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S^STRICHT - Zakkenfabrikant
IC, 9ePro doekt de afdeling voor
lop trië!e kunststof-verpakkingen
|su en wil 66 personeelsleden ont-laan h heeft de directie gisteren
Iotid Personeel medegedeeld. De
Iho. E.ne buigt zich over1 et Plan.
|ge ,afdeling kunststof-verpakkin-
-Ide i* Jaren het zorgenkindjevan
I lg9 Maastrichtse fabrikant. Begin
10r yond op de afdeling al een re-
vee?n^atie Plaats- Het hielP niet

lverl afgelopen zes jaar is het
Itot in

S van de afdeling opgelopen1 miljoen gulden.

het^h sePtember jongstleden ging
voj "elemaal bergafwaarts als ge-
leng Van de recessie en het wegval-
OostKin grote exportorders naar het
Om J? Reden voor de directie
hal. kno °P door te hakken. Be-
kun 43 mensen van de afdeling

I ftien "zakken' moeten n°S 23
I Ünp en van ondersteunende afde-

<>m vertrekken. In totaal gaat het
stannen kwart van het personeelsbe-

Ljiancieel manager J. Smit noemt
jl^ 'zeer pijnlijk. Interne
'PnP u tsinS van personeel is vol-

ri. A Vem nauwelijks mogelijk. In
n70eimgsregeling belooft Bates

feu Ilnanciële regeling, groepsout-
RL».?116111 tot Juü 1993 en sollicita-

het weer

WINDEN ZON
bje^nacht trok een regenge-

■'^e j,naar het zuidoosten weg.
ki nsaarbij behorende bewol-
**»or st in de loop van de
\ve!?e?.op. De west tot noord-
"tfdrt ke wind voert van-
liicïï*8 heldere en droge
_i "l aan, waarin ruime zon-

voorkomen. De
W ?agtemPeratuur loop* °P
de
l < graden. Vannacht daalt

en j*mPeratuur naar 2 graden
Ua„^ er op sommige plaatsenhwl^orst. Zondagochtend is
'«on bewolkt maar in de
wS yan de dag neemt de be-
W-!?e toe en kan het in de
«en n? ** wat regenen. Bij
het ?ati£e westenwind wordt
Vor ook 7 ffraden.
tj-eff verdere informatie be-
Ceilw het weer in Limburg
Va v
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Uitzonderingen
Uit gisteren gehouden opiniepeilin-
genblijkt dat momenteel zestig pro-
cent van de Deense bevolkingvoor
Maastricht zou stemmen. Volgens
de Deense premier 'is er geen plaats
meer voor Denemarken in de EG
wanneer we weer 'nee' stemmen.'
Premier Lubbers sprak van 'de laat-
ste kans om met zn twaalven door
te gaan.'

Een apart probleem vormt nog de
duurvan de Deense uitzonderingen
op het Verdrag. Zijn ze voor
'eeuwig', zoals een meerderheid van
de politieke partijen in de Folke-
tmg, het Deense parlement, eist? Of
gelden ze slechts tot 1996, als het
Verdrag van Maastricht hoe dan
ook moet worden herzien?

Afronding
Daarnaast wil een grote meerder-
heid van de EG-lidstaten dat Dene-
marken belooft dat het ratificatie-
proces op 1 juli 1993 is afgerond.
Dat houdt ook een waarschuwing
richting Engeland in, dat pas wilra-
tificeren als de Denen 'ja' hebben
gezegd.

Harde botsing dreigt bij behandeling van begroting

EG zet Denen onder druk
Van onze redactie buitenland

EDINBURGH - De EG-lei-
ders zullen hoogstwaarschijn-
lijk vandaag, op de tweede dag
van hun topconferentie in
Edinburgh, een oplossing vin-
den voor de 'Deense kwestie.
Onderhandelingen tussen de
twaalf hebben gisteren vol-
gens premier Lubbers uitge-
wezen dat het 'doenbaar' is
Denemarken voor de EG te
behouden. Tijdens een lang en
hard politiek gesprek heeft
Kopenhagen van verschillen-
de kanten te verstaan gekre-
gen dat 'we graag verder gaan
met u, maar desnoods zonder
u,' zo zei Lubbers.
Juristen hebben gisteravond nóg
aan de tekst van het compromis ge-
schaafd, terwijl de EG-regeringslei-
ders en het Franse staatshoofd met
de Britse koningin aan tafel gingen
op het koninklijke jacht Brittannia.
De EG-top staat vandaag vrijwel ge-
heel in het teken van bestrijding
van de economische crisis en van
onderhandelingen over de begro-
ting van de Gemeenschap tot 1999.
Daarbij dreigt een harde confronta-
tie rond deSpaanse eis dat de finan-
ciële hulp aan de arme EG-lidstaten
wordt verdubbeld.

Denemarken krijgt feitelijk een
aantal uitzonderingen op het Ver-
drag van Maastricht, die onder het
mom van 'aanvullende verklarin-
gen' en een 'besluit' op papier wor-
den gezet. Op basis daarvan wil de
regering-Schlüter in april of mei
een tweede referendum over Maas-
tricht uitschrijven in de hoop dan
de bevolking tot een 'ja' te bewe-
gen.

Vredesakkoord krijgsheren

" De belangrijkste krijgsheren van Somalië, Ali Mahdi
Mohamed en Mohamed Farah Aideed, zijn gisteren in Mo-
gadisjoe overeengekomen hun troepen uit de belegerde,
hoofdstad terug te trekken. In een verklaring die door een
woordvoerder werd voorgelezen stelden de beide krijgshe-
ren akkoord te gaan met een zeven punten omvattend plan
om snel een einde te maken aan het voortdurende geweld
en de anarchie in het land. Het plan voorziet onder meer in
een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van
militieleden uit Mogadisjoe. Op defoto schudden Ali Mah-
di (rechts) en Aideed elkaar de hand na de vredesbespre-
kingen. Alom wordt echter gevreesd dat het bereikte ak-
koord niet lang zal standhouden. Foto: REUTER

woonblad
Duurdere huizen
blijven populair

PAGINA 37
rtv/show

Nieuwe comedy moet
klapper worden RTL 4

PAGINA 41
Programma's voor

het weekeinde
PAGINA 43 en 45 .

Miljoenen
mark buit
bij overval

AKEN - Drie gewapende en ge-
maskerde mannen hebben gister-
avond even na zes uur een geld-
transport bij het warenhuis Allkauf
in Aken overvallen. De politie
houdt er rekening mee dat de buit
in de miljoenen marken loopt, mo-
gelijk tussen de vijfen zes miljoen.
De daders zijn nog steeds voort-
vluchtig.
De geldtransportwagen had even
eerder al bij andere bedrijven in
Aken de dagomzet opgehaald. Op
het moment dat de geldlopers wil-
den wegrijden bij Allkauf werden
ze bedreigd door de drie gemasker-
de mannen die volautomatische
vuurwapens op hen gericht hielden.
De mannen gaven het geld af. Ze
bleven ongedeerd.
De politie zou later op de avond in
de binnenstad éénen mogelijk twee
gebruikte vluchtauto's leeg hebben
teruggevonden. Maar in het belang
van het onderzoek, dat vannacht
nog op volle sterkte draaide, wilde
de politie daar niets over zeggen.
Ook de Limburgse politie werd
vroeg in de avond gevraagd uit tekijken naar de daders. Maar tot van-
morgen vroeg zonder resultaat.

Honger bedreigt
zestig miljoen

Afrikanen
LAGOS - Zestig miljoen mensen inj
het oosten en zuiden van Afrikaj
worden met de hongerdood be-|
dreigd door een voedselcrisis diei
het gevolg is van politieke conflic-i
ten en in-effectieve ontwikkelings-i
strategieën. Dat heeft Layashij
Vaker, het hoofd van de Economw
sche Commissie voor Afrika van del
Verenigde Naties, gezegd.
Onlusten en gebrekkige economi-I
sche planning hebben ertoe geleid!
Dat veel Afrikaanse staten niet inj
zyn eigen voedsel kan voorzien. ";
„Geen enkel zorgvuldig uitgewerk-i
te ontwikkelingsstrategie, hoe be-i
langrijk ook, zal de produktie van!
voldoende voedsel garanderen als:
de landen van dit continent niet!
Hun politieke conflicten oplossen,'"
zegt Laker.

Zie verder pagina 3
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verder...
..'. exposeert Ateliergroep 2 tot en
met 10 januari foto's in het
MMC-gebouw, Van Sonsbee-
klaan 3 in Heerlen. Open tijdens
kantooruren.... toont de in Stem geboren kun-
stenaar Hub Tummers tot en
met 2 januari tekeningen en hou-
ten beelden in het Fran?ois
Ryckhalshuis in Middelburg.... houden Natascha Rieter en
Siegfried Gorinskat tot en met 3
januari een atelierexpositie in
galerie/atelier Groot Weisden,
Groot Weisden 48 in Margraten.
Open dinsdag tot en met zondag
van 13 tot 17 uur.
._ is er in galerie Artique, Prins
Mauritslaan 105, een tentoonstel-
ling te zien met handgeweven
kleding, paramenten en kunst-
weefsels van Annie Schreurs.
Open woensdag, zaterdag en
zondag 14 tot 17 uur, donderdag
en vrijdag 14 tot 18 uur.... exposeert John Creusen tot en
met 22 januari in de etalages en
wachtruimte van Liass,
Elisabethstraat 9 in Geleen.... zyn er in Holland Art Gallery,
De Bijenkorf, Piazza 1 in Eind-
hoven, tot en met 6 januari schil-
derijen te zien van Marijn Moree
en Frank Lejeune en meubelen
van Jos Laugs uit Roermond.

" Furnitura 'V-nus' van
JOSLaugs. Foto: RETERA

expositie

Kunst op locatie
MAASTRICHT - Het Staarge-
bouw, Hendrik van Veldeke-
plein in Maastricht, wordt in de
eerste maanden van volgend jaar
afgebroken. Het laatste kunst-
project in deze Maastrichtse cul-
tuurtempel is er tot 16 december
te bezichtigen. Twee kunste-
naars verbonden aan de Jan van
Eyck Akademie, Imogen Sti-
dworthy en Michael Zinganel,
hebben de architectuur van de
Staar als uitgangspunt genomen
van hun nieuwe werk.
Door veranderingen aan de bui-
tenkant van de twee facaden
stelt Imogen Stidworthy de rela-
tie ter discussie met de architec-
tuur van het interieur, van het
theater en zijn sociale context.
Door middel van een videopre-
sentatiebevestigt Michael Zinga-
nel de vaststaande grenzen van
de ruimte.
Dit kunstproject op lokatie is te
zien tot 16 december, dagelijks
van 11 tot 15 uur.

Architectuur
in Gouvernement
MAASTRICHT - In het Gouver-
nement, Limburgialaan 10 in
Maastricht, loopt tot en met 23
decembereen expositie die is ge-
wijd aan de jongere architectuur
en stedebouw in Limburg. De
tentoonstelling omvat tweehon-
derd groot formaat foto's en ori-
ginele bouwtekeningen uit de
eerste helft van deze eeuw, deels
ingekleurd en vervaardigd door
Limburgse architecten.
Van de meeste van de getoonde
ontwerpen zijn foto's van de hui-
dige gebouwen aanwezig. De fo-
to's geven een indruk van de
diverse bouwstijlen die in Lim-
burg zijn vertegenwoordigd, va-
riërend van neo-classicisme tot
het nieuwe bouwen. Verder wor-
den treffende voorbeelden van
de rijke architectonische historie
van Limburg gepresenteerd. Dit
aan de handvan thema's als graf-
monumenten of fabrieks-
gebouwen.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

LimburgsDagblad b.v

Directie:
mr. F.A.M, «an Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
Ir de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Telefoon:
Abonnementen 045-739881
Advertenties 045-739886
Algemeen 045-739911
Piccolo-advertenties 045-719966
Fax:
Advertenties 045-739204
Algemeen 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN Bank Heerten 57 75 35 935
Postbank 10 35 100
Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 046-746868
Heerlen-Centrum 045-717719
Kerkrade 045-452932
Maastricht 043-254477
Roermond 04750-18484
Sittard 046-515577
Valkenburg 04406-15045
Abonnementsprijzen:
Bij vooruitbetaling te voldoen.
Bij automatische betaling:
per maand / 27,45
per kwartaal ’ 82.35
Per acceptgiro:
per maand / 28,45
per kwartaal ’ 83,35
losse nummers ’ 1,60

Blr. 30
Alle orders worden afgesloten en uit-
gevoerd overeenkomstig de Regelen
voor het Advertentiewezen en over-
eenkomstig de Algemene Voorwaar-
den «an het Limburgs Dagblad.

Filosofisch
Maar - met een benadering puur op
grond van esthetische hoedanighe-
den is men er niet. Er is een filosofi-
sche inslag, al spoedig af te leiden uit
de titels, dieeerder een verbale paral-
lel zijn van het beeld dan een benoe-
ming. Ze prikkelen tot speuren naar
de spirituele achtergronden van de
beelden die zich voordoen.
Nu behoort Partenheimer ook niet
tot het type kunstenaar waarvoor de
beeldtaal de enige vorm van expres-
sie is, dat schilderijen maakt en ver-
derzyn mond houdt. De lystvan zyn
geschreven en gesproken beschou-
wingen is verbluffend. Ook gastdo-.
centschappen, niet alleen in Amster-
dam, maar ook in Cuenca, Tucson

Arizona, Houston, Californië, Düssel-
dorf, Montreal en Edinburg, wyzen
op bijzondereverbale begaafdheid.

Die verbale begaafdheid mag dan
meestal met kunstfilosofische weten-
schap gepaard gaan - zij manifes-
teert zich ook zelfstandig, als puur
literaire activiteit. Zodat de vraag ge-
wettigd is of de aantrekkingskracht
van zyn verzameling niet evenzeer
door poëtische als door picturale
kwaliteiten wordt gegenereerd. Een
evocatieve kracht temeer wordt toe-
gekend aan de schijnbaar losse sa-
menhang van de onderdelen van de
collectie; daaraan danken die onder-
delen de ruimte - zo heet het - voor
een eigen en individuele werking op
de geest van de beschouwer en zijn
intuïtie.

Wie - tenslotte - is dit schilderende,
filosoferende, dichtende en schrij-
vende fenomeen Partenheimer? De
J. in zyn signatuur J.P. staat voor
Jürgen. Hij is geboren in München in
1947 en heeft na zyn studie aan de
universiteit van zyn geboortestad
zyn internationale carrière snel ge-
maakt. Wy hadden hem al kunnen
tegenkomen als vertegenwoordiger
van de beeldende kunst in Duits-
land, op de Biënnale in Parys in
1980, van Sao Paolo in 1981 en Vene-
tië in 1986. Hy exposeerde in de hele
wereld met verbluffende frequentie.
Zyn bekendheid en de onverwissel-

baarheid van zijn persoon en zijn
kunstenaarschap verklaart dat zyn
voornaam op de rosé affiches kon
worden gemist. Partenheimer woont
sinds jaren in de omgevingvan Keu-
len.

Dichters
De tien kunstenaarsboeken die ge-
toond worden in gesloten vitrines,
ook zelf vaak gesloten alsof hun
fraaie omslag belangrijker was dan
hun inhoud, geven op hun manier
zicht op zijn kunstzinnig en filoso-
fisch vermogen. Er zyn er bij die
ogen als een traditionele dissertatie,
in andere zyn teksten van befaamde
dichters als José Angel Valente op
unieke manier met zyn beelden geïn-
tegreerd.

Hier en daar kan men door het glas
heen brokstukken tekst ontcijferen.

Humor
Filosofische, in het Engels: 'Schoon-
heid is een betrekkelijk begrip. Wy
moeten de kusten niet misprijzen
omdat ze niet recht zyn als ordente-
lijke vestingwerken en de bergen
niet omdat ze geen reguliere pyrami-
den zyn ofkegels. Poëtische ook, in
het Duits, op een pagina van 'Tonen-
de Schatten': 'Later komen, van
rechts en links, twee dichters op. Zij

staan daar en lezen elkaar gedichten
voor; in het Transsiberisch'.

Niet zonder humor, kennelijk, wat
bij het kunstfilosofisch geweld dat
de catalogus zo dik maakt, doet
herademen. Zoals ook, verderop, in
een eigen antwoord op de vraag wie
Partenheimer is: 'op zekere dag wa-
ren ze gekomen om hem te groeten,
Michael Adams, Arcadio Buendia,
Maldoror, Settembrini, Cantarel,
Shem en Sham, don Perlimplin en
Cronia Marital: ze waren gekomen
om hun vriend 'irrawaddy' Parten-
heimer te groeten, de zoon van een
marsepeinen varken en een krake-
ling. Verzamelaar van Noord en
Zuid, verhaaltjesverteller, dol op
aardse geneugten, voetganger en
meester in besluiteloosheid.

De dikke catalogus is uitgegeven in
samenwerking met de musea van
Göppingen en Regensburg, die even-
eens de 'Varia' van Partenheimer
tonen. In de samenwerkingover zon
afstand kunnen een handvol taalfou-
ten en germanismen niet uitblijven,
maar zeker is dat hij de naam van
misschien Nederlands kleinste of
armste museum in positieve zin uit-
draagt tot aan de rand van Midden-
Europa.

Stadsgalerij Heerlen. Jürgen Parten-
heimer. Varia. Tot en met 24 januari.

kunst

Eerste museale presentatie in stadsgalerij Heerlen

Ongewone fascinatie in
Partenheimers ’Varia’
DOOR PIETER DEFESCHE

HEERLEN - 'Partenheimer'
staat er op de rosé affiches,
waarvoor een aquarel "Tydveld'
geheten als basis heeft gediend.
Geen voornaam, als ging het
om een begrip meer dan om
een persoon. Zo is het ook wel,
zij het dat het begrip meer bui-
ten Nederland bestaat dan
daarbinnen, laat staan in een
randgebied. Niettemin: in dat
randgebied ontstond het initia-
tief tot het tentoonstellen van
Partenheimers tekeningen,
schilderijen en kunstenaars-
boeken. Het initiatief ontstond
niet op basis van Partenhei-
mers faam in grote delen van
de wereld - het ontstond op
basis van bewondering voor
zijn werk, bij herhaling gezien
in de galerieën van Duitse
kunststeden.

Het kostte jarenen veel overredings-
kracht om Partenheimer tot mede-
werking aan deze eerste museale
tentoonstelling in Nederland te be-
wegen. Ook al was Nederland voor
hem geen terra incognita: hij doceer-
de hier aan de Rijksacademie en zyn
werk was te zien in deAmsterdamse
galerie Onrust. Het initiatief had een
groter museum in de Randstad niet
misstaan; naar verluidt staat het er
aan te komen.

Wie nu deHeerlense stadsgalerij bin-
nenkomt, waarin Partenheimer ei-
genhandig - het doek 'Zelf hing hij
hoog boven de wereld - zorgde voor
de fraaie presentatie van wat hij
noemde 'Varia', die gelooft onmid-
dellijk in deze weergave van de gang
van zaken; dit is werk van een grote
aantrekkingskracht en van een onge-
wone fascinatie. Misschien in eerste
instantie door een schijn van een-
voud en helderheid, maar zeker ook
door zrjn picturale perfectie. De
schilderijen met name hebben een
aangename esthetiek; door de mate-
rie, het opbrengen van de verf, de
sobere kleur, de huid, de duidelyk-
heid van hun structuur en de interac-
tie van kleurvelden, collages en teke-
nachtige elementen.

Het tekenachtige is een wezenlijk
kenmerk van Partenheimers beeld-
taal; tekeningen en grafische werken
vormen dan ook een onmisbaar on-
derdeel van de collectie. Te zamen
met een tiental kunstenaarsboeken
zijn ze gekozen uit zyn werk van de
afgelopen tien jaar. De keuze is van
Partenheimer. Hij behield een aantal
zaken zelf om onduidelijke of
hoogstpersoonlijke redenen. Om er-
mee te bouwen aan een kunstcollec-
tie van eigen vinding.

" Gemengde
techniek op
linnen van

Jürgen
Partenheimer,

te zien
in de

Heerlense
stadsgalerij.

recept
Kalfsrollade met
rode wijnsaus

DOOR HUUBMEIJER

Benodigdheden voor 4 personen:
600 g kalfsfiletrollade, boter, Vz dl
ohe, zout en peper. Voor de saus:
boter, 40 g bloem, 3 dl bouillon, 1
kruidenbuiltje, zout en peper, 2 el
rode bessengelei.
Wrijf rollade in met zout en peper.
Verhit boter met olieen braad rol-
lade in ca. een uur rondom bruin
en gaar (rosé).
Doe bouillon en wijn in pan met
kruidenbuiltje. Breng aan de kook
en laat zonder deksel op depan in-
koken tot helft. Neem pan van het
vuur en verwijder kruidenbuiltje.
Bereid een bruine saus van boter,
bloer en ingedikte bouillon. Blijf
roeren tot een gladgebonden saus
is ontstaan en laat vijf minuten
zachtjes doorkoken. Roer er op het
laatst de rode bessengelei door en
breng op smaak met peper en zout.
Neem rollade uit pan en laat 10 mi-
nuten op snijplankafgedekt afkoe-
len. Snijd het vlees in dunne plak-
ken en leg dakpansgewijs op
voorverwarmde schaal. Schenk
deel van de saus over het vlees en
serveer de rest er apart bij.
TIP: Als garnituur past hierbij aar
dapelpureeen spruiten.

Nieuw voorstel over
inzet beroepsmusici

SITTARD - De vertegenwoordi-
gers van de Limburgse harmonieën
en fanfares zullen vandaag tijdens
de algemene ledenvergadering van
de Limburgse Bond van Muziekge-
zelschappen in Sittard naar alle
waarschijnlijkheid een nieuw voor-
stel aannemen met betrekking tot
het inzetten van professionele muzi-
kanten tijdens concoursen. De afge-
lopen weken was er de nodige
commotie ontstaan over een eerder
voorstel, dat naar het oordeel van
vele blaasmuziekliefhebbers een
vrijbrief betekende voor de vereni-
gingen om onbeperkt beroepsmusi-
ci in te zetten.

Sinds 1 januari 1992 heeft de
Limburgse Muziekbond een nieuw
reglement over het inzetten van be-
roepsmusici. Het betreft een regle-
mentering die is opgesteld door de
FKM, de Federatie van Katholieke
Muziekbonden waarbij de bond is
aangesloten. In dit reglement, dat
geldt voor alle bonden van deze fe-
deratie, kunnen muziekdocenten
als ze op de ledenlijst van een ver-
eniging staan, ongelimiteerd wor-
den ingezet. De FKM heeft dit re-
glement echter in de loop van het
jaar moeten aanpassen in het kader
van een landelijke uniformering,
waarbij allevier de federaties op het
gebied van de blaasmuziek — ver-
enigd in de stichting Samenwer-
kende Muziekorganisaties Neder-
land (SMN) - waren betrokken. Dit
SMN-voorstel gaat nog verder: iede-
re beroepsmusicus, die ooit op een
ledenlijst heeft gestaan van een
blaasorkest, kan met een ander or-
kest aan een bondsconcours deelne-
men, als zijn naam op de ledenlijst
van dat orkest voorkomt.

Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen
komt mei compromis

Bezwaren
Tegen dit voorstel zijn de afgelopen
weken in het hele land bezwaren
gerezen. Het reglement zou het we-

*- t
zen van de amateuristische bla^ (
muziek te veel aantasten, was y (
kern van het protest, dat er urtjofi "delyk toe heeft geleid dat de SM
met een nieuw voorstel is gekom^tIn dit voorstel wordt het aantal o. \
roepsmusici dat mag worden 'n*Ls
zet gereduceerd tot twee. $\mogelijkheid is aan geen verde'
clausules gebonden. Deze beroep
musici mogen uitvoerend music^\zijn of docerend musicus en al a» ;
niet voortkomen uit een amate
blaasorkest. h

Als dit voorstel wordt aangenome.
- en dat mag worden veronderste
omdat het voorstel op de bon0
raadvergaderingen inmiddels u'
voerig is besproken - dan kunne.
voortaan de volgende beroepsm^2 j
kanten met een amateur blaas?
kest op concours: beroepsmus'
die voortkomen uit de betreffell^vereniging; maximaal twee over» (
beroepsmusici; beroepsmusici d |
een niet blaasorkest-eigen inst^|(
ment bespelen, mits departituur° j
voorschrijft en musici met een co s
servatoriumdiploma, die een an» \
beroep uitoefenen. (

Parij se opdracht
voor Koolhaas

ROTTERDAM - De Rotterdam-se architect Rem Koolhaas (4°'
heeft een opdracht binnenga
haald voor het ontwerp van twee
bibliotheken op het universi'
teitscomplex Jussieu in Parijs.

Met de bouw is 120 miljoen gu''
den gemoeid. „Dit is de grootse
opdracht die tot op heden is ve*'
strekt," aldus Koolhaas die f
eerder in Parijs bouwde. „MÜ11
bedrijf Office for Metropolita11

Architecture heeft thans 70 pr°'
cent opdrachten in het buite*1' I
land."
De opdracht voor de bibliotheek
is verstrekt door Jack Lang, de
Franse minister voor OnderWÜ5
en Cultuur.

Koolhaas, ontwerper van onde'
meer de Kunsthal in Rotterdafl1'
maakte eerder dit jaar in ParilJindruk met een presentatie ove>
het Museumpark in Rotterdam-I f
Oplossing van gisteren

. mode . eer . a m o r V
d. belangeloos- iof.n.m.e.a.p.b,!
dof.v.als.n.be*
or. kaal. amok. P'
.ma.r.ans.g.de'
ra. pak. o. pas . r

taloë. aorta. Ta" emi. lam. i. 1 e a . t
.ta.t.mal.n.a*1'
se. node. edik. fpit.l.epe.g.l*?
it.i.i.r.1.0.d»
l.invaginatie-. gena . aks . triP

cryptogram

Horizontaal: 1. G is sneu aan die jongen
gekomen; 4. Een balk in een hok en later
daarop klein maken; 8. Dat kun je wel doen
als 't mee mag spreken; 9. Zie ik de be-
minden van 4 gebruik maken? 11. Kabi-
netsformateur! 14. Een draai van bijvoor-
beeld 45 graden op de punt? 15. Eén
Engels café aan de es waar een dame
komt; 16. Er is in het spel iets om over
door te zeuren; 18. Fruit is anders voor de
man van de klokken; 21. Daar waar u ver-
blijft moet u een sterkte van uw woning
maken; 24. Vervelende lui die El in de ope-
ningen vasthouden; 25. Een os met veren?
Daarover praat alleen een snob; 26. Be-
stuurders die thee verliezen en daardoor
nat worden; 27. Hele drama's spelen zich
daar af.

Verticaal: 1. Vaste prik van hem, r% \
mond aan de kraan te hangen; 2. Dj,
heeft een behoorlijke misslag gemaal ~Boosaardig afval; 5. Zeg proost aan
deur; 6. Waar de bergplaats op rust ais
onregelmatig loopt; 7. Willem Alexa"^en zijn broers zijn mooi; 10. Deze isk^Jgestekt; 12. De rest krijg je cadeau, K
anders dan op de auto's; 13. Een nat
is net zo doorschijnend als die plant; 'Hier staat een aantal technici waar je"j
gen zegt; 19. Misschien een dingetje %
insecten? 20. Bekend druppend water;
De buitenlanders uit 24; 23. Ook in de *B
is zij.
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MOGADISJOE - De krijgsheren
Mohamed Farah Aideed en Ali
Mahdi Mohamed riepen na afloop
van de vredesbesprekingen hun mi-
lities op om zich binnen 48 uur te
verzamelen op hun plaatsen van be-
stemming, die buiten Mogadisjoe
zijn gelegen. Hulporganisaties heb-
ben gisteren opnieuw hun kritiek
geuit op de trage opmars van de
Amerikaanse militairen, omdat
daarmee de onveiligheid buiten Mo-
gadisjoe toeneemt.
Aideed en Ali Mahdi waren voor
een ontmoeting onder Amerikaanse
escorte naar de nieuwe ambassade
van de VS in Mogadisjoe gebracht.
De vredesbesprekingen tussen Ai-
deed en Mahdi waren tot stand ge-
komen na bemiddeling van de
Amerikaanse afgezant voor Soma-
lië, Robert Oakley. Het overleg
wordt vandaag voortgezet.

De commandant van het eerste ex-
peditieleger der mariniers in Soma-
lië, Robert Johnston, die met Mahdi
en Aideed onder meer over veilig-
heidsvraagstukken heeft gespro-
ken, sloot gisteren een direct uit-

rukken van troepen van Mogadisjoe
naar omliggende gebieden in eerste
instantie uit. Als reden daarvoor
haalde Johnston aan nu nog over te
weinig troepen te beschikken om
een dergelijke operatie op adequate
wijze te kunnen uitvoeren.
De commandant voorspelde dat het
nog ten minste tien dagen zal duren
voordat Amerikaanse soldaten de
landinwaarts gelegen stad Baidoa
en de havenstad Kismayo zullen be-
reiken. Tegelijkertijd kondigde Bel-
gië aan binnen acht dagen troepen
naar de kustplaats Kismayo te stu-
ren.
Intussen worden de gewelddadig-
heden in Kismayo en Baidoa met
het uur grimmiger. De bewapende
bandieten die eerder deze week Mo-
gadisjoe ontvluchtten uit angstvoor
de Amerikaanse militairen, plun-
derden er in de 'dodenstad' Baidoa
nog naar hartelust op los.

In Baidoa sterven dagelijks onge-
veer negentig mensen en volgens
een woordvoerder van de hulporga-
nisatie CARE wordt dit alleen nog
maar erger nu veel bandieten naar
Baidoa zijn gevlucht, waardoor de
humanitaire hulp vrijwel stil is ko-
men te liggen.

Steun
Coii S verklaarde dat ziJn Griekse
ste,ega, Mitsotakis economische
Mistl, '^ePaald niet van de hand
"ftist Haar de premier was 'pessi-
vanHCll dat de Eur°Pese leiders
be .aa ê overeenstemming zouden
Wa jCn over een hulppakket terj«^de van 220 miljoen gulden.

o. Sens een Macedonische verte-genwoordiger in Edinburgh is de
W°miSche produktie van het
gj". sinds het VN-embargo tegen
öe le met zestig procent gedaald.
pc republiek kampt met een nij-

1d tekort aan ohe, als gevolg
V*arvan de oogst niet naar de ste-; e*i vervoerd kon worden.

Vrees
h
i evreesd wordt dat de burgeroor-
U» die nu in Bosnië woedt, naar
t^cedonië zal overslaan. Dat zou
he. °lgen kunnen hebben voor de
g *?. Balkan, omdat Servië en Bul-
j^yebeide aanspraken hebben op
fl!fcedonisch grondgebied. Volgens
ge Macedonische vertegenwoordi-
g jn Edinburgh hebben ook de
thi en troepen bij de grens sa-
lengetrokken.

Nieuwe Griekse
boycot tegen

Nederland dreigt
vo^ HAAG -De Griekse angst

I <*iaT de EG-erkenning van de voor-
Ma Joegoslavische republiek
genCe>donië dreigt zich opnieuw te-
ren ?ederlandse produkten te ke-
hj: *" Nederlandse bedrijven krijgen
cöm port naar Griekenland zelfs al
°Ma "Cten voorgelegd waarbij het; l^pai?n van de 'Macedonische
de ■ stie' als ontbindende voorwaar-
de p °Pgenomen. Dat laatste vertel-
,en -Kamerlid R- van der Lm"

i öuitVoorrnalige staatssecretaris van
Ha Jenlandse Zaken weigert echter
?eif en te noemen van bedrijven of
W>\Van bedrijfstakken die te ma-
Cotrt met deze nieuwe boy-
actip gmS- B« de Griekse boycot-
te Van begin dit jaarmoest vooral
<*eziUuVelexP°rt het ontgelden. Ook. van I

keer zijn het vooral exporteurs
ten j- as.en andere zuivelproduk-
ft zich ongerust maken, aldus
le' 2atUWert' secretaris internationa-

xr Van het ondernemersver-
°rSan Overigens is bij zijn

e nog geen melding bin"
Tiet °men van exportcontracten
rn a ontbindende voorwaarden,< oj»^ er zijn wel signalen dat hetwieuw gaat rommelen.

President zou bereid zijn referendum in te trekken

Jeltsin nog verder in
defensief gedwongen

Van onzeredactie buitenland

MOSKOU - Een eerste verzoenend
gesprek tussen de Russische presi-
dent Boris Jeltsin en parlements-
voorzitter Chasboelatov heeft gis-
teravond nog geen rust gebracht in
de Russische politiek. Beide kemp-
hanen zullen elkaar, onder leiding
van opperrechter Valeri Zorkin,
vandaag opnieuw ontmoeten, elk
bijgestaan door een delegatie van
zeven medestanders.
Jeltsin liet journalisten na afloop
van de ontmoeting weten, dat pas in.
het gesprek van vandaag 'inhoude-
lijke zaken' aan de orde zullen ko-
men. „We hebben nu alleen wat
procedurekwesties besproken", al-

dus Jeltsin. Een zegsman van Chas-
boelatov zei dat te oordelennaar het
humeur van de parlementsvoorzit-
ter het onderhoud met Jeltsin 'con-
structief was geweest. Jeltsins
woordvoerder' Kostikov verklaarde
dat de president bereid is zijn ge-
schil met het Volkscongres bij te
leggen. „Maar de president heeft
zijn gesprekspartners ook gezegd
dat hij niet bereid is een ander als
premier voor te stellen dan Jegor
Gaidar".

Ontslag
Afgaande op deze verklaring en uit-
latingen van Volksafgevaardigden
van conservatieve en democrati-
sche fracties is Jeltsin gisteren in

het defensief gedwongen. Tijdens
beraad met de verschillende Con-
gresfracties gistermorgen zou Jelt-
sin zich al bereid hebben getoond
om zijn naaste adviseur Boerboelis
te ontslaan. De oppositie is gebeten
op Boerboelis, die men als de 'kwa-
de genius' ziet achter Jeltsins radi-
cale opstelling.

Een tweede concessie die Jeltsin
zou hebben aangeboden, is intrek-
king van het referendum waarmee
hij donderdag het Congres bedreig-
de. Het Congres zou dan bereid
moeten zijn om Gaidar nog een half
jaar te accepteren als waarnemend
premier. Bovendien zouden eerder
aangenomen grondwetswijzigingen
die presidentiële bevoegdheden
overhevelen naar het parlement
(zoals die van de benoemingvan de
ministers van Binnen- en Buiten-
landse Zaken, Defensie en Staats-
veiligheid), pas over een half jaar
mogen ingaan.

Bravo-compagnie komt geen stap verder
2AGREB - De Nederlandse
vin-militairen, die sinds ander-halve week in Banja Luka in
°osnie verblijven, worden waar-schijnlijk teruggetrokken. Van
dio "mamtaire hulPtransporten,
k + J zouden moeten uitvoeren,rL <? u toe niets terechtgeko-t'„: Servische Bosniërs belet-
hu d?,Nederlandse militairen en
taaL- ("anadese begeleiders hunvt« i".1* te voeren- Langer blij-yen lijkt geen zin te hebben.
De ongeveer 160 man sterke
a '; avo-compagnie heeft sinds de
er,ci

st in het voormalige Joe-
gja.v!e begin november vooral
zat h ,moeten oefenen. Eerstac hele compagnie weken-

lang vast in deKroatische hoofd-
stad Zagreb. De route naar Banja
Luka, dat als basis voor de hulp-
transporten was gekozen, werd
toen geblokkeerd door milities
van de Bosnisch-Servische lei-
der Radovan Karadzic. Deze
heeft Banja Luka uitgeroepen
tot hoofdstad van zijn Servische
republiek in Bosnië-Hercegovi-
na.

De milities weigerden de Neder-
landers over een brug over de
rivier de Sava te laten trekken.
Als belangrijkste reden voor die
weigering gaven de milities van
Karadzic op de in hun ogen te
zware bewapeningvan het Cana-

dese infanterie-bataljon dat de
Nederlanders tijdens de hulp-
transporten moet beschermen.
Vorige week slaagde een deel
van de Bravo-compagnie en een
deel van de Canadese infanteris-
ten er plotseling wel in de brug
over te steken en Banja Luka te
bereiken. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat deze doorbraak
werd bereikt doordat de Canade-
zen de milities ongeveer 50.000
dollar hadden betaald.
Maar de Serviërs weigeren de
rest van de Canadezen met hun
wapens door te laten.
Het VN-commando acht het nu
niet verantwoord de Nederlan-
ders zonder Canadese bescher-
mers op pad te sturen.

m.
Inmiddels is de sfeer rond de ba-
sis in de stad steeds grimmiger
geworden.Enkele dagen geleden
werd door Bosnisch-Servische
militairen over de tenten van de
Canadese infanteristen gescho-
ten.

Door deze schietpartij, waarbij
overigens niemand gewond
raakte, vreest het bij de Canade-
zen gelegerde Nederlandse ver-
bindingsdetachement voor het
leven. De in Banja Luka geleger-
de Canadezen zijn niet in staat
zich tegen de veelal dronken Bo-
snisch-Servische milities te be-
schermen, omdat zij niet vol-
doende bewapend zijn, aldus de
militairen.

binnen/buitenland

EG-top verdeeld over vliegverbod Servische luchtmacht

Griekenland blokkeert
erkenning Macedonië

Van onze redactie buitenland

jtoINBURGH- De Europe-
tiVeiders hebben gisteren, "Mens de top in Edinburgh

«"Pnieuw geen overeenstem-
\'U g kunnen bereiken over
.Jacedonië'. Griekenland
, de erkenning
;■ ,an deze voormalige Joego-
Jjavische republiek. België
j, eiëerde mee te werken aan

i> vl
et feitelijk instellen van een

„hegverbod voor de Servi-ce luchtmacht.
ji da gmier Lubbers had zich donder-
-4 ge~ n°S in ongezouten bewoordin--It^ over Joegoslavië uitgelaten.
''Meh nme geen donder schelen
ji (je j e* voortouw neemt," verklaar-
i ers toen- Maar gisteren er-
f ieiri de Premier dat de Europese
)w!fS het m°gelijk zelfs niet eens
|( ,en over economische en hu-
if mtaire hulp aan Macedonië.
ip.',' Wekenland werd °P de Europese
I grmnferentie in Edinburgh onder
,be i .druk gezet zijn Macedonië-
rSch te wijzigen. De Macedoni-to^Kregering had zich vóór de EG~

(je
p bereid verklaard de naam van

~ cc
,re Pubüek te veranderen in 'Ma-

(Skopje)', dit om duidelijk
in aken dat zij geen aanspraak
Voo °P Grieks-Macedonië. Maar
tiiQ*r de Grieken was die concessieWet voldoende.

" Een moslim-geestelijke leidt de begrafenisplechtigheden van acht slachtoffers van het oorlogsgeweld in Sarajevo.
■ Foto: REUTER

Vrouw klaagt
ex-vriend aan na
verzwijgen aids

LEEUWARDEN - Een 32-jarige
vrouw uit Leeuwarden eist een
schadevergoeding van haar ex-
vriend (29), omdat hij haar mogelijk
met aids heeft besmet. Zij stelt dat
hij zijn ziekte tijdens hun verhou-
ding bewust voor haar heeft ver-
zwegen. Pas toen zij in september
dit jaar de relatie met hem verbrak,
zou ze bij toeval hebben ontdekt dat
hij aids heeft.
Haar advocaat Evert Kuiters stelt
dat de civielrechtelijke zaak voor
Nederlandse begrippen uniek is. In
ons land is nog nooit eerder een
schadeclaim ingediend, omdat een
aidspatiënt zijn ziekte voor zijn
partner zou hebben verzwegen.

Overigens heeft de vrouw gepro-
beerd een strafzaak aan te spannen
tegen haar ex-vriend. Volgens
Kuiters ziet de officier van justitie
uit humanitaire en praktische over-
wegingen echter van vervolging af.
De bewuste man zou terminaal
aidspatiënt zijn.

Uitkering
gevangenen

wordt gestaakt
DEN HAAG - Gevangenen zul-
len tijdens hun verblijf in de cel
niet langer kunnen profiteren
van een werkloosheids-, ziekte-
wet- of bijstandsuitkering. Met
ingang van 1 januari zal het
openbaar ministerie de uitke-
ringsinstantie op de hoogte stel-
len van het feit dat betrokken
uitkeringsgerechtigde gevangen

zit. De uitkering wordt dan ge-
stopt.
Tot nu toe blijken gevangenen
vaak aan de uitkeringsinstantie
te verzwijgen dat zij vastzaten.
Volgens de procureurs-generaal
kan het openbaar ministerie ge-
makkelijk nagaan of iemand een
uitkering heeft. Volgens de pro-
cureurs-generaal kan het open-
baar ministerie makkelijk na-
gaan of iemand een uitkering
heeft. Het stopzetten of vermin-
deren van de uitkering als
iemand gevangen zit kan vol-
gens de wet alleen by de drie
genoemde uitkeringen. In ande-
re sociale wetten is die mogelijk-
heid niet opgenomen.

Onderzoek naar
Bijlmer-ramp
zit muurvast

HOOFDDORP - Het technisch on-
derzoek naar de ramp met de El-Al-
jumbo op 4 oktober dreigt te stran-
den in gebrek aan gegevens. Dat is
gisteren bekendgemaakt op een
persconferentie van de Rijks-
luchtvaartdienst, die het onderzoek
leidt. Doordat veel delen van het
vliegtuig niet zijn teruggevonden is
een reconstructie bijzonder moei-
lijk, aldus de leider van het onder-
zoek, ir. H. Wolleswinkel.

Wolleswinkel verklaarde tevens dat
de gezagvoerder van de neergestor-
te EL AL Jumbo mogelijk een bete-
re kans had gehad wanneer hij op
Kaagbaan (06) een noodlanding had
gewaagd. De vlieger besloot echter
op de dichterbij gelegen Buitenvel-
dertbaan (27) te landen. Daartoe
moest hij echter, omdat hij te hoog
zat, een extra rondje boven Amster-
dam vliegen. Eventuele tijdwinst
verdween daardoor. Bij een landing
op de Kaagbaan was een extra
rondje niet nodig geweest.

Desondanks wil Wolleswinkel geen
oordeel uitspreken over de keuze
van de vlieger. „Dat is ter beoorde-
ling van de Raad voor de Lucht-
vaart," aldus Wolleswinkel, die
benadrukte dat de vlieger bepaalt
hoe er in dit soort situaties wordt
gehandeld.
Nog altijd is niet duidelijk waarom
het vliegtuig neerstortte. De ramp
behoort tot de meest gecompliceer-
de uit de geschiedenis. Wolleswin-
kel kon niet garanderen dat men
ooit achter de werkelijkeoorzaak en
toedracht van de ramp komt.

Agenten
De ministers Hirsch Ballin en
Dales (binnenlandse hebben
besloten volgend jaar 750 extra
politieagenten aan te trekken.
De bewindslieden schrrjven in
een brief aan deKamer dat dit
noodzakelijk is vanwege de
toenemende werkdruk.

Navo
De Navo wil de reorganisatie
van haar militaire structuur in
versneld tempo doorvoeren om
zodoende beter te kunnen in-
spelen op verzoeken deel te
nemen aan vredesoperaties. De
Navo-ministers van defensie
hebben daartoe gisteren beslo-
ten.

Wapens
De politie in Duitsland heeft bij
zestig invallen bij de donder-
dag verboden extreemrechtse
partij Deutsche Alternative
gaspistolen en Nazi-propagan-
da in beslag genomen.

Tsarina
Een monster van het bloed van
de Britse prins Philip heeft on-
derzoekers een stap dichter
gebracht bij het oplossen van
vragen omtrent het lot van de
Russische tsaren-familie. Het
DNA in prins Philips bloed, het
eiwit dat de erfelijke code be-
vat, bleek verwant aan mon-
sters uit beenderen waarvan de
onderzoekers aannamen dat ze
van tsarina Alexandria zyn, die
in 1918 door de bolsjewieken
waren vermoord. Prins Philip
is verwant aan de tsarina via
zyn moeder

Voorbij
De Indiase premier Narasimha
Rao heeft gisteren gezegd dat
'het ergste voorbrj is' in de golf
van geweld die India over-
spoelde nadat militante hin-
does zondag een 16e-eeuwse
moskee in Ayodhya verwoest-
ten. Bij de rellen zrjn in totaal
1.100 mensen omgekomen.

Celstraf
De rechtbank in Zwolle heeft
een 32-jarige inwoner van Hen-
gelo veroordeeld tot een cel-
straf van vijftien jaar. De man
stond terecht voor het mede-
plegen van de moord op de
29-jarige man uit Huizen. Deze
werd in oktober vorig jaardoor
de Hengeloër en zijn mededa-
ders om het leven gebracht,
omdat hij depolitie zou hebben
ingelicht over het opzetten van
een cocaïnelijn.

Voedsel
De Nederlandse delegatie is
erg tevreden over de uitkom-
sten van de internationale
voedselconferentie in Rome.
Met name is men gelukkig met
de erkenning dat de Veilig-
heidsraad van deVN in noodsi-
tuaties kan besluiten om voed-
selhulp te geven. Ook in die
gevallen waarin de nationale
regering geen toestemming
geeft.

punt uit

Enquête
De gemeenten, verenigd in de
VNG, zijn voor een parlemen-
taire enquête naar de algemene
bijstandswet (abw). De ge-
meenten voeren de abw uit. De
VNG wil dat de enquête zich
richt op de mate waarin de abw
uitvoerbaar is en de regels zrjn
de handhaven. De gemeenten
menen dat iedereen baat kan
hebben wij deenquête.
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Amerikaans leger nog tang niet op volle sterkte

Toenemende kritiek op
trage opmars troepen

(ADVERTENTIE)

TOONBANKUITGIFTE

«J^g 7 1/2°/oSTAATSLENING
«i 1993 PER 2023

inschrijving dagelijks, te beginnen op 14 december aanstaande
via banken en commissionairs

koers wordt dagelijks vastgesteld, is doorlopend
aan te passen

rente rente jaarlijks per 15 januari
aflossing op 15 januari 2023 wordt het uitstaande bedrag a pari

aflosbaar gesteld, gehele of gedeeltelijke vervroegde
% aflossing is niet toegestaan

storting storting 15 januari 1993
vervolg op 4februari, 1 april, 3 juni, 5 augustus en

uitgiftes 7 oktober 1993 volgens het tendersysteem
voorwaarden kosteloos verkrijgbaar bij banken en commissionairs

(ADVERTENTIE)
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Nederlanders
vredesmissie in Cambodja

geldt als voorbeeld. Daar zyn
sinds begin dit jaar 19.500 blauw-
helmen actief, onder wie ookNederlanders. De kosten van die
operatie worden voor 1992 be-
groot op 1,7 miljard dollar. En inCambodja wordt niet geschotenen hebben de VN-soldaten geenzware wapens en dure uitrusting.

De Amerikaanse ambassadeur inKenia, Smith Hempstone, waar-
schuwde zyn bazen vorige week
dat een militaire aanwezigheidvan enkele jaren in Somalië opüen mijjard doDar zou komen testaan. Omdat de VS 30,4 procent
Tf11 elke VN-dollar betalen, moe-
"?n de Amerikanen hoe dan ook
Jiep in de buidel tasten.
De Verenigde Naties hebben nual 45.000 blauwhelmen actief in
twaalf landen: El Salvador, het
vroegere Joegoslavië, Angola, Li-
banon, Irak, Koeweit, Israël, Cam-
bodja, West-Sahara, India/Pakis-
tan en Cyprus. Die operaties
kosten dit jaar 2,7 müjard dollar.
Vijfjaar geleden bedroeg het 'vre-
desbudget' slechts 233 müjoen
dollar.

achtergrond
Maar de VN hebben al grote fi-
nanciële problemen. De Amerika-
nen hebben een betalingsachter-
stand van 600 miljoen dollar en
Rusland van bijna 400 müjoen.
Slechts acht van de bijna twee-
honderd lidstaten, waaronder
Nederland, hadden in oktober ge-
heel aan hun financiële verplich-
tingen aan de VN voldaan.

Voor elke vredesoperatie moet de
VN een beroep doen op de gul-
heid van de landen waaraan het
een militaire bijdrage vraagt. De
operaties van Nederlandse VN-
militairen in Cambodja en Joego-

slavië drukken zwaar op de be-
grotingvan ministerTerBeek. Bij
de VN gebeurt dat op nog veel
grotere schaal.

En het aantal vredesmissies
neemt maar toe. Nu vraagt Mo-
zambique weer om een oplossing.
En er wordt al gesproken over
VN-waarnemers bij de verkiezin-
gen in Zuid-Afrika. Ook de con-
flicten tussen de republieken van
de vroegere Sovjetunie kunnen
uit de hand lopen en om tussen-
komst van VN-troepen vragen.

Reorganisatie
Boutros-Ghali wil daarom de VN-
vredestaken reorganiseren. Hij
pleitte deze zomer voor een per-
manente VN-vredesmacht, be-
staande uit een vast militair
commando in New Vork en uit
troepen die door de lidstaten be-
schikbaar worden gesteld en bin-
nen 24 uur voor inzet waar dan
ook beschikbaar zijn.

Diverse landen, zoals de VS en
Nederland, zijn bereid daartoe
speciale eenheden aan te wn'zen
en op te leiden. Maar de VS wei-

Gert troepen onder vreemd com-
mando te stellen. Ook voor Soma-
lië eiste Washington dat een
Amerikaan het bevel zou krijgen.
Dat legt een hypotheek op toe-
komstige VN-vredesoperaties.
De Amerikanen willen niet tegen
hun zin worden meegesleurd in
acties van de VN. Amerikaanse
soldaten kunnen speciale doelwit-
ten worden van de rebellerende
partijen omdat zy al gauw als be-
zetter worden gezien. Daarom
voelen ook veel derde-wereldlan-
den niet voor het idee van een
vaste VN-vredesmacht.

Toch zullen de VN voor welke
operatie dan ook altijd bij de VS
moeten aankloppen. Als grootste
betaler, maar ook als het enige
land dat de militairen en de trans-
portmiddelen heeft om in geval
van hoge nood snel te kunnen op-
treden. De operatie in Somalië
kon alleen door de VS snel wor-
den uitgevoerd.
Bij de VN wordt nagedacht over
mogelijkheden om te bezuinigen,
door langlopende VN-operaties
waarvan het nut twijfelachtig is
geworden (Cyprus, Israël, India/
Pakistan) te stoppen. Ook dure,

bureaucratisch geworden VN-
organisaties als Unicef en het Ho-
ge Commissariaat voor de Vluch-
telingen kunnen inleveren.

Bovendien betalen rijke landen
als Japan en Duitsland naar ver-
houding veel te weinig aan de
Verenigde Naties. De grootste
frustratie van Boutros-Ghali lijkt
echter dat hij bij elke operatie
weer zijn hand moet ophouden.
„Ons budget is lager dan dat van
de brandweer van New Vork,"
klaagde hij onlangs.
„En steeds moet ik weer van voor
af aan beginnen. Dan moet ik de
president van een land bellen en
vragen: meneer de president, wilt
u me alstublieft helpen? Kunt u
troepen sturen? Kunt u twee
vliegtuigen lenen? En dan moet
ik de minister van Defensie weer
bellen om alle details te regelen.
Dat duurt maanden. Intussen
sterven er mensen."

Tweede Kamer maakt
zich snel overbodig

DOOR CAREL GOSELING

politiek objectief

HAAG - Vroeger was
behandeling van een de-

partementale begroting in
Tweede Kamer een

hoogtepunt. Per ministerie
Werd er drie dagen voor uit-
getrokken. Elke grotere
*ractie stuurde meer dan
eén vertegenwoordiger naar
het spreekgestoelte. Elk de-
JaU werd belicht. Er werd
j^ndamentaal en inhoude-
hjk gedebatteerd. Van filo-
sofie tot een uitgave van
!00.000 gulden.

sic tyden zyn lang voorbij. De
«■amer doet nu, minstens twee
°egrotingen in drie dagen af. Om~aar tussendoor ook nog talloze
andere onderwerpen te bespre-
*en- Een departementale begro-
"ng is bijna verworden tot een
namerstuk. En als er wat sneller
werd gesproken en alerter werd
gereageerd, zonder herhalingen,
°u zelfs een dag nog te veel zijn
*h het beleid van een minister
1 staatssecretaris grondig doorw nemen.

Dit jaar is het niet anders ge-
weest. Vrijwel alle departemen-
"■aie begrotingen zijn zonder veel
°Phef in de Kamer behandeld.

Onderwijs moet komende week
h« i5n kan dus n°S iets aan het
"eeid veranderen. Maar was mi-
mster Pronk (ontwikkelingssa-menwerking) niet emotioneelgeworden over de bezuinigingen"P zyn' centen, en had PvdA-Kamerlid Van Zijl bij de begro-ung Sociale Zaken geen belas-

tingplan ingediend, dan was het
saai geweest. Heel saai.
Vraag is hoe het zover is geko-
men. Er zijn diverse oorzaken
aan te wijzen. Zo stoppen be-
windsliedenvrijwel alle 'aardige'
onderdelen van hun begroting
tegenwoordig in aparte nota's,
notities of brieven aan de Ka-
mer. Stukken die vervolgens al-
lemaal in zogenoemde mondelin-
ge overleggen of uitgebreide
commissievergaderingen afzon-
derlijk worden besproken. Daar-
mee wordt de begrotingsbehan-
deling uitgekleed.

Nu zijn het niet alleen de be-
windslieden zelf die via aparte
stukken aan de Kamer onderde-
len van hun begroting extra aan-
dacht willen geven. Ook de
Kamer wil dat. Grote fracties
hebben veel leden. En die moe-
ten allemaal wat te doen hebben.
Elk een vierkante millimeter be-
leid. Mede geholpen door het
opgekomen fenomeen van lob-
byisten, belangenbehartigers,
instellingen en organisaties die
op het betrokken onderdeel ak-
tief zijn.

tails ook nog allemaal afzonder-
lijk aan bod komen zodat het
grote geheel onzichtbaar wordt.
En zo kan het gebeuren dater bij
de behandeling van een wille-
keurige begroting in de Kamer
gepraat wordt over enkele mil-
joenen gulden op een totaal van
miljarden. Alsof dat het belang-
rijkste is.

Deze gang van zaken leidt echter
automatisch tot twee andere ten-
denzen. Ten eerste wordt het
debat in de Tweede Kamer slor-
diger. Minder nauwkeurig, om-
dat de optelsom van alle details
vaak geen geheel meer is. Het
gevolg laat zich raden. De Eerste
Kamer wordt met rammelende

Met deze ontwikkeling legt de fi-
losofie het loodje en wordt het
detail belangrijker dan de hoofd-
zaak. Waarbij bovendien de de-

besluitvorming geconfronteerd.
En daar waar een TweedeKamer
steken laat vallen zal een Eerste
Kamer moeten optreden. Met als
gevolg dat de Senaat steeds 'po-
litieker' te werk gaat.

Daarmee verschuift de politieke
macht sluipenderwijze van
Tweede naar Eerste Kamer. Een
kabinet kan niet langer victorie
kraaien als de Tweede Kamer
met het beleid heeft ingestemd.
Dat kan pas als de Senaat ook
het groene licht heeft gegeven.
Geen wonder dat er al langer een
staatsrechtelijke discussie gaan-
de is over de rol van de Eerste
Kamer in verhouding tot de
Tweede. Een discussie die echter
vruchteloos zal blijven als niet
eerst het falen van de Tweede
Kamer wordt aangepakt.

.. ■~■..■■ .. ■_^j±mmMM\

" Minister Pronk

opinie

VN-missies zware last
DOOR HANS DE BRUIJN

WASHINGTON - Oorlogvoeren kost handen vol geld, maar
ook de vrede heeft zijn prijs. Met die harde realiteit wordt
momenteel vooral de VN geconfronteerd. Met 'blauwhel-
men' actief in elf landen, en een massale operatie in Somalië
in het vooruitzicht, dreigt de volkerenorganisatie in grote fi-
nanciële problemen te komen.

Tot overmaat van ramp heeft se-
cretaris-generaal Boutros Bou-tros-Ghali nu ook voorgesteld om
vredestroepen naar Mozambiquete sturen. Steeds vaker wordt devraag gesteld of de Verenigde Na-
hes al die missies nog wel aan-kunnen, maar vooral of ze nog
wel te betalen zijn. Want het gaatom müjarden dollars.Gelukkig voor de VN nemen deAmerikanen zelf grotendeels de
Kosten van hun Somalische expe-ditie voor hun rekening. Minister
Van Defensie Dick Cheney sprak
vorige week over 'enkele honder-
den müjoenen dollars aan extra
Agaven. De VS hebben immers
een beroepsleger, dat anders ookgewoon doorbetaald moet wor-den.
De extra-kosten komen vooral uithet overbrengen van 28.000 mili-tairen naar Afrika en hun huisves-ting daar. Maar zodra deAmerika-nen zich uit Somalië hebben
teruggetrokken, moet volgens
Washington de VN huntaak over-nemen, en op het VN-hoofdkwar-
her in New Vork is de bodem vande kas al lang zichtbaar.

Realiteit
De tweede tendens die door de
huidige werkwijze van de Twee-
de Kamer zichtbaar wordt is de
volgende. Door steeds meer oog
voor het detail te hebben komen
de dames en heren kamerleden
steeds verder af te staan van de
realiteit. De dagelijkse praktijk.
En daarmee van de burger. De
kiezer. De kamerleden zijn in fei-
te bezig met zaken die zij enorm
belangrijk vinden, maar de bui-
tenwereld niets zeggen.

Geen wonder dus dat de op-
komst bij verkiezingen de laatste
jaren terugloopt. Dat 'men' zich
van de politiek afkeert. Of zich
bekeert tot partijen dievlot, een-
voudig, simpel, oplossingen de
wereld in slingeren zónder op de
consequenties te letten. Zoals de
ultra rechtse CD.

Het is hoog tijd dat de Tweede
Kamer zich bezint voordat zij
zichzelf totaal overbodig maakt.
Meer hoofdlijnen, minder de-
tails. Meer praktijk en minder
theorie. Minder haastwerk. Min-
der geklets. Minder luisteren
naar de snelle lobbyisten en an-
dere vertegenwoordigers van di-
rect betrokkenen. Meer praktijk.
Meer 'de stem des volks. Tot nu
toe bewijst politiek-Den Haag er
alleen lippendienst aan. Als het
zo uitkomt. Om daarna weer
over te gaan tot de orde van de
dag. Zoals men gewend is. En
juist daar is een radicale beleids-
wijziging nodig. Al was het al-
leen maar vanwege eigen lijfsbe-
houd.

lezers schrijven

Loonmatiging
,In het Limburgs Dagblad van 13
november jl. las ik een artikel
van Yvonne Zonderop, waarin
zij schrijft dat Nederland kam-
pioen is in de loonmatiging. Ge-
lijk heeft zij en iedereen kan uit
het verleden opmaken dat het zo
is.
Banen kun je, ook mijn inziens,
niet scheppen. Die kun je alleen
maar laten ontstaan. Dat bete-
kent dus dater alleen banen zul-
len komen, als de burger meer
koopkracht krijgt. Ik snap niet
dat al die lui die samen het land
besturen dit na al jaren misluk-
king, niet inzien c.g. niet kunnen
inzien.
Ik denk dat vele, zeer veel men-
sen meer zouden besteden als ze
hetkonden. Als we metons allen
meer zouden kunnen besteden
dan zou het aantal banen snelen
zeker groeien. Het moet toch
voor iedereen duidelijk zijn, dat
iemand die net of eigenlijk net
niet rond kan komen, automa-
tisch banen schept als hij meer
kon gaan besteden. Dat is ook zo
voor vele mensen met een wat
beter inkomen.
Als ik nu mezelf neem. Ik ben
ambtenaar geweest in rijksdienst
(PTT). Altijd heb ik een loon ge-
had net onder het loon van
iemand in vergelijkbare functie
bij het vrije bedrijf. Daarbij
kwam nog dat ons loon werd ge-
kort met een percentage van
gemiddeld 6 procent. Men noem-
de dit inhoudingspercentage
voor burgerlijk personeel. Ook
leraren enzovoorts vallen daar-
onder.
Als ditrechtgezet zou worden en
Het rechtmatig loon onverkort
werd uitbetaald, zouden alleen al
de ambtenaren een massa banen
scheppen. Ik zou net als nu aan
het einde van de maand alles op
hebben en me lekker voelen,
omdat ik dan help met banen
scheppen. Voor mij hoeft er bij
mijn dood niets meer op de bank
c.g. giro te staan. Ik wil tijdens
het leven er zoveel mogelijk van
genieten. Ik denk dat velen er
ook zo over denken.
Misschien was het voor onze
volksvertegenwoordiging een
goede hint om het eens een jaar
over deze boeg te gooien. Koop-
kracht behoorlijk verhogen en
dan eens een jaar bekijken wat
het resultaat is. Na vele jarenvan
alsmaar mislukkingen is een an-
dere weg proberen best wel
raadzaam.
ELSLOO ing J.G. Schalk

Sehoorsteenvegen
Naar aanleiding van uw artikel
over sehoorsteenvegen in het
Limburgs Dagblad van 21 no-
vember jl. het volgende. In 1965
vestigde ik me in Stem in een
nieuwe woning. Als werknemer
van de staatsmijnen stookte ik
mijn kachel zoals de meeste
huishoudens, met de zo ver-
trouwde kolen. Dit betekende
automatisch schoonsteenvegen.
Elk jaarwerden we hieraan her-
innerd door een erkende firma,
die voor een acceptabel bedrag
de schoorsteen veegde en daar-
voor een kwitantie als bewijs
van vegen verstrekte. Dit gingzo
door tot in 1972 de kachel moest
zwichten voor de verwarming.
Enkele jarenlater bouwde ik een
open haard, inmiddels vervan-
gen door een houtkachel, om de
nostalgische vuurverwarming
weer wat gestalte te geven. Van-
zelfsprekend vergat ik de
schoorsteen niet. Vanaf de zol-
der liet ik de kogel zakken. Na
een meter lag de kogel vast. Plof-
fen met de kogel hielp niet. Dus
nam ik het besluit de schoor-
steen ter plaatste te openen.
Wie schetst mijn verbazing toen
ik zag wat de oorzaak was. In de
afscheiding tussen het ernaast
liggende kanaal was een volle
baksteen gemetseld waardoor
het kachelkanaal op die plaats
een doorlaat had van 4 centime-
ter. Het erkende 'bonafide'
schoorsteenbedrijf had dus in al
die jaren niets gedaan, zelfs niet
de moeite genomen om my van
deze levensgevaarlijke situatie
op de hoogte te brengen; in mijn
ogen zonder meer een misdaad.
Sindsdien heb ik er nooit meer
over gepiekerd een erkend be-
drijfin de arm te nemen voor dit
werk. Wat mij is overkomen kan
ook bij anderen het geval zijn.
Laat u zulk werk uitvoeren door
anderen, overtuig u dan dat het
goed wordt gedaan. Al is een re-
kening een mooi bewijs by even-
tuele calamiteiten, de ellende,
voortkomend uit een brand of
nog erger koolmonoxydevergif-
tiging kan geen enkele verzeke-
ring dekken.
STEIN J. Odekerken

Loon
Het kabinet wil de lonen in 1993
bevriezen. De vakbondstop staat
erbij en kijkt erna. CNV-voorzit-
ter Westerlaken wil de lonen
zelfs vijfjaar pas op de plaats la-
ten maken.
FNV-voorzitter Stekelenburg wil
praten over loonbevriezing ko-
mend jaar, als de regering alsnog
de WAO-voorstellen van tafel
haalt. 'Voor wat hoort wat' aldus
Stekelenburg. Inmiddels heeft
Stekelenburg de WAO laten val-
len, en gaat akkoord met loon-
matiging in 1993. Deugen deze
redeneringen wel?
Werkgevers hebben inmiddels
laten weten dat het maken van

afspraken over nieuwe banen
uitgesloten is, loonmatiging of
niet.
De loonstop moet niet alleen gel-
den voor de nieuwe CAO's ook
de al afgesproken loonstijgingen
moeten volgens Lubbers en Kok
ongedaan worden gemaakt.
In 1991 maakten de Nederlandse
ondernemers netto 33 miljard
winst, 6 procent meer dan in
1990. Er was dus geld genoeg
voor investeringen in 'goede
doelen. Meer werk. Meer voor
milieu en meer voor veiligheid.
Hetkwam er alleen niet van.
'Afzien' van loonsverhoging
heeft tot gevolg dat ook de laag-
ste inkomens er niet op vooruit
gaan. Daarom pleit alles er juist
voor om zeker deze lonen fors te
verhogen. Dat is niet alleen eer-
lijker, het zal ook de status vee-
bonden aan dat werk vergroten.
Meer mensen zullen bereid zyn
dit doorgaans buitengewoon
noodzakelijke werk op te pak-
ken. Dat betekent meer mensen
aan de slag en minder in de uit-
kering. Regering, parlement en
vakbonden zitten volgens mij op
de verkeerde weg als ze denken
dat er werk gemaakt moet wor-
den. 'Werk is er of is er niet.'
Loon inleveren voor meer werk,
datwerkt niet.
Daarom is mijn mening: De Ne-
derlandse werknemers hebben
recht op meer en fatsoenlijk
loon, en een fatsoenlijke arbeids-
ongeschiktheidsverzekering.
HEERLEN A.J. Kindermann.

