkeerplaats Knuvelkes, ge-
legen aan de A2en bleek eigendom
te zijn van een 37-jarige Fransman.
De man, afkomstig uit Lille, is over-
gedragenaan deRijkspolitie in Eijs-
den.

Douane vindt
weer hasj in
Franse auto

Van onze verslaggever

In zijn dankwoord ging gedeputeer-
de Bronekers vooral in op de reor-
ganisaties in de gezondheidszorg.
„Wij gaan belangrijke tijden tege-
moet, waarin nog veel valt uit te
stippelen. De decentralisatie die
Den Haag wil doorvoeren, kan ten
koste gaan van de kwaliteit van de
gezondheidszorg. De provincie
Limburg en de patiëntenorganisa-
ties moeten nog vaak aan tafel gaan
zitten om te kijken hoe we de belan-
gen van Limburg kunnen beharti-
gen." Voor de uitreiking benadruk-
te voorzitter Kooijman van de PCL
het belang van een betaalbare ge-
zondheidszorg. „Wij hopen als PCL
de belangenbehartiging van patiën-
ten nog lang voort te kunnen zet-
ten."

Adressenboek
gezondheidszorg

voor deputé
MAASTRICHT - In een inmid.
tot rust gekomenprovinciehuis ont- 1ving gistermiddag J. Bronekers
van Gedeputeerde Staten, het eer-
ste exemplaar van Overzicht '91.
een uitgave van de Patiënten/Con-
sumentenorganisaties in Limburg
(PCL). Overzicht '91 is een adres-
senboek dat alleLimburgse patiën-
tenverenigingen en belangenorgani-
saties in de gezondheidszorg
kaart wil brengen.

Van onze verslaggeverVerkoop Glasmy
uitgesteld

Europees instituut
journalistiek zeker
naar Maastricht
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spoor zit: „De periode van
massaal gegevens verzamelen
is voorbij. Het onderzoek spitst
zich toe richting dader".Volgens politiewoordvoerder

B. Peters wil dat niet zeggen
dat het onderzoek op een dood

MAASTRICHT - Het dertig
man sterke recherchebij-
standsteam dat nu drie weken
de moord in het Mgr Nolen-
spark in Maastricht op de 30-ja-
rige Mohammed Berdsbah
onderzoekt, is gehalveerd.

Het aantal tips in deze vijfde

moordzaak in Maastricht dit
jaar is volgens de politie op een
hand te tellen. De homofielen,
die het park in- de avonduren
bezoeken, vormen een geslo-
ten gemeenschap. „Het team

Onderzoek moord
in park op laag pitje

heeft, voor zover het weet, con-
tact gemaakt met alle mensen
die rond het tijdstip van de
moord in het park zijn ge-
weest. De mensen zijn als ge-
tuige gehoord, maar ze praten
niet graag. De gesprekken heb-
ben nog niet geleid tot een
concrete verdachte, maar er
moeten nog een aantal zaken
worden uitgezocht", zegt Pe-
ters.

Afspraken over
nilieuvluchten
Ooven Limburg

’Enigeoplossingvoorbruinkoolmisère’

Daarmee wordt een aanvulling
geven op het aanbod van het al in.
Maastricht gevestigde Europeai.
stitute for International Comm
cation, een Engelstalige basisoi
ding journalistiek.

in september de eerste cursusser}
zullen starten.

MAASTRICHT - De komst van het
Europese 'postgraduate' institueit
voor Jounalistiek naar Maastricht
staat vast. De vergevorderde plan-
nen die men had, konden niet zoals
gepland tijdens de Eurotop officieel
gepresenteerd worden, omdat pas
de laatste twee weken volledige
overeenstemming met de deelne-
mende partijen is bereikt. „Maar nu
is het onherroepelijk," zegt een van
de initiatiefnemers, Jan Bierhoff
van van de Utrechtse School voor
Journalistiek.

Het instituut zal cursussen en semi-
nars aanbieden aan afgestudeerde
journalisten, academici en mensen
met voldoende praktijkervaring uit
heel Europa. Komend voorjaar
wordt het geïntroduceerd, waarna De proeftijd van driejaar wordt

der gefinancierd door de Euro)
gemeenschap, die ongeveer 2,5 mil- {
joenbijdraagt, en het ministerie vans
Welzijn, Volksgezondheid en Cul-j
tuur. De door Limburg en de EG?
toegezegde gelden staan nog los van!
de exploitatie. Die worden betaald!
uit collegegelden en eventueel!
sponsoring.

De gemeente Maastricht en de pro-
vincie Limburg leveren een bel;;
rijke financiële bijdrage aan
journalistieke opleidingscentrum, ■
voornamelijk in de vorm van hetj
aanbieden van behuizing aan dei
Boschstraat 60. Het pand zal na de|
winter worden verbouwd voor
geveer 800.000 gulden. Ook een deel I
van de inrichting wordt vergoed, al-!
dus Bierhoff, terwijl de huurprijs»
voor de eerste drie jaar slechts 'een'
symbolisch bedrag' zal zijn.

CDA wil convenant met
Noordrijn-Westfalen

KSTRICHT - Een aantal in-
fties dat zich bezighoudt met de
"dhaving van milieuwetgeving,
donder de Algemene Inspectie-
6rist en de provincie Limburg,
eft donderdag een convenant on-
tkend waardoor zij een samen-"fkingsverband aangaan voor hetpoeren van zogenaamde milieu-
"chten in Limburg.

* is de bedoeling dat met behulp
11 luchtwaarneming per helicop-

f of vliegtuig, controles op de na-'lr>g van de milieuwetgeving
"fden uitgevoerd.

'Wordt al geruime tijd gebruik ge-
Jakt van luchtwaarneming bij dekPoring van strafbare feiten. Ge-kken is dat voor het constaterenJ) milieu-overtredingen deze
£jft van opsporing een uitstekend
"Joel is. Veel overtredingen die
*^f de weg niet zichtbaar zijn,
*« het illegaal storten van afval,
'grondingen en lozingen in het
Pervlaktewater, zijn vanuit dej-ht wel goed te herkennen,
r convenant is aangegaanvoor deP,r van een jaar, doch het ligt in
F bedoeling om het samenwer-Pgsverband na het proefjaar 1992
f0 te zetten.

MAASTRICHT - Het provinciebestuur van Limburg moet alles
op alles zetten om op zo kort mogelijke termijn een grensover-
schrijdend milieuconvenant te sluiten met de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen. Alleen op die manierkunnen de desastreuze
gevolgen voor Limburg van de geplande uitbreidingvan de groot-
schalige bruinkoolwinning in de Duitse grensstreek voorkomen
worden. Die ondubbelzinnige conclusie trok CDA-woordvoerder
J. Niesten gistermiddag tijdens een vergadering van de vaste Sta-
tencommissie voor Milieuzaken.

Coördinatiecentrum voor Limburg
en een spoedig te starten juridisch
onderzoek, kon de hevige ongerust-
heid van de Statenfracties gisteren
niet wegnemen. Zonder uitzonde-
ring gaven de diverse fractiewoord-
voerders te kennen dat 'een voort-
denderende Duitse bruinkooltrein'
nauwelijks of niet meer te stoppen
zal zijn.

De onlangs door gedeputeerde M.
Lodewijks aangekondigde actie-

plannen van GS, waaronder de in-
stelling van een speciaal Bruinkool

Volgens Niesten moet de haalbaar-
heid van een dergelijke bestuurs-
overeenkomst met Noordrijn-West-
falen hoe dan ook door Gedeputeer-
de Staten tegen het licht worden
gehouden. „Het Rijk sluit bij voort-
during internationale overeenkom-
sten. Daarnaast doen steeds meer
gemeenten aan weerszijden van de
grens hetzelfde. Waarom zouden we
zoiets als provincie dan niet doen?
Als het lukt, zouden we hier in Lim-
burg énorm geholpen zijn in al onze
acties tegen die Duitse bruinkool-
plannen."

Studies van onder meer het Delftse
onderzoeksinstituut TNO hebben
aangetoond dat de geplande expan-
sie van een tweetal bruinkoolgroe-
ves (Garzweiler en Inden) in de
Duitse grensstreek ook voor Lim-

burg een onherroepelijke daling
van de grondwaterstand tot gevolg
zal hebben. Dat zal op zijn beurt
weer leiden tot verdere verdroging
van natuurgebieden in met name
Midden-Limburg. Bovendien wor-
den daardoor de toch al groeiende
problemen rond de drinkwaterwin-
ning in deze provincie alleen maar
versterkt.

"1 derde eis betreft de instelling
*" een echte vijf-ploegendienst.

,n andere eis in de cao bij DSMj.een goede vut-regeling zijn. De
idige VVU-regelingbij DSM voor

loopt slechts tot

SjERLEN - De Industriebond;
r» gaat in de cao-onderhandelin-
P bij DSM zeker 4,5 procent
«"risverhoging eisen. Dat zegt dis-
ictsbestuurder Henk Walravens?? de in Sittard gevestigde Indu-Pebond. De cao-onderhandelin-
P beginnen in de eerste maanden
r) volgend jaar.
t* bij de reeds begonnen onder-
afdelingen bij chemiegigant Akzo
rfdt tenminste 4,5 procent geëist,t'gens Walravens is alleen al 4
k° centeent nodig om de inflatie te«^Penseren.

IFNV eist 4,5%
loonsverhoging
bij DSM en Akzo

Plannen Dousberg
nog lang niet rond

R^STRICHT - De gemeente
C^stricht is gisteren nog niet totE/en gekomen met Gran Dorado,
C exploitatiemaatschappij van re-
katieparken, die op Dousberg in
C^stricht een nieuw park met hon-
'*ii en vakantiehuisjes wil bouwen.
Les is nog onzeker en alle varian-

2*jn nog open', aldus een waard-
ig rder van de gemeente.
lO'Jn meer gegadigden dan de ge-
|w "ftde dochter van Vendex om in

Dousberg, dat de gemeente
%S bekend voor een deel wil pri-
tj Seren,recreatieve voorzieningen
C reffen. Met name de overname'

Gran Dorado wil op Dousberg niet
alleen een vakantiedorp stichten
maar ook een subtropisch zwem-
bad. De gemeente Maastricht heeft
al eerder bedongen dat het sportho-
tel en de camping buiten het nieu-
we project moeten blijven. Het
zwembad zou verbouwd mogen
worden tot subtropisch bad. Ook is
bekend dat de gemeente het meren-
deel van de aandelen in bezit zal
houden. In april van dit jaar sprak
de gemeenteraad zich uit voor het
opknappen van het zwembad; het
geld dat daarvoor is, moet komen
uit de opbrengst van de verkoop
van de aandelen.

van het personeel schijnt een onge-
wisse factor te zijn.

Klaarheid
De VVD-gedeputeerde van zijn
kant benadrukte dat vóór alles het
geplande juridisch onderzoek - dat
waarschijnlijk door een Duits ad-
viesbureau zal worden verricht -klaarheid zal moeten brengen in de
gevolgen van de recent gewijzigde
milieuwetgeving in de Bondsrepu-
bliek. Op basis van die uitkomsten
verwacht Lodewijks een helder in-
zicht te krijgen in de mogelijkheden
van onder meer een grensover-
schrijdende Milieu Effect Rapporta-
ge. Anderzijds onderstreepte de
deputé dat de bewuste bruinkool-
exploitant (Rheinbraun) óók in
Limburg met financiële en/of ecolo-
gische compensatieover de brug zal
moeten komen, zodra althans de
schadelijke effecten van de bruin-
koolwinning zwart op wit zijn aan-
getoond.

Om die reden drong D66-woord-
voerder C. Degenaar er bij Lode-
wijks met klem op aan de bestuur-
lijke druk vanuit Nederland fors te
verhogen door de kwestie 'naar een
interdepartementaal niveau tussen
beide landen te tillen. Alleen op die
manier kunnen volgens hem de in-
spraakmogelijkheden voor Lim-
burg worden afgedwongen. Zowel
Niesten als Groen Links-woord-
voerster K. Kienhuis hamerden
bovendien op de meer dan bittere
noodzaak een halt toe te roepen aan
het gigantische grondwaterverlies
tengevolge van de bruinkoolwin-
ning.

Bitter

Drugsmokkelaars voor
rechtbank in Graz

Viertal haagt maximaal 20 jaar cel boren hoofd

het hotel en greep in toen de zakjes
cocaïne werden overhandigd. De
drie kopers werden eveneens gear-
resteerd. De straatwaarde 'van de
partij cocaïne is in Nederland vier
ton, in Oostenrijk ongeveer twee
miljoen gulden.

HEERLEN - Bewindvoerder mr
Udo heeft de verkoop van de twee
overgebleven Glasmy-activiteiten
tot woensdag uitgesteld. Het gaat
om Delta Glas en Delta Plastics,
met in totaal 60 werknemers. Over
de reden om de verkoop uit te stel-
len wil Udo niets kwijt. Er hebben
zich drie gegadigden bij hem ge-
meld, waaronder de Scheuten Glas-
groep uit Venlo. Bij de drie Glasmy-
bedrijven die donderdag failliet gin-
gen; Glasbouw Heerlen BV, Delta
Supplies en Sint Fiet, werkten ne-
gen mensen. Vier van hen kunnen
aan de slag bij Glashandel Meijers
BV, een nieuw bedrijf onder leiding
van de bedrijfsleider van Sint Fiet.
Voor de overige vijf personeelsle-
den is geen werk meer.

Het kwartet werd opgepakt nadat
Justitie in Oostenrijk een tip kreeg
uit het Kerkraadse drugmilieu. De
politie in Graz wachtte de vier op. in

GRAZ/KERKRADE - Voor het
Landesgericht in de Oostenrijkse
stad Graz staan woensdag 15 janua-
ri vier Kerkradenaren terecht op
verdenking van smokkel van cocaï-
ne. Sexclubeigenaar Cor S. (26),
George K. (42), Mark A. (25) en
diens vriendin Ilona H. (17) werden
eind april in een hotel in Graz door
de politie in de boeien geslagen
toen ze vijfkilo cocaïne wilden ver-
kopen aan drie Oostenrijkers.
Sindsdien zitten ze vast in een cel.
Volgens een woordvoerder van de
rechtbank in Graz kunnen deKerk-
radenaren tot een gevangenisstraf
van maximaal 20 jaar worden ver-
oordeeld.

Cor S. en George K. worden gezien
als brein achter de drugsmokkel die
hen, als ze niet tegen de lamp zou-
den zijn gelopen, een bedrag van
350.000 gulden had opgeleverd. Sa-
men reden ze daags voor hun arres-
tatie met de auto naar Oostenrijk.
Voor het werkelijke transport van
de vijf kilo cocaïne schakelde het
duo Mark A. in. Hij zou daarvoor
een beloning van 7.000 gulden krij-
gen. Op derit naar Graz nam A. zijn
vriendin Ilona H. mee. Tegen het
meisje vertelde hij dat ze op vakan-
tie zouden gaan. Volgens officier
van justitie mr Ummels in Maas-
tricht heeft Ilona H. dat ook voet-
stoots aangenomen. „Een onnozel
schaap dat nergens van wist", aldus
Ummels.

De rechtbank in Graz denkt slechts
een dag nodig te hebben voor het
proces tegen de vier Kerkradena-
ren. Maar het is niet uitgesloten dat
derechtszaak langer gaat duren.

Cor S. daarentegen is een goede be-
kende van deKerkraadse narcotica-
brigade. Toen S. in Graz werd opge-
pakt, was de politie in Kerkrade
juist bezig met de voorbereidingen
van een onderzoek naar zijn handel
en wandel. Maar dank zij de 'con-
currentie' van S. was Justitie in
Oostenrijk de politie voor.

..

" De wijk Goudenrode (rechts op defoto) ligt amper vijftig meter van de snelweg. De be-
woners willen een geluidsscherm om de overlast die zij van de weg ondervinden te vermin-
deren. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Autoweg voortdurende bron van ergernis

Goudenrood wil af
van geluidshinder

HOUTHEM - De bewoners van
de wijk Goudenrood in Hout-
hem zijn de toenemende geluids-
hinder van de autoweg Maas-
tricht-Heerlen meer dan zat. Zij
verlangen maatregelen en heb-
ben daarvoor in eerste instantie
het Valkenburgs gemeentebe-
stuur aangesproken. „Dat moet
onze belangen maar verdedigen
bij wegbeheerder Rijkswater-
staat," zegt woordvoerder Bert
Scheijen van een inmiddels ge-
vormde actiegroep.

Volgens Scheijen is de enige op-

lossing het plaatsen van een ge-
luidsscherm tussen de autoweg
en de woonwijk over een afstand
van tenminste twee kilometer,
waarmee al gauw een bedrag van
één miljoen gulden zal zijn ge-
moeid. De gemeente heeft in een
eerste reactie geopperd om het
bestaande asfalt vervangen door
open asfaltbeton en om de bc-_
planting tussen de wijk en de'
weg aan te passen.

De wijk Goudenrood, gebouwd
in 1973, ligt amper vijftig meter
van de autoweg. Aanvankelijk

viel het met de geluidsoverlast
wel mee, omdat er maar weinig
verkeer was. „Maar de laatste ja-
ren is er een enorme toename
van de verkeersintensiteit. Voor-
al het vrachtverkeer versterkt de
geluidshinder omdat de autoweg
in de richting van het Ravens-
bos-viadukt omhoog loop en er
extra gas moet worden gege-
ven", zegt Scheijen.

De strook tussen de autobaanen
de wijk is weliswaar beplant met
struiken, maar het geluid wordt
daardoor nauwelijks tegenge-
houden. De autoweg ligt boven-
dien zon vijftien meter hoger
dan de straten in de wijk.

Als reactie op een protestbrief
van 26 gezinshoofden heeft de
gemeente in eerste instantie la-
ten weten dat de eerstkomende
tien jaar geen geld beschikbaar
is voor een geluidsscherm, om-
dat de subsidie bij het ministerie
van VROM op is.

(ADVERTENTIE)
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KERSTGESCHENK-BON
■ Ik wil met Kerstmis een krantencadeaubon geven. Bezorg het Limburgs ■

Dagblad van 27 december 1991 tot 9 februari 1992. Voor maar ’ 25,-.

■ ~in ontvanger: ■
Bezorgadres:
Postcode: ... Woonplaats:
Telefoon:
Naam gever:

' Betaaladres --■!
Postcode: .' i mplaats:
Ik wacht met beulen np uw tcceptgiroka

■ Bon opsturen in open envelop ZONDER POSTZEGEL naar ■
Limburgs Dagblad, antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen
of bel GRATIS 06-0229911.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Dat is toch werkelijk het gezelligste wat er maar is:
met dekomende feestdagen stijlvol uit eten gaan.

HetPullman GRAND HOTEL in Heerlen biedt u in een
sfeervolle ambiance een drietal mogelijkheden:

DE KERSTBRUNCH
op 25 december van 12.00 tot 16.30 uur

’ 87,50 per couvert (kinderen tot 12 jaar’ 43,75)

ONZEBEKENDE SYLVESTER-AVOND
op 31 decembervan 20.15 uur tot in de kleine uurtjes

’ 97,50 per couvert

©
EN ONZE TRADITIONELE NIEUWJAARSBRUNCH

op 1 januari a.s. van 12.00 tot 16.00 uur
’42,50 per couvert (kinderen tot 12 jaar’ 21,75)

Reuze gezellige culinaire evenementen waar u zeker heen moet
met "iedereen die u lief is". Graagzullen wij u verder informeren

over dezeprogramma's en defantastisch-mooie menu 's.
Belt u ons even? Wij zullen uwreserveringen graagnoteren.

Niet te lang wachten, want hetzou jammerzijn als wij u
moeten teleurstellen...

PULLMAN
GRAND HOTEL

*★* * *Heerlen

Van onze correspondent

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Limburg



Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van

Jos Jacobs
levensgezelvan onze collega

Rosie
Wij wensen Rosie en alle familieleden heel veel
sterkte toe.

Directie en medewerkers
Scholtens b.v.
Scholtens Boek b.v.

Sittard, 13 december 1991

Met droefheid hebben wij kennis moeten nemen
van het plotselinge overlyden van ons gewaar-
deerd lid

Jos Jacobs
Hy zal in onze herinnering voortleven, als iemand
die zich altijd met volle overgave heeft ingezet ten
behoeve van onze vereniging.
Wij wensen Roos veel sterkte toe voor de toe-
komst.

Z.V.T. „Tweety Boys"
Café Dn Döbbele Vonck

Dankbetuiging
Wij danken u allen voor uw medeleven bij het
overlijden en het afscheid van mijn lieve man

Toussaint Lemeer
en van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

Agnes
Lemeer-Brandts

Beppie Lemeer-Smeets
Familie Lemeer

Neerbeek, december 1991
De zeswekendienst voor Toussaint wordt gehou-
den op zaterdag 21 december as. om 19.00 uur en
voor moeder op zondag 29 december as. om 10.30
uur.
Beide diensten zijn in de parochiekerk St.-Callis-
tus te Neerbeek.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van de heer

G. Haen
De heer G. Haen was ruim 3 jaar huismeester in
onze flat aan de Eisenhowerstraat.
Zijn grote inzet voor onze vereniging zullen wij
node missen.
Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe.

Bestuur, directie en medewerkers
Woningvereniging Sittard

Het is alweer een jaar geleden dat we afscheid
moesten nemen van mijn goede man, onze vader,
schoonvader en lieve opa

Louis Paumen
De eerste jaardienst zal gehouden worden op zon-
dag 22 december a.s. om 11.30 uur in de parochie-
kerk van St. Martinus te Beek.

M. Paumen-Leenarts
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onze on-
vergetelijke man en vader

Johan Huveneers
zal worden gehouden op zondag 15 december
om 11.30 uur in de parochiekerk Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunra-
de.

G. Huveneers-Hupperichs
en kinderen

Voor het opgeven van familieberichten voor
dekrant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACJi /x^^^^jJLPTER^1^8

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. _______" uutOliemolenstraai 30 - Postbus 2755 HoenSDroeK e.O.
6401 DG Heerlen-TeL 045-714427. SyJT-- Nieuwstnut 118
Waarin opeenomen: J.G. Boon. Tel. 045-416814 __7a/Wj Ih3l KVl' Hot-nsbroek " Tel- 045-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WWJttk DAG EN NACHTBEREIKBAAS-J.S. Post, gedipl. uitvaartverzorger. —WXÊ A —\

Het zorgt datu niet optimaal kunt functioneren als persoon, dat u
dingen dieu dwars zittenniet effectief kunt aanpakken en datu

uw eigenreakties soms niet kunt begrijpen.

ONTDEK HOE U UW ONDERBEWUSTZIJN
ONDER CONTROLE KUNT KRIJGEN

Koop en lees DIANETICS, De Nieuwe Wetenschap over Geestelijke
Gezondheid, doorL. Ron Hubbard. Een boek met ontdekkingen

die belangrijkerzijnvoor demens dan de ontdekking van het wiel
of hetvuur. Voor slechts’ 24,90 heeft u dit boek al in huis.

Bel: 020-6209317/6226101

OOK VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL!
Kopijrecht © 1991 door SKA. Allerechten voorbehouden. Dianetics, Scientologyen L. Ron Hubbard zijn handels-

en servicemerken van het "Religious Technology Center" enworden met diens toestemming gebruikt.

-

[HÉ SUBARU
EEN RELATIE DIE NIET STUK KAN!

I ■—"■
Subaru Sedan 1.6 '89 Mercedes 200 D '82 Seat Ibiza 1.5 GL '86
Subaru Justy 1.0 SL '85 Mercedes Jeep 280 GE '83 Skoda '85.
Subaru busje4x4 '90 Nissan Sunny 1.4 SLX ... 7-'9l Peugeot 205 '85
Audi 80 diesel '89 OpelKadett 1,6i'89 Toyota Carina 2.0 diesel....'B7
BMW 520iaut '86 Opel Ascona 1.3 '81 Volvo 340autom '88
BMW 732i'84 Opel Omega 2.0Ïaut '89 Volvo 360GLE '83
FiatTipo '88 OpelKadett 1.3 '87' Volvo 740 GLStationsw. ... '85
Fiat Uno 45 S '86 OpelCorsa 1.2 '87 Volvo 244 GL %
Ford Sierra 1.6 aut '84 Peugeot 305 '82 VW Passat diesel '8'
Ford Sierra 1.6 '86 Peugeot 405 GL 1.4 '88 VW Golf 1.3 '88.
Ford Escort 1.61 '87 Renault SSL '88 VW Golf I.Bi veel extra's ... '87
Honda Civic aut '81 Seat Malaga 1.5 '89
Lada 210715.000 km '87

WTWrkW-tWk W_\ ZONDAG 15 DEC. EN
l£22S ■■ I2E KERSTDAG GEOPENPj "

Schelsberg 128 - Heerlen (tussen Hendriks en Bristol) - Tel. 045-725588 om» j
1 J

y—-\ __)
Gemeente,/ rt gg PrOVinClf ■\ÜgjjT" Urnburg ;

Het provinciaal bestuur van Limburg en het gemeentebestuurvan Maastricht. v
brengen dank aan allen die meegewerkt hebben aan een goed verloop van \
de vergadering van deEuropese Raad op 9en 10 december jl. \
Sommigen hebben er overlast door gehad en van velen werd extra begrip \
gevraagd. f

De beide besturen zijn ervan overtuigd dat dewijze waarop stad en provincie i

zich hebben gepresenteerd, vruchten zal afwerpen.

De Burgemeester De Commissaris der <van Maastricht Koningin in Limburg

mr. Ph.J.I.M. Houben ing. E.M. Mastenbroek

e TWC COMPUTER GMBH
THE ONE AND ONLY

TWC Computer GmbH is een succesvolle jonge
onderneming in Duitsland. Wij zijn opgericht in
1990 en meteen stafvan 13 medewerkers
fungeren wij als groothandelaar in
computerhardware en periferie.
De kwaliteit en betekenis van TWC vindt haar
weerklank in een maandelijkse miljoenen-omzet.
Voor de uitbreidingvan ons verkoopteam in
Nederland zoeken wij een

REGIONALE
VERKOOPLEIDER

op provisiebasis
Woonachtig in hetgebiedZuid-Limburg

WLC Worldline Computer B.V. i.o.
Contactpersoon de heer Grotenrath
Lage Kanaaldijk 1 - 6212 AE Maastricht
Tel.: 043-257770 Fax: 043-255646

DOM

MENSEN MET
EEN LICHAMELIJKE

HANDICAP
MENSEN MET

MOGELIJKHEDEN.
GIRO 953

©
Nationaal Revalidatie Fonds

Amersfoort. MMloon 033 ■ 75 80 50

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

a.s. zondag geopend ■ ■
IIA s4j~\t-*ls>iwy

r^no 00:: binnenhuiscfös/gn
feestaanbiedingen DerSOo tl I i j k WOtl e tlvoor fijnproevers r J► binnenhuisdes/gn in geleen toont u een selekte, overzichtelijke kollektie <**M

designmeubelen van een uitzonderlijke klasse.

Milieugroepen pleiten
voor duurder vliegticket

IVÏAASTRICHT - De overheid
moet het vliegtuigticket aan-
zienlijk duurder maken, zodat
het voor het publiek minder
aantrekkelijk wordt het vlieg-
tuig te nemen. Dat vinden di-
verse milieugroeperingen die
daarvoor volgend jaar actie
gaan voeren.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

DOEIETS AANSTEREOGEDREUN
Stereogedreun een probleem voor u? Doe er dan iels aan. De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het vinden van een oplossing voor alle

vormen van lawaai in en om huis. _r^_h^
_^> Postbus 381, XTQ^ xJwföhsX
T I _WW f 2600 AJ Delft. llOkJ Jf/fifa \Mf\\

1111 l tlllllll 111111 11 llllil11 11111111111l111 111111111 111l 11111111lItlllllll 111lI111111111lMl

De actie voor een duurder vlieé%|
ket maakt deel uit van een natiofl^Jcampagne tegen de milieuveryVl
ling door het vliegverkeer. De sti'-Jting Natuur en Milieu, de verejjj
ging Milieudefensie en een aaf^plaatselijke en regionale actiegrljj
pen achten de milieuvervuil'
door de luchtvaart zo groot dat h
zamenlijke actie is geboden. Ze *L
zen op het enorme energieverbfli
de luchtvervuiling, de enorme 8
luidhinder en het grote ruimte
slag.

De organisaties willen met de zo*^'noemde Nationale LuchtvaarWj.
bereiken dat Nederland zich J
wust wordtvan de vervuiling die J
luchtvaart veroorzaakt. Met n*.
het ontbreken van accijns op
sine vinden de organisaties nie* jl
'recht. Een liter kerosine kos* ,
cent, terwijl dat een gulden
imoeten zijn, stellen ze. „Met z „|
prijsstelling is het geen wonder „
reizigers massaal het vliegtuig
men." >

Het CNV ijvert al ge-
ruime tijd ervoor om
ook in deze sector de
toepassing van asbest
te verbieden.

Vorst vertraagt
bietencampagne
in geringe mate

Stoppen met asbestcementbuizen

CNV doet beroep
op gedeputeerde

die voornemens is om
zolang de voorraad
strekt asbestcement-
buizen te blijven ge-
bruiken bij projecten
waarop de bouw-cao

ROERMOND - De
Hout- en Bouwbond
CNV heeft gisterenvia
het landelijk CNV een
dringend beroep ge-
daan op gedeputeerde
drs. J. Pleumeekers
om de Waterleiding
Maatschappij Lim-
burg (WML) te bewe-
gen onmiddellijk te
stoppen met het toe-
passen van asbestce-
mentbuizen.
Pleumeekers is com-
missaris van de WML

niet van toepassing is.
In deze cao is het ge-
bruik van asbest reeds
verboden. Dit is nog
niet het geval in dé
sector kleinmetaal.

Zolang dit niet het ge-
val is wil de WML nog
zeker in twintig pro-
jecten doorgaan met
het gebruik van as-
bestleidingen. Het
bedrijf wil daar pas in
februari-maart ' van
volgend jaar mee stop-
pen.

ITTERVOORT - Door de vorst is slechts een geringe ver-
traging in de suikerbietencampagne ontstaan. Toch ver-
wacht de directeur van de Coöperatieve Vereniging tot
Afzet van Suikerbieten, ir Rien Geuze, dat de laatste sche-
pen op 19 december de haven van Maasbracht en Wans-
sum kunnen verlaten en dat de laatste trein van Nuth op
21 december, eveneens volgens schema, kan vertrekken.
De directie van Suikerunie, waaraan ook COVAS haar bie-
ten levert, wil voor Kerstmis de suikerfabrieken in Dintel-
oord, Puttershoek en Roosendaal sluiten.

Kabinet beperk
werktijden va
verloskundigen

-41
DEN HAAG - Assistent-artsenij
verloskundigen mogen in de j,;
komst in het algemeen niet
dan 9 uur per dag werken. Pef * gfi
gaat voor deze beroepsgroepen
maximum van gemiddeld 48 j

gelden. De maximaal toeges
diensttijd wordt 12 uur per daé-^nimaal moet er sprake zijn van
dagelijkserusttijd van 10 uur. y
Dat is de strekking van een vo° p
van minister De Vries (Sociale v?
ken en Werkgelegenheid), waa} g
het Kabinet gisteren akkoord ' jgaan. Het voorstel is ingeé■ #
door de wens van De gf
staatssecretaris Simons (Vol %
zondheid) om iets te doen aa
lange werktijden van beide .^
roepsgroepen, al vele jaren °werp van discussie. Op dit rn°r^'gelden voor zowel assistent-3 j$
als voor verloskundigen geen *
voor de werktijden.

De raad van toezicht zelf heeft zich
in een sociaal plan verplicht in de
omgeving van Hückelhoven op
zoek te gaan naar vervangende
werkgelegenheid. Onder meer zal
geprobeerd worden om bedrijven
naar Hückelhoven te lokken door
gratis grond beschikbaar te stellen.
Verder zal veel aandacht worden
besteed aan omscholing.

Öm hoeveel mijnwerkers het gaat,
is nog niet duidelijk.

HUCKELHOVEN ~ Bruinkoolbe-
drijfRheinbraun AG heeft zich be-
reid verklaard 'naar vermogen'
personeel over te nemen van steen-
kolenmijn Sophia-Jacoba in Hüc-
kelhoven die in 1997 de poorten
sluit. Dat heeft de raad van toezicht
van Sophia-Jacoba gisteren bekend
gemaakt.

Het bedxrijf maakt stalen banden
voor de auto-industrie en zou in
1992 officieel van start gaan. Er
werkten echter reeds 100 mensen.

Rheinbraun neemt
mijnwerkers over

GENK (B.) - Op het industrieter-
rein van Genk is gisteravond het
bedrijf Sikel volledig in de as ge-
legd. De brand ontstond rond half
negen in een bijgebouw. De vlam-
men sloegen via een plastic pijplijn
over naar de grote fabriek. Bij de
brand kwamen giftige wolken vrij
en ook het water in het Albertka-
naal werd zwaar verontreinigd. Vier
brandweerkorpsen uit de omgeving
bestreden de brand. De schade
wordt geraamd op 3,5 miljoen gul-
den.

Grote brand
in Genk

Alle bieten zijn inmiddels uit de
grond; de meeste hopen tijdig toe-
gedekt. Zodra de temperatuur ech-
ter onder min vijf graden Celsius
komt, moet een tweede laag plastic
worden aangebracht. Dat is het af-

een verdergaande samenwerking De derde tuinbouwvakbeurs staat

GRUBBENVORST - Deputé drs
Constant de Waal heeft bij de ope-
ning van de derde tuinbouwvak-
beurs voor Zuidoost-Nederland in
de veilinghallen te Grubbenvorst

loon en Sint Truiden en met de
bloemenveilingen in Straelen en
Neuss aanbevolen. Er zullen dien-
aangaande besprekingen worden
geïnitieerd, zo stelde hy.

land met de fruitveilingen in Borg-
van de veilingen in Zuidoost-Neder-

Veilingen moeten
gaan samenwerken

Aanbeveling van député de Waal in het teken van het milieu.
De Waal wees in zijn openingsrede
op het belang van milieu-investerin-
genvoor de sector.
De tuinbouw in Zuidoost-Neder-
land vertegenwoordigde in 1990 een
totale productiewaarde van bijna
1,1 miljard gulden, waarvan 375 mil-
joen gulden aan glasgroente, 260
miljoen gulden aan vollegronds-
groenten, 230 miljoen gulden aan
paddestoelen, 135 miljoen gulden
aan siergewassen en 85 miljoen gul-
den aan fruit.
Ofschoon de bijdrage van de fruit-
teelt relatief gering is, groeit de sec-
tor in Limburg harder danin derest
van Nederland. „Met name Zuid-
Limburg biedt goede perspectieven
voor de teelt van hardfruit", aldus
De Waal.

Ruim 24 miljoen voor een Titiaan
Postbode
overvallen

GENK - In Genk is vrijdagmor-
gen een postbode overvallen
door twee «mannen die de brie-
venbesteller te lijf gingen met
een brandblusser. Ze maakten
hem 200.000 frank afhandig, be-
stemd voor de uitbetaling van
pensioenen. De postbode ligt ge-
wond in helziekenhuis.

gelopen weekeinde niet overal ge-
beurd. Enkele partijen hebben dan
ook enigevorstschade opgelopen.

COVAS-directeur Geuze verwacht
dit jaar een netto-oogst van 716.000
ton. Dat is 66.000 ton minder dan in
1990.
„Maar 1990 was ook een uitzonder-
lijk jaar", tekent Geuze hierbij aan.
„Niet eerder werd een gemiddelde
netto-opbrengst van 66,4 ton per ha
behaald. Dit jaarkomen we aan 61,5
ton per ha: eenzelfde hoeveelheid
als in 1989. Maar wat belangrijker
is: het gemiddelde suikergehalte,
dat vorig jaar 15,12 procent was,
komt dit jaar uit op plusminus 15,5
procent."
Tijdens de ledenvergadering, dins-
dag in Baexem, zal een nieuwe win-
baarheidsverrekening worden vast-
gesteld.

Weinig aandacht kleine
gemeenten voor voorlichting

DEN HAAG - Kleine gemeenten
schieten tekort in het voorlichten
van hun inwoners. Dit blijkt uit een
.onderzoek dat de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten hield on-
der de 250 gemeenten in ons land
met minder dan 10.000 inwoners.

De voorlichting is meestal in han-
den van de gemeentesecretaris, die
dit werk erbij moet doen, vaak niet
beschikbaar is en de deskundigheid
mist.
De kleine gemeenten willen hun
voorlichting wel verbeteren, maar

zijn met bereid daarvoor d $e
meentelijke organisatie te ve êterf
ren. Zij zien meer heil in een " tfFschrijfvaardigheid van de a„)fie
naar die voorlichting in zijn P. n<Je'1
heeft. Externe deskundigen v oe<
ze te duur. De taak van een
lichter in een kleine gemeen^
perkt zich meestal tot de con
met de pers. VellIn samenwerking met de \jCatif
ging voor Overheidscornmun. .^
wordt bekeken hoe de kwal- 16■de voorlichting bij kleine ge^ -
ten toch kan worden verbeter"-

LONDEN - Een schilderij van de
Venetiaanse kunstenaar Titiaan
(circa 1487-1576) heeft gisteren het
recordbedrag van ruim 24 miljoen
gulden opgebracht op een veiling
van Christies in Londen. Daarmee
is het doek, een afbeelding van Ve-
nus dieAdonis ervan tracht te weer-
houden met drie honden op jachtte

gaan, het duurste dat in 1991 is ver-
kocht. Het schilderij, dat door Ti-
tiaan en zijn leerlingen werd ge-
maakt, ging naar een groep kunst-
handelaren uit Londen en New
Vork. Het bedrag is zeven maal ho-
ger dan was geschat. Vijf andere
imeesters gingen ook voor astrono-
mische bedragen van.de hand: een

zeegezicht van de Vlaamse schilder
Jan van de Cappelle (8,6 miljoen),
het portret van een blinde musicus
van Georges de la Tour en een land-
schap van Meindert Hobbema (bei-
de voor circa zes miljoen), een
groepsportretvan Adriaan Thomasz
Key (1,2 miljoen) en een Willem van
Mieris (ruim 445.000 gulden).

Limburgs Dagblad Zaterdag 14 december 1991 " 16
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Draf- en renbaan wordt internationaal trainingscentrum

Verliezer ’Happy John’schrijft historie

DOOR ANGELI POULSSEN

» Het is gedaan met dekoersen... Foto: christahalbesma

„Ik vertrek naar Canad.a en zet
met een compagnon mijn eigen
stal op. Een zeer lucratieve deal.
Maar omdat ik dit een uitsteken-
de locatie vindt voor een trai-
ningscentrum, zal ik wel mijn
stallen hier aanhouden. Een
Noorse trainer zal voor mij waar-
nemen en ik denk dat hij kwali-
tatief zeer goed is. Verder geloof
ik dat de koersen hier nog wel
eens terug zullen komen. De
NDR krijgt nog wel ongelijk.
Nee, ik zie het allemaal niet zo
somber in," zegt hij terwijl in zijn
sulky klimt voor de volgende
koers.

LANDGRAAF - Statig loopt hy
'ft het spookachtige schijnselvan de lampen de baan op. Sinds
elf jaar is hij de man die de bloe-
den en prijzen uitrijkt aan de
Minnaars van de rennen en dra-
brijen. Vandaag kan hij zich

de laatste keer nuttig ma-
ken bij het overhandigen van de

prijs aan 'Florida Sunshi-
jje', de winnaar van de laatstekoers. Maar juist verliezer 'Hap-
Py John' zal historie schrijven inde annalen van de draf- en ren-
baan in Schaesberg als het laat-
ste paard dat briesend over de
bnish struikelde. Het is gedaan
"fiet de koersen. „Ik ga maar
weer bij de harmonie spelen,"
ttieesmuilt deze toegewijde vrij-
williger, „mijn werk, het rondlei-
den van groepenen het uitreiken■van de prijzen, is hier afgelo-
pen."

gepakt tegen de vrieskou, legt
Hennie Grift uit waarom hij niet
verdrietig is over deze laatste
koersavond.

wij willen het allerliefst de koer-
sen terug. Medio februari zal de
rechter waarschijnlijk uitspraak
doen in het hoger beroep dat we
tegen de NDR hebben aange-
spannen. Met de rennen kun je
weer publiek trekken, dat geeft
je baan imago. En bovendien is
het spel- en spanningselement
voor veel mensen heel belang-
rijk.

*n de VIP-ruimte staat een oude-re heer toe te kijken hoe de eer-
ste koers in de soep loopt. „Vrij-
dag de dertiende" mompelt hij,
jus 'Flower Express' bijna uit dei
bocht vliegt. Het vakmanschap
jan trainer Hennie Grift voor-komt dat het gebroken tuig tot
£en catastrofe leidt. Hij houdt
bet paard onder controle. Dekoers wordt over gedaanen Grift
Jvint alsnog. Hij is de grootste
frainer op het complex met zijn
*estig paarden. Breed glimla-
chend ment hij zijn paard rich-
jjng stal. Terwijl het hijgende endampende beest gauw wordt in-

En samen met hem geloven ook
de 47 andere eigenaren en trai-
ners in de levensvatbaarheidvan
een trainingscentrum. Na een
lange vergadering vlak voor de
koersen hebben zij hun mede-
werking toegezegd door zich te
verplichten een deel van het ex-
ploitatietekort tot een bedrag
van 80.000 gulden gedurende het
hele volgende jaar voor hun re-
kening te nemen. Dit betekent
dat de 77 van de 125 boxen die
dat jaar niet verhuurd worden
alsnog betalen. Als eis stelden zij
daarbij wel dat de Algemene
Eigenaarsvereniging controle
zou kunnen uitoefenen op de al-
gemene exploitaite van de draf-
en renbaan.

Levensvatbaar

tekijken of hun favoriet wellicht
met een neuslengte wint. Het is
een trouw publiek, dat vrijwel
iedere koers bezoekt. Het afbla-
zen van de wedstrijden is een
fikse test. Ofwel je bent zon
paardesportliefhebber dat ook
de banen in Hilversum, Duits-
land of België een alternatief
zijn, of je gaat vrijdags maar kie-
nen. Toch is er weinig te merken
van een mineurstemming. leder-
een wedt, eet, rijdt en werkt
zoals bij elke koers. Het leven
gaat door en de paardenhoeven
zullen toch wel blijven draven in
Landgraaf.

Voorzitter Haenen en manager
Mulleneers zijn al druk in be-
spreking met diverse geïntere-
seerden voor de alternatieve
mogelijkheden van het complex.
Zo wilde een Duitste exploitant
het gebouw voor tien jaar huren
om er op zaterdagavond een su-
perdisco van te maken. Ook
brouwerijen en grote
amusementsparken tonen inte-
resse. Mulleneers: „Je kunt hier
van alles" organiseren, van een
boerenbruiloft tot een Concours
Hippique tot Pinkpop. Dat laat-
ste zal overigens de komende
jaren in Landgraaf blijven. Maar

Wie wel een traan wegpinkt is
het horecapersoneel. Hun ont-
slag staat bijna vast. Elf "jaar
werkt ze nu al in de snackbar
van de draf- en renbaan. „Ik ben
er vanaf de opening bij geweest
en ben helemaal met het bedrijf
vergroeid. Officieel ben ik nog
niet ontslagen, maar dat zal niet
lang op zich laten wachten. En
nieuw werk is niet zo makkelijk
te vinden. Reken maar dat ik
treurig onder de kersboom zal
zitten, vertelt Jo Gullikers, ter-
wijl ze met een droevig gezicht
de laatste kroketten in het vet
mikt.

Dat de 'kick' van het gokken een
grote rol speelt bij dit aparte
avondje uit, blijkt wel in de grote
hal. Daar zit iedereen met ge-
spannen gezicht naar de monitor

> Mabi: Hot Shots, dag. 21.15 uur. *g"I I vr za wo ook 14.30 uur, vr t/m zo £_.—. ook 18.30 uur, zo ook 13.30 en 16 flI—l uur. A kiss before dying, dag. v—
|—| 21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30 f—

uur, vr za wo ook 14.30 uur, zo S7JI I ook 13.30 en 16 uur. Dances with T. . wolves, dag. 20.30 uur, vr ook JUL_J 14.15 uur. Doe Hollywood, dag. L_
|—i 21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30 j—— uur, vr za wo ook 14.30 uur, zo h~
I—|1—| ook 13.15 en 15.45 uur. De Red- £dertjes in Kangoeroeland, za zo %□ 13.45 en 16 uur, wo 14.30 uur. fZa. Ciné-K: Thelma and Louise, _

dag. 21 uur, za ook 18.30 uur. Ci- %~-
|—| nema-Palace: City Slickers, dag. \r-— 19 en 21.30 uur. Fievel in het Wil- ffI I de Westen, za zo 14en 16 uur, wo t~. . 14 uur. Don't teil Mom the baby- HI—l sitter 's dead, dag. 19 en 21.30 £_.
i—i uur, za zo ook 16.15 uur, zo wo jpï
*—' ook 14 uur. The Fisher King, h-
l—| dag. 20.30 uur, za zo ook 17.15 £"uur, za zo wo ook 14 uur. Lumie- **»□ re: The unbelievable truth, dag. L
Q2O uur. Mauvais sang, dag. 21 &

uur. Delicatessen, dag. 22 uur. §■-«

GELEEN
"" Roxy: Don't teil Mom the baby-sÉjJI!p" sitter 's dead, dag. 20.30 uur, zojM
I ook 15 uur. Studio Anders: jB
jt_J Thelma and Louise, dag. 20.30 C
j-—i uur. De Reddertjes in Kangoe- PCV-*-! roeland, za zo wo 15 uur. I—
m r-

SITTARD
i'—' Forum: Hot Shots, dag. 20.30O
j| | uur, za zo wo ook 14 uur. Not ï
--'-_- without my daughter, dag. 20.30 S

:(_J uur. Fievel in het Wilde Westen, E
Oza zo wo 14 uur. Filmhuis Sit- 91

tard: Après la guerre. Wo 20.30 Q||—i uur. ■
ECHT

| I Royal-Microßoyal: Backdraft, T
dag. beh. Wo 20.30 uur, zo ook tSs

L_J 17.30 uur. Robin Hood;prince of E

□ thieves, vr t/m zo 20.30 uur, zo B
ook 17.30 uur. Not without my lm

|—| daughter, ma di do 20.30 uur. De ___
Reddertjes in Kangoeroeland, za G

I I zo wo 15 uur.
,—-i

_
VENLO

i-J Filmhuis Venlo: Après la guer- SO
.f—] re, di 20.30 uur. r—

(ADVERTENTIE)

PERU:
De sloppenwijkenvan Lima

blijven groeien.
Voorzieningen ontbreken, zoals
stromend water en licht. Voor
elkeverbetering moet hard

worden gevochten.
Vrouwen gaan daarbij voorop.

Zij zoeken bondgenoten.
Solidaridad steunt hun strijd ■/*

■

Brazilië
de boerenvakbonden ;J>.
Mexico
de organisaties van dienstmeisjes

Chili
de christelijke
basisgemeenschappen

Haïti
de coöperaties van koffieboeren

Bolivia
de Guarani-lndianen

Guatemala
de slachtoffers van terreur

<$SOLIDARIDAD
Goedestraat 2, 3572 RT Utrecht.

Telefoon: 030-720313

R^VT*ï*inWVn*rVMvV

MAASTRICHT

bioscopen
HEERLEN

Royal: Hot Shots, vr t/m zo 19.30
en 21.30 uur, ma t/m do 19 en 21
uur, za zo ook 15 en 17 uur. Ri-
voli: A kiss before dying, vr t/m
zo 19 en 21 uur, ma t/m do 18.30
en 20.30 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, za zo wo 14.30
uur, za zo ook 16.30uur. Maxim:
What about Bob?, vr t/m zo 19en
21 uur, ma t/m do 18.30en 20.30
uur, za zo ook 15 en 17 uur. H5:
City Slickers, dag. 19 en 21.30
uur, vr ma di do ook 14.30 uur.
Fievel in hetWilde Westen, za zo
14.30 en 16.30 uur, wo 14.30uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.30 en 21 uur, dag.
beh. za ook 14 uur, za zo ook 16
uur. Doe Hollywood, dag. 14.15
18.45 en 21.15 uur, za zo ook
16.45 uur. The Fisher King, dag.
21 uur. Bingo, dag. 14 en 18.30
uur, za zo ook 16 uur. Termina-
tor 2, dag. 14 18 en 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Madhouse, vr za 20
uur, zo 18.45 uur. Tales from the
darkside, vr za 22.15 uur, zo 21
uur.

Afkoopsomd’Ancona
PNL-banen lijkt

maximaal haalbare

hooguit nog 120 miljoen gulden
aan in totaal vijf provincies be-
schikbaar wil stellen. De bezui-
niging op de PNL-subsidies kost
in Limburg 600 banen. Mogelijk
loopt het verlies op tot 1100 om-
dateen aantal welzijns-projecten
in afgeslankte vorm niet kan
voortbestaan.

Voorstel voor
’welzij nsfonds’

Bijna duizend actie-deelnemers

mee leven

hogere prioriteit. Datzelfde geldt
voor het CDA. De WD heeft nog
geen woord van steun aan de vijf
provincies laten horen, D66 pas
recentelijk. De PNL/ISP-bezuini-
gingen liggen vrijwel alleen de 're-
gionale' Kamerleden zwaar op de
maag, anderen kunnen er zeer wel

DOOR THEO SNIEKERS
J*EERLEN - Er moet een fonds
*an 200 tot 300 miljoen gulden
£°men voor banen in de Lim-
burgse welzijnssector. Zo luidt
j^n voorstel van het Limburgse
Actiecomité tegen de beëindiging
*n de PNL-subsidies. Volgens

van de leden van die actie-
F°ep, FNV Limburg-voorzitter
j^-e! Friedrichs, zou minister d'
~*ncona van WVC in één keeroor tenminste zes jaar aan
NL-bijdragen (34 miljoen gul-jjenper jaar) jn het fonds moetenforten.

minste 200 miljoen gulden. Dat
fonds wordt dan volgens het
plan beheerd door provincie, ge-
meenten, werkgevers en werkne-
mers. Het actiecomité heeft het
plan voor het speciale fonds ge-
lanceerd om te voorkomen dat
het geld voor andere doeleinden
wordt gebruikt (zoals de aanleg
van de A 73). Gedeputeerde Koc-
kelkorn vindt dat het gezamen-
lijk beheer van dit fonds door
werknemers en werkgevers,
zoals Friedrichs voorstaat, een
stap te ver gaat.

Op het ogenblik lijkt het plan
echter niet haalbaar, omdat mi-
nister d'Ancona als afkoopsom

£Devoor maandag geplande pro-
testmanifestatie tegen het voor-
nemen van minister d'Ancona
om PNL-subsidies te schrappen
belooft massaal te worden. Bij
het actiecentrum van Liose in
Roermond hebben zich bijna
1000 mensen aangemeld die aan
de manifestatie in Den Haag zul-
len deelnemen. Onder hen be-
vindt zich ook het bijna voltalli-
ge college van gedeputeerde
staten. De manifestatie begint
om 13.00 uur in het Congresge-
bouw in Den Haag. Het woord
wordt er gevoerd door de gede-
puteerden Pleumeekers, Kockel-
korn, burgemeester Mans van
Kerkrade en vakbondsman Frie-
drichs. Hoogtepunt wordt een
discussie met Tweede Kamerle-
den. De WW-band begeleidt een
en ander muzikaal.

Massaprotest

DEN HAAG - Voor de derde keer
binnen een paar maanden tijd zag
minister Hedy d'Ancona van WVC
afgelopen donderdag boze be-
stuurders uit Limburg, de drie
noordelijke provincies en Overijs-
sel tegenover zich aan de onder-

j handelingstafel. De aanleiding
voor de boze gezichten: het bezui-
nigingsbesluit van de bewinds-
vrouw om met ingang van 1993
alle PNL-subsidies voor Limburg
en de soortgelijke ISP-bijdragen
aan het noorden te schrappen.
Een maatregel die WVC jaarlijks
56 miljoen gulden bespaart, waar-
van 34 miljoen in Limburg.

Toch is het maar zeer de vraag of er
voor de provincies meer in zit dan
de geboden 120 miljoen. In de
Tweede Kamer is daar zeer waar-
schijnlijk geen meerderheid voor
te vinden. Bij de algemene poli-
tieke beschouwingen een paar
maanden geleden repte alleen
CDA-fractievoorzitter Elco Brink-
man over de PNL-bezuiniging; hij
ging akkoord mits het rijk geld
zou steken in wegenaanleg in
Limburg. Een pleidooi voor een
gefaseerde afbouw van de PNL-
subsidies van de Limburgse CDA-
Kamerleden en met name wel-
zijnswoordvoerder Léon' Frissen,
vond geen gehoor in de fractie en
werd pas later 'bespreekbaar' voor
Brinkman.

Toch moet de minister donderdag
hoop hebben gekoesterd de pro-
vinciebestuurders op zijn minst
mild(er) gestemd aan te zullen
treffen. Waar d'Ancona enige
maanden geleden nog haar bezui-
nigingsmaatregel bikkelhard over-
eind hield, bood zij de vijf provin-
cies, samen een afkoopsom van
120 miljoen gulden. Dertig miljoen
daarvan moetvan WVCkomen, de
rest van minister van Financiën
Wim Kok.

De andere fracties zwegen bij de al-
gemene beschouwingen helemaal.
De PNL/ISP-subsidies leken poli-
tiek afgeschreven. Dat daar toch
nog verandering in is gekomen
komt voor een belangrijk deel
door de druk die de Limburgse
fractievoorzitter van de PvdA,
Thijs Wöltgens, persoonlijk uitoe-
fende op partijgenoten d'Ancona
en Kok.

Het is verder niet alleen politiek ge-
zien zeer twijfelachtig of er een
hogere afkoopsom inzit voor de
provincies. Zij hebben d'Ancona
met de Raad van State gedreigd
toen de bewindsvrouw haar bezui-
nigingsvoornemen aankondigde.
De minister was immers niet tot
het vereiste 'open en reëel' overleg
bereid. Het dreigement met juri-
sche stappen bracht de bewinds-
vrouw aan de onderhandelingsta-
fel. Nu de gesprekken zijn mis-
lukt, overwegen de provincies
alsnog naar de rechter te stappen
omdat de minister hen uit bezuini-
gingsnood niet voldoende tege-
moetzou kunnen komen. Daarom
zou er toch geen sprake zijn ge-
weest van 'open en reëel' overleg.

Twijfelachtig

Juristen moeten maar uitmaken of
dat inderdaad zo is. Huys plaatst
vraagtekens bij de constatering
dat d'Ancona niet tot echt overleg
bereid is geweest nu zij van niets
op een compensatie van 120 mil-
joen gulden is uitgekomen. Maar
ook als de rechter er anders over
denkt, is het twijfelachtig of er
voor deprovincies veel meer in zit
dan 120 miljoen. De mogelijke
winst is (beperkt) uitstel, geen af-
stelvan de maatregel.

Druk
Wöltgens op zijn beurt is daarvoor

naar verluidt weer onder druk ge-
zet door partijgenoten in Limburg.
De sterke druk van de gezamenlij-
ke politieke partijen (met name
CDA en PvdA), werkgevers- en
werknemersorganisaties in Lim-
burg in Den Haag vormt meteen
de tweede belangrijke factor bij
het alsnog over de brug komen
van d'Ancona.

Het aanbod werd zonder blikken of
blozen als volstrekt onvoldoende
van tafel geveegd. De provincies
willen minimaal 112 miljoen gul-
den meer, omdat zij pas voor de
jaren na 1994 bereid zijn te praten
over een afkoopsom of gefaseerde
afbouw van de subsidies. Zij vin-
den het niet acceptabel dat een
afkoopsom sterk afwijkt van dat-
gene dat volgens hen tot nu tot
gebruikelijk is geweest: ongeveer
vijfmaal de jaarlijkseuitgave. Dat
bedrag zou in dit gevalneerkomen
op 280 miljoen gulden.

MHHBHZ&

De minister zal echter de Kamer
achter zich krijgen bij haar weige-
ring verder te gaan dan een af-
koopsom van 120 miljoen. Het
Limburgse PvdA-Kamerlid Ser-
vaes Huys verwacht niet dat er in
zijn fractie steun zal zijn voor een
verdergaande tegemoetkoming.
De door d'Ancona gewenste be-
zuinigingen op jeugdhulp en be-
jaardenzorg genieten bij de PvdA

Volgende week wordt bij de behan-
deling van de begroting WVC defi-
nitief duidelijk hoe de Kamer
denkt over het aanbod van d'An-
cona. Daarna zal zichtbaar moeten
worden of de harde taal van de
provinciebesturen vooral is be-
doeld om de druk op de ketel te
houden of voortkomt uit echte on-
vrede met het aanbod van d'Anco-
na, dat nog steeds geldt.

Ingrijpend
De provincies spelen het spel hard

en hoog en hebben daar ook alle
reden toe. Alleen in Limburg al
verdwijnen 600 banen door de in-
grijpende bezuinigingsmaatregel.
En gevreesd wordt dat ook andere
ministeries PNL-banen zullen
schrappen als d'Ancona zonder al
te grote kleerscheuren uit de be-
stuurlijke strijd komt.

djnasmn&r
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5 Want wat doe 'n Perfekt aperitief, 'n subliem || z^^^^^k^jethuis met die feestdagen? digestief, gewoon een heerlijke I aMÉ^-ÉggJl Je maakt je huis extra kruidenborrel. e_W_%_a_^-m '>{ gezellig, jekookt extra lekker 'n Elske, altijd goed! zJllßlljiffi
■ en er komt natuurlijk bezoek. U gaat natuurlijk r- iJSlli"^ 'Wij Limburgers hebben met nu meteen even r ~=: "Bilißl^^^H die dagen dan altijd'n fles Els kijken of Els op M g^jg
jj Want 'n Elske hoort erbij, lijstje moet \~....._ZT IS^SJ
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Nog één maal gloeide de gokkoorts in de ogen van de
honderden bezoekers van de draf- en renbaan in

Schaesberg. Gisteren stoof daar de laatste koers over
het mijnsteen van de baan. De Stichting Nederlandse
Draf- en Rensport (NDR) besloot afgelopen oktober
geen draverijen meer uit te schrijven voor de Lim-

burgse baan. Sinds die tijd ging het bergafwaarts met
de totale exploitatie van het complex.

Vorige maand werd zelfs de waterleiding afgesloten.
Het 'Ascot van Limburg' gleed steedsverder richting
faillissement. Door een laatste financiële injectie van
gemeente,provincie en bank konden de paarderaces

nog tot eind 1991 doorgangvinden.
De Draf- en Renbaan Limburg zal zich in het nieuwe
jaarontwikkelen tot een internationaal trainingscen-
trum. Weg amusement en spanning. Reden genoeg
om nogeen keer het nerveuze paardezweet voor de

start opsnuiven.

Van onze redactie economie

"**9 ontstaat een kapitaal van ten-

Limburg

in hetnieuws
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tterno/iesbisch... en op zoek
naar een relatie:
Idemdito

jßtg.Alternatieve Relatie-
vorming. Lange Geer 44,

Peltt, 015-136631. Erkend
Raad van Toezicht.

i Mog geen plannen voor
Bdt weekend? Bel het

Blind-Date
fl buro voor Limburg

Fellowship
J&itmoet snel een nieuwe

' vriend of vriendin.
..Spannend en vrijblijvend
<niitgaan, de trend van de
jb-er jaren. Bel 046-379967
JHieuw en uniek in Limburg

■Buro Efficiency voor een

Jopen Date"
Dp stap met een onbeken-
de. Voor wie de spanning
'zoekt voor een vrijblijvend
ditje Gezellig uit eten, thea-
ter, discotheek, film, muse-
-jjm popconcert, winkelen,
Bic. Maand dcc. en jan.

* Gratis inschr.
3 : tel. 04406-16253

öpeningstijden:"Open Date"
Ma-wo 11-17 uur

Do-za 11-17 en 19-21 uur
Zondag: 14-18 uur

Jong uitz. MAN, 44 jr., 1.74
m., slank, gesch., zkt een
eerlijke en vlotte dame plm.
30-45 jr., voor samen een
vaste relatie op te bouwen
en mog. samen in febr. een
verre vakantie te maken.
Br.o.nr. B-9987 LD., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen
Wedn. 50 jr. z.k.m. zelfst. en
sport. VROUW, om een eer-
lijke en duurzame relatie op
te bouwen, niveau gewenst.
Br.o.nr. B-9992, L.D. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Nette alleenst. weduwe mid.
si niveau, 66 jr. zoekt ken-

Ti. HEER om samen
het leven weer inhoud te ge-
ven. Br.o.nr. B-9993, L.D.
Postbus 2610, 6401 DC Hrln
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond voor boven de 30
jaar, in de kelderbar LA
CHALET in Treebeek. DJ
Ridhard, zaal open 20.00
uur. ledere donderdag al-
leenstaandenbal. Chalet
Treebeek, Komeetstr. 25a.
Tet 045-211375.
Integere man, 36 jaar. 1.75
m., slank, niet onaardige
baan, zoekt gevoelige vrouw
om de avonden te vullen
met gezelligheid en intimiteit
Hou je van muziek, zwem-
men, open gesprek en niet
van roken? Als je een mo-
tooeis de komende zomer
wel ziet zitten, stuur me dan
je tel. nr. gauw. Br.o.nr.
B-0008 Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
AUEENSTAANDEN, werk-
groep 't Gulikshoes, hoek
Agricolastr.- Ophoven 1,
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
:actavond. Bewijs verpl. Inl.
046-747962. ■
Chin. Ind. vr. 61 jr„ gehandi-
capt zkt. dito Ind. MAN, doel
huwelijk. Br.o.nr. B-0009,
LD, Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
J. man, 38 jr., 1.90 m., z.k.
m. charm. JONGEDAME tot
38 jr., huidski. onbel., enig
niv. gew. Br.o.nr. B-0016 L
D. P.B. 2610, 6401 DC Hrl.
Dame, middelb. leeft, is het
alleen zijn moe, zoekt nette
PARTNER 55-60 jr. om fijne
relatie op te bouwen. Br.o.
nr. B-0014 L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Mode Totaal
Te k. bruine lange NERTS-
JAS maat 40-42 ’ 1.200,-.
Tel. tussen 18.00-20.00 uur
045-410299.
Te k. nerts BONTJASJE,
middelbruin, mt. 40, i.z.g.st.,

’ 300,-. Tel. 045-753088
Te k. 2 HEREN-WINTER-
JASSEN mt. 56, z.g.a.nw.
Tel. 045-411430.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-62939 of 66561.
Voor de feestdagen uw
handen verzorgd Manicure,
nageldesigner(gel-systeem)
Tel. 045-225327.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wonen Totaal
Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Mooie complete kunststof
parelmoerkleur keuken

Normale prijs ’ 9.524,-; Hom prijs ’ 7.898,-

Nu slechts ’ 2.298,-
Tijdloze massieve naturel

eiken keuken
Normale prijs ’ 9.814,-; Hom prijs ’ 7.998,-

Nu slechts ’ 3.998,-
Zeer fraaie moderne kunststof

hoekkeuken
Normale prijs ’ 13.473,-; Hom prijs ’ 10.699,-

Nu slechts ’ 4.498,-
Zanussi inbouw-afzuigkap

Type ZB 960 BR
Normale prijs ’ 439,-; Hom prijs ’ 289,-

Nu slechts ’ 198,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Witte DESIGN keuken 270
cm mcl. app.: Aktie-rijs

’ 3.300,-. Vossen-keukens
Glaspateis Kerkplein Hrl.
Keuken RENOVATIE: ver-
nieuwen van apparatuur,
werkbladen met spoelunits,
vaatwasmachines etc. Vak-
kundig advies en montage.
Vossen-Keukens, Eiken-
derweg 77, Heerlen. Tel.
045-717555.

, l.v.m. overlijden INBOEDEL
ite koop waaronder nieuwe

'KTV en koelkast. Tel. 046-
-749148. 1; Zoekt u 2e hands MEUBE- I
LEN ook antiek (veel keus).
Kouvenderstr. 208 H'broek.

■ Weg. overcompl. te koop
porcelein 76-delig koffie- en■ EETSERVIES, wit met. bloemmotief, ’ 500,-. Tel.
04406-16973.

— Huw^'Kennism.
Wed., 56 jr., ongeb., goed
verzorgd, gezellig type,
zoekt idem HEER ca. 60-65
jaar uit goed milieu, om 'n
serieuze en eerlijke relatie
mee op te bouwen. Liefst i.b.
v. auto. Br.o.nr. B-0010, LD,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

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.
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ZONDAG 15 DECEMBER
GEOPEND VAN 13-17 UUR.

Snuffelhal!
Ook voor iets apparts: o.a. Jacobijn eetkamer schift. beekJh
werk; Regence eetkamer werkelijk topclass; grote partij
nieuwe meubels klassiek en modern (uit faill.); pracht, an-
tieke kasten en eethoeken; enorme keuze in mooie 2e
hands meubels oa. bankstellen v.a. ’ 45; eethoeken v.a.

’ 65,-; slaapkamers enz. onvoorstelb. veel keuze
in duizenden m2grote hal.

Oude Maastrichterweg 27, Geleen. Deze weg loopt parallel
met Rijksweg Noord (let op videotheek de Kijkdoos

daarachter ligt de Hal)

Kerst-Show
Zondag 15 december van 11.00 - 17.00 uur.
Design - Keuken - Studio

in het Glaspaleis - Kerkplein
hartje CENTRUM HEERLEN (bij markt)

Een wereld van keukendromen in een zeer exclusieve
presentatie van 0.m.:

LEIGHT - BRUYNZEEL - NOBILLA en
het prachtige greeploze design van BOS.
"Niet de eerste de beste"

£^\ /7*--- Lid A NVK-

A_y Keukens
Glaspaleis. Kerkplein 45 Elkenderweg 77 Heerlen
Tel. 045-717555

Grote mooie TAPUTEN te
koop v.a. ’ 75,- per stuk.
Tel. 045-327621.
Te k. mooi BANKSTEL, 3-1-
-1 en zwaar eiken salontafel,
samen ’ 250,-. Keekstraat
16, Heerlerheide.
Te k. witte EETTAFEL (8-
hoekig), pr. ’BO,-. Tel. 045-
-225102.
Plm. 50 VLOERKLEDEN,
1.70x2.30, ’5O,- p.st. mcl.
BTW. Tel. 045-750119.
Te k. achthoekige EET-
TAFEL wit en 4 stoelen wit/
grijze bekleding tevens te k.
slaapkamer witgrijs met lat-
ten bodem en ombouw. Tel.
045-228095.
Te k. BANKSTEL modem d.
bruin rundieder, 3-2 zits, i.z.
g.st. ’ 1.000,-. 045-451762.
Te k. gehele INBOEDEL o.a
antiek, muziek-install. etc.
tussen 9.00-18.00 uur, Elf-
morgenstr. 52, Heerlen. Tel.
045-726043.

Te k. complete INBOEDEL.
Tel. 045-274587.
Pracht blank eik. EETHOEK
md. 6 massief eik. stoelen
’975,-; blank eik. dressoir
’475,-. Tel. 045-323830.
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.

Radio e.d.
Te k. Bandrecorder REVOX
4-sporig met stofkap en 6
spoelen, pr. ’ 1.500,-. 045-
-423604
Te k. STEREOTOREN,
merk Akai, losse compo-
nenten, pr. ’400,-. Tel.
045-320185.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

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

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

Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-513531
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Te koop HAPRO 12 lamps Van maandag t/m vrijdag,
zonnebank, 5 mnd. oud, i.st. van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
v.nw. nw.pr. ’ 1.850,- Prijs u uw PICCOLO telefonisch

’ 1.000,-. Tel. 045-353798. opgeven. Tel. 045-719966.

Computers

DCL - Kerstaanbieding!!!
Soundblasterkaart, versie 2.0, ’ 419,95

Genius zwart/wit scanner GS 4500, ’ 299,-
Genius kleurenscanner GS-C 105,’ 899,-

DCL, Quaedvlieglaan 33, Schaesberg. Tel. 045-322333. i

Speciale aanbieding: kom-
pleet COMPUTERSYS-
TEEM te koop, Philips sys-
teem P4700, 256 Mb extern
geheugen met 10 terminals,
alles i.z.g.st., mcl. software
programma v.v. order - fak-
tuur - voorr.adm. compl*
fin.adm. en statist. mailings
e.d. Uitermate geschikt voor
handelsond. Funktioneel te. bezichtigen. 043-252550.
Te koop IBM PC KT, 10 Mb
Harddisk, 640 Kb intern ge-
heugen plus software, pr.

’ 800,-. Tel. 045-425474.
Te k. AMIGA 500 en kleu-
renmonitor, plus software
’900,-. Tel. 045-217535.
Te koop SEGA computer
mcl. ace. en 5 spellen. Tel.
045-428906.

Te k. AT 286 Computer met
20 MB hard disk, 5 1A en 31/2
inch Floppy drive, Ega kleu-
renmonitor en muis,

’ 1.500,-. Tel. 045-464322.
Te k. OLIVETTI PCI met
monochroom monitor en
muis, i.z.g.st., zeer redelijke
prijs. Tel. 045-462531.
Te koop COMPUTER 386/
33Mhz 80MB HD, 4MB onboard met VGA-kl.mon.
’3.500,-. Tel. 045-215993of 211875.
Te koop gevraagd PC's, ho-
me- en spelcomputers. Tel.
04492-5329.
Te koop COMMODORE 64
plus diskdr., joyst., power-
cart. plus 700 spellen, in nw.
st., IV2 jr., pr. ’650,-. Tel.
046-746185.. ii.—i- - ■ i. ■

TVTVIdeo

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Grundig kleuren TV

grootbeeld kleuren TV met stereo en teletekst
Geen ’ 2.298,- of ’ 1.998,- maar

’ 1.298,-
Grundig videorecorder

VS 620, met afstandsbediening en 3 videokoppen
Geen ’ 1.298,- of ’ 1.098,- maar

’ 698,-
Sharp video-camera
VL-C 690-S, met alle toebehoren
Geen ’ 2.198,- of ’ 1.798,- maar

’1.198,-
Philips midi-set

2x 60 Watt, afstandsbediening, digitaal en
dubbel deck

Geen ’ 998,- of ’ 798,- maar

’ 398,-
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

Alleen deze maand!!!!

Nieuwe afstandsbediening
voor uw TV ’ 75,-

E en E electronica, Servatiusstr. 2, Brunssum, 045-231340
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '83 (typenr.
vermelden) en def. VHS-vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Te k. 1 Sony 8 mm Video-
recorder EV-S 600 stereo
PCM; 1 Sony VHS monta-
gerecorder SLV 401; 1 Sony
platenspeler. 045-722271.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Te k. proff. VIDEO-camera
Sony V2OOA 1 jr. oud met 4
accu's, videolamp plus prof.
tas etc. Nw.pr. ’5.450,- Pr.
’2.750,-. Tel. 045-215993
of 211875.

KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.

Huish. artikelen

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.,
Jac Kohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
046-513228 of 514862.
Ijsk. ’95,-; diepvr. ’150,-;
wasautom. ’ 195,-; wasdr.

’ 175,-. Tel. 045-725595.
■■■■*************■ ' ■ I II I ■ ■ ■ ■ I. ..-. .11 |.l ~ ■■ .11.

Kachels/Verwarming

Franklin openhaard
z.g.a.nw. Tel. 045 - 221891.

Te k. OPENHAARDHOUT
(hardhout). Tel. 04459-1675
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.
Te k. 2 GEVELKACHELS,
gas, 10.000 kal. Te). 045-
-310570.
Te koop gevraagd OLIE-
HAARD. Tel. 04454-5553.

Te k. div. gasgest. HETE-
■ LUCHTVERHITTERS,

20.000 kcal/h, 450m3, nieuw

’ 1.875,-. Tel. 045-752583.

" Te k. Efel hout/KOLEN-
KACHEL, groot venster,
weg. te grote cap., 2 jr. oud.,. z.g.a.nw., van ’1.400,-
-voor ’BOO,-. Koopje. Tel.
045-228816.

Muziek
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.

f|Q Music house y-y? I
UJI Daan smit by "üïï"

*-»--»t---»»----^t-----------------i Rijksweg Z. 124Tl 1200mier2 muztoUptorier 111 046-754665

Meer dan 75 keyboards op voorraad!!, vraag om een vak-
kundige demonstratie, ook voor een goede occassion heb-

ben wij een goede keus.
Geen problemen met de nieuwste midi/synthesizer/key-
board technieken, vakkundige product-specialisten staan u

met raad en daad terzijde.
Met meer dan 200 electr. gitaren vindt u in iedere prijsklas-
se wel uw instrument, desgewenst aan uw wensen aange-

past, gitaar en versterker vanaf ’ 495,-.
Ruime sortering orgels (vanaf ’ 1.495,-) en electr. piano's,
occassions electr. orgels vind u bij ons al vanaf ’ 150,-ü!

zolang de voorraad strekt.
VOOR AL UW MUZIEKINSTRUMENTEN, WIJ ZUN DEA-
LER VAN O.A. YAMAHA, ROLAND, KORG, AKAI, ELKA,
TANNOY, ENSONIQ, HOHNER, CASIO, SONOR, IBA-
NEZ, GEM FARFISA, LEM, ORLA, EL.VOICE, HILL, D&R,

TAMA, PEURL.
Geopend van half tien tot zes, maandag gesloten.

Orla Orgelshow !!!
Op donderdag 19 dcc. van 18.00 - 21.00 uur, demonstreert

■ MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla Orgelkollektie.

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. ’ 250,-;

Trombones va. ’ 250,- enz. enz. Ook huurmogelijkheden.
Eigen reparatieafdeling. Belt U voor informatie!!

Adams Thorn tel. 04756-1324.
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,-

-' %A, _______A»_m--m-m^-----mmmi^^_-Al_W

YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk Rotterdam 010-
-4363500.
Voordelige kwaliteits PIA-
NO'S en vleugels, nieuw en
gebruikt. Pianorevisiebedrijf
Klavier Rijksweg Zd. 170
Sittard, 046-526426.
Stemmen en verhuur.
JUKEBOXEN 50er en 60er
jaren v.a. ’600,-. Hout-
halen 09-32.11526034.
Te k. elec. ORGEL, i.z.g.st.,
t.e.a.b., Dorpsstr. 128,
Bingelrade. Tel. 04492-
-3934. na 18.00 uur.
Te k. PIANO i.g.st. merk Fa-
zer, kl. middelbruin, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-243103.
Te k. PIANO, i.g.st., pr. n.o.
t.k. Tel. 043-256103.
Gevr. voor dansorkest div.
MUZIKANTEN, uitgebr. re-
pertoir aanw., geen Top 40
muziek. Inl. 045-465374.
Te k. COSMOVOX F2O or-
gel, ’ 200,-. Tevens Elka
orkest orgel met verst. Tel.
045-223003.
Veelzijdige en serieuze GI-
TARIST gevr. voor ervaren
band rockmuziek (under-
ground) 0949-24071384.
Honye.
Te k. Wiener HARMONICA
merk Zupan, 4 rijer GCFB, 3
rijer merk Honor GCF. Tel.
045-311619.
Gevraagd DRUMMER, toet-
senist en scratcher voor
band met Europese tour, stijl
E.M.F. tot Dance Squad Tel.
04450-2178.
Te k. Wiener "NOVAK" 3- en
4 rijig model. Thull 18A,
Schinnen, na 18 uur
Te koop KNOPORGEL mo-
del Elka 405 Portable, niet
veel gebruikt, compleet,

’ 4.000,-. Info 045-411668.
Te k. ROLAND MT32, korg
symphony module mcl. 3
memory-cards, 4 sp. mixer
en software samen ’950,-.
Tel. 045-231490.
Te k. PIANO, zwart, hoog
model. Tel. 045-420997.
Te k. gitaar-VERSTERKER
100 w Peavey Renown i.z.g.
St, pr.n.o.t.k. 045-724021.
Te koop Duitse PIANO merk
Carl Krumm Berlin Kölln,
halfjaarlijks gestemd; electr.
orgel merk Solina met ritme.
Tel. 045-316782.

Te k gevr SALONVLEUGEL
’l.OOO,- - ’2.500,-. Tel.
046-334087 Of 331735.
Te koop Technics KN 800
KEYBOARD, mcl. ace. Tel.
045-324856.
Te k. PIANO merk Yamaha,
i.z.g.st., pr. ’3.500,-. Tel.
043-610337
Te k. DX 7 SYNTH. updated
4 banken en 2 datacards.
Vr.pr.’ 1.200,-,046-331705
Te k. DWARSFLUIT Prelu-
de, 3 jr. ’500,-. Tel. 045-
-462625.
Voor liefhebber te koop
ORGEL Hammond HlOO
met lesllie, i.z.g.st. ’7.900,-
Tel. 045-719060.
Te k. electr. GITAAR, Tokai
Strap, model 59, ’650,-;
Gitaarversterker Session

’ 500,-; Case met gitaaref-
fecten ’750,-. Tel. 045-
-416794.
Te k. WIENER Harmonika,
merk öllerer, stemming is B-
AS-Esdes. Tel. 045-320185
Te k. MIXER 12 kan. pr.
’300,-; Peavy 120 bassin-
stal, pr. ’350,-. Tel. 045-
-222280.
Yamaha ORGEL, type B-55
i.z.g.st. pr. ’ 625,-. Tel. 046-
-526923.
Te koop Yamaha ORGEL.
Tel. 045-451548.
Te k. weg. omst. TECHNICS
KN 800 en software, Elka
orgel-knopbas CBll, Elka
en Hohner leslieboxen,
Boss dig.echo, Boss 6 kan.
mengpaneel, 2 mon.boxen,
Drumstel Sonor, compl.
goudkl., Basinst. en losse
box. en verst. 100w., Gitaar-
inst. Ampeg 150w., Gitaar-
inst. London city-toren,
Synth. Korg Poly 61, Keybo-
ard statief 3 st. Alles t.e.a.b.
045-257782.

Verzamelingen
Te koop POSTZEGELS:
100 grfm. Australië ’6,-;
100 grfm. Nieuw Zeeland
’6,-; 100 grfm. Canada
’6,-; 100 grfm. Pacific ’6,-
-kilo wereld ’35,-. J. Pekel,
Prof. Debyestr. 18, Hoens-
broek. Inl. 045-319936.

Foto/Film
Te k. compl. DOKA uitrus-
ting, Opemus-vergr., klok
etc, ’250,-. 045-751132.

Kunst en Antiek

27-28 dcc. grote antiekshow
bij antiekhal Palmen-Heynen

Langs de Hey 9, Industriepark Nrd. Sittard. 046-510706.
INTERART antiek Simpel-
veld. Zeer grote keuze in
strakke eiken limburgse,
Duitse, Engelse meubelen
o.a. kasten, eethoeken, vitri-
nes, bureaus, salontafels.
800m2 antiek licht en don-
ker grenen. Eigen restaura-
tie en logerij. Do. koopavond
ma. gesloten. Irmstr. 64,
Simpelveld. 045-443161.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
WUSHOFF Antiques biedt u
op 1500 m2een grote keuze
aan in antieke keisten, 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 k. van part. antieke POR-
CELEIN verzameling, o.a.
beeldjes. Tel. 046-752879.

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,
Umbricht. Tel. 046-515502.
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.
Zoekt u een origineel
KERSTKADO? Antiek uit
particulier bezit 045-464322
Te koop antiek Biedemeier
BANKSTEL, in pr.st., pr.

’ 3.500,-; antieke vossen-
kop tafel ’750,-. Tel. 045-
-213789.
Te koop antieke VITRINE-
KAST ’900,-. Tel. 045-
-460224.
Zwarte antieke TAFEL, 3.00
m. lang met 6 stoelen,
’5.500,-. 045-319328.

Braderieën/Markten
M.E.C.C, vrijmarkt (Maastricht)

zaterd. 21 en zond. 22 december
Huur een kraam op de grootste overdekte vrijmarkt van

Zuid-Nederland. Alles kan, alles mag (geen food).
Kraamhuur ’ 45,- per dag. Bel. 01640-57521.

Maaslandse Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Maasmechelen België. Zondag open

van 10.00-18.00 uur. SALIM SEGHERS met orkest.
Standplaats ’ 1,50 p.m2van 10-12 uur. Gratis toegang!

KNIP UIT: te huur draaimo- Piccolo's in het Limburgs
len, luchtkussen. Tel. 045- Dagblad zijn groot in RE-
-315378. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten en goud.
Postzeg. munthandel Palm,
Akerstr. Nrd 208, Hoens-
broek. Tel. 045-227855.
Hoogste prijs voor POST-
ZEGELS, goud en munten.
Stamps and Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.

Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Gezocht oude HONDA
bromfietsen, 4-takt, ook
defect. Tel. 045-727637

Diversen
Te k. Grünbeck WATER-
ONTHARDER, 6 jr. oud, nw.
pr. plusm. ’2.500,-, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 04459-1714.

Koopzondag 15 december !r
van 10.00-17.00 uur in MAKADO BEEK .■.

Autotelefoons v.a. ’ 1.495,-
Telefax v.a. ’ 675,- prijzen excl. BTW.

Orbion Europe Landgraaf. Tel. 045-322972. _
Te koop Kerstbomen va. ’lO,

U kunt een mooie kerstboom bestellen, voor ’ 20,- W ►
een boom zonder kluit thuisbezorgd; voor ’ 25,- hefi F

een boom met kluit thuisbezorgd.
Sibberweg 1, Vilt-Valkenburg. Tel. 04406-42131;

Vuurwerk
in voorverkoop tot 28 dcc. korting.

Bert Rekers, Willemstraat 85, Heerlen, tel. 045-7268'
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-Sittard. Tel.
046-529004.
SURPRISES en originele
cadeaus. 't Sjpasshoes,
Emmastr. 18 Heerlen. Tel.
045-741960
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr.
Nrd 328, Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese.
Te k. aangeboden partij HO-
VERCRAFTS, radio grafisch
bestuurd, winkelprijs

’ 139,95 nu voor ’6O,- per
stuk. Tel. 045-213440.
Te k. mooie BLAUWSPAR-
REN met kluit, uitzoeken

’ 25,-, tev. aparte soorten
en gewone groene kerstbo-
men. Palenbergstr. 43,
Heerlen.
Te k. JUKE-BOX Rock-Ola
100% spelen na 17.00 uur
tel. 045-224225.