Extremisme
Rechts-extremistische partijen
zyn niet alleen tegen buitenlan-
ders, ze zijn ook tegen anders-
denkenden; zij zijn zelfs tegen
gehandicapten. In Duitsland zyn
gehandicapten door het gespuis
lastig gevallen.
Vlaams Blok, Le Pen, Centrum-
Democraten en de Duitse Nazi-
partijen hebben regelmatig kon-
takt met elkaar. Deze partyen
zyn het ook altyd eens met hun
regeringen. Zij vallen nooit hi#J
regering aan. Zij pakken altyd
de zwakkeren.
Janmaat is het altijd eens met
het CDA. 'Als de buitenlanders
uit Nederland zouden moeten
verdwijnen, dan zouden ook de
Duitsers, Amerikanen uit Neder-
land moeten verdwijnen. Men
bedoelt natuurlyk zwarten en
kleurlingen.
Het is schande dat mensen op
hun kleur beoordeeld worden.
Zeker, de vluchtelingenstroom
moet worden tegengehouden,
maar niet met racisme, maar
door iets te doen aan de proble-
men in de landen waar devlucht
telingen vandaan komen.
Rechts-extremistische partyen
vallen weerloze vrouwen en kin-
deren aan.
Kijk maar wat in Duitsland ge-
beurt! Tientallen doden en ge-
wonden. Walgelyk! 'Omdat het
economisch minder gaat', kra-gen de buitenlanders de schuld.
'De regeringen zijn het schuld.
Nationalisme, racisme en fascis-
me leiden tot oorlog. Kijk maar
naar Joegoslavië!
HEERLEN Ben Tarici

Minima
Volgens staatssecretaris Van
Amelsvoort moet de belasting
aangepast worden ten behoeve
van de minima. Dat wil zeggen
dat de premies AOW, AOW en
AWBA in het belastingtarief
moeten worden verwerkt, waar-
door we meer moeten gaan beta-
len. Hetgeen betekent dat hej
verschil tussen bruto en nette
kleiner wordt.
Natuurlijk ondervindt de heer
Van Amelsvoort hier geen last
van, hij verdient steeds meer.
Maar de kleine man moet deze
verhoging ophoesten, of hij het
heeft of niet. Maar volgens de
heren moet de broekriem een
gaatje vaster worden aangetrok-
ken, dan komen we er wel.
Natuurlijk worden ook de grote
jongens aangepakt. Minister Da-
les wil deze heren bedenken met
een verhoging van ’ 18.000,- per
jaar. Ja kleine man, wat zegt u
nu? De Kamercommissie van
Binnenlandse Zaken vindt dit
toch iets te veel en De Graaf-
Nauta wil toch iets zuiniger wor-
den. Wat moet het gewone volk
anders gaan denken!
Nee, geleidelijk aan beginnen
voor de 'overwerkte' knapen vafli
Gedeputeerde Staten (van

’ 132.000,- naar ’ 150.000,-). Ik
vraag me af in wat voor land wy
leven en wie het land bestuurt
Samen het land besturen wordt
er gepreveld, maar niemand zegt
iets over deze voornemens.
HEERLEN J. Peters
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<gpiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,15per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’4,75.

Prijzen exclusief6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND ècontant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing opzaterdag en maandaggeldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen doormeer dan 250.000personen yan 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco SummoScanfier) D79
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Mededelingen
GETUIGE gezocht. Op 6 okt.
jl. om 22.40 uur in Hrl. op de
hoek Jan Campertstr./Kerk-
raderweg heeft een aanrij-
ding plaatsgevonden tussen
een d.grijze leswagen VW
Golf en een d.rode Renault 5.
Reacties gaarne naar auto-
rijschool Voordelig. Tel.
04499-3681.

Personeel aanbod
AUTORIJINSTRUCTEUR B,
biedt zich aan voor een
partime of full-timebaan. Tel.
04498-52956.

'KERSTMAN aan huis? Info.
tel. 045-460194 aanm. voor
23 december.
WAO-er ben i.b.v. vakbe-
kwaamheid, beroepsgoe-
derenvervoer binnenland en
grensoverschrijdend, rijbe-
wijs BCDE en chauffeurs-
diploma zoekt werk in de
transportwereld, full/part-
time. Br.o.nr. B-03373, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Zoekt U een nette ervaren
PRIVËCHAUFFEUR. Schrijf
dan naar Br.o.nr. B-3360,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610. 6401 DC Heerlen.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel
METSELAARS gevr. voor
Nederland. Bouwbedrijf Ja-
cobs. Bellen tussen 14-18uur 045-216484.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS. Ook colonnes.
045-231336/230477. Hom-
merterweg 77, Hoensbroek.
METSELAARS gevraagd en
voegers. Tel. 04454-62947.
Gevr. LOODGIETERS en
leerling loodgieters. Install.
bedrijf P. Cloodt bv, Beitel
112, 6422 PB Heerlen. Tel.
045-421941.

BOUW- en Ingenieursburo
Kerkrade BV vraagt met
spoed timmerlieden, met-
selaars, ook colonnes voor
bouwwerken in Aken, Düs-
seldorf en Keulen, Duits ver-
zek. en goede sociale voorz.
Handlangers onnodig te soli.
Melden tijdens kant.uren
van 9.00 tot 18.00 uur. Tel.
045-428062 of 045-419662.
Wolf EUROPABOUW
vraagt voor Duitsland er-
varen handlangers voor
bouwwerkzaamheden. Tel.
045-214500 en na 13.00 uur
04405-1236.

Horeca personeel

I *£m\ U I
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Wij zoeken voor spoedige indiensttreding
Buffetbedienden (met ervaring)

Personeel voor diverse
werkzaamheden

Tel. aanmelden dagelijks van 9.00-16.00 uur, tel. nr. 045-
-415794. Persoonlijk aanmelden vrijdagavond na 20.00 uur.

Voor ons nieuw te openen café/restaurant,
hotel, appartementencomplex

"Etenakerhof" te Wijlre
mm
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zijn wij op zoek naar een
zelfstandig werkende kok

met ervaring in de klassieke keuken.

Geboden wordt een fulltime baan (mcl. weekeinden).
Salariëring overeenkomstig de aard en het nivo van de
functie in relatie tot uw kennis en kunde (referenties).

Afhankelijk van uw bijdrage in de bedrijfsvoering en de
bedrijfsresultaten is meegroeien van uw functie en

honorering zeker niet uitgesloten.
Belangstellenden kunnen na 18.00 uur telefonisch

reageren, tel. 04450-2856.

Begin januari openen wij in Heerlen een eetcafé, met een
eigentijdse formule: lekker eten en drinken in een gezellige
omgeving voor een lage prijs. Wij zijn op zoek naar perso-
neel voor de keuken. Onze gedachten gaan uit naar:

Twee vrouwen
die graag koken en altijd al gedacht hebben van deze hob-
by een beroep te willen maken, en die zich wel degelijk
realiseren dat men in de horeca niet van 8-16 uur werkt.
Deze baan is voorlopig op parttime- of oproepbasis en zal
later naar een fulltime baan uitgroeien. Heeft u interesse
bel ons op, ook migranten vrouwen worden verzocht te "reageren. i

©045-230614 !
Ma 12-14 uur /19-21 uur. Mw. Edith Schmitz. i
i

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt:

Kok m/v
Met spoed, voor een restaurant in het centrum van Kerk-
rade. U helpt bij de bereiding en afwerking van de maal-
tijden. U bent dagelijks beschikbaar en tevens bereid in de
avonduren te werken. Deze baan is in verband met ver-
vanging van een werknemer en duurt circa 1 a 2 maanden.De aanvangsdatum vindt plaats in onderling overleg.

Hebt U interesse? Neem dan direct contact met ons op.
Informatie: 045 - 46 56 66, Wilma Smaling

KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35.
Zoek je afwisselend werk en ben je jong en gemotiveerd.
Dan hebben wij een vacature voor jou voor het seizoen
1993 op onze Zwitserse rivier cruise-schepen als:

Kamermeisje
huishoudelijk werk en opleiding in restaurant, Ift. 18-25 jr.

Dame voor wasserij
Sollicitatiebrieven met pasfoto:

SCYLLA TOURS p.a. Dhr. Huigen, Wilgenlaan 75,
4871 VB Etten-Leur.Tel. 01608-16399
Tijdens kantooruren:o9.32-33157372.

I UHUM
HAAN J
INDUSTRIAL Km^L
SERVICES k>^^

vraagt
1e pijpfitters

1e bankwerkers
fotolassers

Inlichtingen: dhr. P.Hardy
Tel. 04457-2409.

Winkelpers.
Gevr. voor vis/delicatessen-
winkel nette VERKOOP-
STER, leeft. v.a. 17 jr. Te
bevr. bij Dhr. J. van Boom,
045-441594, na 15.00 uur.

Diversen
Wij hebben plaats voor een
leerling kapper-ster, liefst
KMBO, per 1 jan. Inl. Haii
Studio ALL-INN. Bom, tel.
04498-52040.

£ Verrassend èn
o Inspirerend...
- Mi ■ 4 il m r^ÖRGËRnfl JB+I \ ?! ij zondag 13 december fc'V ff ._ ■ ■lil || ■ I iff IiMJ GEOPEND QEZ3 P n [EJKJ HH"l IffH 1 van 11.00 tot 17.00 uur J

■ «Til mmmm-Jk WHl9*^^^

BC^., --_ «AR "Hul 1 "s-pHT i
B. RRi^S "Sas ■ :: j.- \ \ Vl.l S^HiHrl^^Biik

HMMH mmmr y+^k\m\h3? m\\

?W*ïlÉtóSCl "jfe 1 m%tJk Mm\^ \^~-wmmmmmm

Van heinde en verre stromen dagelijks design-
liefhebbers naar de Woonboulevard in Heerlen om

■MjflJ inspiratie op te doen bij Design House. Worden design-
meubelen doorgaans aangeboden in kleinere interieur-
boetieks; hier ziet men alle topmodellen van de bekende

fWHÉ . , merken in één gigantisch design-
jtliaJ'v centrum bij elkaar. Men kan er in

KimM %**** a"e vrijheid vergelijken en een

IeMPÏH lï.!"1 N~^T *~*~ kompleet interieuradvies inwinnen.

Brt-TllikÉi"" 1"" Loop ook eens binnen bij

■pil Élhp^M _TSv '*V * verrast zijn door de omvang en de

MB'"Y" '\ "■j"""i—r;!"";1 j unieke verscheidenheid van de
MUg^.i^iJSiwiMH ;-jff?^T^ .0..J1 KoiieKtie.

Wjmjk\ In de Cramer 188- Woonboulevard Heerlen tilÉvii^^afi 'i
Telefoon 045 - 754200 mWffA"&M

HIMMfI Openingstijden: »*ZkW
BtËUji Maandag 13.00-18.00uur,

L| Di t/m vr. 9.00- 18.00uur. BïVZa. 9.30- 17.00uur. Donderdag koopavond UUU H^^l m\mmm\ EA HL3

Hotel Voncken vraagt:
chef de rang

GASTHEER, leeftijd tot 35 jaar.
Soli. na tel. afspraak 04406-12841.

Walramplein 1, Valkenburg.

Huishoudelijk personeel/Oppas
BABYSIT gevraagd voor
plm. 21 uur per week. Voor
meer info: 045-255552
Gevr. enthousiaste kindge-
richte OPPAS Kerkrade-
Centrum voor 2 kinderen
van 2 jr. en 9 mnd, voor 3
dagen (24 uur) per week aan
huis. Br.o.nr. B-03363, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Gevr. enthousiaste, kindge-
richte OPPAS voor 2 kinde-
ren (2jr/9 mnd) in Kerkrade-
C. voor 3 dg.p.wk (24 u.),
aan huis. Br.o.nr. B-03366,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Betrouwbare HULP v. 2 x
per week 3 uur. Omg. Mo-
lenberg. Tel. 045-416899.

Medisch personeel
Ben jij ook zon verpleegkundige/ziekenverzorgende die al

maanden wacht op haar/zijn beloning van het
N.T.N.

Of je beloning uiteindelijk kreeg door het inschakelen van
een incassobureau/bureau voor rechtshulp. Reageer dan
"Samen kunnen wij hier iets aan doen". Br.o.nr. B-03375,

Limburgs Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Uitzendbureaus

Tempo-Team Uitzendbureu
zoekt

Produktie-medewerkers m/v
voor een kunststofverwerkend bedrijf in Brunssum. U kunt
zelf bepalen of u een of meer dagen wilt werken. Het werk
is in 3-ploegendienst. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Bent u ge-
motiveerd en wilt u direct aan de slag? Kom dan maandag
meteen langs.

Informatie: 045- 27 38 38, Jeanette Vaessen,
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

PRODUKTIEMEDEWER-
KERS m/v, voor een relatie
in Bom gevr. Inzet, motivatie
en flexibiliteit is een vereiste.
Werk in 2 ploegen wordt 3-
ploegendienst. Mogelijkh. v.
een vast dienstverband zijn
aanwezig. Uitzendburo Start
Sittard. Tel. 046-527909.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Technisch personeel

GaragebedrijfKwarten VOF vraagt:

automonteur
Liefst met APK-2 diploma, aantrekkelijk salaris. Solliciteren
na tel. afspraak, Kastanjelaan 148, 6431 GN Hoensbroek.

Tel. 045-214171.
CONSTRUCTIE-bankwer-
kers Pijpmonteurs-Tig las- Part-time AUTOMONTEUR
ser SBE Mach. Apparaten- met APK-diploma, omge-
bouw. Eijsden 04409-2040. ving Nuth. Tel. 045-244947.

Gevraagd
Bij AH

Als vulpoegmedewerker/ster

'bij AH op het Hormerusplein
in Heerlen kun je lekker wat

'bijverdienen. Zodat je meer
geld hebt als je een keer vrij
bent. Leeftijd 18 jaar en je
moet ca. 9 uur per week be-
schikbaar zijn. (Op bv. de
maandag- en vrijdagoch-
tend en enkele avonden in

.de week). Bel voor een af-
spraak 045-714449 (dhr.
Last). Of loop gewoon even
het filiaal binnen.

Part-time medewerker/ster
vulploeg

et>d£heyn L
«MMNÉHK W"
Ben je goed genoeg. voor onze klanten?

Diversen
Wil je werken in 'n ontspan-
nen sfeer, bel dan even
CLUB 2000, 046-742315.
Liefst ned. spr. meisjes.
Ervaren CHAUFFEUR, nat.
of intern, met chauffeursdipl.
CCV-B. Br.o.nr. B-03361,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Gevraagd vriendelijke VER-
KOPER/STER, 38 uur,
plusm. 18 jr. voor filiaal
Landgraaf kaas- en fijne
vleeswaren. Soli. tel. 043-
-214464.dhr/mevr. Strating,
Wij zoeken wor onze be-
middeling Mannequin-
Dressmen. Wij kunnen u
hiervoor tevens opleiden.
SESSIBON-Models, Lana-
ken. Tel. 09-32.89712377.

WERKSTER gezocht: voor
privé en restaurant ca. 20
uur/week. Tel. 045-230614
ma 12-14 uur / 19-21 uur.
Mw. Edith Schmitz.

Casino in Herzogenrath
zoekt ervaren vrouwelijke
CROUPIERS voor in het
weekend. Na 18.00 uur: Tel.
09-49.240663748.
Aqua Impuls Holland, pro-
ducent in comfortable WA-
TERPRODUKTEN, zoekt
voor direkt vertegenwoor-
digers (zeer hoge verdien-
sten), thuisnaaisters en
thuiswerkers. Stuur Uw soli.
binnen 5 dagen aan Aqua
Impuls Holland, Postbus 24,
6400 AA Heerlen. T.a.v. dhr.
Bertrand.
Inn Hair Brunssum vraagt
met spoed Iste KAPPER-
(STER). Tel.: 045-259349.
Gewoon of extreem foto-
graaf zkt MODELLEN. Post-
b. 928, 6200 AX Maastricht.
Het geheim van ons succes
verraden wij niet, maar wij
laten U graag eraan deel-
nemen. Tel. 04406-16253 of
09-49.241167480.
RIJ-INSTRUCTEUR/TRICE
alle categorieën voorkeur. I.
V.A. Tel. 04451-1795.
Nette MEISJES gevr. v.a. 18
jr. voor het opnieuw opstar-
ten van escortservice. 045-
-229152.
Wij helpen U iets op te bou-
wen. Wordt dan Öko-fit
ADVISEUR m/v. Onze pro-
dukten reinigen alleen met
water, zonder poetsmiddel.
Uitstekende verdiensten en
promotiemogelijkheden. Tel.
0949-240679610.
Gevr. part-time COUPEU-
SE voor veranderwerk, tev.
voor winkel. Bln. v. 10-17
uur. Tel. 04493-5475.
Gevr. FOTOMODELLEN-fi-
guranten, ook studentes, Ift.
en erv. niet belangrijk voor
mode, reclame, T.V. Stuur
duidelijke foto's met pers.
geg. naar Postbus 502, AM
Amsterdam, (foto's worden
teruggestuurd).

Club vrgt. MEISJES kan ook
alleen v.h. weekend. Goede
verd. Int. mog. 043-211620,
Kl. Gracht 10, Maastricht.

De beer is los!
Zelfstandige VERKOPER/STER gezocht

om hem in Limburg te vangen
Heb je een goed schot?

Bel VERESCO BV., Uden: 04132-64181
of fax: 04132-55304.

Curts
INTERIEURS

* Winkelbetimmeringen.
* Horeca-interieurs.

* Binnen-betimmeringen.
* Projekt-interieurs.
Vraagt voor direkt:

Ervaren meubelmakers.
Ervaren interieurbouwers.

Goede beloning.
! Sollicitaties te richten aan Dhr. P. Curfs, Weerterveld 67,, 6231 NC Meerssen. Tel. 043-640064.

Acteurs en actrices
en figuranten, met of zonder ervaring, voor een nieuw te
maken Ned. speelfilm. Opname-lokatie o.a. V.S. en Ned.
Bel snel voor meer info: 06-340.350.40 (100 et.p.min.).

Dringend gezocht
voor de provincie Limburg

10 ervaren zelfstandige
vertegenwoordigers

die een zeer uitgebreid programma willen vertegen-
woordigen specifiek voor het midden- en kleinbedrijf,

kantoorartikelen en supplies
kantoormachines

kantoormeubelen en projecten
drukwerk en papier

complete PR- en reklameverzorging
zeer intensieve en unieke verkoopmethode in

afgebakenderegionale gebieden
eigen inbreng: Waarborgsom ’ 1.500,-

Reacties schriftelijk of telefonisch

Globe bedrijfsbenodigheden
Floralaan West 145, 56448HEINDHOVEN

Tel. 040-113172 (de Heer F. van Vliet)
Spreekt of leest U

Russisch
Voor het vertalen van ons adressenbestand.

Thuiswerk of voor enkele uren p^wk. 04454-61671.

Int. Chauff. Kippertransport
ervaring noodzakelijk

Zelfst. onderhoudsmonteur
vrachtwagenpark

ervaring/flexibele werktijd
verantwoordelijkheidsgevoel.
Tel. aanm. op werkdagen:

Wijnands Transport, Bunde
043-641691

INDEPENDENTDISTRIBUTOR FOR AN AMERICAN
ENVIRONMENTAL COMPANY WISHES TO ENLARGE

HIS SALES-TEAM.
We are looking for independent working people with Sales
and Management capacities. You may start part-time and
develop into a full-time own business with

Incredible income-Potential.
For further details call (English of Dutch)

POLY-FLEXMAR 043-631450 (Mondag-friday 9-17 uur)
Voor de opbouw van ons verkoopnet zoeken wij enkele

zelfstandige dynamische mensen met
Verkoop- en Management

Capaciteiten
DIE MET HARD WERKEN EEN

Uitstekende toekomst
willen opbouwen.

Wij brengen een Amerikaans voedingssysteem op de
markt met de volgende eigenschappen:

-vermagering
-extra energie
-Top-Fitheid

U kunt zelfstandig part-time starten en zo verder bouwen
aan een full-time eigen business met een

ONGEKEND INKOMEN!
Interesse? Bel dan: POLY-flexmar 043-631450.

(Maandag-vrijdag 9-17 uur).

Begrafenis- en crematie-
verzorging De Universele b.v.

te Hoensbroek zoekt op korte termijn een
Interieurverzorgster
voor minimaal 6 uren per week.

Vast dienstverband.
Heeft u interesse neem dan tijdens kantooruren, van

maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur telefonisch
contact op met onze mevrouw Meijer.

Telefoonnummer 045-212926.

Thuiswerkster gezocht!
Zkt. u een leuke bijverdienste. Wij pakken wenskaarten in.
Voor informatie bel: 04450-4597, zondag vanaf 18.00 uur.

Thuiswerk AfhaalCentrale Mergelland.

Club Paris
leuke dames gezocht, prettige werksfeer, intern mogelijk.

Tel. 0932-11680449.
Er is plaats voor:

Ervaren Advertentie-Bezorgers
Als uitgever van sponsored magazines zoals o.a.

"De Politie" (Nederlandse Politie Bond maandelijks ver-
schijnend in een oplage > 20.000) en PERSALEX (Alge-
mene Verkeersdienst), hebben wij (ook op korte termijn)

behoefte aan ervaren advertentieverkopers.
Een vast salaris, naast een aantrekkelijke provisieregeling
en (on)kostenvergoeding vormen een goede basis voor uw
a.s. werkkring. Het (bij)kantoor bevindt zich te SCHINNEN.
Relaties worden door u -projectmatig- in geheel Nederland

onderhouden.
Uw sollicitatiericht u aan: Advertentie Centrum Nederland

c.v. Postbus 867, 3900 AW Veenendaal.
■i^^^mm-Nieuwjaarswens

Plaats een originele
NIEUWJAARSWENS

in het Limburgs Dagblad.
Al vanaf

’lO,-
-staat u erbij!

Bel

045-719966
en verras uw familie en vrienden!

Kamers aangeboden/gevraagd
Kamers en appartementen
te huur SIMPELVELD. Tel.
045-445051
Te huur voor studenten 2
GROTE kamers in Hoens-
broek, 2 badkamers, 1
gezamel. keuken, alles
compl. gerenov. ’350,- mcl.
Tel. 09-4924048473.
Te huur gevr. v. student

'KAMER in Hoensbroek of
omgev. Huur t/m ’ 350,-. Tel.
045-223378.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur kamers voor STU-
DENTEN of alleenstaanden.
Vlakbij stations V'burg, v.a.
’275,- p.mnd. Tel. 04406-
-12236.
Te huur KAMER plus etage.
Heerlerbaan 74, Heerlen.
Tel. 045-416388 b.g.g. 045-
-419692.
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.

f ' -...—. —«.. ..— .mlT* i

IPIP*' OPrqficia.-t! I||l|l
Geslaagd! Nanon Boulanger

Hogeschool Heerlen (THW)

Feest maar goed en...succes!
Armand en Margot s

Congratulations, 10 years fipfpljr jtpprd
Togetherü! taeTenciteero

Wiily, Jane, Kirsty, \^ZL
TomandJim Wat VERKOPEN? A^61

Stoneyburn, Scotland. teer via: 045-719966.
Reparaties %L

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, maandag al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica, Brunssum.
TV DEFECT? Binnen 4 gur
klaar. 24 uur service. Tel.
04750-11667. Knip uit en
bewaar!
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diepvries/koelkastreparatie fmeestal binnen 12 "J
TEBBEN koeltechniek (P*,!
Geen voorrijkosten met 9 j
rantie. 045-460471 ✓

WoningruiT^,
Geschakelde bungalow Jj
ÜBACHSBERG, opp. *Vjm2, gunstige ligging, «e
vrijst. woning, kleine >""
prijsklasse ca. ’ 200.0^0
Br.o.nr. B-03352, LimWÏ
Dagblad, Postbus W
6401 DC Heerlen. ■

SpeelgoecJ^,
Te koop grote TREINBAW
(M?rklinl. Tel. 045-724653^

Winkel & Kantoor J^
Kantoormeubelen

Wist U dat wij een speciale afdeling gebruiktekantoormeH'
beien hebben (Ahrend Facet en Ahrend Mehes) 0.a.: js buro's, kasten, dossiersladenkasten, tafels en stoelen etc

EMLY KANTOORMEUBELEN
Industriestraat 37, 6135 KG Sittard. 046-523738. A

Te koop uit faillissement tNIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen JL<zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen. J^;soorten directie-buro's, conferentiestoelen, brandkast^;,
dossierkasten, tekentafels, tekeningladenkasten, ladO|.
kasten, archiefstellingen, magazijnstellingen, nieuwe P.;
letwagens v.a. ’750,-, flip-overs en whitebord*1,
NERGENS GOEDKOPER!!!

INRUIL INVENTARIS: palletstelling, magazijnstellij*
archiefstelling, burokasten, buro's, ladenkasten, burost^.len, enz. enz. teveel om op te noemen. Alles tegen *>>.
prijs. Verder nog 1001 artikelen, teveel om op te noen*l1000 m2 showroom en 12.00 m.2 magazijn. Alles uit "°r..
raad leverbaar, tevens verhuur van complete kant"*
meubel-inrichting. De goedkoopste met de meeste service.

Rockmart Kantoormeubelen
Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142. Geopend van "*t/m vrij. 9.30-18.30 uur en zat. 10.00-16.00 uur.

Aanbieding
Directiestoelen

Burostoelen

Rock Za ’ 195,-
Armleggers ’ 50,-

-25 verschillende soorten en
kleuren burostoelen,

Conferentie-, directie- en
kantinestoelen tegen

fabrieksprijzen. Steeds 500
stuks op voorraad. Nergens
goedkoper en 1 jr. garantie

op alle modellen.
Rockmart

Kissel 46a, Heerlen.
Te k. KOPIEERAPPARAAT,
pr.n.o.t.k. Inl. tijd. kantoor-
uren 046-597772.

Transacties
Groot succesvol Ar"e p
kaans concern, sinds 1»v
in Amerika, nu ook in 17 %
dere landen gevestigd. Vfj.
miljoenen tevreden g&Kt
kers over de gehele we^'j
Verwachtte omzet in iL
$400.000.000 wenst aaÏÏj
gebruikers en omzet in lio
te ruim te verdubbelen na.
$1.000.000.000. wij zijn *zoek naar zwaarlijvige VL
sonen die als onafhankei'P
DISTRIBUTEUR/Consulen.
m/v aan deze ontwikkel'?
willen meewerken. Een kf
ne investering in eigen °o,
derneming is onontkoöJVbaar. Voor schriftelijke t^L.matie: Groaco-Food, p°
bus 120, 6470 EC Kerkra?S>-

\lTe huur LOODS 76 X \
meter, ’1.750,- per maan"
Tel. 04498-57553.

Wees de winter een *">
voor, koop of huur jjo,
MASTER heteluchtkan^.daarvoor ook infraroodsj'
lers, gasheaters, bouwfl'
gers en gebruikte kanonn
op voorraad. G. Corneiis*"
Mill. Tel. 08859-51072. .

Bedrijven/Transacties

Uw zakenadres in Duitsland
met complete zaken service:

* Postservice * Secretariaatsservice
* Telefoon / Faxservice * Verzendservice / Opslagservice

* Complete kantoren * Vestigingsadviezen
ABS Büro-Service GmbH, Theaterstr. 90, D-5100 Aachen

Tel. 0949-241-4467720/Fax 0949-241-4467711^^
Wegens omstandigheden ter overname aangeboden:

kinderboutique
Lokatie Heerlerheide. Br.o.nr. B-3356,

Limburgs Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heerjgr^^-

Bautr?ger oder
Bauunternehmung

für 15 Wohnungseinheiten (Landkreis Aachen) gesuchl-
Baubeginn Frühjahr 1993 Br.o.nr. B-3348, Limburgs

Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen. _^--^
Te huur in hartje Heerlen

magazijnruimte
met overdekte parkeergelegenheid. Tel. 045-75021g^;

|Te k. FAX nw.pr. ’2.400,-
-vr.pr. ’BOO,-; bedr. tel. met

' automaat Vox 1100 3 tst.,
nw.pr. ’ 4.200,- vr.pr.
’2.000,-; computer modem
v. Viditel etc, nw.pr. ’ 740,-
-vr.pr. ’300,-; draadloze te-
lefoon met automaat, nw.pr.
’445,- vr.pr. ’lOO,-. Tel.
045-752848.
Ter overname aangeb. PIZ-
ZERIA. Lage huur en inven-
tariskosten, geheel com-
pleet. Gelegen in Centrum
Maastricht, fel. 043-620497.
PARTNERS en verkopers
?evraagd in groeimarkt nr. 1.

el. 045-220898.

Landbouw ~Te koop Fendt 305 LS/62 p£
Fendt 312 LSA/115 ?
Fendt 311 LSA/100 pk. .TD;
nault 461/45 pk; IHC 43^.
Steyr 8090 A; Ford TW-"
Same Taurus 60; Fahse o
bietenplanter; WKM-biete'
bunkerlader; verpleging g
wielen 9,5 x4B (70%) ?n "j.
x 32 (80%) Michelin; M-jLo
bruikte heftrucks en eiec'
pallettrucks. FRISSEN ». o
Vroenhof 92, Valken^Houthem. Tel. 04406^0gj°>

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8



Staatslening nieuwe stijl
?.EN HAAG -De minister van
'nanciën gaat de openbare ka-pitaalmarkt op met een novumP het gebied van staatslenin-gen. Op 14 december begint de'°onbankuitgifte van een 7,5 pro-
ent lening met een looptijd van
eptig jaar.Daarna komen er vol-

send jaar vijf tenderemissies te-«en dezelfde voorwaarden op 4ebruari, 1 april, 3 juni, 5 augus-
lUs en 7 oktober.

De stortingen van de toonbank-
inschrijving moeten plaatsvin-
den op 15 januari volgend jaar.
Bij storting op de vervolgemis-
sies (een week na de respectieve-
lijke tenderdata) zal rente moe-
ten worden bijbetaald. De lening
wordt op 15 januari 2023 ineens
terugbetaald.

Het is voor het eerst sinds 1964
dat de staat een dertigjarige le-

ning uitgeeft via de openbare
markt. De langdurige leningpast
in het streven van het ministerie
naar looptijdverlenging. Met de
uitgifte van een langjarige lening
komt minister Kok tevens tege-
moet aan de in de markt bestaan-
de behoefte en tevens aan de
wens van de markt om meer dui-
delijkheid over emissiedata.

In dat verband zal het Agent-

schap van Financiën een kwar-
taal-emissiekalender publiceren.
In het eerste kwartaal zal, afge-
zien van de emissiedata voor de
dertigjarige lening, op twee data
de inschrijving op nog eens een
lening worden geopend en wel
op 18 januari en 15 maart. Deze
data zijn onder voorbehoud.

De lening dient voor dekking
van de financieringsbehoefte in
1993. Deze behoefte, het finan-
cieringstekort vermeerderd met
de aflossingen op uitstaande
staatsschuld, wordt voor 1993 ge-
raamd op f 44,1 miljard.

Advertenties nodigen uit tot belastingontduiking

Duitse banken lokken
spaarders grensstreek

Van onze redactie economie

ERLEN - Duitse banken in de grensstreek proberen in
iJj^mende mate Nederlandse spaarders te lokken. De hoge
jte) het feit dat er geen bronbelasting voor buitenlanders

'ol en et no£ steeds geldende bankgeheim maken het
Intens de banken voor Nederlanders aantrekkelijk hun geld

de overzijde van de grens te beleggen.10, -
Jl.

te !belastingdienst in Doetinchem
"^it ir echter °P dat sparen in
A^ tw n<* louter voordeel biedt aan

i>6t. orien die verzuimen de verkre-
Öes re nte op te geven. De adverten-

>\i!'an bijvoorbeeld de Volksbank
Ojj j^olt EG, waarin wordt gewezen
y s "Jet bankgeheim, worden gezien
<w,erkapte aanzetten tot belasting-

wettij», een advertentie in regionale
'de >iaden in het grensgebied roept
s\ v°lksbank Boeholt Nederlan-

VoO .°P gebruik te maken van de
ii^Uit i

en van geldbelegging in
118Vrii d' Vooral het ontbreken1L, de bronbelasting voor buiten-
*'feh rs en gegarandeerde bank-
j. *% lm maken het volgens de bank
(iiL.^kkelijk spaargeld op een re-
Sj»ng te zetten. Ook andere Duitse

n Proberen in Nederland
0 'Uvve spaarders te werven.

Vrijstellingen
Directeur D. Moojen van de Ver-
enigde Spaarbanken (VSB) in Doe-
tinchem denkt dat de inspanningen
van de Duitse banken weinig effect
zullen resulteren. „Er zijn in Neder-
land allerlei vrijstellingen waardoor
het mogelijk is om derente over be-
dragen tot zon 75 tot tachtig mille
belastingvrij te ontvangen. Dan
loont het niet de moeite om naar
Duitsland te gaan."

Volgens Moojen heeft het sparen in
Duitsland alleen nut wanneer de
verkregen rente niet wordt opgege-
ven bij de belastingdienst. „Met
advertenties als die van de Volks-
bank Boeholt wordt indirect opge-
roepen tot belastingontduiking.
Voor mensen die netjes volgens de
regels spelen, heeft sparen in Duits-
land nauwelijks zin."

Prijzen hoger dan
Voorzien in cao’s

jj>EN. HAAG - De
j^zen lijken dit jaar
Jteer te stijgen dan
I aarmee eind vorig
{r 1 begin dit jaar, U cao-onderhande-

rekening
r^d gehouden. De
„^iale partners ba-
eerden zich toen op
.oorspellingen van

Centraal Planbu-
?au (CPB), die door
£* werkelijke uit-oosten zün achter-
£*ld. Voor 1993

het CPBn styging met 2,5

procent.
Het ligt ondertussen
voor de hand dat de
prijsindexcijfers
voor de gezinscon-
sumptie opnieuw de
nodige verwarring
zullen stichten. Puur
kijkend naar de ont-
wikkeling van de
boodschappenpry-
zen in de winkel, de
verhoging van de
huren, de daling van
de btw en andere za-
ken die bij elkaar de
kosten van het le-
vensonderhoud be-

palen, is er immers
sprake van een veel
gunstiger gang van
zaken dan het CPB
vorig jaar voorspel-
de.

Half november is de
voorlaatste . balans
van 1992 opgemaakt.
Vergeleken met de
stand van zaken in
november 1991 was
het leven 2,9 procent
duurder geworden.

In september vorig
jaar voorspelde het
CPB nog dat de
prijsstijgingen veel
groterzoudenzijnen
voor heel 1992 zou-
den uitkomen op 3,5
procent.

beurs

Schuivers
Ti bj-jTERDAM - Chemieconcern
iH ,se beu S g*steren °P de Amsterdam-
if ■°ver Hrs fors onderuitgegaan op een
3' '^stp gehele breedte nogal zwak
rfle markt. Het fonds noteer-

-11 Var!1 het slot van de handel
nV d ' s>2° lager dan de slotkoers

* ** hai?nderdag- Daarmee is een for-
">let P genornen uit de koersstijging

| cVcli s Vna vÜftien gulden die het
'Sar.s aandeel de afgelopen

lik i, n heeft laten zien- ..Kenne-V<W cyclische waarde toch teSitL gekocht," luidde het com-JllWh van een handelaar. De con-Jie fondsen hebben
We e

pen weken over de gehele
' 61 'm- aardige koersstijging laten
'Nst lemand wilde daarbij de
'M de'w 88611 die het intrekken
Sd*„ Nederlandse economie deze

Zou brengen.
,-«n aa^i^133^^ gisteren eveneens'Vr uge schuiver en sloot f 1,40Si.. Uet betrof vooral winstne-
oVül Vanuit het buitenland inWa °P het vertrek van Ahold-
> w nVerre Everaerts naar Phi-
% stond gisteren een gul-
V HP

nvTWat negatieve uitspraken
Nlshi in het perso-
i Ver, De Wolkenridder over de

Ö93 tf.a^hten Sang van zaken inL ' *>LM sloot op f 24,30.

Srfeens moest f 2,40 omlaag.
% i^g daarvoor was de giste-
o^Vra?„ endgemaakte surséance-PuitSe

gvoor de staaldivisievan de
I6rder „brailchegenoot Klöckner._ âs

J
Daf datief de sterkste

bNt v= 7e ho°fdmarkt met eenTHd« .? twee kwartjes op f 6,90.N duhK°,?st naar beneden en gafS ovïeJtje af °P f 19- markt'S* nl d£ gehele breedte in mi-ro 'n,!;. E9E-aandelenindex gaf
k°ersinHLPnf op 104-70- De CBS-S*> A»n Sl°0t o'20'2 PUIlt lagCT °P>beriri aandelen ging er voor
4tl ohhL f Van f 635>4 miljoen om,oagaties voor f 2,07 miljard.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 49,80 50,30
ABNAmroA.inF. 77,80 77,80
ABN AmroObl.Gr.f. 189,60 189,70
Aegon 73,00 74,10
Ahold 85,50 e 84,10
Akzo 135,00 136,50
Alrenta 202,90 202,90
Amevcert. 59,80 59,90
Bols eert. 42,50 42,00
Bührm.Tet.c. 28,80 e 28,20
CSMcert. 102,20 101,40
DAF 6,40 6,90
Dordtsche Petr. 137,70 137,40
DSM 80,00 74,80
Elseviereert. 118,50 118,80
Fokker eert. 15,30 15,10
Gist-Broc. eert. 33,00 32,50
Heineken 173,10 172,50
Hoogovensnrc 25,20 22,80
Hunter Douglas 37,60 38,50
Int.Müller 54,00 53,00
Int.Ned.Gr. c. 52,30 52,50
KLM 25,30 24,30
Kon.KNP' 29,20 28,40
Kon. Ohe 149,70 149,40
Nedlloyd 30,70 30,60
Océ-v.d.Gr. 40,90 40,50
Pakhoed eert. 37,00 37,40
Philips 19,10 19,00 e
Polygram 42,80 43,10
Robeco 95,50 95,80
Rodamco 44,60 44,50
Rolinco 94,90 95,10
Rorento 79,20 79,40
Stork 25,00 24,80
Unilever eert. 187,00 187,20
Van Ommeren nrc 33.0 32,20
Ver.BezitVNU 87,60 87,50
Wessanencert. 97,20 97,60
Wolters-Kluwer 83,70 84,20

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 136,70(136,50)

(Philips 19,10(19,00)
IPolygram 43,00(43,10)
Unilever 187,00(187,20)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 42,00 42,00
ABNAmroHld.prf. 6,22 6,21
ACF-Holdingc. 35,00 35,00
Ahrend Groepc. 93,50 93,00
AsdOptionsTr. 9,40 9,40
Asd.Rubber 2,35 2,35
Ant. Verff. 400,00
AtagHold.cert 111,00 111,00
Athlon Groep 38,50 38,50
Athlon Groepnrc 39,00 39,00
AuUnd.R'dam 55,00 55,00
BAM Groep 73,50 73,50
Batenburg 150,00 150,00
Beers 109,50 109,50
Begemann Groep 79,50 79,00
Belindo 304,00 304,00
Berkels Patent 0,35 0,35
Blydenst.-Will. 25,50 25,40 I

BoerBoekh. Kon. 22,20 22,20
BoerDeWinkelb. 61,30 61,50
BorsumyWehry 52,50 51,80
BoskalisWestm. 26,50 26,80
Boskalis pref. 25.50 26,10
Braat Beheer 27.50 29,00
Breevast 11,90 12,30
Burgman-Heybroek 2540,00 2450,00 a
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delft eert 1188,00 1192,00
Cindu Intern. 120,30 120,30
Claimindo 300,00 300,00
ContentBeheer 21,00 21,00
CreditLBN 23,00 23,00
Crownv.G.cert. 106,20 106,20
CSM 102,50
DAFeert. 5,50 5,70
Delft Instrum. 13,40 13,10
Desseaux 104,30 104,30
Dorp-Groep 38,00 38,00 a
Draka Holding 22,50 22,40
Econosto 20,60 20,20
EMBA 169,00
Eriks Holding 67,50 69,00
Flexovitlnt. 45,50 45,50
Frans Maas eert. 57,00 57,00
FugroMcClelland 26,50 26,00
Gamma Holding 94,00 94,00
Gamma pref. 5,70 5,70
Garzarellis 10,50 10,50
Getronics 31,00 31,70
Geveke 17,90 17,90
Giessen-deN. 126,50 126,50
Goudsmit 25,00 25,00
Grolsch 192,00 a 189,80
GTI-Holdmg 185,00 185,00
Hagemeyer 119,20 119,00
HALTrust B 12,80 12,80

I HALTrustUnit 12,80 12,80
'HBG 177,00 176,00
Heineken Hold. 149,10 148,50
Hes Beheer c 16,00 14,50 a
Hoek's Mach. 52,50 52,50
HoU.SeaS. 0,27 0,27
HoU.lnd.Mjj 37,00 36,50
HoopEffbank 6,80 6,50
Hunter D.pref. 1,80
IHCCaland 85,90 86,00 f
Kas-Associatie 28,40 28,40
Kempen & Co 8,10 8,10
Kiene Holding 95,00 95,00
KondorWessels 30,50 30,00
KBB 62,00 61,50
Kon. Sphinx 42,60 43,00
Koppelpoort 332,00 333,00 a
Krasnapolsky 235,00 187,00 a
Landré&Gl. 44,80 45,00
Macintosh 29,00 29,50
MaxwellPetr. 119,00 118,80
Moeara Enim 1206,00 1206,00
MEnimOß-cert. 15850,00 15850,00
Moolen Holding 25,50 25,80
MulderBoskoop 42,00 42,00
Multihouse 2,70 2,70
Naeff 470,00
NAGRON L 62,20 62,20
NIB 660,00 b 670,00
NBM-AmsteUand 7,30 7,10

NEDAP 30,80 30,80
NKF Holding 109,50 106,50
Ned.Part.Mrj 51,70 51,90
Ned.Springst. 6820,00
Norit 14,70 14.80
Nutricia GB 121,00 120,50
Nutricia VB 127,50 126,50
Nuv.-TenCate 74,50 71,00
OmniumEurope 8,50 b
OPGcert. 30,00 30,00
OrcoBank eert. 71,50 72,40
OTRA 229,00 225,00
Palthe 32,00 32,00
philips div'93
PirelliTyre 13,10 13,30
Polynorm 136,50 b 137,00
Porcel. Fles 138,00 138,00
Randstad 44,10 44,10
Ravast 14,50 14,50
Reesink 71,50 73,00
Samas Groep 26,70 26,50
Sarakreek 14,10 14,10
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 33,00 33,00
Smit Intern. 21,00 19,00
St.Bankiersc. 13,00 13,10
StadRotterdam c 40,90 40,40
TelegraafDe 90,50 92,00
Textielgr.Twente 83,00 83,00
Tulip Computers 10,50 10,20
Tw.Kabel Holding 111,70 112,00
Übbink 70,00 70#0a
Union 45,70 44,00
Un.DutchGroup 0,50 0,50
Vereenigde Glas 505,00 505,00
Verto eert. 17,50 17,30
Volker Stevin 44,20 44,00e
Volmac 14,30 15,20
Vredestein 11,50 12,00
VRG-Groep 23,30 23,10
Wegener 67,70 67,40
WestlnvestF. 9,00 9,00
West Inv.F.wb 100,00 100,00a
WoltersKluwer 332,00 334,00
Wyers 19,00 20,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F 81,10 81.0
ABN AmroAlbefo 50,40 50,40
ABNAmro Amer.F. 70,00 70,70
ABNAmro Eur. F. 66,10 65,80
ABN Amro Far EF. 49,00 49,50
ABNAmro Liq.Gf. 169,50 169,60
ABNAmro Neth.F. 82,40 82,40
ABN Amro rentdiv 150,20 150,20
Aegon Aandelenf. 33,90 33,90
Aegon Spaarplus 5,05 5,05
AldollarßFS 28,50 28,50
Alg.Fondsenbez. 226,00 225,00
AllianceFund 10,30 : 10,30
Amro North Am.F. 68,00 68,20
Amvabel 84,80 85,40
AsianTigersF. 66,20 66,00
Asian Select. F. 62,50 61,90
AustroHung.F. 3,75 3,75
Beleg.f.Ned. 62,80 62,80
BemcoRentSel. 59,00 59,00
Bever Belegg. 2,80 2,80

ICLNObI.Div.F. " Ui. 0 111,40
'CLNObl.Waardef. 119,50 119,60
Delta Lloyd Inv. 25,40 25,20
DP America Gr.F. 37,00 37.00
EGFlnvestm. 106,70 106,20
EMFRentefonds 77,60 77,70
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 42,90 43,00
Esmeralda part. 32,50 32,80
Eur.Ass. Trust 5,60 5,60
EMS Growth Fund 98,00 98,00
EMS Income Fund 94,90 94,90
EMS Offsh.Fund 95,40 95,40
EOE IndexFnd 304,00 302,00
EuroGrowth Fund 40,10 39,90
Euro SpainFund 5,75 5,80
FarEast Sel.F. 51,10 51,30
Gim Global 50,70 51,00
Groeigarant 1,36 1,35
Holland Fund 66.00 65,50
Holl.Eur. Fund 46,00 46,00
Holl. Obl.Fonds 126,00 126,70
Holl.Pac. Fund 88,00 89,00
Holl.Sel.Fonds 82,80 82,80
INGBnk DutchFnd 44,40 44,20
INGBnkGeldm.Fnd 56,45 56,50
INGBnkGlob.Fund 44,50 44,20
lNGßnkOblig.Fnd 35.50 35,60
INGBnkSpaard.F 102,20 102,30
INGBnk Rentegr.F 124,00 124,00
INGBnkVastg.Fnd 31,80 31,80
Innovest 41,90 41,70
lnterbonds 534,00 534,00
Intereffekt500 24,00 23,60
Intereffektwt 38,50 38,70
Investa part. 62,00 61,60
IS Himal.Fund! 6,80 6,80
JadeFonds 142,50 143,40
JapanFund 15,00 16,50
Jap.lnd.AlphaF. 5900,00
Jap.Sect.Rat.Yen 4840,00
Korea Pac.Tr.s 7,50 7,50
Liquirent 50,95 50,95
Mal.CapitalF.s 10,80 10,80
Mees Obl.Div.F. 119,00 119,20
Mexico IncomeF. 22,00 18,00a
MX Int.Ventures 8,00
Mondibel 73,10 73,20
Nat.Res.Fund 58,00 59,10
NedufoA 113,50 113,50
Nedufo B 122,00 122,00
Nevas 45,00 43,00a
Nevas 17cumpref. 43,30 43,30
New Asia Fund 5,50 5,50
Nomura Warr. F. 0,15 0,15
Obam, Belegg. 253,70 254,00
OAMFRentefonds 12,35 13,65
OrangeFund 19,00 18,90
Pac.Dimensions 84,00 82,40Pac.Prop.SecF. 26,50 26. 0
PiersonRente 119,50 119,60
Postb.Aand.f. 50, 0 50,30Postb.Belegg.f. 57,70 57,80Postb.Verm.gr.f. 57,40 57,40
Rentalentßel. 160,50 160,50Rentotaal NV 37,00 37,10
RG AmericaF. 110,30 110.0RGDivirentF. 50,40 50,40

RG Europe F. 93,90 93,50
RGFlorente 120,70 120,70
RGPacificF. 89,60 90,00
RG SP Groen 57,10 57,10
RG SP Blauw 54,30 54,30
RG SP Geel 49,90 50,30
Rodin Prop.s 84,00 84,00
Rolinco cum.p 82,00 81,80
Schrod.lntPr.F 24,40 24,40
Sci/Techs 13,80 14,00
Suez Liq.Grf. 188,40 188,40
Technology Fund 17,00 17,00
Tokyo Pac.Hold. 168,00 168,00
Trans Eur.Fund 74,00 73,30
TranspacF. 250,00 250,00
Uni-lnvest 17,60 17,60
Unico Inv.Fund 75,00 75,00
UnifondsDM 26,80 26,80
VasteWaard.Ned 49,80 49,80
Vast Ned 92,50 92,00
VIBNV 53,10 53,10
VSB MixFund 50,90 50,90
VSBObl.Gr.f. 105,40 105,40
VSBRenteFonds 111,10 11110
WBO Intern. 65,50 65,50
Wereldhave NV 78,00 78,00
Yen ValueFund 73,70 7380 ■ZOM FloridaF.s 21,00 21.0 b
Parallelmarkt
Alanheri 27,80 27 80
ABF 110,40 110,60
AustriaGlobal 1031,00 1031,00
Berghuizer Papier 29,00 29,00
Biogrond Belegg. 10,50 10,80
Comm.Obl.F.l 95,10
Comm.Obl.F.2 94,90
Comm.Obl.F.3 95,30
DeDrie Electr. 11,10 11,10
DeltaLl.Dollarf. 64,30 64,60
Delta Lloyd ECU 55,80 55.90
Delta Lloyd Mix 60,90 60,80
DeltaLlovdRent 60,70 60,70
Dico Intern. 57,80 57,80
DOCdata 3,20 3,10 e
Dutch TakeOv.T. 37,30 38,20
Ehco-KLM kleding 38,20 38,20
E&LBelegg.l 69,00 68,50
E&LBelegg.2 75,20 75,00
E&LBelegg.3 110,20 110,20
E&LBelegg.4 78,20 78,00
E&LKap.RenteF. 111,30 111,30
German City Est 23,00 23,00
Gouda Vuurvast 44,50 44,50
Helvoet Holding 36,10 35,90
Holland Colours 46,00 46,20
Inter/View Eur. 3,20 3,20
Kühne+Heitz 26,90 26,90
Management Share 3,30 3,30
OhraAand.F. - 52,20
Ohra Liq.GrF. 50,60 50,60
OhraObl.Df. 51.30 51,30
OhraObl.Grf 51,20 51,20
OhraTotaal F. 51,50 51,50
Pan Pac. Winkel " 10,30 10,30
PieMedical 4,30 4,70
Simac Techniek 10,70 10,00
Su«zGrFund 51,60 51,60

Vilenzo Int. 14,50 14,70
Wereldhave 4,10
Wolff 48,20 47,70
Parallel top-15
Besouw, van 29,00 28,70
FreeRecord Shop 17,00 16,80
Geld.Papier c. 58,00 58,00
Groenendijk 26,00 25,50
Grontmrj 43,00 42,70
LCI Comput.Gr. 2,40 2,40
Melle.vannrc 53,20 53,10
Nedcon Groep 48,50 47,90
Nedschroef 51,30 51,40
Wall Street
alhed signal 58» A 59%
amer.brands 43' A 42%
amer.tel.tel 48% 485/b
amococorp 50',0> 49%
asarcoinc. 23 23'A
bethl. steel 14% 14%
can.pacific UV2 11%
chevron 70 68'/s
chiquita 16% 16V2
chrysler 32' A32
citicorp 19/8 18%-
-cons.edison 31% 31V2
digit.equipm. 33/2 33%
dupontnemours 48% 49%
eastmankodak 40V 241
exxoncorp 61% 60%
ford motor 42% 42%
gen. electric 83% 83%
gen. motors 33% 33%
goodyear 69' A 69%
hewlett-pack. 66% 65%
int.bus.mach. 61% 62%
int.tel.tel. 69% 69%
kim airlines 13*4 13/2
mcdonnell 43 % 45%
merckco. 47 Va 47%
mobiloil 62% 61%
penncentral 19% 20%
philips 10% 10%
primenca 48' A48
royal dutch 84% 84%
searsroebuck 44% 43 %
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco mc. 60% 60%
unitedtechn. 47% 46%

twestinghouse' 12% 12%
«whitmancorp 15% 15%

woolworth 32 32%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,710 1,830
austr.dollar 1,16 1,28
belg.frank(loo) 5,30 5,32
canad.dollar 1,330 1,450
deense kroon (100) 27,45 29,95
duitsemark (100) 109,70 113,70
engelse pond 2,61 2,86
finse mark(100) 33,25 35,75
franse frank (100) 31,30 34,05
grieksedr.(lOO) 0,75 0,95
iersepdnd - 2,80 3,05
italJire (10.000) 11,65 13,35
jap.yen(10.000) 138,50 144,50

Noorsekroon (100) 24,50 27,00
oost.schill.(100) 15,71 16,21
port.escudo(lOO) 1,14 1,32
spaanse pes.(100) 1,45 1,65
turkse lira(100) 0,0170 0,0260
zweedse kr. (100) 24,30 26,80
zwits.fr. (100) 123,25 127,75
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,77695-1,77945
antill.gulden 0,9780-1,0080
austr.dollar 1,2223-1,2323
belg.frank(lOO) 5,4610-5,4660
canad.dollar 1,39475-139725
deense kroon (100) 28,860-28,910
duitse mark(100) 112,4850-112,5350
engelse pond 2,7580-2,7630
franse frank (100) 32,890-32,940
grieksedr.(lOO) 0,80104,9010
hongk.dollar(100) 22,8250-23,0750
ierse pond 2,9470-2,9570
ital.lire(10.000) 12,660-12,710
jap.yen (10.000) 143,525-143,625
nwzeel.dollar 0,9143-0,9243
noorsekroon (100) 25,900-25,950
oostenr.sch.(loo) 16,0060-16,0160
port. escudos(100) 1,2330-1.730

" spaanse pes.(100) 1,5690-1,5790
surin.gulden 0,9755-1,0155
zweedsekr. (100) 26,060-26,110
zwits.frank(loo) 126,270-126,320
e.e.u. 2,2020-2,2070

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 197,10 196,90
idexcl.kon.olie 186,60 186,60
internationals 200,50 200,30
lokale ondernem. 195,10 195,10
id financieel 155.30 156,40
id niet-financ. 234,30 233,10
CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 292,80 292,60
idexcl.kon.oUe 260,20 260,10
internationals 311,00 310,60
lokaleondernem. 272,80 272,70
id financieel 244,30 246,10
id niet-financ. 306,10 304,50

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen ' 105,30 104,70
internation 111,30 110,20
lokaal 104,10 103,50
fin.instell 139,00 140.10
niet-financ 98,20 97,40
industrie 107,00 106,40
transp/opsl 93,00 91,50

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00uur.Goud onbewerkt 18,870-19,470, vorige
18,780-19,380,bewerkt 21,070laten, vorige
20,980 laten.
Zilver onbewerkt 170-240,vorige 170-240bewerkt 280 laten,vorige 280 laten.

Dow Jones

Industrie 3304-08 &-8,11

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn cjan 75,00 240 0,70 a 1,00
daf capr 7,50 197 1,20 1,30
d/fl c dcc 180,00 275 0,60 0,60
d/fl cjan 180,00 1046 2,60 3,00
dsm cjan 80,00 425 3,20 1,30
dsm cjan 85,00 260 1,00 0,30
dsm pjan 70,00 192 0,60 a 1,20
dsm pjan 75,00 420 1,10 2,60
dsm pjan 80,00 426 2,40 5,80
dsm papr 75,00 270 2,50 4,00
coc cdec 275,00 223 8,50 a 6,90
coc cdec 280,00 428 3,60 2,80
coc cdec 285,00 350 1,40 0,80
coc c dcc 300,00 200 o,loa 0,10
coc cjan 270,00 520 16,00 a 14,50
coc cjan 280,00 725 8,00 7,00
coc pdec 275,00 519 0,40 0,50
coc pdec 280,00 612 1,20 1,30
coc pdec 285,00 264 3,50 4,20
coc pdec 290,00 212 7,50 b 8,80
coc pjan 280,00 607 3,00 3,30 9
goud c feb 380,00 200 0,70 a 0,40 ,
mg cjan 52,50 401 1,00 1.0
mg cjan 60,0 200 0,10 0,10
ing capr 52,50 400 2,20 2,40
ing cjul 55,00 260 1,40 1,50
ing cj94 47,80 859 6,00 6,10
ing cj9s 47,50 195 7,10 7,30
ing pj94 47,80 187 1,20 1,30
ned! cjan 32,50 208 1,30 a 1,40
nlv c mei 102,00 600 4,70 a 4,90
nlv cmei 105,00 1000 2,25 a 2,50
phil cjan 20,00 481 0,80 0,70 xphü c apr 20,00 435 1,60 1,80
phil c 095 20,00 643 5,70 a 5,60
phü pjan 17,50 228 0,40 0,40 «*
phü pjan 20,00 500 1,50 b 1,50
phil pjan 22,50 355 3,30 b 3,50
phil papr 20,00 236 2,10 b 2,00
phil p095 20,00 538 3,70 3,70 «
phil p097 22,50 285 5,60 5,70 O-
olie c jan 160,00 199 0,30 0,40 *
olie capr 160,00 1092 1,80 1,90 >'
oüe c096, 160,00 300 14,80 14,60 ■*
olie pjan 145,00 261 0,70 0,70
tops c dcc 520,00 296 1,50 0,90
tops pdec 500,00 299 0,80 0,90
tops pdec 510,00 364 3,60 2,60
tops pdec 520,00 361 8,30 8,70 aS
tops Dian 520.00 193 11,60 11,00 -"'

.s
aflaten g= bieder tei-div.
Ti bieden h = laten tei-di».
c ex-claim k=gedaan+h
d=ei-di«idend I gedaan r g ' -6
e gedaan t bieden vk = slotkoers vorige dag
f=gedaan-Haten sk=slotkoers gistere*

economie

Definitieve beslissing voor einde van het Jaar
Samenvoeging van GPD

en Persunie haalbaar
AMSTERDAM/HEERLEN - Sa-
menvoeging van de Persunie met
de Gemeenschappelijke Persdienst
(GPD) is mogelijk. Dat is devoorlo-
pige conclusie uit een onderzoek
naar de mogelijkheden tot samen-
werking tussen de twee persdien-
sten van ruim twintig regionale
dagbladen. De definitieverapporta-
gewordt voor het einde van het jaar
verwacht.
Volgens GPD-hoofdredacteur P.
Hollaar is het oordeel over de moge-
lijkheidvan samenvoeging positief.
De komst van één organisatie wordt
door de betrokken bedrijven ge-
wenst. Ook voor het belangrijkste
obstakel, de samenwerking tussen
dagbladen in de provincies Gronin-
gen en Drenthe, is een oplossing
gevonden. Voor de verhouding tus-
sen het Nieuwsblad van het Noor-
den (GPD) enerzijds en het Gronin-
ger Dagblad/Drentse Courant (Pers-
unie) anderzijds wordt een bepaal-
de gedragscode voorgesteld.

Bij de GPD zijn vijftien dagbladen
aangesloten, waaronder deze krant,
de Leeuwarder Courant, Utrechts
Nieuwsblad en Dagblad Tubantia.
De Persunie is een samenwerkings-
verband van zeven voornamelijk
kleine regionale kranten als Twent-
sche Courant en Drentse Courant
en Zwolse Courant.
Het onderzoek is een initiatief van
Wegener, Sijthoff Pers, Fries-Gro-
nings-Drentse Pers en de Hollandse
Dagblad Combinatie. De vier be-
drijven beheersen bijna 30 procent
van detotale dagbladenmarkt.

Wegener is in het bijzonder voor-
stander van samenvoeging. De dag-
bladen van het bedrijf in het Noor-
den, Midden-Nederland en Gelder-
land zijn wisselend bij één van
beide diensten aangesloten. Wege-
ner-directeur J. Houwert rekent
ook op het doorgaan van de samen-
voeging. Voor een definitieve oplos-
sing acht hij het echter te vroeg.

FGDP, uitgever van het Nieuws-
blad van het Noorden, zal zich eind
volgende week over de voorgestel-
deoplossing buigen.