; METAALLINTZAAG;
gelzaag en afkortzaag

; alle metalen en kurf
tafelboormachines. ]
rade 101a, Nuth.
Excl. Kerstcadeau:
NENSETS, Waterman,
ker, Pelikan en Rotrini
% nw.pr. Tel. 045-2220--. Te k. KERSTKALKOË

i levend of geslacht. &
60, N'hagen. 045-31537
Te koop KERSTBOMO

■ ’ 5,-. H. Timmermans
lianastr. 15, Merkelbeek

:Te k. ant. HOUTDf
BANK, plusm. 1.000 kg
04459-1737. __,: VUURWERK!!!! vüuf

i vuurwerk. Voorverken
ting. Tweewielers

' Rekers, Hoensbroek.
045-212537. __,

! Te k. ROEI-TRAINEP
nw., t.e.a.b. Tel.
511016 na 18.00 uur.

Carnavali ■ .-*

l CARNAVALSSTEKEN
'Raad van Elf of Prinsen
■ nieuw: rood/zilver, 13 »

vr.pr. ’llO,- p.st., 04405-2910 J
" Wat VERKOPEN? H

teer via: 045-719966.^
06-lijnen

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
50 et. p. min.

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

privé sexkontakt
Maak een sexafspraakje
met een lekker meisje of stel
06-320.322.33 - 50 Ct p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 Ct p/m
Hete meiden zijn op zoek
Porno Dating

06-320.321.44 - 50 et p/m

bisex kontaktlijn
Ook trio sexkontakt

06-320.325.01 - 50 Ct p/m
Meisjes zoeken kontaktü
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoekl
Tippellijn

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoere hete

knullen.
06-320.330.90 - 50 et p/m

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

jouwkeuze: Partnerruil
06-320.326.11; Triokontakt

06-320.322.16; Bi-sex
06-9570; Homo 06-9614 -

50 et p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 - 50 Ct p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen
van hete dames/meisjes

06-320.328.00 - 50 et p/m
Tessa is zon

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 et p/m

Hete meisjes willen een
Sexafspraak

06-320.320.44 (50 cpm)
Direkt snel Sexkontakt

sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 cpm)

Gezocht: onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt
SM voor twee
06-320.329.99 (50 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes
die een lekkere jongen

zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan,

06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 (50 cpm)

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 (50 cpm)

Plezier voori
de manier om een viie?
vriedin aan de lijn te kff r

Altijd succes.
06-9.500 (50 cpmj„

* Bi-sex privé
Zoek je 'n heet meisje of
lekker boy? Direkt afspf*
ook voor trio 06-320.330

(50 cpm)
Zoek jij snel sexkonta^

Tippel lijn
06-320.330.79 (50 cfg

Club 06-
Special sex

Draai eerst 06-320.321
EN DAN VOOR
SM 25

onderdanig, ze doet**wilt
HETERO 26

onze meisjes zijn ove1*voor in
LESBISCH 45,

mm meisjes onder elWj
MEESTERES \\Schiet op! Ze zit te wad1!

LOLITA 47
jongen ondeugend;

HEERLIJK LIVE *Sexen live opgenomen
MEEGENIETEN ""i

De spannendste sex 50| \
Zoek jij een lekkere t>°'

Homo Datinöi
06-320.330.95 (50cA
Triosex-kontajj
06-320.320.92 (50 CpN

ook voor partnerrujy

Sex aan huisj
Bel voor privé of esOT
06-320.330.60 (50 (0
** SM-privé JDe direkt apart kontaK*

Strenge afspraken ,
06-320.322.17 (50 CgT>
Bi-sex voor £

direkt apart met een
meisje of met een lekk

jongen06-320.330.»'"
(50 cpm) y

** Gay Privé *'
Jij wilt voor vanavond jV
en discreet een opwin'S

afspraakje regelens? >dan Gay Privé, want &y
je direkt apart, en als \eU
een andere boy wilt sp^1
druk je op de nul. Suc*£j

06-320.322.75 (50JPJZ
Scheur de kleren van

lijf, ik heb .
een hete buÜ-

-06-9665 (50 cgf"!^

Griekse Sej
Lisa draait z. om 50 <#

06-320.325J^
Val jevoor dc-minan'

vrouwen 50ctp''11.
06-320.332.3^

Bel je meestergg^
Sexlijn 10

De Jongste 06-320.3^'Lielje 06-320.321.1%
Vriendin 06-320.32-*

Call-me 50 cprn^
"Grieks Ponrosex Gro j*
Meisjes en vrouwen U
van achteren kunt pa^

50 et p/m ,»06-320.320^■

Lady B *50 et p/m 06-320.32*/
Meesteres. Lekker ruia-

een P-kqkgf^-^

Nymfünd^
Geniet van 2 kanten 5 -_06-320320j>

Live - Se*
Bel ze en ontmoe{

06-320.324.98j503*<
Voor Piccolo's

zie verder pagina



DOOR LUC SOMERS Grote tuinders in
Siberië op rozen

Ir Harrie Tacken geeft Maasbree rugdekking
" Rozenkweker Bill Steenks wil een kas bouwen in Siberië, een buurtschap in de gemeente
Maasbree. Foto: JEROENKUIT

aor taalstrijd-rellen, heeft tot
eind november dit jaar al 318
personen op drugbezit betrapt.
Eind augustus bijvoorbeeld wa-
ren dat 146 personen, waarmee
het jaarcijfer van 1990 reeds
werd overschreden.

'raaie streek die tot nu toe voor-
ïamelijk in het nieuws komt

VOEREN - Voeren, de Vlaamse
enclave even over de Neder-
lands-Belgische grens tussen
pakweg Eijsden en Epen, heeft
te maken met een toenemend
drugverkeer. De Rijkswachtbri-
gade in deze landschappelijk

halen. Eindpunten van hun rei-
zen zijn Heerlen, Maastricht en
Geleen. Enkelen gaan door naar
Amsterdam."

Een woordvoerder van de briga-
de beaamt dat het probleem
steeds groter wordt. „Opvallend
is he,t aantal vreemde nationali-
teiten dat steeds maar weer op-
duikt bij de controles. Het be-
treft dan vooral Fransen, Lu-
xemburgers, Duitsers, maar ook
Spanjaarden, die allen door de
Voerstreek naar Nederland gaan
om daar hun portie drugs op te

DOOR JAN VAN LIESHOUT krachten over. Hij heeft inmiddels
25 mensen aan het werk, het bedryf
tot 2,7 ha uitgebreid, gemoderni-
seerd en de produktie tot zes mil-
joen grootbloemige rozen per jaar
opgevoerd.

Een eerste aanzet gaf de gemeente
Horst die tussen Horst-America en
Hegelsom een kavel van 40 ha voor
nieuwkomers inruimde, Reindonk
geheten. Als gevolg van de Golfcri-
sis werd vanuit de tuinbouwsector
terughoudend gereageerd.

ROERMOND - De secretaris
van de gewestelijke raad van
het Landbouwschap, ir Harrie
Tacken, heeft een nota samen-
gesteld waarin hij de planolo-
gische uitbreidingsmogelijk-
heden voor de glastuinbouw
in Noord- en Midden-Limburg
heeft geïnventariseerd.

„Om de kostprys te verlagen is aan
schaalvergroting niet te ontkomen",
licht Bill Steenks zijn nieuwbouw-
plannen in Siberië toe. Hij wil een
'kavel van 4,6 ha aankopen om er
een kas van 3 ha te kunnen bouwen.
Ook wil hij optie op nog eens 4,6 ha.
Het vergt een investering van 9 mil-
joen gulden. Hij zegt de financie-
ring rond te hebben.

Ofschoon de grond op Reindonk 6
gulden per m2goedkoper is, geeft
Steenks toch de voorkeur aan vesti-
ging in Siberië. Volgens de rozen-
kweker komen meer keuzemoge-
lijkheden de werving van Westlan-
ders ten goede.

Meestal gaat het om personen
die de drugs voor eigen gebruik
hebben gekocht. Echt grote han-
delaars zijn er in de Voerstreek
nog niet gepakt, alhoewel dit
jaar toch een vangst werd ge-
daan die een straatwaarde verte-

hasj, de andere keer heroïne of
cocaïne.

genwoordigde van ruim een half
miljoen Belgische frank, zeg
maar 30.000 gulden. Ir Harrie Tacken en Mart Heidens

delen die mening.

Ofschoon de nota nog niet is door-
gesproken in het bestuurlijk over-
legorgaan dat oud-deputé Henk
Riem destijds in het leven heeft ge-
roepen om te voorkomen dat ge-
meentes bij het creëren van nieuwe
vestigingsmogelijkheden voor glas-
tuinbouwbedrijven langs elkaar
heen zouden werken, wil Tacken
wel kwyt dat ook Siberië, een nog
maagdelijk landbouwgebied in de
gemeente Maasbree, in de archipel
van concentratiegebieden voor de
glastuinbouw is opgenomen.

vangen

dat de situatie alleen nog maar
erger wordt. „Ik denk dat het
drugprobleem iets noordelijker
langs de grens, in derichting van
Lanaken en Maasmechelen, nog
moeilyker wordt te bestrijden.
Want die plaatsen hebben ook te
maken met daar wonende drug-
gebruikers, terwy'l wij in de
Voerstreek nauwelijks verslaaf-
den kennen. In Lanaken en
Maasmechelen zullen ze straks
nauwelijks tijd en geld hebben
om alle extra problemen op te

„Daarom", aldus Tacken, „moet
ieder initiatief met twee handen
worden aangenomen en moet de
provincie zich flexibeler opstellen.
Niet dat bedrijven bij gebrek aan
keuzemogelijkheden naar Emmen
uitwyken. Niet dat straks het ver-
wijt moet worden gemaakt dat Lim-
burg in woorden heeft geschitterd,
maar in daden heeft gefaald."

Toch geeft de raad van Maasbree
zich niet gewonnen. Te meer daar
hy in Bill Steenks een serieuze
voortrekker heeft gevonden. Diens
vader, Jan Steenks, verhuisde in
1975 van Naaldwijk naar Baarlo,
waar hy aan de Legioenweg een ro-
zenkwekerij begon. In 1985 nam de
zoon het bedryf met twaalf arbeids-

Ook de raad van Maasbree wil in
Siberië een soort industrieterrein
voor glastuinbouwbedrijven aanleg-
gen. De provincie wil er echter niet
aan. Een motie van de Partij Nieuw
Limburg om Siberië tot concentra-
tiegebied voor de glastuinbouw te
bestemmen werd weggestemd.

Volgens wethouder Harrie Peer-
booms uit Horst „hebben inmiddels
twee gegadigden een bouw- en hin-
derwetvergunning aangevraagd:
een rozenkweker uit Den Hoorn en
een komkommerteler uit Helena-
veen. De onderhandelingen met een
derde kandidaat zyn in een ver ge-
vorderd stadium. Het betreft een
kassenbouwer uit Horst die een
'turnkeyproject' wil verwezenlijken.
Dat wil zeggen: hy bouwt een
groentekas die hy te zijner tyd
doorverkoopt."

Ook de gemeenteraad van Maas-
bree is die mening toegedaan. Om
diereden werd vorig jaar by GS een
voorontwerp tot wijziging van het
bestemmingsplan ingediend om de
bouw van kassen in Siberië moge-
lijk te maken. De provincialeplano-
logische commissie adviseerde
negatief.

„Siberië is een gouden locatie",
vindt Tacken. „Grote tuinders heb-
ben er de ruimte. Het gebied is
gemakkelijk te ontsluiten. Het ligt
aan de E3en vlakbij de veiling in
Grubbenvorst."

„Die grote jongens komen we
hier ook niet tegen," aldus de
woordvoerder van de Voerense
Rijkswachtbrigade. „Degenen
die door ons worden betrapt, zijn
vaak afkomstig uit dorpen in
Noord-Frankrijk. Ze zijn door
plaatsgenoten nieuwsgierig ge-
maakt en horen dat het heel
gemakkelijk is om in Nederland
aan drugs te komen. Welnu, vnf
keer gaat het goed en by de zes-
de keer worden ze in de kraag
gevat. Ze bekennen ook meestal
meteen."

Frankrijk
De Rijkswacht in Voeren contro-
leert alleen maar met auto's op
de kleine toegangswegen. Per
maand vinden er zon tien a vijf-
tien controles plaats. „Dat is af-
hankelijk van het beschikbare
'budget," aldus de woordvoerder
berustend. „Maar duidelijk is
wel dat er heel wat meer drug-
verkeer is in deze regio dan dat
wrj nu constateren. In de trein
tussen Maastricht en Luik wor-
den ookregelmatig controles uit-
gevoerd en daarby is het elke
keer weer prijs. Die acties wor-
den opgezet door de politie in
Visé en Luik in samenwerking
met collega's in Nederland. Het-
zelfde geldt voor deacties op de
autoweg tussen Maastricht en
Luik."

De leeftijd van de drugtoeristen
varieert sterk: minderjarige jon-
gens en meisjes, maar zeker ook
ouderen van tegen de veertig.
Meestal zitten ze samen in een
auto. De gevonden drugs zyn
ook wisselend. De ene keer is het

Lanaken
Voor de toekomst verwacht hy

Toch begint men in Voeren lang-
zamerhand ook overlast te krij-
gen van het transit-drugverkeer.
Er is een toename vastgesteld
van het aantal diefstallen. „De
verslaafden bevoorraden zich in
Nederland. Maar als hun geld op
is, willen ze nog weleens een in-
braak plegen in woningen die
langs de druglijnliggen. En Voe-
ren ligt op zon verbindingslijn,"
aldus de Rijkswacht.

Procedure
Toch weigeren de vroede vaderen
van de gemeente Maasbree te capi-
tuleren. Zy zijn bereid om een ro-
zenkweker uit Baarlo die zich in
Siberië wil vestigen, via een verkor-
te procedure een bouw- en hinder-
wetvergunning te verlenen. Te
meer daar de kandidaat een gebo-
ren en getogen Westlander is. De
raad ziet in hem 'een voortrekker.Steeds meer meldingen bij Kindertelefoon over mishandeling

’Kinderenzwijgennietmeer’

Steeds meer tuinbouwbedrijven in
de Randstad raken in de knel. Op
korte termyn is er voor hervestiging
behoefte aan 400 ha; op langere ter-
mijn een behoefte aan 1.200 ha, zo
becijferde het Landbouw Econo-
misch Instituut.DOOR ROY PETERS keer zo vaak gebeld door kinde-

ren die zeggen mishandeld te
zijn."

naaste familieleden en onderwij-
zers. Het taboe is nog steeds niet
helemaal doorbroken. De gevol-
gen voor de gezinssituatie zijn
verstrekkend, als bijvoorbeeld
één van de ouders gearresteerd
wordt wegens kindermishande-
ling." „Het is daarom zaak zo snel moge-

lijk de voorwaarden te scheppen
om die overloopfunctie te kunnen
vervullen", zegt in Grubbénvorst
Mart Heidens, de pr-man van de
Stichting Promotie Tuinbouw Zui-
doost-Nederland die in het kader
van het Bestuurlijk Overleg Glas-
tuinbouw werd opgericht.

In de Vierde Nota Ruimtelijke Or-
dening Extra worden Emmen en
Venlo als 'overloopgebieden' van
het Westland aangeduid.

De medewerkers van deKinder-
telefoon passen ervoor op niet te
snel door te verwijzen naar de
professionele hulpverlening. Be-
langrijk is dat het kind eerst
emotioneel geholpen wordt.
lemand die luistert, kan al heel
veel betekenen. Wel wordt altyd
voorzichtig op de mogelijkheid
gewezen van verdere hulp. Maar
de beslissing om een vertrou-
wensarts in te schakelen, moet
door het kind zelf genomen wor-
den.

hun vertrouwen te winnen. Is er
eenmaal contact, dan is het zaak
om een band te kweken. Wij pro-
beren ons in het kind te verplaat-
sen, het is belangrijk te weten
wat het kind zelf wil."

Het telefoonnummer van de
campagne 'Over sommige gehei-
men moet je praten' is 06-8400.
De Kinder-en Jeugdtelefoon in
Heerlen is bereikbaar onder
nummer 045-719944.

Ouders
Het werken bij de Kindertele-
foon is er niet eenvoudiger op
geworden nu er steeds meer ge-
sprekken met mishandelde kin-
deren zyn. Toch vormen de
'gewone' problemen nog steeds
het leeuwendeel van detelefoon-
tjes: vragen over menstruatie en
condoomgebruik, pesterijen op
school en natuurlyk de verke-
ring die uit is. Sinds enkele
maanden hebben ook ouders de
Kindertelefoon ontdekt. Zy vra-
gen meestal om advies over za-
ken die ze niet met het kind
durven te bespreken. Ook zij
worden geholpen, maar: „We zyn
en blijven er op de eerste plaats
voor de kinderen."

Naast de gesprekken waarin
daadwerkelijk gepraat wordt,
zyn er ook heel veel stille tele-
foontjes. Kinderen bellen welis-
waar, maar durven niets te zeg-
gen. „Soms tot tien keer toe,"
zegt Hetty van den Broek. „We
doen dan ons uiterste best toch

Zwijgen

Limburg
De campagne tegen kindermis-
handeling duurt een jaar. In fe-
bruari maakt de PTT per regio
bekend hoe vaak de speciale
06-lynen gebeld zyn. Volgens
Leo Kruyt scoort Limburg rela-
tief hoog. „Het aantal serieuze
gesprekken dat bij deKinderte-
lefoons in Heerlen en Venlo is
binnengekomen, ligt boven het
landelyke gemiddelde. Daar ko-
men de gesprekken op de 06-lij-
nen straks nog eens bij. Dit wil
natuurlijk nog niet zeggen dat er
in Limburg meer kinderen mis-
handeld worden dan in de rest
van het land. Jongeren zijn nu
iets meer bereid over hun pro-
blemen te praten dan vroeger.
De media spelen hierin ook een
rol. Er is bijvoorbeeld veel ge-
zegd en geschreven over incest,
dat neemt de schroom by kinde-
ren enigszins weg. Slachtoffer-
tjes merken dat ze niet de enigen
zyn."

Heerlen - „Regelmatig
belt een tiener die al jaren-
lang sexueel misbruikt
wordt door zrjn vader. Hij
wordt zelfs gedwongen om
ook andere kinderen in hetbijzijn van zijn vader te mis-bruiken. Zon verhaal grijpt
-e ontzettend aan. Vooral
omdatrndat deze onmogelijke si-
tuatie gewoon voortduurt."
Hetty van den Broek is
"J^edewerkster by de Kinder- en
Jeugdtelefoon in Heerlen en dit
Schry'nend voorbeeld laat slechts

heel klein topje van de ijs-
berg zien. Eind september start-
* een landelyke campagne te-
jjjen kindermishandeling onder
**et motto 'Over sommige gehei-men moet jepraten. De campag-
J*e heeft effect: de speciaal inge-
stelde 06-lijnen worden vaak
sebeijj en het aantal meldingen
°«J vertrouwensartsen is bedui-dend gestegen. Opvallend is het
«antal telefoontjes dat sinds het
j*|gin van de campagne bij de
*^hder- en Jeugdtelefoon bin-
j^hkwam.j*?° Kruyt, coördinator by de
jMndertelefoon in Heerlen: „Vo-
S jaar hadden we ruim 1100

met kinderen, in '91
dat er zon 1800 zijn. Voor

*n deel komt dat omdat we ditar als Kindertelefoon meer pu-
j citeit gemaakt hebben, maar
_^, landelijke campagne heeft
(J°k zijn invloed gehad. De Kin-
J^telefoon in Heerlen is in ver-iyking met vorig jaar twee

Kindermishandeling en incest
komen in alle bevolkingsgroe-
pen voor. „Het is een maatschap-
pelijk verschijnsel", zegt Leo
Kruyt, „en komt volgens my
voort uit de onmacht van ouders
om hun kinderen op te voeden.
Kinderen die mishandeld zijn,
zenden hulpsignalen uit. Die sig-
nalen worden heel vaak niet op-
gepikt door hun omgeving zoals

Mishandeling

Nederland kent een twintigtal
Kinder- en Jeugdtelefoons, die
ieder een district bestrijken.
Limburg is opgedeeld in het dis-
trict Venlo en het district Heer-
len. Veel van het werk komt op
de schouders van vrijwilligers te-
recht. „We besteden extra aan-
dacht aan de begeleiding van
onze vrijwilligers. Voordat
iemand plaats mag nemen aan
de telefoon, vinden er trainings-
weken plaats. Mensen moeten
gemotiveerd zijn voor dit werk,
het is meer dan alleen maar een
babbeltje maken. De problemen
waarover kinderen bellen, kun-
nen vaak zeer aangrijpend zyn,"
vertelt van den Broek. Zy' is spe-
ciaal aangesteld om de training
en aanname van die vrijwilligers
te verzorgen. „Als je een paar te-
lefoontjes achter elkaar krygt
van kinderen die sexueel mis-
bruikt of mishandeld zyn, dan
trekt dat natuurlijk een zware
wissel op degene die luistert."

Vrijwilligers

Zaterdag 14 december 1991 "19..
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"ikjivitvrouzvm mooier mafen. (Daarkjijg i^een f&kjoon ".
(Monique Steben inAvontgarde dcc "91)

Beauty Instituut Sieben staat vanaf heaen in het teken van:

Mooier zvorden voor de feestdagen
- Speciaal Kerst-Schoonheidsarrangement

Intensieve dagkuurvoor gezicht en lichaam met
persoonlijke adviezen voor verzorging en
feest-make-up- Anti Rimpelkuur
Electro Rido-Punctuur. Resultaat zichtbaar na één
behandeling- Permanent Make Up
Individuele stylingen verfraaiing van ogen
wenkbrauwen en lippen- Vele speciale therapieën gericht op o.a.
cellulitis, ouderdomsvlekken, ontslakking, specifieke
huidproblemen- Exclusieve lingerie en badmode van La Peria
en La Perla Mare

HDeauty instituut sieben
Parklaan 5, 6371 CR Schaesberg-Landgraaf

Telefoon: 045-31 83 82

Een Uniek Geschenk
'Om <Pzrfect Ü(pse

Het exclusieve parfum van 'LaPrairie. Alleen verkrijgbaar bij
Beauty Instituut Sieben.

(ADVERTENTIE)

m I Meubelgroothandel

w beulen éu
■ TOEGANG VOOR■ | lEDEREEN |

Zeer grotekollektie bankstel-
len, kasten, eethoeken,

Lazy-Boy fauteuils en vloer-
bedekking etc. etc.

INRUIL MOGELIJK
5000 m* verkoopruimt»

maandag 13-18uurm donderdag koopavond

M At\ VERSCHILLENDE*♦" SLAAPKAMERS

"^ I Heerenweg 251,Heerlenw^^^. Tel. (045) 216123
Langs grote weg

■ Jfn ¥ Heerlen-BrunssumJ-jM —-m

verklaren. Op de regeringen
moet druk worden uitgeoefend
om hun wetgeving aan te pas-
sen aan de eisen van dat ver-
drag. "

In de grensstreek zouden zo-
wel voor fiscale als andere
vragen centrale informatiepun-
ten beschikbaar moeten ko-
men waaraan grote bekend-
heid wordt gegeven. Dat is de
mening van prof. dr R. Nies-
sen van de Rijksuniversiteit
Limburg in Maastricht. Nies-
sen zeidittijdens deconferen-
tie 'Euregio, fictie of werkelijk-
heid', onlangs gehouden in
hetMECC.

Ook pleitte hij voor het geven

werknemers die in één land
wonen en in een ander wer-
ken, kunnen worden gecon-
fronteerd met dubbele belas-
tingheffing. Tussen de ver-
schillende landenzijn dan wel
verdragen gesloten die zon
dubbele heffing verhinderen,
maar daar hebben maar heel
weinig werknemers weet van,
zo betoogde hij.

De hoogleraar legde uit dat

van financiële steun voor het
voeren van proefprocessen
met betrekking tot de fiscale
problemen van grensarbei-
ders. „ Verschillende landen
hanteren regels die voor bui-
tenlandse belastingplichtigen
ongunstiger zijn dan voor in-
woners. Er zijn redenen omaan te nemen dat het Hof van
Justitie deze bepalingen in
strijd met het EG-verdrag zal

Tenslotte benadrukte hij dater
uiteindelijk een Europese
richtlijn moet komen, waarbij
belastingheffing principieel
volledig wordt toegewezen
aan het woonland, en voor wat
betreft het buitenlandse ar-
beidsinkomen tot maximaal
het tarief van het werkland.

Rijkswachtbrigade betrapt vooral Fransen

Drugverkeer door
Voeren neemt toe

# De Voerstreek,
fraai gelegen tegen
de Nederlandse
grens, maar steeds
meer kruispunt in
het drugverkeer.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Limburgs

de mening van

over de grenzen



06-lIJ
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 wagenwijc
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

TopSex
2 handen vol 50 et p/m

06-320.325.25
Sexlijn 10

Mixjes 06-320.320.50
Sexbox 06-320.325.30

Call-me 06-9639 ??
Ik ben een sexy donkere

vrouw al wat ouder 50 et p/n

06-320.320.91—.
Vrouwen

Geen meisjes maar echte
vrouwen.

1. Marrieta exotisch. 2. Nel
mollige vrouw. 3. Claudia 3£

jr. verpest buurmeid.
4. Paula werkt.

5. Harriet bordeelsex.
50 et p/m 06-320.324.14

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Trio!

06-320.320.95 (50 cpm)
Stoute sexafspraakjes

Meisjes
Kontaktlijn

Q6-320.330.16 (50 cpm)

Sex hot Sex.
W| bemiddelen nog steeds
gratis in sex. Ook escort en

privé, live sexgesprekken
06-320.330.71 - 50 et p/m

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)

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.

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

jezelf wat ze te bieden
hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer; 06-96.85 (50 cpm)

ien

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

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

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

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex....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
Echt lesbisch

of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De EJox van vrouw
tot vouw.

06-320.327.78 (50 Ct. p/m)
Een meid maakt kennis met

S.M.
"Laat dat...Tot ze geniet

06-320.340.22 (50 Ct. p/m)
Oh wat lekker dit is fijner

dan huiswerk
06-320.321.32 (50 et. p/m)

Als Nancy haar
monokini past,

belt de man aan. En dan...
06-320.330.17 (50 et. p/m)

Haar man is erbij als ze
Grieks doet

met een vreemde knul
06-320.326.92 (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

Pas Op !
Ze zit in (aan) je ....

06-320.326.56 (50cpm)

Heb het lef eens
om te bellen met DE
WIPLIJN, 06-95.55.

GAY BOYS bellen met
06-95.56 (alleen als je écht

HEET bent!) Voor een
VLUGGERTJE bel 06-95.59

(50 et p/m).

Ik heet Katja.
Ik heb het net ontdekt en
kan er geen genoeg van

krijgen. Bel me!
06-320.326.09 - 50 et o/m

Kontakten.Klubs
NIEUW NIEUW "* NIEUW

Zaterdag, Zondag
Geop. van 11-24 u; zondag 15-23 u. Kapelweg 4, K'rade.

j Tel. 045-425100

Club Amorosso
Met NIEUW NIEUW NIEUW: Tamara en Jolanda.

Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335.
Geopend ma. Tm vrijd. 12.00-24.00 u. zat. 13.00-20.00 u.

: Paren en Alleenstaanden Club
VILLA LIBERTA

Woe. en vrijd. v.a. 21.00 uur, voor paren en alleenst.
Zat alleen paren. 13 en 14 dcc. Daisy van de Pin-Up Club.

Veel mooie erotische shows. Alles gratis.
Info 04499-4928. Privé parking.
Privéclub Liberta

Orfcep. genieten van alle vormen van sex en ontsp. plezier
3x wippen voor 1 all-in prijs. Maand., dinsd. en

dond. 12.00-2.00 uur. Woensd. en vrijd. tot 18.00 uur.
Nieuwe meisjes aanw. o.a. Olga, Elke, Ange en Kristie.

Maaseikerweg 24, 300 m. v.a. A2richting Susteren.

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.

Super Escort
Moniek

Tel. 045-725778.

Paradiso
Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032
Heden v.a. 19.00 uur.

Apart Apart
Bij Chantal hoort U de

kerstklokken luiden.
Alleen op afspraak.
Tel. 045-213457.

Zie hier
van 20 dcc. t/m 4 jan.
gratis voor elke cliënt

Kerst-cadeautje.
Maastricht - Privé,

Jodenstr. 2, 043-254183.

Helena
af 10 uur, ook zat. en zond.
045-721759, meisje gevr.

Jong meisje
biedt zich aan voor escort

op vrijdag, zaterdag en
zondag. 045-427473

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Video-sex-club

Frimousses, ook met lieve
meisjes. Open dagv. 11.00
-02.00uZond. 14.00-02.00u

Kl. Gracht 10, Maastricht.

Dave's
Escort. Boys verwennen
dames, heren, echtparen.

Tel. 04750-27218
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

J Attentie v,
We staan bekend als de meest gesorteerde en

gespecialiseerde juwelierszaak in antieke
sieraden en juwelen..

Daarnaast hebben wij ook de grootste collectie
occasionsieraden, zoals ringen, colliers,

armbanden etc. tegen de meest aantrekkelijke
prijzen. Onze Goldtimer-afdeling met de meest
prestigieuze merkhorloges, met o.a. de merken

Rolex, Patek Philippe, Audemars Piquet,
: Vacheron Constatin etc. etc, is de moeite waard

om te zien.

Verstandig
is het vóór u iets koopt zich te oriënteren.
Wij staan u graag te woord en voorzien u
vrijblijvend van het meest deskundige

advies.
Kom vrijblijvend langs.

Tevens, voor de hoogste prijs, te koop
gevraagd, tegen contante betaling: tafelzilver,

juwelen, sieraden en merkhorloges.
Stokstraat 2, hoek Smedenstraat,

Maastricht - Tel. 043-256282.
Geopend maandag vanaf 13.00 uur, di. t/m za.

vanaf 10.00 uur. Donderdag koopavond.v e/?* —r

S/M
Teleurgesteld in andere behandelingen? Meesteres

Katja
(zie Doma) heeft haar praktijk in Maastricht.

Tel. 043-254183. Tevens onderdanig meisje gevraagd.

Maison d'amour Simpelveld
ook Thaise massage. Dr. Poelsplein 33, tel. 045-445120
Vrijdag, zaterdag en Sylvesteravond, paren en alleenst.

parties met erotische shows.
A.s. vrijdag de Francaise. Regelmatig tot en met

oudejaarsavond Superstar Nicky.

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 detop willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Ook in het nieuwe jaar

’ 50,- all in
S 045-423608

Prettige feestdagen!!!

Stop !!!
met zoeken, dit is het adres om U eens lekker te laten ver-
wennen, de menukaart is uitgebreider en vernieuwd, net

als de aanwezige meisjes.
Let op: tijdens Kerst en Nieuw hebben wij voor elke cliënt
een leuke attentie. Jodenstr. 2, Centrum Maastricht.

043-254183.
Nieuw op zaterdag, nieuw op zaterdag, totale

Ontspanningsmassage
Door 2 leuke jonge meisjes!!!! 045-353489.

Escort
All night servicev.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in

Tel. 06-52980255.

_t£>
£^_i T/'^f^f^ verenigingvan ouders
Mt^f^ l/I Ij-' 7*^ en verwanten van mensen
■■^ ▼ \_/f^^m\ met een verstandelijke handicap

Voor broers, zussen, verwanten, vrienden
Niet alleen ouders, maar ook broers, zussen en
andere verwanten en vrienden hebben vragen en
problemen rond het samen leven met iemand met
een verstandelijke handicap. Ook zij hebben
behoefte aan informatie, een klankbord ofvormen
van praktische dienstverlening.De VOGG is er
nadrukkelijk ook voor hen.
Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf:
VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht.
Telefoon 030-36 3744.

REMBRANDT, I
de meester en zijn werkplaats
Unieke tentoonstelling van etsen,
tekeningen en schilderijen van Rembrandt
van Rijn en zijn leerlingen, waaronder
schilderijen die lang niet in Nederland te
zien waren.
SPECIALE VRIENDENPRIJS ’ 45,00
Busreis inclusief entreebewijs

RIJKSMUSEUM Ï3-^||l23E
AMSTERDAM ëB^^Hjf^
U kunt op de zondagvan uw keuze tussen 13.00 en
14.00uur naar binnen en voor onbepaalde tijd de
tentoonstelling bezoeken.

Boeken: op vertoonvan uw vriendenpas bij alle
LD-kantoren, de VW Vaals en de VW Simpelveld. U
krijgt daar ook alle informatie over de opstapplaatsen
en de opstaptijden.

Vrienden van het^
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.

{^iMfiüekwiVutie /^ri___\\_hr'

" trompetten - cornenen - bugels - trombones - tuba's W^
" saxofoons - klarinetten /___<£* ____7'
" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten _______
" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz //\f3§[
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires /’ ]■

" eigen huurprogramma met recht van koop JM

Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha. Pearl, Hammig. Trevor J. James en
vele anderen. |f

Si
Mmbmomnd»m9rkmiß-xc4oomlnvoom»d,».a.B*inm'Conn-Ymnaha-Pam^ hj- Jupltor- Amati 9n vb mtthnn. aV ■ 'A

V^\ EVE PE AAR *0^ !/^^S^V^^^ /A (KE%_SrIMIS 1991 !
mcl. I uur bowlen ’ /*»■ \ tiV /39 J °^^2-}^-^_W^é r^_Ê)T\woy,*"" /Kerststeengri|| T^P^Y Q^R>rp -1—^v_^ *ic|,uu' i/My. v *«5-r—SffiiSi p h
3||pj^ \ /^iotbeideX>t^ ||lif / Compoelttovan w Kerstdogen kunt u natuurlijk\VVTT\ / dlvrw voorgwßchfn 1 gewcioneen uurtje bowtenA
/ 9rf.T3_115. \, Kerststeengrill [ U betaalt dan slechts /25,- \/ Compositievan \ Surplt» de No4M I peruur per baan I

/ diverse voorgerechten \ \ „ „ rr- . V ~,#_,' // _. -_—*= . \ \ Koffl» m«tbonbons A AlonzeKerstmenu s /Kerstgourmet \ mciiuurbowien / \ geöenookvoor27,2B /\ surpisedeno»i y \ ,_. M / Nw en 29december ./\ Koffie m«tbonbons / \. '00| PP-^/ _**?■:■
\ mcl. 1 uur bowlen /
N /ei SO / " — Voor verdere InllcMnaen en reserveringen:
\ ’53, p.p^/ Bowling & Partycentrum Hoeve d« Aarl .—-^ Welterlaan 45,6419 CN Heerlen 045-714432 J

I ZONDAG 15 DECEMBER GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Misschien maakt Vincken-Meisters-Paschu de keuze uit een collectievan ruim 200 serviezenen
100bestekken wel te moeilijk.
Wij zijn er echter trots op u de grootste serviezen- en bestekcollectie van Zuid-Limburg te kunnen
tonen.
Alle wereldmerken zijn vertegenwoordigden dat vaak voor verrassend lage prijsen.

C|H Rosenthal Sanssouci
wit
6 persoons koffie- en £}f% \^

PJ servies, NU OZf J#*
rimm Losse serviesonderdelen30% korting

ÊÊ Hutschenreuther
— =J Tavolo witSanssouci wit g^ ■-*---

24-delige starterset *M »W
nu %3£ê%3 9"

fca^^-a-,.-*^ 9 persoons, 99-delig bestek f* f% f%

wêêèÊË -WÊÊËêM 1.047-, nu Je/y*]"
BSFTerza

VINCKEN-MEISTERS-PASCH
Oranje Nassaustraat 24, Heerlen. 045-713966

■:*'- ________m _____&__»■" ■■:■""■■ miiiiln'""'***"" ■ J^n*^&ab^ï:-'v::-'.-.'-.'j^> jHj^Hß^Hl^^^^^^ 'v" """■.-.■:"--■.-- ::-'.i sR '"':''' jßj JjBSSk 'i'

mm&ÊKm ">. ■* Émmm - wanan* * fMMDMnv JHIMMMMB * 4MMVM k. * -mt __\____\^B&' "^
HR^nfc:? i^i^Hi^HË'^' 4." ■« * rsÜC* *■' ___W ______£:'-4 ___\ '*'"■■ 5È;'

HHiÉfIHM k j^B' ***A*MjMjj^|^gj^^ / ■■ BBf " WÊKt *PV HÉHÉlÉflliiSfliti ÏÉ Iflß WW 8?- 4R *■■ IL.

Koopt u nü bij ons een nieuwe Volkswagen Polo,
dan scheelt u dat in het nieuwe jaarruim f 1.200,-!

Vanaf 1 januari 1992 vervalt grotendeels de uitzoeken voor de huidige prijs, waarbij u dus
milieusubsidie op nieuwe auto's met kataly- profiteert van ruim f 1.000,- milieusubsidie! Né
sator. Ons advies: hebt u plannen voor een oudejaarsavond is die kans voorgoed ver- . gin...
nieuwe Volkswagen Polo, koop hem dan nü knald... Komt u dus snel naar onze showroom _J^Z^_^_W B fhl__^
bij ons! We hebben nog een beperkt aantal om ervoor te zorgen dat u die avond wat extra **ggj«»
nieuwe Polo's opvoorraad. Model 1992 en ken- te vieren hebt: 'n voorspoedige autowisseling 'ï-^FI<V«B \\_\\__——__——WÊKtm\9i^^^
teken 1992. Daarvan kunt u er|nu nog een bij ons in een nieuwe Volkswagen Polo! ... Haar m. ■....,. TfcSir ■-■■

(^)<2gJ> Zuidlimburgse V.W. Audi dealers

Limburgs Dagblad



Kerst-Inn

Kerkrade, Landgraaf en Voeren-
daal is inmiddels opgelopen tot
zestig. Eens in de drie weken ko-
men de mensen verspreid over
enkele plaatsen bij elkaar om de
pen ter hand te nemen. „De brie-
ven worden meestal overge-
schreven van voorbeeld-brieven,
want de meeste mensen vinden
het te moeilijk om brieven te
schrijven in het Engels, Spaans
ofFrans," aldus Fenna Schoen.

Gemarteld
Jutta Huppertz maakte vroeger
deel uit van de Vredesbeweging
in Duitsland. Toen ze verhuisde
naar Kerkrade, verschoof ze haar
aandacht naar het terrein van de
mensenrechten. „Ik vind het on-
verdraaglijk dat er zoveel men-
sen gevangen zitten en gemar-
teld worden," aldus de Kerk-
raadse.

" De organisatie van de Heer-
lense Kerst-Inn kampt met een
ernstig tekort aan vrijwilligers.
Voor het diner op eerste kerst-
dag en voor het dagvullend
programma in de schouwburg
zijn zeker honderd behulpzame
mensen nodig. ,Jïr hebben er
zich dit jaar maar zestig aan-
gemeld," meldt organisator
Harry Lahaye bedrukt. De
Kerst-lnn is een gratis toegan-
kelijk kerstfeest dat valt of
staat met de hulp van vrijwilli-
gers. Behalve een gezamenlijk
diner voor honderd (ingeschre-
ven) personen is er tijdens de
dag ook een onderhoudend pro-
gramma met onder andere si-
multaanschaak en het optreden
van diverse artiesten. Er wor-
den ruim tweeduizend bezoe-
kers verwacht. Liefhebbers die
een een handje willen helpen
kunnen zich melden bij de or-
ganisatie, _t045-717535.

Schoen heeft acht jaar in Zuid-
Afrika gewoond. Toen ze terug-
kwam in Nederland, heeft ze
zich aangesloten bij Amnesty.
„Ik kan heel slecht tegen on-
rechtvaardigheid. Daarom wil ik
me inzetten voor Amnesty. Want
naar de landen zelf toegaan kan
ik niet. Ik zie dit als mijn moge-
lijkheid om iets bij te dragen aan
de strijd tegen onrechtvaardig-
heid," luidt haar uitleg.

dinsdag was het in de
gele wereld de dag van de rech-
jj-n van de mens. Voor de derde

trok toen een stoet mensentetooid met fakkels door het
Centrum van Heerlen

Van onze verslaggever

Foto: CHRISTA HALBESMA" Fenna Schoen (l) en Jutta Huppertz (r): „Onrechtvaardig dat er zoveel mensen gemarteld worden."

. enna Schoen: „In maart nemen
*e deel aan de internationale

r* mensenrechtengroep in Oos-
*Mjk Zuid-Limburg heeft inten-,
r ef contact met het hoofdkan-
?or van Amnesty in Amster-
|j*iri. Van daaruit wordt groten-
r^ls bepaald wat in Heerlen eninstreken gedaan kan worden,
""eestal sluit deLimburgse Am-
jj^tygroepzich aan bij de lande-
Njte activiteiten.

katholicisme

j^UaHuppertz en Fenna Schoen
*&n de Amnesty-groep in Heer-en liepen mee in de fakkelop-

De dames zijn tevredenPver de opkomst. „Er liepen vijf-
~B tot zestig mensen mee. Het*as een goede tocht," aldusFen-
y4 Schoen. Meer nog is zy te
Preken over de bekendheid van

?finesty in Heerlen: „We heb-
j*n tijdens de tocht folders uit-
beeld. De meeste mensen lie-n blijken dat ze Amnesty alJenden. Een paar jaar geleden

"'s dat veel minder."

" Voor de deur van de super-
markt stonden ze, man en
vrouw, beiden vroege zestigers,
of zo. Ze hebben stevige ruzie.
Verwijten over en weer, je ont-
komt er niet aan om mee te luis-
teren. Op een gegeven moment
is het haar waarschijnlijk te
veel. Ze gooit haar tas met
boodschappen op de grond en
roept: „Este neet zoe auwt
waorst, daan kooste verrikke."
En ze stevent weg. Uit de super-
markt klinkt kerstmuziek, over
vrede op aarde, en zo.

ven. Samen met andere Limbur-
gers schrijven ze onder andere
naar gevangenen, naar regerin-
gen van het land waar de gevan-
genenzitten en naar de ambassa-
deurs van dat land in Nederland.

blijven af en toe schrijven, ook al
zijn we bang dat hij niet meer
leeft."

vangen gezet," aldus Jutta Hup-
pertz.

Soms krijgen de schrijvers res-
pons op hun brieven. Meestal is
dat van de ambassadeurs van de
betreffende landen in Den Haag.
Schoen: „De ene keer laten de
ambassadeurs weten, dat het he-
lemaal niet zo erg is in hun land.
Een andere keer wordt er toege-
zegd dat er een mensenrechten-
commissie zal worden inge-
steld." En heel sporadisch ont-
vangen de dames enkele woor-
den van dank ergens uit een
gevangenis. Dat geeft hen de
motivatie om door te gaan met
hun brieven.

In Guatemala zetelt momenteel
een centrum-rechtse regering,
die democratisch gekozen is,
maar die zich tevens gesteund
weet door de oude dictatoriale
machthebbers.

vrouwendag, op 1 meivoeren we
actie voor gevangen vakbonds-
mensen, in oktober voor, jonge
gevangenen en rond kerstmis
sturen we een groet naar mensen
die al langer gevangen zitten."
„Nee, het is geen kerstgroet,
want in sommige landen is het
katholicisme niet populair. Daar
wordt geen kerst gevierd," vult
Jutta Huppertz aan.

ledere maand worden er brieven
verstuurd naar Zuid-Korea; naar
de ministervan Justitie, naar de
kunstenaarsvereniging van de
tekenaar en 11-hwankan zelf ook
op post rekenen uit Heerlen of
Kerkrade. Hij zit dan ook nog
niet zo lang achter de tralies. Overleven

# Drieëntwintig studenten van
de Vrije Hoge School in Drie-
bergen gaan proberen om een
weekend zonder geld en eten te
'overleven' in Maastricht. De
studenten zullen door diverse
werkzaamheden in restauraiits
en dergelijke proberen zoveel
mogelijk geld bij elkaar te krij-
gen om een reis naar Praag te
bekostigen. Vandaag trekken
de studenten de stad in om be-
hulpzaam te zijn in cafés, res-
taurants en winkels. Zondag
aanvaarden de eerstejaarsstu-
denten de terugtocht. Al dan
niet een paar kilo lichter...

Door het groeiende aantal brief-
schrijvers wil de Amnestygroep
in de Mijnstreek binnenkort een
derde gevangene aanvragen in
Amsterdam. De strijd tegen de
schending van mensenrechten
gaat voort. Ook in Zuid-Lim-
burg.

De belangrijkste activiteitvan de
dames is het schrijven van brie-

Zuid-Afrika
Amnesty in de Mijnstreek is be-
gonnen in 1983 met een handje-
vol belangstellenden. Het aantal
brievenschrijvers in Heerlen,

Guatemala
Twee gevangenen hebben de
Limburgers zogenaamd geadop-
teerd. Fenna Schoen: „Eén komt
uit Guatemala. Hij is al in 1983
verdwenen. Er is daar gezien dat
hij door geüniformeerde mensen
in een geblindeerde auto is afge-
voerd. Er is al lang niets meer
van hem vernomen. Maar we

De andere gevangene die kan re-
kenen op steun uit de Oostelijke
Mijnstreek is de Zuidkoreaan
Cha 11-hwan. „Hij is tekenaar. Hij
heeft tekeningen gemaakt van
de politie tydens de opstanden
daar. En om die reden is hij ge-

KERKRADE

" Hobbygroep Hopel houdt op
zondag 15 december van 11 tot
17 uur een artistieke kerstmarkt
in het zaaltje onder de Past. van
Arskerk in Eygelshoven-Hopel.

LANDGRAAF

" Harmonie St-Michael Eikske
houdt zondag van 12 tot 19 uur
een kerstmarkt in wijkcentrum
Eikske aan de Strijthagerweg.
De trekking van de loterij is om
18.30 uur.Heerlen mag geld

van Zwart 1 houden

Voor Heerenweg en aanleg Mijnspoorweg

Dertiende" In de Petrus en Pauluskerk
wordt zondag om 20 uur een con-
cert verzorgd door het Vocaal
Ensemble, Mannenkoor St-
Joseph en het Gemengd Koor
Landgraaf.

VOERENDAAL

" Het gemengd koor Inter Nos,
het Dameskoor, het kerkelijk
zangkoor St-Caecilia, de harmo-
nie St-Joseph en organiste A.
Hendrix verzorgen zondag om

17.30 uur een adventsconcert in
de Laurentiuskerk.

" Veel mensen zullen blij zijn
dat de dag van gisteren weer
achter hen ligt. Vrijdag de der-
tiende - want daar hebben we
'het over - is voor de bijgelovi-
gen onder ons immers een dag
vol ongeluk en tegenspoed. Een
dag waarop je het beste thuis
kunt blijven. Want uitgaan op
vrijdag de dertiende is de go-
den verzoeken... Toch zijn er
mensen die het bijgeloof aan
hun laars lappen en de ver-
trouwde woningdeur doodge-
moedereerd achter zich dicht-
trekken.

SCHINVELD
"De fanfare St-Lambertus
houdt zondag vanaf 11 uur een
kerstmarkt in Ter Halle 8-10.

" Het Consorcio Manuel Garcia
en het Brass Ensemble Limburg
verzorgen zondag om 15 uur een
concert in het Grand Theater.
Entree fllO.

zal die Heerenweg blijven wat hij al
is: de hoofdverbinding tussen Heer-
lenen Brunssum.

" Basisschool H. Hart te Rim-
burg houdt zondag van 14 tot 18
uur een kerstmarkt in gemeen-
schapshuis dr Eek. Daaraan
voorafgaand voeren kinderen
om 13.15 uur in de gymzaal een
musical op.

" Het jeugdkoorDe Grensland-
zangers geeft zondag om 17 uur
een concert. Zaal Kuiper, Broek-
straat 2.

Binnenbrand
»'*ïp iT ~ en defecte verwar-

V^ketel was er gistermiddag de
HtP

van dat een gedeelte van
'§? »^ en dak van een woonhuis aan
J^fl ei"lerbaan uitbrandde. De!jj(j i en se brandweer was na korte

6* Vuur meester. Volgens des-
Vr 'fen bedraagt de schade onge-
ht\. "5.000 gulden. De bewoners

'*JVe Pa"d kunnen in de woning
V'Soi.;n' *^et dak werd gisteren pro-r'sch hersteld.

Aanrijding
A„^RADE - Op de kruising

erkr Weg/r*eistraat/Rukkerweg in
K tade botsten gistermorgen te-

et.len uur twee personenauto's
S . elkaar. Beide bestuurders,
n kla ken en een uit Heerlen,
*<W,rden na de aanrijding door
*n h

c**t te zyn gereden. Aange-
i Cltotale schade zon 20.000
» »/ie bedraagt en nog niet bekend
r*M nu net rode licht heeft gene-
Hiiö Zoekt de Kerkraadse politie

Beh: «045-467666.

Rijbewijskwijt
Nm^E-N - Een 29-jarige Heerle-Nath'^iJri rijbewijs kwijtgeraakt,
'V Jl^ donderdagnacht rond half
Xstr nken tegen een op de Sta-
ker, aat geparkeerde auto aange-ver 18' e man was al arie keerJ°ed v^VeSens het rijden onder in-
% D Dekeurd. De ademtest wees
fel «tchT lUage van 2'B uit De man

°^W zijnertijd voor derechtern verantwoorden.

HOENSBROEK

" Fanfare St-Hubertus Passart
houdt zondag om 15.30 uur een
concert in de Muziekschool aan
de Buttingstraat, m.m.v. het ge-
mengd koor St-Paulus de Wieër,
het gemengd koor Paluda en het
Vocaal Ensemble Concentus.

" Het Landgraafs Symfonieor-
kest geeft zondag om 16 uur een
concert in de kerk van Marie
Hulp derChristenen.

P^RLEN - Het geld dat be-ke s?^ Was voor de aanleg van
'art *" ma£ gebruikt wor-

voor verbetering van de
(je^enweg en de aanleg van
Ij Rijnspoorweg,
"w^'nisterie van Verkeer en Wa-
t?f*o l.

en e Provincie hebben een
r^r| hiertoe van de gemeente
K/*en ingewilligd.

In totaal was een bedrag van 34 mil-
joen gulden gereserveerd voor de
aanleg van de Zwart 1, die de nieu-
we verbinding had moeten worden

vloeien naar de subsidieverstrek-
kers. Heerlen trok echter meteen
aan de bel, en naar nu is gebleken,
met succes.

tussen Brunssum en Heerlen. De
actiegroep Zwart (G)een had echter
succes: de Kroon besloot dat de Dringend
Zwart 1, die door de Brunssummer-
heide had moeten lopen, er niet
komt.

De Heerenweg moet dringend op-
geknapt en gemoderniseerd wor-
den, omdat er jarenlang weinig

Even leek het er toen op dat de 34
miljoen, de helft afkomstig van Ver-
keer en Waterstaat, terug zou

meer aan was gedaan. De gemeente
Heerlen ging er immers van uit dat
de Zwart 1 de verkeersproblemen
op de Heerenweg zou oplossen. Nu

Over de noodzaak van de aanleg
van de Mijnspoorweg is iedereen
het eens. Deze nieuwe weg wordt
aangelegd in de Kissel, parallel aan
de Schaesbergerweg. Deze veel te
drukke weg moet daarmee ontlast
worden. De Mijnspoorweg sluit aan
op de Zwart 5, die de nieuwe ooste-
lijke randweg langs Heerlen moet
worden.

Minder geld voor zweefvliegveld

AMSTENRADE

" In de parochiekerk Maria On-
bevlekt Ontvangen wordt zon-
dag om 16 uur een concert ver-
zorgd door het Gertrudiskoor en
harmonie De Nederlanden.

"De Bejaardensociëteit, de
Kerngroep en de Ziekenzorg
Terwinselen houden op dinsdag
17 december van 14 tot 17 uur
een gezamenhjke kerstviering in
het Gemeenschapshuis aan de
Schaesbergerstraat.

Probleem is dat er nog geen zicht is
op de financiering van de Zwart 5,
die in het noorden moet overgaan in
de Zwart 1 en in het zuiden op de
Zwart 5 Zuid. Tegen de Zwart 5
Zuid, die langs Landgraaf en Kerk-
rade-West komt te liggen, lopen
bezwarenprocedures.

Dertiende (2)
"Zo ook een bijziende Hoens-
broekenaar die lacht om schuin
opgestelde ladders, zwarte kat-
ten en spiegelscherven en dus
ook in vrijdag de dertiende
geen reden ziet om zijn weke-
lijkse boodschappen een dagje
uit te stellen. Hij toog gisteren
opgewekt naar de plaatselijke
supermarkt om er zijn inkopen
te doen. Alles ging goed, totdat
hij bij het terugbrengen van het
winkelwagentje plotseling zijn
lens verloor. Paniek op de par-
keerplaats! Een beetje lens kost
immers al gauw driehonderd
piek en dat is een flink bedrag
in de toch al dure december-
maand.

SCHINVELD - Het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Natuurbe-
heer stelt minder geld beschikbaar
voor de vernieuwing van het zweef-
vliegveld nabij de Schinveldse bos-
sen. De bouw van een tweede han-
gar komt daardoor in gevaar.

we hangar.

De start- en landingsbaan van het
zweefvliegveld wordt binnenkort
verlegd, omdat op de oude baan een
nieuw natuurgebied moet ontstaan.
Bovendien voorzien de plannen in
een nieuw trefcentrum en een nieu-

Dat laatste is nu op losse schroeven
komen te staan. In eerste instantie
was het ministerie bereid om
300.000 gulden te investeren in de
aankoop van een gedeelte van de
grondenvoor het natuurgebied . Nu
wil Landbouw slechts subsidie ge-
ven voor het pachtvrij maken van
de grond waar het nieuwe zweef-
vliegveld moet komen.
Volgens burgemeester Ritzer van
Onderbanken komt het zweefvlieg-
veldproject door de gewijzigde op-
stelling van het ministerie niet in

gevaar.- „We zijn met Landbouw in
onderhandeling over de vergoeding
voor het pachtvry maken van de
gronden. In principe is de subsidie
toegezegd. Ook de gelden van het
Europees Fonds voor de Regionale
Ontwikkeling (Efro) vormen geen
probleem. Omdat er nu in totaal
minder geld beschikbaar komt, zal
de nieuwe hangar van het zweef-
vliegveld wat eenvoudiger worden .
De rest van het project wordt vol-
gens plan uitgevoerd. Zelfs als door
dezevertraging de startdatum van 1
januari 1992 niet wordt gehaald, lo-
pen de andere subsidies geen risi-
co," aldus burgemeester Ritzer.

(ADVERTENTIE)

mg/ 22 dcc. CRANriIOZE ''''^fliML^Sk^J^^Kk1 2S KERSTSHOW
jjjS., in de Groene Oase van Landgraaf %

ifclilbTl JINCFNTRI JM Peter van der Mark
nMJjffl^^SL' N^-L_l N I r\^l/ V l Kakertsweg 133, Landgraaf, 045-318291 til

Dertiende (3)
" Spoedig verzamelde zich een
nieuwsgierige menigte om de
speurende gestalte. Tientallen
ogen schoten over de grond op
zoek naar het voor de Hoens-
broekenaar onmisbare klei-
nood. Maar de lens bleef on-
vindbaar. Tot een vrouw plot-
seling op het idee kwam de
bezem erdoor te halen. Zo ge-
zegd, zo gedaan. En jawelhoor,
al bij de eerste ferme veeg
kwam het geslepen glaasje bo-
ven water. De driehonderd gul-
den konden in de beurs blijven,
de dag was gered. Helemaal te-
gen de heersende mening in,
ondervond onze Hoensbroeke-
naar dus geluk op die vrijdag
de dertiende. Zou het dan toch
eenfabeltje zijn?

Voorzitter Hen Fremer van de Eer-
ste Limburgse Zweefvliegclub
(ELZC) meent dat er door de ver-
minderde subsidie geen geld meer
is voor de tweede hangar. Omdat de
Rijks Luchtvaartdienst een aparte
ruimte verplicht stelt voor onder-
houdswerkzaamheden aan vliegtui-
gen (wegens de aanwezigheid van
benzine, verf en andere brandbare
spullen), moet de EZLC een tweede
hangar realiseren. „Daarom zyn we
hard op zoek naar tweedehands ma-
teriaal, zodat we zelf aan de slag
kunnen," aldus Fremer.

Sfeer

(ADVERTENTIE)
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’Demeestenkennen Amnestynu’

Mensenrechten ook in Limburg onder de aandacht

DOOR BENTI BANACH

fERKRADE - Amnesty
International is een begrip.
Wereldwijd stelt de organi-
*atie de schending van
j^ensenrechten aan de
*aak. Ook in de Oostelijkeinstreek laten de men-
r*nrechten-activisten

luider hun noodkreet
?challen. Lijnrecht tegen de

van de
i^aatschappij in, groeit het
S^tal mensen in deze regio"at zich inzet voor de on-
|6chtmatig gevangen gezet-

* medemens.

oostelijke mijnstreek

kerstevenementen
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D

, 1■ Leolux - Cassina - Moroso - Behr -
IN EEN Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex - II

Artifort - Gelderland - Cappelini -
GIGANTISCH Tonon - Pastoe - Arco - Metaform -

Hrci^KircKiTDi i ka Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal -
UESIGNCENTRUM Dur |et . | nterstar - Ligne Roset - JAB - "■'

AAN DE Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg -
van Besouw - Flos - Artemide -

WOONBOULEVARD Arteluce - Saporiti - Young - Tecno - Jj
Möller Design - Gallina - Banz Bord -

HEERLEN! Danskina - Frighetto - Jori.
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STEENTJE BIJ!
een school in

hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen zal in
Joao Fessoa de bestaande
kleuter- en lagere school
uitbreiden.
In detoekomst isdeschool
ook bestemd voor de kin-
deren uit de sloppen-
wijkenin debuurt van het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leersituatie
van deze kinderen te
brengen isveel geldnodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpenvraagt
daarom uw hulp.

DOOR f20.00
OVER TE

MAKEN, KOOPT
U SYMBOLISCH

EENSTEEN
VOOR

DE SCHOOL.

' ■"' H i Jhlii ' i ' i
I l.'l ,I g 3■ ■' ' .' .ii i ■

U kunt dit bedrag over-
maken naar Rabobank
Heerlen, nr. 11.99.11.191
t.a.v. SOS-Kinderdorpen,
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Inlichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
Heerlen SOS-Kinder-
dorpen. Tel.: 045-412736.
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Goergen voor aktieve i
interieurverzorging I

De verhoging van het woongenotheeft bij Goergen Kritisch \_\[^
vooral een pragmatische en technische achtergrond. De kritische instellingvan het personeel ten aanzien Hij.
Keuken en badkamer zijn in menig huis deruimten bij van perfekte installatie past uitstekend by de topmer- I
uitstek waar debewoners aktief bezig zijn. ken, die door Goergen worden gevoerd.Keukens ijtan
En Goergen houdt van aktie. Maar dan bij voorkeur van SieMatic en Bulthaup, sanitairvan Villeroy&
gekoppeldaan doelmatigheiden sfeer. Keukens en Boch, Sphinx, Ideal Standard en Keramag. De
sanitair zijn dan ook specialisaties, die in Zuid Limburg schuifkastenwandenworden zelfs geheel in eigen F^
nog steeds in toenemende mate met Goergen wor- meubelmakerij vervaardigd. ■ _ 'den geassocieerd. Datzelfde geldt echter ookvoor
ruimtebesparende kastenwanden, centrale verwar- Kom eens kijken wat een keus! ,

ming en tegels. In deenorme showroom van Goergen wordt niet I
gewerktmet 13 in een dozijn-opstellingen. Nee, u l&et

Gebruiksklaar krijgt een kompleet beeld van uw keuken of bad- Irg
De populariteit van Goergen is gelegen in het feit, dat kamer. Inklusief vloeren, plafonds, verlichting,
allesgebruiksklaar wordt geïnstalleerd.Goergen be- accessoires enz. Er isaltijd een ruime keus aan
schikt over eigen, hoog gekwalificeerd personeel, dat Q modellen, stijlen en materialen. Ook dekollektie
pas tevreden is, als er perfekt vakwerk is afgeleverd, lui bijpassende tegels en plavuizen isomvangrijk. I -./Jl^ r j ' Wh'

tpXCiUóIY

wandtegels _/^^ 1. -^^^^>>p slaapkamers

badkamers en sanitair /T W\ keukens

I "I *Goergen kan heel wat voor uw woning betekenen!______
■ ■ I r

b«r" (S\ I,9oer9enbv/toiri.l!
\vSJ keukens - sanitair - cv. - tegels - kastenwanden

Nijverheidsweg 17-18, Stem (md.Kerensheide), tel. 046-331367 Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-18 uurza. 10-16 uur.
Donderdag koopavond tot20 uur. Verder volgensafspraak. JB
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Willem II (opstelling) Jansen, Meijs,
Hofstede, Dijkstra. Mallien, Feskens,
van Gastel, Van Geel, Overmars, Ste-
wart, Vincent.

WV (selectie): Roox, Verberne. Pol-
man, Weerts. Rayer, Rutten, Janfada,
Smits, Driessen, Vanderbroeck, Derix,
Graef, Braem, Gerestein, Venetiaan.

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Lammers

Zenuwen spelen
Woodbridge parten

David Wheaton met moeite naar halve finales

eredivisie

Programma
betaald
voetbal

# David Wheaton
heeft gisteren de
halve finales van
de Grand Slam
Cup bereikt.
Daarvoor had hij
het nodige geluk
nodig tegen Todd
Woodbridge.

Foto: ANP

Vandaag 19.30 uur:
SVV/Dordrecht '90-Roda JC
MW-Twente
PSV-Fortuna Sittard
WV-Willem II
Morgen 14.30 uur:
Vitesse-Den Haag
Volendam-Ajax
Feyenoord-Sparta
RKC-Utrecht
Groningen-De Graafschap

PSV 17 11 6 0 28 39 - 18
Feyenoord 18 11 6 1 28 26 - 10
Ajax 17 10 3 4 23 36 - 12
Vitesse 18 8 6 4 22 26 - 15
Sparta 17 7 7 3 21 29 - 27
FC Twente 18 8 5 5 21 33 - 22
RodaJC 18 8 5 5 21 26 - 23
FC Utrecht 18 5 9 4 19 20 - 18
Groningen 16 66418 24 -17
RKC 18 5 7 6 17 33 - 31
MW 17 4 7 6 15 16 - 21
SVV Dordr 17 6 3 8 15 26 - 38
Volendam 18 5 5 8 15 17 - 20
Willem II 17 4 5 8 13 17 - 24
Den Haag 18 2 7 9 11 13 - 37
Fortuna S 17 1 8 8 10 16 - 28
Graafschap 18 3 4 11 10 17 - 32
VW 17 1 5 11 7 16 - 37

Van onze sportredactie

SJJNA - Het Nederlands vol-'"'balteam heeft op de derde
'8 van een vierlandentoernooi

' Spanje in drie sets verloren
"* Cuba. De formatie van

Brokking boog inI(lerhalf uur: 11-15, 10-15,11-15.herland speelde zonder Henk
"* Held die rust kreeg voor het
eÏÏen met Chinavandaag. Cuba
*d aan op volle sterkte, Neder-
yd heeft met spelverdeler Avi-

Selinger slechts één zeer6r°utineerde speler in het toer-?°*- In elke van de drie sets'eek Nederland tot het tiende
het tempo aardig bij te hou-

®ö. Vervolgens bleek de Cv-
aanval sneller en effectie-*r- Met name Marko Klok hadj^ens veel moeite het Midden-

verdedigingsblok
Passeren.

cuba te sterk
voor Oranje

MüNCHEN - Dinsdag was
'babyface' Todd Woodbridge
nog bankzitter bij de Grand
Slam Cup in Munchen, giste-
ren bijna halve finalist. Het
verschil is 400.000 dollar. Meer
geld dan de Australiër in een
jaar verdiende. Pas na het af-
weren van drie setpoints in de
tweede set mocht David
Wheaton zich winnaar noe-
men. De Amerikaan, die in de
eerste ronde Paul Haarhuis
had uitgeschakeld, won met
6-4, 7-6 (8-6). Daarmee werd in
Munchen de tennis-hiërarchie
gerespecteerd, voor zover
daarna het uitvallen van Ed-
berg en Becker nog sprake
van was.

''"LEEN - In de eredivisie zaal-
idbal bij de heren moeten alle
"ttburgse clubs in staat worden

i acht de volle buit te grijpen.? het programma staan de
P^s Blauw Wit-Esca (vanavond
j$ uur, De Haamen Beek),*L-01ympia Hengelo (morgen

'-<h) uur, Glanerbrook Geleen),
j^smeer-Sittardia en OSC-
jj vo. Bij de dames in de eredivi-Jr gaat V&L zondag op bezoek
tjvUVG. Koploper Swift Roer-
end heeft een vrij weekeinde.
jjAte divisie dames, zondag: lason-■f (14.30, De Wiegerd Valkenburg),

(14.10, Munstergeleen),
G^d-OSC 2 (14.35, Sportcentrum Sit-
■"Bevo-Hermes (14.40, Piushof Pan-W*n), Internos-Loreal. Heren, zon-
F-UDSV-Loreal, Aalsmeer 3-Noav.

Makkelijke duels

De 20-jarige Woodbridge viel op het
allerlaatste moment in voor Boris
Becker. Zijn reserveplaats had hij
verdiend met het bereiken van de
derde ronde opWimbledon en Flus-
hing Meadow. In Parijs had Boris
Becker in vijf sets laten ontsnap-
pen. Hij beschouwde de afzegging
van de Duitser dus maar als een
wederdienst. Met Lee Trevino's
motto: „Het is gemakkelijk spelen
met andermans geld", ging hy er in
Munchen fris tegenaan. In betere
wedstrijdvorm dan de meeste ande-
ren, omdat hij zijn vakantie juist ten
tijde van Munchen had gepland.

Met een iets betere service zou hij
het zelfs Wheaton erg moeilijk heb-
ben gemaakt. Op de beslissende
momenten trilde zyn hand echter
een beetje. Er kwamen geen aces
van zijn racket, wel dubbele fouten.
Dat was de voornaamste reden dat
Wheaton zichzelf terugvond in de
halve finales. Voor de tweede ach-
tereenvolgende keer al. „Ik houd
van Munchen, ik hou van dit toer-
nooi. Het is of ik elke dag de loterij
win", jubelde de Amerikaan.

mvv-fc twenteg

Roda JC (opstelling): Bolesta, Senden
Verhagen, Hanssen, Trost, Luypers.
Boerebach, Broeders, Hofman, Arnold
Ter Avest.

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Brekelmans
SW/Dordrecht (opstelling) Hiele, Re
fos, Trustfull, Vonk, Mulder, Barendse
Simons, Gorré, Van Watturn, Wilster-
man, Sion.

svv/dordr.-roda

Fortuna Sittard moet het vanavond
in Eindhoven tegen PSV stellen
zonder Fred de Jong, Henk Duut en
Anton Janssen. Het trio is nog
steeds geblesseerd. Szalma daaren-
tegen kan vanwege een schorsing
niet van de partij zijn tegen de ko-
ploper in de eredivisie. Trainer
George Kessler zal uit dezelfde se-
lectie putten als verleden week te-
gen MW.

MW wil revanche
eindigen. Het is een ploeg met een
groot technisch voetballend vermo-
gen. Sportief gezien gun ik hun al-
les, maar niet over de rug van ons",
aldus Vergoossen.

Fortuna gehavend naarPSV Roda ongewijzigd

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Van Vliet
MW (selectie): Agu, Verhoeven, Thai,
Benneker, Reijners, Joordens, Dela-
haye, Hofman, Visser, Meijer, Bucan,
De Haan, Lanckohr, Dikstaal, Franssen,
Boessen.
FC Twente (selectie): Boschker, Zwij-
nenberg, Rutten, Paus, Karnebeek,
Leurink, Gaasbee, Mulder, Kool, Nei-
jenhuis. De Boer, Mrkela, Van Halst.

’Schaesberg’

SCHAESBERG - De uitslagen van
de koersen, gisteravond verreden
op de draf- en renbaan Schaesberg,
zijn als volgt:
Miesque-Prijs: 1. Flower Express (H. Grift)
km.tijd 1.22.5; 2. Flying Princess; 3. Femke
Spencer. Niet gestart: Viking Cabaney.
Winn. 4,60; pl. 2,10, 2,30; koppel 4,60; trio
36,40.

Generous-Prijs: 1. Favoriete Norta (H.
Grift) km.tijd 1.23.6; 2. Fadina; 3. Eduard
Hanover. Winn. 3,00; pl. 1,70, 8,00; koppel
21,00; trio 451,00.

Don't Forget Me-Prijs: 1.Thomas C (J. Tu-
now) km.tijd 1.21.0; 2. Flushing Rudy; 3.
Fjohan Brach. Niet gestart: Caronne Valo
en Ejakline. Winn. 2,30; pl. 5,50, 24,60; kop-
pel 14,50; trio 39,20.

Riverman-Prijs: 1. Oneida Major (Y. Sirto-
nen) km.tijd 1.21.9; 2. Eclatant G; 3. Flamin-
go Majo. Winn. 2,00; pl. 2,00, 2,50; koppel
8,50; trio 39,00.

vvv-willem ll

Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van
Zwam, Maessen, Samuel, Kicken, Dec-
kers, Sneekes, Barmentloo, Driessen.
Mordang, Doufikar, Boogers, Paul Jans-
sen, Losada, Usta, Vergoossen. Ge-
schorst: Szalma. Geblesseerd: De Jong,
Duut, Anton Janssen.

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Luinge
PSV (opstelling): Van Breukelen, Ge-
rets, Popescu, Heintze, Valckx. Koe-
man, Linskens, Van Aerle, Ellerman,
Kieft, Kalusha.

Srabbe zegt
Ekindoor af

i wSTOCK - Katrin Krabbe zal
1w deelnemen aan de Europese
tL°°r-karnpioenschappen atle-
et e van '^ februari tot en
jiL. * maart in de Italiaanse stadtL ,Ua worden gehouden. De
itC'se vedette van de WK in To-
kj( wn zich in 1992 volledig rich-
|Br op de Olympische Spelen.
Hj. wil voor Barcelona hooguit

■P v*er of vijf wedstrijden mee-
Mejn *' .aldus de 22-jarige loop-
se
, uit Neubrandenburg die

tw sPaart voor de confrontatie
W de JamaicaanseMerlene Ot-
lo0h "Wanneer ze in vorm is,
J"**in erlene de honderd meter

"en de elf seconden".
«*_

PfERLEN - Met aangetrokken
P* hebben de volleybalsters
jjj<?VCH de derde ronde van het
ï W-bekertoernooi bereikt. Gis-

eiavond had de Heerlense
UlPe slechts 37 minuten nodig

KDromotieklasser Labyellov
Hoevenaar te vloeren via de al-
Bfegende cijfers 3-0 (15-1,15-4,
J"*> VCH gebruikte het beker-Hlals opwarmervoor het com-Küetreffen van vanmiddag
"& Sarto/Pellikaan. Erna Spij-H| en Miriam Muermans kwa-
H* niet in actie. Niettemin was
VrLk'asseverschil zo groot dat
Kf" eigenlijk geen moment lek-

°P toeren kwam en er derhal-

luwelijks sprake was van
luttige tijdspassering. Zo
'rde Gaby Goessens in de

set van 7-1 naar 15-1.
üenote Jacqueline Willems
of die serie in de afsluiten-
riode. Zij stoomde vanuit
["veervak in één ruk van 6-4
inde wedstrijd:. 15-4.

kerwinst VCH

Desert Orchid-Prijs: 1. Dehoeve Princess
(P. van Dijk) km.tijd 1.19.0; 2. Fantail; 3.
Concorde. Niet gestart: Carolus C. Winn.
1,90; pl. 1,50, 1,90, 1,90; koppel 6,60; trio
86,70.

Beste Wensen-Prijs: 1. Fyntan Zwartveld
(J. Verstraeten) km.tijd 1.19.7; 2. Friese
Princess; 3. Freya Salam. Niet gestart: Fi-
deel M en Foxy Bar. Winn. 15,60; pl. 2,60,
1,40;koppel 98,40; trio 1.367,00.

Roda
Roda-trainer Adrie Koster denkt in
SVV/Dordrecht een uiterst gemoti-
veerde en aanvallend ingestelde
tegenstander te treffen. „Die jon-
gens hebben in eigen stadion nau-
welijks punten weggegeven". De
eerste uitoverwinning van de fusie-
club, afgelopen weckende op FC
Den Haag, zal alleen het team alleen
maar meer inspireren. „Het zal be-
slistniet makkelijk worden om daar
te winnen". De selectie van Roda
JC is op Diliberto en Romera hele-
maal fit. Roda begint in Dordrecht
met hetzelfde elftal dat verleden
week nipt won van VW.

Suave Daneer-Prijs: 1. Neptun (M. Huy-
gens) km..tijd 1.19.2; 2. Delius van Troje; 3.
Snowshoe Thompson. Niet gestart: Fiasco,
B. Winn. 20,40; pl. 3,80, 2,50, 2,00; koppel
139,80; trio 1.084,20.

Tot ziens-Prijs: 1. Jamtu(J. Tunow) km.tijd
1.21.6; 2. Eshel Groenhof; 3. Diana B. Winn.
9,20;pl. 2,10, 1,30;koppel 4,20; trio 105,70.

MAASTRICHT - MW zal van-
avond (19.30 uur) in De Geusselt
revanche willen nemen op FC
Twente, dat de eerste confrontatie
van dit seizoen nog met 1-0 won. De
Twentenaren die na een moeilijke
start de opwaartse lijn weer te pak-
ken hebben en op dit moment een
zesde plaats op de ranglijst inne-
men, zijn in de ogen van MW-trai-
ner Sef Vergoossen een zeer goed
voetballend team dat tot de subtop
behoort. Naast de geblesseerden
Hans Linders en Willie Roumans,
zal de MVV-coach vanavond geen
beroep kunnen doen op de geschor-
ste Raymond Libregts. Het laatste
duelvoor de winterstop zal allesbe-
halve een makkelijke opgave wor-
den voor MW. Daar is ook trainer
Sef Vergoossen volledig van door-
drongen. „Ik ben ervan overtuigd
dat dit Twente bij de eerste vijf zal

Eaters dicht bij finale
Culture Vulture-Prijs: 1. Zerline S (C. Im-
ming) km.tijd 1.18.7; 2. Hotshot Lobell; 3.
Sizzling Java. Niet gestart: Impliment en
Outfighter. Winn. 24,10; pl. 21,60,4,50; kop-
pel 34,00; trio 268,40.
Caerleon-Prijs: 1. Florida Sunshine (W. Ve-
lis) km.tijd 1.18.6; 2. Duc De Bloomerd; 3.
Lord Gold. Winn. 2,10; pl. 1,50, 1,60;koppel
3,20; trio 22,80.
De totalisatoromzet bedroeg ’196.332,00.

periode 3-1 scoorde, dachten de gas-
ten dat het duel gelopen was. Ech-
ter Berteling brak, nadat hij via de
schaats van de Eatersverdediger
Pellegrims 3-2 scoorde, de wed-
strijd weer open. Maar Geleén hield
het hoofd in de slotfase koel en con-
troleerde de wedstrijd. Voor de elf-
de achtereenvolgende keer bleven
de boys van Stewart ongeslagen.ken. In alle drie de perioden waren Nadat Mike Pellegrims in de laatste

ROTTERDAM - De eerste confron-
tatie tussen Gunco Panda's en
Meetpoint/Eaters in de halve beker-
finale werd door de Geleners met
3-2 (1-0, 1-1, l-l) gewonnen, hetgeen
betekent dat Eaters al met één
schaats in de bekerfinale staat. Mor-,
genavondkunnen de Limburgers in
Geleen (18.00 uur) het karwei afma-

de Eaters gisteravond in de Rotter-
damse Weenahal de sterkste. Ea-
ters benutte die mogelijkheid niet,
in weerwil van de legio kansen die
ze kregen. Via doelpunten van Mar-
cel Houben en Chris Brant sloten
de Eaters de eerste twee perioden
met een 2-1 voorsprong af.

Bouwfonds telt weer mee
BELGIË
FC Luik-KV Mechelen 0 -2

Vandaag 20.00 uur:
Lierse SK-Standard
Beveren-Waregem

Morgen 15.00 uur:
Anderlecht-Antwerp FC
KV Kortrijk-Racing Genk
Eendracht Aalst-AA Gent
Club Brugge-Cercle Brugge
Lokeren-Charleroi
Germinal Ekeren-RWD Molenbeek

buitenland

Hamburger SV-VfL Bochum 0 -0
Mönchengladbach-Karlsruher SC 1-0
Borussia Dortmund-Hansa Rostock 4 -1

DUITSLAND

Vandaag 15.30 uur:
Eintracht Frankfurt-Dynamo Dresden
Wattenscheid-MSV Duisburg
I.FC Nürnberg-Schalke '04
Bayern München-Fortuna Düsseldorf
Vfß Stuttgart-Werder Bremen
I.FC Kaiserslautern-I.FC Köln
Bayer Leverkusen-Stuttgarter Kickers

minuten en in de overtal-situatie
maakte Anton Biloro aan alle onze-
kerheid een einde en scoorde 3-1.
Uitslagen: Tongelreep-Wierts/De Haan-
tjes 2-5; Schoenenreus-t Brikske 5-2;
Bunga Melati-R. v.d. Zande 4-1; Bouw-
fonds-H. Meyers 3-1.
Stand: 1. Bunga Melati 10-17 (46-16); 2.
Schoenenreus 10-14 (38-29); 3. Hooghuis
Sport 10-14 (13-23); 4. ZVV Wierts/De
Haantjes 10-13 (31-24); 5. Molier 10-12
(28-24); 6. H. Meyers 10-10 (29-20); 7.
Bouwfonds 10-9 (28-23); 8. Dousberg
Pare 10-8 (24-31); 9. V.d. Zande 10-8
(27-36); 10. 't Brikske 10-7 (22-33); 11.
Tongelreep 10-6 (15-37); 12. FC Bruns-
sum 10-2,(12-34).

GELEEN - In de landelijke eerste
divisie C heeft Bouwfonds de derby
tegen H. Meyers gewonnen. Bouw-
fonds maakte hiermee een einde
aan een reeks ongelukkige nederla-
gen. De thuisclub, zonder de gebles-.
seerde Merk, moest het duel win-
nen om niet al halverwege de
competitie in kansloze positie voor
een promotieplaats gemanoeu-
vreerd worden.

Voor beide teams, die nog niet in
competitieverband tegen elkaar uit-
kwamen, stond er veel prestige op

het spel. Vooral in de eerste helft
werden weinig risico's genomen. Er
waren enkele counterkansjes maar
de laatste pase ontbrak steeds. Na
rust brak Ruud Keyzers het duel
open na een solo. Meyers kwam
echter vrij snel langszij via een dro-
ge knal van Virdis. Na een counter
aan Bouwfonds-zijde scoorde de
hardwerkende Schwidder echter
weer 2-1. Meyers toog nu vol ten
aanval, kreeg enkele kansjes maar
kon keeper Luyten niet passeren.
Twee minuten voor tijd viel de defi-
nitieveJaeslissing. Virdis kreeg twee
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"MW hoopt vanavond weer te juichen. Foto: JOHNDE pater

Ijsstadion geleen
Zondag 15 december, 18.00 uur

HALVE FINALE BEKER VAN NEDERLAND

Gunco Panda's Rotterdam

(ADVERTENTIE)
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Kouvenderstraat 15, Hartje Hoensbroek
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ZON 100 MODELLEN
Matchpoint

Hliksweg-Centrum 61, Geleen
I (naast Roxy-bioscoop)

Zwolle-Eindhoven 0-0
Vandaag 19.30 uur:
Heerenveen-Helmond Sport
Heracles-TOP
Haarlem-Go Ahead Eagles
AZ-Telstar
Wageningen-Zeeland
NEC-Cambuur Leeuwarden
RBC-Emmen
Veendam-NAC
Morgen 14.30 uur:
BW Den Bosch-Excelsior
CambuurL 21 12 4 5 28 38-27
Telstar 21 11 5 5 27 56-35
Heerenveen 21 12 3 6 27 48-31
NEC 21 10 5 5 25 37-25
RBC 21 10 5 6 25 37-28
Haarlem 21 10 4 7 24 32-34
AZ 21 9 5 7 23 42-27
GA Eagles 21 9 5 7 23 37-31
Den Bosch 21 9 5 7 23 36-30
Wageningen 20 9 4 7 22 22-21
Heracles 21 7 7 7 21 35-33
NAC 19 7 6 6 20 33-28
Veendam 21 8 4 9 20 27-32
Eindhoven 21 6 8 7 20 26-31
FC Zwolle 22 6 7 9 19 29-35
Excelsior 21 8 2 11 18 41-51
Emmen 21 5 7 9 17 21-36
Helmond Sport 20 4 5 11 13 27-44
TOP 20 3 6 11 12 24-44
Zeeland 21 3 3 15 9 23-48
Heracles, Cambuur en GA Eagles perio-
dekampioenen

eerste divisie

psv-fortuna sittard
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DOOR PETER OUWERKERK

; EINDHOVEN - Het is alweer een paar
: weken geleden, nog vóórdat de
; onderhandelingentussen de leidingvan de
; PDM-wielerploeg en het SpaanseFestina. " succesvol werden afgerond.
'l Immers, de op het Iberisch schiereiland

gevestigde horlogefirma zal vanaf volgend
jaarhoofdsponsor zijn van de
eerstgenoemde formatie.

Ploegleider betaalt
nog steeds de tol
voor bedorven
fles Intralipid
# Nico Verhoeven (rechts) werd het ergst door
dekoorts getroffen. Links Eric Breukink.

Foto: DRIES LINSSEN

De lijdensweg van Jan Gisbers
'o

PDM-chef d'equipe „oude stijl",
Jan Gisbers, was voordat de fusie-
beéprekingen begonnen hard toe
aan vakantie. Hij snelde door de
Grand Canyon. Hij overwon het
laatste stuk hoogteverschil van
1300 meter twintig minuten rap-
pef dan hij ooit had gedaan. En hij
was er trots op; zeker omdat hij de
uitdaging 'puur natuur' te lijf was
gegaan: Twee blikjes cherry-coke,
hee,l veel snoepgoed en Ameri-
kaanse rozynen-cookies. Jan Gis-
bers vergat, daar langs de Colora-
do River, even de klappen van de
laatste maanden rond de door
hem geleide profwielerploeg
PDM Na de,zowaar nog doorKel-
ly- gewonnen Ronde van Lombar-
dije voelde hy zich „twee weken
lang een beetje hartstikke dood."
Dat Breukink c.s. na tien dagen
uit de Tour verdwenen, was een
ramp. Maar dat, vijf maanden na
het incident, de lucht nog altijd
hoogzwanger is van de insinua-
ties, dat grijpt hem nog vrijwel
dagelijks naar de keel.

Dom
„Er is dom gehandeld", geeft hij
toe, „onnozel". Het laten bederven
van een fles Intralipid, een ver-
meende bijvoeding, in de hittevan
de Tour, was een fout met ver-
strekkende gevolgen. Maar hij
pleit onschuldig; „er is geen do-
ping gebruikt."
De waarschuwende brief van de
KNWU, enkele weken geleden,
vindt hij misplaatst, maar hoewel
anderen er het predikaat „dodelijk
voor PDM" aan hebben gegeven,
vindt hij juist steun in een aantal
oprispingen van deDuitse doping-
controleur Donike.

Heeft Jan Gisbers desondanks
toch niet overwogen te stoppen,
na alle verwikkelingen, qua vorm
variërend van vuil, vermoedens
tot vraagtekens? Hij heeft er geen
moeite mee dat te beamen. „Heel
sterk zelfs." Maar dat was dan
toch meer gezien als een soort
weglopen. En dat wilde hij niet.
Eerst de wagons terug op de rails,
het seizoen liep immers door en
voor 1992 was ook al het nodige
geregeld.

kwade genius
Het heeft hem flink geraakt, dat
hij als kwade genius, als hoogst,
verantwoordelijke, als mede-
schuldige aan het PDM-échec de
wielergeschiedenis moet ingaan.
De verhoudingen binnen de ijzer-
sterke driehoek Krikke-Gisbers-
Hoofdsponsor werd er ook danig
mee beschadigd.

Wat is er in de Tour nou precies
gebeurd? De hele ploeg moest de
koffers pakken, koortsig, dood-
ziek. Bedorven voedsel, verkeerde
reactie van medicamenten, verbo-
den middelen, infecties, bacte-
riën?
Gisbers doet de vraag aanvanke-
lijk met een dooddoener af: „De
enige echte waarheid staat in het
communiqué van de Tour-direc-
tie. Toediening van geïnfecteerd
Intralipid. En niet door het ge-
bruik van een vuile naald, zoals in
een onverantwoorde vertaling van
het ANP naar buiten is gekomen.
En met Intralipid is geen enkel
dopinggeduid middel te maske-
ren, heeft professor Donike op ons
verzoek nog eens zwart op wit la-
ten weten".

Maar: wat is er nou precies ge-
beurd? Waarom Intralipid, aan
wie, in welke hoeveelheid, in wel-
ke frequentie, wat werd ermee
beoogd, wat was het nut ervan?
Vragen, die een fragmentarisch
antwoord krijgen. De neerslag er-
van is ongeveer de volgende.

Gisbers: „Zeer weinigen in de we-
reld weten iets af van een inspan-
ning van langer dan tweeëneen-
half uur. Triathlon? Dat is een
heel ander soort wedstrijd dan een
wielerkoers. Na tweeëneenhalf
uur is de glucose in je lichaam op-
gebruikt. Maar wielrenners zitten
zes, zeven uur op de fiets, 22 da-
tfpn afhterepn in de Tour".

„In het materiaal zit het niet meer,
wel in de trainings- en voedings-
begeleiding. De renner leeft steeds
serieuzer voor zijn sport, want je
kunt er tegenwoordig rijk in wor-
den. Daardoor kan hij meer aan.

Daardoor kan een calorieverbruik
per Tourdag stijgen van 6.000 naar
10.000, zoals de laatste jaren is ge-
schied. Daardoor wordt er ook
bijna gemiddeld veertig kilometer
per uur gereden. Het is niet het
zoeken naar extremen, maar wel
het maximaal mogelijke van je li-
chaam vragen".

Balans
„De juiste balans tussen voeding,
training, wedstrijden en rust is
nog steeds niet gevonden, zie de
achterstand op bijvoorbeeld de
Italianen. Dus je bent altijd zoe-
kende".
„Op het laatste Nederlands kam-
pioenschap (eind juni in Meers-
sen, red.) had ik een afspraak met
een inspanningsfysioloog. Die be-
val ons een goed herstelmiddel
aan, wat ook al twee, driejaar door
sommige andere ploegen werd ge-
bruikt. Intralipid. In ziekenhuizen
al drie decennia met succes toege-
past op ernstig verzwakte patiën-
ten. Een extract van sojabonen,
een heel goed, onschuldig, onge-
vaarlijk middel. Ik heb onze toen-
malige ploegarts, Wim Sanders
erbij gehaald, en we besloten er
mee te gaan werken in de Tour".

Er is links en rechts nogal ge-
schockeerd gereageerd op het
gebruik van infusen/injecties.
Gisbers: „Infusen bestaan al tien
jaar in de sport, injecties nog veel
langer. Als Jimmy Connors drie
uur aan het infuus moet op Flus-
hing Meadow spreekt iedereen
van een fenomeen. Als een wiel-
renner zijn energiehuishoudingop
het normale niveau probeert te
brengen is dat misdadig. Als er
straks 12.000 kcal per dag van een
Tourrenner wordt gevraagd,
wordt het gebruik van suiker en
glucose misschien nog wel crimi-
neel gesteld".

Maar, alle deskundigen die zich
erover hebben gebogen, stellen,
dat de ingespoten hoeveelheid In-
tralipid nauwelijks meer effect
heeft kunnen hebben dan een sui-
kerklontje: 25 kcal per injectie.

Gisbers: „Een suikerklontje is
toch anders. Suiker wordt meteen
in brandstof overgezet, een vetop-
lossing slaat zich op. Wel honderd-
twintig zogenaamde deskundigen
roepen nu, dat het in deze hoe-
veelheid geen zin had. Behalve de

drie dan, die er al een paar jaar tot
grote tevredenheid mee werken.
Wie? Die zullen nu niet hun vinger
opsteken."

Onwetend
Intralipid, in deze vorm, was dus
zinloos?

Gisbers: „Wij waren redelijk on-
wetend in het gebruik, wij hebben
het dom gedaan. We hadden het
achterwege kunnen laten. Maar
als je de werkelijke risico's onder-
kent, dan neem je ze niet. Alles
was tot in de perfectie geregeld;
achteraf denk ik wel eens: te per-
fect. In de eenvoud kun jeminder
fouten maken. Maar Intralipid is
binnen de ploeg gehaald, zoals er
op het laatste moment ook wel
een nieuw soort mueslireep wordt
ingeslagen."

Intralapid is een vetoplossing, die
zou gebruikt kunnen worden om
andere, vetarme stoffen - zoals
anabolen, dus testosteron - vlotjes
door de bloedbaan te jagen. Dat
schrijft professor Donike.
Gisbers: „Maar hij begint met te
schrijven, dat Intralipid niets kan
maskeren".

Wat zat er behalve Intralipid nog
meer in die spuiten? Aminozuren,
zoals ook wel wordt beweerd?

Gisbers: „Aminozuren, die drink
je.Er zat niets anders in dan Intra-
lipid. Op de gezondheid van me-
zelf, mijn vrouw en mijn kinderen.

Voordat de ploeg ziek werd, zijn
er vijf PDM-renners op controle
geweest. Alle vijfnegatief. En er is
geen enkele controle zo streng als
die in de Tour. Als er met verbo-

" Ontreddering bij PDM in de Tour. Ook Scan Kelly verlaat ziek de wedstrijd. Foto: ANP

den spul was gewerkt, was dat
onherroepelijk opgemerkt".

Race
Dopingcontroles zijn er om geflest
te worden. De eeuwig durendera-
ce tussen farmaceutische indu-
strie en dopinglaboratoria. Er is
gesuggereerd, dat testosteron in
de combinatie met Intralipid niet
opspoorbaar zou zijn in de urine,
doch slechts in de ontlasting. En
aangezien die niet wordt gecontro-
leerd...

Gisbers: „Vraag het Donike, die
zal antwoorden, dat testosteron al-
tijd in de urine zichtbaar blijft.
Intralipid kan niet maskeren. Je
zou testosteron misschien heel
snel kunnen transporteren, maar
wat heb je eraan? Dan ben je nog
positief. Het zijn lulverhalen, die
niet worden gecheckt. Begrijp ik
wel, want dat is niet sensationeel
genoeg. Wapen je daar maar eens
tegen".

Waarschuwing
Toch bepleit Donike in zijn brief
niet bepaald de onschuld voor
PDM. Hij refereert aan eerdere af-
faires. En FICP-topman Hein Ver-
bruggen noemde de brief zelfs
'dodelijk' voor jou en jouwploeg.
Gisbers: „Die brief is niet dode-
lijk. Donike veroordeelt niet speci-
fiek ons. Hij gaat in op algemene
dingen, en waarschuwt voor een
nieuw produkt, dat binnen de wie-
lersport is geslopen".

Niettemin stelt hij toch onomwon-
den, dat testosteron op weg kan
worden geholpen met Intralipid?
Gisbers: „Ik herhaal; al onze con-
troles waren negatief en Intralipid
kan niet maskeren. Donike is te-
gen het gebruik van bepaalde
medicijnen, van testosteron, hoe-
wel het gebruik is toegestaan,
want er in een bovengrens, eenra-
tio van 6. Maar hij vindt nu een-
maal dat het niet in en rond de
sport thuishoort. Terwijl ik weet
dat je van testosteron geen meter
harder gaat fietsen, en van efedri-
ne wel".

Hij refereert aan jullie verleden,
aan het geval Gert Jakobs. Een-
maal verdacht, altijd verdacht?

# Jan Gisbers:
„De juiste ba-
lans tussen
voeding, trai-
ning, wedstrij-
den en rust is
nog steeds niet
gevonden, zie
de achterstand
op de Italia-
nen."
Foto: DRIES
LINSSEN

mm

Gisbers: „Theunisse was een apart
geval; daar had Post ook mee te
maken. Twee keer zelfs. Jakobs -we ontkennen niet dat we fout
waren. Die jongen stond in de
Driedaagse van De Panne te rillen
van de koorts en we gaven hem na
de koers een produkt waarvan we
dachten dat het safe was. Zijn
aprilmaand kwam eraan, hij moet
in staat zijn zijn beroep uit te oefe-
nen. Het was een homeopatisch
produkt. Zeven weken later kre-
gen we bericht. We wisten van
niks. Tot we goed op de bijsluiter
lazen: er zat testosteron in."

Schande
Achteraf is schande gesproken
over de manier waarop Nico Ver-
hoeven, een van de ergst getroffe-
nen in de Tour, naar huis is ge-
gaan: per auto, maar wél nog vier
dagen met 40.8 koorts in het zie-
kenhuis. Hij leek vergiftigd, zegt
zijn eigen sportarts Pluijmers, hij
had kunnen overlijden.

Gisbers: „Twee dagen lag zijn
koorts boven de 40.5. Hoog, ja,
maar het was niet onverantwoord
hem de reis te laten maken. Als de
ene dokter achteraf zegt: onver-
antwoord, de onze vond het toen
niet onverantwoord".

De medische commissie van de
KNWU is ook met heel veel vraag-
tekens blijven zitten, zegt ze bij
monde van voorzitter Jan Rijnt-
jens.

J»hc
Gisbers: „Maar ze hebben de' de
risping van de KNWU niet mUen
ondertekend. Omdat ze het met tot
insinuaties niet eens waren", t ___

■n\
Ze stonden er wel achter, ma t>r<
hadden het liever op een gesp'
laten aankomen. Er werd alW !es
nooit geantwoord door PDM, ze * P
Rijntjens. e
Gisbers: „Zon gesprek zou ik "*verstandiger hebben gevond1 &j
dan vier maanden na dato een ° M
nozele brief op te stellen en *?"
moedwillig te laten uitlekken." .e'

ld
Zijn er nog claims neergeW \
door de renners, die inkoms" 4t
hebben gemist door een fout M lat
een ander? 'I

H.
Gisbers: „Er is over gesprok* <
maar waar moet je die claim n& J>
leggen? Er gingen stemmen °J 1bij PDM. Maar een sponsor -^acht miljoen investeert, een k' j?.J
voor zijn kiezen krijgt in de To'
moet je die nog met een cla* g
gaan achtervolgen? Nee, dat u'
niet, vonden ze toch ook wel.' ?
de dokter? Hebben ze net zo f* }
willen doen. Dus, er is niks V "j
gekomen". 5

Er zijn slechte professoren en W J
jante huisartsen. Feit blijft dateJ
na instemming van de vera"1
woordelijke ploegleider, een w^ s
voor de Tour een bij voeding-P?
injectie in de zegegierige PÖJploeg is gebracht, toegediend d* -J
een huisarts. En dat het kenne»
aan bederf onderhevige extr' s
grote fysieke en sportieve sch^aan de PDM-ploeg heeft tora
bracht. Wordt het geen tijd v«l |
de entree van heuse sportartsen !(;
het 'pilleton'? ty

«I
Sportarts
Gisbers: „Er heeft zich nog n^ *een sportarts bij ons aangedie''
aanvaardende zo lang met *ï Jwielerploeg op weg te gaan- j
zijn er te weinig, en die er zijn, A Jte duur. Wie kan zich nu zoy* Jmaanden per jaarvrijmaken?" j[
Kopmannen verdienen meer JTloont het dan dieverkeerd te 's° j|
neren'? Of dansen sportartsenJk
weinig naar de pijpen van de se» ft
mer? J
Gisbers: „Artsen dansen naar nj«
mands pijpen. Maar wie zegt. ~Jsportartsen na enige tijd niet, 1
zo vergroeien met het milieu?'.,
„Renners weten toch niet wa'j
krijgen toegediend", schamp^
de vroegere FICP-baas en huid**
UCI-voorzitter Hein VerbruggeP'

Gisbers: „Renners als Breukijj
Van Poppel, Kelly - die hoU*j
heel nauwkeurig by in hun d
boeken wat ze van soigneurS .
dokters hebben gekregen. Die k ji
je niet meer bedriegen, die tijf^j
voorbij, dat komt altijd uit bil I
controles".

„Wat Donike ook schrijft,"
Gisbers, „is dat de wielersport n\i
zijn 7.000 controles per jaar, er A
latiefnog zeer gunstig afkomt- v\
is de sport waar dagelijks in W
gecontroleerd, en nog zijn er rn e
der positieve gevallen dan in
nige andere sport. Maar wi^,
sport is een synoniem van dopl j
Daar komen we nooit meer v^!|t ilOok al roep ik honderdkeer: d» .^de enige, en de echte waarhe A

het zal ons altijd blijven achter*
gen."

Italianen
Haalt Breukink de geavancee I

Italianen nu nooit meer in?
Gisbers: „Die zijn ons ver voO
Maar ook hun methodes rake?
kend. De geheimen, die zU jj«
hebben in de sportbegeleidiné' jtr
hou je niet geheim. Die zijn e_r
nen twee jaar overal ëet(l
goed".

1?
Zijn dat dan ongeoorloofde
ken? $
Gisbers: „Nee, want ze gaan
de dopingcontrole".

Zaterdag 14 december 1991 ♦24



„De politieke omstandigheden
maken het noodzakelijk enkele

noodplannen achter de hand te
hebben", meende Johansson.
„Kan een land niet aan de ein-
dronde deelnemen, dan is het
mogelijk dat de nummer twee
uit de betreffende kwalificatie-
groep een uitnodiging krijgt.
Mogelijk is ook, dat we een extra
kwalificatieronde laten verspe-
len", aldus de Uefa-voorzitter.

Van onze verslaggever
Amsterdam loopt
niet warm voor
tenniseracks
AMSTERDAM - Het is in dekiL^le hal van Popeye Gold Star wel
even wennen voor Jan Sieme-
rink. De 21-jarige proftennisser,
die dit jaar ruim honderd plaat-
sen op de wereldranglijst steeg
naar de fraaie 26ste positie, heeft
bij de grote ATP-toernooien
overal in de wereld in weelde
kunnen baden. Hij speelde voor
volle tribunes en hoefde maar te
kikken of zijn wens werd geho-
noreerd. Bij de nationaleMasters
in Amsterdam is het vergeleken
bij al die verwennerij nogal be-
helpen. Zowel woensdagavond
laat (tegen Michael van dert :
Berg) als gistermiddag, toen Sie^, -b
merink via een simpele zege op^
het eveneens linkshandige gnlli- ",
ge talent Sander Groen (6-3, 6-2)TOde halvefinales binnenstapte, za-
ten er hooguit 200 mensen op df^ ;
tribunes. Siemerink treft van-^daag Michiel Schapers in de hal,- 've finales. ,".

trainerscarrousel

" VAESRADE - Hub Hofland^!
bezig aan zyn eerste jaar als oe- i
fenmeester bij Vaesrade, heeft-!
zyn contract met een jaar ver-,i
lengd. „""J

Van Gennip: „Kleemann is nog
steeds een endje bij ons vandaan,
maar de verschillen zijn inderdaad
kleiner geworden. Ik vermoed, dat
de Duitsers iets hebben van: wat
gaat die Van Gennip nu weer uitha-
len. Kleemann maakte in Berlijn
een nerveuze indruk. In tegenstel-
ling tot voorgaande jaren ging ze
het contact uit de weg. Ze maakte
geen vrolijke indruk."

Op 9 februari, een dag na de ope-
ning van de Winterspelen, komt
Van Gennip op de 3000 meter voor
het eerst in actie in Albertville. Drie
dagen later staat de 1500 meter op
het programma en op 17 februari
volgt de vijf kilometer. Op die drie
dagen zal ze het antwoord geven op
de vooral in Duitsland actuele
vraag: doet ze het of doet ze het
niet?

Van Gennip heeft zich één ding wel
voorgenomen: mocht ze opnieuw
stunten en goud halen, dan wil ze er
meer plezier aan beleven dan na
haar Calgary-races. Die plakken en
de daarmee samenhangende, soms
hysterische belangstelling stortten
haar in een olympische depressie.
„Ik heb me bijna twee jaarlang heel
ongelukkig gevoeld. Een klote pe-
riode...lk leefde, omdat ik moest
leven. Ik bleef het liefst de hele dag
in mijn bed liggen. Het plezier
kwam niet van binnenuit, ik moest
het mezelf aanpraten. Ik heb ge-
leerd, dat je ook van drie gouden
medailles geen spat gelukkiger
wordt."

Van Gennip heeft inmiddels afge-
zworen om haar lot en stemming
nog langer in handen te leggen van
een eerste of pakweg vijfentwintig-
ste klassering. „Ik heb geleerd, dat
mijn leven niet staat of valt met
prestaties. Dat had ik vroeger wel.
Toen was ik alleen maar fanatiek
bezig met presteren, met titels en

uit Haarlem doet
°°k alle mogelijke moeite om
°ttiende Winterspelen voorlo-
J|t haar brein te bannen. Van

heeft, als je haar mag gelo-
tiog geen seconde wakker gele-van de snel naderende olympi-
Periode in de Franse Alpen.

verspilde energie, 't Is, dat
j*n. steeds op het onderwerp
«eren, voor haarzelf is Albert-

-1 waar dit weekeinde de World
Voor vrouwen plaatsvindt, op

nog de ver-van-mijn-
l h°w' "^** wee* niets eens wan-

' .^e Olympische Spelen precies
J .cri gehouden. Ik leef nu van; 3°t dag. De buitenwereld pro-

*ne steeds met m'n neus op
tvilie te drukken. Dat vind ikJPrettig."

Ie is bekend. Na een
z£' Pauze in het voorseizoen van-een operatie aan haar voet, gafoi'arid in 1988 een cent om de

"' Pjsche kansen van Van Gen-
jjp aar Karin Kania en Andread."- de Oostduitse favorieten,.er> door de Hollandse under-

*?t drie keer toe weggereden in
êj.j a- Het goud werd gelardeerd
;titjt cc wereldrecords. Sindsdien

'v<.' Van Gennip vooral door de
j?«ende volgelingen van Herr

m rtlet groot wantrouwen ge-

- Wordt 'the Queen of Calgary' over ruim twee
ook 'La reine d'Albertville'? Veel mensen achter de

Winschoten-Lobith-Kerkrade willen liever (nog) niet ge-
monteerd worden met die vraag. De door Yvonne van
'%> in 1988 veroorzaakte schaats-frustraties liggen in het
klijk deel van Duitsland nog te dichtaan de oppervlakte.

" Yvonne van Gennip doet voorlopig nog zelf alle moeite om de Spelen in Albertville uit haar brein te bannen. Foto: ANP

" WAUBACH - Trainer Joqjr.
Hellemans en Waubachse Boys- u
gaan aan het einde van dit sei*.,■zoen uit elkaar. Hellemans heeft |
dan twee jaren by de Boys ge-.,-;
werkt.

" SPEKHOLZERHEIDE - Trai-
ner Roemgens en de W Heilust.
gaan aan het einde van het seh"
zoen uit elkaar.

" KEER - Jan Benen stapt na"
drie jaar op bij W Keer. Hij '
heeft nog geen nieuwe club.

Jaar om deze tijd zat er een
kloof- op de 3000 meter

Oorbeeld 13 seconden - tussen
!?a Kleemann en Yvonne van?'P, die haar schaatsen na een
j** vrijaf weer uit de wilgen had

Onlangs in Berlijn was het
!jj gaatje geworden van om en

J de zeven seconden. Het loopt
"jann dun door de broek bij deJhte, dat zij, de veruit sterkste
'tster van dit moment, in na-

van Kania en Ehrig tijdensJoelen door die dekselse Haar-
/* het wak wordt ingereden.

medailles. Maar ik heb ondervon-
den dat je daar als mens toch niet
beter van wordt. In mijn gevoelsle-
ven ben ik vroeger de bietenbrug
opgegaan, omdat ik te gefixeerd
was op mijn resultaten en mijn
sport. Ik benader het nu anders. Ik
zou het fantastisch vinden om op-
nieuw goud te halen, maar ik hoef
er geen moordvoor te doen".

Etiket
De pers en het volk eisen eigenlijk
goud van Van Gennip. „Als ik

straks win is het gewoon, als ik vier-
de word, kapseizen ze me. Dan
wordt mijn hoofd eraf gehakt. Dan
is de koningin van de troon gesto-
ten. Terwijl ik er nooit om gevraagd
heb om mij het etiket koningin op.
te plakken. Ik heb nog nooit
iemand verzocht om mij op een
voetstuk te plaatsen, dat hebben an-
deren gedaan. Ik hou daar helemaal
niet van, die heldenverering. Daar-
om vond ik in '88 die massale huldi-
ging op de Grote Markt in Haarlem
aan de ene kant erg leuk, maar aan
de andere kant ook vreemcL Ik
werd daar op een voetstuk gezet,

terwijl ik zelf zo niet in elkaar zit.
Voor mij is iedereen gelijk. Ik heb
toevallig de mazzel, dat ik een talen-
tje heb meegekregen. Maar daarom
zijn anderen niet minder."

Van Gennip, op haar 16e begonnen
in Jong Oranje, is bezig aan haar
twaalfde seizoen als topschaatster.
Dat kernploeg-leven betekent: uren
en uren per dag trainen, hotel in en
uit, trainingskamp in en uit en
maanden van huis. Twee weken ge-
leden kwam die sleur even haar
neus uit, maar inmiddels stapt ze
weer flierefluitend door de wereld.

„Ik baalde even van mijn werk,
want zo beschouw ik het schaatsen
vooral in deze trainingsperiode,
zoals iedereen wel eens baalt van
zijn werk. Na die inzinking denk ik
nu weer: wat ben ik een bevoor-
recht mens. Helaas eindigt deze job
binnen afzienbare tijd wel, omdat
mijn lichaam dan ho zegt. Wanneer
ik stop? Ik weet het niet. Misschien
ga ik nogwel verder tot aan de Win-
terspelen van '94? Nee echt, ik zit
echt wel met een schuin oog naar
Lillehammer te kijken. Ik ben al zo
lang bezig, waarom zou ik nog niet
even doorgaan?"

Limburgse topper in hoofdklasse
Beide verenigingen begonnen de
competitie zwak en kenden daarna
een opmerkelijke successenreeks.

tot gort. We gaan uit van minimaal
één punt. Ik verwacht overigens
een zeer interessante pot. De voor-
gaande wedstrijden tegen Meerssen
waren ook allemaal van een zeer be-
hoorlijk kaliber".

Van onze correspondent
v HENK SPORKEN

J^LEN ~ De kraker van het
lij*Urvoetbal dit weekeinde
u Plaats op sportpark Marsana

In de hoofdklasse C
!(. tamelijk het duel tussen
[_ °sen en EHC op het program-
«Jtewel de nummers twee en
t:*gen elkaar. De inzet is duide-

wordt Limburgs beste
i«« lasser halverwege de compe-

SVN moet het thuis opnemen tegen
Venray. Trainer Math Schaepkens
is met een punt tevreden en legt uit
waarom hij die mening is toege-
daan. „Venray is een technisch en
taktisch sterke ploeg. Bovendien
heeft collega Bèr Lejeune een echte
vechtersmentaliteit weten aan te
kweken. Dan weet je genoeg over
de kracht van Venray."

Meerssen behaalde uit de laatste zes
wedstrijden elf punten terwijl EHC
voor hetzelfde puntentotaal een
duel meer nodig had. Meerssen-
spits Ivo Dahlmans, die samen met
EHC-collega Peter Brankaert de
topscorerslijst aanvoert, vindt eeh
gelijkspel onvoldoende. Hij: „We
moeten winnen, anders wordt de
achterstand op TSC waarschijnlijk
te groot. Het zal overigens zeer
moeilijk worden,-want EHC is een
taaie tegenstander met een puike
achterhoede. We zullen moeten
trachten ons eigen spel te spelen.
Alleen dan is een overwinning mis-
schien terealiseren".

sport kort

Jid^TBAL - Bij afgelasten
i^l?6 competitiewedstrijd van

t !l) „rgia wordt zondagmiddag
j $t g fenduel tegen Keer inge-, «|> P het terrein aan de Ven-. invang 14.30 uur.

toto

Ook in de eerste klasse F zijn enke-
le interessante duels te verwachten.
Zo zal Chevremont proberen in
Kerkrade opnieuw van Waubach te
winnen. Limburgia, dat in de be-
dreigde hoek vertoeft, neemt het in
Brunssum op tegen lijstaanvoerder
FC Vinkenslag, terwijl RKONS dat
wisselvallig presteert Veritas in
haar eigen sportpark ontmoet.

EHC-doelman Dik Veldman heeft
al zeven duels geen tegentreffer
geïncasseerd. Een opmerkelijke
prestatie die hij zondag ongetwij-
feld wil continueren. „Dit duel leeft
enorm. We kennen elkaar van haver

sport in cijfers
,j * wSg '■JB2 winnaars van dubbeltoto
15 f o,6*" prijzenbedrag beschikbaar
S ,lf 416,08. Eerste prijs: zes win-
f.'W elk bruto r 1170-80 ontvan-

'_s<& de P"is: 148 winnaars, elk f.
EJ V^de P"js: 1228 winnaars, elk f.

likN 4Ï e 2630 winnaars van het cij-
_**,, jfen 49a bedraagt het totaal aan
Pv,;- 126.710,00. Zes cijfers goed:
r[fs rt nriaar Vijf cijfers goed: 6 win-,

l V£'e elk bruto f. 10.000.00 ontvan-
C%O,,cijfers goed: 214 winnaars, elk
bhl, Bi. Drie cijfers goed: 219 win-
%i'k f. 100,00 Twee cijfers goed:
\"naars, elk f. 10,00.
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TENNIS
Munchen mannen, Grand Slam Cup, 12
miljoen gulden, kwartfinales: Wheaton -Woodbridge 6-4 7-6.
Delray Beach Continental Cup (junio-
ren), kwartfinales Nederland - Groot-
Brittannië 2-1; Bitter - Hunt 2-6 6-1 3-6,
Niemantsverdriet - Siddall 6-1 2-6 7-5,
Bitter/Niemantsverdriet - Hunt/Siddall
7-5 7-6; Spanje - Venezuela 2-0, Verenig-
de Staten - Zuid-Afrika 3-0, Italië - Oos-
tenrijk 3-0.
Amsterdam Nationale Masters, derde
dag. Mannenenkelspel, kwartfinales:
Schapers (3/4) - Van Gelderen 6-1 6-4,
Siemerink - Groen 6-3 6-2.

0,882-0,632), Mv Soon Kim - Jong Ho
Kim 3-0 (15-10 15-12 15-14/0,671-0,545),
Sanchez - Vierat 3-2 (15-7 13-15 15-14
4-15 15-11/0,861-0,873), Carlssen - Ik
Bum Han 3-2 (15-14 14-15 15-13 14-15
15-8/1,258-1,120), Shimada - Jac Young
Ruy 3-0 (15-5 15-6 15-10/1,551-0,777).
Achtste finales: Mano - Blomdahl 3-0,
Jaspers - Yong Hui Lee 3-0 Sang Chun
Lee -Zanetti 3-2, Dielis - Weingart 3-1,
Bitalis - Seong Chul Jang 3-0, Yim Yon
Soo - Mv Soon Kim 3-0, Sanchez - Carls-
sen 3-1, Ceulemans - Shimada 3-1. Inde-
ling kwartfinales: Jaspers - Mano, Dielis- Sang Chun Lee, Bitalis - YimYon Soo,
Sanchez - Ceulemans.

TAFELTENNIS
Amsterdam Europese beker voor be-
kerwinnaars, vrouwen, derde ronde.
Tempo Team - Postas Budapest 5-0. Ge-
detailleerd: Keen - Demeter 21-16 21-10,
Vriesekoop - Marton 21-6 21-7, Noor -Ivanko 21-12 14-21 21-10, Vriesekoop -Demeter 21-7 21-15,Keen - Ivanko 21-14
21-9.

BILJARTEN
Seoel Wereldbeker driebanden, vierde
toernooi. Eerste ronde: Jaspers - Arai
3-1 (15-5 4-15 15-3 15-11/1,400-1,000), Ma-
no - Sang Hun Lee 3-1 (15-12 15-8 12-15
15-1/ 1,000-0,607), Yong Hui Lee - Smol-
ders 3-2 (15-10 15-7 12-15 13-15 15-8/
0,823-0,654),, Sang Chun Lee - Jung
Jung Woo 3-1 (15-3 15-10 14-15 15-5/
1,204-0,687), Zanetti - Chu Bok Park 3-0
(15-6 15-8 15-5/1,250-0,314), Weingart -Jong Ho Kim 3-1 (12-15 15-8 15-8 15-9/
0.838-0,611), Seong Chul Jang - Misuda-
ni 3-0 (15-6 15-8 15-8/1,285-0,696), Yun
Soo Kim - Comori 3-0 (15-8 15-12 15-11/

SQUASH
Amsterdam NCM Dutch Open, vierde
dag. mannen, 190.000 gulden, kwartfina-
les: Elopuro - Hands 15-10 15-9 12-15
15-10, Robertson - Gregory 15-4 15-5
13-15 15-2,MacLean - Dittmar walk over
wegens ziekte.

BADMINTON
Kuala Lumpur Finale Grand Prix, der-
de dag: vrouwen: groep A: Magnusson -Leng 11-8 11-3. Groep B: Lee - Troke
11-1 11-0. Groep C: Bang - Coene 11-5
11-4, Coene uitgeschakeld. Groep D:
Susanti - Choon 11-3 11-2.
mannen: groep A: Zhao - Foo 16-13
15-10, Susanto - Hall 15-9 15-5. groep B:
Stuer-Lauridsen - Kusuma 15-13 11-15
15-12, Kukasemkij - Permadi 9-15 18-13
15-8. groep C: Joko Suprianto - Eutler
15-11 15-7, Wu - Sidek 15-4 15-11. groep
D: Liv - Wiranata w.0., Bambang Su-
prianto - Olsson 15-3 15-7.

GOLF
Okinawa 1,7 mihoen gulden Stand na
twee ronden: 1. Suzuki 135 slagen (66
69), 2. Ishii 136 (69 67) en Franklin 136
(68 68), 4. Arai 139 (74 65), Yamamoto
139 (72 67) en Makino 139 (69 70).

Voorschoten Masters Artistiek: groep
A: Scholtes - Holka 3-2, Brunnekreef -
De Vos 3-0. groep B: Schumann - Van
der Wal 3-1, Belderbos - De Jager 3-0.

(ADVERTENTIE)

Mensen,verzeker jevan
een goed pensioen.
Dat is beter voor later!'

U weet hoe dat gaat: nog volop aan het werk en geen tijd om
aan uw pensioen te denken. Dat komt later wel. Denkt u dat werkelijk?
Maar zo is het niet. Wie later goed wil leven moet nü zorgen!
Natuurlijk wilt u later net zon goed leven leiden als nu.

_gggÉ|i 11 Met meer vrije tijd voor hobbies of bijvoorbeeld voor het maken
*M Éfe van verre reizen. Dat kost het een en ander. Dat geld moet er dan

JÊj, ik_ we^ n- at moet unuregelen.
m m In het boekje 'Pensioen a la Carte' van de gezamenlijke

levensverzekeringmaatschappijen staat, wat u kunt doen. Dit boekje
kunt u aanvragen bij uw verzekeringsadviseur, bij uw levens-

gNg verzekeringmaatschappij of door de bon in te vullen en op te sturen.

fI Wie het nog vlugger wil hebben, kan tijdens kantooruren bellen naar
Bureau Voorlichting Verzekering in Den Haag,

V * telefoon 070 -36147 31 toestel 880.

Nü doen-voor alle zekerheid
Ê__uj^m -:''S# r— *^~ ~~ ~* ~" "~ "^

_mm fTÏT'TVTfI/Xr'X.T
Bon voor pensioenboekje

.:arte ! I

■^JS^m I Postcode: i

I Woonplaats: —U* I, " i
jl

f|. Zonder postzegel opsturen aan:
Antwoordnummer 89,

JpF P* -mm ' 4 2500 VC Den Haag.

HL WKB*m"^ Publikatie van de gezamenlijke levensverzekeringmaatschappijen.
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Problemen Uefa
bij EK voetbalGennip ligt niet

wakker van Spelen

Goudfantastisch, maar ik doe er geen moord voor’
..

STOCKHOLM - De politieke
ontwikkelingen in de Sovjetunie
en Joegoslavië hebben de Uefa
ertoe gebracht dinsdag in Genè-
ve een aparte bijeenkomst te
houden, waarbij de deelname
van beide (uiteenvallende) lan-
den aan de eindronde van de.
Europese titelstrijd in Zweden
aan de orde komt.

„We staan voor enkele moeilijke
beslissingen", liet Uefa-voorzit-
ter Lennart Johansson in Stock-
holm weten. „Met deze proble-
men heeft de Uefa nog nooit te
maken gehad. Joegoslavië en de
Joegoslavische voetbalbond zul-
len in januari mogelijk nog wel
bestaan, maar wie kan garande-

ren dat dit in april ook nog het
geval is", sprak de Zweed.
De loting voor de eindronde in
juni vindt plaats op 17 januari in
Göteborg. Of voor die tijd al een
beslissing valt over eventuele
veranderingen in het deelne-
mersveld, is nog onduidelijk.
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Dick
’Koekie’ Voornassistentvoorhetleven

Eenvoud in De Baandert
BERG EN TERBLIJT - Jel■ kunt het uren proberen, I
kwaad krijg je Dick Voorn 1
niet. De onschuldigeblik en
een ontwapenende glim-
lach, meer heeft hij niet
nodig je investering onge-
daan te maken. Al twaalfe-
neenhalf jaar stapt hij opge-
wekt door het leven in De
Baandert. Komend week-
einde wordt het meest
knoestige dccl van de For-
tuna-staf in de watten ge-
legd. Een koperen jubileum
wordt dan herdacht in klei-
ne kring. De kring waarin
hij thuishoort. Waarin
Voorn zich voelt als een vis
in het water. Een assistent
die het woord carrière-plan-
ning niet in zijn vocabulair
heeft opgenomen. Die - en
dat is wel heel oneigen in
het voetbalwereldje - nog
nooit een hoofdcoach heeft
uitgespeeld; hooguit tijdens
een trainingspartijtje op het
bijveld.

Niets dan lof over zijn 'meerde-
ren' in de dug-out. En als de
naam Van Doorneveld valt, moet
hij enkele keren slikken. Pro-
beert hij te verdoezelen dat zijn
tenen krom in schoenen gaan
staan en perst hij er met zichtba-
re moeite uit: „Van die periode
heb ik een hoop geleerd...." Hij
wil best vertellen wat hij exact
heeft opgestoken, maar vindt dat.
liever niet terug in de krant.
Kortom, bij Dick 'Koekie' Voorn
hoef je niet op zoek naar sensa-
tie. Gastvrijheid, een positieve
kijk op de zaken, een goed glas
wijn en die glimlach. Daarom
ook viert Fortuna dat jubileum
met hem. Een mens met zijn be-
perkingen. Vooral een mens <}ie
zijn beperkingen verdomd goed
kent. Dat is de kracht van Koe-
kie Voorn. *

Daags na de eerste competitie-
winst, uit tegen Volendam, rin-
kelt de telefoon. „Meneer Kret-
zers. Je weet wel. Van het alge-
meen bestuur. Hij wenste me
proficiat en bedankte mevoor de
winst die het elftal had behaald.
Te gek. Misschien wel een half
uur hebben we gekletst. Deed
me heel veel. Het was ook een
beetje mijn overwinning." De ge-
zonde portie ijdelheid, die elke
voetballer heeft, is ook Koekie
Voorn niet vreemd. Hij kreeg het

bij MW met de paplepel ingego-
ten. Brokamp, Mraz, Bonfrère
etc maakten deel uit van de for-
matie, waarvoor Voorn net een
maatje te klein was.

„Drie jaar heb ik tegen dat eerste
elftal aan zitten hikken. Te hoog
voor mij gegrepen. In de vijfjaar
bij SK Tongeren heb ik amper
een wedstrijd gemist. En dat ter-
whl ik zo maar eens een proef-
duel mocht spelen. Tongeren
wilde Zef Geurten inlijven en

nam mij eigenlijk op de koop
toe. Geurten had geen vaste
plaats en ik stond er zelden
naast. Het kan vreemd lopen. Ze-
ker in de voetballerij." Later als
de trainers en ook dus Hans Van
Doorneveld ter sprake komen,
moetKoekie Voorn dat nog eens
constateren.

Voetbal heeft voor de oorspron-
kelijke noordhollander („ik was
voor de kinderen hier een hol-
landse koekebakker. Vandaar

" Dick 'Koekie' Voorn. Hij
viert dit weekeinde een ko-
peren jubileum.

die bijnaam Koekie") een ruime-
re betekenis als dat spelletje met
die bal. „Ik denk dat sport in het
algemeen en voetbal in het bij-
zonder ertoe bijgedragen heeft,
dat ik goed terecht ben geko-
men. Mijn vader overleed toen ik

acht was. Mijn moeder moest
hard werken en ik was aan mijn
lot overgelaten. Mijn jeugd en
puberteit beleefde ik een wijk
waar niet bepaald het sociaal
sterkste deel van de bevolking
gehuisvest v^as. Veel van mijn
leeftijdsgenoten zijn niet goed
terecht gekomen. Voetbal was
mijn houvast en mijn uitweg uit
het probleemgebied."

Na de actieve loopbaan en het
behalen van de diverse trainers-
diploma's volgde een carrière als
coach. „Je kunt rustig zeggen
dat ik in de voetbalsport alles
heb meegemaakt. Eredivisie,
buitenland, jeugdtrainer tot en
met Europacup met Fortuna.
Daarnaast heb ik diverse keren
als interim de eindverantwoor-
ding gedragen." Geleidelijk aan
werd een nevenactiviteit omge-
bogen tot hoofdjob. „Toen ik,
twaalfeneenhalf jaar geleden, bij
Fortuna begon, had ik nog een
volledige dagtaak bij het'compu-
terbedrijf Compumij. Nu werk ik
er nog maar twintig uur. In de

door

fred
sochaki

voorbije jaren heb ik altijd alle
medewerking ontvangen om
mijn werk in De Baandert goed
te doen. Ik heb nooit tevergeefs
een beroep gedaan op Compu-
mij."

Dick Voorn werd gaandeweg
een van de bindende krachten.
Zeker in tijden van tegenspoed
en ongewisheid rond de hoofd-
trainer, was de 42-jarige een vas-
te waarde voor de club en de
spelers. Altijd goed voor een dol-
letje en nooit te beroerd om te
werken. Drie 'aanvaringen' weet
Voorn zich met Fortunezen te
herinneren. „John Linford stuur-
de ik van de training omdat hij
liep te klieren. Hij schopte een
bal naar. Dat verhaal is toen be-
hoorlijk opgeklopt, terwijl Lin-
ford zich daags erna meteen
verontschuldigde. Anton Jans-
sen had, niet lang voor zijn ver-
trek naar PSV, last van vedette-
neigingen. Toen ik hem dat voor
de voeten wierp, revancheerde
hij zich diezelfde dag nog met
een prima wedstrijd. Het gebaar
naar de dug-out dat Richard
Sneekes in Amsterdam maakte,
omdat ik hem buiten de basis
had gelaten, is ook nooit op een
rel uitgelopen. Ik ben niet rancu-
neus en in wezen een verdraag-
zaam mens."

Vandaar ook dat de hoofdtrai-
ners allen graag met hem van
doen hadden. Daarnaast kon

iedereen verzekerd zijn van lojj J
iliteit. En toch durft zelfs KoelU
Voorn kritische kanttekeningJl
bij bepaalde zaken te plaatseM
Enkele steekwoorden lokkfl
hem achter de glimlach vandaaß
Louis van Gaal en arrogantie.^
„Als Ajax al vijftig jaarin hetzeß
de stramien speelt, moet je nifl
de pretenties hebben dat w 1
eens even te veranderen. D"n
zoek je problemen. Twee spi
sen, spelers die niet in hun pos
tic spelen. ledereen steigert. EU
als dan de resultaten uitblijvet
krijg je de kous op de kop." n

Oranje en de coaches.... „Heb A
moeite mee. Ik dacht altijd di
op zon niveau sprake van cd
echt professionele instellinl
moest zijn. Vriendjespolitiejf
viert ook daar hoogtij. Hiele aL
lang niet meer nummertwee val
Nederland, bleef bij Oranje ort
dat de assistent-coach ook SV1
onder zijn hoede had. Menz
ging mee naar het WK omdat ó
bondscoach bij Ajax werkte. E -,
Ed de Goeij werd tweede mar
achter Van Breukelen omdat <ïe
keeperstrainer van Oranje, Pilr
Doesburg, ook de keeperstraj*
ningen bij Feyenoord verzorg'j'1
Ruud Hesp, werkelijk een vap
de besten van Nederland, vwc
steedsnet buiten de boot. En d4e:
in een jaar dat de Nederlands»
profvoeteballers hem uitriepe^i
tot doelman van het jaar. HesLl
kreeg een enorme dreun te ven
werken." fc

Hans van Doorneveld ,H«n,
kan vreemd gaan in de voetball')
rij. Geen discipline, onderling 3.verdeeldheid en geen bezieling
Soms was het een janboel. Öj
toch stonden we op een bepaal' 'moment tweede op de ranglijst 'Si

a
Vaak wordt ons vak ook overga
waardeerd. Er zijn van die coll'2
ga's die perfect vertellen en nolv
beter uitleggen. Echt prima pr* F
ters. Maar owee de voetbalreall ](
teit. Dan blijken alle prima vo' \zinnen opgeklopte lucht. Da15
zijn er maar weinig die het waal j,
maken. Zo iemand hebben W vthans bij Fortuna Sittard. Geofi.
Kesslers staat van dienst spreek■boekdelen. Daarnaast is het cc' *boeiend persoon. Vooral voor d 1 «spelers. Een autoriteit. MÜ
schien is hij wel de geschikt 1
man om een paar jaar lang aaJjj
een duidelijk concept te sleutell
len."

Voor Dick Voorn hoeft het ni^ 1
bij dit koperen jubileum te bU)|
ven. Hij kan nog steeds zijn 4|
kwijt in De Baandert. De wek<j,
lijkse vijfhonderd kilometer tuSjj
sen Berg en Sittard zijn no^j
steeds geen opgave. „Ik ben ee>l
gelukkig man met een prima ée\
zin en mijn hobb,y als werk. Da'
wil ik best zo houden."

Limburger wil nooit meer in Nederland voetballen

Wilbert Suvriin ’God in Frankrijk
HEERLEN/MONTPELLIER - Uit het oog, uit het hart. Een
spreekwoord, dat zeker ook voor de voetbalsport geldt. Wie praat
er immers bij Fortuna Sittard of Roda JC nog over Wilbert Su-
vrijn? Een enkeling misschien. Maar dan houdt het ook op. Niet-
temin gaat het de voormalige topspeler van beide Limburgse
clubs voor de wind. En nog steeds op de grasmat. Ex-internatio-
nal Wilbert Suvrijn (29) maakt sinds juli 1989 furore op de Franse
voetbalvelden en is bij Montpellier een niet meer weg te denken
steunpilaar. De blonde Limburger is inmiddels aan zijn derde
seizoen bezig bij de zuidelijke club van de kleurrijke voorzitter
Luis 'Loulou' Nicollin. Het gezwoeg als alles opofferende mid-
denvelder heeft hem bepaald geen windeieren gelegd. Wilbert
Suvrijn is dan ook happy in 'la douce France'. Een terugkeer in
de Nederlandse stadions sluit hij zelfs uit. „Ik wil mijn carrière in
Frankrijk afsluiten," zegt hij. Een interview met de man die met
zijn vriendin Monique in het mondaine Mauguio leeft als een
God in Frankrijk.

Wilbert Suvrijn stelt de journa-
listieke belangstelling van de
krant uit zijn geboortestreek op
prijs. De band met Nederland
vervaagt veelal als je enkele ja-
ren in het buitenland woont en
werkt. „Ik heb 'nog vrij weinig
contacten in Nederland," vertelt
hij. „Vanuit de voetbalwereld
vrywel helemaal niet. Dat verwa-
tert allemaal. Mijn contacten
beperken zich tot familie en
vrienden. En als ik in Limburg

door

bennie
ceulen

ben en er de gelegenheid toe
heb, ga ik wel eens naar een
wedstrijd kijken."
Al te vaak reist Wilbert Suvrijn
echter niet naar Limburg. „Twee
keer per jaar. Met de Kerst en in
de zomervakantie. Daarmee
houdt het op."
Suvrijn keert voor de feestdagen
derhalve terug in familiekring.
Vooraleer het zover is, moet hij
nog drie wedstrijden spelen. Vo-
rig weekeinde maakte hij na een
afwezigheid van enkele weken
zijn rentree bij Montpellier. „Te-
gen Paris Saint Germain. Ik had
drie wedstrijden gemist. In het
duel tegen Marseille liep ik een
knieblessure op. Gelukkig heb
ik er geen last meer van."
\/lalf ifrtrtr Ha „fintorctnn r\c—rry +

Montpellier met een achterstand
van acht punten op koploper
Marseille de gedeelde achtste
plaats op de ranglijst in. „We mo-
gen niet mopperen," vindt Su-
vrijn. „Voor de start van het sei-
zoen werd gesteld dat we bij de
eerste tien dienen te eindigen,
hoewel je beseft dat ze ervan uit-
gaan dat we straks toch hoger
zullen staan. Een ander doel is
de bekercompetitie. De clublei-
ding hoopt dat we zolang moge-
lijk in de bekerstrijd mee zullen
doen. Het afdwingen van Euro-
pees voetbal wordt niet als zoda-
nig gesteld."
De Franse Nederlander merkt
op, dat Montpellier zijn ambities
heeft bijgesteld. „De doelstelling
werd een aangepast," verduide-
lijkt hij. „Toen ik naar Montpel-
lier kwam, heeft de club een
beetje te hoog van de toren ge-
blazen. Met het oog op Europees
voetbal werden veel dure aanko-
pen gedaan. En dat is wel tegen-
gevallen. In principe werden de
verwachtingen niet waarge-
maakt. Via de bekercompetitie
konden we nog iets goedmaken.
Zo kwamen we in het Europa-
cuptoernooi voor bekerwinnaars
terecht."
Wilbert Suvrijn bewaart prettige
herinneringen aan het EC ll-
toernooi. „Hèt was een fijne ge-
beurtenis. We schakelden zelfs
PSV uit. Een leuke bijkomstig-
heid. In de kwartfinales werden
we door Manchester United uit-
geschakeld. Ik heb toch wel leu-
ke, ervaringen opgedaan. Met
Montpellier maken we veel trips.
Het gaat hier allemaal gemakke-

" Wilbert Suvrijn heeft het nog steeds bijzonder naar zijn
zin bij Montpellier. Jedereen weet dat het voor een voetbal-
lerfinancieel aantrekkelijk is in Frankrijk".
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üjker dan in Nederland. De
clubs werken ook met grotere
budgetten. Bij Montpellier is het
een beetje een familiegebeuren.
Voorzitter Nicollin betrekt ieder-

een bij de club. Ook de spelers-
vrouwen. Alles klit op elkaar.
Een fijne, gezellige sfeer. Na-
tuurlijk spelen de financiën een
grote rol, maar het is niet zo dat
alles heel zakelijk benaderd
wordt. Het hangt natuurlijk sa-
men met prestaties, maar zodra
het een beetje loopt, is alles mo-
gelijk.

Montpellier is een fanatieke
voetbalstad. De club speelt zijn
wedstrijden in het Stade de la
Mosson, in de volksbuurt Pailla-
de. Het team van Suvrijn heeft
een trouwe aanhang van zeker
10.000 mensen. „We spelen in

een prettig stadion. Een beetje
Engels. Hoog opgebouwde tribu-
nes en volledig overdekt. Het
publiek zit kort op het veld. Lek-
ker gezellig. Als Frankrijk vol-
gend jaar de organisatie van het
WK 1996 toegewezen krijgt,
wordt ons stadion onmiddellijk
verbouwd, want Montpellier wil
in aanmerking komen voor de
poulewedstrijden."

Geld voor vernieuwing van de
plaatselijke voetbaltempel blijkt
de stad aan de Middellandse Zee
dus nog achter de hand te heb-
ben. In de club zelf wordt daar-
entegen niet meer zwaar geïn-
vesteerd. Suvrijn: „Het Franse
voetbal staat er financieel niet
meer zo rooskleurig voor. Het is
geen nieuws dat een aantal clubs
diep in de problemen zit. Denk

maar aan Bordeaux. Brest werd
onlangs vanwege de enorme
schuldenlast geliquideerd. Caen
werd op het laatste moment door
tussenkomst van de gemeente
gered. Het kon ook niet uitblij-
ven. Het is geen bodemloze put.
De toekomst zal uitwijzen, dat
het aantrekken van dure spelers
steeds moeilijker wordt. Men
moet het accent meer op de ei-
gen kweek gaan leggen."

Volgens Suvrijn heeft Montpel-
lier tijdig pas op de plaats ge-
maakt. Enkele topspelers wer-
den goed verkocht. Blanc aan
Napoli en Xuereb aan Marseille.
Ook Carlos Valderrama, de 'wit-
te Gullit' werd van de hand ge-
daan. Minder bekende spelers
als Reuzeau, Périlleux, Laurey,"
Divert en de Bulgaar Todorov
kwamen in deplaats. „Het beleid
is voorzichtiger geworden. Er
zijn ook minder problemen dan
voorheen. Als ik om me heen
kijk, zie ik veel clubs die het fi-
nancieel moeilijker hebben.
Montpellier doet nu veel aan ei-
gen kweek. Die aanpak begint al

vruchten af te werpen. Enkele
jonge spelers beginnen zelfs
door te breken. Het is gewoon
beter uitkijken op transferbeleid.
Wat dat betreft heeft Montpellier
goede zaken gedaan. De clublei-
ding let beter op de centen."

Toen Montpellier Suvrijn van
Roda JC kocht, tekende de Sit-
tardse jongen een vierjarig con-
tract. „Ik ben op het goede
moment gekomen en heb nog
anderhalfjaar te gaan. Als mijn
contract afloopt, ben ik er dertig.
Dan heb ik het gros van mijn
beste voetbaljaren achter de rug.
Waar ik vervolgens ga spelen,
weet ik gewoon nog niet. In Ne-
derland in principe niet. Ik denk,
dat ik het tot het einde van myn
loopbaan in Frankrijk zal uitzin-
gen. Het bevalt me veel te goed
hier. ledereen weet dat het voor
een voetballer financieel aan-
trekkelijk is in Frankrijk.Daar-
om wil ik liefst hier ooit de boel
afsluiten. Moet je nagaan, dat ik
al aan mijn derde jaar in de Fran-
se competitie bezig ben. De tijd
vliegt snel voorbij."

Als Wilbert Suvrijn einde co?
tract is, is hij transfervrij. „Na d*
seizoen heb ik normaal gezief!
nog een jaar voor de boeg b*
Montpellier. Als ze nog iets vo*
me willen vangen, moeten ze rfl*
aan het einde van het seizoe'
verkopen. Ik weet niet of ze daj
wel willen. Op transfergebie*
gaat het er in Frankrijk alleman
woeliger toe dan in Nederland
Het kan dus snel veranderen
maar in principe dien ik mis
contract uit. De clubleiding is t*
vreden over mij; ik ben dat ook.
De taak van Wilbert Suvrijn Üff
by de Franse middenmoter n"*
steeds op het middenveld. „E**'
vrij defensieve rol," merkt <*'
Nederlandse trots van Montpel'
lier op. „Ik moet het verdedigd,
de werk opknappen. De gate^
vullen. Bepaald niet het mee?
prettige werk, maar ik doe wat*.
van mij verlangd wordt."
Trainer Kasperczak heeft b6-
paald niet te klagen over de haf'

de werker Suvrijn, die door <\
supporters op handen wordt i*
dragen. 'Wielbèr Suvrien' ve»'
basteren de Fransen zijn naai"'
De voetballer zelf heeft daaj
geen enkele moeite mee. ,$■
hun mentaliteit heb ik het daB*,!
entegen af en toe wel moeilijk.'
geeft hrj toe. „In het zuiden J

men erg chauvinistisch. Er v/°\
den nogal wat spelers verwelf'
Daar erger ik me wel eens aan-
De Franse taal levert voor w1*bert Suvrijn geen problerne
meer op, ook al hebben hij e.
zijn levensgezelling Monique \.
ergens wel spijt van dat ze "ooit gestarte cursus niet hebb?
afgemaakt. „Het belangrijkste l'
dat ik me goed verstaanbaar k8*maken. Dat is het geval." fl.Het mooie leventje in het z°
overgoten Frankrijk bevalt sy*
pathieke Wilbert heel goed. * ~misvatting wil hij wèl rechte
ten. „In Nederland denkt n»
vaak dat Frankrijk voor ers

_
voetballer een vakantieland
Dat is niet waar. Hier wordt ze
meer getraind. De medische D ■geleiding is ook veel uitgebl" fder. Het gaat er professione*
aan toe. En heel serieus- *^.Fransen leven wel gemakke.
ker. Ze profiteren meer van jV
leven. Op culinair gebied v^g,
voorbeeld. En in het zuiden.
ven de mensen veel bul

Hoewel je om te overwinte
niet hierheen hoeft te komen-
temperatuur schommelt nu
rond het vriespunt. Wat dat .
treft, valt het wel tegen in M^g
pellier. En vaak wordt a \,
streek geteisterd door deMts e.
Van de andere kant ben jeve
kerd van een mooie, lange ,e
mer. Toch wil ik niet mijn "^leven hier blijven wonen;. 0$burg is ook een mooi plekje
te leven..."
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Saddam, de winter, het westen:
alles is tegen de Koerden
ijfrkomt toch hulp?"De ogen van
V °ude Iraaks-Koerdischemanjakkeneen peilloze naïveteituit.
r* naïveteitvan de geïsoleerde, de

van de onschuldige
j^ns.Hij is niet geoefend in het
«Oorgronden van de moderne in-
Fnationale betrekkingen, hij mist
pt cynisme van de straat datdef^sterse mens vaak zo kenmerkt.
■w komt toch hulp?"

hij neemt de karakteristieke
weer aan, zwijgend,

Jachtend op de dingen die komen,
trouwens zitten mannen,

üde en jonge,te wachten op de
i^gen diekomen. Op de snel na-rrende winter, op een nieuwe

met Saddam Hoes-
"füi, op de dood. Hulp is niet infcht.
~e hurken tussen debrokstukken
p 4" wat ooit hetKoerdische stadje
etisjwin was. Pensjwin bestaat al-

nog maar op dekaart, net als
andere Koerdischej^djes, dorpen en gehuchten die

*> de afgelopen vijftien jaarzijn
erwoest door de slopers van Sad-

"^rn Hoessein.
6 kunt Pensjwin, zoals ook al die

plaatsen in Noord-Irak,,°orbij rijden zonder er erg in te
ebben dat erooit mensen hebben
peefd in goede, stevige stenen
uizen. Noord-Irak is één groot ge-
"j^htsbedrog. Rotsige bergen,
ffenformaties, zwerfkeien volgen
jkaareindeloos op. En halverwe-ge weer zon verwoest dorpreali-
.^r je jeineens dat die stapeltjes,*nen, die hoopjes overal om je

daar niet door de natuur zijn
De verwoesting van de

Koerdische cultuur is hier tot grie-
,ehge perfectie doorgevoerd en de

van ooit levendige woon-
"*atsen zijn alweerbijna in de

opgenomen.

en rond Pensjwin, hoog gelegen
de bergen, dicht tegen de grens

?]*t Iran,verblijven ongeveer
Iraakse Koerden in tenten

"n hutjes. Ze zijn na devlucht voore Iraakse troepen, in april, nooitfleer teruggekeerd naar hun hui-
*n- Ze bivakkeren met wat hen
Ï°S rest na hun Golfoorlog.Watekens, een beetje huisraad, onder
*"" zeiltje ofals ze gelukhebben in
*n tent dieze ooit van een hulpor-
«nisatie hebben gekregen.r 's te weinig voedsel, er is geen
ektriciteit. In de directe omge-
j^g is alle brandhout weggekapt.ae Paar aanwezige humanitaire or-

kunnen de totale hulp-aag absoluut nietaan. Tussen de,l%hopen van Pensjwin sleept
.et oudeKoerdische dramazich'°ort.

Inde val
je Koerden van Pensjwin zitten inval. Velenvan hen komen uit de
l_^ stad Kirkoek, waar ze niet
W teru§ durven gaan, omdat

troepen er de dienstuit-
>P ■"

*-*vs blijven ze in de ber-
j.n,in afwachtingvan de winter
tan r̂ bmnen enkele weken onge-
ac,lg hard toeslaat. Naar het wat

, Eenan9erii

ZUXVen

flikken
~, emmers

*>'»: JAAP°Ê BOER

In de nasleepvan de Golfoorlog vallen nog altijd
nieuwe slachtoffers: in het onherbergzame

noordoosten van Irak zitten 150.000Koerdische
vluchtelingen waarvan een deel de winterniet zal

overleven. De hulpverlening faalt, Saddam Hoessein
beschiet er weer ongestraftKoerdische steden en het
Westenkijkt een anderekant op. Het gebied is zeer
moeilijkbereikbaar. Journalistenkunnen slechts
onder begeleiding van hetKoerdische verzet door
Noord-Irakreizen, Bagdad verstrekt geen visa aan

media diewillen tonen waar de terreur van het
regime-Saddam toe leidt. Verslaggever Maurice
Wilbrink en fotograaf Jaap de Boer zochten de

Koerden in het Zagros-gebergte op. Een reportage uit
een gebied waar menselijk lijden haast een soort

natuurverschijnsel is geworden.——————————————————————■———————__—_———_——_—.

verderop gelegenIran kunnen ze
niet, daar is het nog hoger, dus nog
kouder.

„We hebben geen andere keus,"
zeggen deze vluchtelingen op de
vraag waarom ze hier blijven. „We
vriezen hier nog liever dood, dan
dat we inKirkoek moeten sterven
door de hand van Saddam." Ze
menen iedere lettergreep van wat
ze zeggen.

Pas als de eerste sneeuw valt in
november en dekou zijn eerste
slachtoffers maakt, zullen ze zich
echt realiseren dat de westerse be-
langstelling voor hetKoerdische
lot niet langer heeft geduurd dan
dekorte geallieerde operatie in
Noord-Irak, afgelopen voorjaar.

Dat de mannen hurken envoor
zich uitstaren, in plaats van huizen
bouwen voor hun familie, ver-
klaart een hulpverlener aldus:
„Sommigen hebbenabsoluutgeen
spirit meer. Ze zijn helemaalkapot
na alles wat ze hebben ondergaan.
Anderen houden hun onderkomen
zo minimaal mogelijk, dan kunnen
ze weer snel vluchten. Mensen
bouwen niet omdat ze geenveilig-
heidsgarantie hebben, ofomdat ze
wachten totdat iemand anders
voor henbouwt. Er zijn mensen
die in hun leven al zes keer een
huis hebben gebouwd, en dienu
zeggen: ik doehet niet meer."

DeKoerden dieoorspronkelijk uit ;
Pensjwin komen en nu weer in
hunverwoeste stadjezijn terugge-
keerd, weten hoe gemeen de win-
terer is en zijn wèl begonnen een
nieuw huis te bouwen. Grote brok-
ken steen, uit depuinhopen van de
vernietigde stad gehaald, worden
met modder ertussen op elkaar ge-
stapeld. Een boer diehetklimaat
kent, heft zijn hand tot aan zijn
borst. „Zo hoogkomt de sneeuw.
Als jehier geen huis hebt, dan ga
je dood."

Veiligheidszone
DeKoerden dienurond Pensjwin
verblijven, zijn het slechtste afvan
alleKoerden in Irak. In totaal an-

derhalf miljoenKoerden sloegen
in aprilvan dit jaarop devlucht na
de mislukte opstand tegen het be-
windvan Saddam. Een deel be-
landde in deTurkse bergen; het
grootsteaantal, ongeveer een mil-
joenmensen, zocht toevlucht in
Iran. De vluchtelingen bij Pensj-
win horen tot die laatste groep, ze
zijn debergen in het Iraans-Iraak-
se grensgebied nooit meer uitgeko-
men.

Het Westen was in het voorjaar pas
bereid iets voor devluchtelingen
te doen, na huiveringwekkendete-
levisiebeeldenvan stervende men-
sen dienaar Iran enTurkije waren
ontkomen. Geallieerde troepen
creëerden een veiligheidszone in
het uiterste noordenvan Irak,
waardoor deKoerden uit deTurk-
se bergen naar beneden durfden te
komen, naar hun woonplaatsen
D'hok, Amadiah, Zacho. HetIraak-
se leger moest zich terugtrekken,
en de Iraakse luchtmachtwerd
verboden actief te zijn boven de
36e graad noorderbreedte. In die
zone heerst nurust en is het leven
weer enigszins op gang gekomen.

Voor deKoerden dieop deIraans-
Iraakse grenszaten, in het afgele-
gen en onherbergzame Zagros-
gebergte waar ookPensjwin ligt,
deed hetWesten echter niets. Ame-
rikaanse gevechtsvliegtuigen voe-
ren sindsenkele maanden pa-
trouillevluchten uit boven de vei-
ligheidszonein Noord-Irak om
Saddam duidelijk te maken dat hij
van deKoerden af moet blijven.
Maar boven Pensjwin is nog nooit
eenAmerikaanse straaljager gesig-
naleerd, deze streek ligtver zuide-
lijkvan de veiligheidszone.

Wat hier gebeurt, ontsnapt vrijwel
geheelaan de aandachtvan dewe-
reld. Weliswaar staat het gebiednu
ondercontrole van depeshmergas,
deKoerdische rebellen, maar iets
verder westelijk is Saddam Hoes-
seinalweer twee maanden bezig
troepen te concentreren. De Iraak-
se leiderweet dat hij zich geen

massale aanval op deKoerden kan
permitteren, omdat zoiets eenreac-
tie van het Westen zou uitlokken.

En dus hanteert Saddam, tot nu
toe ongestoord, een tactiek die uit-
eindelijk ookresulteert in de uit-
putting van deKoerden: sinds de
geallieerdeaftocht uit Irak in juli
hebben Iraakse troepen al drie
keer slaggeleverd met peshmer-
ga's - in oktober werd over een
vrij groot gebied ten zuiden en
westen van Pensjwin gevochten.
Onder deKoerdische burgerbevol-
king vielen daardoor alweer hon-
derden doden en meer dan dui-
zend gewonden. ledere aanvalvan
Saddam leiddeonmiddellijk tot
een stroom vluchtelingen.

Lamlendigheid
Zelfs de hulpverlening liet de
Koerden aan de Iraanse grens in
de steek. Uit gesprekken met aller-
lei hulpverleners in het noordoos-
ten van Irak komt een onthutsend
beeld naar voren van desinteresse
en lamlendigheidin de humanitai-
re bijstand aan deKoerden.

Hogere functionarissen van het
VN-commissariaatvoor de Vluch-
telingen waren in de afgelopen
maandenvaak zo kort actiefin
Noord-Irak, dat een hulpverlener
van een private organisatie ver-
zucht: „Dat zijncarrière-mensen.
Het is hier moeilijk werken en de
kans is groot datprojecten misluk-
ken. Een misluktproject is slecht
voor hun naam, dus diehouden
het snel voor gezien."

door

MAURICE
WILBRINK

Een VN-functionaris ter plekke
geeft toe: „Het klimaat is hier 's
zomers zeer onaangenaam, er zijn
slangen en schorpioenen. Het is
keihard werken en er is geen enke-
le moderne voorziening. Westerlin-
gen zijn er gewoon voor terugge-
schrokken om hier voor langere
tijd te zitten. Pensjwin ligt tever
weg." En zijn collega, een geharde
man uit Lapland, vraagt zich nu af
of hulpverleners deextreme kou
wel aankunnen- zij beschikken
slechtsover tenten met eenvoudi-
ge kachels.

Menwijst ook op het falen van de
Verenigde Naties om bijtijdseen
effectieve, grootschalige hulpope-
ratie op te zetten zodat devluchte-
lingen dewinter kunnen overle-
ven. „De VN heeft er een zootje
van gemaakt," zegt een Brit die
zich heeft aangeslotenbij een
Koerdische hulporganisatie.Hij
doelt op het plan van het VN-com-
missariaatvoor deVluchtelingen
om vanuit Turkije 2500 vrachtwa-
gens te latenrijden om gebieden
met vluchtelingen te bevoorraden.

„De VN is traagen bureaucratisch
en heeft dezomer voorbij laten
gaan.Begin oktoberzijn die wa-
genseindelijk gaanrijden en toen
was het al te laat: de eerste regen is
gevallenen over enkeleweken zijn
dewegen onbegaanbaargewor-
den." Zijn woorden worden met
feiten ondersteund. Half oktober
waren pas enkele tientallentrucks
inPensjwin gearriveerd met bouw-
materialen, waarmee vluchtelin-
geneen winteronderkomenkun-
nen bouwen. De Turkse vrachtwa-

genchauffeurs hadden er een week
over gedaan om het gebied te be-
reiken, over toen nogredelijke
wegen.

Het VN-commissariaat, dat te wei-
nig eigen veldwerkers heeft enfei-
telijk afhankelijk isvan deaanwe-
zigheidvan private hulporganisa-
ties, zit eigenlijkzwaar in zijn
maag met deKoerdische vluchte-
lingen.Een zomer lang heeft het
erop gegokt dat deKoerden een
akkoord zouden bereiken met Sad-
dam Hoessein, zodat devluchtelin-
genvanzelf uit de bergen zouden
komen. '
Ondertussen hanteerde deVN in
samenspraak met het Internationa-
leRode Kruis haareigen methode
om de angstigeKoerden naar de
Iraakse laagvlakten te lokken, in
derichting van de stadKirkoek.
Slechts aan vluchtelingen die de
grensstreekverlaten wordt nog
voedsel verstrekt. De meeste
vluchtelingen in de buurt van
Pensjwin hebben al driemaanden
geen voedsel meer gekregenen
zijn aangewezen op devrije markt
waar de prijzen depan zijn uitgere-
zen.

VN-mandaat
Het is inmiddels bijna eenjaarna
deGolfoorlog. Bijna een jaarook
na deMoeder van alle Nederlagen,
maar Saddam doet in Irak nog al-
tijd wat hij wil. Hij speelt metde
VN-inspecteurs diezijn geheime
wapenprogramma'skomen contro-
leren. In het zuidenworden op-
standige shi'iten langzaam uitge-
mergeld in moerasgebieden die
zijn afgesloten door het Iraakse le-
ger.En zelfs de internationalehulp
aan deKoerden wordt voor het
grootste deel door de dictatorge-
dicteerd.

De Verenigde Naties hebben tot 31
decembervan dit jaareen mandaat
om hulp teverlenen aan het Iraak-
se volk. In de praktijkkomt heter
op neer datde VN opereert vol-
gens regels die doorBaghdad wor-
denopgesteld. Al maanden houdt
Saddam bijvoorbeeld tegen dat het
Commissariaat voor deVluchtelin-
gen een bureau opent in deKoer-
dische stad Kirkoek, en dat VN-
veiligheidsagenten daar controle-
rend optreden. Geen Koerd zal de
bergen afdalen naar Kirkoek zo-
lang deze situatie voortduurt. „Het
wordt eigenlijk tijd dat we Irak uit
de Verenigde Naties gooien, want
dit kan zo toch niet langer,"klaagt
een gefrustreerde VN-medewer-
ker.

Rond Pensjwin scharrelen intus-
sen tienduizenden mensenrond in
omstandigheden dienieteens zo-
veel verschillen met de apocalypti-
sche toestand dieontstond toen ze
in april naar debergen waren ge-
vlucht. Ze zijn onzeker, murw, ze
hebben iedervertrouwen in de we-
reld verloren. Elke familie heeft de
afgelopen jarenwelverwanten be-
graven diehet slachtoffer werden
van gifgasaanvallen, van martelin-
gen doorSaddams geheime dienst,
of die bezweken aan ziekte en hon-
ger tijdens devlucht van hetvoor-
jaar.

En dagelijksrolt Saddams echo
door dedalenvan het Zagros-
gebergte als er mijnen ontploffen
diehet Iraakse legerer ooit heeft
neergelegd. Mensen die steedsver-
derweg naar brandhoutmoeten
zoeken, keren niet meer terug om-
dat ze op een van de miljoenen
explosieven stuiten. Boeren kun-
nen hun velden en boomgaarden
niet meer betreden en kinderen
worden in stukken geblazen omdat
ze met mijnen spelen.

Bij iedereverre explosie kijken de
hurkende mannen elkaareven aan
en danstaren ze weer voor zich uit.
Onbeweeglijk zitten ze daar, hun
eigen gruwelijkegeschiedenis te
dragen. Het is alsof ze hun laatste
energiewensen te sparen voor de
winter. Energie om straks graven
tekunnen hakkenin debevroren
aardeals kinderen en bejaarden
zijnbezweken.

Bivakkeren tussen de resten
van hun eigen Golfoorlog

" Een oudere Koerd speelt schijnbaar
zorgeloos met door Irakezen achtergelaten
mijnen.

" Zo kun jeook leven: met schamel huisraad
op dekoude grond.

" Brood en wat groente, als jeeraan gewend
bent een goedmaal.
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VBF Buizen BV is Nederlands grootste producent van stalen buizen met
vestigingen te Oosterhout,Arnhem en Maastricht en Centrale afdelingen te
Oosterhout. Zij produceert gelaste precisiebuizen, die worden gebruikt voor
toepassingen in bijvoorbeeld meubels, bedden, automobielen, rijwielen, huis-
houdelijke artikelen en hekwerken. Daarnaast vervaardigt VBF dikwandigebuizen
en zware profielen, die worden toegepast voor transportleidingen en in bouw-
konstrukties. VBF Buizen BV is een dochteronderneming van Hoogovens
Groep BV en telt ca. 900 personeelsleden.

In de vestiging Maastricht met 150 medewerkers is in verband met
modernisering van ons machinepark de funktie vakant van

De vestiging Maastricht heeft een en een grote mate van inventivi-
drastische gedaanteverandering teit en kreativiteit;
ondergaan. Forse investeringen " een goede uitdrukkingsvaardig-
hebben geleid tot de aanschaf van heidzowel in woord als geschrift;
nieuwe machines met de " goede kontaktuele eigenschap-
modernste technieken. pen en didaktische kapaciteiten.

Funktie-inhoud: Tot de selektieprocedure behoren
De aan te stellen Procestechno- een medisch en psychologisch
loograpporteert rechtstreeks aan onderzoek.
de Algemeen Bedrijfsleider en zal Voor nadere informatie kan men zich
in hoofdzaak belast worden met de richten tot dhr A j smallengange,
Procestechnologie. Daarnaast zal Algemeen Bedrijfsleider te
hij deels de opleidingen behartigen Maastrichtvan produktiepersoneel, alsmede
enige koördinerende werkzaam- Schriftelijke sollicitatieskunnen
heden ten behoeve van produktie tot uiterlijk 31 decembera.s.
verrichten worden gericht aan R.M.J. Kuijer,

Chef RZ.Funktie-eisen:

" HTS-werktuigbouwkunde of
metalurgie, bij voorkeur met
specifieke kennis van vervor- VBF Buizen BV
mingstechnieken, mechanische Ankerkade 71
technologie en/of metaalkunde; 6222 NL Maastricht

" goed analytisch denkvermogen Telefoon 043 - 689898

vR/ _______^_^_^_^_^_^_^MÊnam Hbw^W^^5!;../ -*WM BwPsMw!'**"?-"'^''

HoogovensGroep **+

Als werk jedagelijksewerk is, heb je contactuele eigenschappen. Maar ook om
natuurlijk een professionelekijk op besluit- en slagvaardigheid, creativiteit en
bedrijven en bedrijfsculturen. Unique leidinggevende capaciteiten. Plus een goed
gaat daarheel ver in. Probeert zoveel inzicht inmensen; een persoonlijke bena-
mogelijk in dehuid tekruipen van zowel deringkenmerkt immers onze organisatie.
inlener als uitzendkracht. Wellicht
schuilt daar dekern van Unique's eigen Wat uwopleiding betreft gaan we uitvan
identiteit in. Het bedrijf dat op grond tenminste VWO niveau, aangevuld met
vanpersoonlijke contacten deperfecte minimaal 3 jaarbuitendienstervaring bij
partner wil zijn. Dat kwaliteit nastreeft voorkeur in deuitzendsfeer.
binnen degrenzen van hetmenselijk ver- Uw leeftijd ligt tussen 25 en 30 jaar.
mogen. Nietvan standaard oplossingen
houdt, dus ook nietvan standaard Werk is ons werk. Dat brengt onder-
mensen, meer met zich mee datwe ook alles voor

onze vaste werknemers perfect voor elkaar
Dit alles heeft overigens uiteraard ook hebben. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaar-

betrekking op deofficemanager diewe nu den; o.a. een bruto maandsalaris met een
zoeken. Uzult inkorte tijd volledig thuis maximale uitloop tot fl 4.500,-, een auto
zijn in diverse branches en functies. Daarbij van dezaak, een aantrekkelijke winst-
geholpen dooruitgebreide trainingen in delingsregeling en een kostenvergoeding,
sociale en commerciële vaardigheden. Wij dagen u uit om uw huidige mogelijk-

heden eens te vergelijken met diewelke
g^-p"j-j ttg~y"f- Unique ukan bieden.

TkM A T^T A af"!T1T> ®ent u eraan toe omuw toekomst een
jy| f\ \\Al^ 1"1 lx _VL/\ nieuwperspectief te geven in een bedrijf

datanders dan anders is, stuur dan uw solli-
voor: Heerlen. citatiebrief, bestaand uit een uitgebreide

motivatie en een compleet CV. naar:
Een functie waarin u volledig verant-

woordelijk bent VOOr de Vestiging.En ZOrg Unique Uitzendburo. T.a.v. Karin Spanjaard,
draagtvoor onder meer acquisitie, budget- Postbus 30,1300 AAAImere.
bewaking en het onderhouden van goede
contacten metklanten. Daarbij geeftu op
stimulerende en natuurlijke wijze leiding liniflllP UitZCndhUfO
met name aan een ofmeer intercedenten. ym 11^^. "■-**-■luw< **
Dit vraagt om prima communicatieve en Wij houden van unieke mensen.

Unique is eenvan de snelstgroeiendeUitzendorganisaties met inmiddels ruim 50 vestigingen overal in Nederland.

r

Lavold SchoonmaakBV is het derdeschoonmaak-
bedrijf in Nederland, heeftop dit momentplm. 8200
mensen in vaste dienst en maakt deeluit van de
Randstad Groep.

Voor één van onze objecten in Sittard zijn wij op korte
termijn op zoek naar een:

CORVEEËR
OBJECTLEIDER

(minimaal 35 uur per week)
Taken:- uitvoerenvan industrieel schoonmaakonderhoud;- organiseren en begeleiden van

schoonmaakwerkzaamheden;- uitvoeren van de daarbij behorende
personeelszaken en administratieve handelingen;- materiaalvoorziening- onderhouden van contact met onze opdrachtgever.

Eisen:- enkele jaren ervaring in soortgelijke functie;
- opleiding SVS strekt tot aanbeveling;- leeftijd 30 jaar en ouder;- in het bezit van rijbewijs BE;
- bereid om in de avonduren en soms het weekend te

werken.
Naast een drukke zelfstandige baan, een goed salaris,
goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij u
goede opleidingsmogelijkheden.

lETS VOOR U??
Neem dan snel contact op met
onze vestiging in Maastricht, —f-**^*~"""Scharnerweg 12a, LAVOLD **>■
6224 JG Maastricht, ■——»*rv^t-i^ <
tel. 043-633247. SCHOONMAAK

f ' \f_7; /fts ST. GREGORIUSZJ L_dJ ZIEKENHUIS
BRUNSSUM

Het St. Gregorius ziekenhuis is een
algemeen ziekenhuis met 231
bedden. Binnen het ziekenhuis zijn
alle specialismen en een aantal
deelspecialismen
vertegenwoordigd.
Samen met het verpleeghuis
Schuttershof en hetDe
Weverziekenhuis in Heerlen vormen
wij de Stichting Gezondheidszorg
OostelijkZuid-Limburg.
Op afdeling B 1(cardiologie,
neurologie, interne) zijn er

vacatures voor:

verpleegkundigen **
Functie-Informatie:
de verpleegkundige verricht alle voorkomende ver-
pleegkundige en verzorgende werkzaamheden. Ge-
zien de aard van het patiëntenbestand speelt de ver-
pleegkundige ook een begeleidende rol naar patiënten
en/of familie. Daarnaast begeleidt hij/zij mede leerlin-
gen en stagiares. Van kandidaten wordt verwacht dat
zij actief participeren in het afdelingsgebeuren.
De vacatures kunnen zowel full- als parttime worden
ingevuld.
Functie-eisen:
- Voor deze baan zoeken wij kandidaten die in het

bezit zijn van het diploma A-verpleegkundige of
HBO-V.- Enige ervaring met het desbetreffende specialisme
is gewenst.

Het salaris is gebaseerd op FWG-functiegroep 40 (mi-
nimaal ’ 2594-, maximaal /3725,- bruto per maand i
op fulltime basis).
Voor het overige is deCAO-ziekenhuiswezen van toe-
passing.
Medewerkers van het ziekenhuis kunen gebruik ma-
ken van onze kinderopvang.
Informatie over deze functie kan worden ingewonnen
bij dhr. J. Willems, hoofd B 1(te1.045-279518) of dhr.
H. Verkoelen, hoofd verpleegdienst (te1.045-279327).

I Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 1 januari 1992I gericht te worden aan de personeelsdienst van het St.I Gregorius ziekenhuis, postbus 255, 6440 AG Bruns-I sum, t.a.v. dhr. P. Goossen, personeelsfunctionaris.

WONINGBEHEER LIMBURG I

nrHT■§ _>e stichting Woningbeheer Limburg is een
samenwerkingsverband tussen de Algemene

Woningstichting Het Zuiden en de stichting HBL.
De stichting beheert in dit verband binnenkort ca. 8.350 huurwoningenverspreid over deprovincies Limburg
en Noord-Brabant. De organisatie is opgebouwd uit drie sectoren, teweten: financieel-economische zaken,
bewonerszaken en technischezaken. Binnen de afdeling technische zaken is in verband met de verdere
uitbreidingvan het team bedrijfsbureau een vacature ontstaan voor een:

MEDEWERK(ST)ER
BEDRIJFSBUREAU,,.,
Functie-inhoud:
" het verzorgen c.g. samenstellen van (meerjaren) onderhoudsbegrotingen, periodieke overzichten en

planningen;

" het samenstellen van bestekken en werkomschrijvingen;

" het maken van calculatiesten behoeve van de onderhoudsbegrotingen,offerte-vergelijkingen en
opdrachtverstrekkingen;

" het verrichten van financiële analyses en het opstellen van kengetallen;

" het leveren van een bijdrage aan de verdere uitbouw van de geautomatiseerde gegevensverwerkingmet
betrekking tot bestekken en begroten.

Functie-eisen:
" opleiding op het niveau van HTS (bouwkunde);

" kennis en ervaring met bestek- en begrotingsmethodieken;

" kennis en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;

" goede contactuele eigenschappen;

" analytische en creatieve instelling.

Arbeidsvoorwaarden:
" salarisen overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor woningcorporaties;

" aanstelling vindt plaats voor deperiode van 1 jaar, inclusief de wettelijke proefperiode;

" bij gebleken geschiktheid vindt na 1 jaar de aanstelling plaats voor onbepaalde tijd.
Indien u belangstelling heeft voor dezefunctie, wordt u uitgenodigd uw schriftelijkereactie voorzien van
persoonlijke gegevens, binnen 10 dagenna het verschijnen van deze advertentie te richten aan de directie van
WoningbeheerLimburg, ondervermelding van „soll.medewerk(st)er bedrijfsbureau". Postbus 1071,6160BB
Geleen.
Mocht u nog nadere informatie wensen, dankunt u zich telefonisch in verbinding stellen met het afdelingshoofd
technische zaken, ing. J. Hogenboom,bereikbaar onder nummer 046-787670. „j»
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Groene Kruis Heuvelland
Het GroeneKruis Heuvelland is een organisatie op het gebiedvan de maatschappelijkegezondheidszorg.
Tot hetvoorzieningenpakketvan hetGroeneKruis Heuvelland behoreno.a. wijkverpleging,kraamzorg, voedingsvoorlichting
en dieetadvisering,uitleenvan verpleegartikelen, gezondheidsvoorlichtingen -opvoeding en zwangerschapsgymnastiek.
De organisatie is onderte verdelen in de dienstenWijkzorg, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg,GVO, Algemene Zaken
en Personeelszaken. Hettotale personeelsbestand bestaat uit ca.400 medewerkers.