Joh. Enschedé en
SDU samen verder
HAARLEM - Joh. Enschedé BV en
NV SDU, de voormalige Staats-
drukkerij, in Den Haag overwegen
intensief en wellicht volledig te
gaan samenwerken op het gebied
van identificatiedocumenten, waar-
onder paspoorten. De bekendma-
king komt na een periode van on-
derzoek in 1991 en 1992. Dat leidde
al tot gezamenlijke produktie van
basisprodukten.

Om verwachte miljoenenverlies op te vangen

Vacaturestop bij NS
UTRECHT - De Nederlandse
Spoorwegen boeken dit jaar een
verlies van 13 miljoen gulden en
verwachten in 1993 zelfs een nega-
tief resultaat van 103 miljoen gul-
den. Dat wordt vandaag via het
bedrijfsblad De Koppeling aan het
personeel meegedeeld. NS boekten
vorig jaarnog een positiefresultaat
van 97 miljoen gulden.

Om de verliezen op te vangen wordt
een personeelsstop ingevoerd tot 31
maart volgend jaarbij staf en onder-
steunende diensten. Ook worden
investeringen die niet rechtstreeks
van invloed zijn op de kwaliteit van
de dienstverlening en de vervoers-
capaciteit van het bedrijf uitgesteld.
De hoofddirectie gaat zich de ko-
mende maanden beraden over de
ondernemingsstrategie. Het lijkt
niet onwaarschijnlijk dat de split-
sing van de NS in vijf zelfstandige
eenheden versneld wordt inge-
voerd.
Al in juli van dit jaar was duidelijk
dat de resultaten zouden tegenval-
len. Toen besloten NS een structu-
rele bezuiniging door te voeren van
200 miljoen per jaar. Dat mocht niet
baten. De grote klap kwam na au-
gustus. Volgens president-directeur
Den Besten is de economische te-

genwind voor een belangrijk deel
verantwoordelijk voor de tegenval-
ler. Hij wijst op de groeiende be-
hoefte bij reizigers naar goedkopere
kaartjes. Den Besten doelt dan met
name op daluren-abonnementen,
bedoeld om de spits te ontlasten.

Verder speelt de OV-Jaarkaart voor
studenten de spoorwegen steeds
grotere parten. Studenten maken
veel meer gebruik van de trein dan
bij het afsluiten van het contract
werd gedacht. Dat kost de spoorwe-
gen veel geld. In plaats van de ge-
schatte 2,5 miljard, waarop de ver-
goeding van het rijk is gebaseerd,
kost dekaart ruim 5 miljard. De NS--
zullen by de verlenging van hetc

contract in 1994 een fors hogere
prijs bedingen. De plannen voor
een OV-jaarkaart voor ambtenaren",
zijn inmiddels van de baan.
Voor het eerst in jaren stabiliseert *
de groei van het treingebruik. Dat.fheeft alles te maken met de in de ;
spits overvolle treinen. Met name^
de eerste-klas reiziger is het beu te-
moeten staan en geeft daarom de
voorkeur aan de auto. Den Besten-
legt zelfs een direkt verband tussen ;
de groei van het aantal lease-auto's"
en de terugloop van het aantal'
'keuze-reizigers in de trein.
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Unileververovert Polen

(ADVERTENTIE)

J, HSPECIAUSTEH IM OPTIEK ALLEEN
Ongeil zondag 13 december

heerlen
akerstraat 18a IUSSeiI S

H^^B^ 12.00-17.00 uur
Vil 'lH ' *.1 * voor 3 maanden
$n£m surevue lenzen
|J9émß * aanpassing -1.0 tm " 9.0

* starterset

de n,euwe nianier van
WEêi**Am\\ contactlens dragen.

DE VEILIGE ZACHTE MAANDLENS |

" Unilever neemt het Poolse staatsbedrijf voor eetbare
vetten en oliën Slaskie Zaklady Przemyslu Tluszczowe-
go (SZPT) over. Het concern verwerft 70 procent van de
aandelen. Met deze transactie, inclusief verplichtingen
van SZPT, is een bedrag van 45 miljoen gulden ge-
moeid. Unilever ziet in de overneming een nieuwe stap
in haar streven om een belangrijke plaats te krijgen op
de Poolse markt met 40 miljoen consumenten. Het con-
cern was in Polen al actief op het gebied van de was-
middelen en toiletartikelen. Pakken Omo zijn inmiddels
aleen vertrouwd gezicht in de Poolse supermarkten.

Foto: EPA
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KHD V V
Landbouwmechanisatie

Gebrs. Op 't Root Ospel bv

Ketelaarsweg 16
6035 AC OSPEL
Eindejaars-show

met primeur de nieuwe DEUTZ DX 6.81 met automatische
versnellingsbak.

op
donderdag 10 december 10.00-22.00 uur

vrijdag 11 december 10.00-22.00 uur
zaterdag 12 december 10.00-18.00 uur

Tel. 04951-33446
Tuinmachines gebruikt:

Ca. 16freesmachines o.a. Ferrari 10 PK diesel; Ferrari 18
PK diesel met electrische start; Ferrari 8 PK benzine met

frees en ploeg. Ca. 4 gebruikte tuinbouwtrekkers o.a.
Kramer 40 PK smalspoor; Ferrari 55 PK met frontlader;

Bungartz 24 PK smalspoor. Diverse gebruikte werktuigen
o.a. Imants spitter 180 cm met rol; kunstmeststrooier, ega-
liseerschuif, 2 schaar wentelploeg, grondboor 3 punt, spit-

' machine 80 cm 3 punt. Ca. 12 gebruikte zitmaaiers / maai-
trekkers, houtversnipperaar met 18 PK dieselmotor.

BEZOEK ONZE SHOWROOM
Lozeman Tuinmachines b.v.,

Markt 14, Lottum. 04763-2341.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Bestel tijdig uw KERST-
BOOMPLANTEN. Rompel-
berg, Bunde. 043-645365.
Te k. veelzijdigheid ZADEL
met wit en zwarte singel, pr.

’ 375,- of te ruil tegen dres-
suurzadel, 3 shabrakken a

’ 15,-p.st. 045-420973.
KERSTDENNEN plm. 2 me-
ter, nog niet gekapt. Tel. 043-
-637523.
Gevraagd lichte TRACTOR
met hef. Tel. 04499-4662.
Gebr. mach.: Mullos kuil-
voersnijder, Muratori rotor-
kopeg 3 mtr. Vicon octopus
pheum, zaaimach. Kongs-
kilde cultivator. Lely rotoreg.
Kverneland ploegen o.a.
schaar LD-160, 3 schaar LD,
4 schaar. F. LMB J.
HORSMANS, Klimmen. Tel.
04405-2775.
Gebr. Trekkers: Deutz
6007C, DX 4.50, DX 3.70
VA, DX 6.50. Intrac 2002.
IHC 844, Sanderson ruwter-
reinheftruck 60 PK. Holder C
60. LMB J. HORSMANS,
Klimmen. 04405-2775.

Te koop TESSO sorteer-
machine (actiemodel) TES
2; electr. weegschaal 50 kg.
met nulstelling ’4BO,- excl.;
(snoei) compressor met
onderstel ’ 2.500,- excl.
Frissen b.v., Vroenhof 92,
Valkenburg/Houthem. Tel.
04406-40338.
Te k. Maschio/Lely en Rau 3
m. rotorkopeggen; hefinr.
Lely rotorkopegg; Grüse 4 r.
aanaarder; 3 m. spitmachi-
ne; Redrock kuiluithaalbak
1.15 m.; Mulos kuilvoersnij-
der UZ-145; Vicon en Lely
kunstmeststrooier; Douven
veldspuit 21 m.; Empass
spoelbak; Votex klepelmaai-
er 1.50 m. FRISSEN 8.V.,
Vroenhof 92, Valkenburg/
Houthem. Tel. 04406-40338

Te koop mini PONY merrie-
veulen, 65 cm hoog en apart
mini hengstje. 04492-3112.
Joskin UITHAALBAKKEN
en weidebloters, nu extra
voordelig. L. Collé, Susteren.
Tel. 04499-3030.
KERSTKADO: mooie koets-
lampen, p.stel ’325,-. Tel.
045-412908.

Alfa
Te koop ALFA 33, model '85,
kl. rood. Tel. 043-631908.
iAlfa SUD Sprint 1.5 bwj. '81,
.tot. gerestaureerd, ’5.500,-.
Tel. 04455-2251.
Te koop ALFA 75 1.8, 120
PK, rood, bwj. '88, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-251370.
Te k. ALFA Romeo GTV 2.0,
.77, v. onderd. ’350,-. Tel.
04404-2474/04493-4778.

ALFA 164 3.0 V6, alles elec-
tr. plus kantel-schuifd. ABS,
stoelverw. 16" sportw. 1989,

’ 28.750,-. 04929-64501.
Alfa Sport sprint 85 zilver,
zeer mooi ’6.750,- LUCAR,
Kerkrade. Tel. 045-456963.
ALFA 33 bwj. 9-'B9, Necam
LPG, orig. 80.000 km, 1e eig.
kl. rood, schadevrij,

’ 10.900,-. Tel. 045-271417.

Audi

CANTON?REISS
«WkruattWs ntètservicekpopP»

Valkenburgerweg 34, Heerlen.
S 045-718040.

Showroom t.o. winkelcentrum 't Loon.
Opel Kadett 1.3 3-drs. '88, km.st. 46.000, SV-53-HH
Opel Kadett 1.3SGT, '86, km.st. 112.000, PV-79-RR
Opel Kadett 1.6i3-drs. '90, km.st. 50.000, YD-72-BJ

Keuze uit meerdere uitvoeringen en bouwjaren.
Opel Veetra I.Bi Sedan '90, km.st. 45.000, YB-77-FH
Opel Omega 2.0iSedan '90, km.st. 54.000, YP-02-XY
Opel Omega 2.0iSedan .'9O, km.st. 18.000, YR-39-GX

Renault 5 GTX '90, km.st. 46.000, YF-71-TY
BMW 316i '88, km.st. 75.000, TF-45-YK

Citroen BK 16 TRI 5-drs. '88, km.st. 86.000, ST-38-LV
Ford Siërra 1.8 turbo D Sedan '90, km 16.000, YH-15-GK

Mazda 323 1.6iaut. '90, km.st. 50.500, YB-60-PF
Fiat Tipo 1.4i'91, km.st. 37.300, ZF-87-DT

Mercedes 250 TD '89, z.veel extr. km 148.000, XV-01-HL
Mitsubishi Galant 1.8 GLi '90, km.st. 44.800, YN-94-FZ

Ford Escort 1400 CL '86, km.st. 69.000, PN-94-FZ
Donderd. koopavond tot 21.00 uur.

AUDI 80- 1.8 5-91, blauw, AUDI 80 2.0-E 115 pk 5-'9l
88.000 km. LPG. ’26.950.-. roodmet. 55.000 km.
Auto Weekers. Tel. 04906- ’29.950,-. Auto Weekers.
1387. Tel. 04906-1387.

mW 9W m Uw9w' w9^m mWmmm-m mrv VH*P^ "^»»

AlfaRomeo 33 17QV, 1eeig .'B9 ’ 17!sooi-
Alfaßomeo33l7QV, 16V, 1eeig 90 ’23.500,-
AllaRomeo 75 ie. 1eeig 90 ’ 20.500,-

-mn Alfa Romeo 75 1.8 .....'BB ’13.750,-
Alfa Romeo 164TwinSpark, 1eeig '89-'90 v.a. ’25.500,-
Audi 100CD aut '85 ’ 10.750,-
AudiSOS '87-'9O v.a. ’11.500,--m Audi 100CC aut '83-'B5 v,a. ’ 7.000,- ■8MW316/318i/320i/323i '84-'BB v.a. ’ 8.500,-
Chrysler Le Baron cabriolet 85 ’ 22.500,-
CitroènKM 2.0iComfort '90 ’ 27.500,-
Citroën BK 16TGi 1eeig '90 ’ 16.750,-
Citroen BK GT/GTi '86-89 v.a. ’ 8.750,-
Citroön BK Tuit» O Break, 1eeig '89 ’ 19.500,- ■Citroen BK 14/16 '84-'BB v.a. ’ 3.750,-
CitroenßX 14/16 TRD '84-90 v.a. ’ 3.750,- ■Daihatsu Rocky, 1eeig '86 ’ 16.750,-
Fiat Uno '87-'B9 v.a. ’ 7.500,- ■Fiat Panda '85-'9O v.a. ’ 3.500,-
Ford ThundertwdLX, 1eeig m. '90 ’ 34.500,-I Foid Thunderbird LX 12-87 ’16.500,-
Ford Scorpio 24GU, aut., 1 e eig 89 v.a. ’19.500,- ■Ford Scorpio 2.0i/2.4i '86-'BB v.a. ’ll.OOO,-
Ford Scorpio 2.9GLi aut ’ 24.750,--■ ' Ford Sierra 2.3 GLD combi, 1eeig 1289 ’18.600,-
Ford Sierra 2.ui combi, 1eeig 90 ’ 19.750,- m9Ford Sierra 2.0iaut '90-'9l v.a. ’20.000,-
Ford Sierra 2.0iSedan m. '90 v.a. ’ 19.750,-
Ford Sierra 1.6/2.0/2.3D'83-89 v.a. ’4.500,-
Ford Capri 2.3S spee. uitv '79 ’ 7.750,- ■Ford Escort 18GLD '87-'9O v.a. ’11.500,-
Ford Escort 13/16 '83-90 v.a. ’ 3.000,-
Honda Accord 2.0 aut '89 ’ 16.500,--■ Honda Aerodeck 2.0 EX, 1eeig '89 ’19.500,- ■
Honda Accord 2.0 '88-'B7 v.a. ’10.750,-
JeepCherokee V6_ '86 ’ 21.500,-
Lada Samara 1.3 1e eig '88 ’ 6.500,-

-■ Lancia Thema IE '87 ’10.750,- ■Lancia Dedra '90 ’20.500,-
Mercedes 190E'84-'B7 v.a. ’ 16.500,-
Mercedes 190 1e eig.. nw. mod '89 ’33.500,--■ Mercedes 230E'86 ’24.750,- ■Mercedes 230 TE combi '83 ’ 8.250,-
Mercedes2BoS m. '81 ’ 11.750,-
Mercedes 280 SE aut '84 ’17.500,- ■■ Mercedes 240 TDVAN '84 ’12.500,- "■_ Mazda 626 Hatchb '88-'9O v.a. ’14.500,- _
Mazda RX 7 '80 ’ 7.250,-
Mazda626GLX '85-'BB v.a. ’ 6.000,-

-■ Mazda 9292.0icoupé '87 ’13.500,- "_ Mitsubishi Galant TurboD, 1eeig '90 ’19.500,-
_

Mitsubishi Colt GL/GLD 85-'B7 v.a. ’ 4.750,-
Nissan Sunny D '85-'BB v.a. ’ 4.500,--Prairie 85-90 v.a. ’ 9.250,-

-_ Nissan Prairieaut. SLX, 7 pers 90 ’29.500,- H■ Opel Veetra 1.6i/I.BS '89-'9O v.a. ’19.500.--■ Opel Veetra 1.7DHB, 1e eig '90 ’20.750,--mm Omega 1.8/2.0i'87-'9O v.a. ’12.500,'_
Opel Senator 2.5i'86 ’21.500,-

_
Opel Senator 3.0i'84-'B6 v.a. ’ 8.500.-
Opel Kadett I.7Dcombi '88-90 v.a. ’13.500,-

-" Opel Kadett GT 1.8 '86-88 v.a. ’lO.OOO,- "_
Opel Kadett 1.8GTE '84 ’ 7.500,-

_
Opel Kadett 1.2/1.3/1.6 '83-'9O v.a. ’ 3.250,-
Opel Corsa 1.0S Van, 1eeig '88 ’ 6.250,-

-" Opel MantaGSi '84-'B9 v.a. ’ 9.500,- "_
Opel Rekord 2.3D18S '84-'B6 v.a. ’ 4.000,-

_
Opel Omega 2.0i'90 v.a. ’20.500,-
Opel Omega combi '87 ’ 14.750,--405 GLi combi, Ieeig '90 ’21.750,-

-_ Peugeot 405 GLi/GRi 1eeig '90 v.a. ’19.000,-
_

Peugeot 405 GL 1.6 '88-'B9 v.a. ’13.000,-
Peugeot 405 Mil6 '89 ’23.000,-

-" Peugeot 309 XU 1eeig '89 ’14.750,- "_
Peugeot 309 XRD, 1eeig '89 ’15.500,-

_
Peugeot 205 XL, 1eeig '89 ’ 13.750,-
Peugeot 205 GLD '85 v.a. ’ 7.500,-

-" Renault 19GTS '88-90 v.a. ’13.750,- m_
Renault2l GTSGTXNevada 88-90 v.a. ’15.750,-

_
Renault 21 GTL, 1eeig 88 ’ 12.000,-
Renault 25 GTX '89 v.a. ’18.750.--mm Renault 25 GTD m.'B9 ’16.750,- ■_
Renault2s GTX. GTS '84-'B7 va. ’ 5.750,- _
Rover 820i'87-'BB v.a. ’11.750,-
Saab9oooi '87-'B9 v.a. ’ 19.500,--m Seat Ibiza '86 ’ 8.500,- ■

m Subarul.3LX '84-'B7 v.a. ’ 3.000,-
ToyotaCarinal.6liftb.l6V. 1eeig '89 ’17.750,-
ToyotaCelica '83-'BB va. ’ 5.000,-
Toyota Landcruiser turboD '88 ’26.750,- "m WVPassat GLD 19,1eeig 90 ’24.750,-

_
WV Passat CLD combi, 1eeig '89-90 va. ’24.750,-
VW Passat 1.81 '88-'9O v.a. ’17.750,-
WV Passat 1.8CCcombi '89 ’24.750,-

-_ VWJetta CL '86 ’ 9.750,- mt
VWGoIfD '85-'B9 v.a. ’ 6.750,-
VWGolf 1.671.8 '85-'BB v.a. ’ 8.500,-
VWGolf I.3leeig '90 ’16.750,- "Volvo440 GL, 1eeig '90 ’18.750,- ■
Volvo340 GL 1.7/1 7D, 1eeig '86 v.a. ’8.750,- ■■ Volvo240 GL '83-'B5 v.a. f 5.000,-: ■Volvo460GL, 1eeig '90 ’20.750,-
VOIVO76OGLE '83-'B5 v.a. ’ 5.750,- ■Volvo74oGL '87-'BB v.a. ’15.750,-

Plm. 100 inruilauto's
van / 500,- tot f 10.000,-

-100% linanciering en leasing.

! ■ l^ *~^\ i ■
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AUTO'S ■
I .^uu^^ I

AUDI 80CC Turbo diesel, 5- Uniek mooi! AUDI 80 1.8 Sbak, 4-drs., bwj '86, '91 ccycl.met., 1e eig., orig.
’8.250,-. 045-727169 schuif/kanteldak, stuurbekr,
AUDI 100 CC 5 cyl., stuur- centr. vergr. luxe achterbank,
bekr., bwj. '83, bijz. mooi, radio-cass., raamantenne,
APK ’ 5.750,-. 046-583587. als nieuw, 27.000 km. 045-
AUDI 80 18-S 12-'BB blauw-

216927,

metal. LPG, ’ 17.9M,-. Au- AUTOMAAT Audi 80 1800 S,toWeekers. 04906-1387. 1989i kat trekhaak, d.grijs-
AUDI 80 Coupé GT 1982, met. w.w.-glas, ’21.950,-
-’6.500,-. 040-515556. mcl. Tel. 04929-64501.

BMW

BMW Kera B.V.
316 automaat Arctis
verlagingsset 2-1986
316 Delphin 4-deurs
sportvelgen 7-1986

316iLachs sportvelgen
trekhaak 6-1988

316iCirrus M-technic-
onderstel 2-1989

316iEdition Brillant Airco
sportvelgen 9-1990

318iautomaat Platanen 5-
-1985

318iautomaat Mauritius div.
accessoires 3-1991
318iMauritius div.

accessoires 3-1991
320iBronzit 4-deurs
sportvelgen 11-1988

320iTouring Diamantzwart
sportvelgen 1-1989

320iTouring Sterling
stuurbekr. sportvelg. 8-1990

518iDelphin stuurbekr.
alarm 1-1991

520iDelphin 4-1988
524TD Calypso veel
accessoires 6-1991

525iDelphin el.ram.voren
en diversen 5-1989

750idiamantzwart veel
accessoires 4-1990

Z1 traumschwarz 4000 km.
2-1991.

Kerkradersteenweg 5,
6466 PA Kerkrade,

tel. 045-452121.

Te k. BMW 320, beige, bwj.
'81, APK, vele luxe, velgen
en sunr. Tel. 045-219293.
Te k. BMW 318i, i.z.g.st.
veel extra's. Tel. 045-
-252468 Schinveld.
I.g.st. verk. BMW 318 ibwj.
'81, APK 9-93, ’3.500,-. i
Tel. 045-224521.
BMW 325i, '86, 4-drs., grijs,
i.z.g.st., onderh.papieren,

’ 17.500,-. Tel. 046-518650.
Te koop BMW 316 1800cc,
bwj. '85, verlaagd, magn.
velgen, 5 versnellingen, enz.,

’ 10.500,-. 04498-53351.
Prachtige! BMW 525i, auto-
maat, alles electr. plus kan-
tel/schuifd. alarm, ABS, ro-
yal-blauwmetallic 1988,

’ 28.750,-. 04929-64501.
BMW 320, 6 cyl., '83, zilv.
’3.750,-. LUCAR, Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Te k. BMW 323i, bwj. 4-'B3,
verl., M3uitgebouwd, Harge
velgen, ’ 14.500,-. Tel. 045-
-222177,na 17.00 uur.
Te koop BMW 316i, 1988.
Kerstkoopje! Tel. 04498-
-58566
Te k. BMW 318i, bwj. '82, i.
nw.st,’ 5.100,-, evt.inr.kl.
auto mog. Tel. 045-464850.
BMW 316, 9-'BB, rookzilver,
50.000 km. ’16.950,- Auto
WEEKERS. 04906-1387.
Te k. BMW 320/6, bwj.'79, kl.
goudmet., div. extra's, i.z.g.
st., APK 11-93, vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 046-337810
Te k. BMW 323i, bwj. 4-'B3,
verl., M3uitgebouwd, Harge
velgen, ’ 14.500,-. Tel. 045-
-222177.

Citroen

Eurocasions zoals het hoort!!,Citroen BK 1.6RS grijsmetallic 06-1983
Citroen GSA special wit 11-1984
Citroen Visa 1.1 RE rood 09-1984
Ford Siërra 2.0 GL blauwmetallic 01-1984
Renault 5TC blauwmetallic 06-1985
Nissan Cherry 1.3DX special wit 03-1985
Mitsubishi Galant 1.6GL grijsmetallic 06-1985
Suzuki Swift 1.3GLX blauwmetallic 11-1986
Ford Fiësta 1.1.CL wit 01-1987
Citroen Visa 1.1 RE blauw 06-1987
Citroen BK 1.4 E rood 06-1988
Suzuki Swift 1.3GLX grijsmetallic 11-1989
Citroen BK 1400 Palmares wit 01-1989
Opel Corsa 1.2Swing wit 07-1989
Citroen BK 1600 TRi Break rood 09-1989
Citroen AX 1100 inj. TGErood 12-1989
Citroen BK I.6TGi blauwmetallic 03-1990
Citroen BK 1.4Toulouse grijsmetallic 04-1990
Citroen BK 1.4Cannes wit 10-1990

Citroen KM 2.0iAmbiance 12-'B9
Citroen KM V6Ambiance 04-'9l

UW AKTIEVE CITROEN-DEALER IN ZUID-LIMBURG!
OPENINGS-TIJDEN: Ma. t/m vr. van 09-18.00 uur.

Zaterdags van 10.00-17.00 uur.
ZONDAG 13 DECEMBER KOOPZONDAG

Te koop:
wegens beëindiging zaak

CitroenBK 16 RE wit april 1989
CitroenBK 19TRS zwart dcc. t.e.a.b 1988

Tel. 077-543836.
CITROEN BK 16 RE 5-'B9,
rood, LPG, 80.000 km,

’ 14.950,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.
CITROEN BK 1400 inj. LPG,
rood, Lz.g.st. 1989,

’ 10.950,-. 04929-64501.
Lelijke EEND, bwj. '81, APK
juli '93, vraagprijs: ’ 1.050,-.
Tel. 045-422638.
Te k. CITROEN AX 1.0, bwj.
nov. '87, 3-drs., vr.pr.

’ 6.250,-. 046-742907.
Te k. CITROEN CX 2.4 Itr.
GTI, bwj. '81. APK. Vr.pr.
’500,-. Tel. 045-412913.
CITROEN BK 14 RE groen-
met., centr. deurvergr., elee
ramen, 6-'B3, APK 11-93,
goede en mooie staat,

’ 3.500,-. 043-254344 Of
254542.

, CITROEN BK TR turbo die-, sei 9-'B9 grijsmetal.
’16.950,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.

■ CITROEN Dyane 6, rood, i.z.■ g.st., 72.000 km, '84, vr.pr.. ’3.900,- Tel. 045-713165.:CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en.verkoop schade Citroen.. May Crutzen, 045-752121.

Chrysler

" CHRYSLER Voyager 2.6, 4-

' cyl., '86, 7-pers., rood. Inr.- gar. mog. 045-244947.

Dodge
',DODGE Mini Ram-Van, 3
f mnd. oud, 1500 km. met
kleine schade. 04406-16094.

Daihatsu

E3DAIHATSU

RUUD TIEMS heeft
JUWEELTJES
VAN AUTO'S

1 JAARGARANTIE OF ’ 500,- KORTING
Daihatsu Charade 1986 ’ 7.950,-
Fiat Panda 1988 f 8.500,-
Daihatsu Charade 1987 ’ 8.950,-
Daihatsu Cuore 1987 ’ 8.950,-
Fiat Panda 1000IE 1989 ’ 10.900,-
RenaultsTiga 1989 ’ 14.950,-
Nissan Micra nieuwstaat 1984 ’ 4.950,-
Daihatsu Charade 1990 ’ 15.450,-
Peugeot 205 Accent 1990 ’ 15.950,-
Ford Escort 1985 ’ 7.950,-
Nissan Cherry 1986 ’ 9.900,-
Ford Escort 1988 ’ 13.500,-
Nissan Sunny 1.3 1986 ’ 7.950,-
Daihatsu Charade 1.3TXL ’ 13.900,-
Seat Ibiza 1990 ’ 14.900,-
Mitsubishi Colt GLX rood 1988 ’ 14.900,-
Mazda 626 coupé GLX 1988 ’ 22.500,-
BMW 320 Shadowline 1988 ’ 23.750,-
Daihatsu Charade GTTirood 1991 f 24.500,-
Daihatsu Charade automaat 1988 ’ 14.750,-
Ford Siërra 2.0 1986 ’ 8.500,-
Ford Escort diesel 1988 ’ 12.950,-
Daihatsu Charade turbo diesel VAN 1990 ’ 13.500,-
Peugeot 309 diesel 1990 ’ 18.500,-
Opel Rekord diesel 1986 ’ 7.950,-
Hohda Civic I.4GL 1988 ’ 14.950,-
Mazda RX 7 nw. staat 1980 ’ 16.500,-
Alfa33Ti 1.5 1988 ’ 13.500,-
Charade TS 5 speed uitgebouwd 1988 ’ 12.500,-
Opel Kadett GT 1987 ’ 15.500,-

-4x4
Daihatsu Rocky TD 1986 ’ 22.500,-
Daihatsu Rocky D 1985 ’ 17.500,-
Nissan Patrol LWBTD 1984 ’ 17.500,-
Daihatsu Rocky B 1985 ’ 17.500,-
Suzuki SJ 410 1984 ’ 6.500,-

Diverse goedkope inruilers.
Zaanstraat 16, Geleen, nabij Borrekuil. Tel. 046-753010.

Fiataaan
Creusen Heerlen

December aanbiedingen:
* Nu kopen, volgend jaarpas

betalen!!
* Tot 2000 gulden extra inruil!!

* '93 modellen tegen '92 prijzen!!
* 50 occasions met 10% korting

o.a. Fiat, Alfa, Citroen, Ford, Hyundai, Nissan, Opel, Honda,
Volkswagen, Seat, etc etc.

Profiteer nu!!!
Zondag 13 december open van

13.00 tot 17.00 uur
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34. 045-742121.
Te k. Fiat RITMO 75 S Te k. Rat TIPO 1.6 lE, bwj.blauwmetall bwj. 84 vr.pr. okt. '88 82.000 km., Im-ve1-’2.800... Tel. 045-451605. geni stuurbekr., zeegroen,
Te koop Fiat TIPO 1.4 S,'9l. ’ 14.750,-. 045-327417 na
Autobedrijf Klankstad. Tel. 18.00 uur.
045-413916. F|at pANDA 34 k) wj, bw:
Fiat PANDA bwj. '87, zeer 10-'B4, APK 12-12-93, pr.
mooi, prijs ’5.000,-. Dr. L.T. ’ 3.250,-. Tel. 04408-2368.
{L^ST 17' BrunSSum- Fiat 127 CONFORT 1979.UHO-goooiw. APK 3-1993 (’1250-)
"Fiat typ PANDA 750 CL, nw. Volvo Klijn Kerkrade, Strijt-
model '87, ANWB-mog. hagenweg 123, Kerkrade.

’ 5.250,-. 045-424128. 045-458000.

aaaa
December Panda-aanbieding

0 km - kenteken klaar november 1992

van nu
Panda 1000L ’ 15.610,-’ 13.610,-
PandaIOOOCLX ’ 16.350,-’ 14.350,-
Panda Skyline ’ 17.050,-’ 15.050,-

Rij nu betaal later 6 mnd. Vraag naar onze voorwaarden.
FIAT KLANKSTAD B.V. Kaalheidersteenweg 185,

6466 AD Kerkrade. Tel. 045-413916.

Fiat Klankstad
Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185
Tel. 045-413916

Extra
aanbieding

Bij aankoop van
een occasion

boven ’ 7.500,-
-1 jaar

bovaggarantie

Inruilauto's
Diverse Fiat Panda's '86 t/m

'90;
Diverse Fiat Ritmo's 3- en

5-drs. van '85 t/m '87
Fiat Uno 45 3-drs '90

Fiat Uno 60S 3-drs '89
Fiat Uno 60 5-drs '88;

Fiat Uno 70S 5-drs '90;
Fiat Tipo 1.4 S '91

Fiat Tipo 1.4 Base '88
Fiat Regatta 85S '84

Fiat Croma '88
Ford Escort 1.683

Lada 1500combi '83
Peugeot 205 KR 1.4 '88

Renault 11 TXE 85.
Fiat RITMO 105 TC Abarth
'83, APK 11-93, 5-bak,
geen roest, radio/cass.,

’ 2.450,-. 045-740340.

Ford
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj. '83, APK tot 5-93,
160.000 km, ’1.500,-. Tel.
045-352439.
Ford ESCORT Laser, bwj.
'84, bl.met., als nieuw! Vr.pr.
’4.750,-. Inl. 045-726175.
FORD Capri 1.6L, bwj. '82,
zilvermet. Auto verk. in
nieuwstaat. T.e.a.b. 045-
-424413/458633 na 18 uur.
Te koop Ford ESCORT 1.8
diesel CL met alle extra's, in
st. v. nw., bwj. '89,
’13.900,-. Tel. 045-440773,
na 18.00 uur.
Te koop Ford SCORPIO 2.0
CL, automatic, bwj.'B6. Tel.
04406-42068.
FORD Escort 1.1, model
Laser '85, 5-bak, zeer mooi,

’ 4.750,-. 045-454087.
Ford ESCORT 1.6, bwj. '85,
86.000 km, grijsmet., 5-bak,
3-drs., Lz.g.st. APK 9-93,

’ 5.950,-. Tel. 045-228615.
Te k. Ford SIËRRA 2.3 D
Laser, kl. wit, bwj. 8-10-'B5,
APK 16-11-93, Lz.g.st., vr.
pr. ’5.800,-. Marconistr. 63,
Hoensbroek. 045-222966.
Ford SIËRRA 2.0 La-
ser, auto '85, als extra's,
stuurbekr., cv., sunroof,
achter spoiler en trekhaak,
in perf. st., vr.pr. ’7.400,-.
046-337990 of 334093.
Te k. Ford ESCORT 1.1, bwj.
'86, vele extra's, pr.
’6.750,-. Tel. 045-464949,
na 17.00 uur.
Prachtige FORD Escort 1.3L,
5-bak, m. '85, roodmet.,
schadevrij, ’ 5.500,-. 045-
-217268.

Ford
mmwmmmm~ ■ i

AUTOMAAT Escort 16 GL,
'84, bijz. mooi, ace ANWB
mog. ’ 5.500,-. 045-424128.
ESCORT 1.3L Bravo, bwj.
'84, zeldzaam mooi,
’5.500,-. 045-424128.
Te koop FORD Fiësta, bwj.
'81, nieuwe koppelingsplaat,
bijna geen roest, APK 12-
-93, i.g.st., vr.pr. ’ 1.650,-.
Tel. 046-741468.
Ford ESCORT 1400, wit,
bwj. '87, 5-bak, 68.000 km.
sportwln. schadevrij, ied.
keur, toegest. 045-724417.
AEROSTAR XLT, '88, alle
opties, pracht auto, nw.st.
Ook Taurus stationwagon
'88 zeer mooi, van part. Bei-
de moeten weg! Bel vrijbl.
voor alle info. 077-545393.
Te k. Ford SIËRRA 1.8 CL,
laser, bwj. '87, 5-drs, grijs-
metal., centr. deurvergr. etc,
i.z.g.st., moet weg. t.e.a.b.
Tel. 04498-54974.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 GL,
bwj.'B7, gas instal., vele ex-
tra's. Tel. 045-215892 of
045-221283.
Ford FIËSTA, nw. model La-
ser, '86, z. mooi, ’5.450,-.
Tel. 045-454087.
Ford FIËSTA, bwj.7B, APK
aug.'93, vr.pr. ’400,-. Tel.
045-229526.
Te k. Ford ESCORT L 1.6,
diesel, bwj. '84, pr.n.o.t.k.,
APK tot 4-93. 045-226478.

Ford ESCORT 1.6 Bravo,
nw. mod., '87, 5-bak, boekje,

’ 9.450,-. 046-525489.
Moet WEG!! Ford Siërra 1.6,
bwj. '84, kl. rood, striping,
trekhaak, spoiler, APK '93,
vr.pr. slechts ’3.900,-. Tel.
046-753968.
Ford SIËRRA 2.0i, kleur
rood, stuurbekr. schuif/kan-
teldak, spoiler, bwj. 1990.
Tel. 045-313757.
ESCORT 1.6 CLi, spierwit, d.
glas, ABS, z.g.a.nw., '89,

’ 14.750,-. 046-583015.
Te koop Ford ESCORT 1.4
CL, bwj. '89. Inl. na 18.00
uur 04451-1465.
Te k. FIËSTA I.li Cheers, s-
bak, bwj. bijna '91,

’ 14.750,-. 046-527945.
Te k. FORD Escort, bwj. 12-
-'B2. Dr. L T H Wietenstr. 17,
Brunssum. 045-255304.
Ford ESCORT 1.6 Bravo 10-
-'B4, 69.000 km, blauwmet., s-
drs., i.z.g.st., APK 10-93,

’ 7.000,-. 045-425259.
FORD Escort 1.6 diesel, bwj.
'85, nieuwe APK en banden,
pas grote beurt gehad,
’6.750,-, 3 mnd. garantie.
Inruil mog. Tel. 04754-
-87455.
Te k. Ford GRANADA 2.8
GL autom., met stuurbekr.,
schuif/kanteld., 16 " RS-vel-
gen, bwj. '82, APK 9-93, vr.
pr. ’3.500,-. 045-225171.

Mercedes MB 100 diesel verlengd f,
VW Pick-up dieselLT 28 *JRenault Traffic diesel gesloten 'jï
Daf 400 koelwagen diesel %
Toyota Hi-Ace diesel gesloten ,°!
Nissan Vannette aannemersuitv. benzine + gas ,°;
VW Transporter benzine gesloten ,Bj
VW kleinbus 9 personen benzine .: ,°;
VW Transporter turbo-diesel aannemersuitv °l
Ford Escort Courier geslotenbenzine ,°J
Seat Tarra gesloten benzine ,5;
Renault Expresse diesel °i
Seat Ibiza Van diesel '*Uit voorraad leverbaar Anssems aanhangwagens +

zelfbouwpakketten van 500-3500 kg i

Ford ESCORT 1100 GL, 3-drs., nw. mod., sportwielen,
bwj.'B3, APK 1993, kl. wit, in
st.v.nw., ’3.450,-. Tel. 045--323178.
Ford FIËSTA 1100 bwj. '83,
puntgaaf, i.z.g.st., ’3.500,-.
Tel. 045-725984.
Zeldz. mooie Ford ESCORT
1.3 L, bwj. '80, nw. model, in
showroomst. APK 6-93,
vaste pr. ’2.500,-. Zien is
kopen, te bevr. 045-724729.
Te k. FORD Escort 1300,
type '81, APK 7-93,

’ 1.450,-. Tel. 045-217202.
Te k. Ford SCORPIO 2.8i
Ghia, m '87, autom., LPG,
ABS, stuurbekr. Alles electr.,
cv., alarm, stereo en vele
andere extra's, vr.pr.
’13.500,-. Tel. 04492-4748.
Event. mr. mog.
Te k. Ford ESCORT Laser
1.3 L, bwj.'Bs, APK tot nov.
'93, div. ace, pr. ’5.000,-.
Tel. 045-720570
FORD Fiësta 1.1, bwj. '89,
APK 12-93, 34.000 km. Tel.
04492-1004.
Ford SIËRRA 2.3 D, Laser,
'86, 3-drs. i.z.g.st. Konings-
weg 37, Kerkrade. Tel. 045-
-455432.
Te koop Ford ESCORT '83,
1.6 aut. 5-drs. APK 11-93,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-440718.
Ford ESCORT 1.4iCL 1988,
38.000 km, RS velgen, spoi-
ler. Volvo Klijn Kerkrade.
Strijthagenweg 123, Kerk-
rade. 045-458000.
Ford SIËRRA 2.0 CLI sedan
5-90, wit, LPG, ’18.950,-.
Auto Weekers. Tel. 04906-
-1387.

Honda
Koopje HONDA CRX, bwj.
'87, grijsmetal., airco, plm.
65.000 km. Tel. 04407-2613.
Honda PRELUDE 2.0 1982.
APK 04-1993 (’2.750,-).
Volvo Klijn Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123. Kerkrade.
Tel. 045-458000.
Te k. Honda ACCORD, bwj.
'78, APK jan.'94, 82.000 km.,
vr.pr. ’ 950,-. 045-740006.
Honda CIVIC CRX 1.6i
12-'B9, wit, 65.000 km.

’ 24.950,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.
Honda PRELUDE 1.8 EX
autom., 8-'B5, 78.000 km,

’ 9.950,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.
Honda CIVIC 1.4 GL, 16V,
bwj. '88, i.z.g.st., gunstige
prijs. Tel. 04492-3949.

Hyundai
Te k. Hyundai PONY 1200,
bwj.'B3, APK 9-93, pas
grote beurt, vr.pr. ’ 1.350,-.
Tel 045-715052.

Jeep
Te k. SUZUKI SJ 410 de
Luxe, bwj. '84, veel acces-
soires. Tel. 04454-62876.

Hoge kort. Patrol GR L*
King Cab dubb. cab. &*./

nw. Patrol GR '91/'9O; r«j
TDI 7-pers. '90; Isuzu\®focab. '90; Terrano 2.7 Tüj

Pajero TD '88; Rocky
Patrol '85 4-drs. '86; }^j

per'B6/'B5; Suzuki'B9/^
Texacars 4x4
04702-3Q4O]

Te k. CJ7 APK 8-93, i-L
pr. ’18.500,-. Hard/sn
Tel. 045-326775. A
Jeep Nissan Patrol
diesel 33, 5-drs, zilver ■’16.750,- LUCAR, Ke'
de. Tel. 045-456963. A,
SUZUKI Samurai PeperJ
limiteerde versie, s'J
400 st. in Nede''^Chroom bullbar en side "J,
Im-velgen, Amer. kap j
Jan 1992. Km.st. lü'l
’21.750,-. 045-31988g>^j
RANGE Rover bwj. '86J
drs., nw. type, veel e**]
grijze Voque inter., n*-j
spoiler, elec. ruiten, sLi
wit, in perf. st., 118.000 »j

APK okt'93, pr.n.o.t.k- V
inr. kl. bedrijfswagen ]
Tel. 043-254456. _A,
Te k. Toyota LANDCS
SER, BJ 40, bwj. '79- "]
214963. A
NISSAN Patrol diesel, h:
grijsmetal. ’13.950,-- 7Weekers. Tel. 04906: 13g<jj
TOYOTA Hi-Lux diesel, j
dub. cab, 8-'B9, °Zi
’25.950,-. Auto Weê'
Tel. 04906-1387. J

Lancia j'S IGoedkoop! Lancia »
SPIDER cabriolet 200Ö,J
'78, rood, ongerest. en r

gaaf. Tel. 046-518251^
Mazda

m-T\MAZDA 626 1600, Ö"*J «
lichtgroenmet., i.z.g.st-,^
gek., vr.pr. ’3.750,-.
5567. _^y
MAZDA 323 GLX dieS<fy
drs., stationcar, bl.met.,
'87, ’7.850,-. Arienssti
Kakert-Schaesberg. s.
Te koop MAZDA 626 1-6<
900, kl. groen, i.z.g.s''
045-441713. ;
MAZDA 626 1.8 Hatc^spoiler, 5-bak, 120.000 J
1989, ’14.950,- inclü
Tel. 04929-64501. \
Te k. MAZDA GLX, '89'5i
1e eig., nwe. banden-^beurten, km.st. 11,ü. I
schadevr., 100% in o<°ej
bekr., el. ramen, centr" f, ’ 16.900,-. 045-2252gj>/
Te k. MAZDA 626 CfJbwj. '90, rood, met *ezsties, in nw.st., pr. ’ 22-'^Inruil mog. Tel. 04748;^'./
Wat VERKOPEN? A
teer via: 045-719966^

Voor Piccolo's
zie verder paginajo^

I I I

HARDY VERLICHTING, U ZIET HET VERSCHIL'
Nergens anders is het assortiment zó grooten deprijs zó klein ais bij
Hardy-verlichting in Geleen; al meer dan 30 jaar een vertrouwd adres!

Enorme / ■■■■ onze
keuze in IL M kl H| ladviseursI adviseurs f%f
en stijl- % WO^MmWmW u*e Vverlichting. \.

lm* «17^7^ verlicht"l^
Vele modellen, J^^^^^^^^~_l .e^'



PUZZEL NUMMER 1
Oplossing:
REGENT

inzendingen: 2096

PR'JSWINNAARS:
\* Pr'js fl. 1000,-:JJevrotiw S. Jans-Small

10

J?,Prijs fl. 300,-:
Crutzen

'enelenweg 117v°erendaal
J? P«js fl. 150,-:
""■ v.d. Rijt
He Hengde 210Heerlen
J| Prijs f1.100,-:
Jlevrouw T. Kockelkorn
[jertogenlaan 233

j[e t/m 10e prijs ’ 50,-:
£an>. Franssen -De Kokfesere 18

*-: »nevr. Mini"aenen-Eckmanstverstraat 21""aasmechelen (B)

Jj Marij WiddershovenfaQestraat 5L>mbricht

J-: Bakker"e Ruyterstraat 10Brunssum
'""C.M. de la Haye-Boss£d'sonstraat 6h°ensbroek

JJ"■ Dhr. en mevr. Wolffshoutstraat 22ürevenbicht

PUZZEL NUMMER 3

Horizontaal: 1. ik (Latijn); 4. gestel van riemen waaraan een paard wordt geleid; 9. oude vochtmaat; 12. interest;
14. bevel; 15. planeet; 17. daarna; 18. werktuig om cirkels te tekenen; 19. aetatis; 20. laagte; 22. veiligehaven; 23.
rivier in Oostenrijk; 24. soort schildpad; 26. deel van de hals; 28. eveneens; 29. ruimte voor een straatdeur; 31.
muuropening; 33. tarif normal; 34. dikke rook; 35. bijbelse reus; 37. familielid; 38. alleenrecht; 39. op die plaats;
40. jongensnaam; 42. kampeergerei; 44. uitdrukking; 45. Oriënt Express; 46. bundel van een handvol vlas; 48.
koordans; 50. vliegengaas; 51. onheilsgodin; 53. plaats in Groningen; 54. maand; 56. eikeschors; 58. lichte bui-
ging; 59. kerel; 61. open maken; 63. rakker; 65. plaats in Drenthe; 66. groot water; 68. nobele; 69. reserve; 70. deel
van een plant; 71. deel van de mond.
Verticaal: 1. na het genoemde; 2. godin van de aarde; 3. 's werelds loon; 4. warm; 5. Lectori Salutem; 6. haar-
vlecht; 7. ten afscheid; 8. vreemd; 9. rattenkruit; 10. groet; 11. kenteken; 13*. telwoord; 16. Noorse lichtgoden; 20.
spijsverteringskanaal; 21. rivier in België; 23. atoom; 24. militair; 25. strekking; 27. horizon; 28. roofdier; 29. gees-
telijke; 30. brandbare staaf; 32. bosgod; 34. vaste regel; 36. toiletgerei; 41. projectieplaatje; 43. telwoord; 44. reser-
voir; 45. vrouwelijk schaap; 47. heimelijk; 49. zacht golvend gaan; 50. visgerei; 52. watervogel; 54. korf; 55. op
bout passende ring; 57. jongensnaam; 59. bloem; 60. overslaande sluiting; 62. wortel; 64. bybelse figuur; 66. per-
soonlijk voornaamwoord; 67. landbouwwerktuig.

Oplossing puzzel nr. 3
Als u de puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met de cijfers 31 - 45 - 68 - 55
- 1 - 48 achter elkaar zetten.
U leest dan een woord dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt. U moet dit woord
niet alleen opsturen, maar ook goed bewaren, samen met het nummer van de puzzel, want
u hebt dit nog nodig aan het eind van onze uit 20 ronden bestaande puzzelactie om mee
te dingen naar de hoofdprijs van ’ 5000,-.
Bewaar daarom ALLE oplossingen!
De oplossing van puzzel 3 moet vóór 24 december a.s. in ons bezit zijn.

Shirley Jans wint eerste duizend gulden
’Ik ben overdonderd. O God!’

BUCHTEN - Na twee we-
ken puzzelen werd het tijd
om de eerste hoofdprijs uit
te reiken. Want laten we
eerlijk zijn: een beloning af
en toe voor al dat denkwerk
stimuleert alleen maar om
verder te gaan. Zo dacht
Shirley Jans in Buchten er
donderdag in de late namid-
dag ook over. 'Ik zal toch
vaker een puzzel gaan op-
lossen, want dat levert geld
op!'

Duizend gulden om precies te
zijn. Shirley begreep het eerst
niet helemaal. Drie mannen van
de krant aan de voordeur en die
wilden ook nog naar binnen.

Puzzel? De mistflarden trokken
snel op bij het zienvan haar giro-
overschrijving. Natuurlijk. De
LD-puzzel die ze twee weken ge-
leden had gemaakt en ook nog
opgestuurd. 'Ik ben wel over-
donderd. O God.'

Een onmiskenbaar Angelsak-
sisch accent. En dat- 'O God.
Twintig jaar geleden kwam zij
als Shirley Small naar Neder-
land. Geboren, opgegroeid en
gestudeerd in Newcastle.

'Het is de eerste keer dat ik iets
win, echt waar', zei Shirley. Om
vervolgens te vertellen dat ze
toch al eerder een prijsje won
met puzzelen. 'Ik was net zes
maanden in Nederland. In een
damesblad zag ik een kruis-
woordpuzzel staan. Ben eraan
begonnen, natuurlijk met hulp
van mrjn man, en won... een
boek over kaas en wijn.'

Shirley is geen fanaat. 'Ik vind
het een uitdaging om zon raad-
sel op te lossen. Trouwens je
hoeft niet de hele puzzel goed te
hebben om toch op het gevraag-
de woord te komen.'" Shirley Jans: ,£.en heel leuke verrassing, zeker nu defeestdagen voor de deur staan."

Foto: PeterRoozen

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie

IS ww " ui""'Hoofdprijs
f 5000 "-

(eindoplossing)

Zo kunt u
deelnemen

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

’ 3- over naar:
Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 1975 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 frankering
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 be-
schikbaargestelde prijzen moet per giro of banktenminste
drie gulden zijn overgemaakt of op de briefkaart naast het
9ewone porto tenminste drie gulden extra aan geldige
Postzegels zijn bijgeplakt. U mag zoveel oplossingen in-
bonden als u wilt. Hoe meer inzendingen, hoe meer kan-
Sen op een prijs. Bovendien geeft u meer steun aan de
9oede doelen van deze puzzelactie. ledereen kan mee-doen, u hoeft dus geen abonnee te zijn. Medewerkers vanUitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. mogen
meepuzzelen, maar komen niet in aanmerking voor het
winnen van een prijs. Per giro deelnemen is het voorde-
ligst, aangezien dit geen extra (porto-)kosten met zich
meebrengt. Het overgemaakte bedrag komt geheel ten
goede aan de puzzelactie. Van de extra geplakte postze-
gels op de briefkaart moet een gedeelte worden afgestaanaan de PTT. De oplossingen en de einduitslag zijn gede-
poneerd bij notaris mr. P.M.J.A. Muijters te Heerlen die
ook de prijstrekkingen 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 doelen, 75%
is bestemd voor Stichting Sint
Anna, project Kinderboerderij
Op de Bies, Landgraaf en
25% van de opbrengst is
bestemd voor de Vereniging
Veldeke, Limburg.

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

Prijzenkast Biesboys
raakt steeds voller

LANDGRAAF - Zo bekend als
AC Milan of Ajax zijn ze niet.
Maar ze hebben minstens zoveel
plezier in het voetbalspel als hun
'lichtende' voorbeelden. We pra-
ten over de succesvolle Biesboys
van Huize op de Bies in Land-
graaf.

Dat zijn een aantal bewoners van
het tehuis die regelmatig een
voetbal wedstrijd spelen tegen
dagverblijven voor verstandelijk
gehandicapten uit de regio.

En om natuurlijk goed voor de
dag te komen wordt er intensief
getraind onder leiding van René
Feron. Wekelijks komt het zes-
tal, met enkele reserves, bij el-
kaar om hun talenten op dit
gebied verder te ontwikkelen.

Met een aantal dagverblijven is
een heuse competitie opgezet die
van november tot maart plaats-
vindt. Meestal wordt er gespeeld
in de sporthal van Op de Bies of
in een andere overdekte accom-
modatie. „Maar we spelen in de
zomermaanden ook regelmatig
buiten", vertelt trainer René.

Gisteren werd in Landgraaf een
een competitieduel afgewerkt te-
gen het dagverblijf De Dagbe-
ker. De uitslag van die ontmoe-
ting kon helaas niet meegeno-
men worden. Maar een ding is
zeker: de prijzenkast van de
Biesboys raakt steeds voller. Dat
is alleen maar plezierig. Voor de
bewegingstherapeut Feron van
Op deBies en nog meervoor zijn
voetballers.

" De Biesboys met hun coach René Feron.
Foto: Huize Op de Bies.

Zaterdag 12 december 1992 ♦9
Hmburgs dagblad
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Mazda
MAZDA 626 2.0L, 12 V, GLX
Sedan, bwj. 11-'B9, pr.

’ 14.950,-. Tel. 046-372443.
Mazda 626, coupé, '89, au-
tom, ’16.750,-. LUCAR,
Kerkrade. Tel. 045-456963.
Te k. MAZDA 626 2.0 GLX
coupé '86; Mazda 626 HB
2.0 autom. met stuurbekr.
84; Mazda 626 Sedan '82;
Mazda 323 HB 1.3 sport '87;
Mazda 323 HB 1.3 autom.
'85; Volvo 340 3-drs LPG
'86; Volvo 340 2-drs autom.
'83. Autobedrijf L. Bodelier,
tel. 045-441721.
Moet weg MAZDA 626 LX
2.0, wit, 5-bak, bwj. '87, zeer
mooi en goed, t.e.a.b. Tel.
04754-85336.

MAZDA GLX 2.0 Sedan,
bwj. nov. '85, APK juli '93,
nwe. banden, onderhouds-
boekje dealer, in uitst. staat,
’8.950,-. Tel. 04407-1852.
Te k. MAZDA 626 LX, bwj.
'89, km.st. 34.000, geh. uit-
geb., verl., wit. 04498-53175.
Te k. MAZDA 323 1.3 HB
autom., bwj.'Bs, blauw,
40.000 km, i.z.g.st., pr.

’ 6.850,-. Tel. 043-616469.
MAZDA 626 GL LX 8-'B7
blauwmetal. LPG, ’9.950,-.
Auto Weekers. Tel. 04906-
-1387.
Te k. MAZDA 323 Sedan,
bwj. '82, APK 8-93, nette
auto, vr.pr. ’2.800,-. Tel.
045-243353.

Mercedes
MERCEDES 230 E, bwj. '85,
autom., zwart met diverse
extra's. ANWB-rapport aarv
wezig. Tel. 045-315860.
MERCEDES 200 d bwj. '81,
APK 8-93, ’3.900,-. Tel.
045-443777.
Te k. MERCEDES 230 CE
aut. 1981, groenmet. div.
extra's, electr. schuifd. get.
glas, sp.vlgn. 045-441346.
Te k. MERCEDES 200 D,
79, wit, APK 11-93, i.z.g.st.,
’2.750,-; Mercedes 280 t.
123, bwj. '78, LPG. Tel. 045-
-750232.
Sportieve! Mercedes 190 E
automaat, airco, verlaagd,
sportwln., 1983, ’ 16.900,-.
Tel. 04929-64501.
Te k. MERCEDES Benz 200
TE Station, bwj. 9-'B7, i.z.g.
st., 1e eig., kl. antr.grijsmet.,
pr.n.o.t.k. Tel. 046-377783.
Te koop van part. MER-
CEDES 300, bwj. '83, Lz.g.st.
Tel. 04498-55474.

Te k. MERCEDES 190 E
autom. schuifdak, met extra
winterbanden en allesdrager,
bwj. okt. '87, km.st. 97.000, !
van 1e eig. ’27.500,-. Tel.
045-241959.
MERCEDES 200, '88, bor- !
deaux-rood, ABS, airco, c.v.
Auto Aarts, Kerkrade. Tel.
045-412545.
Te k. MERCEDES 190D,
bwj. 1985, kl. rood, schuif-
dak, ’15.200,-, APK 1994.!
Tel. 045-456870.
Te k. MERCEDES 190, bwj.
'86, kl. zwart, div. ace. 0.a.:
verlaagd, getint glas, schuifd. i, electr. antenne, v. en a. ,
spoiler, afst. deurvergr., en
afst. alarm (Gemini met cer-
tificaat). Pioneer radio 8300
RDS, iedere keuring toegest., t.e.a.b. v. Heinsberglaan 16,
Valkenburg. 04406-14463 ■
MERCEDES 190 E 2.0 1989, '26.000 km veel opties. Volvo
Klijn Kerkrade, Strijthagen- ■weg 123, Kerkrade. 045- (
458000. 'i

Mitsubishi

Galant I.Bi GLS
5-drs. Limited Edition,

mei '91, CD-speler

"—7 °F»a-e

uiciiinAj
Haefland 2, Brunssum

Tel. 045-257700.
Te k. MITSUBISHI Colt GLX,
bwj. '80, APK 6-93, i.z.g.st.,
pr. ’1.500,-. Tel. 045--724729.

Te k. wegens omst. prach-
tige MITSUBISHI Saporro,
geen roest, 100% in orde,
bwj. '80. Vr.pr. ’ 1.650,-,inr.
mog. teg. kleine auto. Tel.
045-419260.
Te koop MITSUBISHI Lan-
cer bwj. '82, inruil mog.,.pr.n.
o.t.k. Wyenweg 111b,
Brunssum.
Mitsubishi COLT automaat
1980. APK 4-93 (’2.500,-).
Volvo Klijn Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123, Kerkrade.
Tel. 045-458000.
Te k. Mitsubishi COLT GLX
1500, automaat, wit, bwj. '87.
Tel. 046-516565.

Nissan Datsun
Te k. Nissan SUNNY 1.5 GL
Sport 1986, 60.000 km, In pr.
St., pr.n.o.t.k. 045-443130.
Te k. Nissan DATSUN
Cherry, bwj. '79, APK 8-93,
i.g.st, pr. ’750,-. 045-
-724729.
Te k. Nissan PATROL 3.3diesel bwj. '87, 1e eig., 1e
lak, ’19.750,-. Inruil mog.
TEI. 04748-2977.
Nissan SUNNY 1.6 SLX HB
dgroenmet., 1990,

’ 15.950,-. 040-515556.
Te k. 280 ZX Targa 2.8i, bwj.
'83, leren bekl. electr. ramen,
APK, ’7.950,-. Tel. 045-
-222384.
Te k. NISSAN Bluebird sta-
tioncar 2000 LX, bwj. '89,
68.000 km, veel extra's o.a.
stuurbekr., pr./15.200,-,
gebr. wagenlijst. Tel. 045-
-464602 na 16.00 uur.

Zeer mooie Datsun NISSAN
te k. diesel, bwj.'B4, APK,
auto i.z.g.st. Inr. mog. Vr.pr.
’3.500,-. W. de Rijkestraat
11, Landgraaf (Kakert).

Nissan PRIMERA 2.0 LX, i
1991, rood. Auto Aarts,
Kerkrade. 045-412545.

Te k. NISSAN Micra 1.0 DX,
bwj. 5-'B3, APK 5-93, 3-drs
i.z.g.st, pr. ’4.750,-. Tel.
04454-62092.
Te k. Nissan STANZA 1.6,
1e eig. zeer mooi. bwj. '83,
APK juni '93, pr.n.o.t.k. Tel.
046-527319.
Te k. Nissan PATROL 3.3,
diesel, bwj. '89, inr.mog. Au-
to Bongers BV 046-513976.
Nissan BLUEBIRD diesel
station, grijsmetal., stuur-
bekr. 8-'BB. ’12.950,-. Auto
Weekers. Tel. 04906-1387.

Opel

CANTON-REISS
«Waar«auto'smtservicekpopt»

Valkenburgerweg 34, Heerlen.
S 045-718040.

Showroom t.o. winkelcentrum 't Loon.
Opel Kadett 1.3 3-drs. '88, km.st. 46.000, SV-53-HH
Opel Kadett 1.3SGT, '86, km.st. 112.000, PV-79-RR
Opel Kadett 1.6i3-drs. '90, km.st. 50.000, YD-72-BJ

Keuze uit meerdere uitvoeringen en bouwjaren.
Opel Veetra I.Bi Sedan '90, km.st. 45.000, YB-77-FH
Opel Omega 2.0iSedan 90, km.st. 54.000, YP-02-XY

Opel Omega 2.0iSedan .'9O, km.st. 18.000, YR-39-GX
Renault 5 GTX '90, km.st. 46.000, YF-71-TY

BMW 316i'88, km.st. 75.000, TF-45-YK
Citroen BK 16 TRI 5-drs. '88, km.st. 86.000, ST-38-LV

Ford Sierra 1.8 turbo D Sedan '90, km 16.000, YH-15-GK
Mazda 323 1.6iaut. '90, km.st. 50.500, YB-60-PF

Fiat Tipo 1.4i'91, km.st. 37.300, ZF-87-DT
Mercedes 250 TD '89, z.veel extr. km 148.000, XV-01-HL

Mitsubishi Galant 1.8 GLi '90, km.st. 44.800, YN-94-FZ
Ford Escort 1400CL '86, km.st. 69.000, PN-94-FZ

Donderd. koopavond tot 21.00 uur.

Astra 1.6iGLS
5-drs., aug. '92,1eeig.

schadevrij.

Uiciliiïït]

Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700

Te k. Opel REKORD, bwj.
'81, APK 25-6-93. Tel. 045-
-411385.
Opel KADETT 1.3, HB, bwj.
87, 73.000 km., pr.
’10.500,-. 045-214046, i.v.
m. lease-auto. Zien is kopen.
Weg. omst. Opel KADETT
2.0 GSi bwj. '87, getuned,
digit. dashboard, pr.

’ 13.500,-.Eisenhowerstr. 7,
Eygelshoven, 045-351455.

Te k. Opel KADETT, bwj. '78,
i.z.g.st. met APK. Tel. 045-
-410413.

Opel KADETT 1600 GT
metallicgroen, zeer mooi,
bwj. '86. J. Haydenstr. 22,
Brunssum. TEI. 045-255455.
Te k. OPEL Kadett station
op gas, bwj. '80 APK mei'93,
vr.pr. ’ 1.250,-045-319288.
Te k. Opel CORSA 12 S, bwj.
'84, APK 4-93, LPG, pr.
’4.500,-. Tel. 04740-2166.
KADETT 1.2 N 5-drs. type
'81, APK 8-93 ’1.950,-;
Fiësta '81. Tel. 04499-3398.
Opel ASCONA HB 1.6 S alu
velgen, i.z.g.st., bwj. '85, vr.
pr. ’ 5.500,-. 045-270047.
Opel KADETT 1.6 S HB, s-
drs., APK 5-93, 100% goed
en mooi, ’3.500,-. Tel. 045-
-223094.
Te k. Opel KADETT 1.3 N,
bwj.'B6, tel. 045-750605.
Opel KADETT 1.3 Club '87,
APK 6-93, vr.pr. ’10.900,-.
045-351666.
Te koop OPEL Kadett 12S D,
bwj. 1984, kleur grijs, 1e
eigenaar. 045-414487.

Te k. Opel KADETT 1.2 SC,
i.z.g.st., bwj. okt. '84,
’7.000,-. Tel. na 20.00 uur
046-339452
Te k. Opel ASCONA 1600,
1982, Hatchback, APK juli
'93, t.e.a.b. Spoordamstr. 42,
Heerlen.
Te k. ASCONA 16 S, bwj.'B3,
groenmet., APK 5-93, pr.
’2.950,-. Tel. 046-522132.
Te koop Opel KADETT 1.6D,
bwj. '86, km.st. 103.000, in
perfecte staat, vraagpr.
’8.000,-. Tel. 045-256614.
Te koop Opel KADETT D '79,
motor '85, vr.pr. ’ 1.600,-.
Tel. 045-245586.
Te koop OPEL Corsa Swing
1.25, m. '85, APK '93, vr.pr.

’ 5.750,-. 045-272006.
Te k. OPEL Kadett 1.6iClub,
Sedan, bwj. '88, pr.