Binnen de dienstAlgemene Zaken ontstaat binnenkort een vakature voor de funktie van

BIBLIOTHECARIS/ARCHIVARIS m/v
in een 50% dienstverband.

FUNKTIE-INHOUD: WIJ VRAGEN: INFORMATIE:
De funktie omvat o.a. de volgende - opleiding BDA/BDI en/of GO; Meer informatie over de funktiewordt
deelaspekten: - ervaring in dezefunktie; graag verstrekt door mevrouw H.

- kennis van geautomatiseerde be- Blankers, bibliothecaris, of de heer J.
- het selekterenvan aan te schaffen standenvoorbibliotheek-en doku- Lenaards, hoofd AlgemeneZaken. Zij

literatuur en katalogiseren van mentatiesystemen zijntelefonischbereikbaarondernum-
nieuwe aanwinsten, het aktief en - het mede richting kunnen geven mero43-251151.
gericht attenderen op relevante aan beleidsontwikkelingenmetbe-
literatuur, het verzorgen van uit- trekking tot archiefen bibliotheek;
leningen, het samenstellen van het kunnen dragen van de eind- SOLLICITATIES:
overzichtenvan bibiotheekgebruik. verantwoordelijkheidvan deafde- Kandidaten, die menen aan de ge-

lingarchief/bibliotheek; steldekriteria te voldoen, kunnen hun
- het archiveren van stukken, het - beschikken over goede sociale belangstelling kenbaar maken door

beoordelen of stukken noggedoku- vaardigheden. vóór2Bdecembera.s.hunsollicitatie-
menteerd moeten worden, het brief te zenden aan de heer W.G.M-
koderen van stukken, het verme- WIJ BIEDEN: Feyt, hoofd personeelszaken van de
nigvuldigen en verspreiden van - arbeidsvoorwaarden conform CAO Distriktsvereniging Het Groene Kruis
archiefstukken, het overbrengen voor het Kruiswerk; Heuvelland, Postbus 1307,6201 BH
van stukkenvan het lopend archief - een salarisvan minimaalfl. 2.963,00 Maastricht.
naar het statisch archief, het op en maximaal fl. 3.925,00bruto per
aanvraag uit het archiefhalenvan maand opfull-time basis; Gelieve op de enveloppe te vermei-
stukken, alsmedehetbeheren van - pensioenvoorwaarden volgenshet den: soliBA.
folder-envideomateriaal. PGGM.

Hoger veiligheidskundige m/v
De Stichting Bedrijfsveiligheid De SBV zoekt wegens Nadere informatie kan worden

(SBV), een veiligheidsdienst voor uitbreiding van werkzaamheden op ingewonnen bij deheer
ondernemingen in de industrie korte termijn contact met een ing. L.J.C. van Rietschoten, directeur
ondersteunt ondernemingen bij het hoger veiligheidskundige m/v van de Stichting Bedrijfsveiligheid,
gestalte geven aan de uitvoering van woor de regio Limburg. telefoon (079) 531241.
de arbeidsomstandighedenwet, in Hij/zij zal zelfstandig binnen Belangstellenden wordt
het bijzonder voor wat betreft de een aantal ondernemingen alle verzocht hun sollicitatie te richten
veiligheid en de arbeidshygiëne. taken op grond van artikel 9 van aan de heer mr. W.G.C, van Bruggen,

In deze landelijke stichting die deArbo-wet dienen teverrichten. hoofd van de afdeling Personeel,
zal worden uitgebouwd tot Voorts wordt een beleidsmatige Organisatie en Algemene Zaken,
ARBO-DIENST, zijn regionaal inbreng, gestoeld op een visie Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer.
opererende hogere veiligheids- omtrent het arbeidsomstandig-
kundigen werkzaam die parttime hedenbeleid verwacht,
binnen de ondernemingen De kandidaat die wij zoeken
gedetacheerd zijn, respectievelijk heeft ervaring op het onderhavige
projectmatig onderzoeken ver- werkterrein (liefst in de industriële
richten. Verder wordt een bijdrage sector), beschikt over goede
geleverd aan de voorbereiding en contactuele eigenschappen
uitvoering van opleidingsactiviteiten. en heeft een flexibele instelling. ■-■-—i s—-*. i m"'\ /~7Hij/zij is in staat om met f Q\J [\ j\ \’ I

verschillende niveaus binnen de V N. -*/ \ V ’onderneming samen te werken en N. \\ V\\\ f
te communiceren en beschikt [\J J\ \) ) \ /
uiteraard over het h.v.k.-diploma. __^_m_J *" ' I **' >—'
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’Mijn shows
gaan

eigenlijk
nü pas
ergens

op lijken’
Toon met 75 zeker

niet uitgeblust

DOOR MONIQUE BRANDT

Je kunt hem
I een vrijbuiter 1
■ noemen, een flierefluiter 1

of een clown.
I Maar óók: cabaretier,
I vak-entertainer, schilder,

schrijver, dichter en
liedjeszanger.

Het fenomeen Toon
Hermans is niet in

één woord te vangen.
Aanstaande dinsdag,

17 december, wordt de
artiest 75 jaar.

De VARA (Nederland 2 om
20.13 uur) en

BRT 1 (20.05 uur) zenden
op die dag een groot gala

uit waarbij tal van
artiesten een hommage
brengen aan de jarige.

Bovendien is tot 12 januariin het
Nederlands TheaterInstituut in
Amsterdam een doorKick van der
"eer samengestelde band te zien
J^etdaarop een aantalhoogtepunten uit zijn shows.

EVA-records brengt een dubbel-cd
Jj**>75 jaarToon samengesteldooor zijn zoon Maurice Hermans,

de cd is een aantalberoemde
Conférences en liedjes tebeluisteren als 'Vader gaat op
stap, '24 rozen', en het
onvergetelijke 'Wat sluipt daarfloor het struikgewas.

h een interview beschreef hij
Komieken eens als 'afgebrandemensen, mensen die op hun
zestiende al uitgeblustzijn.' Toon«ermans is zelfechter het levendebewijs van het tegendeel.
volgende week wordt de

ongekroondekeizer van Carré 75
jaar, maarhij is nog lang niet van
plan om met pensioen te gaan,
want zijn shows gaaneigenlijk nü
pas ergens op lijken, zo vindt hij
zelf. 'Omdat ik me niet meerzo
aanstel.'

Hermans blijft de eenvoudzelve.
Zo begon zijn loopbaan ook:
eenvoudig op een biljart in het
Sittards café Victoria, de stadwaar
hij in 1916 werd geboren. Op dat
geïmproviseerdepodium in een
rokerige kroeg die naar dekachel
stonk, ontdekte hij zijn gave van
de nonsens. Hij zong, onder de
vaste begeleiding van een blinde
accordeonistover 'van alles': over
de schoenenvan een stamgast,
over een oudhondje ofeen glasop
de bar. „Hele domme dingen
eigenlijk,"zei hij er achterafover.
„Maar demensen lachten zich rot.

En dat is dekern van de helezaak.
Het is absoluut niks, pretentieloos
en impulsief."

Pretentieloos en impulsiefis Toon
Hermans na al die jaren nog
steeds. Als geen ander weet hij het
publiek aan het gieren tekrijgen
dooreenvoudigekolder, door het
voorlezen van een lijstje namen als
voorzitter van vereniging Ons
Genoegen, door het schijnbaar
losjesophalen van
jeugdherinneringen.Bijvoorbeeld
aan 'Snieklaas': 'Als ik 's avonds
mijn schoen zette was ik blij dat
diedr 's ochtends nog stond.'Of
door een 'filosofische'
verhandeling te houden met een
feestneus op: 'weligtieren de
neurosen,hetknaapje zag een
neuroosjestaan. Als hij eenmaal
bezig is lijken de dwaze invallenen

onzin-verhalen nietmeer te
stuiten.

Mysterie
Zijn typetjes zijn tijdloos en
weergaloos, zijn mimiek en
gebaren erbij onvergelijkelijk,en
stammen nog uit detijd dat hij -
in zijn jonge jaren- veel succes
hadmet een imitatievan de
beroemde Nederlandse clown
JohanBuziau. Hij profileert zich
ook nog altijdhet liefst als een
clown, daarbij uitbundig gebruik
makend van zijn mime-kunsten.

Hij schreefer zelfeens een
gedichtje over:

'Pantomime is een kunst
die houdtin Hollandop

dat komt, hier lullen ze mekaar
de oren van de kop.'

Ondanks alle publiciteit rond de
hier zo bejubelde artiest, blijft om
hem heen altijd een ondoorzichtige
waas van mysterie hangen. Hij is
meer danalléén de humorist, de
zanger van de lievekolderliedjes,
de hofleverancier van gepaste
tekstjes bij
overlijdensadvertenties, de
strooiervan levenswijsheden.
Maar hij zegt zich toteen soort
oppervlakkigheid te beperken om
de mensen aan het lachen te
maken, te ontspannen. Dat is
genoegvoor Toon. Verder mogen
de mensen over hem denken wat
ze willen. „Ik til er niet zwaar aan,
ze bedenken maar wat en dat
etiket plakken ze jeop. Dat imago
van mij, dat ik almaar over
bloemetjes en bijtjes zing, dat is

echter onzin. Ik heb hele shows
gehad waar geen bloem, in
voorkwam."

Toon is - als zovelen - een vat vol
tegenstrijdigheden, en juistdat
maakt hem zo boeiend. Hij is
openhartig, maar ook weer niet.
Hij is gewoon, maar ook weer niet.
Hij had een paar carnavalshits
('Vogeltje, wat zing je vroeg'), maar
houdtvan liefdesliedjes. Toon
Hermans heeft die
tegenstrijdigheid eens proberen te
schetsenin een zelfportret, 'niet in
olieverf, maar in een liedje':

'Ik ben een druppel
ik ben de zee
ik ben champagne
of lauwe thee
ik ben een ouwereus
ik ben een dwerg
ik ben een hopie klei
maar ook een blijeberg.

’Geen enkelebeschaving
was milieu-
vriendelijk’DOOR HERMAN DAMVELD
„Geen enkel beschaving tot nu toe
is of was milieu-vriendelijk. Toch
moeten we daar naar toe. Mijn stel-
ling is dat het teloorgaan van de
centraal geleideeconomieën niet
de hoop doetvestigen op verander-
ingen dieafgedwongen worden
door de staat. Het moet, om met
voetbalcoach Michels te spreken,
tussen onze oren zitten." Dat stelt
dr Ton Schoot Uiterkamp, dieon-
langs benoemd is tot hoogleraar
aan de Interfacultairevakgroep
Energie en Milieukundevan de
Rijksuniversiteit Groningen.

In het denken over de toekomst
wordt vaak de term duurzameont-
wikkeling gebruikt. Schoot Uiter-
kamp wijst erop dat de toekomst-
beelden allemaal een koppeling
met de hedendaagsewerkelijkheid
vertonen. In het verleden was dat
ook zo. In ditverband noemt
Schoot Uiterkamp deEiffeltoren,
die gebouwd werd voor detoen-
maligewereldtentoonstelling te
Parijs, 'het monument van de giet-
ijzeren hoop en toekomst.'

In een poging zicht te krijgen op
de betekenis van duurzameont-
wikkeling heeft de hoogleraar zich
afgevraagd of er in het verleden
beschavingen zijn geweest, die
duurzaam of milieu-vriendelijk
waren. Daartoe gaat hij terug naar
'zulke illustere maatschappijen
voor ons als de Grieken,Romeinen
en de Inca's. De Griekse bescha-
ving bracht ons weliswaar demo-

I cratie, maar ook ontbossing van de
heuvels in Griekenland en Liba-
non. De uitbuitingvan de natuur-
lijke hulpbronnen veroorzaakte
om debeschavingen heen een cir-
kel van verwoesting. In het verle-
den liep men tegen grenzen aan
omdat hulpbronnenof voedsel uit-

' geput raakten. Wat men dan deed
was de grenzenvergroten," zegt
Schoot Uiterkamp. „Deze grenzen
waren vaak een drijfveervoor ont-
dekkingsreizen om als natie zoveel
mogelijk hulpbronnen uit aanpa-
lende gebieden te halen."

Volgens de professor zijn we „in
deze eeuw gekomenaan derand
der dingen, is ontdekt dat we op
een eindige planeet aarde wonen
met een dunne schilwaarin het le-
ven zich afspeelt.Letterlijk zijn de
grenzen bereikt. Het heelal ingaan
biedt geenzinvolle oplossing. We
hebben bovendienals mens onze
eigen aantallenzodanig uitgebreid
dat dit in ecosystemen niet meer
gemakkelijk te verhapstukken is."

Er zijn wellicht lokaal duurzame
samenlevingen geweest, maar op
regionaal niveau was daar geen
sprake van. Het verleden van de
beschavingen geeft dus nietveel
steun en toeverlaat als het gaat o
duurzame ontwikkeling.

Schoot Uiterkamp vertelt ook over
zijn eigen verleden: „In deze tijd
van 47 jaarzitten waarnemingen
van deboerderij van mijn grooü
ders in Overijssel. Toen ik een
kind was, ginghet om een ge-
mengd bedrijfen een min of me
gesloten systeem. Nu wordt het
landbouwbedrijfgerund door tv.
mensen en zijn er niet meer 20
maar 60koeien. Vroegerkregen
beesten gras van eigen land, nu
komt devoeding deels uit Thai- ."^land en Peru. Een andere waarne--""
ming is de houtzagerij in Zwolle "*waar ik als middelbare scholier .*
kwam. Die houtzagerij had een ei-,,
gen warmte-kracht-installatie, die "
gestooktwerd op houtkrullenen ' *
ander houtafval. Die installatie is *"nu verdwenen."

De hoogleraar heeft in Egypte ge- "werkt: „Daar is mij de essentievan'
schaarste bijgebracht. Het*ging .*
toen om zaken als: een nieuwe ,]
lamp kun jealleen maar kopen b^inleveringvan de oude." Een der- *
gelijk inleversysteem heeft overi- ""gens de steun van Schoot Uiter- ■ "kamp: „In het verledenkon de
samenleving ontsnappen aan de
schaarste doorelders hulpbronnen
aan te boren. Nukan dat niet meer:,
en datvergt dat we anders moeteniomgaan met het milieu. De ovei
heid kan dit maar ten deleafdwin-
gen. Ons milieubewustzijn moet
veranderen en het moet tussen ori.4
ze oren zitten."

}
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ÜTi-DE LIMBURGSE
AM/AT PERSONEELSGIDS

t Katholiek Pius-Centrum
voor Bejaarden

IHetKatholiek Pius-Centrum voor bejaarden te Hoensbroek
zoekt op korte termijn:

1. Afdelingshoofd
full-time m/v

Funktie-informatie:
Van u wordt verwacht dat u onder supervisie van het hoofd
verzorging:- de bewoners begeleidt en contacten onderhoudt met

familieleden;- de werkzaamheden op de afdeling coördineert;- begeleiding geeft aan medewerkers en stagiaires.

Funktie-eisen:
- diploma ziekenverzorgende.
Ervaring is gewenst. Zij die in het bezit zijn van het diploma
voortgezette opleiding ziekenverzorgende genieten de
voorkeur.
Anderen moeten wel genegen zijn deze cursus te volgen.

2. Bejaarden/zieken-
verzorgende
part-time, in een
wisselendrooster m/v

I Funktie-eisen:
- diploma bejaardenverzorgende;- diplomaziekenverzorgende.

3. Nachtdienst
in een wisselendrooster m/v

5 avonden werken, 10 avondenvrij.

Funktie-eisen:- diploma bejaardenverzorgende;- diplomaziekenverzorgende.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O.
bejaardentehuizen.
Indien gewenst kan bemiddeld worden bij het zoeken naar
een woning.
Sollicitaties met pasfoto binnen 10 dagen richten aan:

Directie Pius-Centrum
Mettenstraat 2
6431 NW Hoensbroek

M655

_■_- «r

▲ASSEMBLAGEMEDEWERKERS
Voor een bedrijf, in de automobielindustrie, in de omgeving van Sittard.
Er zijn mogelijkheden in 2-ploegendienstop de afdeling waar onderdelen
gemonteerd worden en in 3-ploegendienst waar deze onderdelen gepro-

i ' f duceerd worden.
Tln », <Jr Wij vragen van u een opleidingop LBO-niveau en enige ervaring in de

automobielbranche.
Wij bieden u naast goede verdiensten, 8% vakantiegeld en 2 betaalde
verlofdagen per maand.
Tevens is het vervoer van en naar het bedrijf verzorgd.
Het bedrijf biedt u mogelijkheden tot het volgen van interne cursussen.

Interesse in een baan met toekomstperspectief en kans op een vaste aan-
stelling? Neem dan maandag a.s. direct contact op metThea Jegers of
René Raats van onze vestiging in Sittard of met de voor u dichtstbijzijnde
vestiging.
Sittard, Rosmolenstraat 13, 046 - 522279
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045 - 713120
Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680

A^ Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045 - 463700
Landgraaf, Streeperstraat 48, 045 - 326595.

ADIA K—SER Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.
UITZENDBUHO

■-—■I ■■■-■——»—■————_^——————^—I—■————^_—■——^—^—^—■—■—I I I ll——■*———■■——- 11_»—-——————————_.
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Berner Produkten B.V. is een importeur/grcx>thandel in
technische en chemische produkten. Wij verkopen ondermeer

bevestigingsmaterialen, gereedschappen, chemische
onderhoudsprodukten, magazijninrichtingen en vele

werkplaatsbenodigdheden. Sinds 1971 werken wij met succes in
de Nederlandse markt en onze buitendienst telt inmiddels meer
dan 90 collega's die actief zijn in de auto-, bouw-, agrarische-

en D.H.Z.- branche. Ter versterking van ons verkoopteam zoeken
wij een ervaren

VERTEGENWOORDIGER (M/V)
voor onze<K feW BOUW- EN ONDERHCJD-

<-*^f t*A_ AFDELING
'nac re9°

Kfl m Zuid-Limburg

Bent u thuis in de direkte verkoop? Belangrijk is dal u beschikt over de nodige
ervaring als vertegenwoordiger in debuitendienst. Een technische opleiding is

ideaal, maar op zn minst moet u technische feeling hebben, welke wij met onze
verkoop- en produktscholingen aanvullen. Het eerste jaarwordt een

garantie-salaris geboden, afhankelijk van ervaring, variërend van fl. 2500,- tot
fl. 3000,- bruto per maand. Na één jaargelden aantrekkelijke

provisie-regelingen.
Zoekt u een solide baan met toekomstperspectief en is uw leeftijd tussen 25 en

45 jaar, stuur dan uw sollicitatiebrief met cv. en een recente pasfoto, onder
vermelding van uw code, aan:

BERNER PRODUKTEN BV Tunnelweg 105 6468 EJ KERKRADE
Voor informatie over de selectieprocedure kunt u terecht bij Frans Jongen, tel.

045-452922.

_■
Wêêêê

SINT JOZEFZIEKENHUIÊ
Het Sint Jozefziekenhuis is een middelgroot algemeen centrumziekenhuisvoor Kerkrade en omgeving.
Er zijn 235 bedden, inclusief een PAAZ-afdeling met 24 bedden.
In het Sint Jozefziekenhuis worden 24 specialismen beoefend. a:

De Stichting Sint Jozefziekenhuis heeft de uitvoering van een aantal ondernemende en administratieve j„K
taken, in samenwerkingmet de Stichting VB en de R.K. Stichting Moederschapszorg, opgedragen aan r)r
de Stichting ZVBM. \ï!u
In verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof ontstaat op de Afdeling Radiologie van het
St. Jozefziekenhuis per 01-01-92 een tijdelijke full-time vacature voor een ri'

■ Radiodiagnostiscli E
laborant m/v 1
Na afloop van deze vervanging van zwangerschapsverlof, ontstaat de mogelijkheid voor een
part-time dienstverbandvan 20 uur/week voor onbepaalde tijd.

Taak/functie: l\JT'
het verrichten van radiodiagnostische werkzaamheden, w.o. angiografieën, echografieën en _■*-mammografieën. IfPlti
Selectie-eisen: jJa

...%>!:< in het bezit zijn van het diploma Radiodiagnostisch Laborant(e) en een Bewijs van Bevoegdheid. ifli
Kandidaten dienen bereid te zijn aariwezigheids- en bereikbaarheidsdiensten te verrichten. ;|lï!
Salariëring: 1l
geschiedt volgens F.W.G.-schaol 45, zijnde min. ’ 2674,- en max. ’ 4091,- bruto per maand op
full-time basis. Overige arbeidsvoorwaarden gelden conform de CAO-Ziekenhuiswezen.

Inlichtingen: j e:
inlichtingen kan men inwinnen bij mw. R. Verschooten, Hoofdlaborante, tel. 045-450331. i %- ... . 111Solliciteren: "belangstellenden worden uitgenodigd schriftelijk te solliciteren bij mw. R. Giero,
Personeelsconsulente van de Centrale Personeelsdienst, Postbus 640, 6460 AP Kerkrade,
binnen 10 dagen na publikatie. i»
Selectieprocedure: ; -a
bij de selectieprocedure worden betrokken: het diensthoofd, het afdelingshoofd en de Jrpersoneelsconsulente.

i

De stichtingen Sint Maartenspoort en Koningin Emma
Kinderhuis hebben het voornemen per 1 januari 1992
te fuseren onder de naam

STICHTING TRIAS
De stichting Trias met gedecentraliseerde vestigingen
te Heerlen en Maastricht, biedt hulpaan jongeren in de
leeftijd van 12 t/m 21 jaar en aan vrouwen eventueel
met kinderen.
In verband met het vertrek van de huidige functionaris
worden belangstellenden opgeroepen te solliciteren
naar de functie van

ADMINISTRATEUR M/V
(40 uur per week)

Functie-inhoud:- het leiden en verrichten van werkzaamheden t.b.v.
de financiële administratie;- personeelsadministratieen salarisverwerking;- het opstellen van de(investerings)begroting;- het opstellen van tussentijdse exploitatieoverzichten;- systeembeheervan Novellnetwerk mcl.
geïnstalleerde software.

Functie-eisen:- diploma's HAVO + MBA of MEAO + MBA;- basiskennis op automatiseringsgebied;- bekendheid met salarisverwerking viaRaet systeem
strekt tot aanbeveling;- drie jaarervaring in vergelijkbare functie;- minimum leeftijd 25 jaar;- arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens CAO
Welzijnswerk of Jeugdhulpverlening.

Uitvoerige schriftelijke sollicitaies binnen 10 dagen te
richten aan de directeurvan stichting Trias, postbus
5229, 6413 GÉ Heerlen.

1
—;-— . —~~ '

GEVORDERD ASSISTENT(E)- ACCOUNTANT
Koenen en Covindtzijn basis ineenregisteraccountantskantoor, dat in deafgelo- yyij: 20EKENWIJ?pen negen jaarisuitgegroeidtot thanscircatachtig medewerkersen vijlkantoren.
Ons dienstenpakketomvat de disciplinesaccountancy, belastingen, beleids- Onze gedachtengaanuitnaar iemand dieal enige jarenervaringheeftopgedaan
advisering, automatisering en administratieve dienstverlening. Waar nodig in de accountantspraktijk en die een verbreding van zijnwerkterrein ambieert.
wordt op ad hocbasis samengewerktmet andere deskundigen. We werken U heeft - uiteraard - een gedegen basisopleiding en bent gevorderd met de
veelal voormiddelgroteen kleine bedrijven, vrijeberoepsbeoefenaren en non- NIvRA-studie. Goede contactuele eigenschappen en teamgeest zijnonmisbaar.
prolit instellingen.
Ons werkgebied isvoornamelijkLimburg en OostelijkBrabant. DËI_3SPëCÏ_VEnI
VESTIGINGHEERLEN
Sedertkort zijn wij gevestigd in Heerlen, mede ter voortzettingvan depraktijk WanneerU blijkttebeschikken overdevoorondersteldepersoonlijkheid en ambi-
van HuynenAccountancyB.V. tic, vormt dezefunktie de basis voor een snelle doorgroeiin de organisatie.
Op dezeHeerlense vestiging iseen jongen energiekteam vanzeventien men-
sen werkzaam. Voel'u zien aangetrokken tot de funktie? Spreken Ude perspectieven aan die

onze kleinschalig werkende organisatie U te bieden heeft?

; ,
,; BELEIDGERICHTOPKLBNSCHAUQOPEREREN 1 WIJ NODIGENU UITTESOLLICITEREN |

Ons bedrijfsbeleid is sterk gericht op het leveren van hoogwaardige diensten. U kunt Uw schriftelijke sollicitatierichten aan KOENEN EN CO/registeraccoun-
Om onze dienstverleningte optimaliseren werken wekleinschalig. De mensen tants, Schaesbergerweg 33-B, 6415 AB Heerlen. Voor oriënterende informatie
kennenelkaarendecliënt, waardoordebetrokkenheidgrootis.Zozijnweinstaat kunt U terecht bij de heer J.A.M. Huynen, telefoon 045-723350
om aan onze dienstverlening die meerwaarde te geven die zowel de opdracht-
geverals onze mensenveel voldoening schenkt. _p*^l >^0 KOENEN EN CO,
Deze isvacant op ons kantoor te Heerlen. De funktie houdt in het meteen grote REGISTERACCOUNTANTS
matevan zelfstandigheid werkzaam zijn op het gebiedvan de accountancy.be- übbdi-j dawmimpcm oncpunMn vPNin vfmraY
lastingenen aanverwante vakgebieden. Uiteraard zal daarbijvaak nauwworden HEERLEN'PANNINGEN - ROERMOND - VENLO - VENRAY
samengewerkt met collega's. Voor de cliënt zult U veelal als eerste aanspreek- ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
puntfungeren. DQQR PERSOONLIJKE AANDACHT^
i

HMEDTRONIC
ZOEKTPRODUKTIEMEDEWERKSTERS (V/M)

ERK VOOR GOEDGEMUTSTE PIETJES PRECIES
WERKEN BU MEDTRONIC — -~~*-y met kleine onderdeeltjes moet je wel tic in deeltijd gewerkt (32 uur per
De produkten die bij Medtronic _-^mr?%z~T "*2 '[ \ nggen- week). Nieuwe medewerksters krijgen
worden gemaakt zijn letterlijkrr^^~^~W~?\ _# WÈ# En ook eigenschappen als geduld en een opleiding van een paar maanden,

van levensbelang voor veel» 'Mt concentratie zijn voor dit werk In die maanden wordt er zowel
mensen. Dat maakt werken bij ij _j ' ■'*_%'&% belangrijk. gewerkt als geleerd. Dat gebeurt
Medtronic tot iets bijzonders. |||B IjÉ ;»<€a allemaal onder begeleiding van een

produktieruimtes. Dat Komtfc,_jÉfÉ Ir_W&^® Bij Medtronic wordt in de produk-
natuurlijk door de aard van de|jËE^^^%^ ■». HEB JE BELANGSTELLING?
produkten. In de schone, lichte ff f/UöWßr $B Vul dan de bon in en stuur die
ruimtes zitten onze medewerksters _jfflÜ Wr''^ a [ binnen 2 weken naar Medtronic
vaak met een microscoop enl EjM*jjij^^__---—-^—-*"^j | BV. afdeling Personeelszaken,
controle-apparatuur te werken. Wantff i jja' ~ben geïnteresseerd in een Wenckebachstraat 10, 6466 NC
controle is bij Medtronic zeer^^"^ ' Stuur mi edtro"jc\ I Kerkrade. Je krijgt dan een
belangrijk. Die controle-apparatuur NAUWGEZETHEID EN ,' J een solncitatieforrnulier I sollicitatieformulier toegestuurd,
wordt door elke medewerkster GEDULD ' naa , Ook telefonisch kun je een
gebruikt om de eigen handelingen Ben je niet bang voor een beetje j m' ______ v/m I sollicitatieformulier aanvragen,
steeds kritisch onder de loep te nemen. eigen verantwoordelijkheid en i adres:

_______^^^^^ ■ Bel dan het volgende nummer en
Bij Medtronic wordt in werkcellen werk je graag samen met collega's? ■ vraag naar de afdeling Perso-
gewerkt. Dat betekent dat kleine Steek dan je licht eens op bij [ postcode: I neelszaken: 045-438585. Voor
groepjes medewerksters verant- Medtronic. i . . j meer informatie kun je altijd
woordelijk zijn voor een bepaald Want wij zijn op zoek naar ' a ' terecht bij iemand van deze
produkt of onderdeel van een produkt. mensen, liefst vrouwen, met ten , I afdeling. ____
Die groepjes maken ook hun eigen minste een MAVO- of LHNO- i Ait/-.#lt*>^■«-.■.f* fOB
planning en taakverdeling. diploma. Het nauwgezet werken u ~ '^(■■■■■^ J WldJllwlllw L-*^



DOOR PIET ARP

[*alf Europa heeft honderdenJaren het gelag betaald met de"°njn, een in Italië ontstane
J-ünt.De Nederlandse variant,Fe gulden, veroverde op eigen

enkele andere delen"an dewereld. In landen als
Surinameop deAntillen speelde de*Mden tijdens dekoloniale tijdpn belangrijke rol. Nog steeds:* er een Surinaamse en eenJ^tilliaansegulden. Diemun-jenzullen misschien de Neder-*jndse gulden nog overleven,*JS herinneringaan een ge-

meenschappelijkverleden. Wij
intussen in zee met de

pü, de munt dievooralsnog al-
£en een uitstraling heeft in*Uropa.

de grootstesommen geld gemoeidteriaal is, erg slijtvast. De munt
blijftmooi en glimmend, ondanks
intensief gebruik.

w "ler eeuwenlangals gulden
«and tot hand ging was eigen

De nieuwe zilverenCarolusgulden
zou weer een waarde van 20 stui-
vers dienen tekrijgen. Er werd

Het geldverkeerbleef even inge
wikkeld, omdat de oude Rijnse
goudgulden (van 28 stuivers) in

overzichtelijker

omloop bleef, terwijl nieuwe gul-
dens nauwelijks werden geslagen.
Bovendien werd in 1542 beslist dat
ookzilveren Carolusguldens gesla-
gen mochten worden. Die waren
net als de goudennaamgenoot 20
stuiverswaard. Het was het Neder-
landse antwoord op de opmars vande zilveren daalder in de omrin-
gendelanden.De inhoud van de
beurs werd al met al steedson-

Nostalgie
Door deze abstractevorm van be-
talen en ontvangen is het minder
belangrijk geworden ofhet bij het
verrekenenvan dienstenen schul-
den om guldens gaat, ons nationale
betaalmiddel, of om dollars - in de
internationalehandel erg populair- danwel marken, het geld datbij
onze belangrijkste buitenlandse
handelspartner in omloop is

Met kliekende munt alleenkun je'tegenwoordig de boodschappen
niet meer betalen.Dat mag zelfs
niet meer sinds de Muntwetvan
1948. Tot dat momentkon jedes-
noodseen bolideaanschaffen dooreen zak zilveren guldensbij de
autodealeraf te leveren. Sindsdienis de gulden slechts 'pasmunt', of-
welkleingeld als aanvulling op een
geldsom in bankbiljetten.

het gebruikvan zilver in nieuwe
guldens en rijksdaalders. Tijdens
debezetting probeerden de Duit-
sers goud,zilver enkoper te ver-
werven door het muntgeld te ver-
vangen doorpapier en zinken
muntjes. Er werd maar weinig geld
ingeleverd, bijna iedereen bewaar-
de deoude zilveren guldens. De
konden na de bevrijding weer ge-
bruiktworden. Onmiddellijk voer-
de deregering een geldzuivering
door, waarvan het Tientje van Lief-
tinck het boegbeeld was. Jekreeg
pas weer beschikkingover jete-
goedenzodra was aangetoond dat
jeop een eerlijke manier aan het
geld was gekomen.

lijk deflorijn. De eerste florijnen
werdenkort na 1300 in Nederland
geslagen, geldstukken dienauw
verwant waren aan een in Florence
ontstane munt. De florinus uit 1252
werd elders in Europa, net als de
dukaat uit Venetië, al snel op grote
schaalnagemaakt. Vooral in het
stroomgebiedvan deRijn, bij de
vele Duitse keurvorsten enin de
Lage Landen was de 'gulden hal-
linc' populair.

gedachtaan zilverstukken ter
waarde van 3,2,1, en een halve
gulden. De provincie Holland be-
goner al mee in 1680, laterwerd
diemuntsanering dwingend opge-
legdaan de overige gewestenvan
deVerenigde Nederlanden.Er
kwam zodoende één Generaliteits-
munt (van deStaten Generaal), de
rekenmunt voor de wisselkoersen.
Dukaten enrijksdaalders - met
een hogere waarde dande nieuwe
gulden - bleven overigens even-
eens geslagen worden.

«invoeringvan een gemeen-
.^appelijke Europese munt bete-
ertvolgens conservator A. Schef-
*j"s van 's Rijks Munt in Utrechtat ons werelddeelteruggrijpt naar=vroege middeleeuwen. Jekonestijds bijna overal met het

' baarse zilvergeld terecht.Er
acrd meer gelet op de inhoud aan

' van de munt dan op de op-n*k. Bij de nieuweecu gaathet, aarschijnlijk net zo toe. De waar-.e ervan is bekend, het doet er niete °faan de achterzijdeeen Fran-p^elie, een Nederlandse koningineen Grieks uiltje staat afgebeeld.

traan om laat

slechts geld en moeitekost? De
tijd van de gouden standaard voor
deNederlandse gulden is allang
voorbij, de gulden zal binnenkort
volgen en er is bijna niemand die
er echtvan wakker ligt of er een

Vandaar dat binnenEG-verbandhet besef groeide dat éénEuropese
muntveel wisselkoersverliezen en
lastig rekenwerk zou voorkomen.
Waarom zou je jewarmen aan een
nostalgisch gevoel voor jeeigen,
nationalebetaalmiddel als dat

De Rijnse gulden bleefbij ons in
gebruik, ook toen de meeste Duit-
sers na verloop van tijd overstap-
ten op zilveren daalders. Hetvast-
houden aan de gulden (ook in

elke zichzelfrespecterende stad
streefde naar een eigen munt -

Zuid-Duitslanden Oostenrijk, tot
eind 19e eeuw) was het gevolg van
de stelselherziening diedeBour-
gondischekoning Philips de Goe-
de in de vijftiende eeuw doorvoer-
de.Die vernieuwing was pas tegen
het beginvan deTachtigjarige oor-
logvoltooid, toen deplaatselijke
en gewestelijke muntstelsels -
verdwenen waren.

Vanaf het midden van dezestiende
eeuw werden geen guldensmeer
geslagen. Er gingen steeds meer
stuivers in zon Carolus-gulden, tot
ruim 35 aan toe. De Rijnse goud-
gulden deedzelfs 55 stuivers. De
kwaliteit van het kleinere zilver-
geld was namelijk fors gedaald. Na
1600werden bovendien 'zilveren
goudguldens' geslagen, dienet als
deRijnse goudgulden 28 stuivers
waard waren. Deze heetten 28-stui-
verstuk of florijn.

Standaard
Tot deFranse tijd veranderde er
nietzoveel. Tijdens deNapoleonti
sche jaren deed deFranc in ons
land opgeld. Die munt werd met
dekomst van Koning Willem 1
weer afgeschaft, dekoning greep
liever terug op de sterk gesleten
munten uit de tijd van de repu-
bliek.Alleen werd de gulden

voortdurend problemen

voortaan omschreven als bestaan-
de uit 100 centen in plaats van 20
stuivers. Doordat de zilverinhoud
van de munt niet gelijk liep met de
toegekende waarde, blevener

Glanzend
Inmiddels was het internationale
betalingsverkeer een soort tombo
la geworden. Waardeverminderin-
gen en waardevermeerderingen
van de gulden en andere valuta
volgden elkaar op, totdat enkele
EG-landen in 1971 besloten hun
zwevende munten in een slang- '
regeling een onderling vastere
koers te geven, deEMS. Dit stre-
ven mondde uiteindelijk uit in de
komst van de ecu, deEuropese
munt.

Na een valse start in deFranse tijd
begon in devorige eeuw het pa-
piergeld aan een voorzichtige op-
mars. Rond 1800 overspoelden de
Franse soldaten ons land meteen
soort betaalbewijzen, dieonvol-
doende gedekt waren. Het papier
was nauwelijks de drukinktwaard
De Nederlandse bevolking wan-
trouwde dat geld danook al snel.
Gevolg was dat pas decennialater
opnieuw, heel voorzichtig, met pa-
piergeldkon worden begonnen.
Zilverbonsbijvoorbeeld,papier-
geldwaarbij de tegenwaarde in zil-
veren munten garandeerd werd.
Ze werden door de bankdirecteur
persoonlijk ondertekend en waren
dan ook schaars.

tpt geldbeheerwas in deridder-Ja trouwens heerlijk simpel. Defleren munten hadden aanvan-
j'pJkmaar één waarde. Na ver-, °P van tijd waren munten met°gere waarde nodig, wegens de
g°eiende internationale handel.Je dubbele munten werden gro-
yl (halve stuivers) genoemd,
j,aardoorhet tellen snellerging.
e*kon niet uitblijven dat uit effi-

lj /^-overwegingen (kleinere enctitere muntstukken, met een ho-
?^e waarde) uiteindeüjk het goud
j/U-keerdeals muntmateriaal. De
<Wri!)ten die voorafgaand aan dehari^eleeuwen goudenmuntenaden geslagen, waren deRomei-
Ktl geweest.

Wie in Zuid-Duitsland of Oosten-
rijk treurt ernog om datde gulden
daareind vorige eeuwverdween?
Of inDantzig (het huidige
Gdansk), waar de gulden tussen
1923 en 1939 de plaatselijke
munteenheid was? De laatste gul-
dens zullen circuleren in Suriname
en op de Antillen. Tenzij die lan-
den eveneens voor een andere
muntkiezen.

Metecu's (bijna een Nederlandse
rijksdaalder waard) lijkt alles stuk-
ken goedkoper in dewinkel. Jam-
mer dus, dat het salaris in ecu's
evenredigveel lager uit zal vallen.
Zo blijft, bij het verdwijnen van
guldens, marken, franken en üres,
toch alles nog een beetje bij het
oude.

Florijn
g Nederland werden de nieuwe
Beh " geldstukken wegens hettwjnnkte materiaal guldens ge-
(jo^md. Ze werden graag gebruikt
0

°r geldwisselaars en bankiers,
tij * voorkomen dat ze het pos-
hehkVan gewichtheffers moestenDben om hun vak uit te oefenen.

Stuivers
Het mooievan de gouden gulden
was, dat deze heelwaardevast
bleek te zijn. De zilveren stuivers,
waarvan er aanvankelijk 20,21 in
een gulden gingen, werden echter
steeds minder waard. Na verloop
van tijd kocht je met 28 stuivers 1
gouden gulden. Reden om deRijn
se gulden te vervangen door de
Carolusgulden, een munt met een
geringere goudinhoud, om het re-
kenen te vergemakkelijken. Deze
nieuwe gulden bestond, als reken-
eenheid, weer uit twintig stuivers
(of40 groten).

Rekenen
Betalen werd een worsteling waar
veel hoofdrekenen en een grote
oplettendheid aan te pas kwam. Er
werd gerekend met diverse gou-
denen zilveren guldens en munten
als dukaten, rijksdaalders, florij-
nen en leeuwendaalders plusveel
vreemde (buitenlandse) munten.
De waarde in stuiversvarieerde
per munt, terwijl andere kleine
muntjes als schellingen, dubbel-
tjes, duiten en penningen in hun
eigen waarde eveneens meetelden.
Niet voor niets volgde aan het eind
van dezeventiende eeuw een nieu-
we geldsanering. Ook al omdat het
muntgeld door het eeuwenlange
gebruikerg gesleten was.

Pas in 1839 stabiliseerde de geld-
markt zich weer wat en konden de
versleten oude munten worden in-
getrokken ten gunste van nieuw
geslagen guldensenrijksdaalders.
Al snel ontstond in de loopvan de
eeuw een gouden standaard: de
waarde van 1rekengulden was een
tiende deelvan een goudentientje.
Die koppeling van de munt aan
een gewicht in goud bleef lang be-
staan, maarwerd tijdens deCrisis
in de jaren dertig losgelatenen uit-
eindelijk na de TweedeWereldoor-
log geheel geschrapt.

Zilver als grondstofvoor guldens
enrijksdaalders bleek tegelijker-
tijd problemen te geven.De riksen
en guldens werden dan meer
waard dan er op stond. Omsmelten
zou een lucratievebezigheid kun-
nen worden. Om dat te voorkomen
koos Nederland in 1967 voor nik-
kelen munten. Alleen heel bijzon-
dere exemplaren, zoals tientjes én
vijftig-guldenstukken, zouden nog
edelmetaalkunnen bevatten.Alle
overige munten worden gemaakt
van nikkel of een koperlegering.
Voordeelvan nikkel is, aldus de
muntmakers, dat het een hard ma-

Pas een paar jaarna de oorlog
waagde de regering zich weer aan

Later kwamen er door de Neder-
landseBank uitgegeven, gedrukte
bankbiljetten bij. Hetvertrouwen
in dit geld groeide gestaag, waar-
door de behoefte aan munten min
of meer stabiel bleef. Al in de ne-
gentiende eeuw kwamen bankbil-
jettenvan 1000 gulden in omloop.
Er is sindsdien nooit vraag geko-
men naar bankbiljetten met een
nog hogere waarde, omdat het gi-
rale geldverkeer eveneens een rol
ging spelen in Nederland. Juist bij
het overschrijven van geld van de
ene naar de andererekening waren

LUISTER RIJKE RELATIES
DOOR RENÉ DIEKSTRA het naar huis gaan. Als jehem daarop attent maak-

te, zei hij dingen als: „Nou, julliezullen ook wel
denken: da's ook een huilebalk!Ook een slaphan-
nes! Zit daar te grienen als een griet. Ik moet er
niet aan denken dat ze methuis of op mijnwerk zo
zouden zien."

opdrachtvan de onderzoeksleider iets gezegd had
De mensen met een positiefzelfbeeld zeiden in
meerderheid dat het compliment 'de eerlijke me-
ning' was en dat dekritiek 'in opdracht was gege-ven. De mensen met een negatief zelfbeeld geloof-
den overwegend hettegenovergestelde: dekritiek
was echt gemeend en het compliment was gewoon
een opdracht geweest.

Daardoor merken ze vaak ook nietdat anderen met*
dezelfdetwijfels en (lastige) gevoelens worstelen .als waar zij mee zitten, en ontdekken ze dus ook I
niet dat het helemaal niet zo gek is om die (kwets- ■bare) gevoelens te hebben; en dat het helemaal niet
zo gevaarlijk is om ze te uiten.

ze zozeer met zichzelf bezigzijn, is overigens niet'alleen dat ze geen open of vlotte gesprekspartners
zijn, maar ook dat ze geen goede luisteraars zijn. >Dit gesprekvond plaats in een therapiegroep voor

mannen. Gewone mannen die overdag naar hun
werk gaanen 's avonds en in het weekend met hun
partner of hun gezin bezig zijn. Maar die als gevolg
van steeds hoger oplopende innerlijke spanningen
of stress allerlei lichamelijkeen psychische klach-
ten hebben.Die stress kan een heleboel oorzaken
hebben, maar bij de meeste mannen spelen twee
dingen vrijwel altijd een belangrijkerol, namelijk
hun negatievezelfbeeld en hun gebrekkige vaar-
digheid in het communiceren met anderen; vooral
het communicerenover eigen gevoelens en erva-
ringen.

Zo ook de man uit het gespreksfragment, een
boom van een kerel met wie jehet nietgraag aan
de stokzou krijgen. Maar ondankszijn imponeren-
de uiterlijk is hij heel bang voor (en heel slecht in)
het uitenvan wat er in hem omgaat. Ook als over-
duidelijk is dat iets hem geraaktheeft, dankrijg je,
als jehem vraagt wat hij voelt, in eerste instantie
toch altijdboot-afhoudende antwoordenals: „Och,
gaatwel" of „Niet zo lekker" of „Laat me natuur-
lijkniet helemaal onverschillig." Maarals jehem
uitlokt, zoals in het voorbeeld, om directe 'gevoeli-
ge'woorden te gebruikenvoor wat er in hem om-
gaat, dan lukt het hem niet goed meer zijn gevoe-
lens eronder te houdenen wordt hij op een haast
vertederende manier emotioneel.
In het beginvoelde hij zich daarbij ontzettend
kwetsbaar en 'bloot. Hij dorstons dan haast niet
aan tekijken, ook niet na afloopvan degroep bij

„Hoe voelde jeje toen de
dokter zei dat je

waarschijnlijk opgenomen
moest worden?"

„Nou, wat denk je?Leuk is
anders."

„Tuurlijk was het niet leuk.
Maar hoe voelde je je?"

„Ja, hoevoel jeje op zon
moment? Gespannen

natuurlijk."
„Geef eens met een enkel

woord aan wat voor
spanning het was. Was het
boosheid, was het verdriet

ofangst 0f...?"
„Ik denk het laatste."

„Zeg dat hier nou eens
gewoon: 'ik voelde me

angstig."
Terwijl zijn onderlip begint
te trillen en er tranen in zijn

ogen komen, zegt hij heel
zachtjes: „Ja, ikben bang

ja."

gaatvoelen, kan sterk afhangenvan jezelfbeeld.
lemand met een positiefzelfbeeld zal eerder aan
nemen datzijn gesprekspartner dorstig was;

Dit effect van zelfbeeld op hoe je dingen 'oppakt',
kan in hetwerkelijke levenver strekkende gevol-
gen hebben.Bijvoorbeeld, jebent op een kerst- of
nieuwsjaarsreceptiemet iemand aan hetpraten die
zich op een gegevenmoment excuseert en nog wat
te drinkengaat halen.Hoe je jeop dat moment

iemand met een negatief zelfbeeld zal eerder aan-
nemen dat de ander de conversatie oninteressant
of zelfs vervelend begon te vinden.

Voor het geval u in uw omgeving te maken hebt
met(ofzelfs lijdt onder) een medemens met een
negatiefzelfbeeld, danzou het wel eens voor beidenpartijen heel nuttigkunnen blijken u te oefenen in^wat conversatie-vaardigheden. Begin met minder
over uzelfte praten, nodig vooral de ander uit om
te praten en onthoudu van boudeof stoere uitspra<
ken over wat de ander zegt. Vat regelmatig samen ]
wat de ander tegen u vertelt („Oké, ik begrijp dat j"
jij denkt dat....")Besteedt ook aandachtaan dingar*
die de anderal eerder heeft gezegd(„Ik herinner . ■me datje inderdaad een tijdje geleden al gezegd
hebt...") Nodig de ander uit om over zijn ideeën of j
ervaringen uit te weiden („Da's interessant, daar
wil ik weleens wat meer over weten...")

U dwingtuzelfzo om u meer met de ander bezig te-
houdenen u maakt de ander duidelijk dat hij of zij-*
een persoon is diewaard is om gehoord te worden!
Maarhet belangrijkste van alles: partners die zidi^
laten trainen om wederzijds zo met elkaar te con- -
verseren, blijken samen en iedervoor zich minder*ï
vaak depressief.

Kortom: als u defeestdagen wat 'luister' bijzet, kan
het toch nog een vrolijke boel worden.

Mensen met een negatief zelfbeeld staan vaak niet
openvoor andere interpretaties van het gedragvan
hun medemensen dan diewaarin een behoorlijke
dosiszelfkastijding of zelfsabotage zit. Vandaar dat
ze meestal gespannen zijn in socialecontacten.
Daarbij komt dat ze sterk de neiginghebben zich
steeds af te vragen ofwat ze (willen) doen of (wil-
len) zeggen wel interessant isvoor dieander en
diens acceptatie of goedkeuringzalkunnen weg-
dragen.

En omdat ze voor hun eigen gevoel vaak die 'magi-
sche' zin ofopmerking nietkunnen vinden, komt
er betrekkelijk weinig uit. Gevolg van het feit dat

Als een lid van de groep daar tegenin bracht dat
juist de momenten waarop hij zijn gevoelens liet
blijken, grote en sympathieke indruk maakten,
reageerde hij met: „Ja, datzeggen julliegewoon uit
medelijden, gewoonom me gerust te stellen." Het
heeft heel wat werk gekostvoor hij zo ver was dat
hij het compliment ook echt als een compliment
kon aanvaarden.
Een van de belangrijkstepsychologischeobstakels
in de ontwikkeling van socialerelaties is dat nogal
wat (vermoedelijk minstens 1 op 3) mensen aan die
relaties beginnen met een beeldvan zichzelf datals
gevolgvan hun temperament, opvoedingservarin-
gen of het milieuwaaruit ze afkomstig zijn, over-
heersend negatiefis.

Als jemensen met een negatiefzelfbeeld en men-
sen met een positief zelfbeeld ('je waardeloosvoe-
len' of juist 'je waardevol voelen') met elkaarverge-
lijkt op het punt van hoe ze oppikken wat ze van
anderen te horen krijgen, danzie jeindrukwekken-
deverschillen. In een onderzoek bij een groep
mensen dieelkaaroppervlakkigkenden, kreeg
iedereenvan iemandanders iets over zichzelf te
horen dat ofwel complimenteus ofwelkritisch was.
Daarna werd hen gevraagd te zeggen of degene die
het compliment of dekritiek had gegeven,zijn ei-
gen eerlijke mening had geuit of gewoon maar in

Nauwelijks verdriet om
verdwijnen van gulden

vrijuit
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LINKS:

" Stapels vijfguldenbüjetten
rollen van de persen bij Joh.
Enschede: ooit worden ze
ietsvoor verzamelaars.

Foto: UNITED PHOTOS
DE BOER

RECHTS:

" Nikkelen kwartjes, zoals
geproduceerd door 's Rijks
Munt in Utrecht

Foto: MARCDE KORT

Deze week werd in Maastricht definitiefbesloten tot het oprich-ten van de Europese Monetaire Unie, deEMU. Dat houdt onder
in dat over een paar jaareen einde komt aan dewereldwij-decirculatie van deNederlandse gulden. Errest ons één troost.VlaakT V°°r geW WC °°k afrekenen'devis bIiJfteven duurbe-

I ud. geld roept bijna altijd plezierige, nostalgische herinneringenII P- Leg maar eens een bijna uit de circulatie verdwenen briefjem an vijfgulden op een goed zichtbare plek en iedereen blijft evenn net groene biljet stilstaan:
«"Kijk nou, een ouderwets
■bnefje van vijf." Zon licht-

-1Meewarige, half-melancholi-?°he reactiekunnen we, na deRoering van de ecu, ook ver-achten als er hier of daar
een gulden slingert. „Gei-

""g. nog een échte gulden!"

..

_________^ljï—fti^--_T^^-'
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HfiLDE LIMBURGSE
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1
Bij Canton-Reiss b.v., die jaarlijkscirca 650 nieuween zon 650 gebruikte
auto's verkoopt, is een plaats vacant voor een gemotiveerde, leidinggevende

AutomobielmaatschappijCANTON-REISS b.v. _g^ "in Heerlen is een gerenommeerd dealer van —__WmmmMMrmm _r_m_\mT
GeneralMotors in OostelijkZuid-Limburg, met __\

mfMmmWm ,
een ervaring van ruim 70 jaar.Zij ._ JL^_ M^ _g_^ —^ _■ _L^ _^vertegenwoordigt Opel, Isuzu en USA-cars. KB mËjf^Jg&g CflllW■■ (iTI/vj

■De maatschappij is een onderdeel van or u verantwoordelijk voor detotale bedrijfsvoering van hetgara-Beheersmaatschapptj Canton-Reissb.ik, waartoe fDe _, behalve uit het leidi voor de_^ijkse werk. JK-rf-r eenkoehechnisch installatiebedrijfen 2 en de „„,,__ verder _, plannen engroothandelsbedrijven op hetgebiedvan koel-, bu^etbewaki Naast uw leidi nggevende taak wordt van u eveneens een eigen,
mes- en aircondttiontngtechniek behoren. .^b de verkoop Vakbekwaamheid; klantvriendelijkheid

en een hoge servicegraad zijn daarvoor niet alleen vereisten, maar staan hoog in
hetvaandel van ons bedrijf.

Voor deze full time baan zoeken wij een goed in de automobielbranche
ingevoerde medewerker, dieonder meer beschiktover de volgende kwaliteiten:
" organisatievermogen en inventiviteit;

" discipline om doelgericht te werken aan gestelde budgettaire eisen;

" ervaring in een commerciële, mede-beleidsbepalende managementfunctie in de
autobranche;

" eigenschap om weloverwogen leiding te geven aan een team gemotiveerde
medewerkers;

" in bezit van devereiste vestigingspapieren;
" goede contactueleen representatieve eigenschappen;
" MBO/HBO-opleiding;;
" leeftijd 30 - 45 jaar.

Voor deze verantwoordelijke, variatierijke baan zijn de uitstekende salariëring en
de overige emolumentenin overeenstemming met het belang dat wij aan deze
functie toekennen. De kandidaat dient bereid te zijn zich inHeerlen of directe
omgeving te vestigen. j

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Kandidaten voor dezefunctie worden verzocht hunschriftelijke sollicitatiebin-
/jT ALs __F_*-W_*M% nen 2 weken te zenden aan:

. Uman. u auittsmat sew*- keept" Directie Beheermaatschappij Canton-Reiss b.v.,

E 3 ® "_*" __3H|TJ t.a.v. de heer Hub Haenen
-=-J ■■"■■■L-fcJ mm m-M Valkenburgerweg 28-34,6411 BN Heerlen

i

Uitzicht op de startbaan voor
een ervaren Bedrijfseconoom

(m/v)

Een internationale lucht- uitoefenen lijkt ons het volgende
haven is een dynamische werkom- vereist: een academische opleiding
geving. Dat geldt zeker voor Maas- in de bedrijfseconomie, een goede
tricht Airport. Een bedrijf dat volop mondelinge en schriftelijke uitdruk-
in ontwikkeling is, en met ca. 180 kingsvaardigheid in het Nederlands
medewerkers overzichtelijk genoeg en Engels en enige jaren ervaring in
om een sterke betrokkenheid bij de een soortgelijke functie,
totale bedrijfsvoering te bieden. Vanzelfsprekend beschikt u over uit-
De NV Luchthaven Maastricht ver-. stekende contactuele eigenschap-
zorgt uiteenlopende activiteiten op pen.
het gebied van passagiers- en
vrachtvervoer en de exploitatie van Naast een uitdagende
afgeleide faciliteiten. In 1990 wer- werkplek en goede perspectieven
den er ruim 300.000 passagiers en mag u aantrekkelijke primaire en
50.000 ton vracht afgehandeld. secundaire arbeidsvoorwaarden

verwachten. Het salarisniveau is
Als bedrijfseconoom gaat u afhankelijk van leeftijd en ervaring,

een staffunctie vervullen; u rappor- Een psychologische test kan deel
teert rechtstreeks aan de directie. uitmaken van de selectieprocedure.
U levert ondersteuning bij interne
en externe bedrijfsvraagstukken en Voor nadere informatie
bij de uitbating van de afgeleide kunt u contact opnemen met drs.
faciliteiten. U stelt financiële plan- H.W.B. Messelink, Financieel-
ningen op, u adviseert bij organisa- Economisch Directeur, telefoon 043-
-torische en automatiseringsvraag- 666444. Wij verzoeken uom uw
stukken, u bereidt investeringsbe- schriftelijke sollicitatie, binnen twee
slissingen voor en onderhoudt com- weken na het verschijnen van dit
merciële contacten. blad, te richten aan NV Luchthaven

Maastricht, Postbus 1, 6192 ZG
Om deze veelzijdige functie Luchthaven Maastricht, onder ver-

op het gewenste niveau te kunnen melding van: vacature staf.

MAASTRICHT

AIRPORT^ i

i

po ESOSSiS
"optiek ---HBlußegMW

Kloosterstraat 2 _■
6369 AD Simpelveld uSD3ESSSf9S«^^Tel: 045- 440537

<J ■■ ÉÉ

HBO-er met ervaring in
marketing/verkoop als

Manager afdeling Dienstverlening m/v
De Dienst Verkeersongevallenregistratie (VOR) in Uw functie Naast een boeiende werkkring in een dynamische
Heerlen verschaft informatie aan instanties die zich U geeft leiding aan 8 medewerkers en bent organisatie bieden wij een salariëring en secundaire
bezighouden met het bestrijden en onderzoeken van onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden volgens Rijksnormen. Het salaris
de verkeersonveiligheid. Basis hiervoor is de syste- implementatie én onderhoud van het dienstverlenings- bedraagt - exclusief 8% vakantiegeld - maximaal
matische registratie van verkeersongevallengegevens pakket, gericht op instanties als politie, gemeente, ’ 5.627,- bruto per maand.

metbehulp van geavanceerde informatiesystemen. provincie, onderzoeksinstituten en overheidsinstanties. Verder zijn een reistijd-werktijdregeling en een
Hieraan werken ca. 150 medewerkers. U ziet toe op een adequate serviceverlening en klach- goede studiefaciliteitenregelingvan toepassing. Alle

De VOR kent 3 hoofdafdelingen (Produktie; Infor- tenafhandeling. Aan de verdere ontwikkeling van deze overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de normen
matiesystemen; Kwaliteit & Dienstverlening) en drie marketingfunctie, dient u voor een belangrijk deel zelf voor Rijkspersoneel.
stafafdelingen (Personeel; Financiën; Algemene vorm en inhoud te geven.
Zaken). De hoofdafdelingKwaliteit & Dienstverlening Informatie en sollicitatie
is verantwoordelijk voor het kwaliteits-, marketing-, Functie-eisen Voor meer informatie kunt u contact opnemen
verkoop- en servicebeleid. Deze functie vereist een HBO werk- en denk- met de heer GJJ. Vermeulen, hoofd van de hoofd-
De afdeling Dienstverlening ondersteunt dit beleid niveau (HEAO-CE of NIMA-B) en kennis op het gebied afdeling, telefoon 045-735200.
doorbijvoorbeeld het adviseren en ondersteunen op van marketing, verkoop en/of RR. Een diploma Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen
beleidsniveau van afnemers, het verrichten van NIMA-C strekt tot aanbeveling. 10 dagen, richten aan de Dienst Verkeersongevallen-
marktonderzoek, het (laten) uitvoeren van de verkoop U beschikt over minimaal 3 jaarleidinggevende registratie, afdeling Personeelszaken, Postbus 2510,

en het verzorgen van promotie, PR en voorlichting. ervaring, een gedegen kennis van bedrijfs- en produkt- 6401 DA Heerlen, onder vermeldingvan vacature-
Voor deze afdelingzoeken wij een manager. ontwikkelingsprocessen en een goede mondelinge en code M.D.K.D.D. Een psychologisch onderzoek kan

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. deel uit maken van de selectieprocedure.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

1 I
I 1

/ sis \ITI diaconessenhuis eindhoven
HetDiaconessenhuis Eindhoven iseen algemeen ziekenhuis met een
protestants-christelijke signatuur. Er zijn 21 specialismen ondergebrachten het heeft
een capaciteit van 365 bedden. Er werken ca. 875 personeelsleden.
De komende jaren staan wijvoor een omvangrijke bouwkundige herstructurering.

Binnen de technische dienst komt in verband met het bereiken van de
OBU-gerechtigde leeftijd voor de huidigefunctionaris, de functie vacantvan

HOOFD
TECHNISCHE DIENST (M/v)

Functie-informatie
Hethoofd technische dienst geeft leidingaan de technische dienst,
bestaande uit de disciplineswerktuigbouwkunde, elektrotechniek en
elektronica. Ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden
wordt gegeven door het hoofd uitvoering.
De dienst heeft 17 medewerkenden. Hethoofd technische dienst is
verantwoordelijk voor de advisering aan de directie t.a.v. verbouw,
nieuwbouwen aanschaf van apparatuur/installaties.
Hij rapporteert rechtstreeks aan de directie.
Tevens participeert het hoofd technische dienst in bouwprojecten
uitgevoerd dooren onder directie van derden.
Bovendien is hij verantwoordelijk voor het beleid, beheer en de
coördinatie t.a.v. de uitvoering van deBedrijfs-Zelf-Bescherming.

Functie-eisen:— een opleiding HTS richting werktuigbouw en/of elektrotechniek en
affiniteit met bouwkunde;— een voltooide managementopleiding;— aangetoonde leidinggevende ervaring in een soortgelijkefunctie;— ervaring met geautomatiseerde beheerssystemen;— een dienstverlenende instelling en uitstekende contactuele
eigenschappen;— een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;— leeftijdsindicastie 40-45 jaar.

Arbeidsvoorwaarden:— salariëringop basis von functiegroep 65 (min. ’ 5.217,- tot max.

’ 7.024,- bruto per maand). Inschaling afhankelijk van leeftijd en
ervaring;— 8% vakantietoeslag, 24 vakantiedagen en 12 ADV-dagen;— opname in hetPGGM-pensioenfonas en IZZ-ziektekostenverzekering;— overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuiswezen.

Informatie
Informatie aangaande de functie kunt u inwinnenbij drs. J.M.L Koonings,
adjunct-directeur, tel. 040-335386, of de heer J.M.G. Jegerings, hoofd
personeelszaken, tel. 040-335211.

Sollicitatie 'Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen na hetverschijnen van 'deze advertentierichten aan het hoofd van de afdeling personeelszaken '._ van hetDiaconessenhuis, Ds. Th. Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven,wm «
lili 1 1i

Drukkerij DeurenbergKerkrade bv is een kleine, modern \
geoutilleerde drukkerij, reeds 40 jaargevestigd in
Kerkrade-Centrum, waar 15 mensen werkzaam zijn. i
Wij vervaardigen drukwerk in de ruimste zin van het
woord, van handelsdrukwerk, familiedrukwerk tot folders <in fullcolor. i
Momenteel bestaat er de behoefte aan een ervaren en energieke i

administratieve
medewerk(st)er

voor een 20-urige werkweek \
Taakomschrijving: [
Het verzorgen van de financiële administratie waaronder begrepen
debiteuren- en crediteurenadministratie, het samenstellen van periodieke
rapportages en alle andere bijkomende werkzaamheden betreffende de
financiële administratie.

Funktie-eisen:
Opleiding M.E.A.O. Administratief / M.8.A., leeftijd 20 tot 25 jaar, minimaal 1
a 2 jaren relevante ervaring in een administratieve functie, ervaring met
geautomatiseerde gegevensverwerking, goedecommunicatieve
vaardigheden en een zelfstandige en flexibele instelling.

Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van opleiding
en ervaring.

Gelieve sollicitaties met curriculum vitae te richten aan dhr. J. Deurenberg,
directeurvan Drukkerij Deurenberg Kerkrade bv, Marktstraat 23 te Kerkradoeio

drukkerij Deurenberg
t__Jl__J Kerkrade bv

*^__^J/ \^_^. stichtig welzijnszorg voor
geestelijk gehandicapten in
oostelijk zuid-limburg

De stichting verzorgt de semi- en extramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten
inderegio Zuid-Oost Limburg. Onder de stichting ressorteren o.a. 9 gezinsvervangende
tehuizen, 4 dagverblijvenvoor ouderen, 1 kinderdagverblijf en de Sociaal *
Pedagogische Dienst.
Voor hetkinderdagverblijf Knoevelhöfke zoekt de stichting een

Fysiotherapeut
M/V

ter vervanging wegens ziekte
voor tenminste 20 uur per week

-
Kandidaten voor dezefunctie dienen in het bezit te zijn van de opleiding NDT.
Ervaring met verstandelijk gehandicaptenstrekt tot aanbeveling.
Indiensttreding bij voorkeur metingang van 2 januari 1992.
Het aan de functie verbonden salaris bedraagt, afhankelijk van de ervaring, min.

’ 3.475,25 en max. ’ 4.455,39 per maand, uitgaande van een volledige aanstelling.
De CAODagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten is van toepassing.
Meer informatie over deze functie kan worden ingewonnenbij dhr. Uitdewilligen,
coördinator zorg, tel. 045-714944 of bij dhr.Wetzels, hoofdkinderdagverblijf, tel.
045-311986.
Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk 19 december 1991 in bezit te zijnvan de
sollicitatiecommissie, p/a Ruys deBeerenbroucklaan 9, 6417 CC Heerlen.

2X

; , >

ac regenboog
BEJAARDENVERZORGINGSCENTRUM

In ons bejaardenverzorgings- M.i.v. 1 januari 1992 is er binnen de dienst ver*"
centrum De Regenboog wo- ging een drietal vacatures voor:
nen 160 ouderen. Daarnaast
exploiteert onze stichting 64

ïlrrl3^°ï!S bejaarden/ziekenverzorgend*
seerd, voortkomend uit hef i-n/n E flO7flankerend beleid, evenals Hl/V OU /O
groepsverzorging, meerzorg-
project, huiskamerproject en
aktiviteitenbegeleiding. Functie-omschrijving (
Wij streven ernaar om voor De medewerk(st)er verricht binnen het team van
bewoners een optimaal woon- afdeling verzorgende en begeleidende werkzaam'1,,
en leefklimaat te creëren. den. conform onze functie- en taakomschrijving ,
Daarom zoeken wij enthou- draagt er tevens toe bij om een optimaal woon- 9

mï!fnnTJulT'^lTl Jn leefklimaat voor onze bewoners te creëren,met ons willen meedenken en
meewerken. Functie-eisen
Informatie over de functie kan "in net bezit van relevante diploma's;
worden ingewonnen bij de - ervaring in en affiniteit met de bejaardenzorg; m
heer H. Kruyen en de heer L. - bereidheid om in teamverband te werken alsm^.Saveikoul, tel. 045-720020. wisselende diensten te verrichten, mcl. weekend'
Salariëring en arbeidsvoor- ~ deelname aan bijscholing,
waarden conform de CAO be-
jaardentehuizen.
Schriftelijke sollicitaties,
voorzien van een recente pas-
foto, binnen 10 dagen richten
aan de directie van bejaarden-
verzorgings-centrum De Re-
genboog, postbus 4451, 6401
CZ Heerlen.

"1
. I ,

Speditionskaufleute *p«ZZ
Unsere Abteilung Sammelverkehr
Groftbritannien/lrland entwickeit sich Ojfcr. 700 Panzas-
prachtig. Urn diesen Trend zu forcieren, sucnen wir H*i»»rln36
engagierte Mitarbeiter. Ulndwn
Mit gutenEnglishkenntnissen in Wort und Schrift, btaten ,h,>*'* w
mit Erfahrung ipi internationalen fö?^bwufl»«**LKW-Sammelgutverkehr sowie in der erttwieklunfl.EDV-gestützten Auftragsabwicklung könnten Sic Dtmzas.
der/dieRichtige für uns sein. 8p«clRIon
Bitte senden Sic Ihre ausführlichen SaiMMSiBewerbungsunterlagen an:

Danzas GmbH
_^Hofenbornstrafie 10 /"~_ _f% MkM 'S/F_fK

D-5100Aachen _L«-*^^--l#lr i fcr-F 11*-— i"r
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vrijuit

" Een klokkende korte mantel vanfox in beige en bruin van Frans Molenaar.

DOOR KITTY VAN GERVEN

Bont. Bewonderd om
zijn edele karakter.
Verguisd om zijn
afkomst. Er zijn maar
weinig
consumptiegoederen die
zulke tegenstrijdige
emoties oproepen als
bontkleding. Zélfs de
tegenstander, diebont
uitsluitend beschouwt
als het equivalentvan

.dierenleed, moet
erkennen dat geen
materiaal in de schaduw
van bont kan staan als
het gaat om comfort en
luxe uitstraling. De
koesterende warmte, de
zachte glans, de
schoonheid van de
kleuren; allemaal
eigenschappen die
bijdragen tot de sfeer van
rijkdom en exclusiviteit
diebont omgeeft.

’Tweedehands

jas’is
duidelijk
terug " Actievoerster A.

Elias stond eenzaam
met een 'bebloed'
konijntje bij het Park
Plaza; ze begreep niet
waar haar
medestanders waren
gebleven.

Toch ziet deNederlandse
consument massaal afvan deze~ luxe. Mede onder invloed van de
actiesvan onder andere het Anti
Bont Comité werd de drempel van
bontspeciaalzaken voor het
publiek steeds hoger. In de jaren
tachtig daalde devraag zodanig
dat demeeste speciaalzakenin ons
landzich genoodzaaktzagen de
deuren te sluiten.

Maar het tij lijkt tekeren. De
modewereld heeft het bont
herontdekt.Twintigvan de22
Parijse couture-huizen namen voor
dezewinterweer bont op in hun
collectie.Ook in ons land gaat het
depelsmantel weer beter. De
verkoop ervan steegvorige winter
met tien procent.

Desondanks beschouwt het
merendeelvan deconsumenten de
bontmantel nog steeds als een
'tweedehands jas';mooi, maar niet
echt begeerlijk. Het Nederlands
Bont Instituutwil daarin
verandering brengen en nodigde
vier vooraanstaande couturiersuit
om met beschikbaar gesteld bont
een collectiesamen te stellen. Van
hetkwartet haakteRob Kröner om
zakelijke redenen af. Frans
Molenaar, Frank Govers en Edgar
Vos toonden deze weekin het
Amsterdamse Park Plaza in totaal
36 ontwerpen. Zij rekenden met
hun modieuze, hoofdzakelijk korte
mantels en hun garneringen op
gala-creaties definitiefaf met idee,
datbont alleen iets isvoor oude
dametjes.

Leeftijdloos, maar zeer chic waren
dekorte fox-jassen tot net boven
deknieën in deA-lijn van Frank
Govers, soms voorzienvan een
extra strookaan de onderkant,
terwijl juist heel jeugdigeen zwart
pakje met een blousonvan
Swakara-bont (een lamsoort),
gedragen op een lerenplastron
met leren hot-pants van Edgar Vos
oogde. Frans Molenaar hield het
voornamelijk opruime capes en
omslagdoeken met bontranden en
bijbehorende bonthoeden.
Hoewel de couturiers het
merendeelvan hun creaties in
zwart uitvoerden, werd het
jeugdigekarakter van de
ontwerpen soms nog onderstreept
door het gebruikvan gekleurd
bont, onder meer oranje, maisgeel,
zeegroen en paars-blauw.
Opvallend in de show was verder
de afwezigheidvan riante, lange
bontmantels.

Werd bont in de jassendikwijls
gecombineerd met andere
materialen, zoals leer, het
materiaal werd tevens gebruikt
voor onder meer een overgooier en
strak aansluitende tunieken. Maar
het fraaist kwam het wel tot zn
recht als garneringvan pakjes,

Foto’s: ROLAND DE BRUIN

bolero
’senhesjesvan

goud-brokaat en goud-lamé,
alsmede als garnering van met
pailletten bezette cocktail- en
avondjaponnen.

Niets nieuws
VoorFrank Govers was het
ontwerpen van bontkleding niets
nieuws. Sinds het beginvan zijn
carrière als couturier verwerkte hij
bont in zijn collecties. „Bont is
noodzakelijk om een
couturecollectie gestalte te geven,"
meent Govers.

De anti-bontacties in het verleden
zijn voor Govers nooitaanleiding
geweestom ditkostbare materiaal
te versmaden. Integendeel, Govers
wil het gebruikvan bont juist
stimulerenen haalt fel uit tegen de
activisten. „Mensen die zich
daarmee bezighouden zijn zo
hypocriet. Zekomen op jeafin
leren jacksen op leren laarzen; of
er nu haar op zit of niet, het blijven
huiden.Er is niets op bonttegen,
als we dit maar op de juiste waarde
weten te schatten.Bont is geen
wegwerpmateriaal. Het moet een
luxe-produkt blijven. Jemoet er
niet van uitgaan dat bontervoor. iedereen moet zijn."

Voor deontwerpen voor de
specialeshow gebruikten dedrie
couturiers fox, nerts, swakaraen
opossum. Pelzen, afkomstig van
fokkerijen en van
natuurregulatieprocessen. Bont
van beschermde dieren isvoor hen
taboe.

Overigens is de handel daarinin
ons landverboden. Zestig procent
van hetin Nederland verkochte
bont is een bijproduktvan de
vleesproduktie (konijn, lamen
geit), dertigprocent komt van
pelsdierhouderijen(nerts en vos)
en tien procent van de jachtop
schadelijkwild en van de
natuurregulatie (bisam en
opossum).

Bewuste keuze
Al is de bontconsumptie vorig jaar
gestegen, het ziet er(nog) niet naar
uit dat Nederland massaal een pels
rond de schouders hangt.
Voorüchter Ron Haarman van het
Nederlands Bont Instituut
verwacht danook niet dat het
momenteel zeer beperkte aantal
bontspeciaalzaken zal uitbreiden.
Wel voorziet hij dat in detoekomst
meer modezaken een apart hoekje
zullen reserveren voor
bontkleding.

Eén ding is in elk geval zeker; de
consument diekiest voor bont,

i kiest bewust.Dat hebben de
actievoerders in elk gevalbereikt,
hoeverschillend er ookover mag
worden gedacht.

STANDPLAATS:

WashingtonHenk Dam

Belasting
Ik wil nietzeggen dat ik graag

belasting betaal, maar als ik het
dantoch moet betalen, danhet

liefst hier in Amerika.

Voor mensen met normale
salarissen - en tot die groep

behoor ik helaas ook - komt het
erop neer datUncle Sam 15

procent wil hebben. Vergeleken
met Nederland, maar ook de

andere Westeuropese landen, is dat
weinig.

Veel te weinigzelfs. Want omdat
deAmerikanen zon klein deelvan
hun inkomen moeten afstaan, staat

de overheidrood. Om precies te
zijn: midden julihadOom Sam

een schuldvan 3.541.601.953.274
dollaren 92 dollarcent.Dat is dus

ruwweg 7000 miljard gulden.

Toen Onno Ruding nog minister
van financiën was, zei hij, als hij

weer eens in Washington op
bezoek was, danookvaste prik

over deAmerikaanse economie:
„Om te beginnen moeten ze hier

eens normaal belastingen gaan
heffen."

Maarprobeer dat maar eens. Dan
krijg jegelijkeen revolte. Er is

geenpartij, geen politicus diehet
aandurft. Sterker, nuwe hier in
een recessie zitten,roepen alle

politici om strijd dat het tijd wordt
om weer eens fijn debelastingen te

VerLAGEN.

Amerikanen hebben nu eenmaal
een enorme hekelaan belasting
betalen. Dat komt omdat ze zich
allemaaleen beetje beschouwen

als erfgenaam van depioniers die
eigenhandig in het Wilde Westen

een bestaan uit de grond stampten.

En pioniers betalen geen
belastingen aan de staat. Ze

hebben omgekeerd de staat ook
nietnodig want ze zorgen welvoor

zichzelf. Hebben BuffaloBUI en
Calamity Jane ooit over de

formulieren van de
inkomstenbelasting gebogen

gezeten? Nou dan?

Niettemin:er zijn malle
Amerikanen dievinden dat ze de

staat juist meer zouden moeten
betalen dan de staat wil hebben.

Merkwaardig genoeg valt dat nog
niet eens mee. Want wie zeg 5000

dollar aan inkomstenbelasting
moet betalenen 10.000dollar stort,
krijgt hetrestant van decomputers

van debelastingdienst gewoon
terug.

Jekunt natuurlijk ook een veel te
hoog inkomen opgeven, maar dan

pleeg jevalsheid in geschrifte.
Gelukkig is er toch een oplossing
voor devolstrekt onbegrijpelijke

mensen die meer dan moet willen
betalen: hetPublic Debt

Reduction Fund. Geld dat daarin
wordt gestort, wordt gebruiktom

de schuld van Oom Sam afte. betalen. Er zit nu 19 miljoen dollar
in.

Dan is er nog een tweede fonds
voor degenen dievinden dat Oom
Sam zelfmaar moet weten wat hij
met hun overtollige dollars doet.

Dat is het Gift Fund en daarin is in
de loop der jarenniet minder dan

58 miljoen dollarterechtgekomen.

De Amerikaanse overheid blijkt
onverwacht creatiefte zijn bij het

creëre van de mogelijkheidom
geld te ontvangen, want er is ook
nog een Conscience Fund. Dat is
bestemdvoor mensen diemenen

dat ze de staat tekort hebben
gedaan.

Om een idee te krijgen: een
berouwvolle zondaar stuurde

onlangs 58 dollarcent, omdat hrj
twee postzegels die doorde

stempelmachines waren vergeten,
had afgeweekt en opnieuw had
gebruikt. Hoeveel last van hun

geweten hebben deAmerikanen?
Genoeg om bij elkaar 6,5 miljoen

dollarin hetfonds te hebben
gestort.

Tenslotte is er de Defense
CooperationAccount, bestemd

voor degenen die willen bijdragen
aan dekosten van de Golf-oorlog.

Daarin hebben Amerikaanse
burgers en organisatie tot nu toe

een half miljoen dollar gestort.

Dat is niet zoveel, maar dathoeft
ook niet, omdat landen als Japan,

Duitsland,Koeweit en
Saoedi-Arabië zo vriendelijk

waren naar datzelfde fonds 43
miljard dollarover te maken.
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hopmann liften
nederland b.v.
■

is wegens de sterke groei op zoek naar

ERVAREN
: LIFTMONTEURS

—————————————————
of MTS'ers die hiervoor opgeleid willen worden
voor montagewerk in Nederland.
■

" Wij vragen medewerkers met inzet en ervaring

" Wij biedeneen salaris in overeenstemmingmet
de functie, alsmede behoorlijke secundaire ,
arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan:

" hopmann liften; nederlandb.v.
t.a.v. dhr. C.P.J. van Mulkom

I Postbus 2796
6401 DG HEERLEN
045-210021 w*w

Randstad J^iheeft volop 'S^%
iHeftruckchauffeurs m/v

' Heeft u minimaal enkele maanden recente heftruckervaring?
! Schrijft u zich dan snel in bij de Randstad vestiging bij u in de

' buurt Daar kunnen zij u zeker helpen. Wij zoeken personen
\ die in een 3-ploegensysteem willen werken, een stuk
■ verantwoordelijkheid kunnen dragen en van aanpakken
'houden.
\ Informatie bij Ellis Tonglet. tel. 045-71 85 15.

' Heerlen, Akerstraat 26.

: Schoonmaakpersoneel m/v

'Voor bedrijven in de omgeving van Sittard. U zoekt werk voor
'. 1 of enkele avonden per week. U bent per direct lange tijd

' beschikbaar. Heeft u interesse, kom dan snel. In enkele

' gevallen kan vervoer voor u naar het werk geregeld worden.. Informatie bij Ingrid Kuijpers. td. 046-52 97 77,

'Sittard, Rosmolenstraat 15.

;Studenten m/v opgelet!
[Wil jij een extra centje bijverdienen in dekerstvakantie, kom

■ dan z.s.m. binnen, want onze vestiging in Sittard kan je
jdiverse mogelijkheden bieden. Uiteraard goede verdiensten.
! Informatie bij Astrid Ticheler, tel. 046-52 97 77,
1Sittard, Rosmolenstraat 15.

nr randstad uitzendbureau

dolsstorms
v_ff en behang

zoekt een

full-time verkoper
Eisen:- 18tot 20 jaar;- klantvriendelijk en servicebewust;
- gevoel voor kleur en materiaal;
- eigen initiatief;
- bereid cursussen te volgen.
Schriftelijke sollicitaties met pasfoto sturen
naar:
Dols-Storms,
Steenweg 67,
6131 BD Sittard,
t.n.v. dhr. B. Widdershoven.

Wegens uitbreiding werkzaamheden gevraagd

CHAUFFEUR
Internationaal Transport

Ervaring vereist.
Int. Transport WIEL GABRIËL

De Steeg 2A, 6333 AP Schimmert
tel. 04404-16SZ 2528
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" Raisa Gorbatsjov

CR

Toen Michail Gorbatsjov in
1984 als hoofd van een parle-
mentaire delegatie Engeland
bezocht, maakte vooral zijn
vrouw furore. De media raak-
ten niet uitgepraat over haar
charmante voorkomen en
vooral smaakvollekleding.
Voor heteerst presenteerde de
echtgenote van eenRussische
Politicus zich op zon opval-
lend elegante wijze.

Raisa zelfdoet daar nog eens een
schepje boven op. Ze beschrijft de
carrièrevan haar man als een soort
american dream. Van krantenjon-
gen totpresident. Een loopbaan
diebinnen het logge, bureaucrati-
sche communistische apparaat
zeer onwaarschijnlijk aandoet. On-
gegeneerd citeertzij haar bewon-
deraars: 'LieveRaisa Maximovna
vanafnu hebik het volsterecht u
zo aan te spreken, want niets is mij
dierbaarder dan uw naam.' Maakt
haar man bijna belachelijk: 'Ik

waardigheiden rechten. En wuift
zichzelf lof toe: 'Zonder op te

denkvaak aan zijn onvermogen
zichzelfte bevoordelenten koste
van anderen, ten koste van hun

scheppen mag ik zeggen dat vrou-
wen met wie ikpraat er soms ver-
baasd over zijn dat ik op zoveel
vakgebieden zoveel kennis bezit.'
Daarbij komt nog dat het boek ge
dateerd is omdat het precies een
week na de mislukte couppoging,
in de Sovjetunie ter perse ging.

de 'gelofte van stilte' diezij zich-
zelf in 1985 oplegde. Toentertijd
vroeg zij zich afwaarom zij over
zichzelf zou praten. 'Ik ben geen
staatsman diegewichtige beslis-
singenmoet nemen en verant-
woordelijk isvoor het lotvan het
volk. Maar de levendige, oprechte
belangstelling voor alle ontwikke-
lingen in de Sovjetunie, die zo aan
dachtig door dewereld worden
gevolgd, nopen mij tot hetverbre-
ken van mijn gelofte,' zegt Raisa in
haar autobiografie tegen haar ge-
sprekspartner. Zij besloothaar ei-
gen verhaal te vertellen. Maar of de
mensheid daaropzit te wachten,
valt te betwijfelen. Alleen al dere-
denwaarom zij Georgi Vladimiro-
vitsj als schrijverkoos, is discuta-
bel. Deze journalistwerd niet om
zijn schrijftalent uitverkoren maar
omdat hij vier dochtersop de we-
reld zette. 'Dat betekent dat u een
mensüevend en goed mens bent,'
zegt Raisa op een van de eerste pa-
gina's. Deze opmerking is het be-
gin van een reeks zalvende en
moraliserende uitspraken waar-
mee het boek 'Raisa tussen hoop
en vrees' is doorspekt.