’ 14.900,-. Tel. 045-254640.
Te koop Opel CORSA 1.3
Swing 5-drs, '89. Autobedrijf
Klankstad. Tel. 045-413916.
Te k. OPEL Record 2.0, bwj.
'82, luxe uitv., met.grijs, i.z.g.
St. Tel. 045-254561.
Te koop OPEL Ascona 16S,
APK gekeurd, i.z.g.st.,

’ 1.100,-. Tel. 045-752970.
Opel CORSA HB, m. '86,
’5.850,-, apart mooi, punt-
gaaf. Tel. 045-724417.
Te koop Opel KADETT 1.2 S,
bwj. '87, 3-drs., i.z.g.st.. Tel.
04407-1852.
Geen 2e zo mooi! Te k. Opel
MANTA GTE, bwj. '76, grote
beurt, APK febr. '94, km.st.
160.000, kleur oranje/zwart,
vraagprijs ’2.500,-. Tel.
04752-5871.
Opel REKORD 2 Ltr S, '85,
APK, bijz. mooi, goudmetall.,

’ 3.750,-. 046-583587.
Opel KADETT GSi 1.8, '85,
ATS-velgen, veel extra's,
’11.450,-. 046-525489.
Zeldz. mooie Opel CORSA
12 S TR, kleur blauw, in
nieuw staaf, APK 8-93.
Jonker Cluttstr. 1.Brunssum.
Opel KADETT 1.2 S LPG,
'85, nw. mod., ’7.250,-. Inr.
evt. 045-453572.
Opel KADETT Station bwj.
'86. Tel. 046-511108.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
KADETT GSi, '85, Manzel
omb., Koni verl. 15" velg.,
sportstuur, alarm, dig. dashb.
als nw., vr.pr. ’ 16.500,-. Tel.
045-721417 na 20 uur.
Te k. ASCONA 1.9, bwj. '81,
zeer mooi, pr. t.e.a.b. Tel.
045-411905.
Opel KADETT 1.3 S 1982,
APK 6-1993, (’1.950,-).
Volvo Klijn Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123 Kerkrade.
Te k. Opel KADETT 12N,
bwj. '78, i.g.st. pas nieuw
gespoten, APK tot 2-9-93.
Tel. 045-256181.

Te k. Opel KADETT 1.2 S
bwj. '83, APK 10-93,
’3.450,- 045-316940.
AUTOMAAT Kadett 1300 S
HB, '82, APK, als nw.

’ 2.450,-. Sleinadastr. 52,
Landgraaf/Schaesberg.
Te k. Opel KADETT City,
1979.APK sept. '93, i.g.st.,
vr.pr. ’ 1.200,- 046-336595.
Opel KADETT 2.0iGSi 16V
beigemet., Im-velgen, 1989,
’24.500,-. 040-515556.
Te koop OPEL Corsa, zilv.
met., 1e eig., i.nw.st.,

’ 7.500,-. Broekstraat 68,
Schinveld.
Opel REKORD 2.0, station,
LPG, bwj. '82, APK 5-93,
’500,-. Corisbergweg 143,
Heerlen.
Te k. Opel KADETT 13 RS,
bwj. '81, kl. zwart, pr.

’ 2.250,-. 04408-2368.
Opel KADETT 1.6 S m.'B3,
LPG, APK 7-93, nw. ban-
den, uitl., remmen, schokbr.,
enz., trekh., 100% in orde, vr.
pr. ’2.950,-, Inruil mog. Tel.
045-461610.
Opel VECTRA I.Bi GLS
Sedan, 1991, als nieuw.
Auto Aarts, Kerkrade. Tel.
045-412545.
Te k. Opel KADETT Sedan,
bwj. '88, trekhaak, radio,

’ 15.000,- Tel. 045-443287.
Te koop OPEL Commodore,
bwj. '83, APK 7-93, autom.,
i.z.g.st. 045-728254.
Kadett Stationcar, '85, veel
extra's, ’ 6.750,-. LUCAR,
Holzstr. 67, Kerkrade.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te k. Opel KADETT, bwj. '78,
APK 8-93, ’ 750,-. Tel. 045-
-226637.
Opel KADETT bwj. '88, 1,81
Sedan GT-uitv. inruil mog.
Tel. 045-427289.
Te koop OPEL Kadett 1.6
GT, bwj. '85, kl. rood, i.z.g.st.
, pr.n.o.tk. 045-742683.
Te k. Opel KADETT Combo,
bwj. '87, 1.6 diesel, grijskent.
APK 10-93, pr. n.o.t.k. Tel.
045-427618.
Te k. Opel KADETT 1.2., bwj.
'83. Dr. L T H Wietenstr.l7,
Brunssum. 045-255304.
Te k. Opel KADETT 13S,
bwj. '80, i.z.g.st. ’1.650,-.
Tel. 045-719962.
Opel KADETT, 5-drs. sportv., 1982, APK 12-12-93, goe-
de, mooie auto, ’3.500,-.
04408-2368.
Te k. Opel CORSA 12S TR
Luxus, bwj. '85, 78.000 km, i.
nw.st. ’6.450,-, APK tot 11-
-93. Tel. 046-333711
Te k. Opel OMEGA 2.3DLS
Stationcar bwj. dcc. '89. Te
bevr. na 17.00 uur: tel. 045-
-753593.
Te k. Opel REKORD 2.0
1982, gas, ’500,-. Tel. 045-
-222520.

JET! W/-.êMmmmm Bi

autocentrum
Mercedes 190 E 1.8, d.b1auw....0.:.:.... 7-91 k
Mercedes 190 E 1.8,wit 7-'9i «
Mercedes 190 E 2.3-16, zwartmet. 2x 4-'B6 KMercedes 200 D, zilvermet 3-'B9 K
Mercedes 230 E automaat, zwartmet 9-'B6 K
Mercedes 230 E automaat, blauwmet 1-'B9 K
Mercedes 230 E automaat, sportline, zwartmet 10-'9l K
Mercedes 230 TE combi, wit 8-'9l K
Mercedes 230 CE coupé autom., blauwmet 5-'BB K
Mercedes 230 GE 4x4 LWB autom., roodmet 9-'B3 K
Mercedes 250 D, grijsmet i-'BB K
Mercedes 250 TD combi, malachitegroen 6-92 K
Mercedes 300 D, impalamet 2-'B7 K
Mercedes 300 D, turbo autom., antrac.met 2-'9O K

Nissan 300 ZX, wit, T-bar i-'B4 K
Nissan 300 ZX Twin Turbo, autom., leer, rood 05-'9O K
Nissan 300 ZX Twin Turbo, autom., leer, zilver 01-92 K
Nissan Maxima 30-V6 automaat, leer, d.grijs l-'9O K
Nissan Patrol GR, hardtop 4-'9O K
Nissan Primera Wagon diesel LX, zilver 4-92 K
Nissan Primera 2.0 LX, 4-drs., zilver 1-'9l K
Nissan Primera 2.0 SLX, 4-drs., rood 4-92 H
Nissan Primera 2.0 SLX, 5-drs., wit 4-'9l K
Nissan Bluebird 2.0 LX, zilver, 4-drs 5-'B9 H
Nissan Bluebird 2.0 LX, d.grijs, 4-drs 12-88 K
Nissan Sunny, diverse modellen 8x H - 12xK
Alfa Romeo 75 1.8 1.E., rood 5-'9O H
Citroen BK 1.9 GTi, zilvermet 7-'BB K
Citroen BK 1.4, rood 5-'9O H
Fiat Panda 45 1.0 1.E., rood 4-'9O H
Fiat Tempra 1.6SlE., wit 10-'9l H
Fiat Uno 60 S, grijs-groenmet 9-'B9 H
Ford Escort 1.4CL, rood 4-'B6 K
Ford Escort 1.4CL, wit .'. 6-'BB K
Ford Escort 1.4CL, 5-drs., roodmet 3-'B9 K
Ford Sierra 2.0CL sedan, zwart 3-'B9 H
Honda Accord 2.0EXi, d.grijsmet 1-'9l K
Honda Civic 1.5iGL, autom., zilver 3-'9O K
Hyundai Pony 1.5GLS automaat, blauwmet 3-'B9 K
LadaSamara 1.5S, wit 8-'9O H
Mazda 323 1.3LX, 5-drs., beigemet 1-'BB H
Mazda 626 1.8LX, 4-drs. automaat, d.grijs 2-'B9 K
Mitsubishi Colt 1.2EL, rood l-'BB K
Mitsubishi Lancer 1.2GL, zilvermet 11-'BB HOpel Corsa 1.2 'Van', wit 1-89 K
Opel Kadett 2x Heerlen 3x KerkradeOpel Veetra I.Bi GT, wit 3-'9l K
Opel Veetra 1.7 diesel GLS, zwartmet 5-'9O K
Peugeot 205 1.1 XL, mintblauw 8-'9O H
Peugeot 205 1.1 XL Magnum, d.grijs 3-'9l K
Peugeot 309 1.6KR, antraciet 5-'BB H
Peugeot 405 1.6GLi, d.grijs 1-'9O H
Renault 19 1.4GTS, r00d...'. 6-'B9 K
Renault 19Chamade 1.4TR, rood 1-'9O K
Renault 21 TS 1.7Nevada, d.grijs 3-'9l H
Renault 21 TL 1.7, goudmet 2-'BB H
Seat Ibiza 1.2GL, zilver 5-'B9 K
ToyotaCorolla 1.3SXL, 5-drs., wit 9-'B6 K
Toyota Carina 1.6SX, 5-drs., blauwmet 1-'B7 K
ToyotaCelica 1.6ST coupé, wit 6-'B6 H
Toyota Celica 1.6ST, d.blauw, 38.000 km 6-'BB K
Toyota Landcruiser FRP Top, zwart 1-'B7 K
Volvo 240GL combi, wit 9-'BB H
VW Golf 1.6Manhattan, wit 4-'B9 H
VWGolt I.6Madison, r00d....'. 3-'9O K
VWJetta 1.8 CL, blauwmet 5-'B5 K
Diverse goedkope inruilers tussen 2000,- - 7000,- K
K = KERKRADE H = HEERLEN

3-24 maanden garantie. Alle auto's voorzien van nationale autopas
Langheckweg 32-40, Kerkrade. Industrieterr. Oentgenbach È

TEL. 045-45257 P #
Breukerweg 200, Heerlen Aw

Industrieterrein De Koumen -y
TEL. 045-231111 _^^

i Opel KADETT 2.0 GSI wit, T~7l, 1987, ’15.950,-. Auto Oldtimers
.Weekers. Tel. 04906-1387. AUST|N Ha|ey 3QQQ> Van 1e eig. Opel KADETT bwj. '67, british racing green,I.BS GT, bwj. '88, rood, veel 72 spaakwielen, ’60.000,-

-opties, nw.st. gunstige prijs, of meest biedende. Tel.Tel. 046-518251. 04455-2251.

' Met een PICCOLO in het Te koop BMW 1802, bwj. '72,
1Limburgs Dagblad raakt u in zeer 9oede staat- Tel. 045-- uw oude spulletjes 't snelst 719962.

' kwijt. Piccolo's doen vaak Opel KADETT, bwj. '72,i wonderen... Probeer maar! ’850,-, APK gekeurd Tel'. Tel. 045-719966. 045-214963.

Peugeot

■g^mmm Autobedrijf
W\ ED KNOPS b/v
*"^* Sittarderweg 10 - Bom

Peugeot 205 1990. Tel. 04498-53434.

Peugeot Janssen, Kerkrade
12 maanden garantie op occasions jonger dan 5 jaar.

Fiat Uno 45S IE 1000 5-'B9
Fiat Uno 45 IE U91000 7-'9O
Renault 5 TR 1.4 3-drs. 1-'BB
Renault 21 TLI.7U9 2-'9l

Peugeot 205 XE 1.1 part. 11-'84
Peugeot 106KR div. extra's 6-92
Peugeot 205 XE Accent 1.1 9-'BB

Peugeot 205 XL 1.1 11-'9O
Peugeot 205 GR 1.1 5-drs. 3-'9l

Peugeot 309 GR 1.6 5-drs. 10-'B6
Peugeot 309 Profil 1.4 11-'B9
Peugeot 309 Green 1.4 6-'BB

Peugeot 309 XL Magnum 1-'9l
Peugeot 309 GR 1.9 diesel 7-'9O
Peugeot 309 XL 1.9 diesel 8-'9l
Peugeot 405 GL diesel 10-'BB

Peugeot 405 GRi 1.6 s.dak 1-'9O
Peugeot 405 GRD STB/CV/GTG 7-92

Peugeot 605 SV 3.0 V65-'9l.

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64
6464 GB Kerkrade.

045-460500.
Wegens verandering werk-
kring PEUGEOT 205D, bwj.
2-'9l, grijsmet., schuifdak,
km.st. 51.000, Lz.g.st. Tel.
04750-26731 na 18 uur.
PEUGEOT 405 GR, nov. '88,
trekh. sunroof, achterspoiler,
striping, als nw., ’ 14.500,-.
Tel. 045-222070.
PEUGEOT 405 GLD diesel,
5-bak, 117.000 km. vuur-
rood, 1989, ’17.500,-. Tel.
04929-64501.
Te k. PEUGEOT 305 Select,
bwj.'Bs, rood, km.st. 93.000,
i.z.g.st., pr. ’5.750,-. Over-
hoven 69, Sittard.
Te koop PEUGEOT 205 KR
1.4, '88. Autobedrijf Klank-
stad. Tel. 045-413916.
Peugeot 405 GXI 1991,
17.000 km, zeer luxe uitv.
Volvo KLIJN Kerkade. 045-
-458000.
PEUGEOT 405 GL diesel 3-
90, wit, 98.000 km,

’ 17.950,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.

Porsche
Te k. PORSCHE 924 S, bwj.
'80, veel extra's, tax. waarde
16.500, vr.pr. ’13.500,-. Tel.
045-464949, na 17.00 uur.
PORSCHE 924 mod. 944,
bwj. '76, pr.n.o.Lk. Julianastr.
39, Merkelbeek.
PORSCHE 924, i.z.g.st., rek.
ter inzage, ’9.500,-. Tel.
045-740609

Renault
Je koop RENAULT Trafic
diesel, grijs kenteken, bwj.
bijna '84, ’6.500,-; ook rui-
len met Mitsubishi Colt,
automaat. Tel. 046-529611.
Te koop RENAULT 25
Diesel, bwj.'Bs, donkerblauw,
i.z.g.st., pr. ’6.900,-. Tel.
046-519707.
RENAULT 5 TL bwj. '85, 1 jr.
APK, i.g.st, pr. ’6.500,-.
Tel. 045-416259.
Te k. RENAULT Clio 16V,
rood, bwj. 5-'9l, km. 20.000,
137 PK. Voll. fabr. gar. t/m 5-
94, ABS, stuurbekr., elec.
schuif/kanteldak, elec. v.w.,
spieg., elec. ramen, Renault-
radio, absoluut schadevrij, i.
nw.st., mcl. gr.-beurt. Nw.pr.
’50.000,- na 19 uur. Tel.
045-457156.
Te koop RENAULT 25 GTX,
bwj. '89, i.nw.st., ’22.000,-.
Tel. 043-640504.
RENAULT 5, bwj. '83, APK
12-93, Lz.g.st. ’1.950,-.
Tel. 046-524669.
RENAULT 5 GT turbo Van
rood 1988, ’14.500,-. 040-
-515556.
Te koop RENAULT 9 TC, 4-
drs, APK, bwj. '83, pr.
’2.750,-. Tel. 046-522132.
Te koop RENAULT 11 TC ,
type '84, APK 9-93, pr.
’2.650,-. Tel. 046-522132.
RENAULT 25 TX, 7- '89, gr.
metallic, schuifdak, trekhaak,
alle extra's, vr.pr. ’18.000,-.
Tel. 04498-51957.
Te k. mooie RENAULT 14
LS, APK nov.'93, ’1.000,-.
Tel. 045-729775
Renault NEVADA diesel fa-
miliale 7-pers. 8-'BB, wit,
’17.950,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.
RENAULT 25 TX 2.2 i 6-'9O
groenmetal. 70.000 km.

’ 21.950,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.
Te koop RENAULT R5, rood
65.000 km, bwj. '87. Tel. 046-
-516565.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Saab
SAAB Turbo 900, bwj. '79, kl.
blauwmet. schuifd. Im-vlgn.
km.st. 163.000, z. mooie
auto, ’4.750,-. 045-253153.

Simca
SIMCA 1000, halfautomaat,
km.st. 34.000, bwj.77. Tel.
04459-1359

Seat
Te k. SEAT Ibiza diesel, grijs
kent., bwj., '86, i.z.g.st. H.A. -C. Wijngaardseweg 62A (t.o.
Automat. Heuts), Hoens-
broek. Tel. 045-222455.
Te koop SEAT Marbella
model Panda, '87, super
zuinig, 56.000 km. ’4.600,-.
Tel. 045-222748.
Te k. SEAT Marbella type
Panda, bwj. '87, ’4.950,-.
046-517313.
Seat TOLEDO 1.8 CL, wit,
1992, demo. Auto Aarts,
Kerkrade. 045-412545.

Skoda
Te koop SKODA 130 L 6-'B6,
trekh., sunro., ’3.000,-. Tel.
04492-3375 na 17.00 uur.

Subaru
Te k. Subaru Mini JUMBO
SDX, bwj.'B6, i.z.g.st., vr.pr.
’6.000,-. Tel. 045-752280,. na 18.00 uur.
Van part. SUBARU Mini
Jumbo deluxe 1984, in pri-
ma staat. Financ. mogelijk, '’4.000,-. 045-727173. i
Te k. SUBARU Mini Jumbo, !
5-drs. DeLuxe, bwj. '86, i.st. 'v.nw. ied. keur. toegest. '’ 5.850,-. 045-729947. .
SUBARU 13 DL, 3-drs, '84, '85.000km, blauwmet. 1e eig 'nw. band., APK 7-93, i.st.v. .
nw., ’3.650,-. 045-323178. !

Suzuki i
Te k. Suzuki ALTO, nov. '85, j
techn. in orde, 50.000 km.,

’ 4.200,-. Tel. 045-225267. i
Te k. Suzuki ALTO, 3-drs, ■bwj.'Bs, APK april '93, vr.pr.
’4.000,-. Tel. 045-751993 I
Koopje! SUZUKI Alto, type (
'88, i.nw.st., 1e eig., 43000 ,
km., Kerkstraat 2, Schinveld. :
Te koop Suzuki SAMURAI,
grijs kenteken, bwj. '90. Tel. <045-719962.
Suzuki Vitara JLX cabrio, ]
geel kent. bwj. '91; Suzuki ,
Vitara JLX cabrio, geel kent., .
Im-velgen en div. ace. bwj. ,
'90 Autobedrijf BODELIER. ■Tel. 045-441721. 'Suzuki Bus verhoogd, ver- ,
lengd, '87, ’6.750,-. LU-
CAR, Kerkrade. Tel. 045- ,
456963. ■
Suzuki Swift, '86, zilver
’5.750,-. LUCAR, Kerkrade. 'Tel. 045-456963. ■
SUZUKI Alto FX, bwj.'B3,
nieuw model, gew. 610 kg,
APK 7-8-93, ’2.950,-. Tel.
045-323178. "Talboti
TALBOT Horizon, diesel, '84, 'APK 12-93, i.z.g.st.
’2.450,-. 046-510646. ■
TALBOT Samba rood auto ;
zuinig met APK, bwj. '84,
’2.250,-. Achter de Heggen |
51, Hulsberg.

Toyota
——————.__^ i

Te koop TOYOTA Celica LB, :
bwj. '87, in nw.st., ’ 12.750,-. <Inl. 045-455778. ,
Toyota COROLLA 1.3 12V l
HB, LPG, stereo, 5-bak, 'vuurrood, 1989, ’12.950,-.
Tel. 04929-64501. ,
Te k. Toyota STARLET, '80, j
APK nov. '93, in pr.st., ,
’ 1.400,-. Tel. 043-613517. :
Te k. TOYOTA Tercel DX,
1983, APK 4-93, trekhaak,
sunroof. 045-253705.
Toyota COROLLA LB 1982.
APK 8-93 ’2.500,-). Volvo
Klijn Kerkrade, Strijthagen-
weg 123, Kerkrade. Tel. 045-
-458000.
Toyota COROLLA diesel, s-
drs, 10-'B4, wit, ’4.950,-.
Auto Weekers. Tel. 04906-
-1387.
Toyota COROLLA 1.8 diesel
station 5-'B6 grijsmetal.

’ 5.950,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

ÉT ",Irst Special \m\fj\ Class Class H

Toyota Corolla 1.6 HB Comfort D.Blue 08-'9l’ 25.400,-
Toyota Corolla 1.3 HB XL Zilver M 11-'BB/ 17.800,-
Toyota Corolla 1.3 HB XL Wit 06-^ 16.900,-
Toyota Corolla 1.6 HB Gray M 03-'B9y 19.800,-
Toyota Corolla 1.6 STW Groen 01-'BB/ 19.800,-
Toyota Corolla 1.8 STW diesel Blauw 06-'B5/ 7.800,-
Toyota Corolla 1.3 Soleil aut. Gray 04-'9l’ 27.800,-
Toyota Corolla 1.6LB Soleil Gray 10-'9O/ 26.800,-
Toyota Carina 1.6 DX Groen M 06-87 f 14.600,-
Toyota Carina 2.0 Exiv Diesel Beige 06-'9O/ 30.800,-
Toyota Carina 1.6Groen M 04-'B7’ 13.800,-
Toyota Carina 1.6XL Gray M 04-'B9’ 21.800,-
Toyota Carinal.6 XLI L Blue 11-'9o’ 25.800,-
Toyota Camry 2.0 XLI R Mica M 11-'9O/ 27.800,-

Fiat Tipo 1.6EWit 10-^ 18.800,-
Ford Escort 1.4CL Wit 05-^ 12.800,-
Mazda 323 1.3 HB Rood 10-'B5/ 10.800,-
Mazda 626 1.8GLX Purple G 06-'9l’ 28.000,-
Mitsubishi Cordia 1.6 SR Grijs 01-'86’ 11.800,-
Opel Kadett 1.3 N Blauw 03-'B6/ 10.800,-
Seat Ibiza 1.5 S Zwart 03-'9l/ 18.500,-
VW Golf 1.3CL Wit 11-'89’ 20.800,-

-** ANWB-keuring toegestaan
** garantie 3 tot 12 maanden

** automobielen van 1e eigenaar
" inruil mogelijk

** auto's staan in onze showroom, overdekt en verwarmd
" donderdag koopavond tot 21.00 uur

Automobielbedrijf Mengelers
Provinciale weg Zuid 91,

Oirsbeek
Tel. 04492-1814

Triumph
TRIUMPH TR7 wit, mooie Piccolo's in het Limburgs
auto (liefhebber) bwj. '78, Dagblad zijn groot in RE-
APK, ’ 2.950,-. 046-583587. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Volkswagen

VW Passat 1989 Variant
signaalrood, 98.000 km, trekhaak, radio, APK, zeer mooi,

’ 23.850,-. Tel. 045-241784.

CANTON-REISS
«Waaruauto'smèt servicekoopt»

Valkenburgerweg 34, Heerlen.
S 045-718040.

Showroom t.o. winkelcentrum 't Loon.
Opel Kadett 1.3 3-drs. '88, km.st. 46.000, SV-53-HH
Opel Kadett 1.3SGT, '86, km.st. 112.000, PV-79-RR
Opel Kadett 1.6i3-drs. '90, km.st. 50.000, YD-72-BJ

Keuze uit meerdere uitvoeringen en bouwjaren.
Opel Veetra I.Bi Sedan '90, km.st. 45.000, YB-77-FH
Opel Omega 2.0iSedan '90, km.st. 54.000, YP-02-XY

Opel Omega 2.0iSedan .'9O, km.st. 18.000, YR-39-GX
Renault 5 GTX '90, km.st. 46.000, YF-71-TY

BMW 316i'88, km.st. 75.000, TF-45-YK
Citroen BK 16 TRI 5-drs. '88, km.st. 86.000, ST-38-LV

Ford Siërra 1.8 turbo D Sedan '90, km 16.000, YH-15-GK
Mazda 323 1.6iaut. '90, km.st. 50.500, YB-60-PF

Fiat Tipo 1.4i'91, km.st. 37.300, ZF-87-DT
Mercedes 250 TD '89, z.veel extr. km 148.000, XV-01-HL
Mitsubishi Galant 1.8 GLi '90, km.st. 44.800, YN-94-FZ

Ford Escort 1400 CL '86, km.st. 69.000, PN-94-FZ
Donderd. koopavond tot 21.00 uur.

Te koop VW GOLF 1.6 GL,
met extra's, bwj. '85. Tel.
04451-1772.
Te koop VW GOLF 1600 bwj.
'79, kl. zwart, 5-drs., spoiler,
spatbordverbreders, sport-
velgen, trekhaak, sunroof,
brede banden, GTI-look, pr.
’1.900,-. APK juli '93. Tel.
04405-2359.
GOLF diesel CL 5-drs., s-
gang, bwj. '87, div. extra's,
pr. ’9.750,-. 045-411572.
Te k. GOLF D, APK sept. '93,
i.g.st., vr.pr. ’1.400,-.
Kockelmansflat 22, Geleen.
Te k. VW GOLF CL diesel
Manhattan uitv., bwj. '89, 3-
drs., lichtblauwmet., km.st.
100.000, vr.pr. ’16.000,-.
046-515853.
Te koop VW GOLF Turbo
diesel, bwj. '80, motor v. '86.
Vr.pr. ’3.750,-. Tel. info na
13.30Utel. 046-522918.
GOLF Caddy diesel Pick-Up,
stereo, wit, in goede staat,
1985, ’6.500,-. Tel. 04929-
-64501.
VW-GOLF Manhaften 1.6i,
bwj. 8-'B9, antracietmetall.,
km.st. 42.000, i.nw.st, gara-
gegestald, vr.pr. ’18.250,-.
045-455746/454929
Te k. Scirocco GLi, 1980,
APK, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.500,-. 045-458559.
Te k. VW GOLF I.Bi, ver-
laagd, 15 " velgen, GTi be-
kleding, bwj. '85. Na 13.00
uur 045-274199. 'PASSAT Variant bwj. 10-'B9,
div. extra's, zeer mooi, nw.
type. 046-527945.
VW GOLF, type '79, auto-
maat, APK 12-93, ’1.250,-.
Tel. 045-724993.
Te k. VW POLO LS bwj. '80,
APK 9-93, pr. ’ 1.500,-. Tel.
045-425259.
Te k. GOLF diesel, i.z.g.st.
APK 9-93, ’1.500,-. Toor-
opstr. 12, Heerlen.
Te k. weg. omst. gew. mooie
VW JETTA LX, met schuifd.
kl. champ.met. elke keur.
toegest. vr.pr. ’4.950,-. E.
Casimirstr. 2, Landgraaf.

Te k. VW KEVER 1300, bwj.
'68, geheel gerestaureerd,
mcl. motor, schuifd., APK
sept. '93, rood, pr. ’ 5.750,-.
Tel. 043-642022.

GOLF GTi G6O, alle extra's,
paarsmet. Auto Aarts, Kerk-
rade. Tel. 045-412545.
VW Polo, '85, zilver, 3-drs
’5.750,- LUCAR. Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Te koop VW GOLF diesel,
bwj. '81, t.e.a.b. Tel. 046-
-337810.
VW POLO Elan, bwj. '83, zil-
vermet., sportv., APK tot 10-
-93, mr. mog. ’2.750,-. Tel.
04408-2368.
Te koop VW GOLF 16i Man-
hattan, kl. zwart, get. glas,
nw. type bumpers, Im-vlgn. i.
St. v.nw. vr.pr. ’16.500,-.
Tel. 045-252772.
GOLF diesel bwj. '82, geen
roest, veel nieuw, banden,
kopp. etc. vr.pr. ’4.300,-.
Tel. 045-271417.
VW TRANSPORTER bwj. 9-
86, 1e eig. orig. 65.000 km,
grijs kent. in nw.st. ’7.500,-.
Tel. 045-271417.
Te k. VW POLO GT coupé,
75 Pk, bwj.'B4, km.st. 95.000,
kleur rood, nw. banden en
accu, APK juni '93, zeer
goed onderhouden! Pr.
’6.500,-. Tel. 045-242135
Te k. VW GOLF 1.6 GL, al-
les v. GTi, bwj. '84, als nieuw,
pr.n.o.t.k. 045-411905.
VW GOLF 1.8 automaat
1989, 41.000 km, groenme-
tallic, Volvo Klijn, Kerkrade,
Strijthagenweg 123, Kerk-
rade. Tel. 045-458000.
VW POLO 1980, APK,

’ 1.450,- Auto Weekers, tel.
04906-1387.
VW GOLF diesel 11-'B5,
rood, 5-bak, ’7.950,-. Auto
Weekers. Tel. 04906-1387.
VW GOLF 1300 3-drs.
10-'B7, wit, 70.000 km,
’10.950,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.

Volvo
VOLVO 345 GLS metall.,
get. glas, schuifd. airco. 8
bnd. en div. 123.000 km,
1982, ’6.000,-. Tel. 04454-
-64528.
Te k. VOLVO 440, bwj. febr.
'91, kleur wit, div. extra's, pr.
n.o.t.k. 04498-59208.
VOLVO 240 GL, '87, veel
extra's, i.z.g.st. pr.n.o.t.k.
Tel. 045-753673.

Te k. VÖLVO 66, bwj.'79, i.z.
g.st., APK 9-93, vaste pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-351659.
Te k. VOLVO 360 GLE, bwj.
'86, div. acces. vr.pr.
’8.500,-. Tel. 046-371319.
Te koop VOLVO 440 DL bwj.
4-1989, 68.000 km, kl. rood,

’ 14.750,- mcl. ace. Tel. 046-
-' 513543.
! Te k. VOLVO 343 DL, bwj.. '79, APK 8-93, pr. ’750,-.. 045-327183.

■ Te koop VOLVO 360 GLTi,
bwj. 12-'B6, 2.0 5-drs. an-
traciet-grijs, t.e.a.b. Tel. 045-
-327486.
Te koop VOLVO 343 GL
autom., t. '80, APK 11-93,
vr.pr. ’1.100,-. Tel. 045-
-316995.

Te koop VOLVO 343
'80, APK 7-93, ’ 800,-- '045-219990.
VOLVO 340 L bwj. '82,zi
mooi, mcl. APK,

’ 1.850,-. Bongerdweg
Nuth. Tel. 045-245280^.
Te k. VOLVO 460 GL
smokezilvermet., bwj. 1?
km.st. 12.000, pr. ’28.0""
Tel. 046-519733.
Volvo 340 DL 1984. APfi1993 (’2.750). Volvo K 1"

Kerkrade, StrijthageJ*"
123,Kerkrade. Q45-4580gü>
Te k. VOLVO 240 LPGJ*'84, kl. wit, vr.pr. j^
Tel. 045-212484. j
VOLVO 440 GL 4-'9O, 'ffLPG, 5-drs. ’ 17-9=fAuto Weekers. 04906-j3°i/

Diversen ..
Kompier automobielbedrijven B.V

OFF. SAAB/LANCIA DEALER <tALANCIA THEMA 16V LE NW. MODEL GROEN
Saab 900i16VOdoardo grijs4-drs j 5tAlfaRomeo 75 groenmet. 1.8
Fiat Uno 45 Jolly blauw stereo S
Saab 9000 CD 2.3 antraciet airco
Lancia Prisma TD blauw
AlfaRomeo 33 rood 1.3 IE LPG
Lancia Thema 2.0 IE grijsmetallic
Saab 900 Turbo zwart 4-drs. full opt
Saab 9000 Turbo leder airco met. stereo
Lancia Thema 2.0 IE blauw Restyled
Saab 900iwit stereo spoiler 3-drs
Saab 900 C zwart lm velgen 2-drs
Volvo 440 GLTi wit luxe uitvoering
Lancia Ypsilon "Fila" wit
Lancia Thema 2.0 IE blauw
Lancia Thema V6grijs autom. lmvelgen
Fiat Panda 750 CL zwart ü

KOMPIER HEERLEN, HEERLERBAAN 66. 045-4288$
KOMPIER MAASTRICHT, GAUOENWG 45. 043-6325^0

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto's

Suzuki Samurai softtop 1992 ’ 19-iïïj.
Suzuki SJ 410 hardtop G.K 1983 ’ 9-75'
Lada Niva 1600 1987 ’ 7-9 n

Stationcars
Nissan Vanetta bestel 1988 ’ 12-9s,
Ford Escort 1.8 diesel Clipper 1991 ’ 24-9s.
Opel kadett 1.4iLPG 1991 ’ 17-7s.Ford Siërra 2.OGL spec.uitv >. 1986 ’ 11-'S' 'Subarul.6Van 1986 ’ 8.9^

Automaten
Opel Kadett 1.3 S 1988 ’ 13-900'
Audi 80 S diamantzwart 1990 ’ 28.9^'Daihatsu Charade GTTi schade 1986 f 6.o^'

Diesels i
Daihatsu Charade turbo 1987 ’ 11
Volvo34sDL 1987 ’ H-JS'.VW Golf CL 1989 ’ 16-9^'Peugeot 405 GRi LPG 1990 ’ 19-9^'

Div.Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Audi 80 I.BS verl. sportvelg 1989 ’ 24.95.BMW3IBiM-uitvl3.oookm 1990 ’ 29-9JJT.
BMW 316rood 1986 ’ 12.9$
Daihatsu Charade 13i sport 1991 ’ 20.95.Escort I.6CLXRSuitv 1990 ’ 24.95.Ford Siërra 1.8 CL 1989* ’ 14.95.Ford Orion 1.6CLBravo..; 1989 ’ 16.9^.Ford Escort 1.4CL 5-drs 1989 ’ 16.95,
Fiat Panda 34 White 1985 ’ 5.9=;'.
Ford Siërra 1.6 laser 3-drs 1986 ’ 9.7*,,
Ford Siërra Ghia 1.8 1985 ’ B.9^'.Ford Escort 1.1 laser 1984 ’ 4.95":■ Honda Jazz 1985 ’ 7.95"'
Honda Civic 1.3S1985 ’ 8.75J:Nissan Bluebird 2.0 SLX 1989 ’ 14-9%tMazda323 I.3sport 1987 : 1988 ’ 10-9^,,
Mitsubishi ColtEXE 1.5 1988 ’ H-^4OpelKadett GT zwart 1986 ’ 9-^t"OpelKadett 1.6iCL Sedan 1990 ’ 18.9^?OpelKadett 1.3Sclub 1988 ’ 13-92?.]
Opel Corsa 1.2SSedan 1986 ’ 8.7*?,/
OpelKadett 1.3S 3-drs 1984 ’ 4.9^Opel Rekord 2.0S1984 ’ 4.9^Opel GT spee. uitv 1969 op aiï).|>
Peugeot2os 1.4KR 1988 ’ 12-9^',,
Renault 25 GTX.3GLX 1987 ’ 9-9^Suzuki Alto GL 5-drs 1988 ’ 9'^'CVW Golf 1.6ZHOR uitv 1988 ’ 15-92?.*
VW Golf 1.8 spee. uitv 1985 ’ " 9-ldi]
VWJetta 1.6CL 4-drs 1985 ’ 8.75"',.
VWPolo coupé 1.3 S 1988 ’ 12.9°"' ’Inruilers

Toyota Corolla coupé '82 ’ 3.950,-; Opel Rekor LPG 'B,L ]
f 4.750,-; Mitsubishi Lancer '82 ’ 2.2000,-; Ford Fiësta '5 r

’ 1.750,-; Honda Accor '80 ’ 1.900,-; Fiat 126 '81 6

’ 2.750,-; VW Golf '82 ’ 3.750,-; Renault 5 '82 ’ 1.500,' \Reeweg 112, Landgraaf. Tel. 045-321810. f

Seat Autosport Brouns BV JSeatToledo 1.8GL Demo, 1 jr. voll. garantie 1 5
Seat Marbella mcl. gar. weinig km v.a '88 1992

t/m
Seat Terra 900 benzine , aé^
Citroen BK 1400 5-drs ]lé
Fiat Panda 34rood Itf t
Ford Escort 1.6Amerik. uitv. stuurbekr. stereo .qf. Jj
Ford Escort Van grijs kent 'Js'Ford Escort 3-drs. RS-pakket rood 1e eig s'l aP 3
Ford Escort Van diesel wit jjrfS
Lada 2105 1983/ SJ"
Mazda 323 1.3LX 4-drs. 1e eig. alarm en radio
Nissan Micra rood 1e eig
Nissan Micra 1e eig .. 'jUC
Nissan Stanza 1.8 GL 5-drs. 1e eig 1 ,
Opel Ascona 1.3 automaat 1e eig a«',
Opel Kadett C 1.2 S
Renault 5TL 3-drs. rood \%i\Toyota Tercel 1.5 4WD 1e eig
Toyota Corolla 1.312V3-drs. 1e eig 12'.08.#Toyota Corolla 1.8 diesel 4-drs. 1e eig } QmToyota Corolla 1.3 Combi 5-drs ;$*
VWPassat 1.6 Variant wit 1e eig ; »-VW Golf 11003-drs. blauwmet. 1e eig ]Ztf]
VW Golf 1.6centr. vergr. get. glas jagn
VW Jetta 1.34-drs. 1e eig ?$
VW Golf GTi (opknapper) ]*J;.
VWPolo „ 1980/19^1

AUTOMAAT ,JÏ
Renaults S?
Volvo 340

Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.
Auto's boven ’ 10.000,-1 jaargarantie. -n jl

ZATERDAGEN ZONDAG GEOPEND VAN 10.00-17-0° ;
UUR.

Te koop gevraagd AUTO'S
'79-'B5. Ook met schade en
reparaties. Tevens bedrijfs-
auto's. Incl. wettelijk geldig
vrijwaringsbewijs. Bel. 046-
-337810. Ook 's avonds.

Te k. gevr. AUTO'S/bedjf.;
auto's, schade/defect tL ■
bezw. 045-727742 / 7240^]

" "[<
Voor Piccolo s ;

zieverder pagina 1' j\
VI. ■ -f

zondag 13 en 20 december \\ t t 130 ianuari :)r^~--^ koopzondag geopend van 12.00-17.00 uur ')) tor en mer du jariu
/ . m

t werken van divers»
/ >--»^^ "^ \ —>^ hedendaagse kunstenaars ;

IM " (Kr- . :
/ / Valkenburgerweg77.6367GT Voerendaal. tei: 045-753480 -T" r \

-^- / Seopend. maandag t/m vrijdag van 14.00-18.00uur ' U^jvk-% 1AnsmsJSilIf '/ donderdag tot 21.00uuren zaterdag van 10.00-1600 uur ICltcTl iZflSptOtty
Geopepd: di. t/m zo. van 14.00-17.00 uur "^É
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I Auto's

i. Diversen

Autob. Jasper
bv. off. Peugeot

J Dealer
(
, biedt te koop aan
""eeuwekeur occasions met

f volledige garantie
Peugeot 605 SRI
veel access. '90w Ford Siërra 2.0 CLl- „ veel access. '88,f 405 SRI sch.d. '90

0, Peugeot 405 GLI '90Peugeot 405 GR11.9
Jj * access. '90* 405 GLX demo '92» rord Scorpio 2.8iGL '86
4 Citroen BK 1.6 TRI

veel opties '88~ Citroen AX 1.1 REzeer mooi '87-'BB
">D Saab 900 '85Heugeot3o9Xß 1.4i'91Peugeot 309 GRi rvv '86-'B7-'BB-'B9rf^hatsu Charade 13TX '90
ê "yundaiPony 1.5XL'BB
v, ,r?ugeot 205 Accent. 85-'B6-'B7-'BB-'B9-'9OIJI rord Escort 1.3L'83-'B4i 505 2.2 GTI '86$ w«?!aSamaral-3'89 ,
4 i^ Qolf C gr.kent. t.'BB
é Mazda 323 F coupé '89r peugeot 205 1.4 XS$ inj. schuifd. '91
W. Peugeot 205 1.4
)8, .. La Coste '89
)8, Mazda323LXl.3'BBA Skoda 130GLS '88. uPel Kadett 1.2 SC '86

Lada 1200 S'B7
)\ uPel Ascona 1.8E'87

Gasauto's
Peugeot 605 SLI '90
Peugeot 405 SRI '89.. Volvo 360 2.0 '85

t\ Vc>lvo 244 GL aut. '83

J Dieselauto's
Peugeot 405 GLD '90Audi 80 CLD '88

fl; peugeot 309 GRD '90
fl; i,Mazda 626 LXD '88
fl; p^ercedes 300Daut. '85

*' to^U£,eo, 205 GLD '83-92
,0, ""jsubishj Colt Wagon D '86

p'^tot Horizon GLD '86
r°rd Siërra 2.3 Spee. '89

! Stationcars
fl; £.eu9eot4osGßl.9'B9£Pel Omega 2.0iLS '88peugeot 405 GL 1.689
0; ""subishi Colt Wagon D '86

! ' Automaten
0; Peugeot 605 SRI '90i/eugeot4osGß'BB

300 D aut.'Bsvolvo 240 GL aut. '83i Niva Jeep
\ In» *■ '87
V "^"neer vrijblijvend naar
}, ""«e wisselende voorraad
0; -Plm. 85 stuks.
V Dlt alles alleen bij

l Autob. Jasper
j; ** Off. Peugeot
oi Dealer
JU vVindraak29,6135ACJ Munstergeleen

046-521944.
jL^Jel.KïS. s'ërra 2.0 Laser Sta-

ru' 86 /10950--;. Pai-tëtewi H,"ace 100° "i|n|bus.
y/?Lkent- verhoogd dak '87
s,'lJ' s'"; VW Golf Cabriolet
5,1/ jD GLi div. extra's '84I'^-m,-, seat Marbella
i^m■ extra's '89 / 9-800,-;
VUite, fscort 1.6 GL auto-J^o," 5-drs. nieuw staat '85
l'^l'i» '"; Vo|vo 340 DL
>'%* 1? ei9- '86 ’6.950,-;),:\^ Visa 11 RE 1e eig.
ito '6-950,-; Opel Corsa
''% tdrsA '84 ’6.750,-;tfßteS0 GC uitvoering '85

Vrs ■"' °Pel Kadett 1-2 S
i'Bs ; sportvelgen sunroof

H 1,0 l '-950,-; Nissan Micra
%i £ exlra's '87 ’ 8.950,-;
<C' Kadett 1.6 S 5-drs. 1e
ji& 2>od '85 ’ 9.750,-; Nis-nny GL automaat '84

'"' Ford Escort 1-3
div- extra's '85

»dte .-: Opel Kadett 1.2 S
%;.^ eig. '86 ’10.500,-;
W tS 60 s van particulier

gü'-S K.l750.-; FSO Prima
o^-OOn L s"drs 1e e'- P'm-tf4_S,km van particulier '89
sSi^eillrT'"- Autobedrijf Chris
M^lkend Bova9 bedriJfgjftle VN keuringsstation,
ff^ten. ,o's met nationaletf%£f vanaf ’7.500,-. 6
rf^ndPr

en Bovaggarantie,
¥%s\ c!nruil korting. Dorp-Ss^||foek-Sittard. Tel.

!|>rAR! ko°Pt ook uw auto

s'^aar -r? defec> 9een be-h^JeL_o4s^s6963.
Skl* Lybeit w|j k°pen!!
R9sbe°. AP met vrijwa-

|j| 4k°°P Opel KADETT 1200,rd Fiësta LL '80, bei-i^f^-gg!^045-416291.
a, cedes200D veel extr.Kd cWt' '87. ’29.000,-,
.'v. wlerra 2.0i stationcar,% Tl^ bwj. 5-'9O, 37.000

$* ?V.-8-500.-; Opel Ome-■'^dn'n ,stationcar, bwj. '89,I"' ’24.000,-; To-
W9sS.rle'l-0 rood, bwj.'B6,
#& T7'^Renau't R 19 TS 5-
M /0°; met LPG, zwart,

''J*»9nn 9°- 37.500km,:[drs 5.00.-; Rover 216 SE 4-
'&onniXe uitv" bwj. '88,Sdar=; /13-500,-; Fiat\ 750 3-drs, wit,

"■M ö/\/7'50°.-'. Mini spe-
1' o'91' 16-000km,V'u°o,-; Suzuki Alto GL 3-'a2-80okmartmret' bwJ- '88,

'&50n£s"drs' bwl- 88,ifcr^Jj /8.500,-; Mazdalïo-oon tdan1500- 4-drs,**£2 nm; '14-50°.-; Mit-11' Colt, turbo bwj. '84,
0 °km' ’6500,-; MGB

/l6 snn''nWf- bwJ- '79.
Gabrio '"L Talbot Samba
ÏHSbn W)' '83'rood'£rii' 'hÏQc. Automobielbe-'S'ttarrit. lndustriestr. 31iard-Tel. 046-515195.

LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 1.8 LX '89; Maz-
da 626 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '87; Maz-
da 626 HB 1.6 LX '87; Maz-
da 626 HB 2.0 GLX '88;
Mazda 626 Wagon 1.8 GLX
met stuurbekr. '89; 2x Maz-
da 323 F coupé '90; Mazda
323 Sedan 1.3 LX '86/'B7;
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX
'86; Mazda 323 Sedan 1.3
Envoy '88; Mazda 323 Se-
dan 1.3 i GLX '88; Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '87;
Mazda 323 HB 1.3 LX '88;
Mazda 323 HB 1.3 LX '90;
Alfa 75 1.6 i met LPG '90;
Volvo 340 GL '88; Nissan
Cherry HB 1.5 GL '85; Nis-
san Micra 1.2 LX '90; Mitsu-
bishi Lancer 1.8 diesel '87;
Fiat Panda 1000 CLi '91;
Ford Siërra 2.0 CL 5-drs '88;
Ford Siërra 2.0 Laser '85;
Opel Kadett Sedan 1.6 i '89;
VW Golf CL 1.6 '90; Diverse
goedkope inruilauto's: Hon-
da Civic 1.3 automaat '82
’6.750,-; Honda Civic auto-
maat '81 ’3.750,-; Skoda
120 L '85 ’3.950,-; Vaux-
hall Carlton '79 ’4.500,-;
Volvo 244 DL automaat '77
’3.250,-; Volvo 360 GLS
Sedan '83 ’5.950,-; Ford
Taunus 1.6 L '78 ’1.250,-;
Fiat Panda 34 '85 ’5.950,-;
Mitsubishi Galant 2.3 turbo
diesel '83 ’3.500,-; Opel
Kadett automaat 1.6 S '82

’ 4.750,-. Palemigerboord
401, Heerlen: 045- 722451.
Donderdag koopavond tot
20.00 uur
Autobedrijf P. van DIJK & Zn
Ford Escort 1.4iCL luxe uitv.
13.000 km '92 ’23.750,-;
Opel Astra 1.4i GL roodme-
tal. 4-92 ’25.750,-; Opel
Omega 1.8 GL div. ace. '89
’17.750,-; Opel Veetra 1.6 i
GL '91 ’25.750,-; Opel
Veetra 1.8 GL div. ace. '89
’22.500,-; Opel Kadett 1.6 i
45.000 km '89 ’17.750,-;
Peugeot 605 SLi div. ace.
als nw. 28.000 km '92
’38.750,-; Ford Siërra 2.0 i
CL Sedan rood als nw. '92
’29.500,-; Citroen BK 1.4
1e eig. '91 ’18.500,-; Re-
nault 25TX '90 ’23.750,-;
Renault 21 TL '88/'B9 v.a.
’10.750,-; Ford Scorpio
2.0i CL Sedan'9o ’26.750,-
Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88
’20.500,-; Ford Siërra 2.0
CL Sedan '90 ’17.750,-;
Ford Siërra 2.0 CL Sedan en
5-drs '88 v.a. ’13.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL 5-drs '88
’13.750,-; Ford Siërra 2.0
CL 5-drs '87 ’11.750,-;
Ford Siërra 2.0 laser 5-drs
'86 ’7.250,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’ 9.500,-; VW Passat
1.8 CL '90 ’24.750,-; Pas-
sat 1.6 CL '88 ’18.750,-;
Peugeot 405 GLi '90
’20.500,-; Peugeot 309 KR
1.4 plus 20.000 km '91
’20.500,-; Peugeot 305 GL
combi '88 ’9.750,-; Mazda
626 coupé 2.2iGLX div. ace.
25.000km 10-'9l ’28.500,-
Mazda 626 1.8 LX Sedan
'89 ’17.750,-; Nissan Blue-
bird 2.0 LX 5-drs '88
’12.750,-; Opel Kadett 1.6
diesel combi '86 ’7.250,-;. Opel Rekord 2.0 S '86
’7.250,-; Ford Taunus 1.6
'82 ’2.500,-; Fiësta 1.1 L
'83 ’4.750,-; Ford Siërra
2.0 GL combi '83 ’7.250,-;
Inr. financ. en Bovag-gar.
bewijs Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van Dijk &
Zn Hompertsweg 33, Land-
graaf Tel. 045-311729.

"Auto Roberts"
Heirstraat 8, Urmond.

Tel. 046-332352
Plm. 50 auto's

In de betaalbare prijsklasse.
Zondag open

Gratis
Champagne

Fles bij aankoop auto i.v.m.
de feestdagen.

Volvo 340 DL, 1987; Opel
Kadett 1300 LS, 1989; Mit-
subishi Jeep, 1987; Honda
Quintet, 1982; 2x Opel Ka-
dett 1.3 S automatic, 1982;
Skoda 105, 1989; Skoda
Rapid, 1983; Subaru Jumbo
Mini VAN, 1985; Opel Asco-
na 1600 S, 1982. Verder nog
diverse goedkope inruilers.
Vakgarage Joop van MIL,
Sportstraat 10, Kerkrade-
West. Tel. 045-410826
Te k. Opel Omega 2.0 iLS,
centr. deurvergr., get. glas,
open dak, '89, ’19.500,-;
Kadett 2.0 GSi, zeer mooi,
28.000 km., '90, diverse op-
ties, ’2.750,-; Opel Corsa
1300 SR '83, ’4.500,-. Ga-
rage NIEVELSTEIN, Dr.M.
Kinglaan 177, Hoensbroek.
Tel. 045-225566
Autohandel de ANJELIER
heeft voor u: Audi 80 CL 4-
drs. '84 ’4.950,-; Escort
1400 CL LPG bwj. '86
’7.900,-; Golf '85; Golf
Diesel '88; Honda Prelude
'82 ’3.600,-; Opel Kadett
GTE '84; Seat Ibiza '86;
Kadett '87; Kadett '81 t.
1200 ’1.950- en nog 15
andere occasions van
’l.OOO,- tot ’6.000,-.
Anjelierstr. 123A, Heerler-
heide. 045-231448.
Betrouwbare INRUIL-
AUTO'S van Bovagbedrijf
met APK jan. '94: Lada 1200
'84; Taunus 1.6 GL 1e eig
'80; Taunus 2.3 '81; Kadett
coupé 1.2 '80 (spuiter);
BMW 518 '81; Seat Sport
coupé '79; VW Golf 1100
'78; Volvo 343 2.0 DLS '81.

1’ 1.500,- p.st. Garantie op
de motor. Tel. 045-244947.

Te koop gevr. loop- sloop en
SCHADEAUTO'S. Ook na
18.00 uur. 045-423199.
Auto KALDEBORN: Wij be-, talen de hoogste prijs voor
Uw auto!!! 045-411572.

Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

Zondag 13 dcc. koopzondag
open van 10.00 tot 17.00 uur.
Suzuki Alto 2x '89; Suzuki
Alto '87; Suzuki Alto '86;
Suzuki Alto '83; Suzuki Alto
autom. '85; Suzuki Alto au-
tom. '83; Suzuki Swift '88;
Suzuki Carry '90; Mercedes
190 D '88;, Mercedes 190 E
'87; Opel Kadett '87; Opel
Kadett '85; VW Golf 1300
'88; VW Golf 13Q0 '86; Lada
Samara '87; Renault 11 TL
'86; Renault Express '86;
Volvo 343 '83; Volvo 343
autom. '80; BW 318 i '85;
BMW 320 i '83; BMW 315
'83; BMW 316 '79; BMW
520 i '88. Autobedr. REUB-
SAET, Groenseykerstr. 17,
Geleen. Tel. 046-757777.
Uw adres voor APK keuring.
Alle auto rep.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
3 voor de prijs van één. Te
koop: TOYOTA Celica '82;
Volvo 340 DL '82; Fiat Re-
gatta 85 S '87, allen in zeer
goede staat, pr. ’10.500,-.
Garage Jo Hellebrand,
Brunssum. Tel. 045-270007.
Seat Malaga 1.5 '85; Div
Seat Ibiza's v.a. '86 t/m '90;
Seat Marbella '87 en '88;
Nissan Stanza 1.6 '85; Dai-
hatsu Cuore '84; Honda In-
tegra '86; VW Polo coupé
'90; Opel Corsa '84. Autobe-
drijf CHIARADIA Seat en Ci-
troen Dealer, Trichterweg
122 Brunssum. 045-212843.
SCHADE-AUTO'S met ken-
teken: Ford Siërra CLX 2.0 i
DOHC 5-drs. HB 12-91;
Opel Omega 2.4i GLS au-
tomaat '90; VW Golf 1.6 i 4-
drs. Manhattan '90; Opel
Kadett 1.7 D GL 4-drs. se-
dan '90; Nissan Micra 1.2
SLX'9O; Fiat Tipo 1.6 IE '90;
Toyota Corolla 1.31 HB '89;
Mazda 121 3 DL '89; Opel
Kadett 1.6 D LS 4-drs, '88;
Mitsubishi Lancer 1.8 GLD
station '86; Audi 100 cc die-
sel '84. Imex Limb. 8.V., Vo-
gelzankweg 228 A, Land-
graaf. 045-312044.
Omega 2.0 '91; Veetra 4-drs.
aut. 1800i '90; Golf 3-drs.
13i '91; Passat 5-drs. combi
2.0' 16V '91; Kadett 3-drs aut.
'88; Kadett Combi 16i 5-drs.
'86; Record Combi 5-drs.
18S '82. Inruil en financ.
mog. Garage J. BUISMAN,
1 jr. garantie. Stenenbrug 6,

Landgraaf, tel. 045-323800.
Autohandel MARIËTTE
heeft verschillende leuke
goedkope en duurdere au-
to's voor u. Vele verschillen-
de merken. Tev. het adres
voor gebruikte meubelen.
Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-416388.
Te koop GEVRAAGD per-
sonenauto's en alle types
bedrijfsauto's. Steeds voor-
radig plusm. 100 occasions
tegen superlage prijzen.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmen. 04405-2896.
OMEGA 2.0 i '88; Astra 1.41
GL '92; Kadett 1.3 Club '89/
'85; Sedan '86; Kadett 12 S
'81 en '84; Corsa TR 1.3 '87;
Denneman Automobielbedr.,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.

Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610 ook 's avonds.
Fleischeuer Automobielen
MGA CABRIO gerest. '56;
MGA coupé '61; MGB Ca-
brio gerest. '64; MGB GT
'77; MGC Cabrio ongerest.
'69; TR 6 '75; Lancia Bèta
coupé '80; VW Kever 1303
Cabrio orig. '72; Porsche
924 '81; Porsche 944 '86;
Porsche 911 SC '78; Merce-
des 260E'86; BMW 320i6
cyl. M tech. '85; Opel Corsa
1.2S'86; Opel Veetra 1.8 S
'89; Mitsubishi Colt 1.2 GL
'84. Amstenraderweg 81
A+B, Hoensbroek. Tel. 045-
-217944.
Te k. div. inruilers met APK v.
a. ’750,-. Autobedrijf Gebr.
Dominikowski, Locht 38,
Kerkrade. Tel. 045-420209.
Te k. Opel KADETT, bwj. '80,
met APK; Peugeot 305, bwj.
'83, APK. Te bevr. Ringstr.
18, Hoensbroek.
BOVAGBEDRIJF biedt aan:
VW Golf TD '88; Fiat Croma
2.0 'IE '89; Crysler Voyager
2.6 7-pers. '86; BMW 318i
'85; Mits. Lancer I.BD sta-
tion '86; Mits. Galant 2.0
GLX LPG '84; Fiat Panda
1000 Fire '87; Toyota Celica
1.6 ST '84 Amerik. uitv.; VW
Golf 1.1 '83. Plusm. 10 in-
ruilers met APK '94, per stuk

’ 1.500,-. Texaco Tanksta-
tion Nuth. 045-244947.
Najaarskorting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bel en kom nu!!!!!!!!!!!!!!!!!lü
Siërra 2.0 CL 5-drs nw type
'87; Ford Escort 1.4 CL nw.
type, '87; Mazda 323 GLX
HB '87; Mazda 626 2.0iGT s-
drs. '87; Opel Manta 2.0 GSi
aut. '85; VW Golf 1.6 GTS
'85; Mazda 323 1.5 Sedan
'83; Mazda 323 1.3 '81; Gar.
serv. mr. en financ. mog.
Autobedrijf DORTANGS,
Altaarstr. 2 Schinnen. Tel.
04493-2211
Wist u het nog niet??? Auto-
bedrijf G.G. verkoopt auto's
met een ANWB-techno
overzicht (controle op meer
dan 200 punten aan de auto)
en met een degelijke garan-
tie. Komt u vrijblijvend kijken?
Al onze auot's staan met
prijs en andere gegevens op
ons bedrijf. Ons adres is
Heerenweg 284/286, (grote
weg Heerlen-Brunssum).

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
RAPIE vraagt loop-sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-512924/046-519637

Bedrijfswagens

Bankers Bedrijfswagens B.V.
Rijksweg Noord 19, Echt.

Tel. 04754-82453.
Mitsubishi L3OOD H+L 5.000 km 10-1992
Mitsubishi L3OOD H+L 1989/1990
Mitsubishi L3OOD kort 1987/1989
Mitsubishi L3OOD personenbus GLX . 1990
Mercedes 508D met meubelbakBE 1985
Mercedes 307Dkort 1986
Mercedes 207Daannemersuitv 1988
VW LT4OD pick-up dub. cab. open laadb. 4 mtr 1987
VWLT2BDH+L, 1988/1990Opel Kadett combo diesel 1992
Toyota Hi-Ace D-lang 1989
ToyotaLite-Ace D 1986
ToyotaLite-Ace Benzine 1989
Subaru bestel ElO 45.000 km 1987
Citroen C2SD pick-up 1988
Nissan Vanette D 1985
Ford Transit D semi H+L 1989/1991
Ford Transit D semi H+kort 1989
Mazda E22OÖD aannemersuitv 1990
Mazda E2200D bestel 1990
Toyota Hi-Ace D personenbus 1986
Iveco 30-8Dverhoogd-verlengd45.000 km 1990
Mercedes MBIOOD geïsoleerd met koeling 198g
Golf Caddy D Hardtop 1990

Inruil en financ. mogelijk. Alle auto's worden APK gekeurd.Onderhoud eigen werkplaats. Geopend ma t/m vrijd. 8.00-
-19.00 uur. Zaterdag van 9.00-16.00 uur of na tel, afspraak.

"BedrijfswagencentrurrfÈcht"
Industriegebied "De Berk"

Ampereweg 2, Voltaweg11.Tel. 04754-87455. Fax. 04754-87455.In overdekte showruimte en buitenplaats plm. 200 stuks.
Ruime keuze plm. 200 stuks bestelbussen (groot en klein)
personenbussen, Piek Up's en bestel-Van's, alle merker
en types en bw.jaren o.a Ford Transit, Mercedes, Toyota
Hiace en Lite-Ace, Mazda, Peugeot J5, Volkswagen LT er
Transporters, Nissan Urvan en Vanetta, Fiat Citroen, Mit-
subishi L3OO, Renault Travic en div. types met meubelbak.

Inruil mogelijk, vertrouwde garantie, 3 tot 6 mnd.
Jonge bussen 1 jaar garantie.
inkoop-verkoop import-export

Geopend van 9.00-17.00 's zaterdags van 9.00-15.00 uur.
Eventueel 's avonds na telefonische afspraak.

BEDFORD 350 CF, bwj. '79,
met open laadbak, dubbel
lucht, laadvermogen 2.000
kg, met pas grote beurt,
nieuwe banden, ook te ma-
ken als oprij-auto, vr.pr.
’3.250,-. Na 17 uur tel.
04492-4534.
CITROEN BK 19 TG diesel
station, grijs kent. '91, wit,’14.500,- excl. Auto Wee-
kers. Tel. 04906-1387.
FORD Escort 55 1300 be-
stel, 5-'B6, blauw, 85.000
km. ’4.950,- excl. Auto
Weekers. Tel. 04906-1387.
NISSAN Vanette diesel
6-'B9, wit, 70.000 km.

’ 12.750,-. Auto Weekers.
Tel. 04906-1387.
VOLVO 240 GL station, grijs
kent. 9-'B9. LPG ob. 90.000km. ’13.950,-. Auto Wee-
kers. Tel. 04906-1387.
FIAT Ducato diesel 10-'BB,
90.000 km. ’11.450,-excl.
Auto Weekers. Tel. 04906-
-1387.
OPEL Corsa 12 S grijs kent.
10-'B6, rood, ’ 5.950,-excl.
Auto Weekers. 04906-1387.

OPEL Kadett 1.7 diesel sta-
tion, grijs kent. 6-'B9, wit,
’10.950,- excl. Auto Wee-
kers. Tel. 04906-1387.
PEUGEOT 309 KA diesel,
grijs kent. 12-'9O, wit.
’11.950,- excl. Auto Wee-
kers. Tel. 04906-1387.
Met werk geen APK wel
goed rijdend, FIAT 238,
dubb. cab., bwj. '80; Renault
Estafette, bwj. '81, motor
defekt; VW LT 28 diesel met
ramen '81, ’2.500,-; Mer-
cedes 407, bwj. '77, goede
motor, nw. remmen en ban-
den, nw. platte bak,
’3.900,-; Renault Traffic '81
1.4, benz. nw. motor, rek. t.i.
Van Bovagbedrijf 045-
-244947.. :, :: . ;; ;::: . ;. .... ..... .

Onderdelen/ace.
Let op! PG carstyling Bom,
de VELGENSPECIALIST
van het zuiden. Doorlopend
aanbiedingen. Nu 5-spaaks
velgen voor VW, BMW, Ford,
7x15 met banden 195/50 x
15 nu ’1.395,- all in. De
Tramweg 14, Holturn Bom.
Tel. 04498-57579.