Interessant zou zijnom te lezen
hoe Raisa, die in haar autobiogra-
fie de indrukwekt dat zij boven
zichzelf is uitgestegen, nu tegen
haar positie en dievan Michail
Gorbatsjov aankijkt. Van deont-
hullingen, die uitgever Luitingh-
Sijthoffop de achterflap belooft, is
in dit boek echter geen sprake.
Tenzij er lezers zijn diebijna 25
gulden willenneertellen om te le-
zen dat de lievelingskleurvan Rai-
sa parelgrijs is.

Maar ook in deSovjetuniezelfwas
Raisa Gorbatsjov het gesprek van
de dag. Tot het moment dat zij in
1985 de first ladyvan het commu-
nistisch imperium werd, had geen
echtgenotevan de staatshoofden
dieMichail Gorbatsjovvoorgingen
«et in haar hoofd gehaald in het
voetlicht te treden. MaarRaisa
Gorbatsjov lietzich daardoorniet
Weerhouden. Zij vergezeldegeheel
tegen de tradities inhaar man op
öjnbuitenlandsereizen, schuddebanden met de manvan de straat
en sprak tot ieders verbazing een
aardige woordjeEngels. Dat maak-
teRaisa Maximovnavooral bij devrouwen in Amerikarazend popu-
lair. Hetwaren bovendientekenen
Van de liberalisering,van pere-
strojkaen glasnost. De magische
omwentelingen diehaar man Mi-
chail Sergejevitsj op gang bracht.
Hoe hij deze politieke aardver-

jezenin zijn veelbesproken boek
Perestrojka.

schuivingbinnen de communisti-
sche wereld heeft ervaren, is te

Raisa tussen hoop en vrees - Rai-
sa Gorbatsjov/Georgi Vladimiro-
vitsj; Uitgeverij Luitingh-Sijthoff,

’ 24,90.

Deze toonzetting isvoor een groot
deel te wijten aan deweinigkriti-
sche houdingvan Raisa's onder-
vrager. Hij laat de presidents-
vrouw, die ongetwijfeld een inte-
ressant leven moet leiden, maar
raak kletsen. En schildert in deze
autobiografie, die in devorm van
een bijna tweehonderd pagina's
tellend interview is gegoten, de
first lady als een halve heiligeaf.
Haar jeugdin Siberiie, studie so-
ciologie,veldonderzoek naar het
dorpsleven, docentschap aan di-
verse universiteitenenrelatie met
Gorbatsjovworden met een sui-
kerzoet fondantlaagje bedekt. Ook

Ton van Reen bijt

zich vast in rooms
plattelandsleven

Blijkbaar wildeRaisa nietachter-
blijven en besloot dit jaar 'na lang
aarzelen'als rechterhand van de
President haar ervaringen en ge-
voelens aan het papier toe te ver-
trouwen. Daarmee verbreekt Raisa

S.B

1980,83 jaaroud

zichten curieus mag worden ge-
noemd. Het is in 1956 uitgekomen
in het Castiliaans (door ons door-
gaans 'Spaans' genoemd) maar in
1962 ook in de oorspronkelijke
taal, het Catalaans. De schrijver,
Llorenc Villalongaoverleed in

Deroman is geschrevenin de
vorm van een brief van Joan de
Mayol, de huiskapelaan van Toni
deBearn - van wie meermalen
wordt gesuggereerd dat hij een
bastaard en dus een zoon van de
kasteelheer is. Hrj schrijft debrief
aan de secretaris van de aartsbis-
schopvan Tarragona, Miquèl Gila-
bert, directna Toni's dood. Het is
een wat lange brief geworden,en
de gekozen, nogal gekunstelde,
verhaaltrant brengt met zich mee
dat de briefschrijver zich herhaal-
delijkhoogst onnatuurlijk en ge-
niepigtussen de coulissenmoet
opstellen omdat hij anders onmo-
gelijkverslag kan doen van uit-
drukkelijk 'onder vier ogen' be

schrapt moeten worden dat de

doelde gesprekken. Zoals heteen
priester uit dietijd betaamt is hij
een uiterst benepen reactionaire
man, die zijn 'weldoener' totaal
verkeerd begrijpt; tijdens hun be-
zoek aan de paus heeftDe Bearn
een goed gesprek metLeo XIII
over politicken literatuur, maar
Joanverdwaalt inmiddels in de
pauselijke vertrekken, en signa-
leert een karwats aan de muurvan
dienskamertje. Toni laatzijn me-
moires aan hem na, maar uitgeven
ho maar: eerst zal alles eruit ge-

Kerk onwelgevallig is

Helaas gaat het boek grotendeels
de mist in door de onwaarschijn-
lijk slechtevertaling; verwrongen
en kromme zinnen, grammaticale
blunders, ten hemel schreiende
spelfouten. Hetzal wellichtniet
gemakkelijk zijneen goedeverta-
ler uit het Catalaans te vinden;
maar heeft deWereldbibliotheek
echt geenbetereredacteur?

De hoofdfiguur van 'Het gehei-
me leven van Toni deBearn' is,
als enige, boeiendvan het be-
gin tot het eind. Een man met
de ideeënvan deachttiende
eeuwse verlichte denkers,
neergezet temiddenvan de
eeuw van de techniek, dene-
gentiende. Hij is trouwens ook
in die techniek sterk geïnteres-
seerd, maar hij woont ver-
keerd, namelijk op een land-
goed op Mallorca, waar de
middeleeuwen als het ware
nog moeten aanbreken. Hij is,
door zijn 'excentrieke' gedach-
tenwereld, compleet alleen; al-
leen al deenorme kloof die
gaapt tussen hem en zijn
vrouw blijkt wel uit devolgen-
de passage; 'Voor jullieis het
belangrijk te bidden,' zegt Toni
tegen zijn vrouw, 'omdat jullie
credo eerdervan een magische
orde is.'Waarop zijn vrouw: 'Ik
snap nietwaarom jijer dema-
gie bij moet betrekken. Joan
noch ik hebben ons ooit met
hekserij ingelaten.'

Hij is de laatste van zijn geslacht,
en het kan hem geenzier schelen;
zijn boeken worden verbrand, het
interesseert hem niet. Zijnvrouw
vertrekten komt terug, wat maakt
het hem uit; het lijkt wel of de eni-
ge die hem emotioneel heeftkun-
nenraken zijn hoerige nichtje is,
diehet grootste deel van het fami-
liekapitaal er in Parijs heeft door-
gejaagd. Want Toni de Bearn is,
ondanks zijn franciscaner pij en
gepoederde pruik, een echte ne-
gentiende-eeuwse, ietwat smoeze-
lige rokkenjager van adel.
Toni deBearn leidt inderdaad een
geheim leven, al zou het veel meer
voor de hand hebben gelegen de
oorspronkelijke titel van het boek,
'De poppenkamer' te handhaven:
de kamer waar het 'geheim'van
Toni zich bevindt, datgene waar-
mee voor zijn omgeving zijn ge-
drag 'verklaard' zou kunnen wor-
den. Tevergeefs, zoals uit het
verhaal blijkt Het geheime levenvan Toni de

Bearn - Llorenc Villalonga; Uitge-
verijWereldbibliotheek, ’ 34,50.Het is een boek dat in diverse op-

Mooie zedenschets
van de stad Praag

De Tsjechische schrijver Jan
Stavinoha heeft een bijzondere
vorm gekozen voor zijn boek
'Praagse Dixieland. In twaalf
verhalen, voor elke maand van
het jaaréén, worden twaalf
verschillendePragenaren ten
tonele gevoerd. Voor het goede
begrip: we hebben het over het
Praag van vóór de Grote Om-
wenteling. Het boek van Stavi-
noha verscheen in 1982, trok
toen totaal geen aandacht en is
nu opnieuw uitgebracht.

P.S

" Ton van Reen

Een terecht besluit van de uitge-
ver. Stavinoha's zedenschets ver-
dient het predikaat 'prachtig.' Zij
laat zien hoe de Pragenaren op al-
lerlei manieren hun leven dragelijk
proberen te maken. Een violistver-
werft zich aanzien doorna buiten-
landseconcerten steedswesterse
produkten voor kennissen mee te

In 'Zes dagen' behandelt Jan van
Reen enkele etmalen uit het leven
van een jongejongen, dietijdens
een kamp verliefd wordt op een
ernstig ziek, wat ouder meisje, dat
nog maar enkele dagen te leven
heeft,

komen. Dat is meteen dekracht
van het boek. De zwakte ervan is
dat depersonages nietbijster uit
deverfkomen, nogal karikaturaal
en clichématig getekend zijn. Ei-
genlijkontstijgt 'Zomerbloei'op
veel punten nauwelijkshet niveau
van een opstel van een(weliswaar
redelijk getalenteerde) schooljon-
gen. De dialogen verlopen stroef,
alsof dehoofdpersonen nietvan
vlees en bloed, maarvan hout zijn.
Dat maakt het boekje er niet inte-
ressanter op en vergroot de afstand
tot de lezer. De gedachte kan zich
dan ook bij een enigszins kritische
lezer opdringen dat hij geen novel-
le leest, maar een keukenmeiden-
romannetje.

Ton van Reen is één van de
Produktiefste schrijvers van
Limburg, wat niet zo moeilijk
Js, en van ons land, wat al weereen heel stuk minder eenvou-dig heet te zijn. De laatste jaren
beeft hij zich vastgebeten, een
ander woord is er eigenlijk nietvoor te vinden, in het beschrij-ven van het katholieke platte-
landsleven in Noord-Limburg,
Pieer specifiek de omgeving
J'&n Helden. Wat voor eenbroodschrijver belangrijk is
bij heeft er veel succes mee.

Van Reen wil nog een vijftal boe
ken over hetkatholieke levenin
Limburg uitbrengen.Er iseen

neer hrj de al te platgetreden pa-
den, die hij met 'Zomerbloei' is
ingeslagen, zou verlaten.

kans dat dat teveel van het goede
wordt en hij zich in herhalingen
gaat begeven. Het ware beter wan-

ÏV
In 'Zomerbloei' schrijftTon over
een van een longontstekingher-
stellende ik-figuur, die doorzrjn
moedervoor vier weken naar een
vakantiekoloniein Zuid-Limburg
wordt gestuurdom aan te sterken.
In diekolonie, waar nonnen - hoe
kan het anders - de scepter

figuur wordt uiteraardverliefd op
Gemma, dieechter, de lezerbe-

zwaaien, trekt hij vooral op met
Shirley, een dochtervan een caf-
houder, Folko, een mijnwerkers-
zoon en Gemma van Asselt, een
ernstig ziek kind van eenrijke aan-
nemer uit Roermond, diezich be-
graaft in, en dweept met, de wer-
ken van AnnaBlaman. De ik-

grijpt het al, pagina 83 van 'Zomer-
bloei' niet haalt.

fl Helden groeide Van Reen (1941)
JJ1 de jarenvijftig op als zoon vande weduwe van een politieman.
*<en kleinburgerlijk milieu derhal-ve, waarvan debeslotenheiden
'oenepen) katholiciteit in zijnre-
Cente werken doorklinken.Daar is
***ets mis mee overigens. Het is
°°k debedoelingvan de schrijver
2lJn lezerover dietijd te informe-ren en er inzekere zin mee af temenen.Xer afgedwaald van zijn 'roots' is
*an Reen bovendienniet, want in-
middels heeft hij domiciliegeko-men in een dorp dat maar een paarkilometer verderop ligt, Maasbree,

hij een huis in de bossen be-loont.

Voor wie degeografie van Lim-
burgkent, schrijftVan Reen heel
trefzeker en herkenbaar. Nogal wat
plekken zullen de wandelaarof
fietser onmiddellijkbekend voor-

Zomerbloei - Ton van Reen; Uit-
geverij Contact, f 19,90.

Moordende Vrouwen met absolute machtj^ndshet midden van dejaren
j^htig of daaromtrent heeftVan
pen zich toegelegd op hetregis-seren van zijn jeugdin Noord-
"^mburg. Dat heeft zijn weerslag
gevondenin een aantal werken,
Hje niet onopgemerkt bleven: 'Het

'De Thuiskomst', 'In
°et Donkere Zuiden' en.'Roomsemeisjes.De boekenkregen veelalSoede recensies en werdenbehoor-UJ« verkocht.

het onmenselijkeregime en als hoogbeschaafde wereld waar veel
plaats isvoor wijsgerigheid en we-
tenschap. Men aanbidt het kristal
als het gouden kalf. Op haar reizen
naar verre oorden komt ze in aan-
raking met andere volken, waar
andereregels gelden. Zokomt ze
in een anarchistische commune en
bij een stam met een zeer primitie-
ve cultuur. Mannen regeren daar
nog met pure lichamelijkekracht
gekoppeld aan oerinstinkt.En hoe-
wel ze henverafschuwt, blijken ze
hunvolk vruchtbaar en gezond te
kunnen houden.Koud Water wil
dit geheim leren kennen en blijft
een tijd bij hen.

Koud waterkeert vervolgens naar
haar eigen samenlevingterug om
hen deelgenoot te maken van het
geheim. Door een met geweld ge-
paard gaande opstand worden de
priesteressen overmeesterd en aan
het hoofd van de nieuwe samenle-
ving duiktdantoch weer een man
op. Hoe moeten we dit interprete-

nemen. Een jongenprobeert zijn
zus uitte huwelijkenaan een
steenrijkeAustraliër, in dehoop
dat zijn familie het daardoorbeter
krijgt. Het westerse buitenland
heeft een haast mytische aantrek-
kingskracht. Een heelflatgebouw
raakt in rep enroer als het gerucht
deronde doet dat een bewoonster
een reis naar Canada heeft gewon-
nen. Uiteindelijk verdenkt ieder-
een de ander ervan de gelukkige te
zijn. Van een reis naar Canada is
echter geen sprake.

Uiterst veelzeggend, en ookko-
misch, zijn de episodes met politie-
agenten. Deze treden veel te streng
op en slimmeburgers lappen alle
bevelen aan hun laars. De geheime
dienst speelt ook een belangrijke
rol. Een jongenkrijgt een goede
baan bij een hotel, maar hoortver-
volgens dat hrj danwel geacht
wordt te spioneren. De wraak is ef-
fectief: de betreffende geheim
agent wordt in eenrestaurant pu-
bliekelijk te kijk gezet.

Minstens even grappig is hetver-
haal 'Examentijd' waarin een
uiterst verlegen student dooreen
kennis in contact wordt gebracht
met een zeer sensueel meisje dat
naakt poseert. Zij wil hem best de
beginselenvan de lijfelijke liefde
bijbrengen.De studentvalt haast
in zwijm...

In weer een andere episode drinkt
een vrouw een fles sterke drank
leeg, diehaar echtgenootverstopt
had. Op deze manier wil ze hem
behoeden voor drankverslaving...

'Praagse dixieland' is kortom een
boek dat op een subtielemanier
vermakelijke, maar ook trieste za-
ken aan deorde stelt. De uitzicht-
loosheidvan het leven in het toen-
malige Tsjechoslowakije wordt
perfect geïllustreerd.Dit gebeurt
met een traan en een knipoog,
zoals bekend de meest pure vorm
van humor. Een absolute aanrader.

J.P.
Praagse Dixieland - JanStavino-
ha; Uitgeverij Van Oorschot,

’ 26,50.

hoge toren 'Talapot' de absolutemacht bezitten, zijn er allerleive-
rontrustende verschijnselen waar
te nemen. Het allerergst zijn de
grijzenevelen diehele stukken
land, bergketens en oceanen laten
verdwijnen in hetniets. Een on-
miskenbaarteken van het nade-
rende einde. Een ander alarmerend
bewijs is de afnemende vrucht-
baarheidvan vrouwen. De laatste
jarenzijn er maar een paar kinde-
ren geborenen hetras dreigt uit te
sterven. Het volk mort onder deze
veranderende omstandighedenen
muiterij tegen de hoge priesteres-
sen dreigt voortdurend. Zij bezit-
ten echter dekundigheidom ieder-
een teverlammen methypnose en
houden zo hun macht in stand.

Temiddenvan dit alles speelthet
verhaal van het meisjeKoud Wa-
ter. Zij is uitverkoren tot het ambt
van hogepriesteres. Tijdens haar
opleidingkomt ze in opstand tegen

ren? Vrouwen mogen proberen
met al hun innerlijkekracht de
wereld teregeren maar uiteindelijk
blijft dit toch een mannenzaak?

Wat zo mooi begon methet verbrij-
zelen van het beeldvan devrouw
als liefen machteloos wezen, ein-
digtteleurstellend alsKoud Water
vervuldvan geluk over haar zwan-
gerschap ergens een plekje gaat
zoeken om haarkind te baren en
.gelukkig te zijn. VolgensMontero
zijn vrouwen blijkbaarnietvoorbe-
stemd tot heldendom.Doodzonde
dat de schrijfster een fascinerend
en tot de verbeelding sprekend
sprookje toch weer 'gelukkig' laat
eindigen in deoerpatronen van
man en vrouw.

A.P.
HetKristal van Koud Water - Ro-
saMontero; Uitgeverij Wereldbi-
bliotheek, f 32,50

Blauwe priesteressen, genade-
loos regerend in een wereld die
langzaam verdwijnt in de grij-
ze nevelen van vergetelheid.
Vrouwen die mannen laten
vierendelen en degruwelijkste
lijfstraffen verzinnen voor hen
die ongehoorzaam zijn aan hun
wetten. Mannen die onderda-
nig kruipen voor deze schep-
sels die zich van hen onder-
scheiden door twee angstaan-
jagendeeigenschappen: hun
vruchtbaarheid en de macht
van hypnose. Voor wie weg wil
kruipen in een andere, maar
zeker niet betere wereld heeft
de Spaanse journalisteRosa
Montero een confronterend
boek geschreven: 'Hetkristal
van Koud water.

In de sprookjesachtigemaatschap-
pij waar depriesteressen in de

'7zomerbloei' is het vijfde boek in
j*ereeks, een novelle van 83 pagi-,a s- En om maar meteen met de
r*ur in huis te vallen: het is niet, l-n bestewerk. Bovendien doet

et op een merkwaardige manierenken aan eenrecente novelledie
snl er van Van Reen > Jan> ge-
hp levenIevenheeft-De thematiek van
de w werken is nagenoeg dezelf-de. Nu was de novellevan de
I *r' 'Zes dagen', éènvan de al-

boekwerkjes, die
ooit onder ogen gekregen heb,

sta ff? vergelijking ermee door-
to t Zornerbloei'met glans. Maar
»__vreemd> twee broers, en die-thematiek.

strafwordt haar linker pink afge-
hakt. Maar uiteindelijkweet ze te
ontsnappen en trekt de wijde we-
reld in om antwoord tevinden op
een aantal vragen. Waaruit bestaat
macht? Wat is de essentievan lief-
de? Wat is de achtergrond van
gewelden vernietiging?

In een duizelingwekkendtempo
doorleeft de lezer alle emoties die
Koud Water te verwerken krijgt.
Het boek is meeslepend geschre-
ven en volstrekt geloofwaardig.
Ondanks de dikke driehonderd pa-
gina's blijft de nieuwsgierigheid
van de lezer geprikkeld. De thema-
tiek sluit namelijk goed aan bij de
ontwikkelingendiein onze huidi-
ge wereld gaande zijnen met een
beetje fantasie kan de symboliek
adequaatvertaald worden naar bij-
voorbeeld milieuproblemen of het
toenemende geweld in onze maat-
schappij.
Koud Water komt uit een zeer
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H SBA HOLDING BV
SBA HOLDING BV is een dynamische onderneming met
aktiviteiten in binnen- en buitenland. De aktiviteiten omvatten civiele
techniek, cultuurtechniek, groentechniek, bodemsanering, winning van
delfstoffen en projectontwikkeling.
In de hieronder genoemde werkmaatschappij is devolgende functie
vacant:

SBA GROENTECHNIEK BV
Vestigingsplaats: Roermond

Werkgebied: Venlo-Heerlen

Aktiviteiten: Aanleg, beheren en onderhouden van
bossen, landschappelijke en stedelijke
groenelementen.
Aanleg en onderhoudvan recreatieterreinen.

Funkue: Uitvoerder
Funktie-eisen: Cultuurtechniek/groenvoorziening MBO of

vergelijkbaar niveau.
Ruime ervaring in een gelijksoortige funktie.
Leidinggevende en organisatorische
capaciteiten.
Goede sociale en contactuele vaardigheden.
Funktioneren in teamverband.
Het geheel zelfstandig kunnen uitvoeren van
kleinere en grotere projecten.
Verslaggeving, kostenbewustzijn en
administratief inzicht behoren tot het
takenpakket.

Werkgebied: zuid-urnburg
Indien u geïnteresseerd bent in een boeiende baan bij een jonge,
dynamische ondernemingkunt u reageren op bovenstaandevacature.
Uiteraard zijn salarisen secundaire arbeidsvoorwaarden in
overeenstemming met de belangrijkheid van defunktie. Uw schriftelijke
sollicitatiemet curriculum vitae kunt u richten aan:

SBA Holding BV
Schelsberg 111-113
6413 AC Heerlen

Uw sollicitatie zal vertrouwelijk behandeld worden. „5,,

I JlJtJimDE LIMBURGSE
**VPERSONEELSGIDS

i I*l -*

Wlr nr—utan jungs V_x A AL —\.AX.A-i
medische Sakleiding in 11 - i ,^,-p
Ireundlichen Laden mit '.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.".'.'.'.'.'.
motivierten Mitarbeitem. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
Sic tinden uns beretts '.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.
mebrmals InDeutsehland. '.:.'.'.'.'.'.".'.'.".'.'.'.'.'.'.
Für unsere Filiale inAachen '.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.suchen wlr ''"'\\\'.'.'.','.'.'.'.'.'.'.

Verkauferinnen

Für eineabwachslunnsrelcht 1111111111111111 lig
Tatigkeitbieten wlreine ~.. * *r> 17hnba Cntlobnung. L/HAKHi
Wenn Sic niebtalter als 35
Jabre sind. Fraude am CORPORATION
Vertcaulen babanund TEXTILHANDELS-
motiviert sind, ineinem GESELLSCHAFT MBH
dynamiseben Verkautsteam Filiale 5100 Aachen
zuarbaiten, bewerben Sic Adalbertatraße 66
sieb bllta. T#l 0949 241/49191

____^^^^_ —————^—

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Administratief medewerker m/v
part-time, voor de afdeling personeelszaken van een
overheidsinstelling in Kerkrade. Wij zoeken een
enthousiaste kandidaat op MEAO-niveau, die
behoorlijk stressbestendig is. Tevens bent u flexibel in
de omgang met mensen en collega's. Deze leuke, zeer
gevarieerde part-time baan voor de middaguren is vooi
langere tijd. Neem maandag contact met ons op.
Informatie: 045 - 46 56 56, TanjaBeentjes
Kerkrade, Grupellostraat 35

L A /|

WKP is een succesvolle, nog steeds groeiende technische handelsonderneming.Als meestal exclusief vertegenwoordiger voor buitenlandse fabrikanten, voorzien
wij de Benelux van o.a. meetgereedschappen, software en hulpapparatuur, waarbij prijs, kwaliteit en service hoog in ons vaandel staan.
Ter versterking van ons team zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding:

A KOMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER M/V
Funktie-inhoud:- het behandelen van schriftelijke, telefonische en mondelinge aanvragen uit binnen- en buitenland
- het opstellen van offerte-omschrijvingen;- het telefonisch opvolgenvan uitgebrachte offertes;
- het boeken van orders en het bevestigen van gemaakte afspraken hieromtrent. tj
Funktie-eisen: *- leeftijd tussen 25 en 35 jaar; lis- goede contactuele en kommerciële eigenschappen; ,]- aantoonbarekennis en ervaring in soortgelijke funktie; i,
- MTS/HTS-opleiding; 'D

- beheersing van Duits, Engels en Frans in woord en geschrift; tl
- technische kennis van meetgereedschappen is wenselijk;- ervaring met het werken met computers en programmeren.

B. KOMMERCIEEL/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
d

Funktie-inhoud: "- orderafhandeling;- administratie/fakturatie;
- archivering.
Funktie-eisen: \,- leeftijd tussen 18en 22 jaar; *- opleiding HAVO of gelijkwaardig,.- administratief onderlegd; r- kennis van de moderne talen;
- ervaring met het werken met computers en tekstverwerken;
- kommerciële interesse.
Wij bieden de geschikte kandidaten: ,- salaris naar kennis en ervaring; ;- prettige werksfeer in een hardwerkend team;- ruime zelfstandigheid binnen het kader van de mogelijkheden in de onderneming;
- optimale inwerkmogelijkheden. {

Stuur uw met de hand geschreven sollicitatie samen met een recente pasfoto binnen 10 dagennaar:
B.V. Technische Handelsonderneming WKP, t.a.v. de direktie, Postbus 24200, 6367 ZV Voerendaal. . -I

■ ■ ■■■ - I ■! ■' ■■■ *ll ***■ «P ■ ■-'■ ll— ■—■■1111lI— ■ ■***■

««■COfIËËt Ruijters Commercieel Vastgoed BV -met vestigingen in Heerlen, Sittard en

Maastricht- heeft een specifieke deskundigheid opgebouwd voor de bemid-

J /Q^yiw*Üw»»»** 1 deling bij aan- en verkoop, huur c.g. verhuur en taxatie van bedrijfsmatig
1 -4eR-*~~^~^^^,^a-a-a-a---^H onroerend goed. "Daarmee hebben wij een vooraanstaande positie bereikt

in de Limburgse commercieel vastgoed-markt. Door onze kennis van en

ons inzicht in deze markt weet de opdrachtgever -de ondernemer en de

belegger- dat hij kan rekenen op een betrouwbaar advies.

Bij één van onze vestigingen is een plaats vacant voor een

Deskundige commercieel vastgoed (m/v)

Deze medewerkerzal worden belast met de - organisatorisch en improvisatietalent, met

acquisitie en taxaties van bedrijfsmatig on- snelle actie op het juistemoment;
roerend goed en de bemiddeling bij ver- - goede motivatie, inventiviteiten een
koop en verhuur. ondernemende instelling;

- ervaring in een gelijksoortigefunctie;
Voor deze functie zoeken wij een kandidaat, - leeftijd ca. 30 jaar.
bij voorkeur op academisch niveau of met
HBO-opleiding. Naast een commerciële in- Voor deze variatierijke baan is de salarië-
stelling is een breed relatiepatroon van be- ring in overeenstemming met het belang
lang voor het optimaal vervullen van de dat aan deze positie in ons bedrijf wordt
functie. Essentieel in de werkzaamheden is, toegekend. De secundaire arbeidsvoor-
dat hij mensen op het zakelijk vlak samen waarden zijn goed.
kan brengen. De overigekwaliteiten die bij
de selectievan invloed kunnen zijn, zijn Een psychologische testzal onderdeel uit-
onder meer: maken van de selectieprocedure.
- uitstekende contactuele en representatie-
ve eigenschappen; Kandidaten die menen de capaciteiten voor

- affiniteit met onroerend goed; deze functie in zich te hebben, worden ver-
- vakkennis gebaseerd op een gerichte op- zocht hun schriftelijke sollicitatiebinnen 2
leiding in de onroerend goedsector, weken terichten aan:
bouwkundige kennis en inzicht en vol-
doende juridisch onderlegdom afdoend Ruijters Commercieel VastgoedBV
op praktijksituaties in te spelen; ta.v. dhr.F. H. A. M. Boulanger

I-ervaring met hetvestigingsbeleid in sec- Het Bat 8,6211EX Maastricht
toren van commercieel vastgoed;

Hruijters
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.

"**L

Verol Recycling Limburg bv
«■^^"""i^^ In verband met de sterke groei binnen ons bedrijf is in ons

_éL team van medewerkers plaats voor een:

fy?J LABORANT I
Funktie-omschrijving:- het uitvoeren van analyses op het laboratorium;▼ - het intern en extern bemonsteren van chemisch afval;
- rapporteren van analyseresultaten;

ChOmiSCh© - aa,|Tl'n'stra,'eve handelingenvoortvloeiend uit de
bovengenoemdeactiviteiten.

afvalstoffen Funktie-eisen:
verd Recycling ümburg bv is - vereiste opleiding: MLO-Chemie met affiniteit voor
een jonge, groeiende onderne- milieukunde;
ming met 40 medewerkers die _ diploma ijkmeesterschap is een pré;
activiteiten ontplooit op het ge- _ b jd zjjn tt h { , Cursussen;bied van inzameling, opslag en ' «T^ . .
verwerking van chemische afval- - groot gevoel voor veiligheid, orde en hygiëne;
stoften en zuivering van oiie/ - goede contactuele eigenschappen;
watershbmengsels Tevens _ |eeftiid 25-35 jaar.
geeft Verol Recycling adviezen ■ ■
betreffende opslag en handling
van chemisch afval. Hiervoor zijn Wij bieden een leuke afwisselende job met een goede
door het ministerie van vrom honorering. Inlichtingenkunnen worden verkregen bij de heer
SLr^ülT^K __yZ-l JL* J.A.J. Hofmans, tel. 043-630640 toestel241.Wet Chemische Afvalstoffen ver- „ .
loend Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie met cv.

schriftelijk te richten aan de direktievan:
Ankerkade 11
6222 NL Maastricht

T^ro^leT Verol Recycling Limburg bv,
Ankerkade 11, 6222 NM Maastricht

I INPAKSTERS
Voor een hele goederelatie van ons te Schinnen zoeken wij inpaksters die2
a 3 nachten perweek willenwerken.
Per nacht wordt 8 uur gewerkt.
U moet beschikbaar zijn van maandag t/m vrijdag.
Het inwerken gebeurt 1 a 2 weken van 17.00 uur tot 22.00 uur.
Goede motivatie en doorzettingsvermogenzijn vereist.
Het werk duurt zeker 6 maanden.
De verdienstenzijn zeer interessant.
Persoonlijk aanmelden kunt u vanaf heden bij:

Uitzendbureau Start Heerlen
Passage 42 te Heerlen, Karin Hyndycz
Telefoon 045-711001

Uitzendbureau Start Geleen
Rijksweg Centrum 86-88 te Geleen, Myra Erens
Telefoon 046-750040

Start. De kruiwagen
naar een nieuwe baan

I start: ;
Moderne Wegenbouw BV, onderdeel van BV Aannemingsbedrijf NBM
(behorend tot NBM-Amstelland NV), is actief op het gebied van het

uitvoeren van infrastructurele werken.

In verband met uitbreiding van de activiteitenzoeken wij (m/v)

ERVAREN UITVOERDERS GWW
Functie-eisen:

" opleiding minimaal op niveau MTS-W&W;
" minstens 3 jaarervaring als zelfstandig uitvoerder.

Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met de
heer P.W. Geurten, tijdens kantooruren onder nummer (045) 22 99 00

en 's avonds onder nummer (045) 71 56 09.

Schriftelijke sollicitaties, met opgave van opleidingen en verrichte
werkzaamheden, kunt u richten aan Moderne Wegenbouw BV,

Koumenweg 5, 6433 KJ Heerlen.

- MODERNE ■■
WEGENBOUW &

ÏAÖt
Het A.0.C.-Limburg is een opleidingscentrumvoor

Basisvorming, Voorbereidend Beroepsonderwijs,
Cursusonderwijs en Volwasseneneducatie.

HetA.0.C.-Limburg telt op dit moment 2100 leerlingen/studenten in
het dagonderwijs, dat verzorgd wordt aan een zestal scholenverspreid

over de provincie.
Het A.0.C.-Limburg roept sollicitanten opvoor een aantal functies aan een drietal
A.0.C.-scholen (indiensttreding zo spoedig mogelijk).

docent (m/v) handelskennis 16 uur
docent (m/v) scheikunde 6 uur
docent (m/v) A.V.0.31 uur

voor de Biologische School te Heerlen (L.8.0.)
docent (m/v) plantaardige produktie 11 uur

voor de Middelbare Agrarische School te Roermond (M.8.0.)

docent (m/v) wiskunde 17 uur
docent (m/v) natuurkunde 4 uur

voor de Biologische School te Roermond (L.8.0.)
Combinatie van functie-delen is mogelijk.
Benoeming in tijdelijke diensttot 1 augustus 1992.
Sollicitatiebrieven kunt u (zo spoedig mogelijk) richten aan de betreffende
locatie-managers:
BS Heerlen dhr. F. Smeets, Heldevierlaan 12, 6415 SB HEERLEN,

tel.nr. 045-721000
MAS Roermond dhr. H. Hermans,Roersingel 28, 6041 XX ROERMOND,

tel.nr. 04750-19600
BS Roermond dhr. R. van Heel, BisschopLindanussingel 8, 6041 LV

ROERMOND, tel.nr. 04750-16959. «en

"ge
teru

Herhaalde oproep fc

■■Selke kredietadviseur *1 biedt waar voor zn geld?*ftse
chtfDe Gemeentelijke Kredietbank is actief als regionale bank in |

Midden- en Zuid-Limburg.
Onlangs is het dienstenpakketuitgebreid met het verstrekken j^le

van doorlopendekredieten. s
Mede daardoor zoeken wij voor ons kantoor in Heerlen een w

capabele kredietadviseur.

Na een inwerkperiodever- Het salaris is afhankelijk is.
wachten we van u dat u allekre- van uw leeftijd en ervaring, doch !).''
dietaanvragen zelfstandig kunt maximaal ’ 3863,-per maand. y 'beoordelen en afhandelen. Hogere inschaling in de toekomst
Vanzelfsprekend is daar wel het is niet uitgesloten. De rechtsposi- Hj:
één en andervoor nodig. tieregeling van de gemeente ty|l

Naast een MBO/HBO- Heerlen is bij de Gemeentelijke frj.
opleiding dient u te beschikken Kredietbank van toepassing,
over goede mondelinge en schrif- Heeft u belangstelling voor L
telijke uitdrukkingsvaardigheden deze drukke en afwisselende W,
en plezierige contactuele eigen- functie? Schrijf dan binnen 10 da- (^
schappen. Uw kennis blijkt uit de gen een sollicitatiebrief, voorzien {y
gerichte ervaring op het vakge- van cv., naar onderstaand adres.
bied en is een duidelijkepré. Voor nadere informatie Vsp

Een medischekeuring be- kunt u desgewenst bellen met ons t^hoort tot de sollicitatieprocedure, secretariaat, tel. 045-741600.
evenals een eventuele psycholo- tya
gischetest. *qü

Indien u reeds eerder op deze advertentie gereageerd heeft, ge-
lieve niet opnieuwte solliciteren. o«« k

(2K Gemeentelijke Kredietban^>»»—*^D T.a.v. de directie
Postbus 103, 6400 AC Heerlen %

i . x
i n ï;

STREEKSCHOOL VOOR >V-f I J BEROEPSBEGELEIDEND / %
ONDERWIJS HEERLEN /

I t Rector Driessenweg 8-6411GZ Tel 045-718990 _f %.

Het Bestuur van de Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onder
wijs te Heerlen vraagt een Q*

docent (m/v) 2e graads |
werktuigbouwkunde j?
of I*y> 2e graads Mech. ;
technieken I + II l(

A \aM De vacature heeft betrekking op een 18-tal lessen. -, j
Van de sollicitanten wordt verwacht dat ze volledig bevoegd zijn o
les te kunnen geven aan een streekschool voor 880. (
Tevens is het van belang om over relevante bedrijfservaring te "°* schikken.
Sollicitaties dienen voor 6 januari 1992 gericht te worden aan:

j^ Secretariaat Direktie SBBO, postbus 124, 6400 AC Heerlen^y i

L imburgsDagblad

<3piccolo s
045-719966



JUitkomsten van enquête enigszins zorgwekkend

Nederland heeft
slecht geweten

DOOR PETER VEENENDAAL

laf? Gezagsgetrouw? Volvertrouwen in demedemens? Nou,
fe. Jekunt veel van deNederlandse bevolking zeggen, maar dat
's niet. De nationale enquête De Staat van het Land, waar ook
lezers van dezekrant aan hebben deelgenomen, geeft een heel
'der beeld van het normbesef in deNederlandse samenleving.
1 het algemeen gesproken zijn de uitkomsten van ditonder-
tel wat zorgwekkend", aldus prof. R. Diekstra, één van de we-
ischappelijk begeleiders van het onderzoek.

'1 .Uitgebreide vragenlijst van de
jüète,die in hetPinksterweek-
de in vijftienregionale dagbla-
'Werd gepubliceerd, werd afge-
eft met een viertal uitgebreide

over criminali-
'en normbesef. De openhartige
goorden van detienduizenden
'«temers boden de onderzoe-
J8 een onthullend en tegelijker-
Wat ontluisterendbeeldvan

** samenleving. Bovendien is
'in werkelijkheid allemaalnog
'ernstiger, omdat dit soort vra-",Volgens Diekstra altijd iets te
stiefbeantwoord worden.

Dkken
"* J|waar is bij voorbeeld het

*rd dat men spreekt? Ruim de-»»."t van de ondervraagden zegt in--'afgelopen jaarwel eens te heb-

* gelogenof gejokt omdat dat
uitkwam. En waar liegen weJlover? We zeggen nogaleens

»e" debaas dat we nietkomen
Sens ziekte. Maar niet heus. Eén

11 ondervraagden deed dat
|i, afgelopen jaar. Opnieuw span-
W1Jongeren hierbij dekroon (1 op

' ,er> is erweinig verschil tussen
)^"ienen vrouwen. In het poli-

spectrum melden vooral de
"sen dieniet gaan stemmenh ten onrechte ziek (16 procent),
°lgd door de mensen met een
utieke voorkeur voor Groen

(13 procent).

*r werk gesproken, 1 op de 5
nam het afgelopen

* Wel eens spullen van de zaak
zodat ze diezelf niet hoefden. Jongerenvaker dan

r*eren, mannen veelvuldiger danL^Wen. Politiek gezien wordt de-inst metruime voorsprong aan-
r°erd doorGroenLinks (36
r^nt).
m.8 een vorm van 'arbeidscrimina-JV'- 7 procent declareerdete veelposten. Jongeren dienenvaker
i^l ofte hoge bonnetjes in danJteren en jonge mannen (1 op 10)

keer zo vaak als jongevrou-
Vooral aanhangers van de

i^rumdemocraten (11 procent)jben erweinig moeite mee, ex
i^Uo gevolgd doorGroen Links

iC'op de 10 ondervraagden gaf
L «jet afgelopen jaarbelasting-ene te hebben gepleegd, in deC'jdsgroep 35 t/m 54 zelfs 1 opvJ'■ Mannen benadelen defiscus
(l*r danvrouwen. Centrumde-
vJi raten spannen dekroon, ge-

" 'M door WD'ers.
Fc»L "Penbaar vervoer wordt vooral
kL^eeld door jongemannen,zo|JKt verder uit de enquête. Vanj r̂eed lopde 10 het afgelopen
t^ Wel eens zonder kaartje mee.
Op heeste zwartrijders stemmen

Punterpartijtjes.

Vrt zeifaan net stuur zitten
OvJjt de wetaanzienlijk vaker
voeden. Bij het overschrijden

e maximumsnelheid speelt
(^Jld een duidelijkerol. Ruim
?1(J art van c*e ondervraagden
Jaqj.er de35 jaarreed het afgelopen
Qq .^el eens te snel. Het genad-
en,6 Percentage bedraagt 66 pro-
tiw *-n wie deMercedessen en

S regelmatig links voorbij
ri en> za« bet nietverbazen

S J?yVD-aanhang dezeranglijst
voorsprong aanvoert.

L...VyJty fout parkeren boeken de
VgM'kiezers met 34 procent een
23pokende zege. Gemiddeld zette

hC^ van **e ondervraagden
We j koe het afgelopen jaarns bewust op een plek waar
Oet mocht. En om alle auto-bordelen definitiefte bevesti-
vlo eri

°ok bi) het rijden onder in-
\?.(gemiddeld 12procent)
Vs de VVD-aanhangmet 16eht voorop.

Nauwelijks een procent van de on-
dervraagden zegt het afgelopen
jaarweleens geld te hebben gesto-
len. Dat is aanzienlijk minder dan
het aantal dat toegeeft in dieperio-
de goederen tot een waarde van 50
gulden uit een winkel te hebben
ontvreemd. Bijna een op de hon-
derd ondervraagden meldt vorig
jaarvernielingen te hebben aange-
richt. Bij jongerenen vooral de
mannen, liggen die percentages
iets hoger. Ruim een procent raak-
te naar eigenzeggen betrokken bij
een vechtpartij. Saillante uitschie-
ter: bij de kiezers van de Centrum-
democraten was dat 5 procent.

Plankgas
Een aparte groep vragen van het
hoofdstuk criminaliteiten norm-
besef deed een zwaar beroep op
het gewetenvan de deelnemers.
Het ging bij deze vragen niet om
wat men hetafgelopen jaarhad ge-
daan, maar om devraag hoe men
zou reageren als zich een zekere si-
tuatie zou voordoen. Zou U bij
voorbeeld wegrijden nadat U een
andereauto heeft aangereden?

Jahoor, bijna 10 procent van de
jongerenzou plankgas geven. Ten-
minste, als depakkans klein is. Bij
de middelbare leeftijdsgroep is dat
iets minder, bij de ouderen slechts
4 procent. Uitgesplitst naar poli-
tieke voorkeur liggen de CD-stem-
mers verreweg voorop: 19 procent
zou doorrijden.

Dronken autorijden? Ach, moet
kunnen als depakkans klein is,
meent 1 op de 9 Nederlanders. Van
deWD-aanhangers 1 op de 8. Jon-
ge mannenkruipen bovendien
veel vaker achter het stuur met een
slok op dan jongevrouwen.

Vier op de 10 jonge mannen en een
kwart van de jongevrouwen zou
een vriend of vriendinmet een
stiekemerelatie desgewenst een
alibi verschaffen. De CD-kiezers
voeren deze lijst aan met bijna 47
procent.

Zeven procent van de ondervraag-
denzou, als dekans op ontdekking
klein is, er trouwens geen moeite
mee hebben zelfde echtgeno(o)t(e)
te bedriegen. Mannen ongeveer
even veel als vrouwen. CDA-stem-
mers liggen het verst onder het
gemiddelde(4 procent) en de Cen-
trumdemocraten - opnieuw - het
meest er boven: 15procent.

Buitenlanders
Het heetste hangijzeruit het vra-
genrijtje: Zou TJ proberen Uw
buurt vrij te houden van buitenlan-
ders? Een kwart van de onder-
vraagden zegt ronduit 'ja. Bij jon-. geren is dat wat minder, 1op 5,
maar bij ouderen aanzienlijk meer:
1 op 3. Intolerantieofracisme
neemt volgens prof. Diekstra ken-
nelijk toe met de jaren, vooral bij
mannen. Opnieuw zijn deCen-
trumdemocraten lijstaanvoerder
met een verpletterende 87 procent.

Zou dieandere 13 procent overi-
gens wel weten waar hun partij
voor staat? 'Goede' tweede is de
WD, met altijd nog 37 procent.
Prof. Diekstra: „Uit de gegevens
blijkt verder datmensen die me-
nen dat anderen niet tevertrouwen

"zijn, in het algemeen zelfniet zo
betrouwbaarzijn. Ze liegen en ste-
lenvaker, meldenzich vaker ten
onrechte ziek, zijn agressiever,
noem maar op". Waarmee opnieuw
een cliché bevestigd wordt. Zo de
waard isvertrouwt hij zijn gasten.

Verantwoording enquête
De verhalen op deze pagina zijn gebaseerdop deresultaten
van de enquête 'De Staat van het Land', een nationaal opinie-
onderzoek waar tienduizenden lezers van vijftienregionale
dagbladen, waaronder ook hetLimburgs Dagblad, het afgelo-
pen voorjaar aan hebben deelgenomen.
De enquête is opgezeten uitgevoerd door de Gemeenschappe-
lijke Pers Dienst (GPD) in Den Haag, in samenwerking met
deRijksuniversiteit Leiden en deErasmus Universiteit in Rot-
terdam. De resultaten zijn verwerkt onder leiding van de Leid-
se psycholoogprof. dr R. Diekstra en deRotterdamse eco-
noom prof. dr B.M.S. van Praag.
Alle genoemde cijfers en conclusieskomen voort uitantwoor-
denop vragen over de periode vóór Pinksteren 1991. Volgens
de beide wetenschappers is er echtergeen reden om aan te
nemen datderesultaten op dit moment niet meer zouden gel-
den.Doordat de gegevens zijn 'geschoond' en 'gewogen' kun-
nen ze in belangrijke mate representatief worden genoemd
voor deNederlandse bevolking.

; .

DE STAAT VAN HET LAND...

De mens spiegelt zich aanz’neigenomgeving
&;wannangers van sommige politieke
bje IJen schetsen in deze enquête een du-
CciTs beeld van zichzelf. Vooral die van de
van \rumc«emocraten en in mindere mate
«tra. ■LVVD en GroenLinks. Prof. Diek-
schi' "^°<?a* wat lezers zullen zich mis-liep0 afvragen waarom ze dat doen. Daar

"°en ze toch geen enkel belang bij?"

„Het antwoord is dat mensen vaak ge-
neigdzijn wat zekennen uit hun eigen
groep ofsubcultuur te beschouwen als
een acceptabele norm. Bij het invullen vanzon enquête voelen ze dus weinig
schroom. Pas laterblijkt dan dat ze on-
gunstig afsteken bij andere groepen van
de samenleving. Daarom is hethouden

van dit soort onderzoeken van belang. Je
geeftmensen in zon subcultuur 'feed-
back', informatie over hun positie in het
grotere geheel, zodat ze in de toekomst
mogelijk toch wat voorzichtiger of oppas-
sender te werk gaan. Al heb je die garantie
natuurlijk nooit".

Jeugd worstelt met
de gangbare normen
Jongemensen hebben in hetalgemeen meer moeite zich te houden
aan gangbare normen en opvattingen danouderen, zo blijkt uit de
enquête. Verder is duidelijk datmannen wat ongunstiger uit de verf
komen danvrouwen.
„Dat zijn belangrijke gegevens", aldusprof. Diekstra. „Want datbete-
kent datpogingen om het gedrag te veranderen moeten worden ge-
richt opbepaalde groepen, en niet op andere. Neem bij voorbeeld het
rijgedrag. Als we datwillen verbeteren moet de campagne vooral toe-
gesnedenzijn op jongemannen die politiek gezien in de hoek van de
WD zitten".
„En bij debestrijding van hetracisme is de belangrijkste doelgroep
dievan de oudere mannen. Racistische jongeren, die skinhead-achtige
groep, staan volop in debelangstelling maar vormen een kleiner deel
van de jongepopulatie dande oudere, intolerante mannen van de tota-
le ouderengroep".
„Ik denk op grondvan dit onderzoek dat overheid en samenleving
meeraan morele opvoeding en ontwikkeling zouden moeten doen dan
nu hetgeval is. Hetpercentage mensen dat steelten fraudeert is nogal
aanzienlijk; vier op detien in het laatste jaar, van wieeen groot deel
zich meerdere malen aan dat soort zaken schuldig maakt. Een brede
maatschappelijke discussie over demoraal van de Nederlanders en
wat we daaraan kunnen doenzou geen luxe zijn," aldusDiekstra. Al
was het maaromdat uit de enquêteblijkt datvorig jaarelfprocent van
de Nederlanders slachtofferwerd van geweld of crimineel gedrag.

ander

Wim Beeren
DOOR PETER STIEKEMA

Ik liet Wim Beeren
een schilderij versjteren'
oh het was geen wonder

het was geen wonder,
bovenwonder

dat dieBeeren versjteren kon
hihihi, hahaha

dekunstwereld stond erbij
en keer ernaar

(Wijs: ik zag twee beren enz.)

Op deeen of andere manier zou ik
momenteel niet graag in de schoe-

nen van Wim Beeren, directeur
van het StedelijkMuseum in Am-

sterdam, staan. Ik wil maar zeggen,
in zijn geval zou ik niet alleen bang
zijnvoor rood, geel en blauw, maar

ookvoor alle anderekleuren van
regenboog en kleurenspectrum.

Nu moet ik toegeven dat ik altijd
al wat tegenBeeren heb gehad, al

vanaf het moment dat hij zichkan-
didaat stelde voor deopvolging

van Edy deWilde. Niet dat ik zijn
tegenkandidaat Rudi Fuchs wel

hoog acht, integendeel, maarBee-
ren had iets grenzeloos hooghar-
tigs over zich en wekte de indruk
alles beter te weten danwie ook,

zijn voorganger incluis.

Inmiddels heeft die Beeren zich-
zelfdus mooi te kakken gezet,

doorzeven ton of meer uit te geven
voor iets dat de winterschilder om
dehoek voor tweehonderd gulden
of daaromtrent - inclusiefpremie

van f 50 gulden per man per dag -ook hadkunnen fiksen: de restau-
ratie van het roemruchte schilderij
'Wie is er bang voor Rood, Geel en
Blauw' van deAmerikaanse schil-

derBarnett Newman.
Bewondering heb ik daarentegen

voor de Amerikaanserestaurateur
Daniel Goldreyer, die dankbaar

misbruik gemaakt heeft van de ar-
rogantie van kunstkenners - of

moetje in ditverband spreken van
connaisseurs? - van het type Bee-

ren. In een halfuurtje knapte hij
een kaduuk schilderij met de verf-
roller op, zette het vervolgens een

paar jaarin een kast, onder het
mom er stevigaan te werken en

het met een paar miljoen verfstip-
jesterestaureren. En Beeren maar
heen-en-weer-vliegennaar Ameri-
ka voor pakweg meer dan een ton
aan reis- en verblijfkosten om op
de hoogte te blijvenvan devoort-

gang.

Goldreyer blijkt datzelfde trucje
meer te hebbentoegepast. Al va-

ker heeft hij een schilderij tijdens
een door hem verrichte restauratie

overgeschilderd met een soort
verf, waarmee u en ik onze kozij-

nen (laten) schilderen.Door colle-
ga's in eigen landwordt hij ervan

beschuldigd topstukken van onder
anderenMarkRothko, Ad Rein-

hardt en SamFrancis van een
nieuwe verflaag te hebben voor-

zien.

Jaloezie, natuurlijk.Kinnesinne.
Spijt dat ze het zelf niet hebben

bedacht en er ook een vermogen
aan verdiend.

Er is tot nu toe weinigruchtbaar-
heid aan Goldreyers omstreden

methode van restaureren gegeven
uit angst datkritiek op Goldreyer;'.
zou leiden tot juridische stappen *

van zijnkant. Daarnaast bestaat er ■

in dekunst- en veilingwereld grote
terughoudendheid om Goldreyt

openbaar te beschuldigen van
fraude, omdat dit directe gevolgen >zou hebbenvoor de waarde van de '-Zdoor hem behandelde topstukken. >

Doeken die deAmerikaan heeft .-"
gerestaureerdzijn vaak onderdeel
van gerenommeerdeverzamelin- ij
gen. Bovendien: wie geeft graag S
toe languit op zijn gezicht te zijn l

gegaan? "

Veel van die doekenzouden nu -geen cent meer waard zijn, nou ja,
akkoord, deverfkosten dan. Het *

mag duidelijkzijn, ik heb hetver- -keerde beroep gekozen. Maar beter;-;
ten halve gekeerd dan ten hele gi

dwaald. Vanaf 1 januarivestigik .-.
me dus als kunstschilder. Mijn eer- I

ste dock staat al vast. Ik schaf et
Duitse vlag aan, spijker dievast en

schilderhem in de authentieke -kleuren over. Dan bied ik hem T
Wim Beeren te koop aan, als hij t(
gen dietijd nog wat te zeggen heeft >tenminste. Ik noem het schilder.

Wer fürchtet sichvor Schwarz, -~«
Gold und Rot. Antwoord: ikwèl, >maarvoor een miljoen

Zaterdag 14 december 1991 "37..
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CURSUSSEN» OPLEIDINGEN

STICHTING HOGER
ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF
ONDERWIJS LIMBURG

HBO-cursussen aan de
Avond-HEAO Limburg

Certificaten uit het propedeuse programma van de Avond-HEAO:

Inleiding Commercieel Engels
♦ grammatica
♦ handelscorrespondentie
♦ lees- en spreekvaardigheid

Inleiding in de Automatisering
van de Informatieverzorging (AIV)
theorie: ♦ inleiding hard- en software

♦ gebruik van bestanden
♦ organisatie en informatiesystemen
♦ inleiding systeemontwikkeling

praktikurn: ♦ spreadsheetpakket LOTUS 123
♦ pakket voor gegevensbeheer dßase lII+

periode: ♦ 20 januari - 1 juli 1992
14 lesavonden van 18.30 uur - 21.45 uur
AIV op maandag- of dinsdagavond,
Engels op donderdagavond

cursusprijs: ♦ Engels ’ 500,-
AIV ’ 650-(incl. praktika)
beiden ’ 1000-

-toelatingseis: ♦ minimaal MEAO, HAVO of VWO

Brochure op aanvraag. Informatieavond donderdag 9 januari
19.30 - 20.30 uur.
Inschrijven voor 14 januari. Maximaal 25 deelnemers per cursus.

I
H.E.A.O. LIMBURG
Havikstraat 5, Sittard i
Postbus 5268, 6130 PG Sittard
Telefoon 046-510641

Ifp hogeschool heer/en
OP 10FEBRUARII992

STARTENMETEEN
PRAKTIJKGERICHTE

INFORMATICA-STUDIE
(KORT HBO-INFORMATICA)

Vraag debrochure aan van
onze twee-jarige dagopleiding
kort HBO-Informatica, die
voorbereidt op functies als:

" applicatieprogrammeur

" netwerkbeheerder

" adviseurPC-gebruik

■ Voor informatie en aanmelding:
Postbus 4456, 6401 CZHeeiien,

telefoon 045-734936
Sector Techniek

d Erkend door de
Ministervan Onderwijs &

f Wetenschappen op grond
—_ — A -_ j_ j* _y- van de Wet op de erkende
I IP\ \ P I onderwijsinstellingen.

- Praktijk Diploma Informatica len II

WordPerfect en PlanPerfect 5.1
O El dßase 111 plus of IVw Lotus 1.2.3.— il Startcursus PC (MS-DOS)
I— E^ Gevorderd PC gebruik
<MS-Windows
*-"*- I Notuleren

I Administratie voor de zelfstandige

O
Diverse examens van het

EXIN te Utrecht worden afgenomen
in ons instituut.

KJ (045) 21 17 33
""""** Hommerterweg 224 Hoensbroek

opleiding - advies - begeleiding

ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOORMEERINFORMATIE:

O
terre des hommes, TEL. 070-363 79 40

Doe ook mee!

GIRO 646900

lm |
DRAAG EEN

STEENTJE BIJ!
een school in

het kinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
M Het comité Heerlen van

SOS-Kinderdorpen zal in
; Joao Pcssoa de bestaande

kleuter- en lagere school
uitbreiden.
In detoekomst isde school
ook bestemd voor de kin-
deren uit de sloppen-
wijken in debuqrt van het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leefsituatie
van deze kinderen te
brengen is veel geldnodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpenvraagt
daarom uw hulp.

DOOR f20.00
OVER TE

MAKEN, KOOPT
U SYMBOLISCH

EEN STEEN
VOOR

DE SCHOOL

=°"""f|—~ ir ni ■■■■ ir—

"**.*£.■ '■■"■■■| *** -~ ——^i^—.f"*- —" ■ **> f—
■.HJ.il.M.ll**M.'".""' —* ii-" iï.i', .1 -i B ii | ■ |-*r»
U kunt dit bedrag over-
maken naar Rabobank
Heerlen, nr. 11.99.11.191
t.a.v. SOS-Kinderdorpen,
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Irilichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
Heerlen SOS-Kinder-
dorpen. Tel.: 045-412736.

INFOLIJN
KINDERMISHANDELING

06-8381*
TÊmlfwiwm

Over sommige geheimen
moet je praten.

Nederlandstalige sportzender, meto.a. het W*^leótszen°el' „„„ Met°-a-d v De actoaliteit van de grote sportevene- kmusemei* w9e naWur\ *e"%senL "r°esi tfe !^**3®Spaanse en Argentijnse voetbal, autosport , unot vo\*»*-e"* ene<o«<* menten: 0a de olympische Winterspelen, ondet andere v
maat ookrnuae*- eef,"9een L9clpro9ramn, ste

en véél wintersporten. *°°[a boVate N'9voetbal, tennis, motorsport. series,"' *£tf£d *eef aan tf* *°

QKomt u fiO£ ***^--^-JLm.Vr.IJ.IX U» livw jfl É^|

BlmNewietuaiie- mer. « | v ■ fl~* ij,UllVi

*-%Tag*s& e^ beste
I(ïïr£Zt^ *"erpS?^.TJ;0?eranhe' »«;^*»rt^',*l

a' classics, oe nnpo' maar ook: Lassie. a s'sPort a«„ " ;a' "

t-.«*crua/»teit
en. x j

HAAL NÜ MASSA^S NIEUWETV-ZENDERS IN HUIS -„gTI kmnmA
MET EEN AMSTRAD SATELLIETSCHOTEL I^j|flW!lN /?

Eén, twee, drie... en verder niets op uw TV? Met een Amstrad satellietschotel haalt u een massa aan '_____% tt!lx_m r_ fo
i ËÊ— WPx_—WÊÊ—WmËK * OE SPECIEnieuwe TV-zenders in huis. Kijkt u maar eens! Het programma-aanbod wordt bovendien nog,]H m_W__lmÉ^^^^L_\s insaTmI)

regelmatig uitgebreid. Daarnaast ontvangt u met zon schotel ruim 20 radiozenders, zoals Power 'Jg bffigP^^V' J^^°NT**t! &"
FM en SkyRadio. Zoveel kijk- en luisterplezier voor zo weinig geld: daarkan geen kabelexploitant [m WSS^^^^^*o^ "tegen op! Eén compleet pakket voor slechts Dfl. 799,-: alles voor uitstekende ontvangst. Inclusief N^| N

,^^high tech schotel, stereo-tuner, afstandsbediening en materialen voor bevestiging. Bovendien B^^**"^^

de ouderwetse harkantenne! Eigenlijk wordt het hoog tijd dat AMSTRAD GEEFT i/^| BL^:f^tl^llreSalP^ ook ü een Amstrad schotel neemt! TV-KIJKERS DE RUIMTE! Mi^^S"RTL4Z FilmNet decoder directbij deAmstradKroondealer verkrijgbaar \Vg 3Sm«s!

_^-W W\\m __^_^m_m^^_^^mm^m^^^r^mi^mT^_m^mw^mM-^Ê
uwm Va__ WÊm ■ I ■ ¥m\\ W W mm l w^f^j _w —T_.m éTa i mT» 1I I I hTï f m
'■iM IL" ff L* I M *J LA k È

— " /- Een kerstverrassing voor LJt tNIÜC eCHTE
\ C^\Or\il_lt I mirVTDI

aanstaande moeders TRIPP-TRAPPOP^1^ I EEN EXTRA Dit grandioze tennis- MFFGROFISTnFI W,-, I l/TIIDrICCIIUP makingspakket met de MCCUnUCIO I UtL *«*r
C* nrll*l fim \tLi\ï\i\OOl\H\J eerste praktische spulletjes .„ „ „,,.... 7 . ItkaferstaanPW&vyj* aander^ vooru:; baby,ma:^het B^M il „/Vl^» vvw J fal-sy--cCi-->. --"*jfi|i handigebabynamenboekje groeit de stoei mee mei eke \1 1* >""f-F'"U "*\ en handige boekjes over leeftijd. Van baby wt

1 -M»»-******^^M *^^^^^^^ i-Jt* *I"N \ wailinhoiH on uonnminn at/* VOlWaSSefie. En Wal de Styling j/ST ■ Ö A^ \ l ? 9 If'' betreft: SCAN-DINAVISCH dus

a^^aa
__

, M^^^jtaiJS^^ \ knjgt U bij ons TOOr Slechts smaakvol en ««gekend Voor W^1 *
JW |U|A Jgl»ffeOjS ' J§| BPv^yI^-- * 595 (^°lang 06 voorraad alle interieurs. Klassiek of Hi Tee j'SSiff^sM.' "^S^'f-^^ci JnHyni " ■■■ rlrr-H). Puccnclnnar En Harlekijn heeft 'm. Natuurlijk!- . ,_A_._ .__ f2os^ Harlekijn'sßabylandAUTOZITJE ■ '

PI 1 — ll—ff — W__m % :*v"\n___\_\ lI^KIIdi % Cata|°9us'1 111l1%l 1111lIj ' /PI prijs: f. 319,-
-■% ■ ■ mW mmW U; nu r>7Q '

jr ICII |t^#
# W f Meeneemprijs

Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter L" alleen 3 S ZOnC.39boordevol met funktionele baby- en meegroei- V"^
" kamers, aparte kinderwagens, boxen, kinder-

~ZwïJu?L*~.~~i_i \-u,,r~;nThr,-A;-n stoelen e.d. Allerliefste babykleding t/m maatstaande autogordel. Inklusief handige 86 Ruime keu2e in positiekleding kado-arti- *** _^.—\draagbeugel. Ook geschikt als thuiszitter. keitjes en noem maar op.
o_^*~-~~' \

Bekleed met een kleurrijke katoenen stof. __^_^_WÊ_W^t- r—~-~~~^~ /-\T^P \Superveilig en dus goedgekeurd door ~^M -T**" i*T\^tAO^ \
van 249,- IQQ meeneemprijs S-W^ W___\ W__ \ *____. _WV&m \
voor 1357-," alleena.s. f <sjk ÈPNI All IA \ }
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j- Nationale Woningraad
|iVR) wil het toewijzen van
'ningen via het puntenstel-
* afschaffen. Het is een ver-
'derd systeem waarbij de
Pningzoekende pas na het
pzamelen van voldoende
fnten een woning krijgt aan-
boden. Als het huis dan niet
Valt, begint de wachttijd op-
&uw.

Van Velzen: „De
°ningzoekende moet vooraf kun-
?" kiezen in wat voor soort huis
■ wil wonen. Dit systeem is erg
"derwets."
\

NWR discus-F*rt momenteel met de 725 aange-
**en woningbouwverenigingen
,*r alternatieven voor dit punten-
F*sel. Vorig jaar was Delft de eer-
g-gemeente die dit systeem afge-
Pafte. Ook Terneuzen gaat per 1
Püari deze klassieke manier van
Füngverdeling vervangen door
f meer commerciële aanpak.

" Een laminaatvloer in de kinderkamer nodigt uit tot spelen en ravotten en stelt qua onder-
houd niets voor.

Vloer kinderkamer
moet doordacht zijn

nood was hoog. Via het puntensys-
teem kwamen de meeste urgente
woningzoekenden het eerst in aan-
merking voor een huis. Nu de wo-
ningnood grotendeels is opgeheven,
is het puntenstelsel een achterhaald
systeem, meent WNR-directeur Van
Velzen. „Er zijn voldoende huizen
in de aanbieding, dus mensen heb-
ben ook het recht om te kiezen."
Het gaat hier voornamelijk om so-
ciale huurwoningen.

De meer commerciële aanpak zal
echter niet voor iedere gemeente
geschikt zijn, benadrukt Van Vel-
zen. Dat geldt voornamelijk voor de
kleine gemeenten in de Randstad,
waar nog steeds woningnood
heerst. „Hier heeft het geen zin om
advertenties te zetten. Er zijn nau-
welijks woningen te verdelen en de
vraag is ontzettend groot. Dan krijg
je dus veel te veel reacties op één
advertentie waardoor je weer een
ingewikkelde selectie-procedure
moet toepassen." Van Velzen ver-
wacht dat het puntensysteem in
deze gemeenten voorlopig nog niet
wordt afgeschaft.

Vrij
Ook zijn er gemeentenwaar het zo-
genoemde vrije inschrijvingssys-
teem is ingevoerd. Het gaat hier om
plaatsen waar in diversewijken veel
huizen leeg staan. De woningzoe-
kende kan opgeven in wat voor
soort huis en in welke buurt hy het
liefste wil wonen. Bij deze bemidde-
ling wordt niet gekekennaar econo-
mische gebondenheid, omdat er
toch huizen in overvloed zijn.

In deze gemeenten worden de vrij-
komende woningen per advertentie
in een huis-aan-huis blad aangebo-
den. Zo kan de woningzoekende
zijn huis zelfkiezen. Als zich te veel
gegadigden melden, dan geven de
economische gebondenheid aan de
plaats en de verhouding huur-inko-
men de doorslag. Deze criteria gel-
den overigens ookvoor het punten-
stelsel.

Van Velzen is zeer te spreken over
dit nieuwe systeem. „De woning-
zoekende krijgt een actieve rol. Hij
kiest als het ware zrjn eigen huis.

Voorheen bepaalde de woning-
bouwvereniging in welk huis hij
kon wonen. Als de woning dan niet
naar zijn zin was, werd hij opnieuw
op de wachtlijst gezet. Dat leverde
veel administratieverompslomp en
frustraties op."

Niet overal
Halverwege het volgend jaar wordt
de woonruimtewet uit 1947 vervan-
gen door de huisvestingswet. Dan
kunnen gemeenten zelf bepalen op
wat voor manier ze de beschikbare
woonruimte verhuren of verkopen.

Het puntenstelsel is in 1947 inge
voerd en strookt met het na-oorlog
se distributiebeleid. De woning

Discussie

NWR-directeur Van Velzen: „Wij
bekijken nu met de aangesloten wo-
ningbouwverenigingen welke mo-
gelijkheden er zijn. Vast staat dat de
woningmarkt commerciëler wordt.
Door het grote aanbod van huizen is
er meer concurrentie. De gemeen-
ten moeten slagvaardig reageren."

Spoelunit voor
geïntegreerde

inbouw aanrecht
,°k voor het spoelcentrum in de. ?J*ken is er steeds meer vraag naar
Ntvaststaal, maar dan wel gecom-

Jj met een werkblad in een
S :|sl andere kleur of van ander ma-i ?aal. Daarbij gaat de voorkeur
" .^k uit naar kunststof, omdat ditI F 2*) veel verschillende kleuren en

ssins verkrijgbaar is.
|
i°°r de nieuwe serie spoelunits
[p3ne hebben fabrikant Franke en, Jj^enspecialist Baid een speciale

Roering voor de Nederlandse

|i?rkt ontwikkeld. Daardoor is hel
f?gelijk geworden een eigenlijk
P^r opbouw bedoelde inbouw-
P°tsteen decoratief te integrerenpeen aanrechtblad van kunststof.

V! spoelunit bestaat uit een royale
jp met daarnaast een kleiner uit-

L^bakje en een geribbeld afdruip-
«^eelte. In éénvan de beidekasten
vjftder is dan nog plaats voor eenI Wasautomaat.
>k°r meer informatie: Baid, Don-Wr>> telefoon 01623-13650.

DOOR HUUB MEIJER Slecht zit- of werkmeubilair oorzaak meeste rugklachten

Ergonomie in keuken voor
gezond en plezierig werk

te wijten aan een te hoog of te laag
keukenblad.

Prettig wonen en leven in de eigen
woonomgeving is niet alleen een
kwestie van persoonlijke smaak. De
functionaliteit van gebruiksvoor-
werpen draagt een steentje bij aan
dit leefgenot. Ergonomie speelt
daarom een belangrijke rol bij het
ontwerpen van meubilair voor de
keuken. Veel rugklachten zijn vaak

maar zeker werkt dat ook in huis
door.

Keukenfabrikanten zrjn al geruime
tijd actief als het gaat om ergonomi
sche toepassingen in de keuken Wie zich persoonlijk wil laten infor-

meren kan contact opnemen met
het Bouwcentrum in Rotterdam.

len, terwijl een verkoper juist een
meer technisch advies kan geven.

Ergonomie is de studie naar aanpas-
sing van de werkomstandigheden
van de mens, waarbij rekening
wordt gehouden met de aard en de
beperkingen van de mens. Een jon-
ge tak van wetenschap die nauw
verwant is aan de leer van de bewe-
gingswetenschappen. In het be-
drijfsleven zijn zaken als veiligheid,
gezondheid en welzijn vastgelegd in
de Arbo-wetgeving. Langzaam

Daar is informatie verkrijgbaar over
de geschikte stahoogte voor het
voorbereiden van het eten en de af-
was, een verlaagde kookhoogte of
een nog lagere hoogte voor zittend
werk.

Onderzoek
Ergonoom Wil Schoenmaker, direc-
teur van de Stichting Ergonomie en
Gezond Bewegen: „In een niet-
ergonomische keuken moet voort-
durend geïmproviseerd worden.
Veel mensen zyn nog te weinig
doordrongen van de relatie #die er
tussen de inrichting van hun huis
c.g. keuken, en hun gezondheid be-
staat."

Een voorbeeld van deze ontwikke-
lingen is de Almat Vario, een keu-
kenblok met een variabele werk-
hoogte. Een druk op de kop is
voldoende om ieder gewenstewerk-
hoogte tussen 72 en 105 cm te reali-
seren. Op diemanier kan de keuken
aangepast worden aan de lengte en
de aardvan de werkzaamheden van
de gebruiker. Er is zelfs een keuken
ontworpen voor mensen die langer
zyn dan 1.95 meter.

Aan de ene zijde zullen de voorraad
en de attributen die nodig zijn bij
de voorbereiding een plaats krijgen,
bijvoorbeeld het snijden, schoon-
maken en spoelen van groenten en
fruit. Daarna volgt het kookblok.
Een combinatie van de traditionele
4-pits gaskookplaat en -bakoven of
meer moderne apparatuur zoals ke-
ramische of halogeenkookplaat met
een combinatie-magnetron.

Een ander belangrijk aspect is de
functie van de keuken. Moet er ge-
geten worden of alleen voedsel
klaargemaakt en opgeborgen wor-
den? Dat bepaalt niet alleen de
loopruimte maar ook de plaats en
de invulling van laden, kasten en
apparatuur. Kies bewust voor een
goede kastindeling.

Schoenmaker: „Het heeft geen zin
hoge bovenkasten te nemen, als je
klein bent. Die ruimte is dan nutte-
loos. Beter is in zon geval meer
kastruimte onder het werkblad te
plannen. Dat gaat dan soms ten kos-
te van andere accessoires als bij-
voorbeeld een dubbele spoelbak.

Nuttige informatie over ergonomie
in de keuken verstrekken:- Almanova Werkmeubel Industrie

in Oisterwyk, telefooh
04242-19120.- Bouwcentrum Expo in Rotter
dam, telefoon 010-4119995.- Stichting Ergonomie en Gezond
Bewegen in Diessen, telefoon
04254-2201.

Routing
Niet alleen de werkhoogte is be-
langrijk bij het ergonomisch inrich-
ten van de keuken, ook een logische
indeling van de keuken in verband
met verschillende werkzaamheden
speelt eenrol: de routing. Het is van
belang van tevoren te weten wét,
waar gedaan moet worden voor zo-
wel rechts- als linkshandigen. Het
keukenblad moet als een 'lopende
band' aan de opeenvolgendehande-
lingen plaats bieden.

Omdat de consument nog vaak
slechts oog heeft voor een mooie
keuken, ligt het accent bij het ont-
werp van een keuken meer op een
fraai gestyleerd uiterlyk en minder
op de functionaliteit.

Gezond werken betekent volgens
Schoenmaker bijvoorbeeld aan-
dacht voor een juiste zit- of andere
werkhouding. lemand die jarenlang
de afwas doet aan een te hoog of te
laag keukenblad, zal daarin de oor-
zaak van zyn of haar rugklachten
moeten zoeken.

Belangrijk is eerst en vooral duide-
lijk de persoonlijke eisen en ver-
wachtingen ten aanzien van de
keukeninrichting kenbaar te ma-
ken. Dat betekent een goede oriën-
tatie vooraf. Het zou voor leveran-
ciers van keukens daarom een
goede zaak zyn adviseurs op het ge-
bied van ergonomie in huis te heb-
ben. Zij kunnen de functionaliteit
van een keukenopstelling beoorde-

Veel mensen kiezen
bij de aankleding van
de badkamer voor wit
sanitair en dito tegels,
die dan met kleurige
accessoires gecombi
neerd worden. Het
Spaanse merk Cropu-
sa biedt diverse van
dergelijke accessoires,
zowel in klassieke
vormgeving als in mo-
dern design.

De serieGalaxy omvat
zulke toebehoren uit-
gevoerd in chroom/

Fraai vormgegeven
badkameraccessoires
zwart kunststof en in
de combinatie zwart/
nikkel/goud en
chroom/goud.

Ocho is de naam van
een programma in ge-
welfde vormgeving,
verkrijgbaar in de
combinaties zwart/

nikkel/goud en
chroom/goud.
Sierlijk en heel een-
voudig van belijning
is de reeks Once in
chroom/transparant
kunststof.

Modern van stijl is de
lijn America. Hierbij

gaat het om acces-
soires in een uitvoe-
ring van chroom met
een vleugje kunststof
dat de uitstraling van
hout heeft.

Van dezelfde fabri-
kant is ook een serie
zeer exclusieve roest-
vaststalen wastafels
verkrijgbaar onder de
naam Emporium.

Voor informatie: Ho-
dex Bath Lines, Hou-
ten, 03403-78427.

Uitgekookt
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" Het werkblad van de Almat Vario lijkt op dat van een bureau met alle apparatuur en benodigdheden binnen handbereik en traploos in hoogte
verstelbaar voor zowel zittend als staand werken.
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Limburgs WOONBLAD
Koepelorganisatie NWR wil systeem afschaffen

Toewijzing woningen via
puntenstelsel verouderd

DOOR HUUB MEIJER

Kinderen willen in hun eigen ka-
mer hun gang kunnen gaan.
Omdat ze meestal op devloer spe-
len is het belangrijk dat die er niet
alleen leuk uitziet maar ook ple-
zierig aanvoelt. Ouders daarente-
gen vinden het belangrijk dat die
vloer tegen een stootje kan en ge-
makkelijk schoon te houden is.
Daarom is het goed om bij het
kiezen van een vloer voor de kin-
derkamer met een aantal aspec-
ten rekening te houden.

Ongelukjes
In de eerste plaats moet zon vloer
aangenaam zijn voor (blote) kin-
dervoeten. Daarnaast mag de
vloer ook weer niet te kwetsbaar
zijn: hij moet bestand zijn tegen
knoeien met verf of lijm, tegen
krassen van met zand en modder
besmeurde schoenen of laarzen.
Maar ook tegen morsen van limo-
nade of chocolademelk. En liefst
zelfs tegen scherpe uitsteeksels
van defect speelgoed.
Kleine ongelukjes die allemaal
zijn op te lossen als er maar voor-
afrekening meewordt gehouden.
Een plezierige oplossing kan dan
een laminaatvloer zijn. Vloerde-
len van 7 mm dikte en opge-
bouwd uit twee lagen en een
onder hoge druk geperste toplaag
en leverbaar in de plankbreedte
van 20 cm. Een dergelijke vloer
heeft de warme uitstraling van
hout, maar is in gebruik veel com-
fortabeler. Zelfs 'na het wildste
kinderpartijtje is de vloer in' een
handomdraai weer als nieuw. Ge-
woon de koekkruimels opzuigen
en eventuele limonadevlekken
wegvegen met een vochtig doek-
je.

Combinaties
De laminaatdelen kunnen 'zwe-
vend' op praktisch elke onder-
vloer gelegd worden, al dan niet
met een geluid- en vochtdempen-
de onderlaag. Onderhoud van de
slijtvaste toplaag is nauwelijks
nodig, schuren of lakken is zelfs
verboden.
Er is keus uit vijf verschillende
collecties met in totaal 30 kleuren
en dessins, die zich bij uitstek le-
nen voor de kinderkamer. Crea-
tieve dhz'ers kunnen door ver-
schillende kleuren of dessins te
combineren een voor de kinderen
aantrekkelijk patroon ontwerpen.

Voor meer informatie: Perstorp
Flooring in Naarden, telefoon
02159-51030.
____—_______——___————— ——
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Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364
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Onroerend goed te huur gevraagd
Per jan. 1992, EENGE-
ZINSWONING te huur ge-
vraagd. Tel. 045-740856
Woning met grote gararge,
of winkel/woonh., of winkel
omg. NIEUWENHAGEN.
Br.o.nr. B-9986 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen
Jong stel zkt. te KERKRADE
of omg. beneden- of boyen-
woning. Tel. 04459-1791
Alleenst. man zoekt woon-
ruimte in omgev. VALKEN-
BURG. 045-456075 v. 14-
-18 uur.

Arts zoekt zo spoedig mog.
EENGEZINSWONING met
3 of 4 slpks Maastricht of
omg. Tel. 078-510047.
Te h. gevr. Heerlen/ Hoens-
broek/Treebeek BEDRUFS-
woonruimte of woonr. met
garage, z.s.m. Bellen na 17
uur 04492-1087
Te huur gevraagd: APPAR-
TEMENT of woning met 2
slaapkamers en balkon of
tuin, evt. garage. Huurpr.
plm. ’ 600,-// 700,-. Tel.
046-331897.

Onroerend goed te huur aangeboden_ « —___—__«
Te huur centrum Maastricht

Winkelruimte (geen horeca), opp. 50 m2, souterrain 40 m2,
Mariastraat 3. Info 043-217016.

Te h. appartement te
HOENSBROEK, m.i.v. 1
jan.'92. Tel. 045-210020
Kleine woning te huur in
KERKRADE-WEST in de
Gracht plm 100 m2, Huurpr.
/ 850,-Waarborg ’ 2.000,-
-rai.v. 1.1.1992. Tel. 09-
-49240522621.
OIRSBEEK, te h. opslag-
loods, 180m2, ook gesch.
voor atelier/workshop. Tel.
04493-3440.
Te huur in GELEEN, Bach-
str. 45, woonh. met grote
tuin, grote gar. 3 slpkmrs.
badk. woonk. en keuken.
Huurpr. ’975,- p.mnd. Vrij
per 1-1-92. Inl. 04493-1948
of 046-743865.
Van 3 jan. t/m 1 mei '92 te h.
gemeub. VAKANTIEWO-
NING te Übachsberg, va.
’l.lOO,- p.mnd. Tel.
04451-1644.

NUTH. Bedrijfsruimte (ca.
750 m2) en/of kantoorruimte
(ca. 245 m2). Gunstige lig-
ging en huurprijs! Huurprijs
op aanvraag. Mak.kantoor
Janssen 046-335840.
Te huur HOEKWONING
’5OO,- p.mnd. met overna-
me van rolluiken en aan-
bouwkeuken. 045-227171.
Klein WINKELPAND, 32 m2
in winkelcentrum de Plu. Na
19.00 uur 045-717873.
Te huur exclusieve PRIVÉ-
CLUB (parenclub) in Z-üm-
burg, geh. ingericht, 15 ka-
mers, alle met voorziening-
en, bubblebad, ligbaden,
massagekamers, sauna,
SM-kelder, div. bars, zalen,
grote parking, privéwoning
met tuin. Moet U beslist zien
Hoge borg (overname). Br.
o.nr. B-0018, LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Onr. goed te koop aangeb.gevr.
r

1* * Huizenkopers opgelet! ** *
Voor een veilige aankoop, een snelle taxatie en de beste

hypotheek: Uw ideale partner en adviseur!
/^^H VAN DE PAS MAKELAARDIJ mm
t=__Z_z:±---_ HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG (il

-=-=_=e\^= 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!

Bij alle klanten voor wie wij tot nu toe succesvol bezig
waren bedanken wij ons bij deze nogmaals van harte.

Immobilien Van Lier/
Radermacher GmbH

Tel. 0949-24073017 van 9.00-13.00 uur.
WAT UW HUIS AANGAAT:

Geen verkoop, geen kosten!
(nooit advertentiekosten)

VAN OPPEN BV., Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

fortwoningen: een klasse apart
Je eigen huis in houtskeletbouw; flexibel bouwen in:

SLEUTELKLAAR, RUWBOUW OF CASCO.

itr' | " j
VOOR MEER INFORMATIE:

Bouwkundig Adviesburo Prevoo
Boschweg 1, Bunde. Postbus 35, 6240 AA Bunde.J Tel. 043-646563.

Bouwkavels
Voor de bouw van uw eigen vrijstaand landhuis, villa

of bungalow.
Haelen

Bouwkavels aan de Valkenstraat in plan Kruisstraat,
groot 450 m2koopprijs ’ 69.800,- v.o.n.

Urmond
Nog maar 3 mooi gelegen kavels in plan Bramert-ZukJ met

tuinen op het zuiden. Koopprijs v.a. ’ 72.600,- v.o.n.
Stevensweert

Laatste bouwkavel aan Het Stepke, opp. 575 m2,
koopprijs ’ 58.000,- v.o.n.

Mulleners Vastgoed
Tel. 046-518911, 's avonds 04749-3198.

Tek. in een welvarend dorp in de Oostelijke Mijnstreek:

Slagerij met luxe
5 kamerwoning

De slagerij is recentelijk verbouwd en de werkplaats c.g.
worstmakerij zijn voorzien van moderne apparatuur.

De jaaromzet bedraagt plm. ’ 560.000,-.

Voor een jong dynamisch echtpaar behoort een hoog
netto-rendement tot de reële mogelijkheden.

Enig eigen kapitaal gewenst, doch niet vereist.
Ondernemersgeest en vakkundigheid zijn wel een vereiste.

Prijsindicatie voor het geheel ’ 375.000,-k.k.
Br.o.nr. B-9981 LD., Postbus 2610, 6401 DC, Heerlen.

Heerlen, Schelsberg 70
ruim halfvrijst. woonh. met gr. garage, kelder, woonk. met

parket, luxe keuken met app , slpkmrs., zeer gr. luxe badk.
met ligbad en toilet zolder met 2 mansarde kamers, ged.

rolluiken. Opp.. 570 m2. Vr.pr. ’ 215.000,- k.k.
Van Oppen B.V.

-l_*deplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de mfofolder.

''**-«o jJÊmWÊÊKmmM

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 2
en werkplaats van 24 m2, totaal 161 m2. 1e verd.:

ruim woon/eetk. van 50 m2. Portaal met toil. en grt. dak-
terras, goed inger. keuken. 2e verd.: 2 gr. slaapk., luxe

badk. Aanvaarding 4 mnd. na koop, vr.pr. / 375.000,- k.k.
Voor meer informatie. JACOBS MAKELAARDIJ

Haghenstr. 57, 6461 VT Kerkrade. Tel. 045-453121.
Te koop aangeboden, goedlopend

Restaurant
met woning, aan drukke weg in Midden-ümburg.

Aanv. in overleg. Zonder contanten onnodig te reflecteren.
Tel, ml. 04492-2432.

Aangeboden ter overname:
Perceel van ca. 100 x 25 m2grond op jong industrieterrein

in de gemeente Bom
Gunstig gelegen t.o.v. autosnelweg; op ongev. 10 automi-
nuten van NS-station en 15 min. van vliegveld. Diverse
voorzieningen aanwezig, o.a. voor bebouwing. Beschik-
baarheid, in overleg, op korte termijn. Vr.pr. ’275.000,-
-exd. kosten/BTW.

Aanmelding, uitsluitend schriftelijk, bij:
Account, kant. VAN DE BERGH, Mgr. Claessenstr. 1-3,

6131AH Sittard of per fax onder 046-581590.

Bree-Opitter (Belg. Limb.)
TE KOOP:

Modem en ruim landhuis met garage en alle comfort, rustig
gelegen nabij een prachtig natuurgebied (Itterdal).

Prettig wonen in een fijne omgeving!

m*

'■■'^"""■-*"" *
étmt *INLICHTINGEN: na 19.00 uur. 0932-1146.3623

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.

Hoensbroek, Opbraakstraat 26.
Modem 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,

Hoensbroek. Tel. 045-224241 b.g.g. 045-218062.
OPEN HUIS HEDEN 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.

Munstergeleen, Weverstraat 18
In zeer gewilde omgeving gelegen, ruim jong woonhuis met
CV. en uitgeb. garage, aparte berging en vrije achterom.
Royale voor- en achtertuin. Ind. entree, toilet, royale woon-
kamer, open keuken. 1e verd. 3 slpks., badk. met ligbad en
douche. Zolder.

Kooppr. ’138.000,- k.k.
Penis Vastgoed, @ 040-518428.

Voerendaal, Kunderhoes:
Halfvrijst. nieuwbouwwoning met garage. Overdekte en-
tree. L-vorm. woonk. ca. 39 m2, mcl. open keuken. Gar./
berging ca. 22 m2. 1e verd.: 2 slaapk. ca. 20 en 9 m2,
badk. met douche, ligb. en 2e toilet. Vaste trap naar zolder:
3 slaapk. ca. 13 m2en hobbyruimte. Prijs / 212.900,- v.o.n

10091070
Vrijst. nieuwbouwwoning met garage. L-vorm. woonk. ca.
38 m2, mcl. open keuken. Gar./berging ca. 19 m2(moge-
lijkh. om gar. uit te breiden). 1e verd.: 3 slaapk. ca. 14, 8 en
7 m2, badk. met ligb. en 2e toilet. Vaste trap naar zolder.
Prijs ’ 206.249,- v.o.n. 10091067

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045-71 22 55

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, 121/2 en BV2 m2, badkamer met ligbad, douche,
wast. en 2e toil. Zolder bereikbaar d.m.v. vaste trap(37 m2)

PRIJZEN VAN / 234.500,- TOT /255.000,- V.O.N.
Voor verdere informatie of voor het maken van een afspr.

kunt U maandag t/m vrijdag contact opnemen met

A BOUWBEDRIJF
W. Keileners b.v.

Putstraat 46 te Bom, tel. 04498-52714.

Woonhuizen gevraagd
In samenwerking met een zeer groot makelaarskantoor in
Aken bieden wij U de mogelijkheid om uw huis gedurende
6 maanden via dit kantoor en via de Duitse kranten, te koop
aan te bieden: GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN!!!!! Wij
vragen derhalve woonhuizen #in de prijsklasse tot plm.

’ 200.000,- (bij voorkeur met garage) in: Kerkrade, Vaals,
Eygelshoven, Landgraaf, Bocholtz, Simpelveld en Heerlen.
Bel voor 'n vrijblijvende afspraak: 045 - 32 41 33.

Bopa O/G ;
Heerlen, Siluurstraat 2

woonh. met cv. en garage met bergzold., woonkm., terras,
2 slpks, badkm, met douche en toilet, gr. zolder.

Vraagprijs, ’ 122.000,- k.k.
Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.

Te k. Ulestraten gem. Meerssen
Luxe bungalow

geheel onderkelderd, riant, perc. ca. 1.100 m2, pracht, tuin,
uitstekend onderh. Aanv. i.o. pr. ’ 395.000,-k.k.

Voor bezichtiging en informatie 045-314897.
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.

Hallenbouw
kopen v.a. ’ 100,- m2p.jr.
huren v.a. ’ 25,- m2p.jr.

Hamar, 045-210719.

Hoensbroek
Akerstr. Nrd. 322, moderne
middenwoning met tuin en

berging, parketvl. 4 slpkmrs.
badk. met ligb. bwj. '85, pr.

’ 112.000,-k.k.
Inl.: Paul Crombag O.G.

Tel. 046-580087
Te koop te Amstenrade

Riant vrijstaand
Herenhuis

(Inhoud 500m3) Geheel on-
derkelderd. Inl. Beekstraat
7, vr.pr. ’ 198.000,- k.k.

046-516407.

Brunssum
Touwslager, goed geleg.

woonh. m. tuin, cv. en car-
port. Ind. 0.m.: woonk. m.
open keuken, 3 slpkmrs.

badk. m. douche en v.w. 2e
verd.: zolder, ’ 129.000,-k.k

Kramer Makelaardij o.g.
Tel. 046-373636

Oirsbeek
Secr. Fleischeuerstr.

Mooi halfvrijst. woonh. m.
gar. en cv. zonnige tuin. L-
woonk. plusm. 32m2, keu-

ken, 1e verd.: 3 slpkmrs. 2e
verd.: zolder m. vaste trap.
Div. rolluiken. Goed geïso-

leerd, bwj. '88, vr.pr.

’ 158.000,- k.k.
Kramer Makelaardij o.g.

Tel. 046-373636.

Heerlen

Landvoogdstraat 9. Nabij
centrum gelegen stads-
woning met cv. en berging.
Ind.: beg.gr.: entree, woon-
kamer, keuken en berging.
1e verd.: 2 Ispks, badkamer
met douche en v.w., apart
toilet en berging / cv. ruimte.
De woning is geheel geïso-
leerd. Koper kan evt. een
kleine bijdrage krijgen op
grond van de regeling subsi-
die bij doorverkoop van
premiewoningen. Prijs

’ 96.000,-k.k.

. M
ciquinci nvm

g 045-715566
Agrarisch

Glooiend weiland nabij
Hombourg (B), ca. 7.75 Ha,

houten stal (9x4), vrij van
pacht, ’ 80.000,- k.k.

Makko Gulpen
NVM-lid. Rijksweg 67,

Gulpen.Tel. 04450-2182.
zaterd. van 10.00-13.00 uur.

Bouwgrond
Ca. 660 m2. Partij-Wittem.

Breedte 18 m.,
vr.pr. ’ 82.000,-.

Makko Gulpen
NVM-lid. Rijksweg 67,

Gulpen. Tel. 04450-2182.
Zaterd. van 10.00-13.00 uur

HOENSBROEK, Prins Wil-
lemstr. 58A, eengezinswo-
ning, achterom bereikbaar,
vaste trap naar zolder.
’98.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
Te koop BOUWGROND, ca.
500 m2, zeer excl. gelegen
te Heerlen, pr. ’110.000,-
-k.k. 045-741874 na 18.00u.

Heerlen

Tarwehof 37. Heerlerbaan.
Modern woonhuis in moder-
ne wijk. Ind.: hal, toilet,
woonk., keuken, tuin met
terras en berging. 1e verd.:
overloop, 3 slpks, luxe badk.
2e verd.: vaste trap, royale
hobbykamer, bwj. 1990,
overname leasefinanciering
tegen 7,7% mogelijk, netto
maandlast ca. ’ 650,-.
Aanv. direkt. Prijs

’ 141.000,-v.o.n.

aciuinci nvm
B^B [makelaahJ

a 045-715566
Heerlen

Hamerstraat 54 (hoek Wel-
terlaan). Vrijst. herenhuis
met cv., inp. garage en tuin
rondom. Ind: Sout: garage,
prov. kelder, portaal, ber-
ging en cv. ruimte. Beg.gr.:
hal, L-vorm. woonkamer,
keuken en bijkeuken. 1e
verd.: overloop, 2e toilet, 5
slaapks en badk. met ligb.,-
douche en v.w. Algemeen:
dak- en spouwmuurisolatie,
deels dubb. begl. in woon-
kamer. Perc. opp. 634 m2.
Inhoud 735 m3. Dak in 1989
vernieuwd. Aanv. in overleg.
Prijs ’315.000,-k.k.

- wciquinci N'M
g 045-715566

Brunssum

Koningstraat 40. Woonhuis
met garage. Ind. beg.gr.: hal
woonkamer (ca. 32 m2)
overlopend in ruime keuken
(ca. 12 m2), gar. en beklin-
kerde achterom. 1e verd.: 3
slpks en badk. met zitbad en
v.w. 2e verd.: vliering via vli-
zotrap. Algemeen: geen cv.
De woning is voorzien van
alluminium ramen en kozij-
nen met dubb. begl. 1e verd.
rolluiken. Aanvaarding me-
dio 1992. Pr. ’ 127.000,-k.k.

- M
ciquincio

@ 045-715566
Wijnandsrade,

Brommelen
Gerenov. boerderij bestaan-
de uit woonh, met bedrijfsr.
Woonh. is uitgev. in "splitle-
vel". Ind. 0.m.: woonk., keu-
ken, 3 slpk., badk., bedrijfsr.:
3kantoren, schuren, werk-

plaats, magazijn. Perc opp.
ong. 2100 m2. Ook geschikt

voor paardenliefhebber.
Vraagprijs ’ 395.000,- k.k.
Kramer Makelaardij o.g.

Tel. 046-373636.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Eurc
Immobilien, tel. 045-414015
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.
Te koop luxe APPARTE-
MENT 2 en 3 slpks, terras,
ingeb. keuken, badkamer,
wandmeubel, grote living tot
opp. 120 m2. Gelegen
Rijksweg Rekem. Maasl.
Bouwpr. 0932-11716383.

Ter overname aangeb. 2
SPORTSCHOLEN en aero- I
bic-zaal, ligging Heerlen/ I
Hoensbroek/Brunssum. Al-
leen ser. reflecteren. Br.o.nr.
B-0001 L.D., Postbus 2610, i
6401 DC Heerlen.
Te k. halfvrijst. goed onderh. :
geïsol. HERENHUIS te
Heerlen met mooie tuin, ga- '■rage, woonk. met open keuk
1e verd. 3 slpkrs, badk. mei
2e toil, 2e verd hobbyruimte/
mogelijkh. voor 1 of 2 slpkrs.
bwj. '86, ’185.000,- k.k.
Aanv in overleg 045-722311
BRUNSSUM represent
Semi-Bungalow wit, Merkel-
heekerstr. 57 royale living
100M2 (woonk. en half oper
keuken) 1 privékantoor,
20M2 en 1 wacht, muziek ol j
hobbykamer 12M2, 3 slpkrs
en geh. vrije bovenverd. :
65M2, 2 voll. inger. badk..
garage 50 M2, ruime oprit, 'afz. pl. v. carav./boot/paar- 'dentrailer opp. 1050 M2, bwj
'75, ’439.000,- k.k., aanv. :
i.O. Tel. 045-253608/255554
Te koop op te knappen ou-
der klein halfvrijst. huis nabij
centrum ROERMOND. Br.o.
nr. B-0011, LD, Postbus .
2610, 6401 DC Heerlen.
GEULLE (Oud) Boerderij- ■woning, ruim van opzet mei
diverse stallen, grote schuur
en groot perceel (3500m2),
gelegen in mooie rustige
woonomgeving. Vraagpr. '’298.000,- k.k. Mak. kant.
Rob Dassen 046-375757.
Te koop halfvrijst. woonhuis,
direct te aanvaarden, vr.pr.
’127.500,- k.k. Nagelbeek
22, SCHINNEN. Tel. 045-
-253144/045-241117.
SITTARD Merovingenstr.
uniek gelegen vrijst. woon-
huis op ca. 500m2 met tuin-
huis, garage, bijkeuk., living
met woongrind, keuk. met
luxe app. 3 slpkrs, badk. met
ligbad, douche en 2e toilet,
vaste trap naar zolder/via de
slaapkamer met wastafel,
geheel dubb. beglazing.
Aanvaarding in overleg. Vr.
pr. ’239.000,- k.k. Tel.
046-522723.
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. ml. van Oost
Assurantiën V.O.F. Juliana
Bernhardlaan 8, 6432 GW
Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
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.
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’ 1.000.000,-. Tel. 09-
-3211361754 Mevr. Kerkhofs
HEERLEN, Gouverneurstr.
185 (nabij centr.) Goed on-
derh. midd. woning met ste
nen berging en aparte gar.
Tuin op het zuiden. Ind: hal,
toilet, bergkast, woonk.
open eiken keuk., voorz. van
inb.app. 1e etage 3 slpkmrs.
badk., v.v. douchekabine,
2e toilet, v.w. 2e etage vaste
trap, hobby/slpkmr., vr.pr.

’ 128.000,-k.k. Info 045-
-715958

i 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 ■
SCHINVELD, Bouwberg
118. Eengezinswoning in
prima staat met 2 slpkms,
achtertuin met auto bereik-
baar ’98.000,-. k.k. 100%
financiering netto ca.
’650,- per maand Wijman
& Partners 045-728671.
SCHINVELD. Bedrijfspand
met boyenwon. met eigen
ingang. Centraal gelegen,
grote etalage-pui; evt. ook
horeca. Vraapr. ’ 198.000,-
-k.k. Mak.kantoor Janssen
046-335840
SPAUBEEK: Te k. vrij-
staand woonhuis met o.a.
woonk. met plav., woonkeu-
ken, douche, 4 slaapk., rui-
me garage, div. kelders en
tuin. Geheel voorzien van
rolluiken, tel. 04493-3629.
VAESRADE, Rozenstr. 56,
mooi gelegen vrijstaand,
modem landhuis op perceel
van ca. 800 m2. Zeer luxue-
ze afwerking ’ 287.000,-k.k.
Wijman & Partners. 045-
-728671.
HOENSBROEK, Bergstr. 15
hoekhuis met garage, 3
slpkms, badkmr. met ligbad-
douche-2e toilet. Huis is
voorzien van hardhouten
kozijnen met dubbel glas

’ 115.000,-k.k. Wijman &
Partner. Tel. 045-728671.
Te koop BOERDERIJ met
schuur en stallen 1.210 m 2
grond, Vr.pr.’ 325.000,-.
Overbroekerstr. 68, Hoens-
broek. Inl. 045-215603.

HOENSBROEK, Oranje-
boomstr. 2 (Passart-Zuid) j
halfvrijst. hoekpand met ga- jrage, tuin, 3 slpkmrs. zolder, I
kelder, serre. Keurig pand I
op leuke ligging, ’128.000,- I
k.k. Tel. 046-742550 Jos
Storms O.G. Geleen.
LANDGRAAF, Troereberg
33, seniorenwoning met
voor- en achtertuin. Gelijk-
vloers: woonk. met keuken,
toilet, badkmr met ligbad,
slaapkmr. en berging. 1e
etage logeerkmr. Huis ver-
keert in prima staat.

’ 139.000,-k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.
Te k. BOERDERIJ, 16 are,
half gerestaureerd. Tel. 09-
-3211866780 na 17.00 uur.

Bedrijfsruimte
Te huur BEDRIJFSPAND
ca. 400 m2. Handelweg 29,
Geleen, Industrieterrein
Borrekuil, tel. 046-745245.
Aanvaarding 1 jan. 1992
KANTOORRUIMTE te huur
te Roermond. Br.o.nr. B-
-0007 L-D, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Bouwen/Verbouwen
BOUWDROGERS huur of
koop je bij Brouwers/BBIS!
Maastricht 043-684444,
Heerlen 045-411930, Wijlre
04450-2220.
Te k. 2 DAKRAMEN met
dubbel glas 104 x 114 cm; 1
Valliant keukengeiser; 1 a-
luminium raam plus kozijn
100 x 100 cm; 2 gasflessen
5 liter. Tel. 045-722271.

bouwmat./machines

'n vorkheftruck
huurt u bij

Frissen B.V.
divisie intern transport
Valkenburg-Houthem.

Tel. 04406-40338.
Master

hetelucht-
kanonnen

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

Tel. 04406-40253
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
Nieuw 1e k. BALKHOUT,
63x160 ’6,61 p.m. 75x175
’8,60 p.m. 75x200 ’9.83
p.m. mcl. BTW. Impreg b.v.,
In de Cramer 18, Heerlen.
Tel. 045-717733.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Gevraagd kleine en grote
partijen NAAMSE-STEEN,
tegels en stoepranden van 1m 2tot 30 m2. Tel. 043-
-215905, na 18.00 uur.
POORT Heras-werk, 5.00
meter breed, ’ 900,-. Tel.
045-211540 na 16 uur.
ZEECONTAINER, bouwlift,
steigerpl., klemmen, profie-
len, steenknipper, meterkast
v. bouw, stalen rechte trap,
etern. golfplaten. Vaesrade
101a, Nuth.
Te k. elektrische PALLET-
ZITHEFTRUCK met gelijk-
richter heftruck 2 en 4 ton.
Div. goedkope draaibanken.
Kolomboormach. MC 4 en 5.
Handelsond. J. Smeets,
Dries 27, Neer. 04759-1373
Te k. KANTELPOORT, las
nieuw, br. 2,33 h. 2,10. Tel.
04493-1929.
FORMAATZAAG, Altendorf
loopwagen 2,60 mtr. frees-
machine, Bauerle motor 5,5
pk. In bedrijf te bezichtigen.
Inl. HoutßewerkingsMachi-
nes Limburg tel. 04450-
-3900.

In/om de tuin
DOMPELPOMPEN vöör
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195, ■Sittard. Tel. 046-512718.
Prima eiken biels ’32,50;
diagonaalscherm ’ 70,-;
toogscherm ’ 78,-; zwaar
PLANKENSCHERM ’ll5,-
Plank 300x15x2 cm ’ 10,50.
Impreg Tuinhout bv. In de
Cramer 18, Hrl. 045-717733
Gewolmaniseerde TUIN-
PLANKEN en palen. Houth.
Jos Kuijpers, Holstraat 43,
Margraten. Tel. 04458-1982
Te koop KERSTBOMEN oa.
Amorika's, Picia, zilverden-
nen. Janssen, T. Brandsma-
str. 4, Brunssum.

Berben's Effectenkantoor BV
commissionairs in effecten

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË,
NEDERLAND EN ZWITSERLAND METEEN

MINIMAAL RENDEMENT VAN 12%
Al meer dan 20 jaargegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies.
Bel voor informatie of afspraak

043-213871
Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht oas»

mmm__mmWMs-_--_-_-m
Vaak verkopen wij huizen die de krant net

niet halen. Zoekt u een huis, laat u
vrijblijvend inschrijven.

Zie ook ons showvenster St. Franciscusweg 16
en Oliemolenstraat 3

SIMPELVELD:
Karakteristiek vrijst. woonhuis. Opp. 749 m 2, 3r. sik ~i
nieuwe keuk..badk., geh. onderkeld., zeer grote zold* 'met vaste trap. Nad. geg. op aanvr.

EYS:
Mr. dr. Froweinweg 30. Mooi gel. semi/bungalow, 3 rif
me slpk., grote woon/eetk., dubb. garage, grondopp
2245 m 2. Vr.pr. ’ 309.000,- k.k.

NEERBEEK: 1
Neerbekerstr. 69. Halfvrijst., keurig onderh. woonhuis I
3 slpk., grote woonk., eik. aanbouwkeuk., parketvloeren Jl.
Garage. Moet v besl. van binnen zien. Vr.pr. ’ 139.500,-
-k.k.

»^
BRUNSSUM:

Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 slpk., lux'
badk., woonk. 60 m°, opp. 379 m 2, bwj. '89. Vr.pf

’ 383.000,- k.k. Event. inruil van patiobung. mogelijk.

VIJLEN:
Weideklokje 21. Vrijst. wh. opp. 280 m 2, gr. woonk., h»
open aanb.keuk., 3 slpk., badk./ligbad, vaste trap na*.
zolder, bwj. 1989, garage. Vr.rp. ’ 249.000,-k.k.
Martinusstr. 2. Ruim vrijst. wh. opp. 350 m 2, 4 slpk., tM '.
1958, garage. Vr.pr. ’ 245.000,-k.k.
Aan de Wolf 4. Vrijst. wh., woonk. en keuk. uitgebouwd
3 slpk., vaste trap n. zolder, garage. Vr.pr. ’ 259.000,-kJ*

WIJLRE
Elkenraderweg 7. Vrijst. wh., opp. 767 m 2,3 slpk., grotB,
garage, mooie tuin. Vr.pr. ’ 269.000,-k.k.

LANDGRAAF L
Neerbraak 34. Halfvrijst. op woonerf gel. goed onderd
woonh., 3 slpk., tuin op zuid. Garage 27 m 2. Vr.p' f
’ 167.000,- k.k. «ijkpst

GULPEN/INGBER «src
Lemmensstraat 14. Vrijst. landelijk gel. landhuis met ’ atfel
slpk. geheel onderkelderd. Grote garage. Opp. 450 m i^j
Vr.pr. ’ 389.000,- k.k. foeifel,

WAHLWILLER «ükOude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 slpk., app. keuk./W
keuk., op 535 m 2grond. Vr.pr. ’ 209.000,-k.k.

BUNDE
Lindelaan 74. Uitstekend gerenoveerd halfvrijst. wh. m* 1'ijj'4 ruime slpk. Pand is voorzien van nieuw toilet, badk. ef1. et
nieuwe geïsoleerde kap op het huis. Vr.pr. ’219.000.' r^
k.k. U kunt er morgen intrekken. j,

HULSBERG S
Aan de Dorenkoel 39. Halfvrijstaand ruim woonhuis me' 'Uu
3 slpk., grote tuin, garage met berging. Vr.pr. ’ 183.000,' Jasj
k.k. De ruimte van dit huis moet u van binnen zien. «leifcrj

HEERLEN-N. Sfv,
Van Heuvel tot Westererf Hof 26. Riant landhuis, woon- ?,,
kamer ca. 65 m 2, 4 royale slpk., opp. 655 m 2, grotekelder, (^
grote garage. Rustige omgeving. Vr.pr. ’ 409.000,- k.k. naalic,

HEERLEN
Bekkerweg 75. Zeer ruim halfvrijst. woonh. woonk, ca. 6» jj
m 2, 3/4 slpk., luxe badk., mooi aangel. tuin. Vr.pf

’ 266.000,-k.k.
Zandweg 7. Op goede stand gel. halfvrijst. herenhuis. 9'
woonk., eiken parket, 5 ruime slpk. recente aanbouwkeU' j»-
ken m. apparatuur en badk. Prijs n.o.t.k. 'Gerard v. Brunningstr. 5. Uitstek, gel. ruim halfvrijst. He- Je
renhuis, 4 slpk., woonk. 68 m2. Moet u van binnen ziefl- 1^
Vr.pr. ’ 279.000,-k.k. li6
Fossielenerf 478. In perfecte staat verk. halfvr.st. woon-
huis met carrjort, 3 slpk. Vr.pr. ’ 129.000,-k.k. Kr,,
Lirp 16.Rustig gel. royaal vrijst. landhuis. Opp. 550 m 2 s^
slpk., inpand. garage. Vr.pr. ’ 335.000,-k.k. r

*«]
NUTH

Reukenderweg 5. Vrijstaand woonhuis op 770 m 2grond .
5 slpk., woonk. 40 m 2, grote gesl. keuken. Vr.pf- "3

’ 239.000,- k.k. ?
WIJNANDSRADE

Teheuxstr. IA. Nieuwbouw semi-bungalow, 3 slpk. Opl- Q<
mei/juni. De bouw is halverwege. Prijs ’ 238.000,- v.o.n- bj

>*MAASTRICHT M
Hondlusdomein 42. Bwj. 1988. Uitstekend tussenge' %
ruim woonhuis, perfekte staat van onderhoud, met studi"'
vrij uitzicht op grote vijver. Vr.pr. ’ 209.000,-.

Bi
TE HUUR

Kerkrade-W. 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes me' $
1800m 2bedrijfsloods. Ook in te delen in units v. 600 m 2

TEKOOP GEVRAAGD
Woonhuis, vrijstaand/halfvrijstaand, 10/15 km Duits«
grens.

Wij hebben ca. 543 potentiële kopers ingeschreven
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezif'
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijt»")'
vend!

WIJ DANKEN ONZE CLIËNTEN
VOOR HET GENOTEN VERTROUWEN

IN DIT SUCCESVOLLE JAAR,
EN WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG 1992.

ZUID-LIMBURG
vanaf ’ 250.000,-k.k.

Interessante aanbiedingen, waarmee in overleg met
opdrachtgevers niet geadverteerd wordt. Geefons uw

wensen te kennen, misschien kunnen wij u van dienstziJn
MERKELBEEK

’ 280.000,-k.k.
Woonhuis met landelijke ligging en uitzicht. Optimale

privacy. Woonkamer, woonkeuken, bijkeuken,
4 slaapkamers en badkamer. Tuin en garage.

Uitstekend onderhouden.
HULSBERG

’ 365.000,-k.k.
Landhuis met garage en tuin (2500 m 2). Woonkamer (-
-70 m 2), keuken, kelder, 3 s.kamers, badkamer en zolder-

SITTARD

’ 450.000,- k.k.
Landhuis met royale indeling.

Garage en tuin (met zwembad).
MEERSSEN/HOUTHEM

’ 465.000,- k.k. 2Zeer fraai herenhuis met garage en tuin (± 2000 m ).
woonkamer met ruime afmeting, woonkeuken, kelder,

4 slaapkamers, badkamer en zolder.

Voor een aantal serieuze gegadigden zoeken wij

BUNGALOWS EN (LAND-)HUIZEN
in prijsklassen van ’ 250.000,- en (veel) hoger o.a-

HEERLEN EN OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Maak met ons kantoor een afspraakom

GEHEELKOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
de verkoopmogelijkheden van uw pand te bespreken-J

■. TROOSTmm ONROEREND GOED
mnW .HEERLEN. TEL. 045-717976 J



Combineer bloemen en ruiten, let wel op kleur

Interieur-styliste
voorstandster van
persoonlijke keuze " Interieur-

styliste
Linda Stahlie
,£)urf voor
je keus uit
te komen."

„Kies je voor een bepaalde interieurstijl of
kleur, doe het dan meteen goed en niet half-
om-half. Kom er mee voor de dag, durfvoor
je keuze uit te komen!!" Linda Stahlie, inte-
rieur-styliste in Gorkum, valt meteen met de
deur in huis als we haar vragen om een paar
goede tips bij de inrichting van de woning.
Zij adviseert fabrikanten, leveranciers en
winkeliers die zich bezighouden met inte-
rieurprodukten bij de totstandkoming en de
presentatie van hun kollektie.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week:
van zondag: 1 december t/m zaterdag: 7 december 1991

I m I
Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruik kost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)

800 34 ’ 19,38 185
900 38 ’ 21,66 209

1000 42 ’ 23,94 231
1100 47 ’ 26,79 257
1200 51 ’ 29,07 279
1300 55 ’ 31,35 303
1400 59 ’ 33,63 325
1500 64 ’ 36,48 349
1600 68 ’ 38,76 372
1700 72 ’ 41,04 398
1800 77 ’ 43,89 422
1900 81 ’ 46,17 445
2000 85 ’ 48,45 469
2200 94 ’ 53,58 516
2400 102 ’ 58,14 561
2600 111 ’ 63,27 610
2800 119 ’ 67,83 656
3000' 128 ’ 72,96 703
3300 141 ’ 80,37 774
3600 154 ’ 87,78 847
3900 166 ’ 94,62 915
4200 179 ’102,03 986
4600 196 ’111,72 1080
5000 214 ’121,98 1179
5500 235 ’133,95 1293
6000 256 ’145,92 1411
6500 278 ’158,46 1529

Tip: Tochtstrips. U stookt nietvoor devogels!!!

Hypotheekmarkt
trekt weer aan

Het derde kwartaal heeft wat de
woninghypotheken betreft een
sterk verbeterde afzet opgele-
verd. In deperiode januari tot en .
met september 1991 werden er
landelijk 146.000 nieuwe woning-
hypotheken ingeschreven.
Op basis van de cijfers over de
eerste drie kwartalen verwacht
de Rabobank dat de totale afzet
over 1991 slechts vijf procent la-. gerzal zijn dan in 1990.

Het tweede en derde kwartaal
van 1990 gaf een duidelijk daling
te zien. Deze ontwikkeling heeft
zich in het eerste kwartaal van
dit jaar voortgezet. De eerste drie'
maanden werden er 30 procent
minder nieuwe hypotheken in-
geschreven dan in dezelfde pe-
riode van 1990.

De omslag bleek in het tweede
kwartaal; een toename van het
aantal inschrijvingen met 3 pro-
cent. Het aanvankelijke markt-
verlies werd echter in het derde
kwartaal voor een groot deel

weggewerkt. In die periode was'
de afzet van nieuwe woninghy-
potheken 26 procent hoger dart
in hetzelfde kwartaal vorig jaar. '

Marktaandelen
In de eerste negen maanden van"
dit jaar deed zich enigeverschui-
ving voor in de marktaandelen ,
van de diverse hypotheekaanbie-
ders. Zo bereikte de Rabobank"
met ruim 30 procent een hoger
marktaandeel, terwijl enkele an-
dere aanbieders terrein verloren
en tot iets onder de 15 procent
daalden.
Het marktaandeel van de spaar-
banken bleef vrijwel gelijk op
ruim 6,5 procent. Bij de bouw-
fondsen was er ook sprake van.
enige toename tot iets boven de
5 procent. De verzekeringsmaat-
schappijen lietenvanaf het begin
van het derde kwartaal een licht
herstel zien. Met ruim 10 procent
lag hun aandeel fractioneel bo-
ven dat van 1990.

overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 10 december 1991
De rentetarieven op dekapitaalmarkt zijn de afgelopen week nauwe-
lijks veranderd. Dit had ook zijn effect op de hypotheekrentetarieven.
Wij noteerden geen wijzigingen.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr by fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. inpet. constant
Naam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10.20 6,23 4,15
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,60 6,56 5,08
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,56 5,08
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,75 3,77
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,75 3,77
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,50 5,75 3,77
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,70 5,92 3,91
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,70 5,92 3,91
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,40 5,69 3,73
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 9,30 5,62 3,67
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9.40 5,69 3,73
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,28 4,87
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,10 6,21 4,82
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,99 3,96
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,90 6,06 4,02
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,40 6,42 4,97
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,56 5,08
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,70 5,86 3,87
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,70 5,86 3.87
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,65 3,67
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,80 3,79
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,20 6,28 4,87
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,80 5,90 3,86
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,70 5,92 3,91
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,70 5,92 3,91
NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,49 5,03
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,56 5,08
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,70 5,91 3,90
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,70 5,91 3,90
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,90 6,05 4,01
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,40 6,30 4,87
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,37 4,93
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,40 6,42 4,97
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,60 6,56 5,08
Spaarbank Limburg spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,72 3,73.
Spaarbank Limburg spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,60 5,80 3,79
Spaarbank Limburg arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 6,21 4,82
Spaarbank Limburg arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,50 5,74 3,76
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,50 5,76 3,78
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,50 5,76 3,78

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy- ;
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwT-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.

®Copyright 'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

Linda Stahlie adviseert daarom bij
het maken van nieuwe combinaties
goed op kleur, vorm en materiaalge-
bruik te letten. Door tenminste één
van deze aspecten op elkaarte laten
aansluiten ontstaat een harmonieus
geheel.

jy ac hedendaagse woonmodeRJlkt volgens haar een persoonlijke
nog altijd een belangrij-

J*>] te spelen. „Je ziet steeds meer
r^rieur-elementen met een ver-
ij*1 en steeds minder dat een heel
t*rieur bij wijze van spreken uitP en dezelfde winkel komt. Het is
K*er om je interieur stap voor
r* samen te stellen met elemen-
j?van verschillende oorsprong. IkJ* dan bijvoorbeeld aan acces-
t~es of kunst uit landen waar je|*t vakantie bent geweest. Zon in-'fiem- leeft."

Als voorbeeld noemt zij o.a. stofdes-
sins: „Je kunt rustig bloemen, rui-
ten en strepen in je interieur combi-
neren, mits de kleuren kloppen.
Meubelen en accessoires hebben
hun eigen 'vormtaal. Je kunt wel
twee, maar niet tien verschillende
vormen zomaar naast elkaar zet-
ten."

Verlichting
Een ander belangrijk aspect voor
een sfeervol interieur is de verlich-
ting. Voor velen misschien wel het
moeilijkste onderdeel van de hele
woninginrichting. Hoe denkt Linda
Stahle over de populaire halogeen-
verlichting?

L levendig houden van een inte-
t j*r hoeft volgens Stahlie niet
L~r te zijn als je kiest voor goede
r^ lselementen en rustige fond-
L riUren- Met accessoires en andere„Verdelen kun je dan zorgen voorjSseling.
I^rnerkt in dit verband op dat erjjj*ds meer vraag is naar kwaliteit;jj^1 mooie meubelen en hoogwaar-
TOn materialen die niet de goed-
>W?ste ziJn' maar waar je langer

van kunt hebben.

SPecialist
„Om een wanddecoratie aan te lich-
ten kan halogeen heel mooi zijn.
Maar halogeen-licht is ook gauw te
fel, te hard. Er is momenteel enorm
veel keus in sfeerverlichting, de ge-
wone voet plus kap dus. Probeer
aan de hand van een deskundig ad-
vies een balans te vinden tussen
halogeen en conventioneel licht.
Sfeermakers bij uitstek zijn nog al-
tijd de kaarsen."

betere meubelspeciaalzaken
s DDen binnenhuisarchitecten in

Ist, diekunnen adviseren om tot.
*tL goec*e basis-samenstelling teH^en. Veel mensen hebben nog
j^ds een zekere drempelvrees om
ti dergelijke specialist in te scha-den.

büjkt zó'n advies goedkoper

Iw !oop de consument minder risicokostbare miskopen.

" Het karpet vervult in veel gevallen defunctie van 'liggend kunstwerk'

Kerstartikelen vaak milieu-onvriendelijk

Ideeën
Om als leek toch aan goed de
ideeën te komen adviseert Stahle
regelmatig buiten- en binnenlandse
woontijdschriften te kopen. Maak
daaruit een plakboek van wat je
mooi vindt. Noteer ook namen van
fabrikanten, leveranciers, verkoop-
adressen en dergelijke. Zo krijg je
een goed houvast bij het bepalen
van je eigen smaak en weet je ten-
minste watje zoekt.

w. interieur-styliste merkt op dat
het wisselen van de

ljjs°enen op sfeervolle wijze tot
ïI,J^S kan komen in huis. Zo zijn er
«J^eubelen met verwisselbare hoe-
W enk in dat verband eens aan
%h °mer" en een winterhoes. Een«Passend kleed op een eenvoudig
Ne.tafeltje maakt het geheel com-

t en ga zo maar door.

Het is volgens de XX een goede zaak dat de spuitbussen met
kunstsneeuw geen drijfgas meer bevatten. Maar, zo zegt de XX,
het wordt nu tijd dat ook de milieu-onvriendelijke aluminium
bus verdwijnt. De produktie van aluminium kost namelijk veel
energie, aldus XX.

Fabrikanten van kerstversieringen dienen in toekomst op de ver-
pakking aan te geven welke stoffen zij voor de vervaardiging van
de artikelen gebruiken. Hierdoor zijn de mensen beter in staat
om een keuze te maken.

Hiervoor pleit Konsumenten Kontakt in zijn blad Koopkracht
van deze maand. XX vindt dat nog veel te veel gebruik wordt
gemaakt van de schadelijk stof pvc.

De consumentenorganisatie adviseert om zelf kerstdecoraties te
maken met gebruikmaking van bijvoorbeeld papier en takjesvan
denne- of hulstbomen.

Kunst
*«Srit$ andere inspiratiebron om mee
1^ c °mbineren is kunst. Via de
"6 jj.st-uitleen-centra bestaat de mo-
'% id om kunst te lenen. Hetlt,*e daarvan is dat de consument
Op stvverken kan inruilen als hij ers^-Hitgekeken is. Sculpturen en
i^ jderjjen geven het interieur ook

**ccl persoonlijks.

Zelf een kachel of
fornuis metselen

concept van houtgestookte warmte-
bronnen die hun weerga niet vin-
den wat zuinigheid en rendement
betreft: de zogeheten 'Finovens.

Het boek is beslist niet alleen theo-
retisch opgebouwd. Stap voor stap
(en wat de metseltechniek betreft:
laagvoor laag) wordt beschreven en
in beelden aangetoond hoe je als
min of meer handige dhz-metselaar
zon Finse houtkachel kunt bou-
wen, en er wordt een veelheid aan
keuzemogelijkheden aangedragen.

'HetbrJ; eerste Nederlandstalige
k 5 l over het zelf bouwen van

IS'- Zo kondiSt uitgever
st^ ** het jong-
Vs rk van auteur Willem Aal-
°t-rn aan' et *s inderdaad een
«r £erkelijk boek. Want wie zou

eze waarin we de ze-
-sils ngen van het c.v.-systeem
"^n summum van verwar-
h^^stechniek geaccepteerd
4rr,k en> nog willen denken aan
stichtelijk klussen met bak-
t^s en> vuurvaste steen, mor-
foj^ nz- om zélf een kachel,
'tl e]?ls > bakoven of open haardIKaar te metselen.?

Ook voor barbecues, open haarden,
schoorstenen, enz. zrjn voor een
bouwtechnische leek begrijpelijke
werktekeningen opgenomen, vol-
gens een uiterst praktisch 'recept'
dat door de auteur is ontwikkeld.
Om het zoeken naar leveranciers
van de specifiek benodigde mate-
rialen te vergemakkelijken is een
complete adressenlijst opgenomen,
aangevuld met verwijzing naar va-
klieden door wie je de klus kunt
laten doen, als je er zelf niet aan
durft. Voor nader advies kan de le-
zer eventueel ook de auteur van het
boek zélf bellen.

'Gemetselde kachels, fornuizen en
open haarden' (ISBN 90 6248 696 7)
is bjj de boekhandel verkrijgbaar
voor 39,90 gulden. Een 'warm-inspi-
rerend' boek.

i°Sofie die aan Aalders' boek
Kd. ,^}dslag ligt is nogal uitda-
»6^ben de centrale verwarming
K^eve We meer negatieve dan po-Wi, eiSenschappen in huis ge-
h%t> Hrmt een deel van de bood-
-s?erW Aalders in zijn boekv*nt?evalwet de cv WOl"dt in de meeste
k* enpil ondoelmatig en allesbehal-"Hl. crg»ezuinig gestookt, betoogt

S^^tief voor (of een aanvul-
Nrs*S\ het bestaande verwar-tel-SSieem dat h« aandraagt iseTO 0p het Scandinavische # Zelf een 'Finoven' metselen, een uitdaging voor een handige dhz-metselaar.

mmmmmmmWÊÊAÊÊ-WÊÊÊ-ém--^
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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 (^^_)
5. DeLaHaye Hoensbroek 045-223434 _W_
6. Pickee Landgraaf 045-326767 |||
7. Simons Landgraaf 045-318182 'NVM
8 Ernens Voerendaal 045-752142 V___6

j£js PAULISy SIMONS
"W^^ MAKELAARDIJ B.V

ASSURANTIËN TAXATIES
HYPOTHEKEN-FINANCIEN.

I EURDFAWEGZUID 214 ÜBACH OVER WORMS

I Übach over Worms:
I Perfekt onderhouden halfvrijst. woonh. met cv., ga-
I rage, berging en tuin. Ind. o.a. woonkamer, keuken,
I badk., 2 slaapk. en zolder. Vr.pr. ’ 135.000,- k.k.

I Nieuwenhagen:
I. Ruim halfvrijst. woonh. met garage en tuin. Ind. o.a.
I ruime entree, woonkamer, keuken, badcel, 3 slaapk.
I en zolder (via vaste trap). Vr.pr. ’ 149.000,-k.k.
I Eijgelshoven:
I Mooi gel. halfvrijst. woonh. met garage, berg. en
I tuin. Ind. o.a. grote woonk. (uitgeb.), keuken, bij-
I keuk., 3 slaapk., badk. en zolder. Prijs ’ 159.000,-
I k.k.

Hulsberg:

’ 185.000,- k.k.

I Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00-13.00 u.

| 1 045-318182

Pickee.Van Huis Uit Aktief!
BRUNSSUM: vrijstaand
woonhuis met gas-c.v., ga-

j^riÊÉfc ra9e en 'u'n 9ele9en aan
de rand van ne centrum.
Ind. souterrain: div. berg-

" " „ai en hobbyruimte. Part. enBSF*"* 1e verd.: woonk. met par-
BE888a___jIaJK ketvloer, keuken, groot ter-

ras, 4 slpk., badkamer.
Prijs ’ 199.500,-.

_L — i——^^M———'

EYGELSHOVEN: prachtig gelegen haltvrijstaande woningen
met gas-c.v., garage met extra bergruimte en mooie tuin (op
't Zuiden gelegen). Uitstekend geïsoleerd; ankerloze woning-
scheidende muur. Ind. 0.a.: L-vormige woonk. met keuken
(tot. ca. 43 m 2.Bijkeuken, berging, 3 slpks., badk. met o.a. lig-
bad en douche, vaste trap naar de zolder. Grote hobbyruimte
(mogelijkheid 4e slpk). Koopprijs vanaf ’ 244.000,- v.o.n. ex-
clusief renteverlies.

HEERLEN-ZUID: kantoorpand (voormalig woonhuis, geheel
als kantoorpand ingericht). Gelegen aan de buitenrand van
het centrum, goed bereikbaar. Ind. o.a. royale hal met recep-
tie. 7 kantoorruimten, toiletgroep, keukentje, archiefruimte (to-
taal ca. 215 m 2). Inclusief complete stoffering en ged. gemeu-
bileerd.
Prijs ’ 195.000,-k.k.

-SMhtS, HEERLEN-ZUID: vrijstaand
""'tr. herenhuis aan de buiten-

*.'i. ML——W. ran<* va(l ne cen,rum- us~_____T^*\J!i'^ tig en blijvend goed gele-

j^yjHplSjk'" 'l stekend onderhouden. Ind.
\\______w3ÊKÊ EfH** o.a. Sout.: ook van buitenaf

bereikbaar, grote garage,
waskeuken, 2 slpk., badk. Beg.grond en 1e verd.: royale li-
ving (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) met diverse
terrassen.
Prijs ’ 465.000,-k.k.

«HEERLEN: woonhuis met gas-
c.v., garage/berging en tuin. Ind.
o.a. provisie-kelder, woonkamer
en suite, serre en keuken. Ie
verd.: 3 slpk., badkamer, 2e
verd.: 2 zolderkamers en zol-
derruimte.
Vraagprijs ’ 128.500,-k.k.

HEERLEN: te koop 16 autoboxen (bouwjaar ca. 1967). Ge-
middelde huuropbrengst ca. ’ 11.520- per jaar. Vraagprijs

’ 105.000,-.k.k.

▲ _&M JL
" A__ ____w- *^i

*^jßßTi**'*y* ■' «nuitiwi'" .ial.*iuiMBHd

HULSBERG: vrijstaande semi-bungalow met praktijkruimte,
olie-e.v , inpandige garage (2 auto's). Rondom tuin (1187 m 2.
Uitstekend onderhouden. Ind. 0.a.: souterr.: provisie-, was-
en hobbyruimte. Parterre: royale hal, L-vormige woonk., eet-
keuken, slpk.. badk met o.a. ligbad en douche. 2 kantoorruim-
ten (gescheiden entree), ook als slpk. te gebruiken. 1e verd.:
2 gr slpks., zolderruimte. Prijs ’ 420.000,- k.k.

HULSBERG: halrvrijstaand woonhuis met gas-cv., berging en
tuin. Rolluiken. Ind.o.a. provisiekelder, L-vormige woonkamer,
werkkamer, keuken, bijkeuken, tuinkamer en wasruimte. 1everd.:
3 slpk., badkamer, 2e verd.: zolderruimte.Vraagprijs (mcl. ged.
stoffering) ’ 159.000,- k.k.

KLIMMEN: prachtig gelegen vrijstaand landhuis met gas-c.v.,
2 garages, (inpandig), zwembad en grote, goed aangelegde
tuin (totaal 2.091 m 2). Ind. o.a. sout.: 2 garages, berg-, wijn-
en provisieruimte. Part.: royale hal, L-vormige woonk. met
open haard (± 50 m 2), eetkeuken, bijkeuken, 2 kantoorruim-
ten. 1e verd.: drie slpks., badk., zolderruimte. Prijs op aan-
vraag.

SCHAESBERG-NABIJ CENTRUM: tussengelegen woonhuis met
gas-c.v., berging en tuin. Pand is achterom bereikbaar. Ind. o.a.
woonkamer, keuken met app. Tuinkamer. 1e verd.: 4 slpk., alle
met muurkast. 2e verd.: vliering. Prijs ’ 119.000,- k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand
landhuistype (bouwj. 1981)

» met gas-c.v. en inpandige
_^ÊÊt_ _____ garage en mooi aangeleg-

\ ' Pfc de tuin. Rustig en blijvend
IIV goed gelegen. Muren en■"■PIK dak geïsoleerd. Duurzaam

__\ JÊt "—f- u uitvoeringsniveau. Goed
JÊmÊ onderhouden. Ind. 0.a.:

HoflÉf^MN woon- eetkamer met pla-
\_\fgf\ "^ vuizenvloer en open haard,

'"" keukeninstall. met app.,
drie slpks., ruime badk. met o.a. ligbad en douche. Geschei-
den toiletruimte. Zolderberging. Koopprijs ’ 298.000,-.■SCHAESBERG: uitstekend on-

derhouden woonhuis met gas-
c.v. en tuin. Bouwj. 1982. Ge-
heel geïsoleerd, ged. dubb.
begl. Ind. 0.a.: ruime woonka-
mer, keuken, bijkeuken/ber-
ging. 3 slpks., badkamer en
zolder. Prijs ’ 150.000,-k.k.

SCHAESBERG:

■"""""""""""■*****»********l""""""**S". ,s *****§ kamer en toilet.
Part.: ruime hal, toilet, L-vormige woonkamer met parketvloer.
Bet. keuken met inst. en app. 1everd.: 3 slpk., waarvan 1 met
vaste wastafel. Bet. badkamer met ligbad, douche, 2 vaste
wastafels en toilet. Koopprijs/ 298.000,- k.k.

BOUWTERREINEN
KERKRADE-WEST: bouwterreinen vanaf ca. .500 m 2 tot
650m2. Koopprijs vanaf ’ 60.000,- k.k.

SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste-
kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum.
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend
van ca. 500 m 2tot 1013 m2. Prijzen vanaf ’ 102.000,- v.o.n.

Taxaties,
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale.

Maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.30uur.

Ook 's zaterdags
geopend van

9.00 tot 15.00uur.

En verder volgens afspraak.

Heerlenseweg 22. I JLn I
6371 HS, postbus 31193, 1111l

6370 AD Landgraaf. I NVM I Rt

PlCkée makelaardij bv

Rujme woningen^
in Hoensbroek vooreen A
RUIM EIGEN HUIS. H
Want zo mag je een huis in deze '^Psrx'i^ nP Hifi **
Bovendien wordt gebruik Ü^^arf-^ wk^^j.<^r
gemaakt van duurzame " "''--S^&if^iv '^J^SL^^^rmaterialen, ankerloze Ir^SdwW-fcjW IVYspouwmuren en I^^

tt*r
optimale isolatie. "\T\jtt*
U ziet het: op kwalitieit " INSPRAAKBJJ AFBOUW. V *
wordt niet bespaard. Dus b.v. tegels in de kleur die üwilt en andere zaken die nu net

dat persoonlijke tintjeaan uw huis geven., " MET GARAGE (te koop of te huur).
| De keus isaan u. Op dit moment geen financiële ruimte om te kopen?
[ Itmu ' tffirL . Dan huurt u toch, met recht van koop!

t»»o Cvi kHri «an t»i.i

KRAPPE PRHS.

I , ’144.000,--
-—. CSJ f"r*"h'|j j j l)-'t m:'K u wel zeggen.

/'^~¥é' —P- 7 ' WC- ft-7\ Èn vrij op naam, dus
| ' y££. "««qpw..» mi [><J Keen ekstra küsten,

_% ~-J\ f\ BlJjiLj-r>_Ei£ tfD *" Bovendien: subsidie-er 'T&T3L P'"* \T| mogelijkheid tot

Hf gö r J II max. ’41.000,—!!!

_L_JL_iJ ï ._ J| il PRIMA PLEKJE.
-x- mßß^^__o^i—mmMm_\ \ _=__toê—W—4^ In ilet centrum van

' ' Hoensbroek, aan de

DAAR MOET V MEER VAN WETEN? Stationsstraat, oploop-

Bel onskantoor in Hoensbroek, 045-223434. a[*tand va","«."a,,01n "Wij zullen u graag alles al1" «Cma^"|k, Ü,Ch,b"

vertellen en voorrekenen. E" °»k dlth,b'l de„
Ook over de (lage) uitvalswegen en alle
maandlasten openbarevooraen.ngen.

Steens /De ia Haye/Wald/Dogge
MAKELAARDIJ ONROEREND GOED - ASS U R ANTI E- ADVIS E U R S

Geopend (_w'—\l HOENSBROEK
Maandag t/m vrijdag ___ HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden BH 6432 GH HOENSBROEK
's zaterdags 10 00-J2. 30 uur |fy|yjyj TEL. 045-2234 34 . FAX 045-2 3003 3

Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.
En de makelaarweel van wanten en kranten.

i

HOENSBROEK HOENSBROEK
Vraagprijs ’ 159.000,- k.k. Vraagprijs ’ 109.000,-k.k.

Groot, goed onderhouden woonhuis met veel Uitstekend onderhouden woonhuis met bef?
ruimte en mogelijkheden. en tuin.
INDELING: INDELING: J
Souterrain: provisiekelder. Begane grond: gara- Souterrain: pr.kelder. Beg. gr.: entree, wooj"
ge, woonk., keuken, toilet, werkplaatsen, tuin. 1e mer, keuken, toilet, serre, grote tuin met bui»
verdieping: woonk.,"slpk., berging, badk. 2e bergingen. 1e verd.: 3 slaapk., badkamer"
verd.: 3 slaapkamers en een berging. Alg.: gas- douche. 2e verd.: bergzolder. Alg.: zeer go*
cv., goede staat van onderhoud. Een pand dat staat van onderhoud, hardhouten kozijnen, W
beslist van binnen gezien moet worden. ligging. Aanvaarding in overleg. Perc.opp.vi. ''m 2.

HOENSBROEK HOENSBROEK' Vraagprijs ’ 85.000,-k.k. liwuiwunww%

_k. ;, Uitstekendon- Vraagprijs ’ 95.000,-k.k.
jmët ;)' f., derhouden In het centrum van Hoensbroek bieden wij *

mJß__—_^BßßSï_m_\' i (°nlan9s 9ere~ voormalige cafépand aan. Dit object dient ge"*
WmêÉ noveerd), gesi- te worden gerestaureerd. Voor indeling en *I tueerd appar- stand bezichtiging na afspraak. PerceelopP

I tement in het vlakte 680 m 2. Na verbouwing een goed W» _
I centrum van gingsobject.
3 Hoensbroek. -■ INDELING: HEERLEN ' r■HHHHUhH sout.: nccni_ti*i

Par. (4e verd.): entree, keuken met aanbouw, Vraagprijs ’ 109.000,-k.k.
betegeld toilet, betegelde badkamer met bad, ; Uitstekend» I
douche en vaste wastafel, berging, ruime woon- _|Jl|||MMj|lififir-*|li'|inßriÉfc*llWl Verhouden\ C
kamer, 3 slaapkamers. Alg.: uitstekende ligging, him ■■ I senwoning <[ j
lift aanwezig, huismeester. Bpfl I achteringare

Ren mog«' "

Vraagprijs TOTAAL ’ 175.000,-k.k. '^^~"^ÊOmwi!Xm leenautoop< \
Woonhuis ’ 125.000,- k.k. ■ gen terrein .

Loods ’ 50.000,- k.k. ■■■■■■■■■■■^■lINDELING:
ji-. Voormalig Sout.: geheel onderkelderd en verdeeld in P^ v
Wf~-c.2;-:. woonhuis met keld., hobbykelder, c.v.-ruimte, stalling. Beg.? t
Tjii'iTirffT*r -ii t"' <SJj^ loods en ver- entree, woonkamer, keuken, toilet, ruime tuin " \*~*p ""!**""?—llr -" dere aanhorig- achteringang. 1e verd.: 3 slaapk., badkamer* }: ■ fl -J7^~- heden. douche en vaste wastafel. 2e verd.: vlfej
É-SSiéS M<: Ê INDELING: Alg.: zeer goede staat van onderhoud, perc*
—_____J/^ffi&—S^_wÊÊÊm Sout-: prkeld. oppervlakte 135 m 2.Goede buurt. Aanvaarding i
fr* fc^HaHßteifh nm. BINGELRADEloods, achteringang. 1e verd.: woonk., keuken,
studeerr., toilet, fraai dakterras. 2e verd.: over- ’ 205.000,- v.o.n.
loop, bet. toilet, 3 slaapk., compl. badkamer. Al- Binnenkort starten wij met de bouw van 4 halj*j
gemeen: representatief karakteristiek woonhuis. staande semibungalows. De objecten zijn "JlEen object met legio mogelijkheden. Onder- van opzet met op de begane grond een slaaf!
houdstoestand GOED. Huuropbrengsten moge- mer.
lijk. Kan gescheiden worden aangekocht. INDELING:■ entree, toilet, woonkamer, keuken, badkan"

wasruimte, carport c.g. mogelijkheid tot gaf*
tuin. 1e verd.: overloop, 2 slaapkamers.

BOUWGROND
HOENSBROEK

’ 100.000,-k.k.
Op een uitstekende lokatie in Hoensbroek bic*
wij een perceel bouwgrond stronkvrij aan. Brt
te 15 meter, diepte 50 meter. Details m.b.L
bouwverordening zijn op ons kantoor verkrijgt*

Steens/DekHaye/Wald/Dogge
ASSURANTIK-AttVI'SKHKS - MA K r. I. AARD IJ ONIOERKNI) COEI)

GEOPEND: f X V HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag IA*A : HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden 11 I 6432 GH HOENSBROEK
's zaterdags M*lV TEL- «"-5.223434

10.00-12.30uur llHWil FAX 045-230033. f
J

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
HOENSBROEK ££== ’ 239.000,-k.k.

B deerkamer 23 m 2;terras + ££

__\ verd.: 2 kamers + zolder. 53
***** Aanvaarding in overleg. *****

KLIMMEN ’ 100.000,- k.k. 35

KLIMMEN ’ 239.000,-k.k. |
s*** Vrijstaand woonhuis, gron- £g
-*-*: *^»^^__^^ dopp. ca. 600 m 2. Ind.: -**-*

HHk sout.: kelders; beg.gr.: hal, *rrzBTBTPI studeerkamer, eetkamer, S— . ft4pjp"tt*9 keuken, woonkamer ca. 46 En|_a m 2, bijkeuken met douche _
5l JB^jiJ^MMr*-*M I + berging en tuin. 1e £fi-a>a| | verd.: 4 slaapkamers. 2e £ï verd.: zolderruimte te be- £

ss* ■l^^^^^^^^^^*l- reiken via vaste trap. Aan- £55 vaarding direkt.

LANDGRAAF

’ 195.000,-k.k-
Halfvrijstaand woonhuis ***=

WmÊSk 9.00x4.40/3.70, keuken £

£ badkamer met bad, dou- 5
che, v.w. en apart toilet; 2e £verd.: zolderruimte te be- ££
reiken via vaste trap. Gron- sjjj
dopp. 1100 m 2.Aanvaar- rss
ding in overleg.

= «——^^^^^X VOERENDAAL
K ’ 153.000,-k.k.

££^^^^H| Mk Woonhuis met garage, £■SB bouwjaar 1988, inhoud 375 £I m 3. Ind.: hal, toilet, woon- £■ kamer met half open com- 5
H-*-*-^H plete keuken 32 m 2, terras ££I + tuin en garage. 1e verd.: ££Ifl I 3 slaapkamers + badka- *==

" H ■ mer. 2e verd.: vaste trap as:■ naar zolder met mogelijk- *****
H-BMfl heid voor kamers. Aan- £

*-*~-IÉ3 3MM I vaarding direkt.

5 " Makelaar o.g. " Taxaties * 3=
35 " Bedrijfsobjecten " Hypotheken ==
££ " Woningen " Verzekeringen

| makelaardij dfc _ |

l (mfmm\ Hoolstraat 42, Voerendaal j§=IN3 mWBXSMEM |
3= NVM Met een NVM-makelaar E
35 ["axÊlaarJ koop jezonder zorgen. 3=

limiiiiii iiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiil

II ____________^_ —
_t_"__-^o'_\r^*^bm—o^* *^-f *__* _^ _te _^___" _^_^ Jtf _fc _\_* 4* lt ifc ïk -fc——_ ——_

___ ——- __£ __C _____-——t__-__-__t^kC*v

; J
ZITCOM f O R T K*ITJ S C~H B6K E K . jf*
Regelbare ontspanning
r—— '■■ ■""" -__m_______\ r 'tWÉÊM El Al onze fauteuils zorgen voor

____*_¥t^Ê-Ü m\'W_t zitcomfort. Maar de
00f___w¥vCh SSE"*) speciale relax-fauteuils in onze

W^SSomm collectie gaan nog een stapje
IL*%' "■'' wÈÊw verder. Die laten zich gewillig

WÈL %tiiiiiïi)] e"<e stanc*manouvreren-Van
MÊm HL. Hfe" licht relaxed tot en met volledig

uitgestrekt. En zo kundig onder-

▲ Een kritische blik leert dat u met een vernuf- I
Comfort in optima forma. Prachtige stoffen bekleding, tige handle de zit- of ligstand regelt.
o.a. dessin-velou^ Makkelijk verplaatsbaar « .Q- S^SSKfl—«** ïd.m.v. zwenkwieltjes. v.a. V+*m9i I ___ ""' —-'"Ook in leer leverbaar. j

Royale relaxfauteuil met swing-systeem. Traploos verstelbare rug en voetensteun d.m.v. Rondom sterkekwaliteit handwish leer
Rondom bekleed met echt leer. Stevige zit. zwakstroom electromotor. In hoogte verstel- gecapitonneerde rug. Apart hoofdkusse "Extra voor draaivoet 225,- bare uitstaphulp. Naar keuze met zachte of Makkelijk verplaatsbaar d.m.v. wieltjes-

va. 2395," Uitgevoerd in stof Z7-fDf- "CO-'*''
Ook in stof leverbaar. Ook in leer leverbaar. Ook in stof leverbaar.

fauteuüerie*
Heel Heerlen zit ermee.—w In de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224.

Ook vestigingen in Utrecht, Zoeterwoude en Oldenzaal.

VOOR UW .PERSOONLIJ KF" fA U TE,,Uj>
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" Claudia Jung, die mo-
menteel de ene hit na de
andere heeft." Jürgen Marcus: na tien

jaar terug in Kerkrade.

HEERLEN - Jürgen Marcus,
Costa Cordalis, Chris Roberts.
Deze topsterren, maar óók Rex
Gildo, Nicole, Freddy Breek en
Andy Borg zijn vrijdag 11 en za-
terdag 12 septemberterug op het
2lste Schlagerfestival in de Ro-
dahal van Kerkrade. Aanstaande
woensdag start - een jaarlijkse
traditie in december - de voor-
verkoop van kaarten op de kan-
toren van het Limburgs Dagblad
in Heerlen (In de Cramer), Kerk-
rade en Geleen.

mas in oktober jongstleden, is
presentator en zanger Dennie
Christian de organisator van dit
jaarlijkse terugkerende gebeu-
ren. Op verzoek van Thomas
(diens laatste wens) zet Dennie
dit festival voort met hetzelfde
team en dezelfde mediapartners,
die steeds bij het schlagerfestival
zijn betrokken geweest. Dat zijn
ook in 1992 de TROS (tv en ra-
dio), Limburgs Dagblad, RTL
Plus, Radio 2 van de BRT en de
Vlaamse Televisie Maatschappij
(VTM).

Na het overlijden van Harry Tho-
Kerkrade: Claudia Jung, Kristi-
na Bach, Jürgen Drews, Klaus &
Klaus, Mare & Dave, Willy Som-

mers, Heimatduo Mei & Judith,
ted Herold en panfluitist Edward
Simoni.

schlagerfestival is inmiddels óók
De basisgroep voor het komende bekend. Behalve de al genoemde

artiesten komen voorts naar

" Claudine Wilde als
serveerster en Nils
Taverniers (Stefan) in
de 'film voor twee
tv-kanalen'.

Film voor twee kanalen
uniek tv-experiment

Uitzending gelijktijdig op Duitsland I en 2. maar inhoudelijk anders

DOOR ALE VAN DIJK

Tienmaal ’Hersens
op hol’bijKRO

Tocht door wereld van wetenschap

Van onze rtv-redactie

KEULEN/HEERLEN - De Duitse tv-zenders
ARD en ZDF ondernemen komende zondag een
uniek experiment. Zowel op Duitsland 1 als
Duitsland 2 zal van 21.00 tot 22.35 uur gelijktijdig
de thriller 'Mörderische Entscheidungen' wor-
den uitgezonden, maar daarbij zal wel de inhoud
verschillen. Alleen in de eerste elf minuten gaat
alles nog gelijk op. Dan splitsen de verhaallijnen
zich om tenslotte toch weer bijeen te komen. De
films lopen in tijd synchroon, maar er zullen
slechts drie momenten zijn dat bij de ARD en.
het ZDF gelijke beelden zijn te zien. Dat zijn dan
sleutelscènes waarin informatie wordt gegeven,
die belangrijk is voor zowel de voortgang op het
eerste als het tweede net.

Regisseur Oliver Hirschbiegel
had zes jaar nodig om de tech-
nisch ingewikkelde uitzendin-
gen voor te bereiden. Naar een
scenario van de Brit Tony Griso-
ni werd gefilmd in Madrid en
Berlijn en in totaal vergde de
Krimi vier mihoen mark.

„Er zijn veel kijkers, die het niet
laten kunnen om via de afstands-
bediening toch nog gauw even
op een ander kanaal te kijken
wat daarwordt geboden," legt de
regisseur de bedoeling van het
project uit. „Wij hebben daar een
speels elementvan gemaakt. Het
'zappen' is nu tot kunst verhe-
ven."

landse programma's over weten-
schap. Daar gaat het meestal om
de gematerialiseerde weerslag
van het menselijk vernuft. Tech-
nische hoogstandjes en zo. Wij
kijken meer naar elementaire
dingen. De werking van het
menselijke verstand, bijvoor-
beeld."

HILVERSUM - „Het moest be-
slist geen wetenschappelijk tv-
magazine worden. We wilden
een programma-formule vinden,
waarin we wetenschappelijke
onderwerpen voor een breed pu-
bliek uit de doeken zouden kun-
nen doen. Met behulp van veel
hoogleraren en andere weten-
schappers is het een ontdek-
kingstocht door de wereld van
de wetenschap geworden. Hans
Böhm is daarbij de gids," legt tv-
regisseur Jop Pannekoek uit.

De eerste aflevering van de serie
zal zondagmiddag de evolutie
van de hersens van de mens tot
onderwerp hebben. Andere afle-
veringen zullen de zin van de
wiskunde, de taal, de economie,
de tijd en de zwaartekracht be-
handelen.

Pannekoek: „Deze week hebben
we bijvoorbeeld opnamen ge-
maakt voor de aflevering, die
gewijd zal zijn aan de chaostheo-
rie. Daarvoor zijn we in de Pyra-
mide van Sexbierum wezen fil-
men. Een andere lokatie wordt
het Museum voor Nijverheid en
Techniek. We maken ook een af-
levering over zeepbellen. Om
zeepbellen nader te bestuderen
hebben we in Wageningen een
heel instituut ingericht. Er blijkt
zelfs een Franse hoogleraar te
zijn, die de Nobelprijs voor zijn
onderzoekingen naar de zeepbel
heeft gekregen."

Tot devasteredactie van de serie
behoren de hoogleraren Piet
Vroon (psychologie), Hugo
Brandt Corstius (taal), F. van der
Blij (wiskunde) en Nauta (na-
tuurkunde). Voorts zitten de we-
tenschapsjournalisten Jacques
Visser en Herbert
Blankesteijn in de vaste redactie.
Pannekoek: „We zijn nog altijd
zoekende naar een formule van
het programma. De eerste afleve-
ringen moeten dan ook nog als
experimentele afleveringen ge-
zien worden. Als de serie aan-
slaat wil de KRO er zeker langer
dan 10 afleveringen mee door-
gaan."

Böhm en Pannekoek kwamen
tot .de conclusie, dat overal uit-
stekende wetenschappelijke bij-
dragen verschijnen. Elke krant
en elk weekblad heeft een we-
tenschappelijke katern, weke-
lijks worden in Nederland zon
40 openbare lezingen over we-
tenschappelijke onderwerpen
gehouden. Een ongeteld aantal
boeken verschijnt over weten-
schappelijke onderzoekingen.
Böhm en Pannekoek: „Maar
over deze ongelooflijke hoeveel-
heid hersenwerk is op het tv-
scherm nauwelijks iets te zien."

Zondagmiddag om 16.07 uur is
via Nederland 1 de eerste afleve-
ring van 'Hersens op hol' te zien.
In de maanden, waarin Böhm en
Pannekoek nog over de vormge-
ving dachten luidde de werktitel
van het programma nog 'De grij-
ze massa. Voorlopig staan tien
afleveringen op het tv-menu.
Hans Böhm, schaker, presenta-
tor van schaakprogramma's en
medewerker aan 'Ook dat nog',
en regisseur Pannekoek kennen
elkaar al jaren. Pannekoek:
„Böhm belde me een jaar gele-
den op. Hij had contact gehad
met de KRO over een voorstel
een ongebruikelijk wetenschap-
pelijk programma te gaan ma-
ken."

Het duo programmamakers
schakelde in de loop van de afge-
lopen maanden een grote groep
hoogleraren, wetenschapsjour-
nalisten en andere onderzoekers

Vandaag wordt een eerste schifting gemaakt, waarna
volgende week zaterdag het jurerenwordt voortgezet.

De rechtstreekse radiofinale van het 'Leedjeskon-
koers' is op 7 februari vanuit de Harmoniezaal in Lin-
ne.

Centraal in de thriller staan een
man en een vrouw, gespeeld
door Mapi Galan en Nils Taver-
nier. Op het eerste net zijn de
belevenissen van de vrouw te
volgen en op Duitsland 2 wordt
alles verteld vanuit het gezichts-
punt van de man.
Hirschbiegel: „Zijn verhaal is
avontuurlijker dan haar verhaal,
dat wat meer psychologisch van
aard is. Alles is echter zo opgezet
dat het zowel op de ene als de
andere zender spannend is. De
kijker heeft nu zelf de keuze om
te zien hoe het op een bepaald
moment met een hoofdrolspeler
gaat. Wanneer de vrouw bij de
ARD een deur voor de neus van
de man sluit, kan een nieuwsgie-
rige toeschouwer bij het ZDF
gauw even zien hoe de man daar
op reageert. Er wordt dus niet
langer passief gekeken, maar er
is nu actie zowel óp als vóór de
tv. Het gevolg is dan ook dat je
in feite een andere film ziet dan
je buurman, want er zal niet
steeds gelijktijdig worden omge-
schakeld."

Lex Karsemeijer
overleden

BUSSUM - In zijn woonplaats
Bussurn is donderdag op 79-jari-
ge leeftijd Lex Karsemeijer over-leden. Karsemeijer was vele ja-ren de drijvende kracht achter
koren als Sweet Sixteen en Pro
Musica. Hij was ook jaren chef
üchte muziek bij de NCRV. Kar-
semeijers familie heeft dit vrij-
dag laten bekendmaken.Lex Karsemeijer was tot 1952
eén bekend zanger van oratoria.Bij trad op met onder anderen
Jo Vincent, Guus Hoekman enAnnie Hermes. De tenor zong
j"uim tweehonderd keer deMatthaus Passion van J.S. Bach,
onder meer in de Grote Kerk in
Naarden. Samen JohanBodegra-ven was Karsemeijer de pijlervan de bekende Steravondenvan NCRV Radio. Om gezond-
heidsredenen ging hrj in 1975
{fiet vervroegd pensioen als chef
lichte muziek van de NCRV.

Jury buigt zich over 150 nieuwe Limburgse carnavalsliedjes
Evenals de voorgaande vier jaren komen de meeste
deelnemers uit Noord-Limburg: 45. Midden-Limburg
en Maastricht en omstreken leveren 20 inzendingen,
terwijl de Oostelijke Mijnstreek goed is voor 25 schla-
gers. Een en ander toont aan dat het Limburgs Vaste-
loavesleedjeskonkoers inmiddels behoorlijk wortel
heeft geschoten. Opvallend is de bijna voltallige 'aan-
wezigheid' van de meest bekende Limburgse compo-
nisten en tekstdichters.

Toon ook in
Maastricht

MAASTRICHT - Behalve in Sit-
tard (28 januari, 2 februari en
reeds uitverkocht) komt Toon
Hermans met zijn nieuwe show
'Ik heb je lief ook naar de stads-
schouwburg van Maastricht.
Daar geeft de bijna 75-jarige ca-
baretier (zie ook ons katern Vrij
Uit van vandaag) voorstellingen
op dinsdag 28 en woensdag 29
april. De kaartverkoop hiervoor
start vandaag aan de kassa van
de Maastrichtse schouwburg
(11.00 tot 14:00 uur). Per persoon
worden niet meer dan tien kaar-
ten verkocht. Telefonisch reser-
veren is niet mogelijk.

Böhm: „Wij zullen niet te verge-
lijken zijn met andere Neder-

Pannekoek: „En zo gaat elke af-
levering er weer anders uitzien.
Het enige vaste punt in elk pro-
gramma is presentator Hans
Böhm."

Gids
Na lang praten werd besloten
één onderwerp per aflevering te
kiezen en Böhm als gids in elke
aflevering in of buiten beeld te
laten bijstaan door geleerden,
die het thema van de aflevering
beheersen.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk 32 nieuwe carna-
valsschlagers overblijven. Deze genomineerde liedjes
worden in januarivia Omroep Limburg uitgezonden.

"VIAASTRICHT - Vandaag begint de hoofdju-
fy van het Limburgs Vasteloavesleedjeskon-
*oers met het beoordelen van de ingezondenjjedjesvoor het carnavalsseizoen 1991/92. Bij
Omroep Limburg kwamen ruim 150 nieuwe
composities binnen en de uit 24 personen be-staande Limburgse hoofdjury start al vanoch-tend om 9.00 uur in de Maastrichtse studio
"""et haar werkzaamheden.

V. (ADVERTENTIE)

Woonboulevard Heerien is morgen open! _^_an 10.00 tot 17.00 uur heten de 23 huis-, tuin- en keukenspecialisten u hartelijk welkom. __wfff^ffm\___
l_\aZ~Z'.—I I 1 l l l « 1 i 1 i 1 i ■ 1 i 1 , 1 . 1 ■ 1 : J_\ ft k m i*** mr m

ifflÉß ÏÏ2SS2 jANtahl ♦♦Hoté^no süaöuin i\mu.\]}M ihnbakker (ümft'^oim /MOMÉL Sanders fS^%^.- S_Z33l^
l*l*Ïn?t!^L EÏS!!S9'^Ste D°eh?JÏ!r met S?!? win,t*.voor Groertplezieryoor Woonplezier begint Daar hou je 'n leuk Als ook de prijs Exclusief en betaal- U treft't bij Sanders. Wonen op zn Trend en kleur in je '^l-l I■IH H 11 !H k. -X?'Ss^^"* tap-tspeoal.st Gamma. tap-t en gord-nen. binnen en burten. hier. huis aan over! belangrijk is!! baar zitkomfort mooist eigen interieur. '::::*?!!É| o*l WW§§ z_m \WËÈ Ë§§ §§§ §§§r#lBLl Wal [lal ___MB*JSBr''^«men'hïï.0' '"SEJ^S11" Uitgeslapen slaap- Grootste speciaalzaak Sfeervolle Even gezellig zitten Internationale kollektie Gelukkig heeft Een bank van Perida. De voordelige, De specialistvoor Kreativiteit en terrein n|s

((' nao- heden zonder kamermode voor infauteuis meubelen met een meteen hapje en deskjnmeubelen in 'Oasemeer dan 100 Je mooiste plekje op (complete doe-het- geloogd én blank aandacht voor het -,'■■-. , ~ ■ Kt ■V^nen. grenzen. jong en minder jong. 200 modellen. romantisch tintje. een drankje. manou, rotan en pitriet slaapkamers. aarde. zelf-specialist. grenen. detail. In de Cramer X^***" Heerlen-NOOrG
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" Hansßöhm:
„Geen
technische
hoogstandjes,
maar
elementaire
dingen."Van onze rtv-redactie

" Dennie Christian: pre
sentator en organisator.

Kaartverkoop start woensdag
Topsterren terug op

Schlagerfestival

show
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HOENSBROEK-— Zr. ruim vrijst. landhuis

f j-fc' (1973) met absolute priva-
-aJp.., jfc fl| cv. Ind.: gar. v. 3 auto's,

M\-" J_i_ ~~jESSEI_ I "óbbyr., wijnkeld.. entree,

" wHnnHÜßHÜiifl ' hal' '0l1' stuaV- keuk.. eet-
■HJ kam., woonkam.. zonne-■ I terras, 5 slaapkam. 2

5. I badkam., isolatie, veel lu-
I xc. Opp. ca. 1100 m2, inh.

ca. 1000 m3. Prijs n.o.t.k.
' Inruil event mogelijk.

J.NVM Onroerend Goed Makelaardij ,—=—;&« LEEïIAE-tt A
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

*— '
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| ELSLOO. Mlch. deRuyterstraat 44
J Ruim vrijst. wnh. met garage, kelder, L-vormige wnk.
I met parketvt, aanb. keuken, 4 slpkmrs. badk. met

f_\ ligb., douche, 2° toilet, vliezotrap zolder, grotendeels
I geis. tuinop zuiden. Vraagprijs: f). 248.000,- k.k.

■ ELSLOO, Koolweg 21 |
f Vrijst. winkel/woonhuis(ook geschiktvoor kantoor/
I praktijk) met grote garage (12.50 m 2), L-wnmkr, keu-
* ken, 3slpkmrs, badkmr. zolder met vliezotrap, geis.
" vloer, spouw-dakis., grote tuin met veel privacy (tot.
■ perc. 1 998 m 2) Vraagprijs: fl. 285.000,- k.k.
* 'ELSLOO, Stationsstraat 142
■ Whns. met uitbouw, QaiMß, tuin, wnkmr, keuken,
I bijk.. badkmr^-j^JJjCJïïolder, kelder, kunstof ko-■ zijnen er^lö»Tglas. |
|| Vraagprijs: fl. 169.000,- k.k.

■ GELEEN, van Goghstraat 11 I
0 Vrst. whs met grote garage (evt. 2 auto's) en tuin. L-
-b wnk. met parket en o.h. Uitb.: keuken met aanbouwk.

■ 3 slpkmrs, badk met ligb. douche, 28 toilet, kelder.
2 Ged- voorzien van dub. glas.
■ Vraagprijs: fl. 199.000,-k.k.

* GELEEN, Agnes Printhagenstraat 25
I in centrum gelegen hlfvrijst. herenhuis. Beg. grond mi- >■ .me wnkmr., studeerkmr., badk. 1e Verd. 4 slpkmrs, 2a I

M toilet., 2° Verd. 3 slpkmrs mogelijkheid voor 3e toilet. |
| Bergzolder. Voorraad kelder met c.v.-instal. Kleine tuin i
■ metkantoortje en overkapping. (± 65 m2).

t*Vraagprijs: fl. 245.000,- k.k.

■ GELEEN, Wilderbeek 13 I
I Whs. met garage en tuin, L-vormige woonk. met I

H ó.h. Verd.: 4 slpkmrs., badk. met ligb., douche, 2e |
■ toilet, aparte wasruimte; vaste trap zolder met cv.- |
■ install.; voorraadkelder, dak- en spouwisolatie. ■'Vraagprijs: fl. 189.000,-k.k.

£ GEULLE, Broekhoven 9
PVmlg. boerenw. met garage, tuin en huisweiland. Zit- .eet-en slpkm, keuken, berging en stal. Verd. 4 slp-

ruim badk. apart toilet. Ged. zolder, kelder, tot.
I perc. 2845 m 2.Vraagprijs: 245.000,- k.k.

1GEULLE, Graaf Wotter Hoenstraat 1
Hoekw., wnk met parket, aanbouwk + app. 3 slpkmrs, I
badk., zolder, geheel onderkelderd, garage, dubbele |

| begl, dakisol. ged. rolluiken.Z Vraagprijs: fl. 169.000,-k.k.
| KLEIN DOENRADE, Akerweg 17
■ Rustig gel. halfvrst. wnh. metwnkmr, open keuken, 3

" slpkmrs., badk..vastetrap naar 2" etage. 1a +2e eta- ,
ge parketvt ruime garage, beg. dub. begl. dak-

■ spouwis. geh. voorzien van rolluiken.
I 'Vraagprijs: tl. 169.000,-k.k.
I MEERSSEN, Burg. Binkhorststraat 31l"Hlfvrst. whs met uitbouw en kleine tuin., wnk. ± 9,5 m, I
| aanbouwk, badk. slp.kThobbyk, bijk., 3 sl.k., kelder. |
■ Dak-en spouwisol. Geheel v.v. dub. glas.
■ Vraagprijs: fl. 149.000,- k.k.

SOBBICHT, K-v. Bronckhorstlaan 41
Vrijst. landhuis met inpandige gar. en tuin. Ruime

5 woonk. open aanbouwk. met app., 4 slp.k., badk. met
Kgb. en 2e toilet, zolder vaste trap, geheel onder-
kelderd. tuin met veel privacy. Uitst. afw met dak-en
spouwisol. ged. dubbel glas, leisteenvtoer e.d. Totale
inh. ca 885 rr»3. Vraagprijs: f1.315.000-k.k. |

HjSITTARD, Broeksittarderweg 128 I
I Halfvr. whs. met garage »r tuin. Wnk., aanbouwk. met |

H app. Uitbouw- *_»qC^ J-: 3 s'Pk"ll^. badk. met ' |
■r-zitb., z\^^X^i~<. üed. kunststof koz. met dubb.
■_ begl. Ged. rolluiken. Vraagprijs: fl. 139.000,-k.k.

*H STEIN
■ Vrstnd. whn. met garaoe-Ceg. gr. ruime hal, wnk.,
J aaribouwk MlL^iQG^slpkmrs. badk. met ligb.,
■ zolder. , ged. dub.glas.
■ Vraagprijs: 187.000,-k.k.

Ï-URMOND, Odalaan 54
Whs met garageefüaM-V*wnk., aanbouwk. met app. Ien bijk. \&jftf*flU^H(rrirs, badk. zolder, rolluiken |

B 'Vraagprijs* T. 164.000,-k.k.

■ WEUSTENRADE. Gebr. Crousplein 3 |

tßovenwoning met e.v., berging en tuin. Beg. gr. en- |
tree met bijk. Verdieping: badk met ligb. en v.w., apart ■

■ toilet, ruime woonk. keuken, 2 slpkmrs, vliezo-trap

' zolder. Mogelijkheid voor garage.
' Vraagprijs: fl. 95.000,- k.k.

fIUNDE, Kloosterberg 3 U
Jitstk. onderh. app. met zit/slaapk., keuken, douche _
net toilet. Uitsluitend geschiktvoor alleenstaande,
tuurprijs: fl. 644,18/maand (all-in) I
IrXX}R TIENTALLEN RELATIES ZOEKEN WU WEKELIJKS |

WONINGEN IN DIVERSE PRUSKLASSEN.
VOORAF ALTIJD VRIJBLIJVEND ADVIES.

i^J'J-M ' —. I

TE KOOP GEVRAAGD IN BUCHTEN
vrijstaand landhuis/semi-bungalow

Koopprijs tot ’ 400.000,- k.k.

- De gezochte woning moet o.a. voldoen aan de navolgende voorwaarden:
ruime living minimaal 45 m 2, liefst aparte keuken en bijkeuken, één studeer-
of slaapkamer op debegane grond, plus minimaal drie slaapkamers op de
verdieping.
Geen al te grote tuin (ca. 600 m 2). Aanvaarding juli/augustusvolgend jaar.

Gaarne zo spoedig mogelijk uwreaktie onder vermelding van de

' vraagprijs.
Brieven onder nummer HK 184, LD., postbus 2610, 6401 DC Heerlen, osk

Sinds 1938

TE KOOP
BRUNSSUM
Bedrijfscomplex met direc-
tiewoning bestaande uit:
halfvrijstaand woonhuis
(540 m 3) met voor- en ach-
tertuin, halfvrijstaand kan-
toorpand (670 m 3) met
voortuin, overbouwde zij-

I. inrit en achterplaats, op
achterplaats gelegen be-
drijfsgebouwen waarvan
werkplaats (1000 m 3), ma-
gazijnruimte (525 m 3) en
open berging mcl. overdek-
te binnenplaats (1300 m 3).
Het geheel verkeert in een
goede tot zeer goede staat
van onderhoud en heeft
meerdere zakelijke moge-
lijkheden.
Het totale perceelsopp. be-

| draagt 1330 m 2.
Vraagprijs gehele complex

’ 525.000,- k.k.
Aankoop van gedeelten is
bespreekbaar.

SIMPELVELD
I Perceel industriehandels

terrein met mogelijkheid
tot bouwen van bijbeho-
rend woonhuis. Totaal cir-
ca 5000 m 2. Vraagprijs
’185.000,- k.k.

i 50 jaarvertrouwd
met vastgoed

Te huur aangeboden
I ruimte voor

SNACKBAR of
GRILL

boven bar-dancing
Bel Air

centrum Kerkrade
Hinderwetverg. aanwezig.