Wintersporters opgelet
* Weissenfels sneeuwkettingen met de

magnetische snelsluiting
* Thule ski-boxen in verschillende uitvoeringen
* Ski- en allesdragers in diverse uitvoeringen,

voor elk type auto!
* Voor de vakantie eerst even naar

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Ink. verk. gebr winter-zomert^ koop 4x4 alu. VELGEN
BANDEN, 10-17". Passart- "5' %et

T *' ffl °fi ciï?
vA/on -ïg wri ode oooR7<; Nissan of Toyota, ’ 1.000,-.weg 39, Hrl. 045-222675. Te

,
045.445093.

——————^i m̂

Motoren en scooters
"■;"!" : : : :-'' '''"'"'~'~ "■"' " ! : ;:■,■■.■■■■.■■■..■.■.,■■;■, ;;,.,■■:■

BMW R 75 6 met zijspan
zeer mooi. Tev. electronisch
orgel. Tel. 045-310149.
OLDTIMER Moto Guzzi C 7t.
'70, als nieuw, ’ 15.000,-;
russische motor merk
Voskhod 175 cc, 2 strook,
opknapper, met onderd.,

’ 800,-; motorblok voor
BMW R6O/6 compl. met div.
onderd. voor BMW Boxer
’600,-. 045-316995.
SUZUKI Crossmotor, 50 RM,
bwj. '91, voor 4-8 jr. i.nw.st.
vr.pr. ’ 1.250,-. 046-515752.
YAMAHA RD 350 LC YPVS,
bwj. nov. '89, z.g.a.nw. vr.pr.

’ 7.250,-. Tel. 045-440696.
Te k. gevraagd INSTRUC-
TIEBOEK plus koffer Yama-
ha XS 400. Tel. 045-422638.
Te koop HONDA Shadow
VT 1100, bwj. '89. Tel. 045-
-327561.
Te k. t.e.a.b. SUZUKI GSX
1100 R, zeer mooi, km.st.'
6.000, '90 en kindermotor
Honda KR 80 4-takt v.a. plm.
9jr. Tel. 045-226902.
CHOPPERS!!!! Niet de
meeste, wel de mooiste,
tegen winterse prijzen. Maas
Motoren, Jongmansweg 51a,
Heerlen. 045-229236.

Te koop SUZUKI GSX R
750 W, nw. model '93, blan-
co kenteken, ’ 1.500,- on-
der nw.pr. Tel. 045-313295.
Zeer mooie HONDA VF 750
Shopper, bwj. '86, km.st.
23.000, kl. bordeaux, met
special paint en access.

’ 6.750,-. Tel. 045-210370.
Te koop HONDA 500 XL,
bwj. '85, i.z.g.st. vr.pr.
’4.350,-. Tel. 045-441044.
ZUSPANMOTOR merk M72
boxermotor, bwj. 1945, vr.pr.

’ 3.250,-. Klassiek zijspan

’ 650,-. Tel. 045-445093.

Aanhangwagens
Te k~ AANHANGWAGEN
2.00 m x 1.15 m., bovenstel
geh. RVS met deksel, plm.
1.00 m hoog, fietsdrager met
imperiaal. Tel. 045-453406.
Gesloten AANHANG-
WAGENTJE te koop voor
div. doeleinden geschikt.
Ransdalerstraat 137,
Ransdaal.
Te koop AANHANGWAGEN
in nw.st. 1.95 mtr x 1.15 mtr
x 35 cm. Tel. 045-251304.
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.

(Brom)fietsen
■ —■^—i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^——in i ■■■ ■ i———■—*■■■■

10-jarig bestaan van de Firma
Bert Reekers Tweewielers

van 15 t/m 24 december
ATB buitenband 26 x 2.1, smokeprofiel ’ 11,50

ATB binnenband Vitoria ’ 3,95
Rolls zadel div. kleuren ’ 39,95
Cateye mity 2 comp. ’ 49,95

Tioga. bar.ends alu. lang ’ 40,-
Tioga. bar.ends alu. kort ’ 38,-
Cinelly ATB stuurlint ’ 14,50
3 x compl. KT. groep ’ 895,-

-1 x compl. 600 AX groep 12 v. ’ 450,-
-1 x compl. Campagnolo Record ’ 995,-

Verder op alles behalve aanbiedingen en bromfietsen 10%
korting op iedere aankoop van 15 t/m 24 december.

Willemstr. 85, Heerlen. Tel. 045-726840.
VESPA Ciao, 1990, blauw-
wit, sterwielen, div. extra's,

’ 725,-. Tel. 04492-6009.
Te k. SUZUKI TSX 50, bwj.
'89, i.z.g.st. plus verz. en
helm, vr.pr. ’1.000,-. Tel.
045-222266.
Te koop YAMAHA 50, bwj.
1982, vr.pr. ’450,- mcl. W.
A. verz. (geldig t/m 30 april-

'93). Telefoon 045-442123.
Te k. MOUNTAINBIKE, 6-
-10 jr. ’ 125,-. Gravenweg 23,
Landgraaf. -
Uw fiets SNEL en vakkundig
gerepareerd? Rijwielspe-
cialist in 't Station Heerlen. 7
dagen per week geopend.
Jeugdfiets MOUNTAINBIKE
Raleigh Mustang met extra
verlichting en spatborden, pr.
’495,-. Tel. na 17.00 uur
045-419715.

Te koop HONDA Vision, bwj.
5-92. Tel. 045-461642.
Te k. weg. dienstplicht YA-
MAHA DT LC 50 cc, pr.n.o.t.
k. Tel. 045-258788.
Te k. YAMAHA DT, bwj. '87,
pr.n.o.t.k. Tel. 046-581648.
DAMES-SPORTFIETS,
lichtgew. merk Batavus, 12-
-versn., in uitst.st. ’300,-.
Tel. 046-378354.
Te k. YAMAHA DT met LC
onderdelen. Tel. 045-
-250569.
Te k. VESPA, Puch Maxi en
snorbrommer. 045-422115.
AANBIEDING tot 31 dcc.
Vespa Sfera aut. ’4.350,-
-metallic kleur kortint ’355,-.
U betaald pas op 1 febr. '93.
Fiets en schaatssport Re-
kers, Brunssum. Tel. 045-
-252361.

Sport & Spel
De Handbalver. Plan Keukens Margraten vraagt m.i.v. het

seizoen '93/94 een
hoofdtrain(st)er

voor haar DS 1+2 team uitkomend in de 3e divisie en
1e klasse.

Voor verdere informatie en/of inlichtingen, gelieve kontakt
op te nemen met de secr. Dhr. F. Bosch, tel. 04458-1873

(na 18.00 uur).

SPORTMASSAGE: ont- 'spannend/stimulerend.
(Geen sex). 043-251939.

Zonwering
Te k. aluminium ROLLUI-
KEN, 2.17x1.84cm. Hunze-
str. 14, Heerlen.

Wintersport
Te k. 2 paar LANGLAUf-
SKI'S, mt. 37 en 42, compl.,
t.e.a.b., i.z.g.st. Tel. 045-
-241934 na 18 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zeeland

Met Kerst in
luxe bungalow aan zee

aantrekkelijk kerstarrangement in 4-pers. bungalow op
5 sterrenpark. Arrangement: 24-28 december: ’ 350,-

Breskens. Tel. 01172-3220 (7 dagen per week)

Caravans/tenten

Caravans Henk Cortie B.V.
Brstner en Hobby

Koop nu voordelig! Speciale aanbiedingenwegens plaats-
gebrek door de bouw van.nieuwe showroom! De nieuwste

1993 modellen en riog enkele 1992 modellen.
Tevens uitstekende gebruikte caravans.

Pannenweg 8, Nederweert. Tel. 04951-31914.
CHATEAU EN HOMECAR
Onze ex-verhuur caravans

zijn nu in de aanbieding met
gigantische kortingen, wees
er snel bij want op is op!
Ralon caravans

Donderdag koopavond.
Brommelen 58 A, Geulle.

Tel. 043-645079.

Sta-caravans
Door eigen import de

grootste keus, tegen de
laagste prijs, nieuw en gebr.,

ook intr. voor handel en
verhuurders. Fin sta-toercar.

mog. Caravanbedr.
De Bergjes,

Schaapsbrug 2a, Roggel.
Tel. 04749-5079.

Te k. DETHLEFFS Beduin
390, eindk., 1989, toiletruim-
te, voort., 04498-54390
Te koop HOBBY 420 TM lu-
xe, 1988, toiletruimte, voor-
tent. Tel. 04498-54390.

Super-aanbod!!
Caravan-Voortenten 10 tot
50% korting, tenten, nu ko-
pen in '93 betalen. 10% kor-
ting 1001 kampeer- en cara-
vanacces. Nergens goed-
koper!! De Kampeermarkt,
Hastelwg 131, Eindhoven.
Zondag 13-12 geopend!!
Te koop diverse HOBBY ca-
ravans gebr., 4 mtr. 87, 88,
89.420 TM 88, 89, 90. R.v.
Gelrestr. 45, Nieuwstadt. Tel.
04498-54664.
Vouwwagens en Caravans
bij RIDDERBEKS! Kom
eens kijken in Koningsbosch
Prinsenb. 180, 04743-2213.
Te k. WILK 400 TD, bwj.'9l,
in nw.st., mcl. voortent. Tel.
09-32.89703379.
Te k. BEYERLAND Vitesse
380 28, 1988, langslaper
met eindkeuken, toilet en 4-
delig, luifel, i.z.g.st. Tel. 045-
-213741.

KERST-KADO'S, o.a. 2
pers. bijz. tent v. ’ 175,- n.v. I
’99,-; 220/12ven gas koelb.
v. ’6OO,- n.v. ’449,-; car. ■kluisje v. ’ 56,- n.v. ’ 36,-; 4
zits picknick kof.taf. v. ■’ 160,- n.v. ’ 119,-; car. opz.
spiegel v. ’47,50 n.v.
’19,50. Porta-Potty toilet v.
’155,- n.v. ’124,-. 20% :
voordeel op slaapzak, Iglo
tenten, Mepal serv. etc. etc. ;
Spec. aanbieding v. dak-
schuif en terrasluifels. ■’350,- tot ’9OO,- voord, op
trek- en seiz. car. voortent .
12V car. spot v. ’32,- n.v. i
f 21,-. Beige, wit en grijs op = 'op. Het juiste cadeau vindt U 'altijd bij "De Olde Caravan", 'Dr. Nolenslaan 141, md.
park Nrd. Sittard. Tel. 046- ■513634. 20 dec. koopzon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur.
De Olde CARAVAN. Uw
dealer voor Limburg v. Wilk-
Beyerland, Sprinter, Vitesse,
Quartz en Award tour cara-
vans. Nog enkele show en
verhuur caravans 1992.
Ruime keuze in gebr. cara-
vans voor serv. en kwaliteit
naar de echte vakhandel De
Olde Caravan, Dr. Nolens-
laan 141 md. park Nrd. Sit-
tard. Tel. 046-513634. 20
dcc. koopzondag van 12.00
tot 17.00 uur.
Te huur 4 gr. caravans met
voortent, aan de zee, ideaal
voor kinderen, 2 in SCHE-
VENINGEN en 2 in Bres-
kens. Tel. 04454-61668.

Te k. HOBBY 5.30 De luxe,
bwj 23-6-90, div. extra's,

’ 13.000,-. Tel. 045-462637.

Campers
Te k. org. Westfalia KAM-
PEERAUTO, bwj. '84, met
hefdak, ANWB gek. 045-
-216476 b.g.g. 04492-3311
Camper FORD Transit ruim,
2-pers. voort., enz.
f5.750,-. 045-316940.

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

Div. Vakantie

Kerstvakantie
8 dagen auto huren

6 dagen betalen v.a.f 232,-
-incl. BTW en 800 km.

S 045-724141
Bastiaans Autoßent

Spoorsingel 50, Heerlen.
(Huis)dieren

VANDAAG
grote vogelmarkt

in Makado-Beek. (Toegang gratis).

Briard-Pups
met stamb. St. Hubertus.

Te1.09-32.89.716270, 7 km.
van Maastricht.

GEDR.PROBLEMEN met
Uw hond? Bel M. Honings,
gedipl. gedr.therapeut.
Limb. Inst. Hondenopvoe-
ding. Tev. geh.cursus en
puppy-training. 046-510173
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-,
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
BRIARDPUPS te koop met
stamboom van kampioen-
afstamming, schrift, garantie.
Tel. 04752-1885.
Te koop PUPS Yorkshire-
terriers. Telefoon 043-
-473551.
Te koop wegens allergie
MALTEZER leeuwtje, reu, 3
jaar, met papieren, vr.pr.

’ 250,-. Tel. 045-310098.
Weg. omst. zeer goed tehuis
gezocht voor Am. STAF-
FORD Terriër, reu, 18 mnd.,
gestr.lijnd. 045-210575.
Te koop BOOMER-HOND-
JE, 6 weken oud. Tel. 045-
-257584.
Te k. Jack RUSSELL-PUPS,
ingeënt en ontw., ouders
aanw. Tel. 04976-42524.

Te koop 1 witte TOY-
POEDEL, reutje en 1 witte
Dwerg-poedel, reutje met
stamboom en ingeënt. Lid
van de RAS-ver. Tevens
witte dwergpoedel, reu 9
mnd. Kennel van Klein Nul-
land. Tel. 045-421767.
BOEMERS, tekkels, Mal-
the.sers wit, Schotse Terriërs,
Yorks Ter. Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.
Meisje 21 jr. biedt zich aan
voor het berijden en verzor-
gen van PAARDEN of pon-
nies. Tel. 045-227419.
Te koop BERNER-Sennen
pups, voll. ingeënt en ont-
wormd met prima stamboom.
Tel 04104-74851.

Gevraagd LANDSCHILD-
PAD en een papagaai voor
particulier. Tel. 045-325049.
Te k. KWEEKKOPPELS,
Bleekkop, Pennant en jonge.
Tel. 045-243616.
Te koop van part. zwarte
BOUVIERPUPS + teef van
41/2 jr. met stamboom, ing. en
ontw. Tel. 04257-9200.
Te k. Duitse HERDERPUPS
m. stamb., apart van kleur.
046-333979.
DWERGSCHNAUZERS,
zwart met stamb. Nusterweg
44, Sittard. 046-514659.
Te k. kweek-koppels congo-
grijze roodstaart PAPE-
GAAIEN. Tel. 046-749517.
Prachtige blonde BOU-
VIERPUPS, HD vrij, prima
stamboom, schrift, garantie.
Tel. 04138-75668.

Te k. AKITA Inu pups, volle-
dige garanties. Kennel Ere-
bor. Tel. 09-3211345971.
Riesen SCHNAUZERPUPS,
geb. 14-9-92, kl. peper en
zout, uitsluitend part., lid
NSC. Te1.04976-41933.
Te k. GOLDEN-RETRIE-
VERPUPS, 8 wk. oud, ing.
en ontw. Tel. 04138-78176.
Te koop lerse Setter PUPS,
10 wkn. met stamboom, in-
geënt en ontwormd. Inl.
04499-2237.
Te k. prachtige ROTTWEI-
LER-pups ingeënt en ont-
wormd. Tel. 04923-62960.
Div. tamme sprekende en
baby grijze ROODSTAAR-
TEN, blauwvoorhoofd- en
panama amazones en geel-
kuifkakatoes. Jonge grijze
roodstaarten nu ’5OO,- met
spraak- en gezondheidsgar.
Tevens mr., ink. en gesprei-
de bet. mogelijk. Morgen ge-
opend van 11.00 - 17.00 uur.
Tel. 046-375359.
KATTENLIEFHEBBERS
opgelet: 15 srt. whiskas nu

’ 1,79; 8 srt. miauw nu

’ 1,49; 4 srt. gourmet nu
’1,49; 8 srt. kittekat nu
’1,39; 6 srt. felix nu ’1,49;
3 srt. brekkies nu ’ 1,09; 7
srt. happy cat nu ’0,89; 10
blik v. ’ 7,90. Brokjes: 5 srt.
kittekat 400 gr. nu ’1,99,-; 5
srt. felix 300 gr. nu ’1,65; 2
srt. gr. felix 800 gr. nu ’ 3,79.
Kattebakkorrels: cassius 20
kg nu ’ 18,95; bio kat 20 kg
nu ’18,95; vitobel compact
4 kg nu ’ 11,95; 7.5 kg nu

’ 19,95; bogena wonderkor-
rel 6 kg nu ’ 16,95; puik fris
35 Itr. nu ’ 17,95. Morgen
geopend van 11.00 - 17.00
uur. D.S. Handels, Pr. Mau-
ritslaan 2, Beek.
Te k. gladh. Fox TERRIËR-
PUPS mooi en niet duur. Li-
beek 18, St. Geertmid. Tel.
04408-2544 b.g.g. 1416.
Te k. DWERGSCHNAU-
ZERPUPS met stamboom,
kl. peper en zout, lid NSC.
Tel. 04135-3736.
Te k. Siamese POESJES
ing. en ontw. zeer mooi en
lief. 09-32.89714994.
Te k. pups van POEDELS,
malthezers, langh. teckels,
zwarte spaniels, yorkshire-
terriers en leuke bastaard-
hondjes. Tel. 04958-91851.
Dag, geopend ook zondag.
Van boerderij GOLDEN-
RETRIEVERPUPS met pri-
ma stamboom, ingeënt, ont-
wormd. Tel. 04138-74213.
Te k.GOLDEN-RETRIE-
VERPUPS met stamb. In-
geënt, ontw. 04254-2709.
Te k. DALMATISCHE PUPS
ingeënt en ontw. met stamb.
schriftel. gar. Tel. 04138-
-76623 b.g.g. 04138-73394.
Te koop jonge KIPPEN, te-
gen de leg. Henk Ploemen,
Rimburg. Tel. 045-320229.
Maandag gesloten.
Te k. GOLDEN-RETRIE-
VERPUPS met prima stamb.
van uitm. ouders, ouders HD-
vrij, ingeënt en ontwormd.
Tel. 04118-1826.
NEWFOUNDLANDER-
PUPS, te k. 2 reuen, zwart, v.
kampioenafst., ingeënt en
ontwormd. Tel. 04752-1115.

Te koop nest Chinese
SCHAR-PEI'S, iets aparts,
tevens zeer kleine yorkshire-
terriers. Te reserveren voor
kerstmis. Tel. 046-757430. .
In- en verkoop van PAPE-
GAAIEN, Ara's en kaketoes.
Bleyerheidestraat 10, Kerk-
rade. Tel. 045-351340.
Te koop NEWFOUNDLAN-
DERPUPS bruin met stam-
boom, ingeënt., HD-gar. TeL
04750-22860.
Te k. Mechelse HERDERS
PUPS, ing. en ontw. goede
afstamming. 045-421539.
Te k. HAMSTERKOOI»
groot ’ 35,-; hamsterkooK
klein, ’25,-. 045-711754. ;
Op vakantie, Kerst, Oud en
Nieuw DIERENHOTEL
Abdissenbosch al 18 jr het
vertrouwde adres in per-3
soonlijke verzorging van uw
huisdier, c.v. verw. Voor info
of reserv. 045-317217. Vo-
gelzankweg 230, Landgraaf.
Te koop perzische POES-
JES met stamboom. Tel.
046-337967.
Te k. bijzonder mooie YORK-
SHIRE-TERRIËRS, ingeënt.
ontw. Tel. 04979-1246.
ATTENTIE! Sticht. Recrea-
tief Hondencentr. te Beern*
den geeft op maandag 14
dcc. a.s. informatie-avond fe
v.m. elementaire gedrags»
en gehoorzaamheidscurcus
in Manege Op gen Hek te
Voerendaal, voor alle hon-
den v.a. 12 wkn. Aanv.
20.00 uur. De cursus start
op maandag 4 jan. '93. Tel.
info. 04450-3935/2488 of
04492-3848.

>SANE dierenspeciaalzaak,
honden- en kattenvoer aan
de laagste prijs. Hondenren-

', nen, hekwerken en paar-. denboxen. Sane, Maastrich-
tersteenweg 198 in Maaseik,
(baan Maaseik richting Bil-- sen). Tel. 09-32.89562616.

'open van 10.00 tot 18.00 uur
ITe koop zwarte DWERG-
SCHNAUTZERS met stam-;boom, geboren 26-7-92.

1Tel. 04950-30527.
i -]
Te koop goedsprekende- grijze ROODSTAART met,kooi, ’450,-. 045-211948.

■Te koop mooie GROENEN-

"DALER reu, 1 jr., pr. ’150,-."

' Tel. 045-225108.
Van maandag t/m vrijdag,- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt

' u uw PICCOLO telefonisch

' opgeven. Tel. 045-719966.

Opleidingen
ANWB & Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& ZN, Europaweg Zuid 340,
Landgraaf. Tel. 045-321721
fax 324744 voor alle rijbe-
wijzen en chauffeursdiplo-
ma's; theoriecertificaat voor
AB in 4 weken op examen. .
CHAUFFEURS-OPLEI-
DING CCV-B start 19 de?

■ cember 1992. Aanm. noff
mog. Slagen is onze gar„
Lessen worden gegeven
door vakkundige leerkracht
ten. Verkeersschool Arno)--
dussen en Zn., Hoogstr. 20C
Landgraaf. Tel. 045-311631.

VoorPiccolo's
zie verder pagina 34
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Bewerken asbestplaten
Landgraaf opgeschort

Bedrijfschap schilders bekijkt dispensatie-aanvraag

Nog maar 18 werkzoekenden In district Heerlen

Tweehonderd douaniers
vinden nieuwe baan

andere werkgevers,
waaronder de politie en
de NS. Het douanedis-
trict Heerlen vulde daar-
naast 65 vacatures niet Hondenpension dient

forse schadeclaim in

’Gulpen moet uitspraak Raad van State respecteren’
hokken op de speelweide laten re-
gistreren. „Eerder had ik de inde-
ling van het terrein zelf gemaakt,
maar dat bleek achteraf niet toege-
staan. Met deze registratie mag ik
de hokken weer opbouwen."

DOOR LEON JEURISSEN

Het district Heerlen
vormde een werkgele-
genheidscommissie, die
hen hielp bij het zoeken
van ander werk. De
werkgelegenheidscom-

Randstad en daar bij de
douane werken of ander
werk zoeken in Limburg.
Veel douaniers kozen
voor de tweede mogelijk-
heid.

HEERLEN - Tweehon-derd douane-ambtenaren
het district Heerlen,

J*'e per 1 januari hun
baan dreigden te verlie-zer», hebben een nieuwebaan gevonden. Voor 18.douaniers wordt nog
ftaar vervangend werk
Sezocht."anwege de openstellingvan de Europese binnen-grenzen moest het dis-
trict Heerlen (Zuid- en
Midden-Limburg) van584 banen terug naar 302
arbeidsplaatsen, zo werd
begin 1991 bekend ge-
haakt.P.e douaniers konden
kiezen: verhuizen naar de

Het resultaat mag gezien
worden. Veertien doua-
niers zijn inmiddels ver-
huisd naar de Randstad,
36 bleken alsnog bij het
douanedistrictHeerlen te
kunnen blijven. Bij de
Belastingen in de regio
hebben 77 douaniers een
plek gevonden, terwijl 72
mensen, nu werken bij

72 douane-ambtenaren.

De 18 werkzoekenden
kunnen in 1993 nog bij
de douane blijven wer-
ken, maar ze worden ge-
detacheerd in de Rand-
stad. Daarnaast zijn ze
verplicht om aan een out-
placementproject mee te
doen.

De omscholing tot mi-
lieu-ambtenaar, waar de
douane hoge verwachtin-
gen van koesterde, is niet
zo succesvol gebleken.
Van de zestien cursisten
hebben er pas vier werk
gevonden.

De commissie gaf de
douaniers voorlichting
over het werken in de:
Randstad, stelde hen op
de hoogte gesteld van re-
levante vacatures en ver-
zorgde omscholing voor

missie voerde intensief
overleg met diverse in-
stanties die als mogelijke
werkgever in aanmer-
king kwamen.

GULPEN - Wilma Bollen van
het hondenpension Klein
Karsveld dient bij de gemeen-
te Gulpen een schadeclaim in
van enkele tienduizenden gul-
dens. Zij is het niet eens met
het afbreken van het tuinhuis-
je, buitenhokken, delen van
de afrastering en het vernielen
van aanplantingen door de ge-
meente.

„De gemeente gooit alle wapens in
de strijd om de zaak te vertragen,"
zegt Bollen. „Gulpen stuurde ons
een brief met het verzoek te stop-
pen met de geluidsoverlast. Maar er
werd geen norm vastgesteld. Mijn
buurman veroorzaakt in pieken een
geluidsoverlast van zeventig deci-
bel, terwijl de honden in het ergste
geval - in de morgenuren - deze
norm nieteens halen."Miljoenenbesparing bij aanleg van Zwart 5 Zuid

Openbaar aanbesteden
15 procent goedkoper

Ook heeft ze een fax gestuurd naar
de gemeente Gulpen om te zorgen
dat devergunning voor het honden-
pension vóór 1 januari wordt afge-
geven. Zo niet, dan stapt ze naar de
rechter om via een kort geding deze
vergunning alsnog te bemachtigen.

„Het protest van de omwonenden
via de spandoeken heeft lang ge-
noeg geduurd," meent Bollen.

Verder zal de pensionhoudster via
haar advocaat een kort geding aan-
spannen om de spandoeken in haar
omgeving te laten weghalen.

Bollen heeft inmiddels via het ka-
daster de percelen voor de buiten-

Sedert december 1987 is Bollen in
het bezit van een officiële kennel-
registratie. Zij wil niets liever dan
een hondenpension dat aan alle
wettelijke bepalingen voldoet. Maar
volgens de Gulpense is het samen
zoeken naar een oplossing niet mo-
gelijk. „Al deze procedures kosten
de gemeenschap veel geld, terwijl
men weet dat de Raad van State ons
in het gelijk stelt."

Duitse (16)
ontvoerd en
verkracht

HEERLEN - De gemeentepo-
litie van Heerlen heeft twee
mannen van 19 en 20 jaar oud
uit de Duitse plaats Baesweiler
gearresteerd, die ervan worden
verdacht een 16-jarige Duits
meisje te hebben verkracht en
van haar vrijheid beroofd. Dit
heeft een woordvoerder van de
politie vrijdagmiddag bekend
gemaakt.

MAASTRICHT - Gouverneur E.
Mastenbroek (61) heeft gisteren offi-
cieel zijn ontslag ingediend bij de
koningin. Dat is vrijdag van de kant
van het provinciebestuur meege-
deeld. Mastenbroek heeft gevraagd
het ontslag op 1 juli van het komend
jaar te laten ingaan. Op die dag zal
hij precies drie jaar commissaris van
de koningin zijn. Deze termijn kwam
hij eertijds met premier R. Lubbers
overeen, toen Mastenbroek gevraagd
werd om J. Kremers op te volgen.
Over diens opvolging ontstonden gro-
te moeilijkheden, omdat met name de
PvdA de kandidatuur van het CDA-
Tweede-Kamerlid R. Van derLinden,
oud-staatssecretaris, niet wenste te
steunen. Mastenbroek heeft zijn ver-
trek nu al officieel aangekondigd om
het kabinet de gelegenheid te geven
bijtijds een geschikte opvolger te vin-
den.

Mastenbroek dient
officieel ontslag in

MAASTRICHT - De provincie Lim-
burg stelt 55.000 gulden beschikbaar
om het midden- en kleinbedrijf (MKB)
kennis té laten maken met de moge-
lijkheden van industriële automatise-
ring. Volgens de provincie weten veel
bedrijven nog niet hoe ze met auto-
matisering om moeten gaan. De pro-
vincie stelt de subsidie beschikbaar
met als doel managers in het MKB in
te lichten over industriële automatise-
ring, zodat ze het vervolgens leren
gebruiken in het eigen bedrijf. Het
project duurt twee jaaren wordt uitge-
voerd door het Centrum voor Flexibe-
le Produktie uit Heerlen, dat onder-
deel uitmaakt van de Stichting Tech-
nologie CentrumLimburg (STCL).

Subsidie voor
automatisering

lieleden en kennissen van hartpatién-
ten te leren hoe ze moeten handelen
bij hartstilstand. Gebleken is dat een

enkele weken geleden door het AZM
en de DGD Maastricht is opgezet. In-
middels hebben zich zoveel mensen
aangemeld, dat een wachtlijst is ont-
staan van 400 belangstellenden. De
cursus is opgezet om partners, fami-

MAASTRICHT - Er is veel belang-
stelling voor de reanimatiecursus die

Veel vraag naar
reanimatiecursus

De twee mannen sleurden het
meisje donderdagavond rond
tien uur in haar wioonplaats,
hetDuitse Alsdorf, in hun auto.
Daarop verkrachtten ze haar op
een parkeerplaats langs de
autoweg. De Duitsers reden
daarop naar Heerlen. Eenmaal
in een gedoogzone voor prosti-
tuees, de CBS-weg, eisten de
twee dat hun slachtoffer daar
als prostituee zou werken.
Daartoe bedreigden ze het
meisje met een vuurwapen.

De Duitsers vroegen aan een
vrouw waar condooms ver-
krijgbaar waren op de tippelzo-
ne. Die verwees de mannen
naar een bus van het Consulta-
tiebureau voor Alcohol en
Drugs in de buurt. Het meisje
moest de condooms daar gaan
halen. Aangekomen in de bus
verzocht het meisje aan de
CAD-medewerkers de politie te
alarmeren. Die kon het tweetal
donderdagavond laat arreste-
ren.

(ADVERTENTIE)

Leon Martens
Juwelier

GENÈVE

\'*-*ionsstraat39-4 1. Wyck/Maastncht I
Telefoon043-214523 Jf

(ADVERTENTIE)

MP-LEDERMODE
houdt morgen 13

december
restantenverkoop

van lederen kleding uit al
haar filialen.

Verkoop in onze zaak in
HEERLEN

VAN
10.00-17.00 UUR
Tevens is er de nieuwe

collectie Lammy-coats uit
eigen atelier en in alle

kleuren.

MP-LEDERMODE
Saroleastraat 61

(200 m. vanaf station)
Heerlen 045-742140

De Socialistiese Partij - die de
kwestie openbaar maakte - blijft
bij haar eerder ingenomen stand-
punt dat de woningvereniging alle
asbestplaten moet verwijderen. De-
ze partij was gisteren ook betrok-
ken by het overleg.

Hoofdopzichter J. Sijen van de wo-
ningvereniging heeft goede hoop
dat de toestemming door het be-
drijfschap wordt verleend. „Uit de
discussie is gebleken dat het schil-
deren van de panelen niet onder
'bewerking' valt zoals dat omschre-
ven staat in de CAO," aldus Sijen.

LANDGRAAF - De woning-
vereniging Schaesberg moet
ontheffing aanvragen om de
asbest borstweringen van de
flats Achter den Winkel te
kunnen schilderen. Dat is de
uitkomst van het overleg dat
gisteren plaatsvond tussen
verschillende instanties waar-
onder de Arbeidsinspectie en
de Hout- en Bouwbond CNV.

Qe nieuwe weg Zwart 5 Zuid in
ostelijk Zuid-Limburg valt door
Penbare aanbesteding zelfs sen-

'^«oneel goedkoper uit. De aan-
estedingssom was begroot op 5,4

maar de aannemerscom-
onri Lintzen/BLM voert de
.Puracht voor twee miljoen min-
ff f Uit
Vl* zegt het Heerlense hoofd van!?e afdeling Inkoop en Aanbeste-
jng Hans Paulissen. Tijdens een
6tttinar van deverenigdeKamers
ari Koophandel hield hij in Bom
e 1 lezing over de voordelen van
inbaar aanbesteden.

Bestuurderen
P hekelde de houding
?"} de Limburgse bestuurderen.

mijn lange ervaring kan ik u. rzekeren dat openbaarheid bij
niet de eerste

heeft bij de bestuur-

.°lgens Paulissen zijn burge-. yeester en wethouders tevreden
de i?e aanbesteding maar binnen
eoli groting blijft "Dan hoeft het

Uege namelijk niet terug naar
t 6 raad. Ook de ambtenaren zijn
?
.yreden dat ze binnen deraming

%W gekleven en de aannemer
l *> Want zijn prijs is bij onder-
y^dse aanbesteding niet onder
h, te grote druk tot stand geko-ge.."
V^lissen noemt dit verspilling
ge

n overheidsgelden, ook omdat
fJ^^nten vaak vertrouwen op
h^Se rijksbijdragen voor grote
r°Jecten.

Vq Heerlense ambtenaar pleitw.r gezamenlijke inkoopcombi-
van Limburgse gemeenten.

ya^ gemeenten laten in deze tijd
«en ezuinigingen een enorm ar-
h<^aal Van niet benutte mogelijk-cdeden liggen."

# 's Lands oudste
kerstmarkt siert nog
tot en met 22
december de directe
omgeving van de
Pancratiuskerk in
Heerlen. Stands in de
vorm van
vakwerkhuisjes,
Glühwein, cadeaus,
een muziektent en een
sfeervolle aankleding,
met nieuwe
verlichting. Voor het
eerst doen ook Akense
standhoudersmee.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Directie fabriek ontkent
schuld aan zoutzuurwolk

Dispensatie
Daarvan is René Lahoye, districts-
bêstuurder van de CNV, niet hele-
maal overtuigd. „Wij hebben de
woningvereniging geadviseerd dis-
pensatie voor het schilderen van de
platen aan te vragen. Woensdag zal
het Bedrijfschap voor schilders tot
een oordeel komen."

Europees
j£ulissen wyst er ook op dat de
ven Pese richtlijnen voorschrij-
van voor een aanbesteding
Prin I?linstens twaalf miljoen in

t
Pc alle Eur°Pese bedrijven

kunnen meedingen. Voor
emsommen van boven de

De y gulden moeten in princi-
ltü a"e Nederlandse bedrijven
">ÊHnfn inschrÜven.

Ns een onderzoek van Bin-
niandse Zaken weten slechts

bii g gemeenten dat de rechter
aanhVertreding van de Eur°Pese
opu estedingsregel een boete kan
aan Sgen tot tien procent van de
op 'neemsom," merkt Paulissen

Kerstmarkt
geplunderd

WEERT - De politie van Weert heeft
een 22-jarige man uit die plaats, die
verdacht werd van diefstal, aange-
houden in een biechtstoel in de Marti-
nuskerk. Daar had hij zich voor de
politie verstopt. De jongeman trok de
aandachtvan depolitie, omdat hij met
een gevulde rugzak door de stad fiet-
ste. Hij was al eerder gesignaleerden
werd bovendien door de politie ge-
zocht. Nog voordat de politie hemkon
aanhouden vluchtte hij in de kerk.
waar hij even later werd opgepakt. Hij
bleek enkele gestolen kledingstukken
bij zich te hebben. Tijdens het ver-
hoor in het politiebureau 'biechtte' de
jongeman op dat hij 'op bestelling
was gaan winkelen.

Dief aangehouden
in biechtstoel

MAASTRICHT - Mega Limburg en
KNP Maastricht hebben gisteren de
contracten getekend voor de bouw
van een warmtekrachtcentrale aan de
Biesenweg in Maastricht. Deze nieu-
we warmtekrachtinstallatie zal in ja-
nuari 1995 klaar zijn. De kosten van
het project bedragen negentig miljoen
gulden. KNP en MEGA Limburg me-
nen dat het milieu zeer gediend is
metde nieuwe warmtekrachtcentrale,
omdat energie wordt bespaard en
kooldioxide-uitstoot wordt beperkt.

Nieuwe centrale
Mega en KNP

LANDGRAAF - Een 32-jarige man
werd donderdagavond op de Toeris-
tenweg in Landgraaf met eenvuurwa-
pen bedreigd en van zijn fiets be-
roofd. Rond 18 uur eisten twee
mannen in de buurt van de grote par-
keerplaats geld. Het slachtoffer ver-
klaarde dat de overvallers daarbij een
vuurwapen hanteerden. Toen de man
aangaf geen geld bij zich te hebben,
namen zijn belagers zijn fiets mee.

Gewapende overval
op Landgravenaar

VALKENBURG - Bij een inbraak in
de gemeentegrot van Valkenburg is
een groot aantal goederen ontvreemd
van ondernemers die met een stand
deelnemen aan de kerstmarkt in de
grot. De daders zijn via de ingang bij
het Sprookjesbos aan de Sibbergrub-
be de gemeentegrot binnengegaan.
Via de onderaardse gangen kwamen
ze uiteindelijk in het deel van de grot
terecht waar de kerstmarkt plaats-
vindt. De meeste ondernemers heb-
ben aangifte gedaan. De politie Val-
kenburg stelt een nader onderzoek in
en gaat ervan uit dat de daders be-
kend moeten zijn geweest met het
gangenstelsel in de grot.

vrij hoog percentage mensen overlijdt
door acute hartstilstand.

Volgens de bedrijfsleiding van
de fabriek treft de werknemer
die bezig was met het vullen van
de fatale opslagtank geen enkele
blaam. „Tijdens het vullen van
de tank hoorde hij een vreemd
geluid en de computer gaf aan
dat er iets niet goed was.

Verder werd overeengekomen dat
eventueel beschadigde panelen' op
de balkons van de flats door andere
borstweringen, zonder abesthou-
dende materialen, vervangen wor-
den.

Vervangen

Zolang er geen uitspraak is zal de
woningvereniging de onderhouds-
werkzaamheden aan de borstwerin-
gen opschorten.

Hij heeft toen meteen de nood-
stop ingedrukt, maar dat mocht
niet meer baten. De ventielen
sprongen eruit en het zoutzuur
ontsnapte," aldus de directie.

De oorzaak van het ongeluk is
nog onbekend. Verschillende on-
derzoeken van de Akense politie

AKEN - De directie van de che-
micaliënfabriek Scheins in Aken
zegt geen schuld te hebben aan
het ongeval met de ontsnapte
zoutzuurwolk afgelopen woens-
dag. De tank waaruit de dampen
ontsnapten, werd goed onder-
houden en menselijke fouten
kunnen niemand worden aange-
rekend, zo stelt de directie in een
gisteren uitgegeven verklaring.

Woensdagmiddag werd in Aken
de noodtoestand uitgeroepen na-
dat een hoeveelheid van 30.000
liter zoutzuurdamp was ontsnapt
uit een lekkende opslagtank van
de chemicaliënfabriek Scheins.
Drie personeelsleden raakten
hierbij bewusteloos en werden
later met ademhalingsproble-
men opgenomen in het zieken-
huis.

duiden op sabotage, maar enige
zekerheid hierover bestaat nog
niet.
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Het 25-jarig huwelijksfeest was voor ons een
onvergetelijke dag.
Wy willen iedereen hartelijk danken voor de
geweldige belangstelling, bloemen, cadeaus en
gelukwensen.

Miep en Jan Meijers-Feijen
Maurice en Ine
Evelyne en Mare

Brunssum, december 1992,
Mozartstraat 5.

DANKBETUIGING
De honderdste verjaardag was voor mij een

onvergetelijke dag.
I lkWil iedereen hartelijk danken voor debelangstelling,

bloemen, cadeaus en de vele gelukwensen.

Mevr. Janna Otten-Trinks
Firenschat Kerkrade-West

i t
! Omringd met veel liefde en zorg van ons allen,
J is heden in haar 92ste levensjaar, voorzien van
; de h. sacramenten, van ons heengegaan, mijn
J- lieve vrouw, onze dierbare moeder, schoonmoe-
«der; groot- en overgrootmoeder, schoonzuster,
°. tante en nicht

Maria Baggen
echtgenote van

JohanKikken
Gulpen: Johan Kikken

Simpelveld: Mathieu Kikken
Rika Kikken-Welte

Mechelen: HarrieKikken t
Keetje Kikken-Cratsborn

Nijswiller: Paula Bröcheler-Kikken
Casper Bröcheler

Partij: Anneke Nix-Kikken
Egide Nix

Wahlwiller: Marietje Jeukens-Kikken
Hub Jeukens

Margraten: Lily Vaessens-Kikken
Hub Vaessens

Mechelen: Fientje Essers-Kikken
Gerard Essers

Nuth: Martha Cratsborn-Kikken
Twan Cratsborn
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Baggen
Familie Kikken

6271 CZ Gulpen, 10 december 1992
Bejaardenhuis Dr. Ackenshuis
Willem Beekmanstraat 2, kamer 406
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 15 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Johannes de Doper te Mechelen,
gevolgd door de begrafenis op het r.k. kerkhof
aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Avondmis maandag 14 december om 19.00 uur. in voornoemde kerk.

JDe dierbare overledene is opgebaard in de
(rouwkapel Sjalom, Hilleshagerweg 11 te Meche-
!len. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.
IWilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-

■ schouwen.
———————■ ————J■

I ï~~ I
I Met grote droefheid geven wij kennis, dat ge-

heel onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men onze zus, tante en nicht

Gerda Tossaint
echtgenotevan wijlen

JohanKühnen
bevriend met

JozefWelkenhuizen
Zij overleed, voorzien van de sacramenten, in
de leeftijd van bijna 70 jaar.

Familie Tossaint
Familie Kühnen
Familie Welkenhuizen

6373 KS Nieuwenhagen, 8 december 1992
Heigank 64
De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden.

t
,/dles heeft zijn tijd.
Wij houden van je."

Veel te vroeg voor ons, is, na een leven dat was
gevuld met liefde, eenvoud, hulpvaardigheid en
zorgzaamheid, kalm en vredig van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
zoon, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Ger Jacobs
echtgenootvan

Hennie Schepers
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten
der zieken, op 43-jarige leeftijd, in het zieken-
huis te Maastricht.

Landgraaf: Hennie
Erik
Ivette
Familie Schepers
Familie Jacobs

6374 RT Landgraaf, 11 december 1992,
Korenbloem 6.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal worden opgedragen op woens-
dag 16 december om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef te Waubach.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.10 uur
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Dinsdag 15 december wordt de overledene bij-
zonder herdacht in een eucharistieviering om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk; vooraf
om 18.40 uur rozenkransgebed.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32, dagelijks
van 18.15 tot 18.30 uur.

Verslagenheid overheerst bij het overlijdenvan
onze collega

Ger Jacobs
Onlangs vierde hij nog zijn 25-jarig ambtsjubi-
leum.
Wij leerden hem kennen als een doorzetter die
grote voldoening vond in het behulpzaam zijn
van klanten en collega's.
Zijn vrouw en kinderen wensen wij alle sterkte
toe.

Namens de collega's van de
bedrijfseenheid Pensioenen,
de directeur, mr. P.H.G. van Heugten

Met ontsteltenis vernamen wij het overlijden
van

Ger Jacobs
Hij werd 43 jaar.
Ger Jacobs was tijdens zijn 25-jarige loopbaan
bij het fonds een bekwaam collega. Ondanks
zijn ziekte bleef hij vol goede moed.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en
kinderen. Wij wensen hen de kracht om dit ver-
lies te dragen.

Namens alle ABP-collega's,
president-directeur
mr. drs. M.A.K. Snijders

Met grote droefheid hebben wij het overlijden
ervaren van onze collega

Ger Jacobs
Wij verliezen in hem een fijne collega en zullen
hem in herinneringhouden als iemand die altijd
beschikbaar was voor anderen.
Grote waardering hebben wij voor zijn doorzet-
tingsvermogen. Zijn steeds aanwezige optimis-
tische levenshouding was een voorbeeld voor
ons allen.
Wij wensen Henny, Eric en Yvette veel sterkte
in deze voor hen zo verdrietige tijd.

Namens de collega's van de
Produkteenheid Vervroegde Pensioenen,
het hoofd, H.M.J.A. Jaspers

Wat blijft is de liefde.
Groot is de leegte die zij achterliet.
Dankbaar blijvenwij gedenken
wat zij voor ons betekende.

De plechtige eerste jaardienstvan mijn moeder

Mia
v. Barneveld-Steland

zal plaatsvinden op zondag 13 december a.s. om
10.30 uur in de parochiekerk Heilige Bernadette
te Abdissenbosch.

Margot Verreek-v. Barneveld
Jo Verreek

iEEN GRANDIOZE NIEUWE COLLECTIE MODERNE BANKSTELLEN, M
r—l !NATUURLIJK INTERESSANT GEPRIJSD, VINDT U IN ONZE ZAAK L_

LOCHT 2 KERKRADE.

■ ev> <s&& v| M
B\ „U\ee^ .o^ja- **^mtm%MW\Wa\ \&^ o,tP> -***& BB

I t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, mijn lieve vrouw,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Lottie
Gouweleeuw-Bodelier

echtgenote van

Jan Gouweleeuw
op de leeftijd van 60 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: JanGouweleeuw
Hoensbroek: Marian en Harrie

Linssen-Gouweleeuw
Roger, Tamara
Familie Bodelier
Familie Gouweleeuw

10 december 1992
Stuytstraat 5, 6431 NM Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 14 december om 14.00 uur in de Chris-
tus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd
door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Heden zaterdag tijdens de avondmis van 18.00
uur in voornoemde kerk bidden wij mede voor
haar zielerust.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 19.00
tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten 1ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I i"
Wat gaat hij toch vlug, de tijd.
De herinnering aan jouwillen we niet kwijt.
Die is zo dierbaar
dat hij bewaard moet blijven.
De grote leegte die jijachterliet,
is door niemand weg te nemen.
We zullen elkaar weerzien, later na een tijd
en dan voor altijd.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtge-
note, onze zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Elisa Jürgen
zal plaatshebben op zondag 20 december a.s.
om 11.30 uur in de parochiekerk van de Blijde
Boodschap te Kerkrade, Rolduckerveld.

W.R. Hrdina
Familie Jürgen

tHubertina Mestrom, 87 jaar, weduwevan Pierre
Aelmans. Corr.adres: Maasstraat 3, 6067 BC Lin-

ne. De plechtige eucharistieviering zal worden
gehouden heden zaterdag 12 december om 14.00
uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Lin-
ne.

tHubertus Koninkx, 88 jaar, echtgenoot van He-
lena Coenen, Brugstraat 2, 6096 AB Grathem.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 14december om 14.00uur in de parochie-
kerk van de H. Severinus te Grathem.

t Truus Rijks, 80 jaar, weduwe van Bair Hansen.
Corr.adres: Rutgerstraat 2, 6067 EG Linne. De

plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
maandag 14 december om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Martinus te Linne.

t Helena Gruisen, 82 jaar, weduwe van Antonius
Vossen. Corr.adres: Cornelishoflaan 5, 6042 ND

Roermond. Indachtig haar wens hebben de eucha-
ristieviering en crematie in besloten kring plaats-
gevonden.

Voor de vele blijkenvan deelneming ondervonden bij het plotseünge
overlijden van onze dierbare vader en opa

Pierre Hinskens
danken wü bij deze heel hartelijk. i

Een bijzonder woord van dank aan harmonie Laura en het Grego-
riaans koor Cantate Domino uit Lauradorp.

Martin Hinskens
Marianne Hinskens-Simons
Cerielen Vanessa

Weert, december 1992
De plechtige zeswekendienst wordt opgedragen op zondag 13 de-
cember a.s. om 11.00 uur in de kerk van de H. Theresia enDon Bosco
te Lauradorp, Landgraaf.

Voor het opgeven van familieberichten voor Reageren op
de krant van maandag, bestaat gelegenheid "2XSi"£SH'

op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 Bmti-NUMMER

uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886 Stuu[ uy. brjef (voldoende

r gefrankeerd)naar het
Limburgs Dagblad,

T . ,
_-^ , 7 postbus 2610,6401 DCLimburgs Dagblad_ nummer uit de advertentieIn de Cramer 37, Heerlen. te vermeiden.

WIJ BIEDEN U AAN:
Audi 80 diesel, grijsmetallic, 1e eigenaar 1987 21900-Audi 801.8 S, 90 pk, 1e eigenaar 1988 22 650*-Audi 80 1.8 S, 90 pk, verl., alu velgen, alarm, 1e eig 1988 23 450 -Audi 80 1.8 S, 90 pk, 1e eigenaar 1989 24.950-Audi 80 2.0, 90 pk, groen metallic, nieuwtype 1992 42 900-Escort 1.4 CL, metallic, 1e eigenaar 1989 15450 -Peugeot 205 XL, metallic, 1e eigenaar 1989 15950-
VW Passat CL Variant diesel, dakrail, 1e eigenaar 1987 15 450-VW Passat 1.8, 90 pk, 4-drs., 1e eigenaar 1990 29 750-VW Polo Fox 3-drs., 1.3 Itr 1990 15850'-Opel Corsa GL 1.3 Itr 1987 10.95o-! CL 1.3 Itr., 3-drs., leeigenaar 1987 14.750 -VWGolf CL diesel, 5-drs., metallic 1987 14 950 -.VW Golf CL Avance Comfort 1.8 Itr., 3 drs. .. 1987 15 950 -VW Golf C 1.6 Itr., 3-drs 1988 14.850!-VWGoIfC Turbo diesel, metallic, 1e eigenaar 1988 18.750,-

Deze auto's worden door ons volledig gegarandeerd

I t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons en vele anderen heeft betekend en vol
bewondering voor de wijze waarop hij de last
van zijn achteruitgaande gezondheid heeft ge-
dragen, geven wij kennis dat van ons is heenge-
gaanmijn lieve man, zorgzame vader, schoonva-
der, onze grootvader, mijn overgrootvader, onze
broer, schoonbroer, oom en neef

Gerard Hermans
echtgenootvan

Theresia Rademacher
Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, op
72-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Heerlen.

Landgraaf: Th. Hermans-Rademacher
Landgraaf: JoséBisschops-Hermans

Harry Bisschops
Middelburg: Resie Donlou-Bisschops

Wim Donlou
Jolien
Familie Hermans
FamilieRademacher

6371 DC Landgraaf, 10 december 1992
Kieskoel 81
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
crematie, zal worden opgedragen op dinsdag 15
december om 10.00 uur in de parochiekerk van
deH. Familie (Veldstraat) te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar vanaf 9.40 uur
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Maandag 14 december wordt de overledene bij-
zonder herdacht in een avondwake om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32, dagelijks
van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen bij de
ziekte ende crematie van onze lieve moeder,
schoonmoederen oma

Fienie
Brauers-Strolenberg

betuigen wij hierbij onze dank.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 13 december a.s. om 11.30 uur
in de St. Antonius van Paduakerk te Bleijer- .
heide.

tDor Lassouw, echtgenoot van Bertien Übags,
Bronweg 26, Heer-Maastricht. De uitvaartdienst

vindt plaats op maandag 14 december om 11.00uur
in deparochiekerk van St. Petrus Banden te Heer-
Maastricht.

tCatharina Gertruda Dupont, Vizierruwe 14,
Maastricht. De uitvaartdienstvindt plaats heden

zaterdag 12 december om 11.00uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Lourdes te Maastricht.

——■ i "

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde e» .
zorg waarmede zrj ons gedurende haar hele le-
ven heeft omringd, delen wy u mede dat oP
58-jarige leeftijd toch nog onverwachtvan ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze lieve moeder, schoonmoeder'
oma, dochter, zuster, schoonzuster, tante cD
nicht

Lies van Elteren
weduwe van

Herman Lankhorst
Riemst (B.): Ine Jans-Lankhorst

Jean-Pierre Jans
Mare,Petra

Heerlen: Alex anderLankhorst
Brunssum: HermanLankhorst

Sabine Bock
Familie VanElteren
Familie Lankhorst

10 december 1992
Pr. Bernhardstraat 19, 6443 AL Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijkB
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium va"
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake heden, zaterdag 12 december, o"!
19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendrik'
laan 378 te Brunssum, zal de plechtige uitvaart'
dienst gehouden worden op maandag 14 dccci"'
ber om 14.00 uur.
Samenkomst en vertrek vanafhet woonhuis o 1"

13.30 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op he
r.k. kerkhof aldaar.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dr. M.D.E. Koopmann " Drs. J.W.Kortleve I
plastisch chirurgen

De Wever-Ziekenhuis Heerlen

WIJZIGINGEN SPREEKUREN PER 1 JANUARII993 I
Dr. M.D.E. Koopmann Drs. J.W. Kortleve

nieuwe patiënten:
maandagmiddag woensdagmorgen

controle patiënten:
dinsdagmorgen maandagmorgen

donderdagmorgen vrijdagmorgen

Tel. (045) 76 66 40 (9.00 -12.00 u. en 14.00-15.30 U.)
De plastisch chirurgen zijn uitsluitendwerkzaam inhet j

De Wever-Ziekenhuis te Heerlen °|£j

De notarissen mr. E.M. Huyben en
mr. A.H.G. Wagemans te Geleen

deler} hierbij mede, dat de openbare
verkoop van het woonhuis gelegen te

Holturn, gemeente Bom,
Ankersweg 18,

welke openbareverkoop plaats zou vinden
op dinsdag 15 december 1992 om 15.00 uur
in café "Schreuders" te Holturn, gemeente

Bom,Kleine Dries 7,
geen doorgang vindt. y

c_-4i— AgendA
Provinciale Staten

vergadering 18 december 1992

1rovinciale Staten vanLimburg Grindwinningsgebieden en
vergaderen op 18december 1992om Privatisering Maasplassengebied
10.00uur in de Statenzaal van het 1991-1992.
Gouvernement, Limburglaan 10 te . j
Maastricht. De vergaderingen zijn VV ijziging Inrichtingsnota, inrich-
openbaar; iedereenkan de beraad- tingsplan en structuurvisiegrensvoor
slagingen dus vanaf depublieke hetnoorderlijk deelvan hetwaterrecrea-
tribune volgen. tiecentrum Eijsden enverkoop aan BV
OPietereplas.p de agenda van deze vergadering _ ,
staan o.m. de volgende onderwerpen: V oorstelom in te stemmen met de

V overall dealen het sluitenvan een
oorstel tot vaststelling van het overeenkomst met de grindproducenten

Provinciaal plan Jeugdhulpverlening enAqua Terra.
1993-1996. „

Dlrovinciale bijdrageaanNV Industrie-
e vaststelling van de toetsings- bankLIOF voor de jaren 1993en 1994.

kaders Schoolvoorzieningen Voortge- T
zet Onderwijs 1995voor Noord- en Intrekkingvan de Investeringspremie-
Midden-Limburg en voor Zuid-Lim- regeling regionale projectenLimburg
burg. per 1 januari1993.

V aststelling van de Nota Provinciaal Uevolledigeagenda is voor bezoekers
Monumentenbeleid. van de statenvergadering ter plekke

H beschikbaar,
et verslag inzakede subsidietoe- Deze agenda ligtoverigens metalle

kenningen Ontwikkelingsfonds bijbehorende stukkenter inzagein de
Limburg in 1992. bibliotheek van hetGouvernement. Niet

O alleen Provinciale Staten, maarook de
ntwerp-programma Ondersteuning vergaderingen van deVaste Commissies

Volwasseneneducatiein Limburg 1993. zijn openbaar.

AOpde volgende dagen en uren verga-
dviseringover de Plannen van deren de volgende commissies

Spreiding en Situering Voortgezet (eveneens in hetGouvernement, in de
Algemeen Volwassenenonderwijs en Veldekezaal):
Beroepsbegeleidend Onderwijs. 8 januari 1993,9.30uur

E Vaste CommissieEconomische Zaken
valuatie-onderzoek Ontwikkelings- 8 januari 1993,14.00 uur

fonds Limburg en vaststelling nieuwe Vaste CommissieFinanciënen
regeling voor het Ontwikkelingsfonds Algemene Zaken
Limburg. 15 januari1993,9.30uur

E Vaste Commissie voorRuimtelijke
valuatieBijdrageregeling Identi- Ordening

teitsorganisatiesLimburg met de 15 januari1993,14.00 uur
vaststelling van deBijdrageregeling Vaste Commissie Milieu, Verkeeren
MaatschappelijkeOrganisaties van Waterstaat
Provinciaal Belang Limburg. j

A Voorafgaand aan de commissie-
anvaarding van het budgethouder- vergaderingen hebben burgers

schapvoor herstel aardbevingsschade spreekrechtover onderwerpen die
aan hetcultureel erfgoed door de op de agenda staan.Deze agenda is
provincie Limburg. verkrijgbaarbij de ambtelijk

V secretaris van de commissie,
ergoedingsregelingStaten- en . - Insprekers dienenzich vooraf

Commissieleden. telefonisch via 043-899999 temelden
Vbijde ambtelijk secretaris van de

oortgangsrapportage Inrichting commissie.

Provincie ISsJFd Limburg
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Volgens mr Bakermans gebruikte
de ambtenaar, die bij het bedrijf ge-
luidmetingen deed, een verouderde
methode. De politierechter ver-
wierp de eis van officier van justitie
mr Posthumus van 5000 gulden.internationale concurrentie het hoofd te bie-

den en de eigen marktpositie in Europa te
versterken.

te hoogte. „Hij zou toch hebben
moeten weten dat de richtlijnen in-
middels zijn veranderd. De ambte-
naar heeft gewoon geblunderd."
Volgens de hinderwetvergunning
mag de fabriek 50 Decibel geluid
produceren.

Inmiddels is er een aanvraag inge-
diend om dat te verhogen tot 55
Decibel. Omwonenden klagen al
lang over het lawaai dat de fabriek
veroorzaakt. Maar het bedrijf zegt
zonder een investering van 2,5 mil-

joen gulden daar niks aan te kun-
nen doen. Zo veel geld zou een
bankroet betekenen.
Officier van justitie mr Posthumus
had daar geen boodschap aan. Hij
vond dat de kleiwarenfabriek een
'bron van overlast voor de omwo-
nenden is en daar maar wat tegen
moet ondernemen. Posthumus twij-
felde ook niet aan de betrouwbaar-
heid van het rapport van de ambte-
naar.
Saillant detail was overigens dat de
zitting af en toe werd overstemd
door slopers die tegenover de recht-:
bank aan het werk waren en van
meters hoog brokken puin in eon-'
tainers gooiden. „Misschien zou de
officier van justitie tegen hen pro^
ces verbaal op kunnen maken,"
grapte mr. Van Mierlo.

Kleiwarenfabriek
vrijgesproken

van geluidhinder

De totale kosten van dit zogenoemde Iris-
project (dat staat voor Internationale en Re-
gionale Industriële Samenwerking rond
Ford in België en Nedcar in Nederland) belo-
pen ruim 1,1 miljoen gulden. Behalve de
provincie Limburg leveren ook Industrie-
bank Liof (met 375.000 gulden) en het Lim-

J^AASTRICHT - Het dagelijks bestuur vande provincie stelt een subsidie van 150.000
Sulden beschikbaar voor een project dat dekwaliteit van de Limburgse toeleveringsbe-drijven van de automobielindustrie moetVerhogen. Daarmee zal volgens het collegevan Gedeputeerde Staten de toeleveringsin-
uustrie beter in staat zijn om de moordende

Bakermans schaarde zich achter de
raadsman van de kleiwarenfabriek,
mr Van Mierlo. De advocaat had in
een uitvoerig pleidooi geen spaan
heel gelaten van het rapport van de
ambtenaar dat hij omschreef als
prutswerk. Grootste verwijt aan de
ambtenaar was dat hij de metingen
had verricht op verkeerde plaatsen.
Te dicht bij de fabriek en op te gro-

burgs bedrijfsleven (bijna 3,5 ton) een bijdra-
ge. Daarnaast is er inmiddels een subsidie-
aanvraag ingediend bij het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (Efro) voor een
bedrag van bijna 260 duizend gulden.
Het Iris-project richt zich hoofdzakelijk op
de kleine en middelgrote ondernemingen in
de industrie en industriële dienstverlening.
In totaal zullen zon veertig bedrijven in Ne-
derlands- en Belgisch-Limburg deelnemen
aan het project. In dit verband gaat het Liof
samenwerken met zijn Belgisch-Limburgse
tegenhanger de Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappij (GOM) in Hasselt.
Daarbij richt Liof zich op de toeleveranciers
van Nedcar en GOM op die van Ford in
Genk. Volgens de provincie biedt deze nieu-
we vorm van Euregionale samenwerking de
toeleveringsindustrie in de beide Limburgen
ook extra kansen in de richting van de Duit-
se automobielindustrie.

Prijzen in midden en zuiden van het land 9 procent hoger

Koopwoningen fors duurder
Chauffeurs Schols
voelen zich gepakt
MAASTRICHT - De
chauffeurs van het
failliete Maastrichtse
transportbedrij f
Schols voelen zich
zwaar gedupeerd.
Dat schreven ze gis-
teren in een reactie
op het donderdag
uitgesproken faillis-
sement.
De belofte dat ze aan
de slag zouden kun-
nen bij het nieuw
opgerichte bedrijf
Schols Expeditie bv

in Kerkrade is nog
steeds niet nage-
leefd. Bovendien
vinden de meeste
chauffeurs de ar-
beidsvoorwaarden
bij dat nieuwe be-
drijf'onverteerbaar.

De chauffeurs zetten
ook vraagtekens bij
de manier waarop
Schols in Maastricht
en Lanaken failliet is
gegaan. „De directie
en de aandeelhou-

ders spelen de ver-
moorde onschuld,"
aldus de chauffeurs
P. Ackermans en P.
Orleans: Schols ging
failliet hoewel het
bedrijf had te maken
met dezelfde markt-
omstandigheden als
de concurrentie: eco-
nomische tegenwind
en dure arbeidsvoor-
waarden.
De chauffeurs vin-
den het vreemd dat
de directie hoog op-
geeft van bezorgd-
heid voor het perso-
neel, want er was al
voor het faillisse-
ment een ontslag-
procedure gestart.

Staten nog niet ’rijp’
voor grindakkoord

Fracties eisen maand sludeerlijd

- De hui-
Jy blijven stijgen.
✓-Jegens de jongste cijfers
«I'ari de Nederlandse Vereni-
|pg van Makelaars (NVM)

" lj*t dat dit najaar wonin-
Wti voor gemiddeld 196.500
R^den van eigenaar ver-gelden. Eenjaar geleden
l*? dat nog 181.900 gulden.
jj 1 het westen ligt de gemid-
elde verkoopprijs op dit
J°ment op 202.000 gulden,
l het midden van het land
61fs op 225.000 gulden.

jver Woordvoerder Stoffer noemt
/ stij S?^^endeoorzaken van de prijs-

dg lrig- Enerzijds spreekt hij aan
\t aar>bodkant van een structurele
Ku^ °^ e mar^ voor de wat
fe n ere huizen. Vooral tussen de
bc lU°o en 275.000 gulden is de
t>roaarste groot> hetgeen een
I JS°Pdrijvend effect heeft.