Geen overname.
Tel. info vrijd.-zat.-zond.

na 20.00 uurI tel. 045-460755 mss?
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11 1
NUTH
Voorsterstr. 11. Uitst. gel.
vrijst. bungalow, cv, inpandige
garage, zonnige tuin, woon-
eetkamer (38m2), parket, keu-. ken, 3 sik., badk., douche, toi-
let, ged. dubb. glas. Bwjr. '63.
Opp.: 535 m 2. Aanv. direct.
Geschikt voor ouder echtp. of
kl gezin. VOOR SNELLE BE-
SLISSER BEDRAAGT DE
VRAAGPRIJS ’ 235.000,-
N.M.W. QUADEN & ZN.

Makelaardij onr. goed
Gelrestraat 4

Munstergeleen
046-519644

lid NVM D2S6I

1 I 1Bij Koninklijk Besluit van 13 november 1991
is benoemd tot notaris te Heerlen:

i Mr. P.J.N.T. Zeestraten

! _JL Mr- M.HJM Tomlov
y7 Mr. PJ.N.T. Zeestraten
f notarissen

zullen in associatief verband, de notariële praktijk
uitoefenen te Heerlen.

Kantoor: Akerstraat 77, 6417 BJ Heerlen
Postbus 201, 6400 AE Heerlen

tel. 045-717044, fax 045-719770

BEEK (L.)
NOTARIS MR. L.J.T.A. BECKERS

TE BEEK (L.)
zal op donderdag 19 december 1991 om 15.00
uur in hotel Kempener, Prins Mauritslaan 22 te
Beek (L.) ex art. 1223 lid 2 B.W. in één zitting bij
opbod en afslag in het openbaar verkopen:
flatwoning, gelegen op de eerste verdieping,
met bijbehorende berging in de kelderverdieping,
plaatselijk bekend Oranjesingel 74 te Beek (L),
kadastraal bekend gemeente Beek (L.) sectie G
nummer 1491-A-30.
Indeling: hal, woonkamer, keuken metcv. ketel,
drie slaapkamers, douche, toilet, berging in de
kelder.
Aanvaarding:vrij van huur- of gebruiksrechten
na betaling van koopsom en kosten.
Betaling koopsom: uiterlijk 30 januari 1992.
Gegadigden dienen op de veiling desgewenst
van hun financiële gegoedheid te doen blijken.
Veilingvoorwaarden: op de verkoop zijn van
toepassing de „Algemene Veilingvoorwaarden
Onroerend Goed 1987" van de Koninklijke Nota-
riële Broederschap, voorzover uit bijzondere
voorwaarden niet anders blijkt.
Nadere inlichtingen, ook inzake bezichtiging, no-
taris mr. L.J.T.A. Beckers, Marktstraat 1 te Beek,
tel. 046-379000.

BEEK(L)
NOTARIS MR. L.J.T.A. BECKERS

TE BEEK (L.)
zal op donderdag 19 december 1991 om 15.00
uur in hotel Kempener, Prins Mauritslaan 22 te
Beek (L.) krachtens bevel van de arrondisse-
mentsrechtbank in één zitting bij opbod en afslag
in het openbaar verkopen:
flatwoning, gelegen op de eerste verdieping,
met bijbehorende berging in de kelderverdieping,
plaatselijk bekend Oranjesingel 72 te Beek (L),
kadastraal bekend gemeente Beek (L.) sectie G
nummer 1491-A-31.
Indeling: hal, woonkamer, keuken met c.v.-ketel,
drie slaapkamers, douche, toilet, berging in de
kelder.
Aanvaarding: vrij van huur- of gebruiksrechten
na betaling van koopsom en kosten.
Betaling koopsom: uiterlijk 30 januari 1992.
Gegadigden dienen op de veiling desgewenst
van hun financiële gegoedheid te doen blijken.
Veilingvoorwaarden: op de verkoop zijn van
toepassing de „Algemene Veilingvoorwaarden
Onroerend Goed 1987" van de Koninklijke Nota-
riële Broederschap, voorzover uit bijzondere
voorwaarden niet anders blijkt.
Nadere inlichtingen, ook inzake bezichtiging, no-
taris Mr. L.J.T.A. Beckers, Marktstraat 1 te Beek,
tel. 046-379000.

WOONHUIS TE HEERLEN
De notarissen prof. mr. A.FI. Gehlen en mr. R.M.J. van
Gent te Heerlen, zullen op dinsdag 17 december 1991 om
15.00 uur in café de Kroon, Gravenstraat 2 te Heerlen, in het
openbaar ex-artikel 1223 lid 2 BW, bij opbod en afslag in één
zitting, verkopen:
het woonhuis met ondergrond, staande en gelegen aan de
Landvoogdstraat 26 te Heerlen, kad. bek. als gemeente Heer-
len sektie L nummer 1054, groot 1.07 are.
Indeling: entree, toilet, woonkamer met open keuken, berging;
1e verd. 2 slaapkamers en badkamer met douche.
Betaling koopprijs: uiterlijk 10 februari 1992.
Aanvaarding: terstond en in eigen gebruik, na betaling koop-
prijs en kosten, eventueel met behulp van de grosse van de
akte van veiling.
Gemeentegarantie: diegene die voormeld pand willen kopen
en deze aankoop wensen te financieren met gemeentegaran-
tie, dienen vóór de veiling in het bezit te zijn van een positief
advies van het Bemiddelend Orgaan Limburg.
Algemene voorwaarden: op deze veiling zijn de Algemene
Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van toepassing,
behoudens die uitzonderingen zoals vermeld in deveilingakte.
Bezichtiging en nadere inlichtingen: resp. te regelen en te
verkrijgen bij genoemd notariskantoor, Tempsplein 25te Heer-
len (tel.nr. 045-719430).

Ontdek de ongekende mogelijkheden
van glas en spiegels in het interieur

bijv. glazen tafels

15 december KOOPZONDAG!!
Geopend van 12-17uur.

yrof^ gujepa-i -u*
l>z>Mlstraald |las

■^K-ttJ 1 glas in lood
center hardglazaa biiHrieursi
Pr. Ireneweg 6, Bunde, 043-645959

Een aktiviteit van /MESTKONK-BUNDE
specialisten inglas sinds 1892.

ZAKELIJKVASTGOED
H Heerun, Heerlen, Gepenstraat _W_ Maastricht/Randwyck,

RcnoiiKDinun Industrieterrein De Beitel Te huur Al winkelruimteca. BA vt.ir/\*\BninuTE AubeldomeinDtUKUrMUlflllt Diverse perce/en v.a. 3.000 m! 100 m: excl. verdieping en fcjgj» IWifOORRUIMTI Multifunctionele bedrijfsruimte 1i
te koop op perfecte "zicht"- magazijn. (geschikt voor (cantor, show-
ligging. Huurprijs op aanvraag. room etc.jLigging naastMECC 1Heerun, Wungaarosweg Koopprijs op aanvraag. Heerlen, Geleenstraat en Academisch Ziekenhuis.

Op industrieterrein "De Koumen" Heerlen, Dautzenbergstraat Kantorruimte op leen 2e Parkeerpl. beschik-baar. Units imoderne bedrijfshalte koop. Bom, 18/Cverd. met eigen entree. Tol. ca. vanaf 136 m 2.Tot. 1.200 m 2Opp. 900m. Nokhoogle 9 mlr. Industrieterrein Holturn Centrum. Zeer goede locatie. 160 m 2. Koop- cq. huurprijzenop
2 Elektrische poorten, Zeer nabij autoweg A2te huur 120m2 winkelruimte le huur. Huurprijs ’ 1.400,-p. mnd. aanvraag. .kantoorruimten. 9.600 m 2opslagruimte. In Huurprijs ’ 3.950,- p. mnd. excl. B.T.W.
Vraagprijs ’ 585.000,- k.k. gedeelten le huur. excl. B.T.W. Heerun, Akmstraat 154
excl. B.T.W. Huurprijs’ 40-p. m 2p. jr. Heerlen, Putgraaf 188 «-t^w-mO-wmm^\

Sittard, ümbrkhterstraat Kantoorruimte ca. 225 m2op Op gunstige locatie modern J1
Geleen, Industrieweg Op de beste winkellocatie te 10everd. Variabele indeling. kantorgebouw met parkeer- _^_w'^Heerun, De Beitel 2.250 m 2bedri/tsfra/ met huur ca. 50 m'met Uitstekend bereikbaar, met faciliteiten. Tol. vloeropp. ca. WSOCa. 9.500 m 2bedrijfshal met kraanbaan en ca. 120m2uitbreidingsmogelijkheden. parkeerfaciliteilen. 250 m 2.Exclusief.

1.200 m2kantor. Perceelsopp. kantor. Huurprijs op aanvraag. Huurprijs ’ 42.500,-p. jr. Te koop/te huur. Prijs op
ca. 8,6 HA. Nabij autoweg. Huurprijs’ 135.000,- p. jr. excl. B.T.W. aanvraag.
Verkaveling mogelijk. excl.B.T.W. Sittahd. Voorstad \J»mla'*__ '!- "*!Koopprijs op aanvraag. Al winkelruimtete huur. Heerun, Hn Overloon ||Lg

Sittard, Industriestraat 20 Mogelijkheden v.a. 75 m 2. Uiterst attractief kantoorpand te KjjMC ' JMKMultifunctionele bedrijfsruimte Huurprijs ’ 500,- p. m 2p. jr. huur. Netto opp. 270 m . H■mei kantoren. Ged. nieuwbouw, excl. 8.T.W.. Ligging nabij Autoweg en Rjj_9
kantor. Landgraaf, Hoogstraat 147 Prijs op aanvraag,

excl. B.T.W. Kamp op perfecte locatie winkel Heerun, Bekkerveld
Margraten, Ruksweg 42 Koopprijs ’ 225.000,- k.k. 91 m2metberging en pontry.
Op superieure ligging Koopprijs ’ 125.000,-k..k. R^aïfflbedrijfshal ( 165 m 2) met Schaesberg, Fr. Erenslaan I;"" ■"; ■ RFI£GGINGENnaastliggend charmant 60 m' winkelruimte met Heerun, Burg. Hesselupuin

Kerkrade, Heerunersteenweg woonhuis. Perfect onderhouden, keldermagazijn. Direct te Te koop karakteristiek ■■_^j
Op "zichf-locatie. Perfecte Koopprijs ’ 270.000,- k.k. aanvaarden. - kantoorpand. Totale opp. ca.
bedrijfsruimte (±1.600 m 2)met Huurprijs ’ 9.000,- p. jr. excl. 200 m 2. Maastricht, Luikerweg
kantoren Beslemming: handel B.T.W. Koopprijs ’ 235.000,-k.k. Winkelpand metappartementen.

aaam nijverheid en ambachten. Zowel Geheelverhuurd.
_wO*M te koop als le huur. „.,,..,,,,..,,_ Schinnen, Scalapuin Kerkrade, Eindérstraat Koopprijs op aanvraag.

* Prijs op aanvraag. Bsg| WINKEUtUIMTt Winkelruimte 1 65 m 2 te huur. In centrum {nabij markt! praktijk-/
\^m

_mmm
_m^w^1-* WÊÊÊÊM Huurprijs ’ 1.000,-p. mnd. kantoorpand le huur. Zeer Brunssum, Rumpenerstraat

excl. B.T.W. centraal gelegen met park. Zeer interessante belegging.
mog. op eigen terrein. Opp. Kantoorpand met hoog

Maastricht Kerkrade, Einderstraat 13 b.g.ca. 120m2, le verd. ca. rendement.
Heerun, In de Cramer Op Al winkelstand te huur ruim Nabij Markt moderne winkel- 95 m 2,2e verd. archiefruimte.
Op de beste ligging biedt 200 m2. ruimte 145 m 2met berging en Huurprijs’ 3.350,-p. mnd. Heerun, In de Cramer
belegger nogte realiseren Huurprijs op aanvraag. kantoor te huur. excl. B.T.W. Bedrijfsha/met kantoren.
bedrijfshalmet kantoor aan. Huurprijs’ 2.750,- p. mnd. Verhuurd voor ’ 66.700,- netto.
Grootte, bouwaard en indeling Koopprijs ’ 690.000,- k.k.
naar wens. excl. B.T.W.
Builenkansl

Heerun, Schaesbergerveld

VAN AUI OBJECTEN IS OP VERZOEK EEN UITGEBREIDE BROCHURE VERKRUGBAAR Inlefe^Tre'ïU'me'nt.
EEN BEDRIJFSPAND VAN STRIENSTRA: DAT ZIT ZAKELIJK VAST GOED

]Ui* |*B*4*l*VJ"|C^|

mL________________m

1

■pHP R] R| il ITFR^-/">\\ m_———\ IwlV kal m^L-J makelaardij onroerend goed- srttardmaastricht heerlen V*H
#; *T< 1^ LANDGRAAF, Leenderkapelweg H SITTARD

J.C HUUp Aan de rand van Schaesberg in een bosrijke omg. 34 Halfvrijstaande woningen te Sittard, Haags'1'
is de vrijst. bungalow met cv., inpandige garageen tard-Park. Huurprijs vanaf ’ 975,-per maand.

AALBEEK, Nieuwenhuisstraat H tuin (perc. opp.: ca. 2500 m2te koop. Ind.: sout.:
Rustig gei. boerenwoonh. met cv., garage, appar- keuken, eetkr. met tuincontact, hobbyruimte, cv.- Tkj- i
tement, div. loodsen en paardestal. Perc. opp.: ca. ruimte, waskelder, prov. ruimte, slaapkr., wijnkel- I^iICUWDOIIW
4200 m2. Ind.: woonh.: royale hal, woonkr. met o.h. der, doucheruimte, toilet, garage (alle ruimtenv.v.
ca. 57 m2, keuken, bijkeuken. Ie verd.: 2 slaapkrs., plavuizenvloer). Beg. gr.: royale hal, toilet, woonkr. BERG AAN DE MAAS
badkr. met ligb., v.w. App: woonkr., keuken met met 0.h., studeerkr., 4 slaapkrs, met v.w., badkr. Het Op unieke locatie worden tegen het oevertalud va? |
app., hobbykr., badkr. met ligb., douche, dubb. v.w, geheel verkeert in goede staatvan onderhoud en is de Maas 34 luxe appartementen gebouwd. Het nf
bidet, bergruimte. 1everd.: overloop, 3 slaapkrs.. 2 voor div. doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. veau wordt, naast de vooraanstaande ligging, m*
loodsen met tot. opp. van ca. 580 m2. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 560.000,- k.k. de bepaald door deinrichting, devoorzieningen W
Prijs: op aanvraag. de afwerking ervan. Het merendeel van de woni.'t!NUTH, Pastorijstraat H gen heeft een van binnen het gebouw bereikbar* j
BRUNSSUM, Platanendreef H In het centrum rustig gel. appartementmet cv. Ind.: parkeergarage, 2of 3 slaapkamers en riante terraS "Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. hal, toilet,woonkr. ca. 40 m2, metdakterras, moder- sen.
Ind.: hal, toilet, woonkr. met openkeuken. 1everd.: ne keuken met balkon. Verd.: 2 slaapkrs., luxe
overloop, 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. 2e badkr.. Het geheel verkeert in prima staat van on- nnrHniT7 kfrkfvfi n r 1verd.: vliezotrap naar zolder. Max. subsidie derhoud en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. r»ui.nuLi*-i*.tMru-vti4J -„■_>]
f. 41.000-Aanv.: direct Prijs: ’. 158.000,-k.k. Prijs: ’. 160.000,- k.k. °P een prima ligging worden aan de Heiweg 2 ru

me halfvr. woonh. gebouwd. Waarvan nog sleci»' ,
EINIGHAUSEN, Brandstraat S ROERMOND, Fokkerstraat S Itekoop. Ind.: L-woonk^r., ha^lf open keuken (tot. c* |
Vrijst. boerenwoning met kelder, opstallen, werk- Op goede stand gel. royaal halfvrijst. herenh. met J1 " .'< 9arage, d slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. ,
plaats cq.opslagr. metzolder (ca. 620 m3), gr. oprit cv., garage en tuin met veel privay. Ind. 0.a.: 2etoilet.De grote zolder is te bereiken viaeen vas^. j
en tuin met achterom. Percopp.: 880 m? Bwjr.: woonkr. met open haard (44 m2), mod. keuken met f 3?' De won- worden goed afgewerkt met o.m. »'.;■
1982. Ind. 0.a.: luxe woon-eetkeuken, woonkr. met app., 4 slaapkrs., nieuwe badkr. vastetrap naarzol- ,kerl°ze spoT^.U

K n' ,Hardh°u
L
,en kozijnen en B" |

zithoek, 4 roy. slaapkrs., luxe badkr. Aanv.: i.o. der. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 209.000,- k.k tendeuren, dubb. begl., combiketel, goede isola".,
Vraagprijs: ’ 395.000;- k.k. en tegelwerk. Koopprijs: /. 198.500,-v.o.n.

SCHINVELD, Dr. Poelsstraat S ,
GELEEN. Bachstraat " S Prachtig aan de rand van de Brunssummerheide ECHT, Lariksstraat
Op goede stand gel. halfvrijst. woonh. met cv., ga- gelegen, vrijstaand landhuis met cv. en royale tuin. Schitt. vrijst. landhuizen op royale kavels. Prijz«Jrage, aanbouw entuin. Ind. 0.a.: roy. L-vorm. living Percopp.: ± 2.500 m2. Ind. 0.a.: riante op tuin ge- v.a. ’. 267.150- v.o.n. Uitgebreide documenta" |
met open haard (± 40 m 2), mod. keuken met app., richte living (± 65 m2) met open haard, moderne wordt op aanvraag toegezonden,
bet. badkr. met ligb., bidet, v.w., 3 slaapkrs. Aanv.: keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., 1 study, 1
i.o. Vraagprijs: ’ 159.000,-k.k. kleedkr., hobbykr., 2 badkrs. Aanv.: i.o. Prijs op aan- __. _

CNvraag utLttrM

GELEEN Landsteinerstraat S ,n bP' Maastrichterbaan premie-C-woningen
Rustig gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met SIMPELVELD H koop' Documentatie op aanvraag,
aanbouw,dubb. garage, kelder en tuin. Percopp.: ± In hetcentrum van Simpelveldis hetpandKlooster- -300 m2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, bijkeuken, 3 straat 21 te koop. Het object is momenteel in ge- MUNSTERGELEEN, B.P. Steengrub-Vloedgraaf ? :slaapkrs., badkr. met ligbad en v.w. Aanv.: spoedig. bruik alswinkel-woonhuis. Het is uiteraard geschikt Op eerste stand gel. landhuis-bouwkavaI',lVraagprijs: / 175.000,-k.k. voor diverse doeleinden o.a. woonhuis met kan- percopp.: ± 515 m2. Prijs op aanvraag.

toor- en of praktijkruimte etc. Verdere gegevens en
HEERLEN, Caumermolenweg H prijs op aanvraag.
Nabij het centrum in een bosrijke omg. riant gel. Rnnwlmvf*lcvrijst. woonh. met praktijkruimte, cv. en tuin (perc. SITTARD (KOLLEBERG). Dunckellaan S wwuttMtCß
opp.: 1200 m 2). Ind.: sout.: div. ruimte met o.a. dou- Op uitst. stand gel., vrijst. landh. met cv., inp. gara- cpaiircei/cheruimte. Beg. gr.: entree-vestibule,toilet, keuken, ge, geschikt voor 2 auto's, div. kelders en tuin met fK*UBftK. . , _ . „..el- I
eetkr., t.v.-kr, woonkr. met 0.h., hobbykr. 1e verd.: opt. privacy. Percopp.: 918 m2. Ind. 0.a.: royale li- ln b-P- Looiwinkel bouwkavels te koop. De kav ,

overloop, toilet, 4 slaapkrs., badkr. met ligb. Alge- ving (± 64 m2) met open haard, eetkr., keuken, stu- lIP-HS68 zljn V?na 38S ■ Ko °PPr,lzen vana
meen: het pand is voor div. doeleinden geschikt. dy, 5 slaapkrs., 2 badkrs., loggia, zolder. Aanv.: i.o. 60.000,-v.o.n. Documentatie op aanvraag.
Aanv.: i.o. Prijs: ’. 495.000,-k.k. Prijs op aanvraag.

STRAMPROYHEERLEN, Eemstraat H SITTARD, Elsterweg S |n Stramproy te koop: bouwkavels, premie-A-«v° ]Rustig gel. woonh. metcv., garageen tuin. Ind.: en- Zeer goed onderh. gei'sol. vrijst. herenh. met cv., ningen en VS-woningen. Documentatie op aan ,
tree, toilet, Z-woonkr., dichte keuken. 1e verd.: 3 garage, overdekt terras en tuin. Percopp.: 365 m2. vraag,
slaapkrs., badkr. met douche, v.w. en 2e toilet. 2e Ind. 0.a.: ruime living, keuken met app., bijkeuken,
verd.: vaste trap naar hobbyzolder. Aanv.: i.o. kelderkast, 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o.
Prijs: f. 129.000,-k.k. Vraagprijs: ’ 249.000,-k.k. België
HEERLEN. Valkenburgerweg H VALKENBURG. Oud Valkenburgerweg H MAaeCiir uu - - S
Prima gel. woonh. metcv. en tuin (perc opp.: 506 Riant gel. villa met cv., garage en tuin. Percopp.: MAASEIK, Weertersteenweg .. I
m2|. Ind.: 2 kelders. Beg. gr.: 4 kamers, keuken, toi- ca. 4000 m2. Ind.: souterrain: div. provisiekelders, Goed onderh., geisol. vrijst. landh. met e.v., inp-fy.
let. 1e verd.: 4 kamers, toilet. 2e verd.: 3 kamers, waskelder, wijnkelder, cv.-ruimte.Beg. gr.: vestibu- JJ96' kelders en tuin met vrij uitzicht, terras (ou' t
bergruimte. Het geheel voor div. doeleinden ge- le, riante hal, toilet, woonkr. met o.h. partij (70 m2), Percopp.: ± 900 mA Ind. 0.a.: woonkr.,keuken ■ >schikt. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag. moderne keuken, bijkeuken. 1e verd.: 4 slaapkrs., eethoek, study, 3 slaapkrs., badkr. met ligbaa ■luxe badkr., toilet. 2e verd.: 2 slaapkrs., zolder. en.bl<Je'',jaPa£ "?' et' «^kelder. Aanv.: i.o. Kcw
~„„ , ~.,...., Aanv.: i.o. Prijs: ’. 475.000,- k.k. prijs: ’ 330.000,-k.k.
Wilt uuw pand verkopen, bel dan -p -j. sMakelaarskantoorRuijters voor een *" Il Uur molenbeersel,ca. 12km. v. Maaseik „
vrijblijvende afspraak. Er is veel vraag crrrAßn *__--,-- -..:a c Schitterend landgoed met vijver, paardesta» ,
nnnr nanrian in ka nrilcirias-u. ♦«* SITTARD, Rijksweg Zuid S uitst. onderh. landhuis, gastenverblijf, 3 garf9°

WI«»»*W«« Gunstig gel., goed onderh. halvrijst. kantoorpand div. bergingen en vele extra's. Percopp.: 6,4 H»

’ «rrbO.ÜUO,-. I ijdensKantooruren: 046 - (beg. grond). Ind. 0.a.: div. kantoor- cq. praktijku- Uniek voor liefhebbers van rust en natuurl Aanv
511611, Na 18.00UUT: 04746- 2310. nits, keuken. Aanv.: direct. i.o. Hogere prijsklasse.

muKKKmmBmmmKÊmÊtmmKÊÊSSSM^m Huurprijs: / 1.100,- per maand.

S - Inlichtingen kantoor Srttard W^ -"-"«M
H - Inlrchtingen kantoor Heerlen F*^^ 1

Hypotheken-Financieringen V--C I wmM l^C^^
Taxaties-Verzekeringen -""^' I l^-^l^/ I t\%^
Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heer'e
wydagenaOO-iaOOuur 6131 AL sittard-rijksweg zd 35-tel 046-511611 'J)
Zatwdag«nmfll>l4oouur 6411 AT heerlen -van grunsvenplein 12 -tel 045- 7137*y

Zaterdag 14 december 1991 " 44



TV 5" Steve Harley in 'Night of the Proms'. (RTL4- 21.05 uur)

20.00-22.30 Feesten aan het hof. To-
taalprogramma met muziek en dans
vanuit de paleizen van Mantua in Ita-
lië met o.a. Angelo Branduardi, Lind-
say Kemp, de sterren van het Kirov-
ballet uit St. Petersburg, Alfredo
Kraus, Sonia del Castillo, Renato
Bruson, het ballet van de Scala van
Milaan, James Taylor, Vladimir Dere-
vianko, La compagnie Roberto de
Simone uit Napels, een folkloristische
dansgroep uit deSovjet-Unie, Margot
Fonteyn, Rudolf Nurejev en Carla
Fracci. (Eurovisie-uitzending).

22.30 Sport op zaterdag
23.00 Vandaag.
23.20 Hellraiser. Engelse speelfilm uit

1987. Met: Andrew Robinson, Clare
Higgins, Ashley Laurence e.a.

00.50-00.55 Coda. Turnin, van Eric
Neels. Uitgevoerd door Gilbert Isbin
en Eric Neels, gitaar.

22.25 Kunst-zaken

20.05 FC De Kampioenen. Vlaamse
comedyserie. Afl.: De controleur.

20.35 De weduwmaker. Engelse tv-
film van John Madden. Met: Annabel-
le Apsion, Alun Armstrong, David
Morrissey e.a.

19.20 Joker- en lotto-trekking, paar-
denkoersen, mededelingen en pro-
gramma-overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.

18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.348
18.05 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristische portretten: Leuven, Lanza-
rote/Fuerteventura.

11.30 Het grensgevoel. Afl. 11.
12.00-12.40 Babel.
15.30 Drukte op het kasteel. Franse
speelfilm uit 1965. Met: Catherine
Deneuve, Pierre Brasseur, Philippe
Noiret e.a.

17.05 De wasbeertjes en deverloren
ster. Canadese tekenfilm.

17.55 Nieuws.

11.00 Supermachten: Rusland en de
Sovjetunie. Afl. 13.

10.00 Johnny Tiger, Amerikaanse
speelfilm uit 1966. Met: Robert Taylor,
Geraldine Brooks, Chad Everett e.a.
11.40 The sky at night, astronomisch
magazine. Herh. 12.00 Arthur Negus
enjoys, toeristische tips. Herh. 12.15
The spirit of Asia. Afl.: Land of a million
buddhas. Herh. 13.15 ■ Topper re-
turns, Amerikaanse speelfilm uit 1940
van Roy Del Ruth. Met: Joan Blondell,
Roland Young, Carole Landis e.a.
14.40 A Carol from Ely, O little town of
Bethlehem. Herh. 14.45 Heirs and gra-
ces. Afl.: Newby Hall. Herh. 15.15 Net-
work cast. 15.45 Mahabharat, feuille-
ton. 16.25 Ride clear of Diablo, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1954. Met: Audie
Murphy, Dan Duryea, Susan Cabot
e.a. 17.40 Tennis, 1e halve finale
Grand slam toernooi Munchen, live.
19.15 Play bridge with Zia, cursus.
Slot. 19.45Late again. 20.30 News en
sport. 20.45 Mrs Warren's profession,
toneelstuk van George Bernard Shaw.
22.10 Moving pictures, filmmagazine.
23.00 Eureka, Amerikaanse speelfilm
uit 1981. Met: Gene Hackman, There-
sa Russell, Rutger Haver e.a.
01.05-01.45 Dance energy. Herh.

10.00 Sindbad. 10.30 Cursus Neder-
lands. Herh. 11.00 Cursus Spaans.
Herh. 11.30Le cricket musicien, teken-
film. 12.00 Vidéothèque. Herh. 13.00
Journal. 13.10 Objectif Europe. 13.45
Nick Carter va tout casser, Frans/Itali-
aanse speelfilm uit 1964. 15.20 Ecran
témoin. Aansl.: Debat. Herh. 16.40
Grand écran. Herh. 17.25 Félix. 17.55
Nouba nouba. 18.25 Gourmandises.
18.40 Télétourisme. 19.30 Journal.
20.05 Le jardin extraordinaire. 20.45
Futur immediat - Los Angeles 1991,
Amerikaanse speelfilm uit 1988. 22.15
Contacts. 22.30 Match I. 23.25-23.50
Nws.

België/Télé 21

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.40 Studio sport: Grand slam ten-
nistoernooi te Munchen en de Audi
Masters te Amsterdam.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 Voorbij dezeven zeeën. 3-deli-

ge Noorse film over een Pakistaanse
jongen die verhuist naar Noorwegen.
Deel 2.

19.28 Een berichtvan deWilde Gan-
zen.

19.30 Het leven van een zak. 5-deli-
ge serie over chemisch bedrijven.
Afl.4. Herh.

19.55 Zie zoo. Column van bekende
politieke tekenaars. Afl. 10: Martin Si-
mek - Landen verenigen, mensen
scheiden.

20.00 "" Journaal.
20.25 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
20.55 (TT) De optimisten. Serie over

Nederlanders in Japans krijgsgevan-
genschap en de atoombom op Naga-
saki. Deel 2: Een aandenken aan
Nagasaki.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport. Met o.a. Grand

Slam Cup en Audi Masters.
00.00-00.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden. 02.50 Nachtprogramma

23.15 Outland. Amerikaanse speel-
film uit 1981 van Peter Hyams. Met:
Scan Connery, Peter Boyle, Frances
Sternhagen, James B. Sikking, Kika
Markham e.a.

01.15 One in a million. Amerikaanse
speelfilm uit 1978 vanWilliam A. Gra-
ham. Met: LeVar Burton, Madge
Sinclair, Paul Benjamin, James Luisi
e.a.

23.00 Nieuws

14.05 Harum Scarum. Amerikaanse
musical uit 1965. Rolverdeling: John-
ny Tyronne: Elvis Presley. Princess
Shalimar: Mary Arm Mobley. Aishah:
Fran Jeffries. Prince Dragna: Michael
Ansara e.a.

15.30 Muziekspecial: Gloria Estefan.
16.30 Lenny. Serie. Afl.3.
17.00 Hoge ogen. Spelprogramma.
17.30 Tineke.
18.00 Nieuws.
18.15 Tineke.
19.30 Nieuws.
20.00 Mini playbackshow.
21.05 The night of the Proms. Mv-

ziekprogamma. Deel 1.
22.05 Hunter. Detective-serie. Afl

Burned.

07.00 Ochtendprogrammering.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Clips. Popmuziek.
12.05 Prime time pets.
12.25 Get a life. Comedyserie. Herh.
12.50 A fine romance. Comedyserie
13.15 For those I loved. Miniserie

Herh.

1300-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

T 5-35 Wijnwereld - Spaanse wijnen.I Cursus. Vandaag: Navarra.I|oo "" Journaal.
'05 Hollands decor. Een wandeling°f fietstocht n.a.v. een boek. Presen-tie: Willem Nijholt. Afl.: Den Haag.Herh.
''-15 Heb ik iets gemist? Hoogte-
Punten van AVRO programma's.'"00 Gophers. Tekenfilmserie. Afl.B:Een verjaardagsfeestje.
'"25 Brief aan de koningin. Kinde-en leggen hun problemen en wen-
den voor aan de koningin. Afl.B.'-35 Ko de Boswachtershow. Na-'uur- en milieumagazine voor kinde-

I'en met Burny Bos en Paul Kooy.
"00 Boggle. Woordspel.
'°-30 Wildlife international. Natuur-Jlrnserie. Afl.: The world of the great
."ears.'9.00 Land in zicht. Toeristische
Zoektocht door Roeland Kooijmans.
'"30 Growing pains. Comedyserie.Afl.: Doublé Standard. Ben en CarolRebben de huisregels overtreden*>or zonder toestemming uit te gaan.-ason moet de kinderen berispen,
[Jaar pakt Carol veel harder aan danjoen. Dit zit Maggie weer niet lekker.«UK> (""+TT) Journaal.

Verkiezing van de sportman,
"Portvrouw en sportploeg van
'991. Verkiezing door een jury be-
gaande uit sportmensen, bondscoa-ches en afgevaardigden van de.^edia.
'"43 Jasperina in het concertge-bouw. Herh.

Karel. Talkshow met Karel van
jfteGraaf.
300 Jonge mensen op het con-

1. Pianoconcert nr. 1,
■sjaikovsky. 2. Kol Nidrei, Bruch. Uit-
gevoerd door het Radio Symfonie°rkest 0.1.v. Jan Stulen; Boris Bere-
jtovsky,piano en Matt Haimovits, cel-

Zwei Leben. Duitse misdaad-Wrn Van Wolfgang Staudte. Met:Mansjörg Felmy, Heinz Berment, Gi-
Uhlen, e.a.

"■"l5-01.20 "" Journaal. 01.03-01.08 "" Journaal

00.10 AMen nation. Sf-serie. Afl..
Coupe. Een bende 0.1.v. Diana over-
valt een politiebureau op zoek naar
bewijsmateriaal en gijzelt daarbij
George's vrouw Susan. Diana vindt
ook het gifgas waarmee ze de Nieuw-
komers onder controle kan krijgen.

00.57 Natuurmoment. Vandaag: Wa-
terplanten in Natuurmonument 'Anke-
veense Plassen.

22.48 Twee voor twaalf. Quiz.
23.32 De Leeuw presenteert: Rond-

om 10. Amusemenstprogramma met
Paul de Leeuw.

21.19 Sonja op zaterdag. Praatpro-
gramma met Sonja Barend.

22.14 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

19.59 Flying doctors. Serie. Afl.: Ou-
derschap is vakmanschap.

20.50 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl.: Tante Engel.

18.18 Vroege vogels. Hanneke Kap-
pen over natuur en milieu.

18.57 Lingo. Woordspel.
19.27 Twaalf steden, dertien onge-

lukken. Serie verhalen naar waarge-
beurde verkeersongelukken. Van-
daag: Stad Leiden.

17.31 Man over de vloer. Comedyse-
rie. Afl.: Heeft u Rommel weleens
ontmoet? Herh. Robin heeft een Duit-
se vriend te eten gevraagd terwijl de
meisjes de Ropers uitgenodigd heb-
ben. Het etentje gaat gewoon door,
maar Roper heeft nog een appeltje
met de Duitsers te schillen.

18.00 "" Journaal.

17.07 De jongen van Andromeda
Jeugdserie.

15.16 Impact: Doden bij de muur.
Documentaire over slachtoffers bij de
Berlijnse Muur. Herh.

16.00 "" Journaal.
16.08 Museumschatten. Achtergron-

den bij voorwerpen uit Nederlandse
musea. Vandaag: De beeldhouwer
Adriaen de Vries. Herh.

16.17 Teddy Ruxpin. Tekenfilmserie.
Afl.: De moeilijk te vinden stad. Herh.

16.42 De kleine wijzer. Kennis-quiz
met kinderen.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West RTL PlusDuitsland 2
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Duitsland 1

RAI UNO" Joe Cocker is te gast in
'Wetten, dass...' (Duitsland 2
-20.15 uur).

09.25 Michael's klingender Adventska-
lender (14). 09.30 Tele-Ski 90. Herh.
10.00 This week. 10.15 Actualités
10.30 Cursus Russisch. 11.00 Cursus
Engels. 11.30 Cursus-informatie. 12.15Topographie: Skizzen aus Deutseh-
land. Afl.: Dresden. 13.00 Cursus ge-
schiedenis. Herh. 13.30 Cursus wis-kunde. Herh. 14.00 Rückblende: Vor
100 Jahren - Erste Berliner illustrierte
Zeitung, documentaire. Herh. 14.15
West 3 aktuell. 15.00 Sport 3 extra.
17.00 Computerclub. 17.45 Das Wun-
dergrass, reportage over bamboe.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Kultur-

weltspiegel. 18.30 (TT) Die Sendung
mit der Maus. 18.58 Programma-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde met om
19.30 Sport im Westen. 20.00 Du und
Dein Tier, huisdierenmagazine. 20.30
Karlheinz Stockhausen: EXAMEN, mu-
ziektheaterspel met Markus Stockhau-
sen, trompet; JulienPike, tenor; Miche-
le Noiret, dans; Suzanne Stephens,
hoorn; Majella Stockhausen, piano e.a.
21.10 Der Meteorit, reportage over de
mysterieuze verschijnselen in de Sibe-
rische taiga op 30 juni 1908. Herh.
21.45 Spiele des Lebens, natuurfilmse-
rie. Afl.11: Partnerwahl. 22.30 Shoah,
Franse documentairefilm over de holo-
caust. Deel 4 (slot). Herh. 00.50 Laat-
ste nieuws.

BBC 1

MTV Europe

06.00 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 TGI flash. 18.05 Lotto. 18.10
Notte rock hitparade. 18.40 Atlante.
19.25 Parola e vita. 19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 TGI sport. 20.40 Fantastico.
22.45 TGI linea verde. 23.00 Speciale
TGI. 00.00 TGI notte - che tempo fa.
00.30 Mosca a New Vork.

06.00 CNBC news. 07.00 All mixed upi"
12.30 Music news. 13.00 All mixed up!
14.00 Sport. 16.00 World sport special.
16.30 Video travel guides. 17.00
Youthquake. 17.30 All mixed up. 18.30
Travel magazine. 19.00 Videofashion.
19.30 East Europe reports. 20.00 ■Southenor, Amerikaanse speelfilm uit
1945. 22.00 News. 22.30 Film Europe.
Herh. 23.00 Hang loose. 23.30 Absolu-
tely live. 00.30 The mix all night.

Super Channel

09.00 Int. motorsport. 10.00 Super-
cross. Herh. 10.30 Saturday alive:
Skiën om de Wereldbeker; Worstelen.
Herh.; Tennis: Grand Slam Cup; Ver-
trek Olympische vlam. 21.00 Int. motor-
sport. 22.00 Boksen. 23.00 Tennis:
Grand Slam Cup, samenv. 00.30-01.30
Skiën om de wereldbeker, samenv.

Eurosport
07.00 Nws. 07.20 Corps accord. 07.40
Enseignement du Francais. 08.00 Clin
d'oeil. 08.05 Canadees nws. 08.25
Nieuwsflits. 08.30 Nord-Sud. Herh.
09.00 Quebec mc. 09.30 Le club de
l'enjeu. 10.00L'art au monde des téne-
bres, kunstserie. 11.00 Des trams pas
comme les autres, doe.serie. 12.00
Nieuwsflits. 12.05 Reflets. 13.00 Nws.
13.15 Horizon 93. 13.45 Ramdam.
14.15 Hotel. 14.30 Petit écran, grands
romans: Mozart (5). Herh. 16.05 Nws.
16.15 Flash varicelle. 16.45 Génies en
herbe. Herh. 17.00 Félix. 17.40 Clips
Radio 21. 18.15 Correspondances.
18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00
Objectif Europe. 19.30 Belgisch nws.
20.00 Thalassa. 21.00 Nws. 21.30 Petit
écran, grands romans: Mozart (6).
23.00 Nws. 23.20 Caractères.
00.20-00.50 Ramdam. Herh.

07.00 Awake on the wildside. 11.00
The big picture. 11.30 US top 20 video
countdown. 13.30 XPO. 14.00Ray 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
Backer. 03.00-08.00 Night videos.

Duitsland 3 SWF

CNN
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. 15.4a
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.

Jjj-00 Heute.
qT'O3 Lander-Mensen-Abenteuer.£45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl.6.JOO Heute.
"■O3 Auslandsjournal.
«40 ZDF-info Gesundheit.

00 Heute.
'"03 Besuch bei Harald Juhnke.

lierh-'"3s Gestecke und Strausse.. B|oemschikken.
'45 Wereldbeker skiën: Afdalingvrouwen (Arosa, Zwitserland); Afda-Jn9 mannen (Gröden, Italië).*45 Der Schauspieler als Brands-Ufter. Portret van acteur Ulrich Wild-gruber.
"'5 Canasta. Mexicaanse speelfilm

"" 1956. Met: Maria Felix, Arturo deJ^ordova, Pedro Armendariz e.a. Drie.^rhalen met Mexico als achtergrond.
1*45 Erstens.

■Oo Dlsney Club. Kindermagazine.
*tet: Chip & Chap. Afl.: Die Irrfahrt
<J»r Wan-Wan-Insel; Duck Tales. Afl.:
T^s Tal der goldenen Sonne; Ein
j^rfektes Paar. Afl.: Eine heisse
j>Pur; Classic cartoon: Das tapfere

1?-25 Hier und Heute unterwegs.
'8 nÜ Taaesscnau-
j 00 Sportschau-Telegramm.

"10 Sportschau. Met Bundesliga-l><bal.Ü?0 Markt.
""30 "" Elvis - King of Rock 'n'r10'- Serie. Afl.: Verraten und Ver-ife1'<DnS p"ogramma-overzicht.

(TT) Tagesschau.
'5 (TT) Achterbahn. Amerikaanse

uit 1976. Met: George Se-P?1' Richard Widmark, Timothy Bot-
h°Irns e-a-
-jj '0 "" Trekking van de lotto.
Jj'ls Tagesschau.
ij"~ji (TT) Das Wort zum Sonntag.

"JO "" Sag' doch zu mir du du.
ja e°rg Ringsgwandl zingt.;30 Durch die Holle nach Westen.
j^erikaanse speelfilm uit 1976. Met:

Arness, Eva Marie Saint, Bru-
Oifi °oxleitner e.a.
O*'?* Tagesschau.
c^-31.35 Z.E.N. Adventskalender:

08.25 News. 08.30 Ovide. Afl.: The big
chili. Herh. 08.40 Opposites attract.
Afl.: Big or small. 08.50 The Jetsons.
Afl.: Elroy's pall. Herh. 09.15 Chuckle-
vision. Afl.: On the trail. Herh. 09.35
Dungeons and dragons. Afl.: Presto
spells disaster. Herh. 10.00 Going live!
13.12 Weerbericht. 13.15 Grandstand,
met 0.a.: Boksen, Paardenkoersen,
UEFA Cup en FA Cup voetbal, Skiën
om de Wereldbeker, Zwemmen, Ten-
nis. 18.00 News. 18.15 Barney Bear.
Afl.: Wild Honey. Herh. 18.25 (TT) One
to win, spel. 18.55 Noel's house party.
Live amusement. 19.45 (TT) Bruce
Forsyth's generation game, spel. 20.45
(TT) Every which way but loose, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1978. Met: Clint
Eastwood, Sondra Locke, Geoffrey Le-
wis e.a. 22.35 (TT) News en sport.
22.55 (TT) Escape from Alcatraz, Ame-

07.30 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
High Chaperral. Amerikaanse western-
serie. Herh. 09.30 Wirtschaftsforum.
10.00Tennis: Grand Slam Cup in Mun-
chen, samenvatting. Of: Sindbads ge-
fahrliche Abenteuer. Amerikaanse
avonturenfilm uit 1973. Herh. 12.00
Glücksrad.l2.4o Fantasy Island. Ame-
rikaanse serie. 15.10 Bingo. Spelpro-
gramma. 13.30 ■ Unsterblicher Wal-
zer. Duitse speelfilm uit 1939. Herh.
Hommage aan Walskoning Johann
Strauss. 15.10 Bingo. Spelprogramma.
15.40 Gewinn SAT 1. 15.45 Tennis:
Grand Slam Cup in Munchen, live. Hal-
ve finale, 1e Match. 18.45 Glücksrad.
Spelprogramma. 19.30 Tennis: Grand
Slam Cup in Munchen, live. Halve fina-
le, 2e Match. 22.45 Sat 1 Bliek. 23.00
Die dressierte Frau. Duitse sexcomedy
uit 1972. 00.15 Myriam - Meine wilden
Freude. Duitse sexfilm uit 1982. Herh.
01.55 Die dressierte Frau. Duitse sex-
comedy uit 1972. Herh. van 23.00 uur.
03.05 Programma-informatie. Aanslui-
tend Videotext.

02.15 Mannermagazin M. Herh
02.50 Die Schulmadchen vom Treff-

punkt Zoo. Duitse speelfilm uit 1979.
Met: Katja Caroll, Marco Kröger, Ben-
jamin Carwath e.a. Herh.

04.15 Das Schicksal der Irene For-
syte. Amerikaanse speelfilm uit
1949. Met: Errol Flynn, Greer Gar-
son, Walter Pidgeon e.a.

20.15 Her mit den Jungs. Franse
speelfilm uit 1984. Met: Sophie Carle,
Valérie Allain, Frank Dubosc e.a.

22.10 Dall-As. Met: Rolf von Sydow,
Vicky Leadros, Gottlieb Wendehals.

23.10 Die Schulmadchen vom Treff-
punkt Zoo. Duitse speelfilm uit 1979.
Met: Katja Caroll, Marco Kröger, Ben-
jamin Carwath e.a.

00.45 Die Zuhalterin. Italiaans/Oos-
tenrijkse speelfilm uit 1977. Met:
Joan Collins, Maurizio Merlin, Franco
Ressel e.a. Herh.

18.45 RTL Aktuell
19.20 Houston knights. Afl.: Für Ca-
roline. Herh.

18.15 Wunderbare Jahre. Afl.: Hallo
Schatzchen.

16.55 Der Preiss ist heiss. Quiz
17.40 Knack den Superprei s.
17.45 Inside Bunte.

15.55 Daktari. Afl.: Der rettende In-
stinkt.

15.00 BJ und der Bar. Afl.: Ein Sarg
voll Sand.

13.05 Teenage mutant hero turtles.
13.35 Super Mario Brothers.
14.00 Ragazzi. Muziekmagazine.
14.30 Katts and Dog - Ein Herz und
eine Schnauze. Afl.: Ein ungesundes
Krankenhaus. Herh.

11.00 Marvel Universum. Met: Der
machtige Thor; Das Land der fantas-
tischen Draehen; Rude Dog und sei-
ne Bande; Spiderman und seine
aussergewöhnlichen Freunde.

12.35 He Man.

06.00 Tekenfilm.
06.15 Nozzles. Herh.
06.40 Transformers. Herh.
07.00 Marehen aus aller Welt.
07.30 Piff und Herkules.
08.00 Konfetti. Met o.a. Die Flintstone

Kids; Yogi Bar. Herh.; Scooby Doo
09.20 Klack. Kinderspelshow.
10.05 Die Jetsons. Herh.
10.30 Turbo Teen.

14.25 Michaels klingender Adventska-
lender. 14.30 Cursus geschiedenis.
Herh. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Nimm's Dritte. 17.30 Geschichte der
Oper, documentaire serie. Afl.s: Ab-
schied von der Klassik. Herh. 18.00
Miteinander, kerkelijk magazine. 18.30
Das Südwest-Journal. 19.00 Linden-
strasse, serie. Afl.: Takt. 19.30 Planet
Erde, natuurfilmserie. Afl.: Dingo, docu-
mentaire over de wilde hond van Aus-
tralië. 20.15 Wiedersehen mit Brides-
head, serie. Afl.3. 21.55 Nieuws. 22.00
Grenzenlos,Christine Dahn en Rüdiger
Lentz ontvangen internationale gasten.
23.30 Laatste nieuws. 23.32 Schmidt -Die Mitternachtsshow. 01.30
Non-Stop-Fernsehen.

01.30-02.25 Der vierte Mann. Serie.
Afl.: Troubles. Als de geveltoerist
Beauty Kubanek bij een inbraak door
de internationale wapenhandelaar
Manescu wordt betrapt, weet Manes-
cu hier meteen munt uit te slaan. In
zijn wanhoop vraagt Beauty aan Ste-
panek hulp, die echter aarzelt.

09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl.6.
10.00 Heute.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit. Van-

daag: Weihnachten - kulinarisch - al-
ternativ.

11.00 Heute.
11.03 Nachbarn in Europa.
12.35 DieseWoche.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 Mimmi. Kinderserie. Afl.2: Hipp,

hipp, hurra!
13.30 Wlr stellen uns. Vragen aan

prof. Dieter Stolte.
14.15 FM. Thema: Kopen opkrediet in

de nieuwe deelstaten.
15.00 Astrid Lindgren erzahlt: Peter

und Petra. Serie. Afl.2 (slot).
15.25 (TT) Diese Drombuschs. Se-

rie. Afl.: Der falsche Weg.
16.58 Programma-overzicht,
17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.50 Die fliegenden arzte. Serie.

Afl.: Tod in den Schlucht. Aansl. Ko-
enen 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.:
Am Endes des Weges.

20.15 "" Wetten, dass...? Spelpro-
gramma. Gasten: Genesis, Joe Coc-
ker, het Russische Staatsballet e.a.

22.00 Heute.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.

Aansl. Lotto. (VPS 23.29).
23.30 Sodom und Gomorrha. Ameri-

kaans/Franse 'Italiaanse speelfilm uit
1961. Met: Stewart Granger, Pier An-
geli, Stanley Baker e.a.

01.25 Heute.

08.30 Nachbarn In Europa.
09.00 Heute.
09.03 Lander-Mensen-Abenteuer:

Bei den Waldlern: Zwischen Passau
und Furth im Wald.

RTL 4
19e

5 Harum scarum. Elvis-film uit5 onder regie van Gene Nel-
rO speelt zich af in het Midden-s'en. Presley wordt ontvoerd.
Dultslanc 1
tyj'; 5 Canasta de cuentos Mexica-
an p?rieluik naar korte verhalen
ru B- Traven, in 1956 gemaakt
l6^r José Kohn. Huwelijksperike-
II ■ een mislukte transactie en de
schrf tussen een Mexicaanse
Mart 6. en een Don Juan- Metna Pelix, Arturo de Cordoba.

" Scène uit 'La vie de chateau'. (BRT 1 - 15.30 uur).

boerenfamilie die te kampen heeft
met tegenslag. Uit 1954, met Za-
chary Scott, Betty Field.

BRT 1
k.orw~a vie de ona-eau- Luchtigenea? . van Jean-Paul Rappe-
neuv Ul* 1965. met Catherine De-
CB' philippe Noiret. Terwijl haar
Pran aan net front vecht wordt een
f^r, 7*e vr°uw het hof gemaakt door
ficj 6r 2etss»rijder en een Duits of-
Oodqq \|aar man keert terug als

San Strasberg. Afperser saboteert
kermisattracties.

Berbers 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Laat ons de rustdag wijden. 21.34
EO Metterdaad hulpverlening.
21.35 Deze week. 22.00-23.00 Za-
terdagavonduur.

Radio 1
7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en
8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws).
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05
TROS Aktua ( 12.30 Nws. 12.55
Mededelingen I.b.v. land en tuin-
bouw). 14.05 TROS Aktua sport
(17.05 en 18.10 TROS Aktua
17.30 Nws). 19.04 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, spon: en mu-
ziek. 22.02 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

23.15 Outland. Matige science fic-
tion met westernelementen, in
1981 gemaakt door Peter Hyams.
Op een 'mijnbouwmaan' in de buurt
van Jupiter heerst eind 21 ste eeuw
forse corruptie. Marshal Scan Con-
nery vindt dat er wat aan gedaan
moet worden. Hij is de enige. Ook
met Peter Boyle, Frances Sternha-
gen.

gk>; 7.45 agenda: 8.10 persover-
zicht; 8.30 overpeinzing). 9.05
LP-Markt. 10.00 Top of flop. 12.00
Agenda voor Brussel, Aansl. Musik
bei Tisch (12.15 agenda Ostkan-
ton; 12.35 persoverzicht). 12.45
Aktueel. 13.00 Hitparade. 16.05
Contra-Re Jeugdmagazine. 17.05
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.

Omroep Limburg
09.00 Postbus 94. 09.30 Limburg
sport. 09.50 Postbus 94 (vervolg).
10.00 Het ei van St. Joost. 11.00

Dé Onderstroom. 12.00 Het evene-
ment. 13.00 Overname landelijke
zender. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel (kort) en Vrij Spel, popmu-
ziek.

brunn. 12.00 Muziek voor miljoe-
nen. 13.00 Nws. 13.02 Veronica
klassiek. Radio Symf. Ork. met pia-
no's. 14.17Veronica kamermuziek.
Muz. voor cello en piano. 14.51
Nieuwe platen. 15.47 Lang leve de
opera! Adriana Lecouvreur, opera
van Cilea. Koor en ork. dell'Acca-
demia di Santa Cecilia Roma 0.1.v
Franco Capuana met sol. 18.00
Nws. 18.02Avondstemming. 20.00
Nws. 20.02KRO-klassiek. The Tal-
lis Scholars. 21.10 Limburgse com-
ponisten (2). 22.00 KRO-Literair:
Camera obscura. 23.00 Het orgel.
23 20-24.00 Laudate.

Duitsland 2
23.30 Sodoma e Gomorra. Pe-
plumfilm uit 1962 van twee opmer-
kelijke regisseurs, Robert Aldrich
en Sergio Leone. Veel spektakel
tussen het bordkarton wanneer het
zondige Sodom wordt bedreigd
door de Elamieten. Met Stewart
Granger, Pier Angeli.

Radio 2
7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04Muzifax. 17.04 Le-
venslief en levensleed. 18.04
KRO's country time. 19.04 Glas in
lood. 19.45 Geef hel wachten niet
op. 20.03 The Bands. 21.00-7.00
Zie Radio1.

RTL Radio
6.00 Guten Morgen Deutsehland.
8.00 Radio Shop. Muziek en actua-
liteiten. 12.00 Wunschhits zum
Nulltarif Verzoekplaten en groeten
van luisteraars. 15.00 Der Sport
Shop. Voetbal op zaterdag. 18.00
American Top 40. Aktuele hitpara-
de USA. 21.00 Je t'aime.
24.00-6.00 Kuschelrock. De mooi-
ste Love-Songs.

BBC1
0.45 Impulse. Vreemdeling bezoekt
vriendin in afgelegen gemeen-
schap waar het ordeloos en zon-
derling toegaat. Niet te beste film
uit 1984 van Graham Baker, met
Tim Matheson, Meg Tilly.

Radio 3
7.04 Rabarbara. 8.04 Drie voor ne-
gen. 9.04 Gospelrock. 10.04 Pops-
jop. 12.04 Paperclip. 14.04 Popsta-
tion. 16.04 NCRV-zaterdag-sport.
18.04 De avondspits. 19.04 Grote
Prijs-joumaal. 19.07 Paperclip-
radio. 21.04 Crossroads.
23.04-2.00 Grote Prijs-finale.

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).

0.45 Poliziotto senza paura. Routi-
neuze misdaadfilm uit 1977 van
Stelvio Massi, met Maurizio Merlin
als de inspecteur die bij zijn speur-
tocht naar een ontvoerde bankiers-
dochter in een stripteaseclub Joan
Collins ontmoet.

RTL plus

Dultsland 1
20.15 Rollercoaster. Langdradige
en weerzinwekkende rampenfilm
uit 1977 van James Goldstone, met
George Segal, Henry Fonda, Su-

vader en broer wreken op een lou-
che sheriff en advocaat. Regie in
1954 van Jesse Hibbs.

Super Channel
20.00 The Southerner. De Ameri-
kaanse films van Jean Renoir zijn
niet zijn beste. Toch is dit een al-
leszins boeiend drama over een

BBC 2
W6sta^lde c|ear of diablo. Routine-

met oorlogsheld Audie
■^gyjn de hoofdrol. Hij moet zijn

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
8.00 Nws. 8.02 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00Kur-
hausconcert. Ensemble Schon-

België/BRF
(Nieuws om 6.30, 7.00. 6.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 1700
18.30 en 21.00)
6.35 Radio-ontbijt. 7.15 Verzoek-
platenprogramma (7.30 uit de re-

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 in Unserem Mer.
9.00 Nieuws en weerbericht. 9.05
Musikpaviljon. 12.00 Nieuws en
weerbericht. 12.05 Pop-report.
14.05 Orchester der Welt 15.00
Café Carfton. 17.00 Der Tag urn
fünf, aansl. 5 Uhr Tee. 19.00 Auf
ein Wort, Abendmelodie. 20.00
Nieuws en weerbericht 20.05 So-
listen Parade. 22.00 Nieuws en
weerbericht 22.05 Musik zum trau-
rnen 22.30-4.05 ARD-Nachtex-
press.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaartberichten en
uitgebreid weerbericht. 9.00 Nws.
902 NOS Sportief 925 Waters-
tanden. 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 Metterdaad hulpverle-
ning. 12.45 Vragen naar de weg.
13.00 Nws. 13.10 Kom er es uit.
13.30 Opo doro. 14.00 Forza! Ra-
dio, met om 14.00 Que Pasa;
15.00 Heart affair; 16.00 Down
town. 17.00 Licht en uitzicht. 17.46
Postbus 51, Nederlandse Antillen
en Aruba. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 lyi haberier (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 actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en

Zaterdag 14 december 1991 "45..

televisie en radio zaterdag

Nederland 1 RTL4Nederland 2 Nederland 3 België/TV 1
rikaanse speelfilm uit 1979. Met: Clint
Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts
Blossom e.a. 00.45 (TT) Impulse, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1984. Met: Tim
Matheson, Meg Tilly, Hume Cronyn
e.a. 02.10-02.15 Weerbericht.

BBC 2

België/RTBF 1

België/TV 2 Sportnet
08.00 Ski-verslag. 09.00 Eurobics.
09.30 Motorsport. 10.00 Britse motor-
sport. 10.30 Int. Thai boksen. 12.00
World sport special. 12.30NBA basket-
bal. 14.00 Argentijns voetbal. 15.00
Europees basketbal. 16.00 Super-
cross. 17.00 Powersports int. 18.00
The twice and future king, film. 18.30-
Tennis. 20.00 WK rugby. 21.00 Auto-
sport. 22.00 Golf. 23.00 Us speedway
special. 00.00 Matchroom pro boksen.
02.00 American college football. 03.00
Powersports int. 04.00 Boksen.
06.30-08.00 NBA basketbal.

13.00 La pensee socialiste. Herh.
13.30La pensee et les hommes. Herh.
14.00 Théatre Wallon: Ine sawice ava
l'monde. Herh. 16.45Art 21: Les courts
métrages de Jaco van Dormael (1).
17.15 Ccci nest pas Mozart (2). Herh.
17.45 Parures animales (3). Herh.
18.30 Nadine Gordimer, littérature et
engagement. Herh. 19.30 Journaal.
20.00 Concert 21: INXS - Concert live.
21.00 Ccci nest pas Mozart (3). 21.30
Nws. 22.00-23.35 Les cannibales, Por-
tugees/Franse speelfilm uit 1988.

radioTVFILMS VIDEO
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MORGEN 15 DECEMBER KOOPZONDAG I
Topkwaliteit keuken

bij Kellerhuis Geleen voor ’ 5.685,-

-fKdldrhlVliS KeilkenS W|J nodigen u graag uit in
**-*&*■**"*■ "»*■""*"»«-» mm-^»»«mm.«wa*.m-£-» onze showroom. Bekijkt u
Ringovenstraat 1 Openingstijden showroom: dan deze fraaie kwaliteits-
-6163 HJ Geleen Ma. 13-18 uur. WOONBOULEVARD keuken eens.
Tel. 046 - 747905 Di. t/m vr. 09-18 uur. HEERLEN Wij zijn Select Dealer voor
Fax 046 - 752486 Zat. 10-17 uur. 045-754172 Limburg van ALNO Keukens.

m m m. m mm^WÊ^mM _0^ Herkent u dit beeldmerk van De
■tl I M Hypotheker, dan is dat een goed
I I teken. U weet dan dat u te ma-

ken heeft met een ongebonden

i^^i^i^^B^F j^i^^ \wL_\ hypotheekadviseur, die al even-

I^L l^fl min betrokken is bij de aan- en

■■■ ■ "# verkoop van onroerend goed.

oWèl
is De Hypotheker

aangesloten bij De Hypothekers
Associatie, de toonaangevende
organisatie van onafhankelijke
hypotheekadviseurs in Nederland.
Dat stelt hem in staat zaken te

doen met alle banken en hypo-
theekinstellingen.

Gratis zoekt hij met u uit
welke van de meer dan 500 hypo-
theekvarianten het beste bij u
past en bij wie u het voordeligst
uit bent. Daarna regelt hij koste-
loos de hele zaak van A tot Z.

Wilt u dus tijd, zorgen
en geld besparen, let dan op ons
beeldmerk; een kenmerk van
objectiviteit en zekerheid.
VOOR EEN HYPOTHEEK GA
JE NAAR DE HYPOTHEKER.

Oe Hypotheker Heerten, Bongerd 22. M. Bejjersberg. 045 - 74(454

*>■ Hypotheker Maastricht, Markt 28. HjG. van den Boom. 043 - 255252
■ ~^^Z____^___-

Te koop aangeboden
in centr. Kerkrade

APPARTEMENT
oppervl. 67 m 2.

Ind.: woonk., o. keuken,
2 slpk., badk. W.c,
balkon, berging.

Prijs/120.000,-v.o.n.
Te aanv. 1-2-1992.

Tel. 09-3287787273.ram
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'^^^^%^^ SHOP*

RUSTIGE BUREN.
DACHTEN WE.
i

Buren die plotseling luidruchtiger zijn dan je dacht. De stille straat Garanties. En ook: tot hoever u kunt gaan met uw hypotheek. Mogelijkheden r-» „.:
die bij nader inzien een doorgaande route is. Het solide fundament dat in en onmogelijkheden. Alles keurig op een rijtje. Helder en overzichtelijk. .JJ ij ffWJM
werkelijkheid meer weg heeft van een wankele basis. Het boekje is een gratis uitgave van ABP-Hypotheken en ligt bij ons fe ■■ WÊËm

Dat zijn zo van die dingen waar je blind voor bent als je een huis voor u klaar. Haal 't even op voor u begint aan de grootste uitgave van uw *_W**JF]
zoekt. Omdat je alleen de voordelen ziet. En niet de eventuele nadelen Die leven. Dan blijft u blij met uw eigen huis. fft» -f mS%';~gm
later kunnen uitgroeien tot regelrechte kwelgeesten. ________V_^M__\

Lees daarom eerst voor uop zoek gaat naar een eigen huis het St6€tlS/DB Itt HttV€/Wttlcl/DoP&6
boekje "Hoe u blij blijft met een eigen huis". Daarin staat alles waar u op J OO SliffißrlfH
moet letten bij het kopen van een huis. Ligging. Bestemmingsplan. Bouw. as suranti e- ad vis eurs - makelaardi] onroerend goed P||wjttSy«W|||

LEES EERST "HOE U BLIJ BLIJFT MET 'N EIGEN HUIS". F"^"
Postbus 22182,6360 AD Nuth, tel.045 - 241534. Postbus 45,6430AA Hoensbroek, tel. 045 -223434.

HELAAS, UW DRUKKER LEVERT VANDAAG PAS. Fc
MAAR MORGEN MOET DIE REKLAMEKRANT WEL VERSPREID WORDEN... jgg

Bel Spiral als 't supersnel verspreid moet worden! J_W__,
Fabneksstraat 7. 5961 PK Horst, Postbus 6094. 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222. fax 04709-84333. Sl^lKi\lj '

_" __1

NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

HEERLEN/Benzenrade: "Prima HEERLEN:'Herenhuis met garage, op
gelegen sfeervol vrijstaandj-Anhuis!' loop-afstand van centrum!'
(nd. hal, woonk. m. oput»iArl, woon- Ind. prov. keld., woonk. (±35m2) dichte
eetkeuken, slaapje#WMt)or, berging, keuken m. mod. mr. ruime berging, 3
douche, slaaal*-jnfcWf4.27). Zolder m. slaapk. badk. 2e verd. beriekb. via vaste
mogelijktvfWWßraapk. Geh. pand roll. trap m. mogelijkh. v. 4e slaapk. Bwjr
Voorzijde «ent op weiland. Bwjr. 1942. 1928. Ramen/kozijnen ged. kunststof m.
Aanv. desgewenst direkt. dubb. begl. en ged. roiï.Vrij uitzicht a.d.
Vraagpr. f 142.500,- k.k. voorzijde. Aanv. in overleg.

Vraagpr. f 139.500,-k-k.
HEERLEN: Modern halfvrijstaand
woonhuis met ruime garage In .—■-. „. ,„ ... _.
gezellige buurt!' HEERLEN: 'Pracht appartement met
r»d. hal L-vormige woonk. keuken, 3 grootwinkelcentrum om de hoek!'
slaapk. badk. Zolder. Bwjr 1984. 'nd. berging, hal woonk. (32 m2) m.
Geïsoleerd en ged. dubb. begl. Zonnige balkon, open keuken, 2 slaapk. prachtige
achtertuin. Mog. rijksbijdrage f 7500,-. nieuwe badk. Geïsoleerd, ged. dub.
Aanv in overleg beglazing en ged. roll. Bw)r. 1980. Aanv.
V~gpr. f 124.00,- fcj*. S-SSftwJoryiü*.
HEERLEN: "Grotendeels vrijstaand ;
herenhuis met 1330 m. grond op HEERLEN: 'Uitstekend gelegen, ruim
loopafstand van centrum!' halfvrijstaand herenhuis met grote
Ind. geheel onderkelderd, grote hal, inpandige garage!'
woonk. (9.20x3.45/4.50)m. moderne sier Ind. sout.: hal, hobby ruimte, mpv. kelder,
open haard, en parkervl., woon/eetk. m. wasruimte, gar.(B.2x3^Mnlgrond:hal,
moderne witte mr., tuinkamer(7.lox3.2s) L-vormige WQOffWQiXn2Y dichte
3 slaapk., badk. zolder. Bwjr 1930. woon/aeda--*flMUspp. 3 slaapk. badk.
Nieuwe cv. ketel en nieuw dak. Dubb. berginguzVrnr. Geïsoleerd, ged. dub.
begl. Uniek pand voor tuinliefhebber!. begl Alie' ramen/kozijnen hardhout. Gel.
Aanv. direkt. aan grote groenvoorz. Aanv. in overleg.
Vraagpr. f 229.000,* k.k. Vraagpr. f 225.00,-k.k.

HEERLEN: 'Prima gelegen^feervol HEERLEN: 'Ruim halfvrijstaand
halfvrijstaand "<_Ü_ï*W%m garage woonhuis!' __'T
voor "l^ftrtlö**' 'nd- kelder. r ba|^%%nbr/ensuite,
Ind. %ffeJDMK; (±35m2), keuken m. wcxxijkiariAlUiffmfberging, sslaapk.
nxxj. mrlgar. (10.70x4.50) 2 bergingen, 2e JfmWtt9 badk. zolder. Uitst.
bar (5.70x5.45) m. buffet en tap instal. 3 onderhouden. Bwjr 1927. Perc. oppervl.
slaapk.-e mansarde kamer (7.20x3.50) 218m2. Aanv. in overleg,
badk. m. ligb. v.w. en 2e toilet, zolder. Vraagpr. f 144.000,*k.k.
Ramen/kozijnen hardhout. Cv.-ketel
1989. Ged. roll. Geen bebouwing a.d.
y__-_f-l^n-_\°ki_*a' SIMPELVELD/HULS: "Op uitstekendeVraagpr. f 172.000,- k-k. lokatie gelegen ruime, vrijstaande
SUSTEREN;"Vrijstaand herenhuis met bungalow!'
kantoor en 7 garages!' Ind. waskelder, tuin/slpk. (5.85x4.00)
Ind. prov. kelder, bar, hal, ruime woonk. grote gar., hobby-kamer(5.65x4.10)
woorVeetk. div. slaapk. badk. Perc. opp. wijnkelder, ruime hal, sfeervolle
2250m2. Grotendeels klinkerbestrating. L-vormige w00nk.(10.34x4.22/6.95) m.
Geh. pand roll. en ged. dubb. begl. Aanv. open haard, keuken, bijkeuken, 3 slpk.,
in overleg. 2 badk. Pand is geïsoleerd. Perc. opp
Vraagpr. f 280.000,-k.k. 1285m2 Bwjr. 1974 Aanv. in overleg.

ZEER INTERESSANTE PRIJS Vraagpr. f 475.000,-k.k.
VOOR DIT OBJECT

*

Nog vóór de kerst kunt u comfortabel wonen
met centrum Heerlen aan uw voeten

NOG MAAR 2AP P ARTEMEN TEN , G RIJP UW KANS! /^„^^T^^^.

Nieuwbouw appartementen in het centrum van Hccr'cn-^B^JSHal2|»"ssSss^^^*^^J. I
Met de mogelijkheid van een eigen parkeerplaats in de parkeer- *iL_J-\

garage onder het gebouw. Verder eenruime living (34 tot 47m2), 2 slaapkamers, lift, een complete \\ //Y_W^^l^^ J^^f^^^y^^ /V
badkamer en een luxe keuken met apparatuur. De koopprijzen zijn vanaf/ 141.500,- v.o.n. Ih»Ü Vt/W //
Op Dautzenbergstraat 18H is een schinerende modelwoning ingericht doorLendfers Dccoration. 5*' ~ V^3'_^APr\< //
Zaterdag 14 december houden wij open huis en voor diegenen die danverhinderd zijn herhalen we i^^^^^^^t^^^^K, nf .ivisSi j*Y
dat op maandag 16 en dinsdag 17 december elke dag van 14.00tot 16.00 uur. N. *^^^^^^^^I||^^^> é^S/A\ zL&s __^__---\

Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen -m-m-m. fTirurrni /■ m\^?____mmi__~^^_^Z__
Telefoon 045-712255 ■■■ STIFNSTRA aW Z^--Z---______-Wkm

900 21 00 =H = ■■"■«"'■ ■"■ J_\ \\^__^ \ iiM» M of__^_Vt\(S3



Duitsland 3 WestDuitsland 2

RAI UNO Super Channel
06.00 The mix. 11.00 The hour of po-
wer. 12.00The mix. 13.00 Die Welt von
Morgen. 13.30All mixed up!. 15.00 lt is
written. 15.30 Touristic magazin. 16.00
World sport special. 16.30 Hang loose.
17.00 Youthquake. 17.30 The world to-
morrow. 18.00 Business weekly. 18.30
Erf. 19.00 Videofashion. 19.30 Thai pa-
norama. 20.00 The Sunday feature
film. 22.00 News. 22.30 Absolutely li-
ve!. 23.30 Film Europe. 00.00 All mixed
up. 01.00 The mix all night.

06.00 Ochtend- en middagprogramma.
18.05 TGI flash. 18.10 90 minuto.
18.40 Domenica in ... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 TG Uno
sport. 20.40 Felipe ha gli occhi azzurri,
film. 22.25 La domenica sportiva (1).
23.00 TGI flash. 23.05 La domenica
sportive (2). 23.55 Zona Cesarini.
00.30 TGI notte - Che tempo fa. 01.00
Motorshow di notte.

België/BTBF 1
11.00 Shema Israël. 12.00 Faire le
point. 13.00 Nws. 13.20 Dark crystal,
Amerikaanse poppenfilm uit 1982.
14.50 Génies en herbe. 15.30 Parole
de chien. 16.00 Nouba nouba. 16.55
Bali. 18.00 Autovision. 18.30 Week-end
sportif. 19.30 Journal. 20.05 Copie
conforme. 20.50 Pas si betes. 21.00
Noir, impair et passé, Amerikaanse tv-
film. 22.35 Nws. 23.00-23.10 Shema
Israël.

België/Télé 21

08.25 Tales of a wise king and the de-
vil, serie. Afl.: The tar black rock smas-
her. 08.30 Hallo Spencer, animatiefilm-
serie. Afl.: Winter winter, (herh.). 08.55
Playdays: The patch stop. (herh.).
09.15 Bitsa, knutselmagazine. (herh.).
09.30 Telling tales, verhalen. Vandaag:
Jonah and the whale. 09.45 Babar, te-
kenfilmserie. Afl.: The unsalted sea
serpent. 10.10 "" Blood and honey,
serie. Afl.: David gets a good gig. 10.30
(TT) Defenders of the earth, tekenfilm-
serie. Afl.: The Mmd warriors (1).
(herh.). 10.50 Blue Peter omnibus,
jeugdmagazine. 11.40 The dark sea-
son, sf-serie voor de jeugd. (herh.).
12.05 Boxpops, muziekmagazine.
12.45 The O-Zone, muziekprogramma.
13.00 Regionale programma's. 13.30
Film 91, filmrubriek. (herh.). 14.00 Ten-
nis. Grand slam toernooi, live vanuit
Munchen. 17.30 Ski Sunday, skimaga-
zine.Vandaag o.a. 18.05 Rugby spe-
cial. 19.05 Travel show guides, toeristi-
sche magazine. 19.35 The money
programme. 20.15 The natural world,
natuurfilmserie. Afl.: Monkeys on the
edge. 21.05 The dream machine, serie.
Slot: The passing of remoteness. 21.55
Did you sec?.... 22.35 My folks, auto-
biografische dansfilm van David Gor-
don. (herh.). 23.05 Shag, Amerikaanse
speelfilm uit 1989. Met: Phoebe Cates,
Scott Coffey, Bridget Fonda e.a. 00.40
(TT) The ten commandments, serie.
Deel 6. (herh.). 01.40-02.15 Def II: Ra-
pido, muziekmagazine. (herh.).

13.15Reflets. 14.15 Concert 21: INXS.
Herh. 15.15 Radio 21. Herh. 17.15 Fé-
lix. Herh. 17.45 ■ L'homme au crane
rasé, Belgische speelfilm uit 1965.
19.30 Journaal. 20.00 ■ La vie conju-
gale, 2-delige Franse speelfilm uit
1963. Deel 1. 21.35 Nws. 22.05 Week-
end sportif. 23.00-23.25 Coup de film.

Sportnet

22.55 Oorden van illusies. Serie reis-
reportages. Vandaag: Praag.

23.25-23.35 Coda. Plastische kun-
sten: Johannes de Doper, van Geert-
gen tot Sint-Jans.

21.35 De Pré historie. Montagepro-
gramma. Vandaag: 1977

22.05 I.Q. Quiz.
22.35 Vandaag/Sport.

20.30 Alfa Papa Tango. Serie. Afl. 3.
21.10 Tijd voor Koen. 1. Leichte Ka-

vallerie ouverture van Von Suppé; 2.
Heimwee doet ons hart verlangen,
Preud'homme/Simons; 3. Liebe-
straum, Liszt; 4. Lippen schweigen,
Lehar; 5. Holberg, ouverture van
Grieg.

19.30 Journaal/Sport.
19.45 Sportweekend.

19.00 De Cosby show. Comedyserie.
Afl.: Waar is Rudy?

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

18.10 Merlina. Jeugdserie. Afl.: De
man van zes miljoen.

18.30 Meester, hij begint weer. Se-
rie. Afl. 2.

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 349.
18.05 Plons. Afl. Plons en de witte

muizen.

17.30 Bassie & Adriaan en de ver-
dwenen kroon. Afl.: De inbraak.

17.55 Nieuws.

13.30 Op zoek naar Mozart. Duitse
jeugdfilm. Met: Maria Ferrens, Theo
Adam, Claus Pönitz e.a.

15.00 1 voor iedereen. Met om:
15.05 In 't wilde weg;
15.55 TOfSPORT;
16.10 Nova Zembla;
17.00 Mijn hart is vol muziek. En....

Op verzoek.

09.00 Samson. Tekenfilms
10.00 Eucharistieviering.
11.00 De week in beeld.
11.15 Confrontatie.
12.00 Zeven op zeven.
12.45 Sportmiddag.
13.15 Huizen kijken.

Ursul de Geer als gastheer. Afl. 15.
22.20 M.A.S.H. Comedyserie.
22.50 Studio Rembrandt. De arties-

20.30 Twin Peaks. Dramaserie.
21.30 Ursul de Geer. Talkshow met

tensociëteit van Jeroen Pauw.
23.40 Nieuws.
23.55 Dallas. Serie.
00.45 Soap. Comedyserie.
01.10 Stingray. Serie (slot). Afl.: One

ticket to the end of the line. Tijdens
een speurtocht naar een piloot, ont-
dekt Stingray dat de velden van een
wijnkelder worden gebruikt voor de
verbouwing van marihuana, (herh.).

02.00 Nachtprogramma.

08.00 Telekids. Kinderprogramma.
Met o.a. de tekenfilms 'Spiderman'
en 'Cobi'.

11.00 Classique.
12.00 Buena Domenica. Italiaans

programma.
13.00 Hei elei kuck elei. Luxemburgs

programma.
14.30 Classique.
15.00 Columbo. Detectiveserie.
16.15 Snow magazine. Programma

over actuele wintersport. Vandaag
o.a. een portret van Graubunden en
een reportage van een spectaculaire
beklimming van een 180 meter hoge
bevroren waterval zonder gebruik
van touw.

16.45 Match. Actueel sportprogram-
ma. Met name aandacht voor honk-
bal, basketball (uit Nederland en de
VS), boksen, wielrennen, atletiek en
ijshockey.

17.35 The Simpsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Blood feud.

18.00 Nieuws.
18.15 Bios. Film- en videoprogram-

ma, (herh.).
19.00 Blossom. Comedyserie.
19.30 Nieuws.
19.50 Match: voetbal. Sportprogram-

ma met hoogtepunten en uitgebreide
samenvattingen uit de Spaanse, En-
gelse (Chelsea-Manchester United
en Liverpool-Nottingham Forest) en
Italiaanse (Sampdoria-Juventus)
competitie.

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow. Religieus

programma.

Eurosport

België/TV 2

08.00 Golf. 09.00 Eurobics. 09.30
Paardesport. 10.00 Argentijns voetbal.
11.00American college football. 12.00
World snooker classics. 14.00 Mat-
chroom pro boksen. 16.00 Wielrennen.
17.00 Go. 18.00 IJshockey. 18.30 Int.
kickboksen. 19.00 Us speedway spe-
cial. 20.00 WK rugby. 21.00 Formule
300. 22.00 World sport special. 22.30
Golf. 00.00 NBA basketbal. 01.30 Mo-
torsport.

07.00 Nws. 07.20 Corps accord. 07.40
Bienvenue en France. 08.00 Clin d'oeil.
08.05 Canadees nws. 08.20 Nws.
08.25 Nieuwsflits. 08.30 Feu vert.
09.00 Envoyé spécial. 10.00 Planète
musique: Mozart l'initié. 11.00 Grands
solistes. 12.00 Nieuwsflits. 12.05 Sind-
bad. 12.30 Référence. 13.00 Nws.
13.10 L'école des fans. 14.00 Trente
millions d'amis. (herh.). 14.30 Polieier -série noire: J'ai bien l'honneur. (herh.).
16.05 Nws. 16.15 Correspondances.
(herh.). 16.25 Sports loisirs. 17.30
Jours de guerre. 18.30 Nws. 18.50 Clin
d'oeil. 19.00 Nord Sud. 19.30 Belgisch
nws. 20.00 Sept sur sept. 21.00 Nws.
21.30 Les matins infidèles, speelfilm.
23.00 Nws. 23.25 Grand écran.
00.25-00.55 Courts métrage et video.

09.00 Trans world sport. (herh.). 10.00
Sunday alive: Skiën om de Wereldbe-
ker: Reuzenslalom heren en Super G
dames; Track action magz. (herh.).;
Boksen, (herh.).; Tennis: Grand slam
toernooi Munchen, finale; 19.30 Int.
voetbal finale. 21.00 Skiën om de We-
reldbeker, (herh.). 22.00 Tennis,
(herh.). 00.00-01.00 Boksen, (herh.).

22.38 Literatuurmachine. Program-
ma over boeken en schrijvers rond
een centraal thema. Afl.2: De speel-
tuin van de geest.

23.13 To shura. Estlands portret van
Alexandra Sadovskaya, die in deEst-
landse leisteen-industrie werkt.

23.29-23.34 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

22.05 Oog in oog. Serie van 24 televi-
siespelen. Afl.s: De dikke man van
Ischa Meijer. Een dikke man wordt in
de eerste klas wachtkamer van het
CS Amsterdam wakker gemaakt en
herinnert zich zijn afspraak met de
Merkwaardigste Mond van Neder-
land.

20.10 Het groot dictee der Neder-
landse taal. Taalkundige wedstrijd
geleid door Philip Freriks.

22.00 "" Journaal.

18.30 Sesamstraat,
18.45 Studio sport.
20.00 "" Journaal.

18.25 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

15.20 Studio sport. Grand slam ten-
nistoernooi te Munchen en Audi Mas-
ters te Amsterdam, rechtstreeks ver-
slag.

14.00 Integraal management. Afl.4
14.30 Mozart in Nederland. Docu-

mentaire in de voetsporen van Mo-
zart tijdens zijn verblijf in Nederland.
M.m.v. het Radio Kamerorkest 0.1.v.
Bernhard Klee; Miranda van Kralin-
gen, sopraan en Derrick Hemmer,
piano.

13.30 Schoolse zaken. Informatief
onderwijsmagazine.

12.00-12.45 Het Capitool. Analyse
van binnen- en buitenlands nieuws.

13.00 Logistiek. Afl.B.

11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: Do-
kumintere: De Hollanderwyk yn Ljou-
wert.

11.00 Sollicitatieclubs allochtonen
Reportage.

10.30 Aktuël. Actualiteiten uit Neder-
land en Turkije.

10.00 Jaouaz. Magazine in het Marok-
kaans/Arabisch.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

00.57-01.02 "" Journaal

22.42 Hetzelfde op een andere ma-
nier. Portret van Wim Kayzer over
Dresden. Deel 1: Snel als de wind-
honden, taai als leer, hard als
Kruppstaal.

21.22 (TT) We zijn weer thuis. Serie.
Afl.11: Water in de wijn. Adriaan van
Dis heeft belangstelling voor Nels
boek. Simon denkt dat het doorgesto-
ken kaart is, maar ze mag wel dege-
lijk in de IJsbreker komen.

21.52 Prima vista. Maandelijks multi-
media magazine.

20.10 Van Kooten en de Bic's Keek
op de week. Satirisch programma.

20.32 Gemengde gevoelens. Discus-
sieprogramma. Vanavond: Jeugd tot
25 jaar over vreemdelingenhaat en
vreemdelingenangst.

20.00 "" Journaal

19.00 The wonder years. Comedyse-
rie. Afl.: Seperate rooms.

19.25 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine.

18.05 Paul Haenen vijfover zes. Cul-
tureel-humoristisch programma.

18.40 Jongens van de Witt. Magazi-
ne.

10.30 Zakken. Vuilvertelling. Afl.2: De
zak van de buurvrouw.

11.00 Reiziger in muziek. Muziekpro-
gramma met Han Reiziger.

12.00 TROS Voetbal Plus.
12.46-13.51 "" De VARA matinee.

Cellosonates van Beethoven en
Brahms, door Natalia Gutman, cello
en Eliso Wirsaladze, piano.