{6e r̂zijds heeft de markt gerea-
'hp i op ets gedaalde hypo-
£ow nte' analyseert Stoffer.
'hek annuïteiten" als spaarhypo-
L* zijn in een jaartijd meer dan
L procent goedkoper gewor-
Lo e rentevoet voor de annuïtei-
je yP°theek schommeltnu tussen

'Viith en neëen Procent. de spaar-
Potheek is een fractie duurder.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In weerwil van de
vurige wens van milieugedeputeer-
de Jan Tindemans, zal het moei-
zaam bereikte grindakkoord tussen
provincie, Aqua Terra en de grind-
producenten zeker niet op 1 januari
van kracht worden. Tijdens een ge-
combineerde vergadering van de
vaste Statencommissies voor Finan-
ciën en Milieu gaven alle fracties te
kennen veel te weinig tijd te heb-
ben gekregen om het kersverse
akkoord op zijn merites te kunnen
beoordelen.

tal ontgrondingsverguningen voor'
de grindproducenten op 1 januari
af. „Bovendien wil Aqua Terra in ja-!
nuari al starten met de uitvoering'
van diverse investeringsprojecten,":
zo betoogde Tindemans.

Overstap
|iOrder, zo stelt Stoffer, overwegen
Keds meer huurders de overstap
j a£ een koopwoning met de huur-tfhogingen volgend jaarvan mini-
mi 5,5 procent in het vooruitzicht.

grotere vraag leidt vervolgenser tot prijsopdrijving.

Toen hem echter al snel duidelijk,
werd dat de Staten voet bij stuk
hielden, was voor Tindemans de
kous af. In de wetenschap overi-
gens dat voor het acute probleem
van de aflopende ontgrondingsver-
gunningen nog wel een oplossing
voorhanden is. „In de vorm van een]
speciale machtiging door Gedepu-^
teerde Staten," voegde de deputé er|
maar meteen aan toe.

(ADVERTENTIE) ;
jJÊM,

mr ""*" i-/

<ov*~"'
De kerstman geeft in de periode
van 15 dcc. t/m 15 jan. 1993 bij

Europcar-Interrent tot

50%
KORTING
Zeker weten dat u

voordeliger uit bent
Incl alle km's en verzekeringen

WlSïl^^^mm^TmM m\j"W.m\

Schelsberg 45, Heerlen
tel. 045-725666

De kern van deze zogenoemde
'overall deal' is tweeledig. Enerzijds
heeft Aqua Terra zich daarin met-
terdaad verplicht tot de uitvoering
van grootschalige investeringspro-
jecten in de Middenlimburgse
Maasplassen, waarvan zij zelf eige-
naar is. Anderzijds hebben de
grindproducenten nu eindelijk ze-
kerheid over de voortgang en af-
bouw van de grindwinning in het
zogeheten Structuurvisiegebied.
„Krap drie dagen voor de bestude-
ring van zö'n belangrijke deal is
toch echt onvoldoende. Weliswaar
denken we als fractie dat het resul-
taat bijzonder succesvol is, maar
een dergelijk snelle behandeling
zou daaraan alleen maar afbreuk
doen. En dat verdient het akkoord,
maar ook de deputé niet," zette
WD-fractiewoordvoerder T. Nies-
ten de toon.

Hoewel deputé Tindemans van zijn
kant wel begrip toonde voor de -
geenszins onverwachte - reactie
van de Staten, wees hij erop dat er
haast geboden is. Zo loopt een aan-

Staten opgewonden over
verkoop Eijsdense plas

Deputé houdt hoofd koel in urenlang debat

jk r̂igens zijn er grote verschillen
L?ePrijsontwikkeling per regio. In
£ en oosten van het land,
fc?T. de prijzen toch al een stuk la-
£ "ggen dan in de Randstad, ste-sg , de prijzen in een jaar tijd

Bto8to "ts metrespectievelijk 5,4 en 4,6
ito Cent- De doorsneeprijs voor een
ac

pw°ning in noordelijke provin-
hg. als Groningen en Friesland

r°eg in genoemde periode 155
Wt tegen 183 mille in het oosten:an het land.

# Rijkswaterstaat en de provincie Limburg nemen 15 de-
cember het geautomatiseerd gladheidmeldsysteem officieel
in gebruik. Met de invoering van het systeem wordt een
grotere verkeersveiligheid beoogd. Ook het milieu is er bij
gebaat, omdat er minder zout gebruikt gaat worden. Het
gladheidmeldsysteem bestaat uit 23 meetstations en een
centrale computer. Deze computer verzamelt elke vijf mi-
nuten de gegevens van de meetstations langs de weg. De
stations meten onder andere de wegdektemperatuur, de
weg- en luchtvochtigheid en de buitentemperatuur. Deze
gegevens worden vervolgens via de centrale computer

doorgegeven aan de gladheidcoördinator die bepaalt of er
gestrooid moet worden. De stations zijn bij de meest glad-,
heidgevoelige lokaties geplaatst langs de Provinciale- en
Rijkswegen. Ze zijn zo ingesteld dat er vaak ruim voordat
de gladheid optreedt gestrooid kan worden. Limburg is de
eerste provincie in Nederland die een dergelijk project in
nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de pro-
vincie realiseerd. Op de foto: Rob Prins, regionaal hoofd
Rijkswaterstaat, achter de centrale computer in Maas-
bracht.

Foto: JEROENKUITStijging
Haf ilïlldden> westen en zuiden van
ti la^d zyn traditioneel de duurde-
hie eSio's. De gemiddelden liggen
ijng ,r^sPectievelijk op 225 en twee-
% 2

202 mille. Zowel in midden als
""Mdd ï

k Nederland stegen de ge-
Cfint h koopprijzen met 9,2 pro-
iets ' ~f stijging in het westen bleefachter met 8,6 procent.

Onjuiste naam
- In het verhaal

,j a?l^9' vreest aanslag uit crimi-
n e* milieu' dat gisteren op pagi-

*l in deze krant stond, werd
||m.eld dat in 1989 Jan Schnei-

,j^ r in Heerlen is neergeschoten.
t ez? naam is niet juist: het moet

Schneider zijn.

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

f^^i N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

tariefwijziging drinkwater
Ingaande 1 januari 1993 worden onze tarievenvoor drinkwater verhoogd.
Vanaf die datum geldt er tevens geen onderscheid meer in hetwatertarief
van de groot- en kleinverbruikers.
Het eenheidstarief voor beide categorieën wordt f 1,50 per m3.
Bij een afnamecapaciteit tot maximaal 5 m3/per uur geldt vanaf dan voor
eeniedereen vastrechttarief van f 35,04.
Voor hetvoorzieningsgebied van hetvoormalige Gemeentelijk
WaterleidingbedrijfSittard geldt een overgangsregeling.

De nieuwe tariefstellingen

betreft tarief 1993 Sittard 1993
water per m 3excl. BTW mcl. 6% BTW excl. BTW mcl. 6%BTW

t/m5OOm3/jaar f 1,50 f 1,59 f 1,50 f 1,59
meer dan 500 mVjaar f 1,50 f 1,59 f 1,38 f 1,46
vastrecht per jaar f35,04 f 37,14 " f35,04 f 37,14

: oo Tevens wordt het standaardtarief voor een huisaansluiting per 1 januari
1993 verhoogd van f 550,- naar f 700,-

De tariefwijziging is op 18 november jl. goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.
Onze Algemene Voorwaarden Drinkwater 1990 en het daarbij behorende
Tarievenblad liggen ter inzage bij deKamer van Koophandel en Fabrieken
te Maastricht, Heerlen, Roermond en Venlo, alsmede in onze kantoren.

Tevens zijn deze op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij ons hoofdkantoor,
Postbus 1060, 6201 BB Maastricht
Maastricht 11 december
De Directie

" ";'" '■ ■■ -'■:■ '■' ■■ ■■'■■■ <■■ X- ■■ .:■>..:.,. ■'■■'■ ■■■■■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■ '■■' '■■ .": '.; '■" ■'■■ :' ' ■'■' '

direct gevolg van nieuwe, verander-
de inzichten daaromtrent," aldus
Tindemans.

Grote vraagtekens plaatsten de
fracties ook bij het feit dat ter ver-
wezenlijking van de plannen zon
vier- tot vijfhonderdduizend ton
grind buiten het toegestane Struc-
tuurvisiegebied moet worden weg-
gebaggerd. Bovendien vrezen de
Staten dat de heringerichte Noord-
plas overspoeld gaat worden door
plankzeilers en plezierjachten, met
alle veiligheidsrisico's voor de re-
creanten vandien.

MAASTRICHT - Tegen alle ver-
wachting in hebben Provinciale
Staten zich gisteren urenlang opge-
wonden over de voorgenomen ver-
koop door de provincie van het
noordelijk deel van het waterrecrea-
tiecentrum (WRC) in Eijsden. Gede-
puteerde Staten hebben onlangs
besloten dit ongeveer honderd hec-
tare metende gebied voor de sym-
bolische som van 1 gulden over te
dragen aan de plaatselijke exploi-
tant Pietersplas bv.

Kienhuis (Groen Links) vond het
vreemd dat GS niet hebben geko-
zen voor natuurontwikkeling. Dat
zou in haar ogen volledig stroken
met de grootse plannen van de pro-
vincie om de Grensmaas weer terug
te brengen in zijn oorspronkelijke
staat.

Hij verzekerde verder dat ook de'
veiligheid van de waterrecreanten'
niet in het gedingkomt. „De capaci-1
teit van de nieuwe jachthaven is;
zorgvuldig door Rijkswaterstaat be-i
rekend. Dat is gebeurd op basis van,'
landelijk ontwikkelde normen.;
Daarbij is vanzelfsprekend ook re-'
kening gehouden met de veilig-'
heidssituatie in de haven."
Tindemans ging overigens nauwe-]
lijks in op de felle kritiek van dei
reeds gevestigde exploitanten van]
het WRC. Die waren persoonlijk'
naar het provinciehuis getogen omi
de Statencommissies ervan te door-J
dringen dat Pietersplas door de<
transactie ruimschoots de gelegen-]
heid krijgt tot oneerlijke concurren-
tie.

Voornaamste aanleiding tot de
commotie vormden de kant en kla-
re plannen van de toekomstige eige-
naar voor de aanleg van een -
tweede - jachthavenin het gebied.
Die krijgt een capaciteit van 300
vaste ligplaatsen voor pleziervaar-
tuigen. In de voor deze gelegenheid
gecombineerde Statencommissies
van Financiën en Milieu vroegen al-
le fracties zich vooral hardop af
waarom het college plots nieuwein-
tensieve en grootschalige recreatie
in het toch al zwaarbelaste gebied
toestaat.

De stortvloed van vragen, twijfels
en kritische kanttekeningen kon-
den PvdA-gedeputeerde Jan Tinde-
mans echter niet in verlegenheid
brengen. Hij wees er in de eerste
plaats op dat de door GS toegestane
herinrichting van de Eijsdense plas
tot recreatiegebied 'geen afwijking,
maar juist een logisch vervolg is'
van bestaand provinciaal beleid ter
plekke. „En nog afgezien daarvan
zou natuurontwikkeling niet of nau-
welijks in te passen zijn in zon ste-
delijk gebied."

Na een breedvoerig debat stelde
Tindemans' zakelijke en gedetail-
leerde uitleg de fracties uiteindelijk
enigszins gerust. Niettemin beslo-
ten zij, met uitzondering van de
WD, om zich de komende week
nader over de kwestie te beraden.
Dat de verkoop doorgaat, lijdt ech-
ter weinig twijfel. In navolging van
VVD-woordvoerder T. Niesten liet
ook CDA-woordvoerder W. Her-
mans zich ontvallen dat zijn fractie
GS hoogstwaarchijnlijk groen licht
zal geven voor de transactie. Vol-
gende week moeten Provinciale
Staten zich definitief daarover" uit-
spreken.

Het gegeven dat de provincie in
1982 heeft aangegeven dat er in het
bewuste gebied slechts ruimte is
voor één jachthaven, is volgens de
deputé inmiddelsachterhaald. „Een

Creperen
D66-fractiewoordvoerder Clemens
Degenaar noemde de plannen van
Pietersplas zelfs bijzonder ambi-
tieus. „Waardoor de vraag rijst of
mensen er nu kunnen recreëren of
creperen." Zijn collega Karien

(ADVERTENTIE)
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ROERMOND - Kleiwarenfabriek
Buggenum bv is gisteren door de
economische politierechter in Roer-
mond vrijgesproken van overtre-
ding van de wet Geluidhinder.

Provincie steekt 1,5 ton
in toeleveringsbedrijven

Limburgs dagblad Limburg



Van onze verslaggever

" W. Vossen: „Uitzichtloos'

MAASTRICHT - De recht-
bank in Maastricht zal bin-
nen veertien dagen beslis-
sen of justitie moet stoppen
of nog kan doorgaan met
het onderzoek tegen de bur-
gemeester W. Vossen van
Gulpen. Ter beoordeling
van die vraag heeft de raad-
kamer van de rechtbank
gisteren gedurende vijftig
minuten officier van justitie
mr J. van Atteveld en advo-
caat J. Goumans van de
verdachte burgemeester ge-
hoord. Burgemeester Vos-
sen kon zelf een toelichting
geven.
Vossen wordt sinds vijf maan-
den verdacht van het doen van
valse belastingaangifte en van
corruptie in die zin dat hij steek-
penningen zou hebben aangeno-
men. Sinds 21 juli speurenrijks-
recherche en Fiscale Inlichtin-
gen en Opsporingsdienst (FIOD)
naar bewijzen om die verdenkin-
gen te staven. Naar verluidt -
niemand wil daarover officieel
mededelingen doen - verloopt
dat onderzoek niet erg succes-
vol. Volgens advocaat Goumans
is de bewijslast tegen de burge-
meester, die op eigen verzoek
midden juli tijdelijk is terugge-
treden, erg mager: „Ik kan er
geen kerstmenu van samenstel-
len," was zijn enige commentaar.

Rechtbank beslist
over sluiten van

onderzoek VossenGeen methadon voor
verslaafden in België

Beleidmakers voelen weinig voor Nederlandse aanpak

" Een
langzamerhand
vertrouwd
straatbeeld: een junk
creperend temidden
van de stadsdrukte.
Het publiekkijkt er
niet meer van op.

Foto: DRIES LINSSEN

deuren dat het onderzoek na^zijn idee niet alleen zijn J °^'schuld zal aantonen, maar da
het bovendien veel te lang duurt'
„Als dit zo door gaat, dan kom i*
zowel als privépersoon en a/
burgemeester in een onmogeW'
ke positie terecht. Eigenlijk is <*e
zaak nu al uitzichtsloos,"bbeslotoot
Vossen in een telefonische reaC'
tic.
Desondanks wil hij weer zo srtf1

mogelijk aan het werk. Hij ze^
in dat verband het volste vC'
trouwen te hebben van de êe'

meenteraad en het ambtenaren'
korps.

Kansloos
Vossen zei gisteren na afloop
van de zitting achter gesloten

te noemen. Van verstrekking al-
leen is daardoor dan ook nauwe-
lijks sprake. Misschien is deze
situatie wel een voorbeeld voor
de rest van België.
Twintig jaar zijn de Belgisch-
Limburgers gemiddeld als ze in
aanraking komen met heroïne.

De huidige gebruiker is rond de
28 jaar oud. In vergelijking met
het onderzoek dat in 1984 werd
gehouden stijgt de gemiddelde
leeftijd van de verslaafde. Voor
een groot deel zijn het dezelfde
mensen, die ook acht jaar gele-
den geregistreerd werden. On-
danks intensief contact met
hulpverleners is het niet gelukt
deze groep clean te krijgen. Het
begeleiden van de 'langgebrui-
kers' had meer weg van het hel-

over de grenzen

Van onze verslaggeefster

HASSELT - Een registra-
tie-onderzoek waaruit niet
onmiddellijk conclusies
moeten worden getrokken.
'Zo reageert de Belgisch-,Limburgse gedeputeerde
Jean-Paul Lavinge op het
onderzoek in zijn provincie
naar het aantal harddrugs-
gebruikers. In acht jaar tijd
is het aantal verdrievou-
digd. Hij wil de gegevens
"die in het deze week gepre-
senteerde rapport staan la-
ten bezinken en dan pas
gaan denken aan een ge-
richt beleid. En in dat be-
leid hoort, voorlopig al-
thans, geen methadonpro-
ject.

Een methode die in Nederland
als heel gewoon is maar in België
slechts op kleine schaal wordt
toegepast. De provincie Luik
heeft een voorzichtige stap in die
richting gezet, na overleg met
Nederlandse collega's start een
methadonproject in de stad
Luik. Aken volgt in 1993.
Gisteren kwamen zon honderd
hulpverleners uit de Euregio bij-
elkaar in congrescentrum de
Hengelhoef in Houthalen-Helch-
teren om te praten over de ver-
slavingszorg. Uit Nederland,
België en Duitsland kwamen ze
om te luisteren naar eikaars aan-
pak van de verslavingsproble-
men.

Hulpverlening
De adjunct-directeur van het
CAD in Hasselt, Marcel Vanhex,
plaatst zo zijn kanttekeningen
bij de methadonverstrekking als
vervanger van heroïne. Hij vroeg
zich tijdens de presentatie van
het rapport hardop af, of het
überhaupt zin heeft. „Methadon
is in beginsel een vervanger voor
heroïne. Maar inmiddels gebrui-
ken de meesten heroïne in com-
binatie met andere drugs en dan
heb ik zo mijn bedenkingen."
Een voordeel van methadonver-
strekking is dat er bijna dage-
lijks contact met de hulpverlener
is. Maar, zo menen de opstellers
van de nota, het contact dat de
Limburgse hulpverleners met de
gebruikers hebben is heel goed

Verdrievoudigd
Tachtig procent van de verslaaf-
den, die de' drugs trouwens
meestal in Nederland kopen,
komt veelvuldig met justitie in
aanraking. Ruim de helft heeft
wel eens een tijd in de gevange-
nis doorgebracht. Opmerkelijk is
dat verreweg de meeste Bel-

zullen we continueren." Meer de-
tails wilde de Belgische gedepu-
teerde Lavigne niet kwijt over de
aanpak van een drugsprobleem
dat in acht jaar tijd verdrievou-
digd is. En dan hebben we het
alleen nog maar over de verslaaf-
den die als zodanig bij de hulp-
verleners bekend zijn.

gisch-Limburgse verslaafden
thuis- of samenwonen en kun-
nen terugvallen op zogenaamde
steunrelaties. Dat is een heel an-
der beeld dan de drugsverslaaf-
den in de grote steden laten zien.
Vijf procent van de bekende
drugsverslaafden in Belgisch-
Limburg heeft geen vaste woon-
of verblijfplaats. De verwachting
is dat dit aantal zal stijgen. Dat
vereist bovendien een andere
aanpak. Maar welke? „We doen
al veel, zeker veel veldwerk. Dat

pen bij 'vallen en opstaan. Hele-
maal afkicken behoort dan ook
niet tot de reële doelstellingen,
maar tot de zogenaamde 'harm
reduction': de verslaafde be-
schermen tegen zichzelf en de
maatschappij. Toch zijn er
afkickresultaten geboekt. Zo war
ren in 1987 in Maasmechelen 36
harddrugsverslaafden. Begin dit
jaar waren elf van die 36 al meer
dan een jaar clean.

De laatste vorst dit najaar dateert inmiddels van 1 november. Üe
temperatuurverschil tussen nacht en dag was deze week erg &*'
niem, enkele dagen zelfs niet meer dan een halve graad.
De eerste 10 dagen van december (dus ook van de meteorologisch
winter) zijn de zachtste geworden van de laatste vijfjaar. Normaal is
nu een gemiddelde etmaaltemperatuur van rond 3 graden Celsius
December 1992 scoorde tot gisteren 5,7 graden. In 1989 en 1990 waft
het kouder, terwijl vorig jaar zelfs sprake was van een 'mini-koude;
golfje' in dezelfde periode. Toen kwamen 8 vorstdagen voor, waarWJ
het kwik 's nachts daalde tot bijna 8 graden onder het vriespunt.

Wanneer in weertermen gesproken wordt van grootschalige verafl'
deringen dan is onder meer de koers van hoge- en lagedrukgebied^ 1
gewijzigd, waardoor ook het weer in de ons omringende landen cc"
andere aanblik geeft. Dat was ook deze week het geval.

Kritiek van statencommissie op beleid GS
’Woningbouw platteland

niet te zeer inperken’
Na de overvloedige regen en sneeuw van vorige week bleef het ein-
delijk droog. Wel werd het elke dag een beetjekouder en somberde*
want na een piepkleine opklaring op maandagochtend bleef de zoijde hele week onzichtbaar. Enigszins opvallend was dan toch wel dajde barometer vanaf maandagmorgen 6.00 uur tot donderdagnacht
2.00 uur aan één stuk bleef stijgen van 990 mba tot 1030 mba. Bove"
West-Europa ontstond daardoor een gordel van hogedruk die een
blokkade vormde tegen opdringende depressies waarvan de invloed
tot gisteren niet tot ons land kon doordringen. De wind zocht de
noordoosthoek op, maar omdat in het vertrekpunt van de wind geen
echte winterkou voorhanden was bleef de temperatuursdaling bc'
perkt en kwam het in Limburg nergens tot vorst.

Van onze verslaggever

VENLO - Gedeputeerde
Staten mogen de stormach-
tige groei van de woning-
bouw op het platteland in
Noord- en Midden-Limburg
niet te zeer inperken. Dat
was gisteren in de staten-
commissie voor ruimtelijke
ordening de teneur van de
kritiek op de nota Ruimte
voor Kwaliteit. In deze nota
geeft het provinciebestuur
aan dat het nu echt afgelo-
pen moet zijn met de onge-
breidelde groei van de dor-
pen ten koste van de stad.
Enkele maanden geleden
hebben GS al maatregelen
genomen, die resulteerden
in een bouwstop te Echt en
Nederweert.
CDA-statenlid Lambert Roos-
kens zette de toon: "Gedeputeer-
de Staten staan een concentratie-
beleid voor. Gevreesd wordt dat
een te lageverstedelijkingsgraad

de economische ontwikkeling
zal beperken. Maar van de ande-
re kant zien we juist dat Noord-
en Midden-Limburg een goede
economische ontwikkeling kent
met een lagere werkloosheid dan
elders. Hoe kan dat dan? Is een
negatief waarde-oordeel wel te-
recht. Is de lage verstedelijkings-
graad niet eerder een pluspunt
dan een bedreiging? Het accent
moet niet liggen op beperkende
maar op stimulerende maatrege-
len".
Volgens Rooskens moeten GS
de schuld van de suburbanisatie
niet eenzijdig bij de dorpen leg-
gen. De steden hebben volgens
hem ook niet hun uiterste best
gedaan om de stad aantrekkelijk

Sowieso verliep de vergadering
niet echt lekker. Piet Hilhorst,
de verantwoordelijke deputé,
was er niet wegens ziekte. Mid-
den in de vergadering vertrok
meer dan de helft van de staten-
leden wegens beslommeringen
elders. Echt diepgaande discus-
sies werden dan ook niet ge-
voerd.
Afgesproken werd dat de kwes-
tie opnieuw op de agenda komt
en wel in de januari-vergadering
van 15 december aanstaande.
Dan zal naar verwachting ook de
structuurvisie voor Noord- en
Midden-Limburg gereed zijn.
Waarschijnlijk kan de structuur-
visie dan samen met de nota
Ruimte voor Kwaliteit worden
besproken.

Irritaties De VVD-fractie wilde
om die reden onder meer hele-
maal niet in gaan op de nota.
Ook PNL en CDA gaven aan dat
hun reactie een voorlopige was
omdat ze onvoldoende tijd had-
den gekregen zich voor te berei-
den.

zeer geïrriteerd reageerde op de
kritiek van de commissie dat
niet alle vergaderstukken op tijd
waren bezorgd.

Ook Timmermans (Partij Nieuw
Limburg) vindt het concentratie-
beleid dat GS voor ogen heeft
veel te ver gaan. „Enige nuance-
ring is nodig. Wim de Heer
(Groen Links) vroeg zich open-
lijk af welke zin het maken van
een streekplan nog heeft nu de
provincie heeft moeten beken-
nen dat er van plan uit 1982, dat
toen al voorrang gaf aan groei
van de steden boven de dorpen,
vrijwel niks terecht is gekomen.

"Moeten we dan niet gaan den-
ken aan zaken waar de provincie
echt grip op heeft", aldus De
Heer. Zijnvoorstel echter om het
tracé van de Rijksweg 73 maar
gewoon uit het plan te schrap-
pen omdat de weg er toch niet
voor de eeuwwisseling komt,
viel niet in goede aarde bij de
rest van de commissie.
Zelfs voorzitter J. Sonnemans
(PvdA) gaf aan dat zijn fractie de
concentratie-gedachte in het
plan „te grofmazig" vindt. "We
moeten er voor waken dat op het
platteland stilstand onstaat. Stil-
stand is achteruitgang. Zeker de
kleine kernen mogen niet het
kind van de rekening worden",
aldus Sonnemans, die verder

te maken. "Natuurlijk heeft het
platteland grote belangen bij een
stad met allerlei voorzieningen,
maar andersom heeft de stad
ook belang bij een welvarend
platteland", aldus Rooskens.

Gistermiddag deed zich opnieuw een ommekeer voor. Een fronten-
systeem doorbrak de blokkade met de bijbehorende regen. Het is de
voorbode van winderig weer met enkele buien maar de temperatu^
zal een stijgende lijn vertonen met maxima rond de 7 a 8 graden.

WinterverwachtingenJan Hoen
trekt kort
geding in
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MAASTRICHT - Wethouder
Jan Hoen van Maastricht heeft
gisteren op het laatste moment
een kort geding afgeblazen te-
gen het dagbladDe Limburger.
De krant heeft de wethouder
schriftelijk beloofd aanpassin-
gen te zullen verrichten in een
of meer alinea's in een nog te
publiceren verhaal over deze
Maastrichtse wethouder. Hoen,
die vooraf op de hoogte was ge-
steld van de inhoud van het
verhaal, trof daarin enkele be-
schuldigingen aan waarvan hij
vond dat die door de verslagge-
vers niet hard gemaakt konden
worden. De krant, die niet in-
houdelijk op het artikel wil in-
gaan, vond dat bij nader inzien
ook en is nu bereid de tekst aan
te passen.

Het KNMI maakt op gezette tijden gaarne gebruik van de gegevenB
van weeramateurs. Voor, tijdens en na onweer worden veel waarne-
mingen en metingen verricht die naderhand met die van het KNR»\worden vergeleken omdat van plaats tot plaats grote verschillen kun-
nen voorkomen. Enkele weeramateurs hebben zelfs een (goede) re'
putatie opgebouwd bij hun studie over winterverwachtingen. Onde£hen bevindt zich Unsen uit het Friese Stiens die een methode hee":
ontwikkeld om de strengheid van de winter te bepalen.
Deze manier heeft de goedkeuringvan de klimatologische dienstvaiï
het KNMI. Hij heeft onder anderen vastgesteld dat, voorafgaand aan
een strenge winter, de luchtdruk boven de Witte Zee hoog was e?
boven Zuid-Engeland laag. Het belangrijkste hogedrukgebied lag djt
jaar in november ten westen van Italië in de omgeving van Corsica
terwijl de tegenpool - lagedruk - meestentijds nabij IJsland te vin-
den was. Ook boven Lapland was de luchtdruk vaak ,aan de la£
kant. Vervolgens heeft hij uit de weerkaarten, voorafgaand aan de
strenge winters tussen 1881 en 1990, kunnen opmaken dat de over-
wegende windrichtingboven ons land oost-noord-oost was.
By zachte winters kwam de meestvoorkomende wind uit de zU1'
dwesthoek en dat was in november van dit jaar ook het geval. y~.
conclusie ligt min of meer voor de hand. Naar alle waarschijnlijkheid
wordt de 'Hollandse winter' aan de zachte kant. Daarbij krijgt hij vol'
le steun van de Amerikaanse weerdienst, want deze hebben voor de
schaatsliefhebber weinig goed nieuws. De temperatuur komt bove"
normaal waarbij veel regen wordt verwacht.

weerspreuk:

'December veranderlijk en zacht,
geeft een winter waar men om lacht.'
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DOOR LILIAN HAVERMANS

«EEK - „De werkdruk is duide-
HIK toegenomen. De bejaarden
J^agen veel meer aandacht. Je
Pkift maar doorgaan," zegt be-
jaardenverzorgster Bea Janssensïan Sint Franciscusoord in**eek. Het is niet moeilijk om te
"^grijpen wat ze bedoelt. Al van-nacht uur 's ochtends is ze drukift de weer met deverzorging vanac bejaarden.

verzorgsters hem daarbij helpen.
„Maar het is nog geen koffietijd,
om half elf nemen we u mee,"
stelt Bea hem gerust en ze gaat
weer verder met haar werkzaam-
heden.
Lichamelijk is het verzorgen van
bejaarden volgens Bea best
zwaar. „Als ik steunkousen bij
iemand moet aantrekken, dan
voel ik dat wel in mijn rug," ver-
telt ze, „maar we krijgen tilcur-
sussen. Dan leer je je houding te
corrigeren." De Arbeidsinspectie
heeft geconstateerd dat het aan-
tal rugklachten bij bejaardenver-
zorgsters toeneemt.
Om 10.30 uur is het pauze. Bea
zit nog geen tien minuten, of de
pieper gaat weer af. Daar gaat ze
weer. Ze moet een mevrouw met
geamputeerde benen naar het
toilet helpen. Bea: „Vandaag is
het nog redelijk rustig. Soms ga
ik echt in looppas door de gan-
gen."

kint Franciscusoord is een van
*j& 71 bejaardenhuizen, waar de

onderzoek heeft
J&daan naar de arbeidsomstan-
digheden. De afdeling waar de
*2-Jarige Bea werkt, telt 92 be-laarden. Deze mensen wonenvrti zelfstandig met allemaal eeneigen voordeurbel. De gangen
*JJet deuren waarachter de ka-
ders van de bewoners liggen,
2to zelfs voorzien van echtestraatnaambordjes.

Van onze verslaggeefster

KERKRADE:- za. 12/12: muziek: Thijs van Leer- zo. 13/12: muziek: pianorecital van
Sara Crombach- di. 15/12: muziek: concert door Glin-
ka Koor

- zo. 13/12: kinderopera: Fidelio met
Frank Groothofen Erna Sassen (14.30
uur)

MAASTRICHT:- za. 12/12: muziek: LSO 0.1.v. Salva-
dor Mas Conde met Weber, Mendels-
sohn en Schumann. Soliste Theodora
Geraets (20.15 uur)

- wo. 16/12: muziek: lunchconcert met
Detmar Leertouwer, cello (12.30 uur)- wo. 16/12: muziek: Met Berdien
Stenberg op de piste

- di. 15/12: toneel: As-vers door Orka
ter(20.15 uur)

- ma. 14/12: toneel: Callas door To-
neelgroep Amsterdam (19.00 en 21.00
uur)

ROERMOND:- zo. 13/12: muziek: Benefiet Arties-
ten-Marathon

WEERT:- wo. 16/12: toneel: Theater Sirkel
speelt Goud

Tenzij anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uur.

SITTARD:- za. 12/12: ballet: De Notenkraker
door het Scapino Ballet- zo. 13/12: muziek: musical Tsjechov
met Boudewijn de Groot- di. 15/12: toneel: Puzzels, comedie
van Jennifer Rogers met o.a. Henriet-
te Tol

HEERLEN - Vijf parfumhuizen hebben gisterochtend in kort
geding geëist dat Kecofa bv in Kerkrade de produktie en dis-
tributie van verschillende geuren staakt. De vijf eisers, verte-
genwoordigd door mr. S. Wibbens uit Amsterdam, vinden dathetKerkraadse bedrijf zich schuldig maakt aan inbreuk op de
merk- en auteursrechten. Daarnaast eiste hij als voorschot op
een schadevergoeding een bedrag van 50.000 gulden voor het
merk Joop! en 100.000 gulden voor de overige eisers.

Het bureau van de vice-president
van de rechtbank Eliëns was gister-
ochtend gevuld met originele fles-
jes en produkten die door Kecofa
bvKerkrade en anderen worden ge-
maakt. „Het lijkt een domino-spel-
letje," reageerde de Amsterdamse
advocaat op de verschillende ver-
pakking die afgeleid zijn van de
dure originelen. „Maar mijn cliën-
ten willen dat spelletje niet meer
meespelen."

Nepparfums

De wirwar aan flesjes en de vrolijk
gekleurde verpakkingen ontlokte
de Maastrichtse rechtbank-presi-
dent, die het kort geding behandel-
de in het kantongerecht van Heer-
len, regelmatig een glimlach. Twee
advocaten die aan de hand van de
verpakkingen, de geurtjes zelf ble-
ven in het flesje, steeds hun gelijk
wilden aantonen. Goltstein verze-
kerde mr Eliëns dat zijn cliënt zich
bij het ontwerpen van de verpak-
kingen heeft laten inspireren door
bestaande verpakkingen. Hij be-
streed de inbreuk op de auteurs-
rechten omdat dé in Kerkrade
gemaakte produkten eerder lijken
op andere nagebootste artikelen
dan op het origineel. Hij had zelfs in
Frankrijk ontwikkelde nepgeuren
meegenomen, die daar echter niet
verboden zijn.

Kecofa produceert sinds een half
jaar geuren als Jaap!, LoLa, Anna,
City of Rome, verbasteringen van
Joop!, LouLou, Anaïs Anaïs en Ro-
ma. De flesjes worden doorgaans op
markten te koop aangeboden voor
prijzen die in het niet vallen bij wat
voor de merkartikelen moeten wor-
den betaald. Rechtbank-president
Eliënss doet op woensdag 23 de-
cember uitspraak.

Kerkraadse bedrijf pas sinds deze
zomer produceert en nog niet in
staat is geweest een goed distribu-
tienet op te zetten.

Flessen

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisstraat 19. Werk
van Jürgen Partenheimer. T/m 24/U
Open ma t/m vr 9-17 uur. ABP, Oude
Lindestraat 70. Werk van Rieke Jans-
sen, Ans Lemmens, Jules Driessens,
Nico Houbenen Wim Mestriner. Open
20/12 14-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werk
van Qing Hui Zhang. T/m 10/1. Opeij
vr 17-20, za en zo 14-17 uur. Galerie
Gaudi, Hereweg 83. Werk van Karl-
Heinz Laufs. T/m 10/1. Open vr lff-2fl
uur, za en zo 13-17 uur.

De parfumhuizen zijn het al lang
beu dat de door hen met veel geld
ontwikkelde geuren, die worden
omlijst met dure reclamecampag-
nes, zo goed mogelijk worden nage-
bootst en voor enkele guldens te
koop zijn. De merkhouders en dis-
tributeurs zijn verenigd in de Stich-
ting Namaakbestrijding en roepen
regelmatig de hulp van de rechter-
lijke macht in om een einde te ma-
ken aan de 'smell-a-likes'.

’Regimentsdame’bekroond

r^ASTRICHT - 'Haar plichtsbetrachtingen inzetzijn boven alle lof
erheven en een voorbeeld voor velen. Deze lofzang staat vermeld
P de oorkonde behorend bij de legpenning die Margriet Leenhouts

sisteravond in ontvangst mocht nemen. De 64-jarige inwoonstervan
Maastricht kreeg de onderscheiding uitgereikt vanwege haar inzet, °or het Nationaal Territoriaal Commando, waarbij ze nagenoeg haar
cic werkzame leven in dienst was. De laatste 17 jaar vervulde de

jj>f£imentsdame', zoals ze genoemd wordt, dé functie van persoon-
Jk secretaresse van de Provinciaal Militair Commandant in Lim-urg. De Nationaal Territoriaal Commandant was zelf naar het Zui-

ji
n afgereisd voor deze speciale gebeurtenis. Onder grote belangstel-

"g overhandigde Generaal-majoor H.Dijcks de NTC-legpenning in
off

nS aan Margriet Leenhouts tijdens een feestelijke receptie in de
iciersmess d'Alsace. Een kostbaar kleinood, waarmee slechts wei-g vrouwen in Nederland kunnen pronken.

" Trotse Leenhouts laat haar onderscheiding zien.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Volgens mr Golstein, advocaat van
het Kerkraadse bedrijf, richt Kecofa
zich op een heel ander publiek dan
de dure parfumhuizen. „Mensen
weten wat ze kopen. Wie een goede
neus heeft voor het fijne weet wat
het kost. Die weet dat je voor een
tienje geen echte Joop! koopt op de
markt." Hij kan zich dan ook niet
voorstellen dat er sprake is van in-
komstenderving, ook al omdat het

Zeer bevreesd is mr. Wibbens voor
reflexschade die ontstaat als nep-
geuren worden gekocht. De klant
ervaart dat de geur slechts korte tijd
goed ruikt en denkt dat dat ook het
geval is bij het origineel en kopen
dat dan niet. „De hoofdtoon nama-
ken, zoals dat in die kringen heet, is
juist niet het allermoeilijkste. De
ondersteunende tonen, die er voor
zorgen dat een geur lang lekker
ruikt, zijn niet gemakkelijk na te
maken en ontbreken dan ook in de
nepprodukten." Kecofa fabriceert
niet alleen geuren die op anderew
luchtjes lijken, maar produceert
ook eigen geuren. Volgens Golstein
willen de eigenaren van het Kerk-
raadse bedrijf het prijskartel door-
breken dat de dure parfumhuizen er
al lang op nahouden.

HEERLEN
jRoyal: The Bodyguard, dag. 1118.15 en 21 uur, za zo ook 15 uur.ERivoli: Single white female, dag.i'j 19 en 21.30 uur, za zo ook 15 uur.>
jiMaxim: Unforgiven, dag. 18.15 j
len 20.30 uur, za zo ook 15 uur.;
j:HS: Sister Act, dag. 14.30 19 en j
£21.30 uur, za zo ook 16.45 uur.ijjSleepwalkers,dag. 14.15 18.45 en j
jj:21.15 uur, za zo ook 16.30 uur. jjEiBelle en het beest, dag. 14 en j
jj18.30uur, za zo ook 16 uur. A lea- j'jge of their own, dag. 14 18.30 en'ij21 uur. California man, dag. 21 ]
ïjuur. Boomerang, dag. 14 18.30en ;Ij21 uur. Filmhuis de Spiegel:- j
sjShadows and Fog, vr zo 21 uur. i

SCHAESBERG
|:Autokino: Universal Soldier, vr ji
!jt/m zo 20 en 22.15 uur.

KERKRADE
I; Wijngrachttheater: De Noorder- j
jilingen, wo 20 uur.

MAASTRICHT
| Mabi: Bodyguard, dag. 18.30 en j<:21.15 uur, za zo wo ook 14.30uur.IPatriot Games, dag. 18.30 en j
0 21.15 uur. Beethoven, za zo wo-|i 14.30 uur. Unforgiven, dag. 18.301
j;en 21.15 uur, za zo wo ook 14.30jjjuur. Single white female, dag. j
j:18.30 en 21.15 uur, za zo wo ook j(j 14.30uur. Ciné-K: Howards end,
f dag. 20.30 uur. Cinema-Palace:iIjSister act, dag. 14.15 19.15 en;
j;21.45 uur, za zo wo ook 16.45 uur. j'jBelle en het beest, dag. 14.15 en|
jj19 uur, za zo wo ook 16.45 uur.j|Boomerang, dag. 21.30 uur. A:jjleage of their own, dag. 18.30 enI!j21.15 uur. Basic Instinct, dag.■| 14.15uur. Lumière: The General;!;(met live muziek van MobielijiBlaas Orkest) do t/m za 20 uur. jüjSweet Emma, dear Böbe, zo t/m;
|;wo 20 uur. Boven de bergen, jf dag. 20.30 uur. Five girls and a I|jrope, do t/m za 22.30 uur, zo t/mijjjwo 22 uur.Le charme discret deijjla bourgeoisie, do t/m za 23 uur.iï.Kinderfilmhuis Zoem: Kunst enj
(i Vliegwerk, zo 14 uur.

GELEEN
I Roxy: Sister Act, dag. 20.30 uur, ijiza zo wo ook 14 uur. The silence j!iof the lambs, dag. 20.30 uur. j

SITTARD
IjForum: Bodyguard, dag. 20.30j
jijuur. Belle en het beest, vr t/m zo j118 uur, za zo wo ook 14 uur. 800-"jimerang, dag. 20.30 uur. Film- j'ihuis Sittard: Oblako-R^j, wol
ji20.30 uur.

ECHT
[jRoyal-Microßoyal: Universalj
;"Soldier, vr t/m zo 19.30 en 22 uur."jjPatriot Games, vr t/m zo 19.30 en1ii22 uur. Belle en het beest, za zo;
liwo 14.30 uur.

ROERMOND
jjRoyal: Far and Away, dag. 20.30 ]

■juur, zo ook 16.30 uur. Belle en;Ij het beest, za zo wo 14.30 uur. j
iiRoyaline: Boomerang, dag.
| 20.30 uur, zo ook 16.30 uur. Myi
|jGirl, za zo wo 14.30 uur. Film-i
f-huis Roermond: Shadows and:
jiFog, do 20.30 uur.

VENLO
£ Filmhuis Perron 55: Oblako-Raj.iJj: do di 20.30 uur, za 20 uur. j
i ï

in de theaters
HEERLEN:- do. 10 t/m za. 12/12: show: de André
van Duin Revue
- za. 12/12: theaterconcert: Divastoer
2 met Hester Macrander (kleine zaal,
20.30 uur)- ma. 14/12: toneel: Spooksonate van
Strindberg doorHet Vervolg- di. 15/12: cabaret: Waardenburg en
De Jong- wo. 16/12: jeugdtheater: Het verhaal
van Tijl Uilenspiegel door Hugo van
Rossum (14.30 uur)- wo. 16/12: toneel: Puzzels, komedie
met o.a. Henriette Tol en Maryke
Veugelers

bioscopen

fén keer in de week kunnen be-
jaardenin bad of onder de dou-

che, De rest van de dagen was-Sen ze zich of worden ze gewas-
Sen aan de wastafel. „Als iemand
onder de douche moet, kan ik
ftiaar een stuk of vier bejaardennelpen," zegt Bea.

En dan moet de rest maar wat
langer op de koffie wachten. Ik
vind dat dat moet kunnen."

voor een praatje met de bewo
ners heeft ze niet.

" Bejaardenverzorgster Bea Janssensvoorziet de bejaarden van koffie. Foto: ERMINDO ARMINO

Dieet
Na de pauze brengen de ver-
zorgsters de soep rond. Bea
duwt de zware stalen kar voor-
uit, waarop de schalen met eten
op staan. Hij maakt een hels ka-
baal over de tegeltjes. Elke be-
woner heeft een dieetkaart
gemaakt, waar ook op staat wat
hij of zij niet lust. Zo is er voor
elk dieet een andere soepschaal.
Het op het eerste gezicht simpele
karwei van soep rondbrengen,
wordt daardoor nog een inge-
wikkelde toestand. De een mag
dit niet, de ander lust dat niet.

öea rent van de ene bejaarde
*>aar de andere. Om half elf moet
*e klaar zijn, want anders schiet
**n deel van haar pauze erbij in.

een ochtend helpt een bejaar-denverzorgster meestal vijf of**s mensen met wassen, aankle-?en, scheren en bedden opma-
£en. „Wat de bejaarden zelf
finnen, doen ze zelf. De rest doe
**>" merkt Bea daarbij op.

e is net' een man aan het was-
als de pieper gaat. „Dat is

"neneer Hoedemaker," consta-teert ze. Als ze gaat kyken, blijkt
dat de man al zin in koffie heeft.
Omdat hij zelf niet naar de kof-fiezaal beneden kan, moeten de

Pieper

Bea vindt het wel eens lastig dat
ze de bejaarden niet wat meer
aandacht kan geven. „Vooral 's
morgens heb ik echt geen tijd
voor ze. 's Middags met het rond-
brengen van de koffie lukt dat
beter. Over het algemeen is het
niet zo erg, omdat de meeste
mensen zomaar wat vertellen
over hun kleinkinderen of het
weer. Ik heb er meer moeite mee
als een bejaarde met een pro-
bleem zit. Dan ga ik toch wel vijf
minuten bij hem of haar zitten.

Hetzelfde geldt voor het eten,
dat direct na de soep moet wor-
den rondgebracht. „Ah, macaro-
ni dat is lekker makkelijk," zegt
Bea opgelucht, „Andere keren is
er vlees met saus en groente met
saus en aardappelen. Dan moet
je vanuit al die verschillende
bakken opscheppen." Routineus
en in een stevig tempo voorziet
Bea de mensen van eten. Tijd

's Middags is hetttijd voor andere
activiteiten, die per dag verschil-
lend zijn. De ene keer moet de
was verzameld worden, de ande-
re keer worden de bedden ver-
schoond. Tussen 15.30 tot 16.00
uur is pauze voor de bejaarden-
verzorgsters. Daarna brengen ze
de medicijnenrond en voor som-
mige bejaarden smeren ze brood.
Na het vullen van de koffiekan-
nen en de dagelijkse poetsbeurt,

ben ik erin gegroeid. Verder
krijg je veel dankbaarheid van
de mensen. De kleine dingen die
je terugkrijgt, dat maakt het
werk fijn," verklaart ze.

Hoewel Bea het af en toe nog
drukker heeft dan vandaag,
heeft ze in de ruim drie jaar dat
ze in het bejaardenhuis werkt
geen last gehad van overspan-
nenheid. „Als veel collega's ziek
zijn, loop je echt te rennen. Maar
er zijn altijd wel oplossingen te
vinden. Dan komen mensen van
een andere afdeling helpen, zo
gauw ze klaar zijn. Toch doe ik
op zon dag wel eens kribbig te-
gen de bewoners. Later heb ik
daar spijt van en neem ik me
voor dat niet meer te doen,"

vervangt de nachtdienst de dag-
ploeg.

Wat vindt Bea zo aantrekkelijk
aan het verzorgen van bejaarde
mensen? „Het zit gewoon in je,
denk ik. Mijn oma heeft altijd
thuis gewoond en op die manier

Nadat het eten is rondgebracht,
hebben de meeste verzorgsters
pauze tot half drie. Maar Bea
niet, diewerkt door, zodat ze een
uurtje vroeger naar huis kan.

Dankbaarheid

Kerkraads bedrijfproduceert Jaap!. Lola en City ofRome

Verbod op ’nepgeuren’ geëist
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... nu ook bij Van Schijndel
in Maasbracht
De nieuwe generatie hogedrukreinigers van KEW koppelen
een doordachtevormgeving aan superieure prestaties. In
het nieuweKEW Service Center voorLimburg en omgeving

' kunt uze zien en bewonderen. U bent van harte welkom!
In de showroom bij het KEW Tijdens een demonstratie laten
Service Center Van Schijndel wij u graag zien wat wij daar-
maakt u kennis met onze totale mee bedoelen. Daarvoor hoeft
produktlijn. Vervaardigt uit zeer u alleen maar even een
sterke recyclebare materialen afspraak met Van Schijndel
en componenten. Keramische te maken. Voor elke
zuigers en versterkte afdichting- professional in _ -^^k\en verzekeren u jarenlang reiniging is /''ÖA^^yiKi
ongestoord rendement. dit zeker /^^jT^yÏpyl^^^
De Deense kwaliteit straaltvan de moeite \^>(ÊÊ/,<. iIJ
onze hogedrukreinigers af. waard. . \%\!"' y^w\m\**^

WmM van schijndel b.*
iJWJ^S HYDRAULIEEKSY STEMENI ~ P^-ftf]

REINIGINGSSYSTEMEN l|| ||l KEW
Stationsweg 78 6051 KL Maasbracht Tel. 04746-5636 Fax 04746-6540

Hmburgs dagblad
Limburg

Een dagjemet bejaardenverzorgster Bea Janssens:
’Soms is het zo druk

dat jekribbig wordt
’

De Arbeidsinspectie heeft vastgesteld dat de
werkdruk in tachtigprocent van de bejaardenhuizen

is toegenomen. Op 2 december presenteerde de
Arbeidsinspectie het rapport, datverslag doetvan

een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in 71
bejaardenoorden inLimburg en Oost-Brabant. Naast
de werkdruk heeft deArbeidsinspectie ook gekeken
naar dekwaliteit van detaakinhoud, de emotionele

en fysieke belasting van de bejaardenverzorgsters. Al
met al was het rapport niet zo positief en viel er veel
te verbeteren. Hoe dat in de praktijk uitpakt, kun je

zien als jeeen dagje meeloopt met een een
bejaardenverzorgster.

in het nieuws



Van onze correspondent

Ze zouden plaats moeten maken
voor 20 tot 25 regionale bestuurs-
lichamen, die rechtsreeks geko-
zen worden.

De elf statenfracties willen bo-
vendien actief worden betrok-
ken bij de verdere discussieover
bestuurlijke vernieuwing. Zij ke-
ren zich in de petitie alvast tegen
het geheel provincie-vrij worden
van grootstedelijke gebieden,
zoals de commissie-Verbree
heeft geopperd.

Boete voor eigenaar Valkenburgse souvenirwinkel

Verbod boxer-shorts met teksl
’Goede tijden, slechte tijden’

Machinist
keek naar

verkeerde sein

Renimex heeft zich overigens be-
reid verklaard de omstreden artike-
len uit de handel te nemen. De
rechtbankpresident heeft het be-
drijf ook verplicht met een lijst te
komen, waarop de afnemers van de
produkten staan vermeld. Renimex
moet bovendien een schadevergoe-
ding van 2.500 gulden aan Grundy
betalen. EINDHOVEN - De botsing '"Eindhoven op 31 oktober is ver

oorzaakt doordat de machirll^van de stoptrein naar een ve*'
keerd sein keek. Die conclysl
wordt getrokken in het eigy
NS-onderzoek naar het ongeval

Kooplust van de mensen is geringer geworden
HAARLEM - De Benneb'roekse
handelsondernemingRenimex mag
geen boxer-shorts en glazen meer
op de markt brengen met de tekst
'Goede Tijden Slechte Tijden. De
Haarlemse rechtbankpresidente
mevrouw mr. CA. Terwee-Van Hil-
ten heeft gisteren in kort geding
bepaald dat Renimex daarmee fout
handelt.

De intercity uit Maastricht ree<j
op die dag met flinke snelhe'
tegen de stoptrein naar Deurne

Economische situatie
in Aken verslechterd Uit het onderzoek blijkt nu d»

de machinist keek naar een se"1

dat niet voor hem bestemd W®
en daardoor het voor hem bjo
stemde rode licht over het hoof
zag.

Belofte
Grundy had een veel groter bedrag
geclaimd. Daartoe ziet mevrouw
Terwee op dit moment echter geen
aanleiding. Zij heeft wel besloten
dat de eigenaar van een souvenir-
winkel in het Valkenburg 10.000
gulden aan Grundy moet betalen.
De winkelier verkocht nog boxer-
shorts met de tekst Goede Tijden
Slechte Tijden op moment dat hij
schriftelijk had beloofd ermee te
stoppen.

Het geding tegen Renimex was aan-
gespannen door Grundy, een doch-
terbedrijf van Joop van den Ende
Produkties bv. Grundy vond dat
Renimex met zijn boxer-shorts en
glazen probeert mee te profiteren
van het succes van de populaire te-
levisie-serie.Grundy brengtzelfeen
groot aantal artikelen op de markt,
zoals boeken, schoolspullen,t-shirts
en kussens van Goede Tijden Slech-
te Tijden.

Veiligheid voorop
Dankzij snel handelen van d
machinst bleef het aantal gewojj'
den beperkt. De machinist raa"'
te bij het ongeval zelf ook ée'

wond. Hy ligt nog in het zieke11'
huis.

Schorsing zes
brandweerlieden
in Onderbanken

ONDERBANKEN - Zes leden**de vrijwillige brandweer van "L
derbanken zyn gisteren door h
college van burgemeester en * ;,
houders met onmiddellijke inë^Jgeschorst. De schorsing is een h.
volg van de pat-stelling die is °staan nadat de groep het vertr0 J
wen in brandweercommanda j
Pierre Severens heeft opgezegd'
Volgenswaarnemend burgemee»^
Houben is een oplossing thans f!J.
mogelijk en kan er geen duideWJ
heid worden verkregen over
problemen die er langere tijd sPJ j
len. De burgemeester meent <L
door de gezagscrisis een onmogelJ
ke situatie is ontstaan. Het coH"j
zal een extern adviseur inschake' <om de problemen te onderzoek

J
In afwachting van dat onderz t̂zijn de zes brandweerlieden v°
drie maanden geschorst. Een Ze g
de lid van de brandweer is ord3^?ontslagen nadat hij in een erïloti<>nele opwelling ontslag had "
vraagd.

'AKEN - De economische situatie in deregio Aken is duidelijk
Verslechterd. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête, die
de Industrie- und Handelskammer (IHK) van Aken in de afge-
lopen zes maanden hield onder ruim duizend ondernemingen.,
ïn november werd de enquête afgerond.

De IHK constateert lagere op-
brengsten en een verminderde nei-
ging tot investeren. Bovendien
komen er minder orders binnen uit.
binnen- en buitenland en is de
kooplust van de consumenten klei-
ner geworden. Toch is nog ongeveer
55 procent van de ondernemingen
tevreden over hun economische si-
tuatie. In het voorjaar was dat nog
fuim zeventig procent.

Met name de industrie is door de
conjuncturele teruggang geraakt.
De export van een op de twee on-
dernemingen in deze sector is in de
laatste zes maanden verslechterd.
Het aantal binnengekomen orders
is gedaald met bijna zeventig pro-
cent. De binnenlandse orders heb-
ben niet bijgedragen tot compensa-
tie.

Verscherping
Door hoge kosten en een intensieve
prijsdruk worden de problemen
van de industrële ondernemingen

Nieuwe studie
telematica

VENLO - Op de Hogeschool Venlo
gaat vanaf januari 1993 de cursus
Telematica, beleid en beheer' van
start. Deze nieuwepost-HBO studie
is speciaal gericht op het manage-
ment van ondernemingen. Telema-
tica is een vakgebied dat zich bezig-
houdt met de onderlinge communi-
catie tussen bedrijven op afstand.

De cursus legt de nadruk op de or-
ganisatorische consequenties en de
mogelijkheden van telematica.

verscherpt, het negatieve effect van
deze ontwikkeling is een daling van
de opbrengsten bij zestig procent
van de firma's. Meer dan de helft
van de ondernemingen heeft daar-
om het investeringsbedrag voor
1993 gereduceerd.

Van belang is dat de tegenvallende
economie ook op de arbeidsmarkt
zijn uitwerking kan hebben. Vijftig
procent van de ondervraagde on-
dernemingen overweegt om het
aantal medewerkers tereduceren in
het komende halfjaar.

Maar ook in de detail- en groothan-
del, diezich tot nu toe als een door-
gaans stabiele tak van de economie
presenteerde, zijn negatieve tenden-
zen op te merken. In 54 procent van
de detailhandel spreekt men van
een verslechterde opbrengst, in de
groothandel is datveertig procent.

Zestig procent van de ondernemin-
gen in de groothandel vindt hun
economische situatie 'bevredigend',
in de detailhandel is dat 53 procent.
In ieder geval heeft veertig procent
van zowel de groothandel als de de-
tailhandel in het laatste halfjaar een
teruggang van de bedrijvigheid ge-
had. Een op de twee detail- en
groothandelaars heeft de investerin-
gen voor het komende jaar terugge-
draaid.

In de dienstverlening gaat het eco-
nomisch nog het beste: zeventig
procent van de ondernemingen
vindt hun economische situatie
'goed' of 'bevredigend. Toch be-
richt eenderde van een verslechte-
ring van de bedrijvigheid. Met te-
rughoudendheid wordt in 1993
geïnvesteerd, maar er zijn wel
trends tot reductie van de investe-
ringen te herkennen.

Vrouw in oprit
van tas berooftd

DOOR PIERRE ROUSSEAU
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De
nieuwe
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1993
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De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1993 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de
nodige ruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de
meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen.

LimburgsDagblad
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ruim 150 stands dan
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Onderzoek politie-ambtenaar Bert Jongen wijst uit:

Groot risico voor politie en
ambulance bij ongevallen

VENLO - Een 70-jarige vrouw i*t
het villapark in Venlo het slacfrVj,
fer geworden van een ergerlijkeK
jesroof. De vrouw werd gisterPl^
dag tegen vier uur gepasseerd d<>,
een personenauto .die een oprit
een van de woningen inreed wa^,
de byrijder de vrouw de tas a^>
dig wilde maken. Zij hield die ’ter stevig vast en werd daarop Q°*.
haar belager naar de auto getr%
ken. Die reed weg en sleurde j
vrouw een stuk mee. Die m°
toen haar tas loslaten.

De vrouw is naar het ziekenhuis .
Venlo gebracht waar een geknf^
de rib en verwondingen aan bc'
benen werd vastgesteld. Na ben?Jj
deling kon zij weer naar huis.
gens de politie zijn de daders 20
35 jaar oud en hebben zij een d ,
ker uiterlijk. Ze reden in een »>
deauxrood gekleurdeDatsun C
ry met Nederlands kenteken.

alle automerken komen even veilig
uit de botstesten komen; dat blijkt
uit een recent gehouden onderzoek
in Duitsland. Zo doet ook Volvo,
c.g. Nedcar, er alles aan om de per-
sonenwagen veiliger te maken. De
importeur van Volvo in Beesd wis-
selt met Jongen gegevens uit. Ook
in het ontwikkelingscentrum van
Nedcar in Helmond wordt druk ge-
werkt aan het nog veiliger maken
van Volvo's. Jongen komt er gere-
geld en werkt samen met mensen
van dit centrum. Een primeur die
Volvo te bieden heeft is het 'Sips-
systeem', het side impact protection
system, dat optimale veiligheid
biedt bij een flankbotsing.

MAASTRICHT/HEERLEN - De veiligheid van politiemensen,
brandweerlieden en ambulancepersoneel tijdens het afhande-
len van ongevallen of calamiteiten laat te wensen over. Jaar-
lijks gebeuren er in Nederland ruim 350 ongevallen waarbij
hulpverleningsvoertuigen zijn betrokken en gewonden en zelfs
doden vallen. Dat aantal kan volgens politie-ambtenaar Bert
Jongen (34) uit Maastricht, een stuk omlaag. Ruimere voorlich-
ting aan het publiek zodat dit alerter reageert bij ongevallen,
meer gerichte voorlichting op scholen, maar ook het nemen
van technische maatregelen door het aanbrengen van diverse
veiligheidsvoorzieningen in de voertuigen, zou het risico voor
de hulpverleners kunnen verkleinen.

vrije tijd in de bestudering van ver-
keersongevallen blijven steken.

AKEN - Racistische uitinge£
worden lang niet altijd uit ove>'
tuiging gedaan. Dat is de erya"
ring van een speciaal anti-raci5'
meteam van de Akense politlÊJ
dat rond twee maanden operatie
is. Het uit twaalf politie-ambf^
naren bestaande team spoort aW
soorten van vreemdelingenha^.
op. De groepprobeert ook voor*Jjongeren beter te informeren
over hun gedrag door te wijz^
op de 'fouten die in het verlede
zijn gemaakt.

Speciaal team
tegen racisme

Bert Jongen moet dit bij zijn af-
scheid van de 'politie-school' (offi-
cieel het Politie-opleidingscentrum
Zuid-Nederland) in Heerlen, waar
hij anderhalf jaar gedetacheerd is
geweest als docent verkeersrecht,
even kwijt. Met ingang van het
nieuwe jaar keert hij - en dat met
plezier - terug naar de dagelijkse
politiepraktijk in zijn geboortestad
Maastricht.

De laatste lezing heeft de Maas-
trichtse hoofdagent gehouden in
conferentiezaal 't Zwaailicht van de
politieschool. Er waren meer dan
100 belangstellenden, onder wie ju-
risten, ondernemers en politiemen-
sen. Steeds meer mensen voelen
zich verantwoordelijk, een stap in
de goede richting. Aldus Bert Jon-
gen.

Bij elke lezing met video en eigen-
gemaakte opnames, die hij op vele
plaatsen pleegt te geven, wyst hij
het publiek op het enorme geweld
dat ontstaat bij botsingen en aanrij-
dingen. Wie met een snelheid van
55 kilometer tegen een vast obsta-
kel rijdt, wordt tijdens een fractie
van een seconde geconfronteerd
met een druk van meer dan drie ton
op het lichaam. Daarom moet er een
soliede gordel met gordelspanners
zijn en moeten de hoofdsteunen
goed zijn afgesteld.

Op jonge leeftijd raakte hij zelf en-
kele malen betrokken bij een ver-
keersongeval, een keer zelfs zeer
ernstig. De oorzaken en de lichame-
lijke en psychische gevolgen van
verkeersongevallen met al het daar-
bij horend menselijk leed hebben
hem steeds bezig gehouden. Hij
maakte er studie van, hetgeen hem
als Maastrichts politieman bij de
opleiding in Heerlen deed belanden
om daar modulair verkeersonder-
wijs te geven aan de 'eerste-fase-
leerlingen'.

Voor politie, brandweer en DGD
loert er altijd extra gevaar omdat
die in ijltempo naar de plaats des
onheils moeten rijden. Het publiek
raakt dan nogal eens in de war.

Ook politiemensen dragen zoveel
mogelijk de autogordel omdat ze
een voorbeeldfunctie hebben, maar
bij spoedmeldingen kan deze bevei-
ling een hindernis betekenen. Om
zijn middel draagt de geüniformeer-
de politieman diverse attributen
mee, zoals staaflantaarn, portofoon,
handboeien en pistool en dat kan
funest zijn als er zich een crash zou
voordoen. Bert Jongen noemt het
voorts noodzakelijk dat hulpverle-
ningsvoertuigen uitgerust zijn met
de allernieuwste beveiligingsvoor-
zieningen, zoals de 'airbag', het
luchtkussen, dat automatisch wordt
opgeblazen vanuit het stuurwiel, de
voorruit van deformerend glas, de
'kreukelzone' en de veiligheidskooi
in de carrosserie, flankbeveiliging
in de portieren en niet te vergeten
het ABS-remsysteem, dat voorkomt
dat deremmen blokkeren, en dat al
aanwezig is in alle ambulance-voer-
tuigen.
Al deze maatregelen moeten de
auto, nog steeds onze heilige koe,
een stuk veiliger moeten maken.
Dat kost echter veel geld. VoorBert
Jongen zouden alleen uiterst veilige
personenauto's op de weg mogen,
die voldoen aan de strengste eisen
zoals die in Amerika gelden. Niet

Gordel

nen voor de verpleger die tijdens de
rit de patiënt of gewonde verzorgt,
mogelijk een infuus toedient en dat
in staande positie. Chauffeurs van
politie, brandweer en ambulance
krijgen daarom een speciale rij-
opleiding. Brandweerlieden zitten
in het voertuig met bagage en per-
slucht op hun rug om direct ingezet
te kunnen worden. Onderweg zorgt
die bepakking bij een aanrijding
voor extra risico en kans op licha-
melijk letsel, legt Jongenuit. Ook in
politievoertuigen en ambulances
blijkt de ingebouwde apparatuur
bij een ongeval vaak letsel te ver-
oorzaken.

Automobilisten beginnen soms op
het laatste moment aan de uitwijk-
manoeuvre omdat ze door het ge-
luid van de radio de sirenes niet
hebben gehoord. Ze moeten direct
uiterst rechts gaan rijden of als dit
vanwege filevorming niet mogelijk
is, een doorgangssluis vormen.

Veiligheid
Tijdens deze lessen wordt veel aan-
dacht besteed aan de veiligheid van
politiemensen in de praktijk. Ook
als hij weer bij de geüniformeerde
dienst meedraait, zal hij heel wat

Als een ambulance fors moet rem-
men, kan dat extra gevaar beteke-
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" Bert Jongen, spoedigweer terug terug bij het Maastrichtse politiekorps. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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MAASTRICHT - De CDA-frac-
tievoorzitters van elf Provinciale
Staten hebben hun grote zorg
geuit over de toekomst van dé
huidige provincies. Zij willen dat
de Haagse partijgenoten geen
definitieve stellingen betrekken
over het al dan niet opheffen van
de provicies.

In een petitie aan het CDA-par-
tijbestuur en de fracties uit
Tweede en Eerste Kamer doen
de provinciale fractievoorzitters
een klemmend beroep de eerst-

CDA-bestuurders tegen
opheffen van provincies

komende tijd geen onomkeerba-
re uitspraken over de materie te
doen. De petitie wordt vandaag
aangeboden aan het bestuur van
de CDA-bestuurdersvereniging.

De provincale CDA'ers, minus
hun collega uit Zuid-Holland,

zijn bang voor een overhaast
overnemen van deconclusies die
de partycommissie-Verbree in
oktober naar buiten heeft ge-
bracht. Die commissie stelt dat
de provincies in de huidige si-
tuatie zichzelf hebben overleefd.
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- De Overleggroep Mondiale Vorming is teleurge-
steld over de beslissing van de gemeente Heerlen om per 1
"?uari de subsidie voor ontwikkelingssamenwerking te
cftrappen- jn een brief aan de overleggroep en een aantal an-ere groeperingen schrijft Heerlen dat het zogenoemd mon-

beleid 'geen prioriteit' meer heeft.

[*oncreet betekent dit dat op 1 ja-
nuari een bedrag van 15.000 gulden
o'egvalt. „Ons bezwaarschrift heeft

uitgehaald", vertelt voorzitster
Versteeg van de overleg-

£°eP. »,Na de hoorzittingvan 3 scp-
, «nber werd ons toegezegd dat wij
V^en dertig dagen uitslag zouden

Wij hebben nu een brief ge-

had dat de subsidievan debaan is."
Het gemeentebestuur is ook van
plan om een streep door de subsidie
voor educatieve activiteiten te ha-
len. Daarvoor staat een jaarlijks
bedrag van 12.500 gulden. Daarmee
bekostigen de vijftien instellingen
en groepen cursussen, spreekbeur-
ten en manifestaties.

Paaltjes verstoren
rust Hopelerweg

DOORRIK VAN DRUTEN

- Twee inmiddels
de verdwenen paaltjes hebben
.^i^st aan de landelijke Hopeler-
s*oo h

n landgraaf grondig ver-
*<>U K-: buurtbewoner Jan Schurer
verW de gemeente voor de sluip-
ge *e.er-werende paaltjes hebben
Up e 5 tegen de wens van een
net!rderheid van de Repel-bewe-
eg ,ln- Ze stuurden de gemeente
setl handtekeningenlijst: „Wij wen-
den vertegenwoordigd te wor-n «oor de heer Schurer."

Sch. hetze tegen mÜ>" reageert
faalr" "De gemeente heeft die
*'ti i neergezet. Ik heb nooitvanen voor een paal gepleit. En
raaH

gaat er zich ook nog eens een
feöT .d (Hans Erkemper van de
WaaT tic- red) mee bemoeien."
de b, <* de affaire het niveau van
is "Uurtrel overstijgt, want Schurer
töA ?tter van de Landgraafse
Van afdeling-
pel ®en hetzewillen de andere Ho-

echter niet we-
lïien* rer zeg* te spreken na-
&elerLeen bewonerscommissie Ho-
Hiet» g' maar die bestaat gewoon

1989 vroegen bewoners van de
'ets tLTveg aan de gemeente om

la H°en aan het sluipverkeer dat
steeri aw,eggetje waaraan ze wonen
het V i

r gebruikt om snel bijbencri^ aadse industrieterrein
öiMn nbach te komen.
ÖenwtWee jaar later beslotenw om de weg met borden af

te sluiten voor doorgaand verkeer.
„Dat hielp voldoende," zegt een
meerderheid van de bewoners nu,
„maar Schurer wilde dat de weg
ook met paaltjes werd afgezet." De
paaltjes kwamen er, maar werden
even snelweer weggehaald door de
bewoners zelf.
De verhoudingen in het buurtschap
zijn grondig verstoord. De buurtbe-
woners denken dat Schurer zijn po-
litieke invloed misbruikt om zijn
zin door te drijven, Schurer doet al-
le kritiek af als een hetze.

„Een hetze? Onzin," reageert ge-
meenteraadslid Hans Erfkemper
(Burger Belangen Landgraaf). „Be-
woners van de Hopel hebben des-
tijds verscheidene politici bena-
derd, onder wie ikzelf. Ik heb toen

"het college op de kwestie geatten-
deerd en verzocht om een gesprek
met alle bewoners, dus Schurer in-
begrepen."
„Tot mijn grote verbazing blyk ik
nu als vertegenwoordiger van de
bewoners uitgenodigd voor een ge-
sprek, aanstaande woensdag. Maar
ik ben geen partij want ik woon niet
in de Hopel. Ik wil hoogstens be-
middelen, dus ik ga woensdag dan
ook niet."
Erfkemper wijst de beschuldigende
vinger niet in de richting van Schu-,
rer, maar naar ex-wethouder Ver-
keer Nic Odekerken. „Die heeft dit
destijds voor Schurer 'geregeld' en
de normale ambtelijke stations ge-
passeerd. Ambtenaren die normaal
van een geplaatste wegversperring
op de hoogte zijn, wisten in dit ge-
val van niets. Ook is de zaak niet in
de Verkeerscommissie geweest."

Im De vlag van de nieuwe Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg gaat al
voortijdig de lucht in. Foto: FRANS RADE.

Van onze correspondent

ONDERBANKEN/
BRUNSSUM - Het
nieuwe bejaardenhuis
De Bronnenhof in
Brunssum kampt met
vochtproblemen. Klaar-
blijkelijk is de omge-
ving waar het tehuis,
staat zo vochtig dat er
water in de kruip-
ruimtes staat. „In de
oudheid was was water
schaars en kostbaar, U
hebt er hier even te veel
van," aldus gedeputeer-
de Riet Greweldinger.
Ze zei toe dat het pro-
vinciaal bestuur met de
leiding van het tehuis
naar een oplossing wil
zoeken.

De gedeputeerde open-
de gisteren officieel de

Vochtprobleem
in splinternieuw
bejaardenhuis

verzorgingshuizen Aan
de Bleek in Schinveld
en Bronnenhof in
Brunssum. Ze noemde
de nieuwe verzorgings-
huizen een voorbeeld
van het flexibele beleid,
dat de overheid in de
ouderenzorg gaat han-
teren. Daarin past vol-
gens haar een goede sa-
menwerking tussen
combinaties van verzor-
gingshuizen, verpleeg-
huizen, bejaardenoor-

den, aanleunwoningen
en andere woonprojec-
ten.

De huizen Aan de
Bleek en Bronnenhof
vallen onder de nieuwe
stichting Gezondheids-
zorg Oostelijk Zuid-
Limburg en werken
nauw samen met ande-
re instellingen in deze
stichting. Ook is er een
samenwerking op
komst met Huize Elvira

in Amstenrade. Direc-
teur Mestrom van Elvi-
ra is tevens directeur
van de beide nieuwe
verzorgingstehuizen.

Aan de Bleek en Bron-
nenhof - ter vervan-
ging van huize Tiedèr
in Merkelbeek - heb-
ben ieder 6,2 miljoen
gekost. De tehuizen
hebben een capaciteit
van 50 bedden. De 71
bewoners van Huize
Tieder zijn eind augus-
tus reeds naar het ver-
zorgingstehuis van hun
keuze verhuisd.

Vandaag is et in beide
huizen open dag. Be-
zoekers kunnen in
Schinveld terecht tus-
sen 11 en 17 uur. In
Brunssum van 11.30 tot
17.30 uur.

een flat in Brunssum-Noord om-
gebouwd te seniorenflat. De 127
woningen van flat De Lemmen-
der worden aangepast met lage
drempels, speciale douches en
een gesloten galerij. Er komt be-
waking en extra voorzieningen
voor ouderen zoals een gemeen-
schappelijkeruimte waar activi-
teiten worden georganiseerd
door ons. Er komt zorg op maat.

stichting wil dan ook wijksteun-
punten gaan inrichten. Bij de se-
niorenflat in Brunssum-Noord
moet er eentje komen maar ook
in Treebeek. „Na het centrum
wonen in Treebeek de meeste
ouderen. Daar willen we ook met
een steunpunt beginnen met al-
lerhande voorzieningen. Wat nu
nog hier vanuit de Brikke Oave
gebeurt, moet te zijner tijd voor

dig actief zijn en die de voorzie-
ningen voor de ouderen over-
eind houden. Maar we hebben
ook een vrijwilliger van 83 jaar
hoor, dus het is eigenlijk niet aan
leeftijd gebonden."

BRUNSSUM - De Oostelijke
fWijnstreek vergrijst in rap tem-
"Po. Brunssum ligt aan kop. Meer
Oan twintig procent van de be-volking is ouder dan 55. Zesdui-

"i*nd ouderen geven deParel van
de Mijnstreek een zilvergrijze
glans. Met zon grote doelgroep

"}? heel wat mogelijk. De Stich-
'~ng Ouderenwelzijn Brunssum
£ad dat goed in de gaten. In de

jaar dat de stichting nu be-
staat is een waslijst aan voorzie-
ningen voor ouderen opgezet: te-
j^fooncirkel, wijk-belbus, tafel-
{jje-dekje, dagverzorging, meer
bewegen voor ouderen, studie-
kring, schaakgroep, gespreks-
groep, cursus omgaan met de-
menterende ouderen, voetver-
zorging, belastinghulp en recrea-
heve voorzieningen.

Treebeek vanuit dat wijksteun-
punt gebeuren."

lemand die zelfstandig wil wo-
nen kan dat doen, maar komt er
een moment dat hij of zij hulp
nodig heeft dan kan dat. Eén
seintje en er worden maaltijden
verzorgd, er komt hulp in huis of
er wordt anderszins geholpen."

zijnsmarkt op 17 december. Alle
ouderen in Brunssum krijgen
het boekje. De ouderenbonden
zorgen tussen kerst en nieuwjaar
voor de verspreiding."
Met de welzijnsmarkt op 17 de-
cember viert de stichting het
25-jarig bestaan. „Op die markt
zijn stands te vinden met infor-
matie over alle mogelijke voor-
zieningen die wij hebben. Bo-
vendien treedt ouderkoor Zang-
lust uit Treebeek op en is een
tentoonstelling te zien van de
stichting Ouderenwelzijn. De-
monstraties van 'meer bewegen'
en volksdansen staan ook nog op
het programma." En" wie wil kan

Blijft er nog iets te wensen over
in Brunssum? „We hebben geen
seniorenorkest terwijl hier toch
een groot aantal oudere muzi-
kanten wonen. Het zou toch mo-
gelijk moeten zijn zon orkest
voor ouderen op te zetten. We
hebben het al eens geprobeerd,
maar dat is toen mislukt. Mis-
schien moeten we een hernieuw-
de poging wagen," mijmert Bou-
mans. Ook zonder seniorenor-
kest zit er echter muziek in het
Brunssumse ouderenwelzijn.

dus op die welzijnsmarkt de bro-
chure 'Ouderworden in Bruns-
sum. Zelfstandig blijven!' krij-
gen.

Er is geconstateerd dat ouderen
te weinig gebruik maken van de
bijzondere bijstand die voor hen
bestaat. Daarom is er nu een
Brunssumse brochure in de
maakt waarin precies staat wat
er voor hen aan voorzieningen
enregelingen zijn. „Die brochure
wordt aangeboden op de wel-

Informatie

Zelfstandig
Al het werk dat de stichting doet
is erop gericht de ouderen zo
lang mogelijkzelfstandig te laten
wonen. Door zorg op maat en
aan huis te bieden kan dat. De

»En nu zijn we ook met woon-
projecten bezig. Op de Tichelwei
ls al zon woonproject en nu
I ordt in samenwerking met de
"Oningvereniging Brunssum

De coördinatie van het ouderen-
werk is eigenlijk in handen van
een vrij kleine groep. Er zijn vijf
beroepskrachten, waarvan twee
part-time. „Maar we hebben 185
vrijwilligers die actief zijn. Wij,
de mensen van het bureau doen
dus puur het organiserende
werk, de echte uitvoering ge-
beurt door vrijwilligers en dat
gaat goed. Dat zijn veelal men-
sen van in de zestig, die nog aar-

Heerlen stopt subsidie
voor Mondiale Vorming

Overleggroep bereidt bezwaarschrift voor Architectuur Arnhem in handen AGS
HEERLEN - De afdeling Architectuur van de dienst stadsontwikke-
ling in de gemeente Arnhem is, na privatisering, onderdeel geworden
van het Heerlense architectenbureau AGS.
AGS noemt het heel bijzonder dat een particulier bedrijf een dienst
van de gemeente volledig overneemt. Gedurende vier jaarzal de ge-
meenteArnhem exclusiefzaken doenmet het Heerlense planbureau.
Bezuinigingen binnen de gemeente zorgden voor een herziening van
dekerntaken, architectuur bleek niet langer een kerntaak te zijn voor
Arnhem. Om gedwongen ontslagen te voorkomen werd er overlegd
met AGS over de overname van werknemers.
De geprivatiseerde onderneming (voluit: AGS architecten en plan-
ners Arnhem bv) gaat de gemeente Arnhem begeleiden bij de bouw
van gemeentelijke panden of projecten. Het bureau blijft gehuisvest
in het stadskantoor in Arnhem. Het Heerlense bureau AGS is in de
gemeenteArnhem geen onbekende.

ingesprek

Vlag in top Woonwagens
In het Limburgs Dagblad van don-
derdag 3 december 1992 las ik on-
der de kop 'Woonwagens Voeren-
daal wellicht naar Tenelenweg' een
artikel waarin uitvoerig aandacht
wordt besteed aan een vertrouwelij-
ke notitie van de gemeente Voeren-
daal.
Een dag later verschijnt wederom
een artikel van dezelfde Monique
Parren in uw rubriek 'pit-bulletin'.
Nu geen zakelijk stuk meer maar
een boulevardartikel met onwaar-
heden en vragen die in haar hoofd
schijnen rond te dolen. Tot myn
verbazing las ik dat ik maandag-
avond bezoek zou hebben gehad
van de heerKusters. Ik kan u verze-
keren dat ik deze avond niet thuis
was maar in de Heerlense schouw-
burg heb genoten van Youp van 't
Hek.

De buurt is ongerust. Uw verslag-
geefster hoort de klok wel luiden,,
maar weet niet waar de klepel
hangt. Zeker is dat een journaliste
geen onwaarheden mag versprei-
den. Maar één ding is mij nu wel
duidelijk geworden en dat is dat zij
haar informatie omtrent haar eerste
artikel beslist niet van deheer Kus-
ters heeft gekregen. Het lijkt erop
dat er tussen haar en de heer Kus-
ters een persoonlijke vete bestaat.

VOERENDAAL J. van Bodegem

Naschrift redactie: Het Limburgs
Dagblad geeft weer wat er zich in
deze regio afspeelt. Van een vete met
raadslid Kusters is geen sprake. Ge-
tuigen bevestigen dat Kusters op
dinsdag 1 december bij de brief-
schrijver thuis is geweest 'voor een
bespreking over de komst van het
kampje.

(ADVERTENTIE)
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r Tot ziens op orae ]
KERSTSHOW

morgen, zondag
13 decemberl van 11.00-17.00 uur J

Kouvenderstraat 141
Hoensbroek.Tel.o4s-221263

Pabo 3
" Hulp voor de actie, georga
niseerd door tweede jaars sti{
denten, kwam niet alleen u\
het eigen Pabo-nest (leerlingei
en docenten). Voor de kunstuei
ling stonden een aantal studer\
ten van de kunstacademie hul
werk af, een fancy fair en ee\
cavia-race moesten ook het twj
dige geld in het laatje brengejj
Laat de cavia's nu maar rer[
nen'.

9 Studenten van de Pabo ml
Heerlen hebben gisteren hun-^
beste beentje voor gezet om de',
jaarlijkse Advent-viering een ;
succes te maken. Om de viering-dit jaar eens iets groter aan tel
pakken, werd besloten de Sjaak-
Pach Stichting te steunen. Het',
idee is van een van de studentes'
gekomen en opgepikt door Ar—
lette Krol, die ook de coórdina-,
tic van de viering verzorgde. I
De stichting zet'zich in voor li-,
chamelijk gehandicapte (einde-;.
ren, zodat zij de mogelijkheid'
krijgen om op vakantie te.
gaan.

Pabo 2
"De vakantie wordt door de
stichting georganiseerd voot
kinderen uit heel Nederland}
Het recreatieschip 'Print
Willem Alexander' (vroegei
'Henri Dunant') is de tijdelijke
uerblij/plaats voor veertig gei
handicapten. Tijdens de vaar%
vakantie wordt op verschillen^
de, voor de kinderen interes*
santé plaatsen, aangelegd. De
kosten per deelnemer liggen
rond de 1000 gulden, dat is oo|
het bedrag waar de studenteft
van de Pabo naar streven.

m

Pabo

oOp ons bureau belandt een
uitnodiging voor een demo-pre-
sentatie. Demo is geen turbo-'
taal voor democraat, noch een
afkorting van demonstrant,
maar een bandje ter demon-
stratie. Er wordt dus een band-'
je gepresenteerd, door The
Choice om precies te zijn. En
The Choice is een band, een
popgroep dus. Voor de poplief-
hebber gesneden koek, dit soort
taalgebruik, maar voor de leek
een vreemde wereld. Maar
goed: The Choice is een vijf
jaar geleden opgerichte Land-
graafse band, die sinds een
jaar in de huidige bezetting
speelt. Een paar maanden gele-i
den speelden ze in het voorpro- 1
gramma van Urban Dance-
Squad, nu hebben ze een demo',
gemaakt met drie nummers.*
Tijdens een concert in de Pint'-
aan de Oude Markt in Wau-t
bach wordt de demo gepresen--
teerd, vanavond vanaf negen'.
uur.

Demo

"Kondigden we gisteren in de
rubriek Streeksgewijs een kerst-
concert van harmonie St.
Michael Eikske in Landgraaf
aan, blijken we een week te
vroeg te zijn. Het concert vindt
niet komende zondag, maar
pas de twintigste plaats in zaal,
Pijls, Oranje Nassaustraat 40.
De muziek begint om drieuur 's
middags. Dat hadden we wel
goed.

Te vroeg

"De dak- en thuislozen -ih'
Heerlen krijgen dit jaar een
echt kerstdiner voorgeschoteld '■door de Stichting Kerst zonder
Drempel. Op kerstavond ver-
zorgt de stichting een overheer-
lijke warme maaltijd voor on-
geveer 200 zwervers aan het
Kerkplein, het Stationsplein en
in het Slaaphuis en Inloophuis
in Heerlen. Eén dag daarvoor
krijgen de prostituees een maal
voorgezet aan de CBS-weg. Om
zoveel mogelijk ontheemden
van eten te voorzien, is Kerst
zonder Drempel nog op zoek
naar sponsoren. De stichting
krijgt namelijk geen subsidie.'
Giften kunnen worden overge- .
maakt op gironummer 33.22.37
t. a. v. HC Smol,Kerst zonder
Drempel.

Kerst

Uitkeringsfraude
LANDGRAAF - Politie en socialerecherche hebben een
illegaal taxi- en koeriersbedrijf van een 34-jarige Landgra-
venaar opgerold. Het taxibedrijf leverde de man zoveel op,
dat hij bovendien al twee jaar lang ten onrechte een uitke-
ring kreeg van de gemeenteLandgraaf. Die is van plan het
totale bedrag, 20.000 gulden,van hem terug te vorderen.

(ADVERTENTIE)
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om? ,£)at is een vraag voor de gemeente,
niet voor mij," zegt projectleider Wil Bou-
mans. Maar hij geeft toch antwoord: Jk
denk dat we ons bestaansrecht hebben be-
wezen. We kunnen aantonen dat met het
geld voor ouderenwelzijn iets wezenlijks ge-
daan wordt. Er worden concrete resultaten
geboekt en dat heeft de stichting een goede
naam gegeven."

’t Land staat weer eens bol van bezuinigin-
9ew. En omdat het mes in de zachte sectornw eenmaal beter snijdt dan waar ook, zijn
?e daar de klos. Bij de verslaafdenzorg, het
ïeugdwerk, bij ouderenwelzijn en culturele
lnstelling hoor je meer zuchten dan vreug-
wkreten. De Stichting Ouderenwelzijn
°Tunssum ontspringt de dans. De gemeente
°runssum bezuinigt daar niet op. Waar-

Wil Boumans: ’Bestaansrecht Ouderenwelzijn bewezen ’Parel glanst zilvergrijs
DOOR WIM DRAGSTRA

Feest
"De actiegroep Hart voor
Heerlen ruimt even tijd in vqpr
het bijkomen van het druk ac-
tievoeren voor de kleine cultiijir
en de lee/baarhetd in het stads-
centrum. Daarom wordt van-
avond een benefietfeest gehou-
den met de funkband Kaza,
punkgroep Kitten Drags en
folkzangeres Claudia Lasia.
Dit alles vanaf tien uur in col-
lectief café De Nor. De qp-
brengst van het feest gaat naar
de actiekas." Wil Boumans (rechts) en het coördinerende team van de stichting Ouderenwelzijn in

Brunssum. Foto: FRANSRADE
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Contract bij AC Milan
wordt niet verlengd

veranderen.
Frank Rijkaard lijkt geen trek te
hebbenom zijn contract met nog
eens drie jaar te verlengen. ~£r
zijn geen financiële of zakelijke
problemen," aldus Galliani,
„maar Frank wil zich om priyé-
redenen niet voor zon lange pe-
riode binden. We bieden hem *iv
een eenjarig contract aan."

Ruud Gullit stopt nu
alle energie in Oranje

’Wij hebben genoeg kwaliteit om van Turkije te winnen’

Voorzitter Berlusconi liet de
laatste maanden blijken dat hij
Gullit een levenslang dienstver-
band bij de club wilde aanbie-

MILAAN - Het contract van
Ruud Gullit bij AC Milan wordt
aan het einde van het seizoen
niet verlengd. „Het is jammer
dat we uit elkaar moeten gaan,
maar we kunnen niet als Diana
en Charles ons dienstverband
voortzetten. Het contract loopt
in 1993 af en dan is het ieders
goed recht om van een verlen-
gingaf te zien", liet de vice-voor-
zitter Galliani op het kerstfeest
van zijn bedrijf aan zijn naaste
medewerkers weten.

den. Hij is van idee veranderd
omdat Gullit zich nogal kritisch
heeft uitgelaten over het aan-
koopbeleid van Berlusconi. „Als
Gullit bij een andere Italiaanse
club aan de slag kan, zullen wij
hem niet tegen houden", maakte
Galliani gisteren bekend. De Ne-
derlandse international kan voor
een gelimiteerd bedrag van club

2EIST - Het Nederlands elftal strijdt woensdagavond in Is-
pnboel voor zijn laatste kansen op uitzending naar het WK'94
ft de Verenigde Staten. Het is zogezegd de dood of de gladio-

fen- „Als je alles bij elkaar optelt", denkt Ruud Gullit, „heeft
ftet Nederlands elftal genoeg kwaliteit om van Turkije te win-
j*en. Maar alleenkwaliteit is niet genoeg", leerden hem de tv-

Deelden van de interland in Oslo.

Limburg krijgt
motorwegrace
HEERLEN - Limburg dat de
laatste jaren verstoken is van
motorsportwedstrij den, ' mag
weer hopen. De KNMV onder-
zoekt de mogelijkheid om in
Midden- of Noord-Limburg een
nationale wegrace te houden
Volgens het bondsbureau van de
motorsportorganisatie is het de
bedoeling dat de eerste race al
volgend jaar verreden zal wor-
den. De KNMV wil nog geen na
dere aanduiding geven omtrem
datum en locatie.

Dobrovoiski
naar Marseille
MARSEILLE - Olympique Mar-
seille heeft voor Igor Dobrovols-
ki gekozen. De Moldaviër kreeg
de voorkeur boven Dragan Stoj-
kovic. De Franse voetbalkam-
pioen moest vóór 15 december
een keus maken tussen de twee
spelers op last van de FIFA, die
eerder besloot dat Stojkovic ei-
gendom was van Olympique.
Dobrovolski werd deze week op
huurbasis bij Genoa wegge-
haald. Volgens de reglementen
mogen Franse clubs slechts twee
spelers uit een niet bij de EG
aangesloten land onder contract
hebben. Naast het tweetal heeft
de titelhouder ook de Kroaat
Boksic in dienst. De Joegoslaaf
Stojkovic is voor Franse clubs
transfervrij te krijgen.

Aanpassingen voor Koeman

Gullit speelde dit seizoen bij AC
Milan zegge en schrijve vier hele
wedstrijden, twee in de competitie
(Fiorentina, Lazio Roma), een voor
de Europa Cup en nog een voor de
Italiaanse beker. „Dat is veel te wei-
nig en heel vervelend", mokt de ge-
vallen ster in de lounge van het
Zeister hotel Oud London. „Ik heb
gewoonritme nodig, dat mis ik nu".

ige ontbrak vervolgens ook te-
-1 Wpv en ' maar kreeg de laatste
| $%. ,n de kriebels en liet zich door

ank Rijkaard en Arrigo Sacchi
aanr en 'de persoonlijke dingen

de kant te schuiven. En zich
r\ er beschikbaar te stellen voorfat\je.

|g'chamelijk mankeert Gullit vol-

_
J}.s bondsarts Frits Kessel niets,

jjde mist wedstrijdritme, niets an-
-9 tye

rS' Je kunt trainen tot je een ons
1 e§t, maar wedstrijdconditie is opn training nooit te imiteren."

Kramp
Daarop voert hij ook zn voortijdige
aftocht tegen PSV terug. Na een
uur strompelde Gullit naar de kant,
met kramp in beide kuiten.
„Dat is natuurlijk gewoon belache-
lijk. Als je dat krijgt, is er iets goed
mis. Maar ik kan er toch niets aan
doen dat ik zo weinig speel en dat
het lichaam gaat protesteren als het
niet gewend is aan wedstrijdbelas-
ting. Ik zou in het tweede kunnen
spelen, maar dat mag in Italië niet.
Niettemin, ik moet veel spelen, juist
omdat ik ouder word. Nu ik weinig
speel, wordt er snel geroepen dat ik
last heb van m'n oude blessures, dat
te oud ben en op mijn retour. Maar
dat is allemaal onzin. Dat heeft er
helemaal niets mee te maken".

Krajicek: ’Waardeloos’
Stich gelukkige winnaar in oersaaie partij

Al te veel tijd om bij deze tegenslag
in zijn zevende confrontatie met
Stich (stand nu 5-2 voor de Duitser)
stil te staan heeft Krajicek niet.
„Woensdag over een week vertrek
ik al weer naar Australië. Zo rol je
van het ene toernooi in het andere.
Het is een zwaar, maar heel mooi
jaar geweest. Ik zou het niet voor
een jaartjerust willenruilen." Kraji-
cek sprak die woorden nauwelijks
verstaanbaar uit. Met een gezicht
als een oorwurm stond hij plotse-
ling op en beende weg, duidelijk
geirriteerd.

Na de verloren tiebreak in de eerste
set, waarbij Krajicek een voor-
sprong van 3-1 uit handen gaf,
kreeg hij in de vijfde game van de
tweede set door een dubbele fout
van Stich onverwacht zijn enige
breekpunt in de partij in de schoot
geworpen. Met een paar keiharde
uithalen redde de Duitser zich be-
kwaam. Maar met een voorsprong
van 5-4 en 0-40 op de service van
Krajicek kreeg Stich op zijn beurt
geen kans een van de drie match-
points te verzilveren. Dat lukte twee
games later wel op het vierde wed-
strijdpunt.

„Ja, wat moet ik daar nou van zeg-
gen", mompelde een duidelijk ba-
lende Krajicek, die sinds zijn winst
dinsdag op Emilio Sanchez twee
rustdagen genoot. „Ik wilde natuur-
lijk heel graag winnen. Dat het niet
is gelukt is heel vervelend. Het
scheelde weinig. Maar helaas net
genoeg. Op de belangrijke momen-
ten zat het niet mee. Waardeloos,
Hat kun ie wel zeggen."

Voor de 11.000 verwachtingsvolle
toeschouwers viel weinig te genie-
ten. De partij was volstrekt emotie-
loos en had kraak noch smaak. Al-
leen het herhaaldelijke, tergend
langzame geklap van de tribunes en
de eentonige aankondigingen van
de Australische arbiter Wayne
McKewen doorbraken de verveling.

Philips stopt
sponsoring
EINDHOVEN - Philips zal in
1996 niet meer als sponsor van
de Olympische Spelen in Atlanta
optreden. Dat heeft woordvoer-
der Ben Geerts vrijdag meege-
deeld. Philips blijf wel actief bij
het wereldkampioenschap voet-
bal en de Champions League,
waaraan ook PSV deelneemt.
Volgens Geerts is het besluit tot
stoppen genomen omdat tijdens
de Olympische Spelen geen bor-
dreclame gemaakt mag worden
in de stadions, in tegenstelling
tot bij de twee andere sporteve-
nementen.

In de halve finale speelt Stich van-
daag tegen Sampras, die met 7-6, 6-4
van Leconte won. De andere halve
finale gaat tussen Ivanisevic en
Chang.

„Daar schaam ik me niet voor. Ik
was gewoon ontzettend blij bewe-
zen te hebben dat ik er nog wel wat
van kan. Er viel een last van me af.
Deze overwinning op Krajicek is
ook prettig, maar anders. Het was er
de partij niet naar om gevoelens te
tonen. Vervelend om te zien. Ik
weet het. Het is tegenwoordig vaak
de realiteit in het tennis. Al zijn het
heus niet allemaal krachtpatsers.
Denk maar aan Agassi, Chang, Kor-
da, Leconte. Die zijn er gelukkig
ook nog."

Na zijn zwaarbevochten zege in de
eerste ronde op Stefan Edberg - de
eerste winst tegen een top tienspe-
ler dit jaar- liet de 24-jarigeDuitser,
die sinds zijn huwelijk met de Ham-
burgse actrice Jessica Stockmann
in Salzburg woont, zelfs zijn tranen
de vrije loop.

Rosmalen, ervaart het miljoenene-
venement in Beieren als een bevrij-
ding.

(ADVERTENTIE)

Ijsstadion Glanerbrook Geleen
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DORDRECHT - Eredivisionist
Dordrecht'9o, dat met Fortuna
Sittarden Den Bosch hevig in de
penarie zit, laat binnenkort zaal-
voetballer John de Bever terug-
keren voor een trainingsstage.
Volgens trainer Han Berger 'kan
De Bever heel goed voetballen',
reden waarom hij hem graag nog
een kans geeft. Of Dordrecht Re-
né van der Gijp nog terugziet, is
een vraag. De club kan het sala-
ris van de aanvaller niet meer
opbrengen. Aanvankelijk wilde
daarvoor een aantal sponsors op-
draaien, maar een gedeelte van
hen heeft zich weer teruggetrok-
ken.

Han Berger wil
zaalvoetballer

MüNCHEN - Saaier kon het gister-
avond in de Olympiahalle van Mün-
chen haast niet in de partij tussen
Michael Stich en Richard Krajicek.
In ruim anderhalf uur durende

kwartfinale van het Grand Slam
Cup-toernooi, met voor de winnaar
toch de lieve duit van 450.000 dollar,
kwamen welgeteld twee aardige ral-
lies van meer dan vier slagen voor.

Voor het overige was het van beide
kanten boem, pats, klaar. Met Stich
als gelukkige winnaar dank zij een
gewonnen tiebreak en één door-
braak in het slotspel: 7-6 (7-4) 7-5.

„Bij Milan", erkent Gullit, „kan nie-
mand het zich permitteren een fout
te maken. Als je daar een keer iets
minder speelt, wordt het heel moei-
lijk. Maar dat geldt niet alleen voor
mij, dat geldt voor elke speler bij
Milan. Het enige belang van Milan
is om veel te winnen. Met wie, dat
maakt ze niet zoveel uit".

„Als je echter niet de kans krijgt om
slecht te spelen", bijt Gullit van
zich af, „kun je niet renderen. En ga
je op zekerheid spelen. Maar er zijn
ook wedstrijdenwaarin je heel goed
op je routine kunt spelen en toch
van waarde kunt zijn voor het elf-
tal."

„Ik zal voor alles moeten knokken,
maar daar ben ik bij Milan al twee
jaar mee bezig. Daar ben ik dus wel
aan gewend. Je moet altijd preste-
ren, maar ik ben wel een mens en
geen robot".

Toch kan het bijna niet anders of
Advocaat heeft hem onder de gege-
ven omstandigheden louter geselec-
teerd op basis van zijn naam en re-
putatie en de goodwill die hij in de
loop der jaren heeft opgebouwd.

Goodwill

Biljarters
op dreef

t*«OOMSHOOP - In de nationale
dj.jp^ijd ankerkader 47-2 zijn de
terg deelnemendeLimburgse biljar-- nog altijd volop in de race voor
k' eer» plaats in de halve finale.

H°nd Kn °Qrs> Peter Volleberg
Siste rry van de Boogaard wonnen
Ujeifren in Vroomshoop hun par-

fum^ en Volleberg delen met drie
Maat n Uit twee duels de eerste
ry Vg'ln de andere poule staat Har-
deen de Bo°gaard op een gedeelde
tw„ Plaats met twee punten uit
In e

vWedstrijden.
tyo y°orschoten, waar gestreden

°m het NK kunststoten, wist
\n,[n lenaar Ger Holka eveneens te. = 3_l tegen Van Kampen,
bartii ren Ritman verloren hun
ïioii, " Later op de avond won

ï? met 3"! van De Vos.
kl eif\aaksbergen (NK driebanden
sch!v Won Maastrichtenaar Jan
Ookf 1 m46 beurten van Van Es.

h„e!od Schoens een nederlaag: in
tegen De Jong.

Handbalploeg
onderuit

tegen Egypte
?°BOKEN - De Nederlandse
li^dballers hebben de opgaande
ïn nietkunnen doortrekken. Op de
ih rde dag van de European Trophy
' Hoboken werd met 15-17 verlo-

g n van Egypte, dat bij rust nog te-
rp 11 een achterstand van drie tref-
C* aankeek: 9-6.
het e eerste helft leek het erop dat
6
l team van Cantelberg de goede

,J;statie van donderdagtegen Roe-
je enië zou continueren. De nationa-
g speelde opnieuw
*jC°ncentreerd en had de vinger-
J, **gge Afrikanen in de greep. Na de
Jp'atting verviel Oranje weer in
5^ n oude fout: het missenvan kan-
v *)" Talloze mogelijkheden werden
ren rutst ' waardoor de Egyptena-
w terug konden komen. Daarbij
gek n 2e bovendien een handje
fulpen door de arbiters dieEgyp-
Sa r liefst zes keer een strafworPsp!!en' tegen Nederland één. Top-
Cohr biJ Nederland was Wil Ja-

°s met vier treffers.

Roda JC denkt
aan contract
met Witrus

j^ftKRADE - Roda JC overweegt
k

vel Michailevitsj te contracteren.
Vo tkUit Wit-Rusland afkomstige

etballer speelt momenteel op
in Kerkrade.

s achttienjarige middenvelder. oorde in het vriendschappelijk
o" metLimburgia (6-2). Het is nog
«duidelijk of de man uit Minsk

werkvergunning krijgt. Verde-
den F Gerry Senden scheurde tij-

"s de oefenwedstrijd tegen de
ateurs van Limburgia zijn enkel-

Stich, Wimbledonwinnaar van 1991
en inmiddels afgezakt naar de vijf-
tiende plaats van de wereldranglijst
met dit jaar alleen een hoofdprijs in

ZEIST - Frits Kessel, de arts van
deKNVB, vindt de Japanse expedi-
tie van Ronald Koeman geen gevaar
voor het functioneren van de cen-
trale verdediger woensdag in Istan-
boel. Koeman bevindt zich trou-
wens in goed gezelschap, ook de
Spaanse internationals van Barcelo-
na moeten woensdag een landen-
wedstrijd spelen.
„Na de wedstrijd om de wereldbe-
ker (die komende nacht om vier uur
rechtstreeks door de tv wordt uitge-
zonden, red.) zal Ronald Koeman
bijna een half etmaal in een vlieg-
tuig zitten", vertelde Kessel. „Geen
speler wordt daar beter van. Hij is
maandag om zes uur in de ochtend
terug in Londen. Dat vraagt natuur-
lijk een aantal aanpassingen om
woensdag terug te zijn in het Euro-
pese ritme. Zowel maandag als
dinsdag zal Koeman anders moeten
werken dan de overige spelers. Her-
steltrainingen om de spieren te ont-
spannen, zeker geen maximale in-
spanningen."
In grote lijnen wordt voor ieder uur
tijdsverschil een aanpassingsperio-
de van één dag als normaal be-
schouwd. Dat is in het geval van
Koeman, Barcelona en de wereld-
beker natuurlijk met geenmogelijk-
heid haalbaar. „Wanneer je weer
sneller aan de slag moet, zul je het
tijdsverschil tussen Europa en Ja-
pan dus niet volledig moeten op-
pakken", weet Kessel uit ervaring.
„Koeman zal zich onmiddellijk na
de wedstrijd tegen Sao Paulo weer
op de Europese tijd moeten richten.
Hij stapt in de Japanse avond in het
vliegtuig en hij moet dan zeker niet
meteen onderuit gaan. Dat kan pas
na een uur of vijfvliegen, een slaap-
pilletje moet er dan voor zorgen dat
hij rust heeft tot kort voor de lan-
ding in Londen. Maandagavond in
Istanboel zal min of meer hetzelfde
dienen te gebeuren, daarna moet hij
de omschakeling gemaakt hebben."

Limburgs Dagblad

" Ruud Gullit: Jk moet gewoon meer wedstrijden kunnen spelen, dan hoeft ook niet meer over mijn oude blessures gezeurd
te Worden." Foto: ANP

Opruiming
inruilauto's

AUTOCENTRUM
COUARIS

Schelsberg 25, Heerlen,
045-720202 " Ronald Koeman, eerst met Barcelona naar Tokio, daarna

met Oranje naar Istanboel. Foto: afp
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Martin Creuwels: ’Spelers uit eigen dorp hebben meer krediet’

De Ster is weer
écht uit Stein

Hmburgs dagblad~]

# De Ster; niet omver te
krijgen. Martin Creuwels
zit op de 'Dikke stem' van
Stem. Hij wordt
geflankeerd door John van
de Wall (links) en
Raymond Verhoeven.
Foto: ERMINDO ARMINO

van onze correspondent
MAARTEN DE KEVER

Pierre Winkelmolen wil promotie als afscheidscadeau
Kolonia komt er aan

" Pierre Winkelmolen
(links) en Remco
Didderen maken
duidelijk datKolonia
dit seizoen voor een
prijs wil spelen.

Foto:KLAUS TUMMERS

Ralf Hendriks is een bescheid
jongeman die erg leergierig is.
is tenminste de mening van L%rRoderburg. Hij: „Ralf is een («5
knaap die pas komt kijken. HÜ ïï
bereid iets aan te nemen. Als hij *2J
instelling blijft behouden, kan J?uitgroeien tot een volwaardige SF £ler in de eerste klasse".

amateurs op zaterdag
Redactie:
Arno Römgens

Heer-talent: ’Ik moet nog ontzettend veel leren

De geslaagde sprong
van Ralf Hendriks

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

MAASTRICHT - Tijdens de perio-
de van de overschrijvingen melden
zich elk jaar opnieuw legio spelers
uit de lagere klassen aan bij vereni-
gingen die in de top of subtop van
het amateurvoetbal vertoeven.
Vaak hebben zij, voor dat een bin-
dende wedstrijd is gespeeld, al in de
gaten dat de sprong te groot is en
keren ze meteen terug naar hun ou-
de liefde. Blijven ze wel bij de nieu-
we club dan belanden ze niet zelden
in het tweede elftal of bivakkeren
driekwart van de competitie op de
reservebank. Ralf Hendriks daaren-
tegen is een voorbeeld van de groep
die wel een geslaagde sprong wist
te maken.
De sinds afgelopen woensdag 20-ja-
rige vleugelverdediger van Heer
verliet op zijn zeventiende Sibbe.
Na een gewenningsperiode van een
jaar eiste hij een plaats in het eersteelftal op, die hij momenteel nog
steeds bezit. Reden voor een nadere
kennismaking met deze ietwat
traag ogende speler die zich - zo
lijkt het tenminste - terdege heeft
voorbereid op het gesprek. Op het
verzoek zijn carrière tot op het he-
den in chronologische volgorde
weer te geven volgt dan ook een ge-
detailleerd overzicht.
Hij: „Op mijn vijfde werd ik lid van
Sibbe. Als spits speelde ik in het E-,
D-, C- en B-elftal. In 1989 was er
plotselyk interesse van MVV. Toine
Gorissen had me gescout en nodig-
de mij uit voor enkeletrainingen en
een testwedstrijd. Een avontuur dat

mislukte, omdat ik fysiek veel L
zwak was. Dus bleef ik bij Si^T
Het probleem was echter, dat *v
geen A-jeugd hadden waardoor!
in het eerste moest gaan voetbad
Dit werd voor mij een leerzaam Ja%
Lichamelijk werd ik veel sterk%
Logisch, want in de tweede kl^etvan de Afdeling Limburg wordt j»e,
dat gebied nogal iets van je geëis' £
" Na het seizoenkwam ik via vrsc
den terecht bij Heer en wel in
A-elftal. Van trainer Ron ZiW
heb ik toen ontzettend veel gele^ o:zowel op technisch, taktisch %'
mentaal gebied. Zoveel dat ik ver'tó
den jaar van hoofdtrainer Lei G°0' °sen in de voorbereiding een kans^Jhet eerste kreeg. Als rechtsback "j>
deed ik blijkbaar voldoende v^bij aanvang van de competitie sWVi
ik in de basis." m,
Hoe verliep de eerste periode in *V
standaardteam? Ralf Hendriks vCV
volgt zijn relaas: „In het eerste n.
zoen heb ik een grote terugslag m
had," bekent hij oprecht. „Op eO,
bepaald moment speelde ik et£lijk als een krant. En toch handig
de de trainer me. Steeds weer We *!
ik van hem en manager Leon 'T
derburg te horen dat ik de crisis v%
te boven moest komen. Volge^'
hem kon dat alleen als ik bleef sPft
len. Een visie waarvoor ik nT
steeds dankbaar ben. Ze hadden «£lijk, want stapje voor stapjekreegj
mijnzelfvertrouwen terug en beg°JJ'
ik beter te voetballen. Volgens "*'heb ik op dit moment het oude W
veauf weer bereikt. Dat is overige%
nog niet geweldig hoor. Laat ik ów
delijk stellen dat ik nog vrese\veel moet leren." t

Van onze correspondent
ROB SPORKEN

delijk dat een aantal spelers zou
vertrekken. Ik moest kiezen tussen
een mogelyk minder jaar by
RKONS of Kolonia dat duidelijk
aan de weg timmerde", vertelt de
Chevremontenaar.
Door het gewijzigde taktische con-
cept leverde het spel van Didderen,
meerrendement op, wat afte leiden
is uit de zes treffers die hij in de
laatste zeven wedstrijden scoorde.
Volgens de topscorer is de rol van
de trainer in het succes vrij groot.
„Ik krijg - nu ik geblesseerd ben -de vrijheid om zelf te bepalen wan-
neer ik train. Ik weet dat ik 's zon-
dags zijn vertrouwen heb. Daar-
naast pakt hij alles ongedwongen
aan en legt hij nooit de druk bij de
groep."

LANDGRAAF - Even leek het
er op dat tweedeklasser Kolo-
nia eenzelfde seizoen zou gaan
doormaken als het vorige,
toen de ploeg zich pas op de
laatste wedstrijddag veilig
speelde. Met slechts drie pun-
ten uit de eerste vier wedstrij-
den was de opening van het
lopende seizoen niet wat men
er zich van voorgesteld had.

Vervolgens kwam de motor
op gang met als gevolg een
uitstekende inhaalrace resul-
terend in een gedeelde derde
plaats.

Op de vraag naar de oorzaak van
deze kentering heeft trainer Pierre
Winkelmolen direkt een passend
antwoord voorhanden: „Ik wilde
gezien het materiaal met drie aan-
vallers gaan spelen. Ondanks dat
het in de voorbereidingsfase goed
liep, kwam er vanuit de spelers-
groep, waarschijnlijk uit angst om
met die offensieve speelwijze net
als vorig jaaropnieuw in het mes te
lopen, de vraag om met twee spit-
sen te beginnen."

klaart Winkelmolen de reden van de
taktische aanpassingen.

Versterkingen
Het is echter naïef om te veronder-
stellen dat enkel door de poppetjes
op een andere plaats te zetten een
degradatiekandidaat verandert in
een mededinger voor' het kam-
pioenschap. Uiteraard moeten de
middelen aanwezig zijn om een goe-
deploeg te formeren. Kolonia zag in
de zomer dan ook enkele welkome
versterkingen richting Strijthagen
trekken. „We hebben doelbewust
naar spelers in de regio gekeken die
kwalitatief van toegevoegde waarde
zouden kunnen zijn. Deze spelers
hadden meestal een minder geluk-
kig seizoen bij hun club achter de
rug. Als je duidelijkkunt maken dat
er hier iets leukswordt opgebouwd,
zijn mensen genegen om - met wat
zaken eromheen - voor een vereni-
ging uit te komen," geeft Pierre
Winkelmolen aan.

Er wordt echter niet gewanhoopt.
Aanwas vanuit de jeugdbegint ook
op gang te komen. „In de lichting
die nu voor de overgang naar de se-
nioren staat, zitten al een paar
bruikbare spelers. En dat worden er
steeds meer. De beloftencompetitie
die we hier in de westelyk mijn-
streek spelen, is een goede leer-
school," aldus Creuwels.

„Nu train ik Raymond. Hij heeft ta-
lent. Alleen het organiseren hè.
Maar het is ook moeilijk. Hij komt
in een elftal dat niet loopt. En elke
keer een andere verdediging voor
je, dat vergt aanpassingen. We trai-
nen er nu veel op. Veel ballen voor
de goal, dan moet hij zich laten ho-
ren. Ky'k, ik organiseerde heel veel
in het veld. De andere spelers zijn
dus gewend dat de keeper dat doet.
Er is niemand geweest die dat heeft
overgenomen. Dus moet Raymond
wel," aldus van de Wall die vorig
jaar tien keer 'de nul' vasthield.

STEIN - Vorig jaar eindigde de
Ster uit Stem op een verdienste-
lijke vierde plaats in de tweede
klasse B. En daar hadden ze in
Stem niet echt op gerekend. De
verwachting voor dit seizoen was
daarom iets hoger dan een jaar
geleden. De positie op deranglijst
daarentegen is beduidend lager.
„We moeten vechten willen we
ons handhaven," vertelt trainer
Martin Creuwels, inmiddels een
oudgediende op de voetbalvel-
den.

De geboren en getogen Urmonde-
naar begon zijn voetbalcarrière by
de club waar hij nu trainer is. Ver-
volgens toonde hij zijn talenten bij
Geleen en het Belgische Neeroete-
ren, waar hij zijn trainersloopbaan,
die langs Fortuna (A-jeugd), Bom,
Sweijkhuizer Boys en Almania leid-
de, startte. Maar hy is inmiddels al
weer ruim twee jaar terug op het
oude nest.
„Na de winterstop gaat het mis-
schien beter," zegt hij profetisch.
Het klinkt niet echt overtuigend
maar hij heeft hoop. Voor succes is
Creuwels afhankelijk van tal van
factoren. En één van die factoren,
fitte spelers, heeft hem de afgelopen
maanden danig tegengezeten. „Ik
heb in 10 wedstrijden 20 spelers ge-
bruikt, dat zegt genoeg. De comple-
te verdediging is geblesseerd ge-
weest. Ik heb gewoon een aantal
jeugdspelers voor de leeuwen moe-
ten werpen. Als alles fit is gaat het
beter. Maar we zullen toch iets ex-
tras moeten doen."

Tydens de winterstop gaat De Ster
met de eerste drie elftallen naar
Domburg. Creuwels: „Betalen de
jongens zelf. We voetballen tegen
Veere, ook een tweedeklasser en
trainen op het strand. De teamgeest
wordt er door verbeterd." En mis-
schien de prestaties ook. Afwach-
ten. Raymond Verhoeven lijkt te lij-
den onder de mindere prestaties.
Hy is sinds dit seizoen de eerste
keepervan de Ster. Zit stil voor zich
uit te kijken. Alsof het allemaal zijn
schuld is.
„Hy kan er ook niets aan doen," ver-
zekert Creuwels. „Keept goede par-
tijen, alleen het organiseren moet
hy nog leren." Verhoeven is amper
19 jaar oud en bezig aan zijn tweede
seizoen in Stem. Vorig jaarheeft hij
geoefend in het tweede. Toen stond
John van de Wall nog in het eerste.
Maar die stopte. „Na mijn vierde
knieoperatie heb ik gezegd: 'Nog
één jaarkeep ik; zoek alvast iemand
anders voor in de goal.' Aan het
eind van het vorig seizoen ben ik
gestopt."

Afscheid

Topscorer
Eén van die spelers die overschrij-
ving aanvroeg naar Kolonia is Rem-
co Didderen. Hij geeft toe dat de
overstap van eersteklasser RKONS
op papier een stapje terug is, maar
getwijfeld heeft hij niet. „Het werd
tegen het eind van het seizoen dvi-

Het klinkt vreemd dat, ondanks het
feit dat Pierre Winkelmolen met
Kolonia een hartig woordje mee-
spreekt, reeds besloten is het con-
tract aan het einde van het seizoen
niet te verlengen. „Er komt een tijd
dat wegen scheiden," aldus de
coach. „Die tijd is nu aangebroken.
Je kunt beter uit elkaar gaan wan-
neer je succes hebt dan wanneer het
slecht gaat." Succes ligt dit jaar in
de lijn der verwachting. Het liefste
zou Pierre Winkelmolen uiteraard
afscheid nemen met een pry's.

Robert Peters,
de Gerd Muller
van Neeritter

Hy besluit met: „Daarnaast hebben
we by de supporters meer krediet
gekregen. Er voetballen alleen nog
maar jongens van Stem in het eer-
ste. Dat is wel eens anders ge-
weest."

Weliswaar werden enkele punten
by elkaar gesprokkeld, maar tevre-
den was de trainer allerminst. „Op
een gegeven moment heb ik tegen
de groep gezegd, dat we met een
paar omzettingen binnen de ploeg
zouden teruggaan naar de uitgangs-
positie van voor het seizoen," ver- Hij wil net als vroeger zijn broe

Charles per se in het eerste. H 1
traint dat de stukken eraf vÜe
gen en scoort voortdurend. Da
opent perspectieven voor een te
rugkeer naar de eerste klasse."

Van Wylick: „Robert was vroe
ger een bon vivant. Hij ging on*
zettend graag uit en had nog nie
de echte Neeritterse mentaliteit
Hij was te zwaar en niet snel ée
noeg. Nu breekt hij ineens door

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

amateurs op zondag
Hoofdklasse C
Longa-BW
SVN-Geldrop
Wilhelm ina-Vinkenslag
Venray-EHC
Parmingen-Margriet
SV Meerssen-TSC
Halsteren-Chevremont
Eerste klasse F
-Miranda-Waubach
RKONS-Deurne
Blerick-Limburgia
Hapert-RKVCL
'Heer-Eijsden.lündenheuvel-Roermond
'Tweede klasse A
"Palaris-LHB/MC
RKVVL-Quick'oB
Born-Almania
Sfchuttersv.-Heksenberg
Heerlen Sport-Standaard
Kolonia-SCG
Tweede klasse B
J»elfeldia-WV'O3«W-Volharding
WV-De Ster
!H4slou-Veritas
JtKMSV-SVEB
<£ttard-Tiglieja

B«rde klasse A
WHE-SC WW2B
SV Berg'2B-Scharn
SV Hulsberg-Caesar
CSV'2B-Mheerder Boys
BUnde-MKC
RVU-Vilt

Derde klasse B
VKC-Heerlen
Minor-RKBSV
Obbicht-Bekkerveld
Groene Ster-Buchten
Passart-Vaesrade
Coriovallum-Heilust
Derde klasse C
SVM-FC Oda
Swift'36-RKSVO
EMS-Susteren
PSV3S-Roosteren
Merefeldia-Brevendia
DESM-Rios'3l
Derde klasse D
MVC'I9-Egchel
SC Irene-Vitesse'oB
Meterik-SV Meerlo
Sparta'lB-Wittenhorst
RKDEV-Venlosche Boys
Helden-Baarlo
Vierde klasse A
Leonidas-Rapid
RKHSV-Walram
St. Pieter-RKBFC
Maastr. 8.-Schimmert
RKASV-Amicitas
Willem I-Oranje Boys

Vierde klasse B
Lemirsia-Simpelveld
Gulpen-RKVVM
Banholtia-SV Slenaken
Keer-Wit Groen
Vijlen-RKMVC
Klimmania-Zwart Wit'l9

Vierde klasse C
SCKR-KEV
RKSVB-Weltania
KVC Oranje-SVK
Centrum 8.-Hoensbroek
Gracht-Abdissenbosch
Waubachse 8.-RKTSV

Vierde klasse D
Amstenrade-Heidebloem
Mariarade-Voerendaal
Langeberg-NEC'92
Susterse Boys-RKDFC
Kluis-BVC'2B
Schinveld-Helios'23
Vierde klasse E
Stevensweert-SVH'39
Holtum-RKAVC
Thorn-IVS
Urmondia-Armada
Sanderbout-RKSVW
OVCS-Linne

Vierde klasse F
Victoria-Beegden
KOC-RKVB
Moesel-Megacles
Vesta-Leveroy
Eindse Boys-Crescentia
SVVH-Haelen

Vierde klasse G
Venlo-GFC'33
HBSV-Boekoel
KVC-Reuver
Bevo-VCH
Swalmen-Quick Boys'3l
Koningslust-RKSVN

Robert Peters (22 jaar) over zich'
zelf: „Voorheen hoefde het vod
mij niet zo nodig. Ik voetbalde
lekker in het tweede. Maar
ineens wilde ik toch het hoogs*e
in mijn club bereiken. Ik ben als
een gek gaan trainen, ging drf
jaar niet op vakantie en de kilo. s
vlogen eraf. Ik ben eenzelfde bil'
ter als mijn broer, maar ik heP
iets meer techniek. Toch ben «fniet de spits van defraaie goals-

In de eerste klasse werd Veritas
geen enkele maal echt wegge-
speeld. Het veldspel is dankzij
een unieke opbouw vanaf de
jeugd - momenteel in handen
van ex-amateurinternational
Theo Hanssen - goed verzorgd.
In een kleine gemeenschap is
het echter bijzonder moeilijk
elke keer een goede spits te ont-
dekken.

Veritas koestert
spils van eigen

bodem

NEERITTER - Het kleine Nee-
ritter speelt al jarenlangop hoog
amateurniveau. De trots van het
dorp, Veritas, presteert dat uit-
sluitend met spelers van eigen
bodem. Aan dit beleid wenst de
club onder geen enkel beding te
tornen, zelfs niet in de moeilijk-
ste omstandigheden. Dan maar
degraderen. Daarom pendelt Ve-
ritas de laatste jaren regelmatig
tussen tweede en eerste klasse.
Na de degradatie van afgelopen
seizoen vertoeft de club nu weer
aan de top van het klassement in
de tweede klasse B. Vorig sei-
zoen ontbrak een goalgetter,
maar dit jaarknalt plotseling een
speler van het tweede team de
ballen er wél in: Robert Peters.

Degradatie was het gevolg, maar
trainer Har van Wylick bleef.
„Veritas is een geweldige vereni-

Voor de eerste keer sinds jaren
heeft een speler er vóór de win-
terstop al acht ingeschoten. Een
spits van eigen bodem. Uit het
tweede team schoof Robert Pe-
ters door. Hij heeft de hele
„jeugdopleiding achter de rug,
maar bleef in het tweede wat laft-
ger steken. komen

Hij is meer een Gerd Müller'
type. „Ik ben vaak ter .plekke-
Dan is vaak een tikkie al v.{"
doende. In het tweede was ll*
nog hangende spits, maar n
loop ik helemaal voorin. Ik kan
het goed vinden met Erik Seef'
den die met mij overgekomen >
uit het tweede. Hij is de man van
de pass en ik ben de afmaker. *
Venlo was het drie keer raak, ie'
gen Meyel twee keer. Er is noz
steeds progressie. Ik hoop We
Veritas nog een stapje hoger l

Dit seizoen draait de ploeg weer
volop mee in de kampioens-
strijd. Er wordt volop gescoord.

ging. Geen vreemde eenden in
de bijt. Soms is dat voor een trai-
ner wel eens moeilijk, want je
wilt presteren. Daar staat tegen-
over dat je hier iets kunt opbou-
wen, waar je jarenlang plezier
van hebt. Dat heb ik bij andere
clubs anders meegemaakt. Daar,
was het meestal een duiventil.
Als de nieuwe lichting er hier
niet is, doe je even een stapje te-
rug. Zitten ze hier niet over in.
Dan knokken ze het jaar erna
wel weer terug."

" Hij weet het net te vinden. Robert Peters.
Foto: JEROEN KUIT
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f LEEN -ln de eerste divisie C
HIW zaalv°etbalcompetitie heeft
iet 4 oeFS dMerby tegen Cosmos
jCi,*" gewonnen. Door dit resul-E!°mt de Geleense ploeg op ge-:
T 'Hoogte met 't Brikske en Shoe-

■h tw °P de eerste Plaats.1 wee andereLimburgse ploegen
TOtn

n de staart van de ranglijst
TOFpn' leden beide een neder"
F " 'CD Roermond verloor thuis
K',H tegen Molier. In Eindho-
hon o Bouwfonds geen kans had
£e

v
n öportPetit: 2-6. In de eredivi-

ttetPerging **et de enigeLimburgse
l eëenwoordiger, De Haantjes

De ploeg uit Beek
Iterk ln **oom door Hoornsche
Jtt^u afgeschoten, 11-1, waar-
J^r «aantjes hekkesluiter blijft.

Ïurtf^-Cosmos 4-2 (0-0). E. de Mey 0-1,
jKse ]' Laeven 2"1 en 3-1. Labayed 3-2,
T'Hlw Stand eerste divisie: 1. Briks-
t'Kv inyers en Shoeby Shop 10-16,4. Mul-'Kln i '5-SP°rt Petit 9"n' 6- Dousberg
,4Cot^ " 7- Molier 8-9, 8. Tongelreep 10-7,Vlmos 9-6, 10. DC H. Anders 10-6, 11.*T "oermond 10-3, 12. Bouwfonds 10-3.

'."as"). Se: AU Inn Stars-Schoenenreus 6-7,
Aya] $. -Doe Shop 6-6, Hooghuis Sport-
«THsn ymegen 5"3. Hoornsche Veerhuis-
Fin«ntjes H-L DEPA-Bunga Melati 8-4,
Tïs inT'Voldafar 67- stand: 1- Kras
ifcortoi '2' Bvn8a Melati en Hooghuis,» enB^2. 4. DEPA, Schoenenreus, Volda-
,1(11»' "oornsche Veerhuis 9-11, 8. Royal
K qTr" 10-8' 9- AU Inn Stars 9"7- 10-Doe"
"«8 8-3 " Van Rinssum 9-5, 12.De Haan-

CPAustralië op
osseschroeven

SEAAIDE " De Grote Pr«S
Formule 1 dreigt

éetl
ac autosportkalender te wor-:|cLgenomen. „Als de Australi-

yW regering vasthoudt aan het
feort °m sigarettenreclame bij
liy .^edstrijden te verbieden,
';tyJ? °.I?S land Seen Formule
fen ~ strijd meer worden gehou-
Ko verklaarde Mei Hemmer-

Adelaide. Hemmerling is
V?n de organisatie van de

r i[rahsche Grand Prix.

Rustrond Elfstedentocht

afWARDEN " De route van
jtajjj^stedentocht is in rustiger

ter terecht gekomen. Het
Ms >p,estand van de vereniging
|1&9„'ttesche Elf Steden' is in
l§L afgenomen. Dat kon Jan'Wv'ma' voor een nieuwe
tef yn van drie jaar als voorzit-
'9arv^erd herkozen, tijdens de
teke !?ac*ering 'n Leeuwarden
feve .P^ken. Jarenlang was
|e ergrijzing een probleem voor
Cj Vereniging. Om de doorstro-
r.o'B te bevorderen werd geko-
L voor een nieuwe administra-
)T'orrn met een pasjessysteem.
ij: Friesche Elf Steden heeft
s^enteel 17.302 mensen inge-geven als rijdend lid. Het aan-

Potentiële deelnemers aan de
;%t der Tochten is met 25 Pro'H* afgenomen en bedraagt mo-

nteel nog 11.000 gegadigden.

Griek beste schaker
AAN ZEE ~ De Griek Ko"

«cha a
u heeft het Sonnevanck-

**cht oernooi °P ziJn naam ge-
<Wj " versloeg in de laatste
cd £e met zwart Johan van Mil
t*n Jacht zijn totaal op 6V2 pun-
*elv negen partijen. Loek van
(Ja * en Friso Nijboer deelden
*WnrtVee^e Prijs met een punt

,en er dan Kotronias. Ze kwa-
fe^ een half punt tekort voor
Cjg Sr°°tmeesterresultaat, het

■ e doel van het evene-
%Mn Wijk aan Zee dat met
gyOescheiden budget van 7000

0 Werkte- De 28-jarige Ko-
-2_sq die op een Elo-rating van

' °n wiJzen' was voor het
%ft,ln Nederland. Hij verving
"v^^Sergej Sokolov.