16.45 VPRO's beste wervers.
18.00 "" Journaal.

10.15 De grote Laura en Lena Fhijn-
beenshow. Serie. Afl.11: Laura en
Lena aan de kook.

10.00 Geldkoorts. Afl.6 (slot): Natuur-
lijk verdienen.

09.50 "" Optiema forma. Afl.6 (slot)
Wijde wereld.

09.40 Het sprookjeshuis. Tekenfilm
Deel 3 (slot).

09.25 Bump. Tekenfilmserie. Afl.s:
Bump en het monster.

09.30 Argo. Serie. Afl.s: Schoolrap-
port.

09.00 Dag meneer de koekepeer
Kleuterprogramma.

!100-11.55 Eucharistieviering. Van-;"" de St. Franciscus Xaveriuskerk te.^lersfoort.
"00-13.12 Nieuws voor doven en
"^chthorenden.
"*0 Wijnwereld - Spaanse wijnen.

over wijn. Afl.3. (herh.).
'■05 Waar blijf je anders. Praatpro-gramma gepresenteerd door Ruud
sh°Ppen. Thema: Schuldig?
Lu? Spoorloos. Han van derMeer spoort mensen op.'00 "" Journaal."jO7 Hersens op hol. Serie over hetJ^nselijk vernuft. Af 1.1: Tranen van
j
O6 krokodil.

Anna. Jeugdserie. Afl.6. Anna**nst haar eerste grote ballet en Rai-
7r helpt haar over haar liefdesver-?flnet heen.
,^5 (TT) Spoorloos. Han van der
Ijs?r spoort mensen op.'°0 Boggle. Woordspel met Dodiilwldoorn.
"*5 Nummer 28. Serie waarin ze-
l®n jongeren die voor het eerst opJ-niers gaan met de camera wordenJfcolgd.
|.*5 Torn en Jerry. tekenfilm.
*0 Perfect Strangers. Comedyse-

*" Afl.: Hocus Pocus. Balki helpt bij
gn liefdadigheidsvoorstelling, waar-Jjl °ok Margaret Thatcher verwacht*°rdt. Larry hoopt op een verhaal,
2*ar moet met Balki de dronken goo-
l^elaar vervangen.

'S (TT) Waku waku. Quiz over die-'6n met Rob Fruithof. Panel: Nada

*" Nie, Ame Jansen, Caroline Kaart
v^Edvard Niessing.
SOO ("", TT) Journaal.'2 Spoorloos. Han van der Meer
Poort mensen op.

k
,l° Brandpunt. Actualiteitenru-

""^ Inspector Morse. Misdaadse-y- Afl.: Het beloofde land (1). Het""Verzoek naar een bankovervalordt heropend als een van de da-
j-®rs in de gevangenis overlijdt.
;S Kruispunt. Actuele informatie

O berken wereld.
j*s Jan wordt 40. Portret van Jan
j,lrnman, gemaakt door Hans Böhm.«>-23.45 "" Journaal.

Duitsland 1
08.55 Michael's klingender Adventska-
lender (15). 09.00 Cursus Engels,
(herh.). 09.30 Cursus-informatie. 10.00
Cursus natuurkunde, (herh.). 10.30
Cursus bedrijfseconomie. (herh.).
11.00 Ihre Heimat - unsere Heimat.
12.00 Tele-Akademie. 12.45 Sehen
statt horen. 13.15 Kulturgeschichten:
Eisenbahnromantik. 13.40 West 3 ak-
tuell. 13.45 Sonntagsgesprach. 14.00
Vier über uns. 14.45 Cheyenne, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1963. 16.55 WDR-
Treff. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Fat-
ty Finn, jeugdfilm. Afl.3 (slot). 18.30
Gott und die Welt - unterwegs. 18.58
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde (19.00-19.15 Sport im Westen).
20.00 Sechs Fuss Land, tv-spelen: 1.
Liebende in der Stadt. 2. Sechs Fuss
Land. (herh.). 21.30 West 3 aktuell.
21.35 Schmidteinander, amusement.
22.35 Mary, show. 23.15 Experimente:
Vor aller Augen (Heins Mühlenbrock).
00.15 Nieuws. Aansl.:. Zur Nacht. BBC 1" Mediaprijs voor Audrey

Hepburnaprijs. (RTL Plus
- 20.15 uur).

SAT 1Duitsland 3 SWF MTV Europe
08.00 Awake on the wildside. 11.30
European top 20. 13.30 XPO. 14.00
The big picture. 14.30 Ray Cokes.
18.30 Week in tock. 19.00 US Top 20
video countdown. 21.00 120 Minutes.
23.00 XPO. 23.30 Headbangers ball.
01.30 Kristiane Backer. 03.00-07.00
Night videos.

CNN

£s Disney Club. Gevarieerd kin-lij^Programma. (herh.).
<r* Des Luxus goldener Boden.
10irie amt»achten. Afl.4.
t' 5 (TT) Wir Deutschen. Documen-

'l ftr? Ser'e- A,IA
li'?0 Kopfball. Spelprogramma.
ij.30 (TT) Die Sendung mit der'S?8" KinclerPro9 ramma.

/"S Tagesschau. Met Wochenspie-

I^O Weekoverzicht EINS PLUS.

' 's "" Musikstreifzüge: Herscher
Ij** Himmels. Kerstconcert (Berlijn).

Mission Top Secret - Das Au-
I?* des Salomon. Kinderserie. Afl.4.

"'S Gefahrliche Sehnsucht. Serie.
Iji2''sn° Tagesschau.
;°S ARD Sport extra. WK Latijns-
"^erikaans dansen; WereldbekerJ"*n: Super-reuzenslalom vrouwen,
1)?^zenslalom mannen.
]'_\ ARD-Ratgeber: Recht

"" Laudate. Advents- en kerst-
'Bftn en c*oor Hamburgse koren.
'dos Ta9est*chau.Ij? Wir über uns.Ij'!0 Sportschau.
fö (TT) Lindenstrasse. Serie.

'Jfti? 15' Weihnachtswünsche.,
9"9 Die Goldenel.
aJ° "" Lieder zum Advent. Frem-1-j.Klange suchen Asyl.

Ijl? Weltspiegel.
'"sa sPortscr,au*Te,e 9rarnrn-
*»ori Pro9ramma"°verzich*-
JC {? (TT) Tagesschau.
'S Tiere vor der Kamera. Docu-

WiL?taire serie- AA-: Guanakos - die
J- Lamas der Anden.
ij 0 Mörderische Entscheidung -i^schalten erwünscht. Tv-film in}j,ee versies: zie Duitsland 2.

*** Ds T'tel' Tnesen> Temperamente.
j-'S Tagesschau.

' ° Die Feuerwehr hilft - vorbeu-
rnuss* Du- Brandpreventie.

rjjj Ha(a)rmonie in Vollendung.
OQ^Umentaire over topkappers.
rs' 0 Die besten Jahre. Serie. Afl.:

«1.10 nnte Betten-Ql',° Tagesschau.
rj'^l.2o Z.E.N. Adventskalender:. ,ts Schachspiel.

08.45 Programma-overzicht.
08.47 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie. Afl.3. (herh.).
09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Protestantse kerkdienst.
10.15 Matinee: Schwerpunkt Trivialli-

teratur (1); Gewitter im Mai, tv-film.
(herh.).; Pointen vor 12.

12.00 "" Das Sonntagskonzert: Gu-
ten Abend, gut' Nacht. Duitse wie-
geliederen van o.a. Brahms, Humper-
dinck, Schumann en Schubert.

12.45 Heute.
12.47 Blickpunkt!
13.15 Damals vor vierzig Jahren.
13.30 Siebenstein. Kinderserie.
13.55 Wemer Fend: Mem Dschun-

gelbuch. Natuurfilmserie. Afl.: Ele-
phant im Glück.

14.15 Karfunkel. Kinderserie. Afl.: Vir-
nas Flucht.

14.45 Haste was, darm kriegste
was! Reportage.

15.15 Das Familienjuwel. Amerikaan-
se speelfilm uit 1965. Met: Jerry Le-
wis, Sebastian Cabot, Donna Butter-
worth e.a.

16.50 Danke schön. Aansl.: Der gros-
se Preis(VPS 16.59).

17.00 Heute.
17.05 Die Sport-Reportage.
18.00 Festliche Blasermusik zum
Advent. Adventsmuziek in deAlpen.

18.10 ML - Mona Lisa.
18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws.
19.30 Reiselust. Vakantietips.
20.00 Himmelsschlüssei. Komedie

van Herbert Lichtenfeld.
21.00 Mörderische Entscheidung -Umschatten erwünscht. Tv-film in

twee versies, die gelijktijdig op ARD
en ZDF worden uitgezonden.

22.35 Heute. Met Sport am Sonntag.
22.50 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie. Afl.4: Wohin?
23.15 "" Alles.. .nur nicht Mozart!

Briefe, Ratsel und Zurechtweisung.
Film met muzikale scènes op basis
van de briefwisseling tussen Mozart
en zijn vader.

23.45 "" Meine alten Freunde. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1978. Met: Ta-
lia Shire, Richard Jordan e.a.

01.25 Heute.

07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek.
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The big
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu-
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week.
12.40 Style. 14.30 Inside business.
14.40 Evans and Novak. 15.40 Your
money. 16.10 On the menu. 16.40
Newsmaker Sunday. 17.10 Travel gui-
de. 18.00 World business this week.
18.40 Int. correspondents. 19.10 Futu-
rewatch. 19.40 Moneyweek. 20.00 The
week in review. 21.00 World report.

23.45 Kanal 4 blow up. Magazine
met korte films en documentaires.
Vandaag: Draussen und Drinnen -Aspekte des Dokumentarfilms.

00.15-01.50 Chattahoochee. Engelse
speelfilm uit 1989. Met: Gary Old-
man, Dennis Hopper, Frances
McDormand e.a.

22.40 Schloss Pompon Rouge. Co-
medyserie. Afl.: Die Diva.

23.10 Die Supernacht der Bambi-
Stars.

19.10 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz. Vandaag: Taiwan.

20.15 Bambi - Verleihung 1991.
21.45 Spiegel TV. Actualiteiten.
22.25 Prime Time - Spatausgabe.

Vandaag: filmopnamen van bliksem
en onweer.

16.45 Peters Musikrevue. Duitse
schlagers en evergreens.

17.50 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus. Serie. Afl.:
Das letzte Examen.

18.45 RTL aktuell.

15.05 Lass das, ich hass das. Duitse
speelfilm uit 1983. Met: Beatrice
Richter, Michael Schanze, Gunther
Philip e.a. Herh.

13.05 Stille Zeit. Adventmuziek.
13.40 Familie Munster. Serie. Afl
Klein, aber oh Schreck.

14.05 Das Bibel-Quiz. Spel.
14.35 Weihnachten in den Bergen
Kerst-liederen. Herh.

12.35 Major Dad. Serie. Afl.: Ehevor-
bereitungen.

12.05 Coach - Mit Herz und Scherz.
Serie. Afl.: Geburtstags-überra-
schung. Herh.

11.00 Die Woche mit Geert Müller-
Gerbes. Talkshow.

10.55 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Die Heimsuchung Maria, van
Marx Reichlich.

09.45 Tim und Struppi - Der Fall
Bienlein. Tekenfilm.

06.40 Die Jetsons. Serie. Herh.
07.05 Yogi Bar. Serie. Herh.
07.30 Scooby Doo. Serie. Herh.
08.00 David derKabauter. Tekenfilm
09.20 Metty macht's möglich.
09.30 Tekenfilm.

06.00 Turbo Teen. Serie. Herh.
06.25 Die Flintstone Kids. Serie

Herh.

09.40 Turning Japanese, reportage,
(herh.). 10.10 News. 10.15 The promi-
se of His glory, serie. Afl.: Light in the
darkness. 11.00 Sec hear! - Christmas
special. 12.00 The training hour: Into
print. The power of the pixel, reportage,
(herh.). 12.30 The trianing hour: Skill-
shop. 13.00 (TT) Through the looking
glass. Afl.: Style for all. (herh.). 13.30
Country file. 13.55 Agrarisch weerbe-
richt. 14.00 News. Aansl: On the re-
cord. 15.00 (TT) EastEnders . (herh.).
16.00 (TT) North Sea hijack, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1980. Met: Roger
Moore, James Mason, Anthony Perkins
e.a. 17.35 (TT) Biteback. 18.15 The
clothes show. 18.45 (TT) Merlin of the
Crystal Cave, serie. Afl.: Reekoning.
19.15 Lifeline. 19.25 News. 19.40 (TT)
Songs of praise. 20.15 (TT) You rang,
M'Lord?, comedyserie. Afl.: The night
of the reekoning. 21.05 The 1991
sports review of the year. 22.50 (TT)
News. 23.05 (TT) Everyman, docu-
mentaire serie. Afl.: 24 hours in Tuzla.
23.45 Dear John, comedyserie. Afl.:
Second time around. 00.10 Birthrights,
serie. Slot: Is nothing sacred? (herh.).
00.40 Mahabharat, feuilleton, (herh.).
01.20-01.25 Weerbericht.

07.55 Denkanstösse: Advent, (herh.).
08.00 Avec plaisir. (herh.). 08.30 Cur-
sus wiskunde, (herh.). 09.00 Cursus
Engels, (herh.). 09.30 Cursusinforma-
tie. 10.00 Cursus natuurkunde, (herh.).
10.30 Cursus bedrijfseconomie,
(herh.). 11.00 Musik urn elf: Blaascon-
certen. 12.00 Tele-Akademie. 12.45
Sehen statt Horen. 13.15 Ihre Heimat,
unsere Heimat. 14.15 Fernsehen -Wiedersehen: Glanzloses Leben, aber
die Abende, portret, (herh.). 15.00 Va-
ter ist nicht verheiratet, Amerikaanse
speelfilm uit 1962. 16.55 Michael's klin-
gender Adventskalender. 16.30 Spor-
timport. (herh.). 17.00Glanz und Elend
der Stahldynastien an der Saar (1).
17.45 Die 6 Siebeng'scheiten, spel.
18.30 Das Südwest-Journal. 19.00
Prominenz in Renitenz, 19.45 Gaudi
Max. 20.15 Der Spion, der Goethe
hiess, doe. 21.00 Nieuws. 21.05 Lieder
können Brücken bauen. 21.50Flutlicht.
22.45 Wortwechsel. 23.30 Denkan-
stösse: Staatsgalerie - Heilige Kunst?
23.35 Nieuws. 23.37 Weisser Fleck.
00.25 Non-Stop-Frensehen.

07.30 Mensch, Dino. Herh. 07.55 Ollies
total verrückte Farm. Tekenfilmserie.
Herh. 08.20 Thundercats. Tekenfilmse-
rie. 08.45 Drops! Herh.o9.lo Weinach-
ten in Deutsehland. 4-delige se-
rie 09.35 Stille Zeit. Adventsfeest met
Hans Clarin. Deel 1. 10.00AUTOmobil.
10.30 Comic-Stars gegen Drogen.
10.55 So gesehen. 11.05 Tennis, sa-
menvatting: Grand Slam Cup in Mun-
chen, halve finale. 12.25 Bingo. 12.50
Fantasy Island. Amerikaanse serie.
13.40 70 Jahre und kein bißchen leise.
Portret van zanger/entertainer Evelyn
Künneke. 14.20Auf Videosehen. 14.45
Tennis, live: Grand Slam Cup in Mun-
chen, finale. 18.40 Sportclub. 19.15
Sat.l Bliek. 19.20 Glücksrad vanuit
Berlijn. 20.05 WetterNews. 20.15 Die
Rückkehr nach Eden. 3-delige Australi-
sche serie. Deel 1. 21.55 Sat 1 Wetter.
22.00 Talk im Turm, live talkshow.
23.15 Sat- 1 Bliek, Nachrichten und
Sport. 23.25 Der Gorilla, 13-delige
Franse actieserie. 00.50 Programma-
overzicht en Videotekst.

blazen. Ook met James Mason,
Anthony Perkins.TV FILMS VIDEO de 16 05 Domino - die Spielshow

des BRF. 17.05 Sporttreff. 18.40
Seniorenfunk. 19.00 Wunschkon-
zert. 21.05 Sportresultate vom
Wochenende

Duftand 3 West

v^5 Cheyenne Autumn. Late
9eim m van John Ford' werd wel
he , I^Preteerd als een poging om

'd van de indianen uit zijn
8 ,ilrns °P te Poetsen. Een

*eïv Cheyennes ontvlucht het re-
'och?31 en be9int aan een barre
rvv -Het epos duurt bijna drie uur.
v»a ' gehard Widmark, James Ste-

""" Karl Malden.

21 20-22 20 Medelanders Neder-
landers.

Super Channel
20.00 The execution. Matige Ame-
rikaanse speelfilm uit 1985 van
Paul Wendkos. Vijf bewoners van
de voorstad van Los Angeles, die
de Duitse concentratiekampen
hebben overleefd, beramen een
moord op een voormalige Nazi-
arts. Deze is in hun woonplaats als
succesvol restauranthouder werk-
zaam. Met Loretta Swit, Rip Torn
en Jessica Walter.

Radio 1
7.05 KROs Ontbijtshow (7.30
Nws). 7.53 Ter overweging. 8.08
Groot nieuws HV: 9.03 De ver-
beelding. IKON: 9 30 De andere
wereld van zondagmorgen op één.
10.03 Wegwezen. 11.03 Ophef en
vertier (12.30 Nws). 13.08 Hier en
nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
muziek (17.30 Nws). 18.08 NOS
Aklueel 19.02 Van 0 tot 80. 20.02
Jazz uit het historisch archief:
ca.2o 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.

Omroep Limburg
9.00 Postbus 94, verzoekplaten.
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma. 12.00 Het Concert. 13.00
Overname Radio 1. 14.00-18 00
Omroep Limburg Sport.

gehoor. 9.00 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 De Nederlanden. Nederland-
se Muziekdagen 1991. Muz. voor
sopraan en piano; ca. 12.15Neder-
landse Muziekdagen 1991. Muz.
voor pianoduo. 13.00 Nws. 13.02
Diskotabel. 14.15 Concert op de
zondagmiddag. Radio Symf. Ork.
(Pauze: Praten over muziek) 16.30
Vokalise. Simon Boccanegra. Ver-
di. Koor en Ork. van Covent Gar-
den 0.1.v. Sir Georg Solti met sol.
18.00 Nws 1802 Muziek uit dui-
zenden. 19.00 Continu klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten è
la carte. 22.00 Kamerconcert.
23.00-24.00 Finale.

BBC 2
23.05 Shag. Vriendinnen houden
vrijgezellenavond voor mooie
Phoebe Cates. Innemende film van
Zelda Barron uit 1988, ook met
Bridget Fonda.

RTL Radio
6.00 Sonntag Morgen. 9.00 RTL-
Sonntagsfrühstück. 11 00 Radio
Shop, muziek en actualiteiten.
12.00 Hits der Woche, Top 30.
14.00 Happy Birthday 17.00 End-
sport Rückblick auf ein Woche-
nende voller Sport. 18.00 Classic-
Hits Die grössten Hits, die besten
Oldies 21 00 Je t'aime. Das zartli-
che Magazin. 24.00-4.00 Radio-
Nacht. Die Nacht lebt.

Radio 2
8.02 Vroege vogels. 10.02 Tony
van Verre ontmoet Bertus de Rijk
(11). 10.30 Muziekmozaiek. 12.02
Nederlands op AVRO 2. 13.02
AVRO Radiojournaal. 14.02 Café
op twee. 15.30 Mezzo. 17.02 De
taaimeesters. 17.30 Tour de chant.
18.02 Album. 20.02 3 x bellen
20.30 The great American song-
book. 21.00-7.00 Zie radio 1.

Duitsland 2
23.45 Old boyfriends. Vrouw zoekt
vroegere minnaars op om haar ver-
leden te analyseren. Dat levert
vooral een slechte film op. Regie in
1979 van Joan Tewkesbury, met
Talia Shire, Richard Jordan.

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. 8.12Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De pré-histone 11.00 Kop of Fiet
Personality-show van Michel Pol-
let. 13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit
Vlaamse hits van vroeger en nu.
14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws.
17.05 Afgefloten (17 45 Nationale
Voetbaluitslagen). 18.00 Nieuws.
18.10 Funiculi Funicula. 20.00 Vra-
gen staat vrij, verzoekplaten (22.00
Nieuws) 23 30-6 00 Nachtradio
(24.00 en 5.30 Nieuws.)

Radio 3
8.02 Goudkoorts 10 02 De wakke-
re wereld. 12.02 KRO-miniparade.
13.02 Het weeshuis van de hits
15.02 KRO's hitweek. 16.02 Lief-
deslijn. 18.02 De jonge honden.
20.02 Leidsekade live. 22.02-24.00
Op slag van maandag." Loretta Swit in 'The execution'. (Super Channel - 20.00

uur),

BBC 1
■ ° North sea hijack. Actiefilm uit

RTL Plus
'o.rjc i ,
'^ürv-" das'icn nass' das- Na"
4rec[ lende|iJke komed'e over de
ïijn .eur van een kolenmijn dievan
kS| annen afziet om een boerderij
Nor;! Op

ten- In 1983 gemaakt door
kr tV acnler- met Beatrice Rich-
' "Vllchaol c~h„„-.„

Duitsland 2
&n -nl» fami|y jewels. Film van'6r> vrÜ Jerry Lewis' die zeven rol"
6-, n ~°r zn rekening neemt, leder-
Scha, een riik® erfgename be-amen. Uit 1965.

-1980 van Andrew McLaglen, met
Roger Moore als geheim agent die

moet voorkomen dat terroristen
olieplatforms in de Noordzee op-

RTL plus
0.15 Chattahoochee. Ontnuchte-
rend en realistisch portret van een
man met een oorlogstrauma, die in
een inrichting in Florida terecht-
komt. Met Gary Oldman, Dennis
Hopper. In 1990 gemaakt door
Mick Jackson.

WDR 4
4 05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten 8.05 Volkstümliche
Matinee 10 00 Nachrichten. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Musik ist
Trumpf. 13.00Heimatmelodie. Fol-
klore rund urn die Welt. 14.00
Nachrichten. 14.05 Was dart es
sein? 17.00 Der Tag urn Fünf,
Chöre der Welt. 18.00 Nachrichten
und Wetter. 18.05 Schellack-
schatzchen. 19 00 Auf ein Wort,
Abendmelodie. 20.00 Nachrichten.
20.05 Erinnerung. 22.00 Nachrich-
ten 22.05 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress.

België/BRF
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ve-
ranstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kirc-
he. 9.05 Mundartsendung. 10.00
Volkslieden 11.05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 BRF-Sonntagsmenü.
14.05 Die deutsche Schlagerpara-

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Liefde op 't eerste

Radio 5
6 30-6.50 Scheepvaartberichtenen
uitgebreid weerbericht. 9.00 Nws.
9.02 Woord op zondag. 9.30 Te
deum laudamus. 9.55 Waterstan-
den. 10.00 Het verhaal. 10.10
Kerkdienst. 10.58 Wilde ganzen.
11.00 De andere wereld van zon-
dagmorgen op vijf. 12.00 Nws.
12.05 Het zwarte gat. 13.00 Nws.
14.00Radio Romantica. 16.55 Me-
dedelingen en schippersberichten.
IKON: 17.00Kerkdienst. 17.58 Wil-
de ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Litur-
gie & kerkmuziek. 18.40 Vrouwen
over vrouwen. 19.00 Nieuws in het
Turks. 19.05 Nieuws in het Marok-
kaans/Arabisch. 19.10 Nieuws in
het Berbers. 19.15 Nieuws in het
Chinees. 19.20 Suara Maluku.
19.55 Tambu. 20.30 Zorg en hoop.
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I MAASTRICHTS SALON ORKEST

Kerstconcert
ZONDAG 22 DECEMBER, 15.00 UUR

STADSSCHOUWBURG HEERLEN

Dit kerstconcert is samengesteld uit BÉila^tWFr -^ m
kerstliederen, stukken uit het klassieke Rfl|H f**J*W ' !u* *
repertoire en de meeslepende 'W^_mÈ__W^ v* rfr -i.il* "*?
melodieëndie hetSalon Orkest 0.1.v. IË-£^^H£k^*-v;-/»*£t^
AndréRieu zo beroemd hebben Pr C m mfÉÊÉte^jXj*

Ans Humblet, sopraan, en het wLai Kr Vi ■^'3I>UJJknapenkoor DeLentebloempjes. Phlvl /V-WRsfw"Q>^

| VRIENDENKORTING ’ 4,00 |
Bij inlevering van onderstaande, ingevulde bon en op
vertoon van uw vriendenpas betaalt u slechts ’ 15,00
entree voor ditconcert.

Kaartverkoop aan de kassa van de stadsschouwburg.
Openingstijden kassa: ma. t/m vrij. 10.00-15.00 uur,
za. 10.00-12.00 uur. Tel. 045-716607

Maastrichts Salon Orkest

Naam:

Pasnr.:

Aantal pers. max. 4:

Vrienden van hewJ

Te koop/te huur
KERKRADE. SPEKHOLZERHEIDE, Akerstraat
In gezellige winkelstraat te huur goed afgewerkte winkel-
ruimte ter grootte van 320 mz 8.V.0., voorzien van o.a.
tegelvloer. Interesse? Bel dan even voor uitv.inform. c.g.
bezichtiging ter plaatse!

LANDGRAAF. Hoofdstraat 106
optisch goed gelegen winkelruimte ter grootte van ± 70 m 2v.v. toilet. Zeer geschikt vooro.a. slijterij, hakkenbar.stome-
rij, mode, Dibevo, bloemen, C.D., etc. Winkeluitbreiding is
bespreekbaar. Uitv. gegevens op aanvr.
LANDGRAAF/SCHAESBERG, Hoofdstraat/Past.
Schattenstraat

"" _P —ii *'»* _M

mwmmÊÊÊkmm^^b, i^^SuÊSwmwmwBSSBBSBmBBBSSSBÊ
Gunstig gelegen representatieve kantoorruimte ter grootte
van ± 230 mop de 1e verdieping v.v. lift en centrale ver-
warming. Huurprijsf. 145,— per m2per jaar.

SITTARD, Dempseystraat 32
In wijkwinkelcentrum gelegen winkelruimte ter grootte van
±83 m 28.V.0., zeer geschikt voor o.a. AGF, slager, slijter,
kruiden/eetwaren, optiek, boekhandel of CD shop. Huur-
prijs f. 1.250,-/mndexcl. B.T.W. Aanv.spoedig.

IE RUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1 -tel 046 -523344
buiten kantooruren:
04752-3143 / 046-519882 / 04492-6046

wk_—_-mmm_____xsießtmÊ______sss__——Tmmf^^^ i t_ iIH iSPW9^ l'_l -*:i
mm p" i ..- JfÉEy**ls^ga Hl 111 I JnH I jij p Wm_W W ■

IËÉKC" Al __\_m ____M ' «ek* BVitaJ^ <*=^i«*^|l "%«.**»-"
Mn HHHBfI B 5 -*r*******C!iiiMffT^::;-^;;;^ i

Indeling: - hardhouten kozijnen.
L-vormige woonk. ca. 30 m 2, mcl. open keuken. - woningscheidende wand in spouwen ankerloos, waardoor

Garage/berging ca. 27 m 2. evt. contactgeluid tot een minimum wordt beperkt.
Op de verdieping liggen 3 slaapk. resp. grootca. 13, 8 en

5,5 m 2,alsmede een badk. met douche en v.w. Prijzen van ’ 143.977,- v.o.n. (excl. een max. subsidie
Technische details: van ’ 41.000,-). Netto maandlast vanaf ca. ’ 717,-

- moderne architectuur, (rekeninghoudend metfiscaal voordeel, max. subsidie- spouw-, dak- en vloerisolatie, en 100%financiering). 10091056 ]

'^^^''H^^È^k WF m\ M_r^m_m_m_ M iGaarne vrijblijvendvolledige informatie over de halfvrijstaande
% L|U% K-T Mm ■ woningen in het bestemmingsplan 'De Dem Zuid" te Hoensbroek..

■""*"*"" ■"""""*■ ■""**"** <oI |
___\ __= SSS MAKELAARDIJ B.V. | Adres: 1 1

-"""_' '""""—'
-m-.-.-^mmmm_-m_mm-m-m_m_._m_m_m_m_m_m_- | PoStCOdS: PlaatSl j|

Kruisstraat 56, 6411 BW HeerlenTelefoon 045-712255* | Telefoon- 2 1
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur I in gestoten envelop zonderpostzegel zenden aan Stienstra

m^^^^—m^—mmmmmma^am_fW-WÊ_________i Makelaardii Bv> Antwoordnummer 40,6400 VB Heerten.

i

--

Als je op zoek gaat naar .m _\ \ WA mwL^Ê Montèl zitmeubelen zijn
een mooi zitmeubel, dan bovendien exclusief ont-

wil jekunnen kiezen. i^i^^P V^->fH worpen door eigen ont-
Montèl meubelen zijn er ■Ji f§Tl [*j I werpers. Banken, zitgroe-

in zóveel uitvoeringen, HilLJllkjjjH pen en fauteui|s (Jitge-
dat uw favoriete model **^^V voerc' 'n sto* °* 'eer en"

er ongetwijfeld bij staat. CT33j _____ T^X^J i s'otte ac pr'iS; e's ver"
Van strak-modern tot KfflÉfl É_m\\ rossend laag. Want be-

romantisch-klassiek en K^HpH^HHT HiHJ^H taalbaar, ook dat is het
vele variaties daarop. _*|l|* [_* \ kenmerk van een Montèl

Aan u de ■ÉHÉHBHHHfIfIHHMHHÉH

■-■_'■ __-mjs^Ès__
_W^Tlint^!^___^ii^m^^ -Wmm**_Wi

W7^^ê^m\_\___\_^______wKÊÊ&Q^^- '■'%'''■■ '"'^■<'^--:s^m__-WStt ü : **

HII»?:&,$ __Wr^:^^_Tf__Sr_mÊ vß_&_f_mm
_________-_-$-_m _é£^?£E-______\

i%£_s_____&*:<■■ - "^«fflM iJ^ii^f^öW

WSmm^-fÊÊÊÊÊS^Êlik.,. i^^i^i^Hlpjiw BS

*

/MONTÈL Moderne, kubistische hoekset. Uiterst komfortabel door de extra brede OOOC
armleggers en de dikgevulde zit- en rugkussens. Bekleding van prima kwaliteit rundleer. 3+2-zits v.a. Ltljf

JMOhTÊLRomantische
zitgroep met prettig hoekzit
door in de rug doorlopende
armleggers. Bekleding van
dessinstof, de houten lijsten en
bolpoten wit, grijs, zwart ofI blank gelakt. OOOC

J?f*TJ 2j+2-zits v.a. t-t- 7Jt

Wmwfmmw - TONTELModem. ys'r»|^4"'',r"llli model met komfortabele, en
"*SJ5gZJ2^ji smal toelopende armleggers.

5Ü Keus uit diverse kleuren
eerstektos rundleer.
2}+2-zirs 2995,- IQQCl _____—____ |j j 2,^2-zits in stof v.a. I/ / J,"

oorfauteuil met getoogderug. I \M -M
Aktieve, iets hogere zit. Keer- I
boar zitkussen. GedessineerdeI

I t^v n ê^s I _?^ ■

Exclusief en betaalbaar zitkomforti *^^^^fe-»^

In de Cramer 178 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon (045)-754208

iiMEUBEiiN msmm wem mm mam mmm, msoecw wmmmm
3TUM= j «OTTHHMM " r®m \ HSL ZUTW»" """" HUBSÜM GIOMNOBI |51fflHMB*»

l^^i^r*^fc^É Ï|^B*Té^Bfc **^^^^B*# *^r^4jfcy^^r^^^^^^^^^^Kex ■ wfcTT^^r^^^-^>^^^^i^T^fc^^^i^^^i^^^^i^^^\j^i^^^^i^^i^^^i^i^^T^i^F^i^i^^^^*J^4^t^^^i^^T^T

Beter wonen begint met Stienstra I
Stienstra heeft een zeer uitgebreid "I
huizenaanbod in elke prijsklasse in I uc-c-ri EN . ■ > innand
heel Zuid-Limburg. In deze aanbie- vEk"de\rk'^^^ I
dingis Slechts een beperkt aantal ge- I bereikb. gar" Aangjg^ " met luxe openhaard. Ges». ■ LANDGRAAF H
noemd. Vind U het huis van UW keuze I XiiSSBijkeuken. 3; s'aaPk-^„Jof praS I o/Worms. Halfvrijst.
niet ofzoekt u in een andere regio? I
Maak UW wensen aan Ons kenbaar. I rulmlen; "m afgewerkt. met douche. Zolder. Geh. met1 ucrfloU ~ ■_>ii^.~ H kunstst. koz., dubb. begl. en roll.

Kruisberg. Uitst. onderhouden Heerlerheide. Woonhuis met gar. _L j&JI m>_t m-^'^f Sk I AvnrDA ait ïïvrijst. woonhuis met groot terras en tuin. Woonk. Keuken. Serre. 3 .«i WÊL^ .'■*"<-p/J '''^.ït^Nß LANDGRAAF H

woonk^oderne open keuken Prijs’ 119.500,-k.k. 5674 I ;£È WÊL& fPI """"' jÊ_ ■ Prachtig dakterras. Grote tuin ca.

ruimte in verhuurde staat, ij.m, 4e en 5e slaank Geh"^^ I I ~Woonk. 4 slaapk. Keuken. Badk. & be»l
P I ïpS^^*Wfp """* ■ Übach o/Worms. Uitst. onder-

Kunstst koz en dubb begl Win- f I «ioaw»--'— 5568 ■ houden halfvrijst. woonhuis met
keiruimte ca. 80 m 2. Êk. Pnis f 569.000,-- k.k. , I tuin. Berging. Living ca. 35 m 2.
Prijs’ 140.000,--k.k. 5950 fc I ~^^^^^^^m^ Keuken met kunstst. install. 3

' j^ I ,*,,11,■ slaapk Vaste trap naar zolder
HEERLEN H __k _\\ BB**--»*-*"""*'""^^^^^^^^ met m°gel'Jkh- 4e slaapk. Ged.
Heerlerbaan. Goed gel. vrijst. He- __%.-< 1 JABEEK H LANDGRAAF H Si?MsfflO°'"k k 5895renhu.s met inpand. gar. en tuut Goed onderhouden boerenwoon- Übach o/Worms. Modern apart PriJS/ Usm~ kk- 589 Swoon*, en KeuKen ca. 48 m 4 g*g^ JJ h ; binnenpl. Zijtuin. Div. woonhuis met tuin. Inpand. gar. crHÏNVFI n ïïs aapk

£
Ba k. met hgb. SeP. to,- |f|| j^| Grote M_, Roy^ ha,. L ,8 : SCHINVELD^^ H

F'rijs/ 220 000 -von 5708 Woonk. met openhaard, gesl. openhaardpartij Aparte keuken voor 2 fam. met gar., stillen enr-rijs; zzu.uw, v.o.n. WttÊ_ MM keuken met app en aparte zitk met luw kunstst. install mcl. tuin (ca. 690 m^ Woonhuis I:
HEERLEN H WUÊÊÊÊmmmml_\_m tot opp ca. 85 m 2. 4 slaapk. app Bijkeuken 4 ruime slaapk. Sout. Woonk. Gesl. keuken. 5ncr.ni.c.l* n gdk y t naar zo jder Qa<ft met hgb. en toilet. DIV. | . /hnhhvk 1 had |, Wnnn-Nabij centrum. Ruim goed on- Pnjs’ 309.000,-k.k. 5483 Bwjr 1903 zolder- en bergruimten. Bwjr. ff i? Woonk feiilcenlderhouden herenhuis. 3 kelders.

v
__

v
_

An
_ Pris ’ 255.000,-k.k. 5840 1985. Goed eeïsol. Hardh. koz slaaDk BadkRoyale hal. Studeerk. Woonk. ca. KERKRADE H ____ Prijs/209.0Ö0,-k.k. 5229 S',5?L kk sq,q36 m*. Tuink. Gesl. keuken met Rustig gel., uitst. verzorgd woon- KLIMMEN H rnjs/lyo.uuu,--k.k. j*i*

compl. install. 4 slaapk. 2 badk huis met kelders en tuin. Woonk R", » ,_ woonhuis met VAaTS HVase trap naar royale zolder/ ca. 45 m 2. Luxe gesl. keuken 4 tuin.ypand. J
bereikb. gar. Ter- LANDGRAAF H r£* gel goed onderhoudenate,ler- saapk. Hobby-Atudeerk. Geh. R„im» hal Ge7«-llioe I- Schaesbere Hitst onderhouden RUSI'g gei. goea onaernouaen

Priis f 239 500 -k k 5932 mil nit hnU mnet i. van hinnen raS- u e, ?.' j g
■

acnaesoerg. uitst. onaernouaen vrijst. woonhuis met gar. Woonk.rrijs/ k.k. j^-z roll. uit huis moet u van oinnen VOrm. woonk. Moderne keuken, halfvrijst. woonhuis met royale ca 31 m 2 Keuken 4 slaapk
HEERLEN ïï "'"" Sout.: 3 slaapk. 2 badk. Berg- tuin en tuinterging .Voorraadkei- Badk. met douche' en toiletHekfenberg Royaal halfvrijst WL-m_m ruimten Dak ,n 1989vervangen, der. Woonk. ca. 16 m 2 Eetk. Ruime zolder. Bwjr. 1974neKsenoerg. Koyaai naiiynjsi. ___MÊÊÊm Uitst. onderhouden. Keuken met aanrechtcomb. Prik ’'is non ~k k SQBSwoonhuis met gar. Berging. Juiri. .m_____M %, Prijs’ 289.500,-k.k. 5705 Badk. met douche. 2 royale "JS/ 2J3UOU' kk 5yS5

Kelder. Woonk. Aparte keuken. 4 JH f» | slaapk. en mogelijkh. 3e slaapk. , T „ n „ nw, ~
slaapk Badk. met douche en 2e JU LANDGRAAF H Ged. met kunstst. koz. en geh. VAESRADE H
toilet. Zolder. HÜH n^l^Vv^rnf 1„w annar.7 met roll Rustig gel. semi-bungalow. Sout.:
Prijs/119.000,-k.k. 5980 » Prijs/125.000,-k.k. 5959 Gar. wi-en drooglelder. Prov.

HEERLEN H div. be^ngei,. Luxe afgewerkte ÏS^^ta^« «ïft
Heerlerbaan Annarrement nn 7e W*- iving ca. 26 m 2.Keuken met "F °Pc" ", eU . " Ca

u° 'verd^^ Beremg POvèS oar- - compl. install. 2 slaapk. met bal- LANDGRAAF H slaapk. Badk. met douche.

keerpl. op part. Woonk. ca 27 kon. Badk. met douche. Dakter- Schaesberg. Uitst. onderhouden
m 2. Aparte keuken. 2 slaapk. Prijs/275.000,-k.k. 5817 ras ca. 26 m 2. Gesmet hardh. wijst, woonhuis met ruime tuin «p
Badk. met douchecabine. Ber-

J ' k^- e" eed^et dubb. begl Gar. met zadeldak Living ca. 50 , JÉt
mg Prijs/89.000,-k.k. 5930 m 2 met openhaard. Ged. open ..,,,^«gj??^ m,|;M?

Prijs/125.000,- k.k. 5894 KERKRADE H , ATtirt/ -PA AF ü
keuken met compl install. Groot iitfH m__

r»n,r,, m T»„»n „„„r ~„j,„'ï LANDGRAAF H terras, le verd.: 2e toilet. 3 slaapk. fl A ■ WL^aJk
HFFPI FN S *n^r,r Übach o/Worms. Uitst. onder- Luxe badk. met ligb. en 2 v.w. 2e niln nl. "1 lüHEERLEN H geL herenhuis met kelder Door^ is mj ime ber|zolder ca 50 ggggggg» JComfortabele vrijst. semi- zonwoonk. Gesl. keuken. 4 u„„;„„ iju„„„i, is m 2 i,-.,, „2 RH
bungalow. Prov. kelder. Hobby- slaapk. Badk. met ligb. Zolder. berging. Woonk ca 28 m Keu- m M|
ruimte Ruime hal L-vorm. Binnenpl. ca. 25 m 2.Berging. k^th-^ ug^3j^k Pnjs’ 249.000, k.k. 4681
woonk. met parketv. en open- n ij r- \ X._ rn\\ . ■■■haard. Gesl. keuken met comb. 2 Ptiffwm-kk 5942 Pri^BsoO^kks376
Prijs/ 329.000,- k.k. 5641 ____ WmmmmÊ Schaesberg. Centraal gel. royaal

IMMMÉP LANDGRAAF H vrijst. splitlevel herenhuis met ter- VOERENDAAL H
HEERLEN H Übach o/Worms. Uitst. onder- ras en patiotuin. Carport. Kelder. Winthagen. In het Limburgse
Musschemig. Royaal woonhuis m_VsÊ_____^_W_W_\ mi bouden vrijst. woonhuis met gar. Aparte md.: Leefruimte tot. ca. heuvellandschap gel. wit vrijst.
met gar. en tuin. Woonk. Aparte Tuin ca. 40 m. diep. Ind. in 2 50 m 2verdeeld in: salon, eetk., woonhuis met huisweide. Tot.
keuken. Badk. met ligb. en 2e woonunits. Kelder. 2 woonk. ca. study, keuken met compl. install. opp. ca. 2.700 m 2.Gar. Berging.
toilet. 3 slaapk. Vaste trap naar __■ 34en 30 m 2.2 keukens met compl. 3 slaapk. Badk. Uitst. onderhou- Woonk. Gesl. keuken met app. 3
zolder/4e slaapk. Spouw-en dak- install. 2 badk. 4 grote slaapk. den. Afgewerkt met luxe en duur- slaapk. Badk. Zolder met moge-
isol. Groot dakterras. zame mat. lijkh. voor atelier/4e slaapk.
Prijs/159.000,-k.k. 5869 Prijs’ 149.000,--k.k. 5884 Prijs/221.500,--k.k. 5715 Prijs/ 239.000,- k.k. 5406 Prijs/269.500,-k.k. 5786

.^^^ .^^^ Voor inlichtingen f" """ mm m m """" "|
'^V^'H^S^ fTIPÉIfT|% Jl ■ Gaarne vrijblijvend informatie over woning

\l KNXIKII H: kantoor Heerlen, Inr.:
uSU 11Jl llfl Tel: 045-712255* Kruisstraat 56. M„„m .fcl^^"""" 6411 BW Heerlen. I Nfam=

"---= ss -= I Straat: ■====== MAKELAARDIJ BV Kantoor Maastricht, ■ Postcode/plaats: I
-="-='-:=' 1 Tel: 043-252933* Wycker Brugstraat 50, ■ Telefoon:
Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00-21.00 uur. 6221 ED Maastricht. i\
Zaterdagvan 9 00-18.00 uur

««""-» ■ In ongefrankeerde enveloppezenden aan: 3.
ke^ Moa^da9,/no9r2P;>,rsP en r_°fA,, nïnn*An i o i 1 Stienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer S|

14.00-18 00 uur Zaterdagvan 9.00-14.00 uur Tel: 0949-241-407540 Jesuitenstraße 2, 40 6400 VB Heerlen 55100Aken. 1^ ' ' i^^P
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1 f Qiw fli». n Tm^^^ f\ /UMmmmmmmmm_MmëM:tWM\ÏM_mm__________u
lMrtT^^Ê_r z—^ls*.fel Ii! IVwflHpi^^^^Bßi^S&iH^^^^H

\ A Tt i '"■ >*"***** ✓"■"■■** ■ ■ lt T fl\i A li^i'llVl- IK\/ A L v*^ v*^ |h l\ mm^mw_r^
V Jl V. ff A V....V *S,..ir*^ "ii -f X il "-*Bfl'

.ii,.n,i .-»„., ii. ■ i,,f , ~ ..--. ~, iii,i i ~ „„»„ ~,.,»„. ■ ■ ■fa**

Juweliers-Diamantairs sinds 1900

___ ____________^___-^-__^_____^__\^_____^^--^___\ m\r_^--K ___r___^_^___\ WWJ___ __w _é___i_W _é___^_-^r----i^t *m3t^^^ \mf_l-_h^-wM^ "~mW^m__m^_^ m_m___^m_m^__b.^SS___tf dmW^-___^m__ï fjm ■ ___rJ__m____^m--i^__^m__w____^ ___\r_^__^JEm 7^'>v''^H HHflißkY#S¥ ftlVSi SJb Imué^lmm_ PSlvfSil ■ m__m^_\__-WAm_-____m ■ ■ ■ mWM-mm IiBISJ888 1 r-B^uiMKTawlw| fIBB -IkßWjßl m^ift^lP*l^-*Kv^*. '*%S3I BLW^ ■fl^dPLßa ||yÉf^mM fl mïW. 1 55
-.'■ ■ ■■■■■ .: ■ -.:-' ■. ■;- . ■■'.-..' ■:■■■:■ ■.■■:■ ■:■: ..:■■ . ..-.-.. ■■.■..■■.. ~■.■■ » .: ■. i. .■.■ ■. ■ ■Jm__________________m m^mÉfHlvl#l ■ W____Wmm B m 11 bvsÉ'J ém 'mWÉmYÉÊÉtw ÉÊkmm mwm&m mê m Mp wk Ti^Fi&g m Wm S VJfeflMfl I hTs $m|g {K k^PLitff Al9l wJ I

l^lv^^Ri ctß^Ps RB IS H ■?» BiP?Jii^HIBh m _Wm mm t____m Tm _W_W WS M9 fiBSBBBf F_mm S-Ê SW_m W mmmmrmWß WWm. _W Wmm mm SS WÊ -m mWWÊL wMkm Ww S *W___WÊ__WÊÊ *"-■ ¥ wM*___w mt ?Ê mt mm. W___W_¥ W__mÊ mm _________
«B. B 9_m Wi mmmm 'M fl W___ mAm _m HK £_m WJt _M *i "BBBf*lW W_m____\ 9i_W Wi \W HB_mW^^_9 MM mm m mm 9JË. WJm J--_____t*w_\ 9-___\_m\ ■£ >jH WÊ Am mm Wwi fl» Wl __\ 4É9

i^i^Hi^i^HH^raHl 4BB|fIHHH m\ HJK hklp M WÊ mm » I|^gg^ SBKIVHNk |JH

BSB M HÜiH k^^m JJWBÉmBI "SWK M VMMgnH 888 Kfifa ihm| S titSSÜH m_m%_*_vr-_-W---f -WêtW ü k.^» jMHHg S *HflN:^^i^« uk}ffil ||| p'J hmmmß m|W 81 lIS^ÉnE B. HH Ut B WWH 9e fl

In verband met ingrijpende ■■■■■■■■I
vernieuwing van onze zaak bieden wij
tegen sterk lagere prijzen een zeer
grote keuze aan gouden en zilveren
sieraden, aan horloges, bestekken
enz. f^^^^^^^kïïMm b 9 Gezien de grote omvang van de collectie ismwm^_^mmm^^mmmm\ __m/%s-__m B<k m *s -s

_wPm_éÊ-mmT&____ ___Z_^mM _Wi TA __\r ) Bi51233 §3 KW B*>jfl het erg de moeite waard om onze speciale
Jm Ww \_____W etalages te komen bekijken.t_KW_m Kmflvli^ ■ Bvflß

'■'■ : ,:■::>:; fó-HP-afl

ff- 1 I|l Alle artikelen voldoen aan ons normale,
I w I hoog kwaliteits-niveau en worden verkocht
| uKgeeiywit lt I onder de gebruikelijke volledige garanties.
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il^ftj Groot mschüdenien^ 1 (^sl3^^) J J \^*^\
f collectie

t(>4 (.„.Hen») 1 \Salmstraat 98, Geleen/ / 1 \_T 1 AftST* 1g _ muziekdozen Salms*raa'^ \ r)4fi 74A99R / / PPHU \ „JgF V jubelen Vj% _ sieraden 6i6t &%*** \ ê \ Ü4b-74ö^28 / / [ffl^T \ / "Wsweg V
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i^^FjT_jr*____w/^^^ f ■**■ — I /OO / oulleuiie \ If IMnCDiumnr I,^^ y'^ \ Morgen / C^>_^_*/^\ I bedrukte fluweel. 115 cm breed met n^g[ YjUUfc\ 10% KORTIMP / v>—-3Er>>^ J o.a. goud-enzilverdruk. Normale \ HH^l j^^^TÖS^^^^B /

\ zie ook on« advertentie I /* Bezoek^\ &M KAPPA kleding \V op pagina 46 in dit blad / / \ "*^ L^^Mfe-JM »*--"^ i* i* S^^B B/ -. **\ "'"'s / /onze kerstmarkt op ,-jL■' __, , ! B rast. sportschoenen
\Rlngovenl, Geleen / v / de eerste etage \ /* 25% KORTING
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u geeft 't (cmiiH%fliPn) Iwi^ssil
Morgen 15 december y^^_ PROMonbN Qe|een Promotion
van 12.00 tot 17.00 uur KOOPZONDAG ' J

Op alle koopavonden
Kerstkoopavonden met uitgebreide kerstweekmarkt gratis en bewaakt parkeren
Vrijdag 20 december van 9.00-21.00 uur Dinsdag 24 december van 9.00*17.00 uur in de parkeergarage
Maandag 23 december van 9.00-21.00 uur Dinsdag 31 december van 9.00-17.00 uur

»■ 'Ti.: g, _
Kerstkadofs die u niet mag missen!

\JÏ3GESSSb\—" ' \ " PentaxZoom 105 R : gr| "J^ -j |j*§ I " --^c-usieve Kerst-CD's. slechts 6.95
4gp^sy*r-F!yl U\ ______tW__W-W* \ Compact-camera met zoom, bereik. 38-105 mm ■ . aan(xoop van f 25r artikelen.

——-" \MSrTVLaBS3BMBj ____a____ffl__Êol 5»-*-?^B V' :en met ingeb°uwde automatische flitser. : Filmpost foto-etlli Ij Met onder andere: mm m^S BSSS
u c \Qoj=£ _W2^^^^< _____W& jjj^^m ! Riteinterval 3 sec. voorkomt'rode ogen'bij " U-w.v. 5,95) |: BingCrosby, IJB

KoAgk-^—"^raflV^ /-^ÜÉI ■■ BiMrrrf^--***^B \J- " flitsfoto's. Motortransport. Zelfontspanner met : Bij aankoop van een r~—-~««^| I \ Dean Martin, fSSI Bllii NkcÖ^Compact'Car°n- tset. fl \ ' ser>emogelijkheid. " kleurenfotofilm fc^f^^l I " Elvis Preslev' lü'Sß Ifl Ijjü
maetoü^e -nLa fl \T^M M% 11 : Vergroot 2.1 x. Macrostand. T7OQ ■■ " (36 opnamen) bnrJNv I I: Frank Sinatra en ||^*^P-*lfl
c Wm 4É-___-_-M B\ : Pit mag u niet missen £ -7_éFm : GRATIS foto-etui \mmW-_s_ ifl l| Nat King Cole. 17% " 'Ktf

i Iv*»*1 1 ■ iii fl '*<-«" ym^&mm^9^ : ■ rrS^' w l?mJ^K;lfflifl

\ *^^ i J**—*** fll^*^^ ______________m-m_m--m mmmm^tKH-mmm^^^ jl fl gpnyWM EX 10 "
Laat uw kleurenfoto's ontwikkelen

\ -I^-----**--,w**,*^" ttSii fl j BASFE 180 SHG. tweepak j I ■> Kwaliteit verzekerd. "en aM"l^6ll bii Filmpost. /c*T~^-~--~-,V--**-*-""""" PB^^ flflflg p*2 j Topkwaliteit Super High Grade VHS videoband. f Met automaüsche "
Perfecte kwaliteit en nog snel /

Konica A4: Speelduur 3 uur. *_%(m m, fl afslag en metal/ *
en betaalbaar ook. ’ «-RÉSÏr /compact-camera met ingebouwde, j : Dit mag u niet missen mmXJm jl | chrome-schakelaar. : Met onze spaaizegels spaart u ’#«*2pfc ’Somatische flitser. Automaüsche filminleg en j BgBB SWi p^, i| B Inclusief hoofdtelefoon. : 11" Ëï^SQ

Met macrostand en selftimer. fIPP-ffl SSm^l göM^-^^ ÉÉBBflïiiÉHriKP''i'99 " I W\ Dit mae u niet missen : MOOISTE lm
handig, klein formaat, weegt slechts 195 gr. ||S PP^'S^^S |P^| -fTc*n Ll2|llU[ ■■ B : KLEURENFOTO'S /-^s^**%f /'iclusieflithium-batterij. Q _ pM :B^||||| B O-V" : VANNEDERLAND
*-tt nia^ u nfef missen mtnWwm \ \ \ ' :

-■-""■--;-:—,--,::,. " I : f* Schiffelerstraat 2b. BRUNSSUM- _______m---____m BWrafl BS P-VSTSfI BJvSfl W&iM_è A__W__m__ , * . i 045-2^166
: BBBK«|^=BfcKßfi Bflll B^^Ü li^iß : H^BI ■ Ifl BBH Cravenhof 5. CELEEN

„ . ■ RfHfl iK^jn-J BS&x-a WAWIÊ B^ÉÜÉBfI m___\ m__m_\ ■ _ ■ f_d LI 04&-746089KOmca : MMM|-»ifaU,,a B llr^ ~ *g I I fl |I' Promenade 60c. HEERLEN
Blfi^vfl 2^. fmT A » I __2^W*~^^^ 045-719484

" TDK SA 90. tWeepak foBB^ PL 'J^mi**o^^ Hoofdstraat 91 KERKRADE
HhSSaBaSaSSMi 2^"H» mm_m 045-451598

2 geluidscassettes (elk 90 min.) met de bekende ____ __^%______ _^ BurB Cortenstraat 6. maastricht-heer
uitstekende kwaliteit "fAC [SuperHigh Grade flfl B^^^^^fl ?^^B 043-620770. UllSieKenae KWailieil. /^ ■llllllllllllliiM ■ 'H I^^^ I Limbrichterstraat 61. SITTARD
£Mf m^u n/ef missen m m B^BB B^ B flk 046525363

*—

'

t^ N.V. WATERLEIDING
MIJ. LIMBURG
Met ingangvan 1 januari 1992zullen onze tarieven voor
waterleveringverhoogd worden.
De nieuwe staffeltarievenzijn dan alsvolgt:- voor verbruik van de eerste 500 m 3per jaar’ 1,35 per m 3;

- voor verbruik boven 500 m 3per jaar’ 1,20 per m 3.

De vastrechttarieven blijven ongewijzigd.
In de voormalig voorzieningsgebied van het Gemeentelijk
Waterleidingbedrijf van Kerkrade blijft voor de categorie
„tijdelijk verbruik" het huidig tarief ongewijzigd; voor de
overige categorieën zal het nieuwe staffeltariefgaan gelden.
In het voormalig voorzieningsgebied van het Nutsbedrijf
Heerlen zal het tarief voor de categorie „huishoudelijk
verbruik (inclusief leveringen ten behoeve van centrale
meting)" ’ 1,35 per m3gaan bedragen; voor de categorie
„industrietarief" zal het nieuwe staffeltarief gaan gelden.
De overige tarieven blijven .ongewijzigd.
Onze Algemene Voorwaarden Drinkwater 1990en het
daarbij behorende Tarievenblad liggen ter inzage bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht, Heerlen,
Roermond en Venlo, alsmede in al onze kantoren.
Tevens zijn deze op aanvraagkosteloos verkrijgbaar bij ons

—-■■ I hoofdkantoor, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht. D5«2

In het huwelijksgoederen-
register bij de Arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht is op 11 oktober 1991
onder nummer 15935 inge-
schreven de akte houdende
wijziging huwelijksvoor-
waarden staande huwelijk
van de echtelieden H. Ra-
maekers en W.H. Raroae-
kers-van Wissen, wonende
te Ransdaal, gemeenteVoe-
rendaal, Mareheiweg 15,
verleden voor notaris mr.
H.G.L.M. Joosten ter stand-
plaats Gulpen op 8 oktober
1991.

nj§r
DRAAG EEN STEENTJE BIJ!

een school in hetkinderdorp

JOAOPESSOABRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpenzal in JoaoPessoa de bestaande
kleuter- en lagere school uitbreiden.
Indetoekomst isdeschoolookbestemd
voor dekinderen uit desloppenwijken
in de buurt van het kinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de
leefsituatie van deze kinderen te bren-
gen is veel geld nodig. Het comité
Heerlen vanSOS-Kinderdorpen vraagt
daaromuw hulp.

DOOR ’20.00 OVERTE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCH EEN STEEN
VOORDE SCHOOL.

>^S j^j^-|||**|-**^^-iMMMHBHHgMHHHHHpBBBpBH| flfl''**^4
vil lijH mwA L^iM B 3^béTélui l j*r-Ci3 I w *ihJfl 3k? l *■ Jjj^^^T^ PELAATSTE 4_WJEKEN~_^^M^
l—t 1 1 F 'llnii fl I■t*l k ■ *| ■l'l'i'ik I B* 'I

J Rijksweg Zuid 209, Geleen, 046-755003
Alles gaat weg tegen bodemprijzen. Verder dan de bodem kunnen wij niet gaan. ****|

*i HAAST U! DIT KOMT NOOIT MEER VOOR! TÊ^O&iW M£ Hier enkele voorbeelden: W " W i^J
J [gHOM ZIJDE 183x123 4.950- NU 1.750.- mi
l * BIDJAR zeer fijn 230x167 365°" nu 1.150.- HJ
* * SERABENT zeer fijn 287x189 4.850.- nu 1.675.- Kl

* BIDJAR zeer fijn 248x200 4-550" nu 1-465-' QS * HERATI Majestic 305x199 6.500.- nu 2.750.-^ fl« * GHOM Majestic 419x306 12.600, nu 5.950.- ET]
H * BIDJAR super fijn ±350x250 7.250, nu 3.750.- I#i
| * ISFAHAN Majestic ±350x250 8.900, nu 4.100.- fel

Alle maten voorradig vanaf 40x40 tot ruim 400x300. HAAST U! ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! mm tTj
K Dit is iets voor de snelle beslisser. Garantie en ruilrecht gaan over naar de nieuwe eigenaar. t"^
fll I I II I H ■ I I I I Ml I IMBI

r ÏHPSi "OFFICIAL DEALER

PROFITEER NÜ OF
m^ N001T...
VêÈêv kerstvoordeel op

fiësta, escort, sierra, orion
'$ÊM^Mr*£> °F SCORP,O<t/ra311291>
&/w§?Jl Ui '^V' **%& & 1700TOT 3400 9u,den voordeel.

et A's unu over9aat tot aanschaf van
jgßJl^ _ >y _^j- een nieuwe Ford.

-ir^^S^^Ji^y^^/P (i.v.m. met een te verwachten
"^^>^yY^fCmWêy_^^ prijsverhoging van Ford en een BVB
iV^cnY\i^^% mh^£ verhoging per 1 januari 1992)

Ja O ± 5% extra voordeel.
i^_^^_^ii^_^A_^^_^r/^ A's u een f'nanciering afsluit en dus
ftA^^i^k^Xr>!!^^^^^ gebruik maakt van het tijdelijk
«^^f^^^%v\V^^ verlaagd rente tarief.

l^l^MvK/lfl^ A O Honderden guldens voordeel.
k^i^^K^iu^ö-^//V Als u de auto 9ekocnt heeft,

b&~r^i4J>(rs^?- U mag dan één Rode of één witte
'S^-W^VlfèS^-vvJ^v^'tfx t\ enveloppe uit onze kerstboomf trekken

l! X %} De witte enveloppe geeft u recht op
100 tot 1000 gulden korting op de

ijjr aanschafprijs.

O De rode enveloppe is gevuld met
accessoires-bonnen variërend van
250 tot 1500 gulden.

Inruil en financiering is mogelijk.
Een voorwaarde de auto's moeten uit voorraad leverbaar zijn.

DE JOS BOGMAN GROEP:

{MX®iW^ Mi^illß^ (MMBSB^
Weth. Sangersstr. 7 Hamstraat 70 Korvetweg 20-22
Beek (bij Makado) Kerkrade-West M'tricht (Beatrixhaven)
Tel, 046-375353 Tel. 045-423030 Tel. 043-632555
Fax 046-377547 Fax 045-416868 Fax 043-633321

Geef
Tbon Hermans

iets leuks
op zn 75ste
verjaardag.

Op 17 decembera.s. wordt Toon Hermans
75 jaarjong.Stuurhem een kaartje. Dat zal 'n »^verrassing zijn! g^

Hij zalhet trouwensnog leukervinden als
uook ietsvoor hetWereld NatuurFonds doet
Plak daarom2postzegels van 80centextra op
uw felicitatiekaart Stuur deze naar:Toon 75,
Postbus 222,1000 AE Amsterdam.

In de speciale gala-uitzending van de "
VARA en de BRT op 17 december, zal dan
naast de huldigingvan Tbon 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 hetWereld NatuurFonds).

iDeze actie ismogelijk gemaaktdoor deStich-
ting VSB Fonds/Verenigde Spaarbank NV.

<_.__f_f 4* STREEKGEWEST
tv jf# OostelijkZuidLmburg

BEKENDMAKING
De voorzitter van het Streekgewest OZL
maakt bekend, dat op maandag 16 ;
december 1991 een vergadering van de
gewestraad van het Streekgewest
Oostelijk Zuid-Limburg wordt gehouden
om 19.30 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis te Heerlen.

§
5 De voorzitter voornoemd,
1 RH. van Zeil. ■%■■:



VAKANTIE & RECREATIEijf
Advertentiecomtfinatie van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor informatie en reserveringen: RDP. postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

TERSCHELLING. Camping Eldorado. T.h. vak.huisjes,
chalets en luxe stacaravans. Reserv. v. 1992 mog. Nog
enkele chalets vrij v.a. 28-12 (oud en nieuw). Tel.
05620-2632. WA-61R
AMELAND t.h. 1992: st. vakantiebungalows 2 en 3 sl.k.
Tevens stacaravans, 2 sl.k. voll. inger. Inl. 05180-1206
(niet op zond.). 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

ST. MAARTENSZEE. 6-pers. bungalows a. zee nabi
subtropisch zwemparadijs. Kerstarrangement ’ 470,-
-02246-1596, na 18.00 uur 02230-22662, ook info '92

NH-61R
ST. MAARTENSZEE, PARK DUINLAND. Bung., gratis
zwemparadijs, weekend/midweek v.a. / 300, carnaval
v.a. / 450. Hoogseizoen v.a. f 1095. Tel. 02246-3109.

NH-61R
T.H. RECREATIEBUNG'S op klein rustiek park aan de
voet van de hoogste en breedste duinen in Groet. Info:
(02209)1681. NH-61R

flfljflflflfljflß733FTÏÏïflflflflflflflfl
OOSTKAPELLE Luxe vak.app. te huur. 600 m van bos
en strand. Gehele jaar geopend. Inl.: App. DUNO, tel
01189-1334/01180-15811. ZE-61F

! 10-dgse skivakantie
28-2 tot 8-3. Emberger Alm Greifenburg; V.P. mcl. bus-

-1 reis, ski-uitrust, en skiles v.a. f 695. Inl. (02230)42243/
42245.

JO6IR

\ Gids '92. SEJOUR EN FRANCE

' Goede betaalb. vak.woningen. Veel keus.1 Lid. SGR. Tel. (085) 257800. Gratis gids.
| FA-61R

s Interbus
I. wekelijks luxe royal class voordeelbus. Inl. 030-414747
=t lid SGR. Fa-61R

A_J±E_LAJ_^^
Excl. BTW

\ Airoiand S^je^-^i---^*ll^ '"pnllt' Vakantieplezier èn een uitstekende

y ff _—^^£====:^^^^^~^~^'^ 00r ve'en een 'an9 gekoesterde wens, een
(^ttjÊHojium^iF^11"^ Holwerd B_\ lcaifer*-"" ■ -'"'"" vakantieappartement op een eiland met uitzicht
X" 1 t [|_-3L^—-* « fl JJJjjÉ!»- <■ niet alleen op een fraaie natuur maar ook op een

■PSkjé-^^^ [flflflK uitstekend rendement tot in lengtevan jaren!
Ameland State, nog geen 200 meter Door de mogelijkheid van een verhuur-exploita-
van zee en strand _ji tie-constructie met Creatief Vakantieparken b.v.

TIIBIIIIJI'If . ji, «, ■ kan elke eigenaar een zakelijk exploitant van eenBinnenkort wordt op Ameland het riante Pïl^ll zakelijk goed worden, dus ondernemer met alle
appartementencomplex Ameland State gebouwd. '\W\l \ ir» ißfl f f lsCale voordelen van dien.
Dicht bij zee en strand, te midden van bos en l mwmwmr "_mÊKm
duin. Een unieke ligging op loopafstand van het Reageer snel, er zijn er maar 85!
schilderachtige dorp Nes. Via Groningen of Leeuwarden is
Ameland zeer snel bereikbaar. Ameland State, Strandweg 51, Nes, Ameland, tel. 05191-2282.

Schitterende architectuur ■nTT^V77TYIVSr7VïïfIrTTtT3TltTlp^H
Een bijzondere entree geeft toegang tot de 85 royale apparte- j j*£"de k|eurrijke brochure Qver Ame|and State j
menten die zijn gebouwd rondom de enorme overdekte
binnentuin (Atrium). Een sfeervol a la carte restaurant en een Dhr./Mevr
eigen parkeerplaats maken het geheel compleet. »" t

Model-appartement te bezichtigen Jl. _ ____rr ' O|D POSTCODE TELEFOON
Bezoek tijdens de kerstvakantie ons model-appartement.
Op ware grootte te bezichtigen in restaurant De Pepermolen, PLAATS «-ss3ï&P> |
Strandweg 51, 9163 GL Nes, Ameland, tel. 05191-2282. j mmjü Bon in envelop zonder postzegel sturen aan: Jj^^Sh!

UIJ Noordland Makelaars b.v. I^U I
" Vrij op naam. Rabo hypotheek tot 90%, gunstigerente, ■■■ Antwoordnr -- - 0 9200 VB Drachten, N /,'
geen afsluitprovisie. I.v.m. verhuur-exploitatie-constructie \-_\Zi\ tel 05120-22265 fax 05120-1071 3 P i^f-^1 'BTW terugvorderbaar. ' v

Zonder dat u meteen forse
bedragen voor een hotel,
bungalow of appartement
moet betalen toch genie-
ten van een vakantie in
een andere omgeving?
Eenvoudig! Door vakan-
tiewoningruil kun je er
eens vaker tussenuit. Het
IWB regelt ALLES voor u.
Schrijf of bel voor info:
IWB, Postbus 301, 8160
AH Epe. Tel. (05780)
14235. VW-61R

8-dgse SKIREIS Tsjechoslowakije.
Busreis vol-pens. v.a. ’ 395,-.

Interaction: 043-639230/639231.
Wi-61R

10-dgse ski langlaufvakantie
7-2 tot 16-2 en 28-2 tot 8-3 Berg (Karinthië) halfpension
4* hotel Glocknerhof mcl. busreis, langl.les + uitrusting
+ akt. i.h. hotel / 750. Inl. (02230)42243/42245/41443.

«. Wi-61R*=5s _.ia .

HOTEL RESTAURANT 'DE WAPSER HERBERG'
in het bosrijkste gebied van Drenthe, Logies + ontbijt
v.a. ’ 35.- p.p. Gehele jaar geopend, 05211-1278.

Dr-61R

KERST EN OUD EN NIEUW IN MOOI DRENTHE
Voor de kerstdagen nog enkele 4- en 6-pers. bunga-
lows. Voor de jaarwisseling alleen 6-pers. bung.'s t.h.
05221-1227. DR-61R

Buinen gezellig FAMILIEPENSION. Voor ontspannende
vakantie in huiselijke sfeer, in bosrijk fiets- en wandelge-
bied. Kamers voorzien van douche/wc, prijsvriendelijk.
Inl. reserv. Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528 RA
Buinen, tel. (05998) 12491. DR6IR

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

'VAKANTIEPARK COLLENDOORN' nabij PONYPARK
SLAGHAREN. Gezellige vakantiehuisjes met gratis rij-
pony en rijles voor de kinderen, overdekt verwarmd
zwembad, gezellige familieavonden, mcl. entree Pony-
park Slagharen met gratis gebruik van alle unieke attrak-
ties, nieuwe wildwaterbaan, westernshows etc. 3 dagen
met 2 overnachtingen voor slechts ’ 338- per vakantie-
huisje. Ga langs uw postkantoor of postagentschap en
haal gratis de nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231-
-3000. OV-61 R

V.V.V. BROUWERSHAVEN
Voor nieuwe winterarrangementen.

Vraag folder! Tel. 01119 - 1940.
ZE-61R

ROOMPOT RECREATIE.
Reserveer een winter- of
zomervakantie aan strand
en zee. Vraag de 36 pagi-
na's grote brochure aan
vol kampeer- en bunga-
lowvakanties. Gratis toe-
gang subtropisch zwem-
paradijs. 01107-4200.

VAKANTIE WONING SER-
VICE. Zeeland verhuurt
(365 dagen) hele luxe
bungalows met uitzicht op
zeer comfortabele cara-
vans. Bel voor de brochu-
re: 01107-4290. ZE-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

IN ZUID-LIMB. (kerstweek) nog enkele appartementen
(2 tot 20 pers.) t.h. in verbouwde boerderij v.v. alle com- i
fort. Tel. 045-443296/04492-3941. LI-61R;

Hotel Groot Weisden
gelegen midden in de schitterende natuur van Zuid-
Urnburg biedt u aan: 4-daags kerstarrangement met

heerlijke 5-gangendiners en feestelijke kerstbrunch voor
de prijs van ’ 320,- p.p. Midweekarr., 4 overnachtingen

voor de prijs van 3; v.a. ’ 97,50 p.p.
Ons hotel is zeer stijlvol in kerstsfeer ingericht.

Tel.: 04458-1394 U<lR

STACARAVANS en CHALETS in dé
Ardennen en Franse Ardèche

Inl.: NATUURREIZEN tel. 04406-42428. 8L.61R

[ VOORDELIGE VAKANTIEWONINGEN
Een enorm aanbod van voordelige vakantiewoningen,

1 pensions en hotels in de bosrijke gebieden van Duits-
land voor liefhebbers van natuur, cultuur en sportieve

J 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
Eifel, Moezel, Harz, Beierse Woud. Vakantieappar-
tementen. VRAAG GIDS 1992, Postbus 156, 2980 AD
Ridderkerk of tel. 01804-24589. DU-61R

tS__tt_-w Jfotêr^rm^ST
Droomvakantie in 't ben-stadje net over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim met zijn heu-
velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-bar,
telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.
Tevens fietsverhuur.
Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan-
trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen.

I Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444BadBentheim, Duitsland.
Bel 053-35 32 46 (NL) of09-49 59 22 828(BRD) voor gratis
prospectus. Fax. 09-49 59 22 43 49 |
Fantastische 7-daagse kerstreis v. ALLEENSTAANDEN
n.h. Zwarte Woud, nog enkele pl. vrij. Bel voor info
'Samen Uit' in Duiven: 08367-67028 (ook na kani.uren^.

DU-61 R
Comfort, vakantiewoningen in Haus Berghof, i.h. Schwabische Wald. Mooie rustige
ligging, vrijst, tegen berghelling, met heerlijk uitzicht, slechts 200 m, n. bos. Binnenbad
28°, sauna, sol., gr. terras en ligwei, kinderspeelplaats, tafeltennis, eigen meer om te vis-
sen. Huisbrochure. Eerst bekijken en beoordelen, dan boeken. E. Munz. Berghof. 0-7062
Obersteinenberg. Tel.: 09-49-7182/531 of 09-49-7183/6526.

Interbus
wekelijks luxe royal class voordeelbus. Inl. 030-414747
lid SGR. ZW-61ZR
WINTER/ZOMERGIDS met vak.woningen, chalet en
hotels in geheel Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en
Italië. LT. Reizen, 010-4147692 (lid SGR sedert 1934).

ZW-61R

Interbus
wekelijks luxe royal class voordeelbus. Inl. (030)
414747, lid SGR. OS-61R

SKIËN IN ANDORRA
Zon- en sneeuwzeker. Nu / 455, 10 dgn. HP + busreis.
Gratis folder: Sunski tours, 05470-60050, SGR.

AN-61R

jereinste rust en ruimte...

■»■■■ JwT^nmiMMtuWifffi
—. r. . Vraag tegen portokosten het"^S^i' -a-*» uitgebreid mtopakket aan bij:

/T7h\ "^ Dansk Feriehus
- -*-irR«-« - ——-"' Bookingburo Holland
n p-R ; V Hoofdweg 99";h;";,„hus1 ' Telefoon 05975-1416'

...dat is geen sprookje,
dat is DENEMARKENV SS'tfiSTvS.ien!

TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialist, biedt u een
ruime keuze uil meer dan 6000 woningen, verspreid over

j*_~i,A Denemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg!
Vraag de uitgebreide katalogus aan en reserveer bij rY'l'WiT*f&* TROLL TRAVEL bv (lid ANVR-Reisorganisatoren VA«j//

7_l*r en Stichting Garantiefonds Reisgelden). "■____________-.

stVv*-:> 4t!ftt<fé_\_fir______, Trollstraplein 8. 3332 JB ZWUNDRECHT. «Si*ai—lX&Êtm Telefoon 078-191700 of 195955. Telefa» 078-191549.

EURORAPIDE 2 x per week per luxe royal class bus
naar uw vak.bestemmingen. Inl. (030) 414747, lid SGR.

SP-61R
GRATIS zomergids 10-daagse busreizen. App. v.a.

’ 199, hotels v.a. / 289. Boosten Reizen, lid SGR, tel.
045-227777. SP-61R

LANGLAUFEN
in sneeuwzeker Noorwe-
gen. Prachtige loipes in
nog ongerepte natuur.
Ideaal voor beginners en
gevorderden. Individueel
of groepsreis KETA-
TOURS. 020-6235821.

WI6IR

MOOI TURKIJE
7 vluchten p/week naar;
Turkse Airports v.a
Schiphol en Beek *retour

vlucht v.a.

’ 450.-
-* met hotelarr. week v.a.

’ 598.-
NOORD-
CYPRUS

Nieuw voor Nederland
met temperaturen tot bo
ven 20 graden. Dicht bi
cultureel Kyrenia aan zee
eigen strand, alle moder
ne gemakken/entertain-
ment: L.A. Holiday-Cen-
tre, **** bungalows, weel'

v.a.

’ 998.-
Vraag ook de nieuwe
voordeel zomergids '92.
De ontdekkers van Turkije

HTC SUPER REIZEN
040-436600

TU-61F

I

Costa Brava v.a. ’2lO.-
Barcelona v.a. ’ 210.-

Salou v.a. ’ 225.-
I Costa Blanca v.a. ’ 250.-

Retourprijzen per pers.
(bijna) dagelijks naar

Spanje, 29 bestemmingen.
Luxe bussen. Toilet -

video - airco - royal class

Iberbus
(020) 6241010

SP-61R

_______mmmmm_____m_
I
I

; f EIIAT

Exotische cocktails
Dat smaakt na een

verkwikkende duik in
een azuurblauwe zee., En vanavond gaan we
gezellig uit. Morgen

schijnt opnieuw de zon.
Eilat! Vlieg comfortabel

met El Al lijndienst
tegen zeer

aantrekkelijke prijzen.
Voor meer informatie:

f' bel 020-622.01.91.

■ {BC7J/AC7NJZ'
' \^Youf scheduled airline to _i\_\._^/- f Eilat, beleef het N
K met Isropa reizen

Nu:7 dagenvoor
deprijs van 5 (L/O)

in luxe hotels in de periode van
S januari -16 februari 1992.

a Vraag uw ANVR reisbureau of
IsropaReizen/Zaandam

Telefoon: 075-123451

M, ISROPA
1V--^ REIZEN J

Goedkope wintersport 1
HOGE TATRA, 2600 MTR., INCL. BUS/VLIEGjI
***HOTEL met zwemb./volpens./skiles en skipaflj
v.a. ’ 670,-. Info en boekingen: Sneeuwbal WinterM
08818-1237. Wij

fl W*TST7TcyT*TT^n w
Dé grootste spec. voor Hongarije POESTA REIS.
KEL, biedt hot., pens., app., vak.huizen, camp. en f> '9
/menvak. op alle niveaus voor de mdiv. reiziger. LW
rondreis langs pensions, 14 dgn. a / 325 p. p. met*vervoer. Weekl. pendelbus / 225 retour. Gratis fd
055-412114. HO-^

' lill \_\ \.\ -\_\ JnAdaLSMmW^
CORFU vak.woningen 2-8 pers. vlak aan zee, * Jj

/ 145 p.w. evt. ook vlieg- of busreis.
NIEUW: 7-dgse vastelandtour, gratis folder. Jp

ROSS HOLIDAYS, tel. 05908-10019. Lid SGP-jv
fl l3Ci|Sfl
-^_-m----__mm___---____ii__--mmmmmmm*^

Let op nog enkele plaatsen voor 22-daagserondreis,
I va, Bali en Lombok. v.

Vertrek mrt. t/m dcc. '92. Incl.: vlucht, excursie en f* «
op basis van LO. Vol = vol ’ 2450.-. 2'
Inl. HOLLANDIA TRAVEL 058-124085. IN^
23 dgn. elke week in 1992 een onvergetelijke vakan'
Bogor, Ceribon, Djokja, Kalibaru en Bali + vol pef»fi
excursies + retourticket KLM-GA. Voor maar ’ 2i- k
Inl. St. 'HET SCHONE STREVEN' L'wd., 058-13/L_m— -->

Indonesië Tours '92/$
De nieuwe brochure van dé Indonesiëspecialistef

uitstek ligtvoor u klaarl 112 pagina's kleurige inforri'.
over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizer>

inclusief alle maaltijden, excursies en
Nederlandse reisleiding.

Tevens hebben wij in dit programma rondreizen
opgenomen naar India, Nepal, Thailand, Maleis*

en Sri Lanka.

INFORMATIEVE DIA-PRESENTATIES INDONES<
ledere zaterdag dia-presentatie in Heemstede'

Ook komen wij in het land met onze diashowen *» j
Eindhoven 4-1 + 19-1 + 30-1 + 6-2; Maastricht 11'Venlo 16-2; Heerlen 18-2.
'i

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151. \Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of".

De Boer & Wendel B.V*
dé Indonesiëspecialisten

Raadhuisstraat 53 - 2101 HD Heemstede - ANVR/GAR.FONDS/11j
023-339151

flflflflflflflflflf-t^nflflflflflfll
i

*****Thailand rondreis v.a. ’2198 i
14/22 dg. rondreis, veel zien en genieten, uitgerus' (
rug. Ned. beg., 1e kl., vertr. elke week 22-12 nog z
Tekkel Air, (070) 3468700. KERSTSPECIAL 14 dg'
in ’ 2748, vertr. 22-12, nog 2 p|. AZ^
GOEDKOPE TICKETS AZIË OA. THAILAND/FILIPI^
Nieuwereiskrant 1992met 15 dg.Thailand’ 1.529.-; 1*
Manila ’ 2.149.-; 15 dg. strand/duikvak. Filip. ’ 2.289J
Ticket/Hotels. Grote keus rondreizen in Azië','—-RAIN-Ï
TOURS. Tel. 085-454918/430992,— AZ*
Sri-Lanka ’ 1425; 20 dgn hotel L.O. ’ 1795; 8 *rond-tour ’2395. Thailand ’1339; 15 dgn *** J*
’1795. Schakel Travel & Tours, tel. (085) &%az-*\

Aktieve rondreis EGYPTE 15-22 dgn. v.a. ’ 1.545," }
| vliegreis, vervoer, hotels, etc. Div. vertrekdata v.a-j

Folder? Djoser (071) 126400.Lid S.G.R. _\*s

Akt. 15-daagse rondreis, 16/2, 8/3, 12/4. Kleine «
Enth. reisleiding, leuke hotelletjes, excursies, fe'ue<zeilen, etc. ’ 1.575,-. ROSETTA (080) 227087. EG-

GOEDKOOPSTE TICKETS
SCHAKEL TRAVEL & TOURS, tel. 085-6495^,,)

Het zoeken naar een vakantiepartner is een moeilijfcej
tijdrovende zaak. Het vinden van de juistepartner ye
nog meer tijd en geld. Wellicht kunnen, wij u help*
Uiteraard met behoud van alle privacy. Bel of schrijf*j
ontvangt alle informatie. BARROW & BARROWS, ?<%
bus 59, 8160 AB Epe. Tel. 05780-21242. RG""

Speciale CAMPINGVLUCHTvan Air Holland naar '£
GER (Marokko). Vertr. 21-12, terug 4-1 ’ 740,-. Ir»?.'
ham Travel (010)4121330 of 4121211. DB'

-S
s

ÉÉN ADRES VOOR LArV j)
advertentieln4l neder-^j

Regionale Dagblad^-

RECREAt^
\tooc Informatie »n'"****[**£&I
RDP. posttxji 2 l*OOAAi*'«rJ*r,l>

l—t 072-196*14/206/292. tal_\[ __y>

ALS U WILT KIEZEN UIT 3 VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK,
WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN NEMEN MET MINDER... fcgt

Bel Spiral als 't flexibel verspreid moet worden! (xs"^
FatKieksstfaat 7. 5961 PKHorSt, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-64222, ta* 04709-84333. WOllf /Ykl

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloe*
En de makelaar weet van wanten en kranten. J

z —-^
AANNEMERSBEDRIJF g. gCf \\J!
___¥.* *__m TWEEDE KERSTDAG 1991 /fm^\ c HOOFDNUMMER 9.8 KM andeJ'±WWZ JUBILEUM GRAUS KERSTLOOP m Jl vele topatleten ) Q n]eue

mmmmmmm^" voor jeugd, recreanten en wedstrijdatleten WmW^VPlf^*o!w Aanvang: 13.45 uur SPORTCENTRUM

l irnhlirn^Vinnhlnrl Aanvang: 10.30 uur r\ "ttJTI?; Start: nabij VV Heksenberg UW»jLIIUDUrgdUayUiaa start . nabj j vv Heksenberg <^p O f INFOLIJN M. MEIJERS 045-723198 PjSS^'
De duidelijkekrant ° TC^ f* & HEERLEN >
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