Fortuna Sittard met fitte
selectie naar Friesland

Borussia Mönchengladbach deelde
de punten met Leverkusen: 2-2. De
thuisclub raakte een kwartier voor
tyd libero Thomas Kastenmaier
kwyt. Die werd na opnieuw een
grove overtreding tegen topschutter
Ulf Kirsten uit het veld gestuurd.
Vlak na het gedwongen vertrek van
Kastenmaier, die voor rust voor de
aansluitingstreffer had gezorgd,
zorgde Wynhoff voor de verdiende
gelijkmaker van Gladbach dat in de
eerste helft door treffers van Kree
en Kirsten met 0-2 achter was geko-
men.
I.FC Nürnberg won in Saarbrücken
van de gelijknamige FC met 1-0.
Het doelpunt kwam één minuut
voor tijd op naam van Brunner.

Symbolisch

eerste divisie

Vandaag 19.30 uur:
Heracles-Eindhoven
Morgen 14.30 uur:
ADO Den Haag-VW

RBC 17 11 1 523 37-23
VW 16 10 2 4 22 29-27
Graafschap 17 9 4 422 28-21
ADO Den Haag 16 8 4 420 35-22
NEC 17 8 4 520 34-22
AZ 17 7 6 420 31-24
NAC 17 7 5 5 19 22-20
Heerenveen 16 6 6 4 18 31-23
FC Zwolle 17 7 4 6 18 25-18
Haarlem 16 6 5 5 17 20-24
Telstar 17 6 4 7 16 28-31
Eindhoven 16 5 5 6 15 27-26
Emmen 16 5 5 6 15 21-21
Helmond Sport 17 4 6 714 24-32
Excelsior 17 4 6 7 14 20-31
TOP 17 4 4 9 12 19-30
Veendam J 73 4 10 10 14-28
Heracles 15 0 3 12 3 10-32
De Graafschap en VVV periodekampio
nen

DERDE PERIODE

ADO Den Haag 110 0 2 5-0
RBC 110 0 2 5-1
NEC 110 0 2 4-0
Helmond Sport 1 1 0 0 2 4-3
Graafschap 110 0 2 1-0
Veendam 11002 1-0
FC Zwolle 1 1 0 0 2 1-0
Eindhoven 10 0 10 3-4
TOP 10 0 10 0-1
AZ 10 0 10 0-1
Telstar 10 0 10 0-1
VVV 10 0 10 1-5
NAC 10 0 10 0-4
Excelsior 10 0 10 0-5
Haarlem 0 0 0 0 0 0-0Heerenveen 000000-0Emmen 0 0 0 0 0 0-0
Heracles 000000-0
Haarlem-Heerenveen niet in stand 6/12

cambuur-fortuna

ado den haag-vvv

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Blankenstein

Cambuur (opstelling): Grim, Elzinga,
Spork, Sinkgraven, Uhlenbeek, Haa-
trecht, Keizer, Abma, Dantum, Mols of
Bruin, Crüden.

Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van
Zwam, Maessen, Szalma, Paul Janssen,
Pernot, Samuel, Barmentloo, Driessen,
Sneekes, Usta, Deckers, Van de Heuvel,
Hofman, Losada, Anton Janssen.

Morgen 14.30uur
Scheidsrechter Reygwartsport kort

ADO Den Haag (opstelling): Stam, Gen-
tile, Heesen, Adam, Vriesde, Valk,
Meijer, Van der Laan, Talan, Danen of
Tebbenhof, Hoekman.

buitenland

VW (opstelling): Roox, Smits, Rayer,
Polman, Janfada, Verberne, Driessen,
Van Leenders, Babangida, Graef, Laros.
Wisselspelers: Teeuwen, Van 't Hek,
Minten,Piqué en Doensen.

" VOETBAL - Arnold Schol-
ten zal voor de winterstop niet
meer in actie komen. De gebles-
seerde achillespees van de Feye-
noorder is in het gips gezet.
Scholten, die afgelopen zondag
de volledige wedstrijd tegen Vi-
tesse speelde, ondervond al ge-
ruime tijd hinder van de pees.

" TAEKWONDO - In het mul-
tifunctioneel centrum Hoens-
broek ontmoeten elkaar morgen
de provinciale kampioensteams
van Nederlands en Belgisch
Limburg. De wedstrijden begin-
nen om 17.00 uur.

SITTARD - Fortuna Sittard
speelt vanavond in Leeuwar-
den een belangrijk duel in de
strijd tegen degradatie. Tegen-
stander Cambuur heeft maar
drie punten meer dan de Sit-
tardenaren en is dus een van
de ploegen waartegen het
team van trainer Chris Dekker
punten moet pakken.

De Sittardse oefenmeester kan,
zoals bekend, in Friesland nog niet
over de nieuwe, Noorse aanwinst
Nysather beschikken, want diens
arbeidsvergunning laat nog op zich
wachten. Met uitzondering van Ro-
bert Kicken (enkelkwetsuur) zijn de
spelers stuk voor stuk fit. Fred de
Jong is nog geschorst.

Het devies is 'absoluut niet verlie-
zen. Dekker: „De achterstand van
drie punten op Cambuur mag niet
groeien. We hebben nu thuis uit
drie duels vijf punten gepakt. We
willen die serie in Leeuwarden
voortzetten." Het liefst met twee
punten. „Maar met een gelijkspel
ben ik ook al heel tevreden," aldus
Dekker, die zijn ploeg buiten Sit-
tard alleen nog maar heeft zien ver-
liezen. Liefst tien keer al.

trainerscarrousel

Trainer Frans Körver van WV wij-
zigt zijn team voor de inhaalwed-
strijd in het Zuiderpark tegen ADO
Den Haag op twee plaatsen.
De eerste mutatie is vrij logisch.
JohnRoox heeft zijn schorsing van
één duel achter derug en neemt de
plaats onder de lat weer over van
Ludo Doensen, de jeugdkeeper.
Pieter van Leenders keert terug in
de basiself. Harold Derix - vorige'
week tegen RBC als linkerverdedi-
ger uiterst zwak acterend - blijft
buiten de selectie. Hij sukkelt bo-
vendien met een spierscheuring.
Geert Braem (scheurtje in de neus)
is eveneens niet van de partij. Frans
Körver is optimistisch na de neder-
laag (5-1) tegen RBC. „Zondag staan
we weer bovenaan."

VVV

" VAALS - Theo Poeth, nu nog
werkzaam bij Sportclub'2s, wordt
de nieuwe trainer van Wit Groen.
Hij volgt Rob Ouwens op.

" LEMIERS - By Lemirsia ver-
trekt na afloop van het seizoenAlex
Mommer. Hij heeft nog geen nieu-
we club. Mommer is aan zijn vierde
jaarbij Lemirsia bezig.

" SUSTEREN - Jos Klingen ver-
laat Susteren aan het einde van dit
seizoen. Hij is dan drie jaar werk-
zaam geweest bij de derdeklasser.

" HEYTHUYSEN - SV Heythuy-
sen en Wim Slangen hebben hun
overeenkomst met een jaar ver-
lengd. Slangen is thans aan zijn
tweede seizoen bezig bij de club.

BELGIË
Antwerp-Germinal 2-1

Vandaag 20.00 uur:
Standard-Lierse
Charleroi-RC Genk
Lommei-Waregem
KV Mechelen-Club Luik
Morgen 15.00 uur:
Boom-AA Gent
Club Brugge-Anderlecht
RWDM-Cercle Brugge
Lokeren-SK Beveren

Wattenscheid-Bochum 2-0
Saarbrücken-Nürnberg 0-1
Mönchengl.-Leverkusen 2-2

DUITSLAND

Brunnekreef 3-1 (156-41). Poule B:
Holka-Van Kampen 3-1 (171-115), De
Vos-Wingelaar 3-1 (139-97), Holka - De
Vos 3-1 (122-87).

Skaardal 2.00,48, 8. Höflehner 2.00,60.
Stand wereldbeker na vijf wedstrijden
(combinatie): 1. Thorsen 180 punten, 2.
Heinzer en Strolz 120, 4. Tomba 116, 5.
Aamodt 113, 6. Bittner 110. Afdaling: 1.
Besse 100 punten, 2. Thorsen 80, 3. Ort-
lieb 60, 4. Lehmann en Stock 50.

Palma de Mallorca.Wereldbeker drie-
banden: Eerste ronde: Bitalis-Nilsson
3-1 (8-15 15-12 15-9 15-12), Carlsen-Saygi-
ner 3-2 (15-11 5-15 6- 15 15-11 15-10).
Carlsen in achtste finales tegen Jaspers.
LlullrWeingart 3-2 (12-15 15-4 15-11 10-
-15 15-9), Kobayashi-Koen Ceulemans
3-1 (15-13 - 15-4 3-15 15-7/1,371-1,147),
Nadal-Sanchez 3-2 (15-4 2-15 15-9 7-15
15-6/0,947-0,875), Shimada-Rudolph 3-2
(15-12 14-15 15-10 14-15 15-8/1,258-1,052).

Tigne. Wereldbeker freestyle, springen:
Mannen: 1. Foucras 228,74 punten, 2.
Langlois 219,04 p, 3. Peddersen 214,90
p, 27. De Ruiter 152,33. Vrouwen: 1.
Orekhova 152,17 p, 2. Porter 149,60p, 3.
Tsjeriazova 147,42 p.

(ADVERTENTIE)

EEN KWESTIE VAN

LEVEN
NATIONALE ACTIE VOOR

JOEGOSLAVIË EN SOMALIË

GIRO 800800
HULPORGANISATIES DEN HAAG

TENNIS
München. Mannen, Grand Slam Cup,
10,2 miljoen gulden, kwartfinales:
Stich-Kr^jicek 7-6 7-5, Sampras-Leconte
7-6 6-4. Indeling halve finales, vandaag:
Ivanisevic-Chang en Stich-Sampras.

Val d'Oise. 90.000 gulden-toernooi,
vrouwen, kwartfinales: Boogert-Bobko-
va 6-1 6-2.

Hong Kong. Open kampioenschap,
mannen, kwartfinales: Dittmar-Eyles
15-17 17-14 17-14 15-7, Rodney Martin-
Walker 15-12 12-15 15-7 15-8, Brett Mar-
tin-Parke 13-15 15-8 15-4 15-8, Nancar-
row-Schreiber 15-6 15-14 15-5.

SQUASH

HANDBAL
Hoboken. European Trophy, mannen,derde dag: Nederland - Egypte 15-17,
(9-6). Doelpunten Nederland: Jacobs 4,
Portengen 3, Groener, Van Olphen, Eu-
relings, Veerman 2. Algerije-Roemenië
27-18, Rusland-België 29-22. Stand: 1.
Rusland 3-6 (77-65), 2. Egypte 3-4 (57-55),
3. Algerije 3-3 (69-61), 4. België 3-3
(58-62), 5. Nederland 3-2 (65-57), 6. Roe-
menië 3-0 (39-56).

Wijk aan Zee. Sonnevanck-to'ernooi,
negendeen laatste ronde: Nijboer-Blees
1-0, Kuyf-Bosboom '/2-V. Van Mil-

Kotronias 0-1, Lau-Armas 1-0, Ernst-
Van Wely 0-1. Eindstand: 1. Kotronias
6V2 p, 2. Nijboer en Van Wely s>/2 p, 4.
Bosboom en Lau sp, 6. Kuyf 4. p, 7.
Van Mil,Ernst en Blees 4 p, 10. Armas 1
P-

SCHAKEN

Vroomshoop. NK anker Kader 47/2.
Poule A, derde ronde: Ter Braak-Tille-
man 2-0 (200-134 caramboles, gem.
28,57/19,14), Ottenhof - Bergsma 2-0
(200-79, 22,22/8,77) Stand: 1.Tilleman 3-4
(gem: 31,91), 2. Ottenhof 3-4 (25,81), 3.
Ter Braak 3-4 (21,26), 4. Bergsma 3-4
(10,64). Poule B, tweede ronde: Volle-
berg-Klok 2-0 (200 - 169 caramboles,
gem: 16,66/14,08), Knoors-Van Silfhout
2-0 (200-164, 40,00/32,80). Poule C, twee-
de ronde: Van de Boogaard-Tuil 2-0
(200-117, 50,00/29,25), Adrichem-Van
Beek 2-0 (200-104, 66,66/34,66). Poule D,
tweede ronde: Klijn-Van Hoey 2-0
(200-151, 14,28/10,78), Maarsman-Boer
2-0 (200-44, 66,66/14,66).

BILJARTEN

Genève. CSI Springconcours, 1,40 m, na
barrage: 1. Thomas Fuchs met Dylano
0-35,17, 2. Rozier, Satomi d'Araval
0-35,79, 3. Guerdat, Cornado C 0-36,19,
4. De Balanda, Tisca 0-36,38, 8. Romp,
Bonbon 0-43,10. Springconcours in
twee fasen, 1,50 m: 1. Lauber met Cora-
do 0-23,09, 2. Lejeune, Shogoun 0-24,79,
3. Postelmans, Brandy 0-25,01, 4. Bla-
ton, Winsor 0-25,35, 13. Romp.Waldo E
4-25,78.

PAARDESPORT

SKI
Val Gardena. Wereldbeker afdaling,
mannen: 1. Besse 1.59,49, 2. Thorsen
2.00,06, 3. Ortlieb 2.00,10,4. Lehmann en
Stock 2.00,23, 6. Heinzer 2.00,41, 7.

Voorschoten. NK kunststoten. Eerste
ronde: Poule A: Van de Wal-Luising 3-0
(116-45), Brunnekreef-Ritman 3-1
(196-133). Tweede ronde: Van de Wal-

Handballers op
straat gezet
VOORHOUT - Handbaleredivi- ;
sionist Noorlander/Bollenstreek
staat vanaf 1 januari op straat.
De gemeente Voorhout laat de
handbalclub niet meer in sport-
hal De Gaasbak spelen omdat de;
vereniging een huurschuld heeft >van 40.000 gulden.

Vandaag 15.30 uur:
Eintracht Frankfurt-HSV
Dortmund-Karlsruher SC
Bayern München-Schalke
FC Köln-Uerdingen
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
Werder Bremen-Vfß Stuttgart

—; ——~~~-—t—_^^_—,—, , i—___„

" Voor olympisch kampioen Patrick Ortlieb was gisteren slechts" de derde plaats wegge-
legd. Foto: AP

William Besse supersnel
VAL GARDENA - De Zwit-
serse skiër William Besse heeft
gisteren in Val Gardena de af-
daling gewonnen in de strijd
om de wereldbeker. De 20-jari-
ge Helveet doorbrak de sym-
bolische grens van twee minu-
ten op de piste. Ooit eerder
was dat gepresteerd door zijn
landgenoot Urs Raeber. Twee-
de werd de Jan Einar Thorsen,
die vorige week de Super G in
Val dTsere op zijn naam
bracht. De Noor verstevigde
zijn positie in de stand om de
algemene wereldbeker. De
Olympisch kampioen Patrick
Ortlieb eindigde als derde.

De 24-jarige Bess trok profijt
uit de rivaliteit tussen zijn
landgenoot Heinzer en de
Amerikaan Kitt, beidenvooraf
getipt als winnaar. Besse staat
niet te boek als een groots af-
daler. Zijn overwinning zei hij
te danken te hebben aan een
bepaalde therapie die hij heeft
ondergaan.

„Ik was tot voor kort bloedner-
veus voor de start. De therapie
begint zijn winst op te leveren.
Voor het vertrek was ik dood-
kalm, maar wel agressief', al-
dus de gelukkige winnaar.

Heinzer en Kitt daalden niet
slecht, maakten ook nauwe-
lijks fouten, maar tegen Bess
waren ze niet opgewassen, on-
danks het feit dat hij over pre-
cies hetzelfde materiaal als
Heinzer beschikt. „Mijn ski's
gleden als de wind. Heinzer
heeft hetzelfde merk ski's als
ik en ze worden ook door de-
zelfde mensen geprepareerd.
Ik heb nu mijn twijfels of ik
wel dezelfde latten heb", lach-
te de winnaar.

Vandaag wordt in Val Gardena
opnieuw een afdaling voor de
wereldbeker gehouden.

Opruiming
inruilauto's

AUTOCEINTTRUM
COÜARIS

Schelsberg 25, Heerlen,
tel. 045-720202

(ADVERTENTIE)

Als jeweet dat
Autoschade deVries

bij schade
dag- en nachtservice

biedt...
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...is autoschade
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Grasbroekerweg 28, Heerlen
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Meyers in
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betaald
voetbal

eredivisie

VfL Bochum op weg
naar degradatie

BOCHUM - VfL Bochum is giste-
ren in de Duitse voetbalcompetitie
weer iets dichterbij de tweede Bun-
desliga gekomen. De vereniging
van de Nederlandse verdedigerRob
Reekers werd uitgerekend door
buurman Wattenscheid 04 verder
naar de afgrond geschoven(0-2 door
treffers van de Senegalees Souley-
man Sane). Bochum is met acht
punten uit zeventien duels hekke-
sluiter met drie punten achterstand
op Uerdingen dat nog een wedstrijd
tegoed heeft.

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

HEERLEN - Voor morgen staat
het laatste volledige amateurvoet-
balprogramma van dit jaar op de
kalender. In de hoofdklasse ont-
vangt middenmoter SVN leider
Geldrop. De Nieuwenhaagse forma-
tie kan via een zege de spanning te-
rugbrengen. SV Meerssen dat sinds
acht weken voor het eerst weer eens
compleet is, speelt thuis tegen TSC,
een confrontatie die de laatste jaren
steeds goed voetbal opleverde.

In de eerste klasse wil RKONS in
de thuiswedstrijd tegen Deurne de

Piet van Dijk voelt
’positieve spanning’

Brabantse koploper een moeilijke
middag bezorgen. Miranda en Wau-
bach ontmoeten elkaar op De Vink.
Beide ploegen verkeren in degrada-
tiegevaar. Waubach-trainer Piet van
Dijk: „Ondanks de slechte prestatie
tegen Blerick en onze benarde posi-
tie op de ranglijst ben ik niet pessi-
mistisch gestemd. Dat klinkt mis-

schien gek, maar ik ben ervan over-
tuigd dat het tij eens zal keren. Het
zou mij niet verbazen als dat zondag
gaat gebeuren."

„De jongens willenknokken," con-
stateert Van Dijk. „Ik voel een posi-
tieve spanning. Als de spelers zich-
zelf minder voorbijlopen dan in de

afgelopen periode, voorspel ik een
positief resultaat."
Collega Henk Verheezenvan Miran-
da, die weer over Dirksen, Stevens
en Verhiel kan beschikken, heeft
Waubach afgelopen zondag aan het
werk gezien. „Niet best," stelt de
oefenmeester, maar hij voegt er
meteen wijselijk aan toe: „Dat zegt
echter niets. In de voetballerij is al-
les mogelijk. Misschien speelt Wau-
bach tegen ons wel de sterren van
de hemel."

Toppers in de lagere klassen zijn
Kolonia-SCG, Minor-RKBSV,
RKASV-Amicitas, Lemirsia-Sim-
pelveld, FC Gracht-Abdissenbosch
en Mariarade-Voerendaal.

’Achterstand op Cambuur mag zeker niet groeien’

Vandaag 19.30 uur:
Cambuur-Fortuna Sittard
Morgen 14.30 uur:
Dordrecht '90-FC Utrecht
Volendam-Willem II

PSV 14 11 2 1 24 41- 8
MVV 15 8 4 320 26-22
Feyenoord 14 7 5 219 33-16
FC Twente 14 8 3 3 19 27-12
Ajax 13 7 4 2 18 29-11
FC Utrecht 13 7 4 2 18 22-14
Vitesse 14 5 7 2 17 22-11
Willem II 14 5 5 4 15 14-10
Sparta 13 3 7 3 13 15-15
Groningen 15 4 5 6 13 15-23
RodaJC 14 6 0 8 12 25-27
RKC 14 4 4 6 12 14-27
GAEagles 15 4 4 7 12 20-29
Volendam 13 3 5 5 11 16-13
Cambuur 14 2 5 7 9 11-23
Dordrecht 14 2 3 9 7 9-29
Den Bosch 15 1 5 9 7 12-37
Fortuna Sittard 14 2 210 6 11-35

sport in cijfers



WEERSELO - De uitverkiezing tot 's werelds beste
springruiter is voor Jos Lansink een fantastische ervaring,
maar geen reden om opeens hoog van de toren te blazen.
Zelfs het feit, dat de hippische sport in Nederland meer
dan veertig jaar op zon eretitel voor een landgenoot heeft
moeten wachten verandert niets aan zijn houding. „Je
moet toch iedere keer opnieuw weer over de balk." Boven-
dien, een ruiter heeft toevallig ook nog eens te maken met
zijn paard. Je kunt nóg zoveel willen, maar jekunt het ze-
ker op een concours hippique niet alleen. Het is alsof Jos
Lansink wil zeggen: „Wat zouden Egano ofLibero H er wel
van denken als ik opeens kapsones zou krijgen?"

door

WIEL
VERHEESEN

Vooral déze twee paarden, die
vanaf volgend jaarhet voorvoeg-
sel Bollvorm in plaats van hun
huidige sponsornaam Optie-
beurs krijgen, hebben Jos Lan-
sinkroem bezorgd. „Er zijn", al-

blijven wonen. Zijn liefde voor
de paardesport kreeg hij met de
paplepel ingegeven. „Mijn ou-
ders hadden een boerderij. Als
driejarige zat ik al op derug van
een pony."

Lansink: „Vijfenveertig wedstrt'
den per jaar is heel gewoon. Nje,
alle evenementen hebben de s*i
tus van wereldbekerwedstrijd °kampioenschap. Jezit bij klei^re concoursen ook wel eell
dicht bh' huis, maar je bent toe
bezig."

Felix
Overigens, in Seoel had hij even-
als by het EK 1989 de bescb^king over Felix. Het dier «*#
daarna verkocht en kwam in Ja'
pan terecht. Niets aan te do^De wedstrijden gingen gewoo"
door. Concours hippique hi#|
wereldbekerwedstrijd daar. Ëe
topruiter trekt van stad na*
stad, van land naar land, soü1*

van continent naar continent. ~

Een paar dagen geleden vorrrid j
hij met Egano de winnende coifi
binatie in Frankfurt. Dit wee"]
einde is hij van de partij in PaJ
rijs, daarna volgen Londen ’ _
vervolgens - tijdens de kerstd 3'

gen - Mechelen in België.
„Het is jevak en je moet oogst^
als het tijd is. Ik zit in een si^'
cesvolle periode, die tevens fS?
kenmerkt wordt door een bete
prijzengeld dan weleer."

Jos Lansink hoog te paard
’Uitverkiezingleuk,maarjemoettochiederekeerweeroverdebalk’

Kosten

In zijn schooltijd heeft Jos Lan-
sink nog even gevoetbald, maar
voor het overige stond zijn leven
in het teken van het paard. Je
kent dat. Eerst op de pony, daar-
na aan de slag als landelijke rui-
ter, vervolgens op nationaal en
internationaal niveau. Alhoewel,
de volgorde mag logisch klin-
ken, maar depraktijk is vaak an-
ders. Het succes is Jos Lansink
echt niet op een presenteer-
blaadje aangeboden. Tegenslag
bleef hem evenmin bespaard.
Een jaar geleden brak hij in Ko-
penhagen nog zijn been toen hij
onder het paard Lugana terecht
kwam, dat was uitgegleden op
de spekgladde vloer.

dus de 31-jarige Tukker, „hele
theorieën opgezet over de in-
breng van zowel ruiter als paard.
Ik zeg altijd: 'Het is fifty-fifty.'
De ene keer redt het dier jou.
Een andere keer is het precies
andersom. In ieder geval, je
moet je zenuwen kunnen be-
dwingen. Vergeet het anders.
Het paard voelt de gemoedstoe-
stand van de ruiter perfect aan."

natuurlijk kapot. De Olympische
Spelen zijn niet te vergelijken
met een andere gebeurtenis.
Denk alleen maar eens aan het
feit, dat ze een keer per vier jaar
plaatsvinden."

„Twintig-, dertig- en nóg mee
mille voor deeerste plaats in »H
hoofdnummer zijn heel gewo<"N
Voor de ereplaatsen wordt oo j
nog een flink bedrag uitgetro*'
ken. Daarachter gaat het echt? 1
snel bergafwaarts. Wat dacht Jj
bovendien van de kosten? k*\
topruiter leg je vele tienduizelO j
den kilometers per jaaraf en m
je ook menige keer in een vlie» j
tuig. De paarden moeten "^Nhet begeleidend personeel oo^;j
Niet alles wordt vergoed. „Wa ?
het maar waar."
Hoeveel hotelkamers Jos Lall'!
sink per jaar nodig heeft? H°s
veel kilometers hij per jaarrijd?.'
„Ik let er niet eens op. Belangd'
ker is, dat ik tot nu toe tijdeP'
mijn reizen geen ongelukkejo
heb gehad. Ik niet, mijn paard^i
ook niet. O ja, een keer ben '*;
eens met mijn vrachtwagen in <j 'sloot terechtgekomen. GelukW»
zonder ernstige gevolgen en hÊ
was nog dicht bij huis ook."

eens deelgenomen aan de wed-
strijd in Hickstead, een gebeur-
tenis, die tot de jaarlijksehoogte-
punten in onze sport behoort.
CHIO Aken, om nog maar even
een ander topevenement te noe-
men, kende ik in de tweede helft
van de jaren tachtig eveneens al-
leen van zeggen en zien. Waar-
aan ik mijn afvaardiging voor
Seoel dan te danken had? Aller-
eerst natuurlijk aan myn presta-
ties, onder meer in Stockholm.

Geluk moet je hebben, allicht.
Kwaliteiten en materiaal ook,
maar tevens doorzettingsvermo-
gen. Er lopen links en rechts op
de aardbol vele duizendensprin-
gruiters rond, die 'toevallig' niet
zoals Lansink een paar maanden
geleden olympisch goud ver-
overden in Barcelona.

Bondscoach
Er is wel eens beweerd, dat Lan-
sink een geluksvogel is omdat
zijn baas Hans Hom ook als
bondscoach fungeert. „Kan best
zijn", zegt de werknemer, „maar
dacht je, dat ik niet keihard heb
moeten werken om het doel te
bereiken? Ik ben tien jaar in
dienst bij Hans Hom. Vijf jaar
geledenkwam voor mij de grote
doorbraak. Voordat het zover
was doorliep ik alle klassen. Bo-
vendien, jekunt op een gegeven
moment over een toppaard be-
schikken, maar als het verkocht
wordt, zul je toch verder moe-
ten."

pioenschappen of de drie keer;
dat hij de Nederlandse titel op-
eiste?

voel weer helemaal terug te zijn
was fantastisch."

Barcelona betekende zijn tweede
deelname aan de Spelen. In 1988
werd hij afgevaardigd naar
Seoel.

Pechdag
Hoe dicht winst en verlies bij el-
kaar liggen wil hh' bij het aan-
stippen van zijn wapenfeiten
desondanks ook kwijt. „Na de
landenwedstrijd in Barcelona
had ik mij uiteraard het een en
ander voorgesteld van de indivi-
duele wedstrijd. Resultaat nihil.
Het werd de pechdag van mijn
leven."

Anderzijds zeker ook aan mijn
karaktereigenschap. Noem mij
gerust een koele kikker, iemand
die niet van stuk te brengen is.
Ik zei toch al, dat je in dit vak
geen zenuwen moet hebben, of
dat je ze op zn minst kunt ver-

„Wanneer iemand mij dat één
jaar tevoren voorspeld had, zou
ik vreemd hebben opgekeken. Ik
was bezig aan een opmars, daar
bestond geen twijfel over, maar
een selectie voor de Olympische
Spelen? Als ik mij goedherinner
had ik op dat moment nog niet

Bij hindernis acht stak Egano de
voórbenen in de blubber. Afgelo-
pen. Het paard was definitiefvan
slag. Lansink: „Innerlijk was ik

„De arena bestond letterlijk uit
een ijspiste, die men volgegooid
had met zand. Blijkbaar was dit
niet goed gebeurd, anders was
Lugana niet op een dergelijke
manier ten val gekomen. In het
ziekenhuis van Kopenhagen zei
men, dat ik zeker zes maanden
uitgeschakeld zou zijn. Het was
alsof mijn wereld instortte. 'Daar
gaat je deelname aan de Olympi-
sche Spelen in Barcelona'. In
Nederland kreeg ik gelukkig be-
tere berichten. De clubarts van
FC Twente opereerde mij. Am-
per drie maanden na mijn val
kwam ik alweer in wedstrijden
uit. Vooral omdat de come-back
zo snel kon plaatsvinden, was
mijn overwinning in de Grote
Prijs van Den Bosch, begin dit
jaar, een van de mooiste succes-
sen die ik ooit behaalde. Het ge-

IJspiste

Hy komt uit Weerselo, in de
buurt van Hengelo, waar hij ook
na zijn huwelijk ('op 28 april') is

Hetgoud werd behaald in de lan-
denwedstrijd, met Piet Rayma-
kers en Jan Tops aan zijn zijde.
Lansinks wereldbekersuccessen
en andere belangrijke eerste
plaatsen accentueren deze plak.
Wat te denken voorts van het
eremetaal in Europese kam-

Luchtacrobaat
uit Landgraaf

"Guido Görtzen
ventileert zijn
emoties.
Foto:
JAN-PAULKUIT -

Van onze correspondent
PAULDEMELINNE

visie. Hij zal derhalve zijn vas 1'

heid en handeüngssnelheid m°Ê'

ten verbeteren om mee te ktH 1'

nen in het beduidend hoger
speeltempo op eredivisie- en Ë***
ropees niveau. Het is aan mij °"^hem daarvoor de tijd te geveijj
Niet te snel te veel te late
doen."

Volleyballer
Guido Görtzen

voelt in Geldrop
'de energie .
door zijn

lijfstromen'

GELDROP - De geschiedenis herhaalt zich. In de be-
scheiden cadans van één speler per generatie. Na Wim
Koch en Rob Grabert, die op hun beurt vooraf werden ge-
gaan door Jacques Ewalds en Hans Valkenburg, staat op-
nieuw een Limburgse volleyballer op het punt om door te
stoten naar de top. Guido Görtzen uit Landgraaf, 22 jaai
pas, 1.98 meter tussen kruin en voetzolen, maakt furore bij
Autodrop/VCG in Geldrop. Wat goed is, komt snel.

Zelfvertrouwen
Wat dat betreft is Guido Görtze 1»
in goede handen bij Jan Wl&f'
tens, een veeleisende, maar 2F
duldige vuurvreter. „Het is be*e,
dat ik als trainer een jongespe^.
geleidelijk naar de top bren»'
zonder drukvan de buitenwaclj.^
Dan bouwt zon jongeling zel
vertrouwen op en dwingt hij kr^
diet af," stelt de keuzeheer.

Guido Görtzen is doorgaans eef>
bedachtzame, koele kikk^Evenwichtig en wars van branJ

of bluf. Niettemin liethij zich *e'
gen Montechiari af en toe gaa"£
„Die wedstrijd vormde een hooë'
tepunt in de clubgeschiedenis&
leefde enorm binnen de gro^P'
Je bent er al weken mee bezi&j
Dan wordt vanzelfspreken
spanning opgebouwd en volgt i

het veld ook soms een emotione"
le ontlading. Zelfs bij mij. Wa»T'
om niet?"

Serieus
Morgenavond wordt in MonteJchiari de return afgewerkt. we
zon zesduizend fanatieke
op de tribune. Autodrop/VC
weet zich nagenoeg uitgesch»'
keld, maar vat de trip uiterst s
rieus op.

valsfouten. De Geldropse sport-
hal De Kievit gaat even uit de
bol als Autodrop/VCG de set met
15-13 binnenhaalt.

Die belemmeringen zijn inmid-
dels verleden tijd. Hij heeft een
baan als electro-technicus bij het
Kerkraadse bedrijf Telret. Zijn
baas heeft begrip voor de spor-
tieve ambities van de werkne-
mer. Guido: „Ik krijg gelukkig
alle medewerking om op tijd te
kunnen trainen en spelen."

„Guido is dit seizoen bij ons ge-
komen met in zijn bagage een
hoger eigen niveau dan destijds
Rob Grabert," zegt zijn huidige
trainer/coach Jan Meertens.
Zoals bekend, glundert fullprof
Grabert al enige tijd tevreden in
Italië. Vooral als er weer een
bankafrekening op zijn deurmat
valt. Je gooit jeleven dus niet bij
voorbaat weg door te kiezen
voor volleybal. Het bereiken van
een dergelijke status vergt voor-
eerst een diepte-investering in
zeer veel trainingsarbeid en wils-
kracht. Guido Görtzen knikt in-
stemmend. Hij vaart sedert kort
op die kompaskoers. Los van het wedstrijdprogram-

ma legt hij vier maal per week
het trajectLandgraaf-Geldrop vi-
ce versa af. Ruim achthonderd
kilometer asfalt. De 'vrije'
woensdagavond wordt doorge-
bracht in het krachthonk van het
Nationaal Sportcentrum Sittard.

Kick
Een perfecte invalsbeurt. „Ik
moest eerst wat wegslikken. Die
man zit ook zo gruwelijk hoog.
Als je hem dan toch kunt pak-
ken, geeft het een enorme kick.
Ik voelde op die momenten een
scheut energie door mijn lijf
stromen," grijnst Guido Görtzen
na afloop van demet 1-3verloren
krachtmeting. Dan trekt hij de
beurs, want conform de kleedka-
merafspraak kost elke geslaagde
blokactie tegen de tweevoudige
cupwinnaar een rondje gerste-
nat. Coach Meertens heeft de sta-
tistieken nauwkeurig laten bij-
houden. De kantinebaas neemt
ook Eurocheques.

Boeiend
Volleybaldier Jan Meertens
heeft een adelaarsoog voor het
ontdekken van talent in de uitge-
strekte, ongerepte kweekvijver
in de achtertuin van Autodrop/
VCG. Daarin valt lekker te hen-
gelen, omdat Limburg al gerui-
me tijd niet meer met een team
in de eredivisie is vertegenwoor-
digd.

Hete adem
De concurrentie is zwaar in Gel-
drop. Niettemin voelen Oranje-
klant Patrick De Reus en neo-
international Albert Cristina, nu
nog vaste keuzes op de positie
van middenblokkeerder, de hete
adem van het Limburgse talent
in hun gespierdenek. Zoals afge-
lopen tijdens het Europacupduel
tegen Gabeca/Montechiari. Dat
is de Italiaanse broodheer van
grootverdiener Ronald Zoodsma
en de Braziliaanse springveer
Marcelo Negrao, de goudgerande
revelatie van het olympisch toer-
nooi in Barcelona en een regel-
rechte bedreiging voor Ron
Zwerver als 's werelds beste aan-
valler.

zal ik tweehonderd procent moe-
ten geven."

Op dit moment is niet minder
dan veertig procent van de Gel-
dropse selectie afkomstig van
Limburgse clubs.Twee jaar gele-
den kreeg Guido Görtzen al een
invitatie om van Geevers/VCL,
de club waar hij twaalf jaar gele-
den als minivolleyballer begon,
over te stappen naar het grote
werk. „Destijds voelde ik me er
nog niet klaar voor. Bovendien
wilde ik eerst mijn studie afma-
ken," zegt Görtzen.

Europacupronde tegen Salzburg
ging het ook al lekker. Dat was
bovendien mijn luchtdoop. Ik
ben dik content met dit drukke,
maar boeiende leven."

jongste bediende: „Guido heeft
de potentie om ver te komen. Als
specifieke middenblokkeerder
beschikt hij bovendien over een
goede pass. Dat geeft mij als
coach een extra optie om van
zijn kwaliteiten gebruik te ma-
ken. Guido komt uit de eerste di-

„Dit is een unieke ervaring'
stelt Guido Görtzen. „Voor o»,
als ploeg en individuenorm leê *",
rijk. Daarom gaan we voor V**
we waard zijn. Door alles te g_
yen tegen een veel sterkere t
genstander leer jeom onderzW3,
re pressie de grenzen van je e&
gen kunnen te verleggen. &.*£.Wat ik uiteindelijk wil. n<Z
mijn overstap afgelopen zorn *

naar Geldrop ben een s°^0".stroomversnelling terecht ge^gr
men. De ene keer gaat het bet

dan de andere keer. Maar ik »■*:.
niet ongeduldig. Jk kom pas kW
ken op dit niveau."

Bh" 7-12 in de tweede periode
moet Guido Görtzen aan de bak
voor de licht geblesseerde Albert
Cristina. Eén keer zweeft Negrao
nog ongehinderd door de strato-
sfeer. Dan blokkeert Görtzen de
Braziliaanse supervedette twee
keer op rij. Hij dwingt hem ver-
volgens tot het maken van aan-

Gewoon de beuk er in en kei-
hard trainen. „Je krijgt er veel.
voor terug, bijvoorbeeld spelen
tegen zon droomteam als Ga-
beca/Montechiari. In de eerste

Patron. Jan Meertens onder-
schrijft de zelf-analyse van zijn

Zijn leven beweegt zich in het
eentonige ritme van werken,
eten, trainen en slapen. De scha-
duwkant van topsport bedrijven.
Guido Görtzen maalt er niet om,
omdat hij weet wat hij wil en de
consequenties accepteert. „Deze
stap is weloverwogen gezet. Ik
wil slagen, de top bereiken. Dat
betekent in eerste instantie goed
presteren, hier bij Autodrop/
VCG. Ik weet dat ik geen, van
nature hoogbegaafde volleybal-
ler ben, bij wie alles spelender-
wijs en schijnbaar vanzelf lukt,
.zoals bij mijn ploegmaats Albert
Cristina en Misha Latuhihin. Mij
wordt wel enig talent toegedicht.
Om dat verder te ontwikkelen
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" Jos Lansink: „De ene
keer redt het paard
jou, bij een andere ge-
legenheid is het precies
andersom. Alleen kun
jeniks." .
Foto: DRIES LINSSEN

dringen. Het paard voelt hoeJe
bent."



"Door de slechtewegen in Albanië liep de autoregelmatig
vast.

*en congres, driejaar geleden in
Duitsland, zorgde voor het eerste
fontact. Romeo Eftimi, hoofd geo-
logie van de hydro-geologische
oienst in Albanië, presenteerde
Oaar zeer geavanceerde en gede-
fileerde geologischekaarten,

zocht contact. „Ik ben met-een begonnen met het schrijvenvan brieven. Pas op de derde brief

jedekans in contact tekomen met
de bevolkingen kon geprobeerd
worden 'om zoveel mogelijk te le-
ven alsAlbanees.

eruitzou moeten zien. Met dekaar-
tenvan buurlanden Joegoslaviëen
Griekenland in de hand kunnen
deskundigen zich er wel ietsvan
Voorstellen. Maar nog nooitwas er,ooor buitenlanders, onderzoekver-
acht. Daarom hebben deAlbanese
Srotten iets mysterieus. Daarom
°ok wilden Smets en dezijnen er
ü°lgraag naar toe. "

Speleologen haddenwel een idee
hoe het ondergrondseAlbanië

reageerde Romeo." Er werden
plannen gemaakt om met een
groep Limburgse grotkundigen
naar Albanië tereizen en het on-
dergrondse te onderzoeken. In fe-
bruari van dit jaarzou het dan
eindelijk zo ver zijn, maar er kwam
eenkink in de kabel. Smets: „Vlak
voordat we zoudenvertrekken bel-
deRomeo ons op en vertelde dat
het te gevaarlijk was om naar Alba-
niëte komen. Hetwas een week
voor deverkiezingen en hij kon
een succesvolle enveilige expedi-
tie niet garanderen."

omdat de mensen in het westen zo
leven."

den slapenenveel luxewilden.

Bovendien kwam ernog een ander
probleem naar voren. „Romeo had
namelijk helevreemde ideeën over
het levenin het Westen. Hij dacht
dat wij alleen maar in hotelswil-

Er moesten dusnieuwe plannen
worden gemaakt. In julireisde
Smets alleennaar Albanië 'om
voorbereidingen te treffen en wat
helderheid te scheppen over onze
plannen. „Ik moest daarvooral
duidelijk maken datwij ook primi-
tiefkonden leven en ons niet de
duurste hotelskonden veroorlo-
ven." Hetkwam uiteindelijktot
een afspraakvoor een nieuwetrip:
van 3 oktober tot 6 november. Zes
weken langzou Smets samen met
Abbenhuis met wisselendegroe-

door

BERT
HESSELINK

Zoektocht
Bij het zoeken naar grotten moetje
ook een beetje geluk hebben.
Smets: „Als jeeen grot dan einde-
lijk, naar soms uren lopen, gevon-
den hebt,blijkt die nieteen lengte
van dertig kilometer, zoals deAl-
banezen trots vertelden, maarvan
maar honderd stappen." „Schach-
ten waarin stenen wel twintig mi-
nuten omlaagvallenvoordat ze de
bodem raken, blijken maarzon
vijftig meter diep te zijn.Elke grot
heeft zijn eigenverhaal. In de ene
grot is ooit eens een schaap geval-
lenen tientallenkilometers verder-
op weer vrolijk naar buiten gelo-
pen. In de andere grotheeft ooit
een rijk persoon zijn hele goud-en
zilverbezit verstopt." Als gevolg
daarvan bezoekt een groep speleo-
logen doorgaans eerst vele kleine
grotten, voordat ze een mooie lan-
ge grot vinden. „En als je dan ge-
luk hebt is het een grot met een
heus systeem. Dat wil zeggen, een
grot diebehoort tot het afwate-
ringssysteem van een gebergte."

Om een grot te bereiken moeten
soms halsbrekende toeren worden
uitgehaald. Voor Smets is dat da-
gelijks werk. Hij heeft namelijk
een bedrijfje dat onderhoudpleegt
aan moeilijk bereikbare, veelal ho-
ge gebouwen.VoorAbbenhuis is
dat als assistentklinisch-psycholo-
gie in hetziekenhuisin Kerkrade
allemaal watminder vanzelfspre-
kend.

Het ontsluierenvan het onder-
grondse afwateringssysteem is dar
een van dehoofddoelen van spe-
leologen. Nieuwontdekte grotten
worden altijd eerst opgemeten. De
lengte, hetazimut (de hoek ten op-
zichtevan hetmagnetisch noor-
den) en de hellingshoek.Er wor-
denallerleiaantekeningen ge-
maakt: schetsen, doorsnedes,
breedteen hoogtevan gangen. Al
deze gegevens worden latervia re-
kenprogramma's verwerkt toteen
x- en een y-coördinaat. Vervolgens
wordt de grot uitgetekend en door
publikatie in vakbladen internatio
naai bekendgemaakt. Smets
noemt de Albaneseexpeditie 'zeer
succesvol. „We hebbenongeveer
dertig grotten bezochten een aan-
tal mooie systemen ontdekt.Het
grootste systeem had een lengte
van 1500 meter en was het grootste
in Albanië."Met het bezoekenvan
de grotten is het werk allerminst

Belangstelling
De Nederlandse expeditiekreeg
onderwegveel aandacht. Zes
vreemde mensen in een omge-
bouwd busje op zoek naar grotten,
dat is een bezienswaardigheid. In
elk dorpjekwamen vooral kinde-
ren kijkennaar debus. En het
bleef niet alleen bijkijken. „Alles
watje loskon krijgen is door de
Albanezen van deauto gesloopt.
Tot deventieldopjes toe." Behalve
van delosseAlbanese handen had
deauto ook veel te lijdenvan de
wegen. In Albanië zijn zeer veel
kleine, onverharde en slechte we-
gen. „Zelfs als hetvolgens ons
onmogelijkwas om een bepaalde
weg in te slaan, zeiden deAlbane-
zen dathet allemaalbest nogkon,"
vertelt Smets. Meestal kon het dan
ook wel, maar soms ginghet mis
en liep de auto vast.
DeAlbanezen waren zeer behulp-
zaam. Niet alleen bij het vinden
van grotten en een slaapplaats.
Ook bij het opruimenvan het af-
val. Abbenhuis: „Soms hadden we
zin inHollands eten. Dan bleven
we bij de tent en kookten zelf wat.
Het viel op dat wij met zn zessen
veel meer afval produceerden, dan
een heel Albanees dorp.En ons af-
val werd gezienals statussymbo-
len.Lege blikjes en zakjesvan de
macaroni-mix werden meegeno-
men naar huisen kregen een mooi
plekje in de kamer."
De groepLimburgers werd overal
metveel egards behandeld. Als er
benzine moest worden getankt,
kon de groep de zeer langerij
wachtendeAlbanezen zonder mor-
ren voorbij rijden en vooraan aan-
sluiten. Smets: „Niemand die dan
wat zei. De Albanezen komen zelfs
voor je op. Want toen ik met een
aantal jerrycansbij de pompkwam
en aan depompbediende vroeg om
ze allemaal te vullen, verbood een
politieman dat. Albanezen mogen
slechts een jerrycanvullen met
benzine. Het maakt dan niet uit of
dat een grote ofeen kleine is. Toen
de agent zei dat ik maar een jerry-
can mocht vullen, kwamen er
steeds meer mensen omheen staan
diezeiden 'vul die jongen toch alle
jerrycans."

Het isvooral die houdingvan de
Albanezen die diepe indrukheeft
gemaakt op Smets, Abbenhuis en
deandere leden van de expeditie.
Zelfs zoveel dater in de zomer van
hetvolgend jaar opnieuween
groep naar Albaniëgaat.

Hindernissen
De reis begon met hindernissen

binnen te komen. „Door een sta-
king in Griekenland konden we

De eerste groep van zes personen
kreeg al problemen om Albanië

nietde grens over naar Albanië,"
vertelt SuzanneAbbenhuis. „We
zyn toen uiteindelijk op het Griek-
se eilandKorfoe terecht gekomen;
vandaaruit hebben we'geprobeerd
over te steken naar Albanië.Er wa-
ren daar heel veel reisbureautjes,
maar volgens al diemensen ginger
geen boot naar Albanië.Laurens
liep toen bij toevalwatrond in de
havenen vroeg aan een man of er
ookeen boot naar Albanië ging.
Die manreageerde heel verbaasd,
want erbleken zeer regelmatig bo-
ten naar dat land tegaan." Uitein-
delijkarriveerde deploeg een
halve dag te laatop de afgesproken
plaats, 'waarRomeo rustig stond te
wachtenalsof er niets aan de handwas.
De groepzou van het zuiden naar
het noordenreizen en zoveel mo-
gelijkgrotten onderzoeken. „Het
meest enerverende deelvaneen
grotexpeditie is hetzoeken naar
grotten. Goed contact met de
plaatselijke bevolking is zeer be-
langrijk, die mensen moeten de
weg wijzen," aldusSmets. Juist
omdat het socialecontact op een
dergelijke expeditie een belangrij-
ke rol speelt, volgden een aantal
deelnemersih Nederland een cur-
sus Albanees. Op diemanierkreeg

pen," verteltAbbenhuis. De gast-
vrijheid was zelfs zo groot dat
soms het ouderlijkbed werd aan-
gebodenals slaapplaats. „Je moet
danecht heel goed praten om die
mensen zo ver te krijgen dat je
toch echtveel liever op de grond
wilt slapen, omdat dat inNeder-
land gebruikelijkis. Dan pas gelo-
ven ze jeen mag je op de grond
slapen."

Smets was diep onder deindruk
van detraditievan deAlbanezen.
„Een familie is heelvereerd als jij
hen hebt uitgezocht. Haast overal
krijg jegelijk eenwelkomstdrank
en iets te eten. En dat drinken gaat
danvolgens een vast ritueel. De
mensen zijn diep beledigd als je
hetglaasjeonaangeroerd laat. Je
hoeft er nietsvan te drinken, maar

De diepste indruk op de groep spe
leologen maakte echterniet de
grotten, maarhet land en demen-
sen daarboven. HetAlbanese le-
ven, waarmee de groep door de
maniervan reizen veel te maken
kreeg, greephen aan. Dagelijks
moest er voor zes personen een
slaapplaats worden gezocht. „Als
wijbij een huis vroegen of we onze
tenten op een grasveldjebij het
huis neer mochtenzetten, nodig-
dendemensen ons meteen uit om
te blijven eten en in hethuis te sla-

Indruk

gedaan. Het uitwerkenvan de be-
rekeningen en het maken van de
tekeningen en deverslagen zal nog
de nodige tijd in beslagnemen. De
publikaties zullen dusnog even op
zich latenwachten.
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Bergbeklimmers en speleologen
hebben één ding gemeen: ze willen

iets bereiken dat tot nu toe
onbereikbaar leek. Limburgse

bergbeklimmers moesten dit jaar
ervaren dat sommige idealen

vooralsnog onbereikbaar blijven.
Maar Limburgse speleologen zagen
kans een ideaal te verwezenlijken

dat hen al jaren doorhet hoofd
spookte: de geheimzinnige

grottenwereld van Albanië aan een
onderzoek onderwerpen. Door het

daar tot voor kort heersende
politieke systeem was het al

moeilijk het land bovengronds te
bezoeken, laat staan dat

buitenlanders grotten zouden
mogen inspecteren. Dat veranderde

onlangs en toen konden Laurens
Smets (33) en Suzanne Abbenhuis

(26) uit Berg en Terblijt
eenLimburgse expeditie

maken: een primeur.

"Fraaie waterbekkens in de langste grot van Albanië
Limburgse
expeditie ondergronds in Albanië

jemoet het wel even aan de lippei
brengen."

Overal waar de bus verschijnt loopt deplaatselijke
jeugduit.

pen amateur-speleologen doorAl-
banië trekken.

Vrijuit
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DE LIMBURGSE lilf PERSONEELSGIDS

Litho Zuid bv
Voor een lithografisch bedrijf te Zuid-Limburg met een uitstekende naam en
bekendheid in de markt zoeken wij een MA/

BEDRIJFSMANAGER
die als allrounder de produktie perfect laat verlopen

Algemene informatie:
Litho Zuid B.V. is een geavanceerd middelgroot grafisch reproduktie bedrijf
met een unieke positie in de markt. Men beschikt over alle mogelijkheden
op lithografisch gebied en is gespecialiseerd in het produceren van kwalitatief
hoogwaardige meerkleurenlitho's. Opdrachtgevers zijn o.a. reclamebureaus,
drukkerijen, uitgeverijen en de krantenindustrie. Het orderpakket bestaat veelal
uit creatief, aantrekkelijk en interessant vierkleuren drukwerk, waaraan door de
opdrachtgevers terecht hoge eisen worden gesteld.

Functie-informatie:
- Op inventieve en initiërende wijze organiseren en in goede banen leiden van
de produktie.

- Verantwoordelijk voor het controleren, handhaven en verbeteren van de
kwaliteit van lopende en uitgevoerde opdrachten.

- Actief en inspirerend bijdragen aan het kwaliteitsbewustzijn en de team-spirit
van de medewerkers binnen de organisatie.

- Het maken van offertes t.b.v. opdrachtgevers.
- Rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en vervangt de algemeen

direkteur bij afwezigheid.

Functie-eisen:
- Opleiding op HBO-niveau (grafische opleiding is een voordeel)
- Meerdere jaren werkervaring in de grafische branche, bij voorkeur in een

vergelijkbare functie.
- Kennis van elektronische beeldopmaak.
- Affiniteit met produktie-techniek, automatisering en klantgerichte serviceverlening.
- Goede organisatorische en leidinggevende kwaliteiten, naast goede contactuele

en communicatieve vaardigheden.
.-^lnventieve instelling.
- Kennis van de Engelse en Duitse taal.
- Leeftijd: 30-40 jaar.
Een psychologische screening maakt deel uit van de selectieprocedure.

Sollicitatieprocedure:
Bent u degene die het gehelereilen en zeilen van de produktie binnen een
dynamisch grafisch bedrijf beheerst en spreekt bovenstaande u aan, stuur dan uw
sollicitatie, voorzien van recente pasfoto en curriculum vitae onder vermelding
van ref.nr. 921212 naar Dr. K. Frans & Partners, postbus 141, 6400 AC Heerlen
t.a.v. Mr. E.J. Frans, die u desgewenst ook nadere informatie kan verstrekken.
(Tel. nr. 045-716652).

DRKJRANS & BMOTNERS
MANAGEMENTF" I ORGANISATIE

ADVIES J*§s*WBUREAU
HEERLEN ÉE^fC BLARICUM

Wuft»' vereist in een studierichting die aansluit bij de proble-m matiek van het bureau en dient u te beschikken over
m generalistische ervaring op het terrein van de ruim-

" telijke ordening. Voorts heeft u een heldere visie op
de ontwikkeling van het beleidsveld waardoor u in

In de Hoofdgroep Ruimtelijke Ordening en staat bent innovatief te denken en leiding te geven.
Volkshuisvesting is de afdeling Bovengemeentelijke Daarnaast beschikt u over die sociale vaardigheden,
Zaken belast met de voorbereiding van het provinciaal welke het mogelijk maken uw team te motiveren en te
ruimtelijk beleid en de uitvoering van het sectorbeleid functioneren in de met uw functie samenhangende
Volkshuisvesting en Natuur en Landschap. De afdeling complexe werkverbanden. Uw communicatieve en
Bovengemeentelijke Zaken bevat drie bureaus, een redactionele vaardigheden zijn zonder meer uitste-
stafmedewerker en een secretariaat. Het bureau Ver- kend. Ook heeft u oog voor de ambtelijke taak in
stedelijking, Volkshuisvesting en Infrastructuur (V.V.1.) verhouding tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid.
is belast met onderzoek, planvorming, ondersteuning Tenslotte heeft u aantoonbare managementkwa-
bij plantoetsing en bestuursadvisering ten aanzien van liteiten en bent u gewend bedrijfsmatig te denken,
ruimtelijk beleid voor de stadsgewesten, het sector-
beleid volkshuisvesting en ten behoeve van de platte- Salaris: het salaris bedraagt afhankelijk van
landsontwikkeling. In deze afdeling is de functie opleiding, leeftijd en ervaring maximaal f 8.438.- per
vacant van maand.

Sollicitaties en inlichtingen: indien u geïn-__
«, , * . _ . teresseerd bent in deze functie zien wij uw schrif-

rlOOTQ V3II n6t DUTGcIII VCf""" telijke sollicitatie graag binnen 14dagen tegemoet.
U kunt deze richten aan het College van Cedeputeer-- ■ I _ï|_ __. _. l/MlLr <.Ul.:r../vr de Staten, t.a.v. de directeur van de Stafgroep Perso-SteueilJKing, VOIKSnUISVeS- neel en Organisatie. Postbus 5700. 6202 MA Maas-
tricht, onder vermelding van het vacaturenummer

ting en Infrastructuur v/m R92ol'op briefen enveloppe

Voor nadere informatie over deze functie
Functie-inhoud: als bureauhoofd geeft u lei- kunt u zich wenden tot de heer ir. F.R.B, van den

ding aan een team van gespecialiseerde medewer- Bergh, hoofd van de afdeling Bovengemeentelijke
kers. Dit betekent dat u het team inhoudelijk stuurt Zaken, telefoon 043-897359. Vrouwelijke, kandidaten,
en begeleidt bij het realiseren van vooraf gedefinieer- die aan de functie-eisen voldoen, worden nadrukkelijk
de produkten. Daarbij draagt u zorg voor de totstand- verzocht te solliciteren. De mogelijkheid tot kinder-
koming van noodzakelijke in- en externe afstemming. opvang is aanwezig. In de laatste fase van de pro-
Verder draagt u bij aan het creëren en bewaken van eedure zal een delegatie van de afdeling c.g. het
de noodzakelijke basisvoorwaarden voor het effectief bureau worden ingeschakeld, terwijl een psycholo-
kunnen werken van uw team. Ook draagt u als lid van gisch onderzoektot de procedure kan behoren,
het managementteam bij aan het management en de
beleidsontwikkeling van de afdeling en de hoofd-
groep. In die zin bent u dus medeverantwoordelijk
voor het op doelmatige wijze tot stand komen van het
provinciaal ruimtelijk en sectorbeleid en vertegen- ■ >||t^
woordigt ude provincie in een aantal in- en externe ï y** llkfc**
overlegstructuren. % „ertfl^oïnß "Functie-vereisten: voor het vervullen van m "^ - w

VlB/50-92 deze functie is een academisch werk-en denkniveau t ". A!
*7- .

I mfc^**"'' 11 Ikleesde I
& krant

SCHUIZeWpARTNERS - ■ lrlf%Personeelsmanagement MHCICJKLI3S
Werving en Selectie stichtingKmnt in deKl«
Kasteel Holtmeulenstr 9 6222 AV Maastricht "tel «3-686615 na 2000 uur fe 1.045 259461 j Ttl. (020) 6647536

Wij ais Zuidnederlands grootste I^^^Daihatsu-dealer, zijn op zoek WÊÊ
naar een goede en enthousiaste qaihatsu
medewerker die ons team komt versterken.
Daarom zoeken wij op korte termijn

MONTEUR M/V
Heb je opleiding, ervaring en rijbewijs, kun je
goed met klanten omgaan en werk je graag in
een team? Kom dan helpen ons succes verder
uit te bouwen. Schrijf snel je sollicitatiebrief en
stuur die aan:

Garage Ruud Tiems,
Zaanstraat 16, 6163 KW Geleen.
Bellen kan ook: 046-753010.

Ruud Tiems
Geleen———

w ï Gemeente Heerlen>De afdeling beheer en onderhoud
van de dienst Openbare Werken is
in hoofdzaak belast met taken op
het terrein van beheer en onderhoud
van civieltechnische werken en
verkeer, groenvoorzieningen,
stadsreiniging en vervoer alsmede
het marktwezen. Voor de bedrijfs-
matige ondersteuningvan genoemde
sectoren beschikt de afdeling over
een bedrijfsbureau.
Bij dit bureau is momenteel vacant
defunctie van:

beheer-
medewerker (m/v)
(voor 38 uur per week) (11.53.028.0)

Functie-informatie:

In deze functie ligt deeerste verant-
woordelijkheid en de nadruk van het
werk op het operationeel maken en
houden van het geautomatiseerde
rioolbeheersysteem. Dit betreft met
name de zorg voor de planning van
rioolonderhoud en -inspectie in
samenwerking met derden alsmede
het ook zelf uitvo eren en rapporteren
van rioolinspecties. Daarnaast wordt
ookeen bijdrage verwacht in het
operationeel maken en houden van
overigebeheersystemen(civieltechnisch
weg- en kunstwerkbeheer, groen-
beheer en reiniging en vervoer) ter
verkrijgingvan onderhoudsplanningen.
Met name betreft dit het verzamelen
en registreren van gegevens t.b.v.
voor- en nacalculaties, kengetallen,
normen, managementrapportages e.d.
en het zonodig ook muteren.

Functie-eisen:

diploma M.T.S. weg- en waterbouw;
bij voorkeur ervaring met riolerings-
projecten in het algemeen;
affiniteit met automatisering.

Overige informatie:

In dezefunctie is een maximum-salaris
van ’. 4.019,~ bruto per maand
bereikbaar (niveau-indicatie schaal 7).

In het kader van de flexibilisering van
de arbeidworden medewerkers
benoemd in algemene dienst bij de
gemeente Heerlen.
Het beleidvan de gemeente is erop
gericht het aantal vrouwen in haar
functies te verruimen. Vrouwelijke
kandidaten worden derhalve nadrukkelijk
opgerolpen te soHtciteren. De
gemeente biedt mogelijkheden voor
kinderopvang VÜh 0-4 jaar.

Een medisch en een op de functie
gericht psychologisch onderzoek
kunnen deel uitmaken van de selectie-
procedure. JÈ
Nadere inlichtingen over deze functie
kunnen desgewenstworden ingewonnen
bij de heer J. Morsink, chef bedrijfs-
bureau, (toestel 4148).
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie-
brief binnen 10 dagen onder nummer
481, zowel op brief als enveloppe,
zenden aan de directeurvan de dienst
Openbare Werken, Postbus 1, 1
6400 AA Heerlen. 2

f.
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MENSEN MAKEN SCHIL* \
Schils 8.V., een onderdeel van de Hillsdown Wegens uitbreiding vim onze aktivÜßÜwi zijn I
Groep, produceert kalvermelk voor mest- en wij op zoek naar een (
fokkalveren. Het bedrijf is een der grootste
producenten van kalvermelk in West Europa MM -. M+mmet een wereldwijd afzetgebied. mmmtmËm.mféfeUËt/ 1
De organisatiewordt gekenmerkt door hoge wfl^P»»■ vmrmwm
kwaliteitsnormen en een service-gerichte /*,".,. ~,,,. t j. ,»

v instelling Onder leiding van het hoofd technische diensT
',:\ "*■-*" * verricht u alle werkzaamheden die

x noodzakelijk zijn voor het optimaal 1
~^, ,-. <- Jso?. funkKoneren van de installaties in de ,

f/ér produktieafdelingen. Indien mogelijk iost u
v . o^jf*P voorkomende storingen in deze installaties i

- JÉ^ÉËÉÉÏiÉIfe sswF irïflMr on^ërh°udswierkzaamheden aan onze
**">--. -'" s^Éfiili XwW^*'^^ Hm transportmiddelen. De werkzaamheden
'"ËÊÈmik. -**£%m mW^ 'r^ *&m&Êm SHT^^? v'l^6o plaats '" een vierploegen systeem.

r^^^ÊLm jßlLjJr*^ samffi Bljr" verw°chten van u een sterk gevoel voor
IgJ — m Kif rlmm » <^'enstyer'eP' n9' accuratesse, inzeten

,ji " *".* *f m¥\ Êm Opleidinasnivo MTS elektro met kennis van
"Sïï&i *'; j^^éÊt^' Wa W> f BÈ&/Ï " werktuigbouw. Leeftijd van 25 tot 40 jaar.

'i***s*"'5*"' '^^■MWgrf^'^~^^ 'n et '>ez''van e'9en vervoer.

"^^ 1 ' JmÊÊit' <È^^ ■ Sollicitaties kunt u richten aan Schils 8.V.,
\r**~~ ■■',t^ '/ <J Postbus 435, 6130 AK Sittard,

-4- JmJ* .# am n■holland■ Ml">

. HSrBAD?HF technisch milieudeskundigeSocieté Générale de uaa» Ja ««.Ïa I !"*%!«■".«. 9
Surveillance is de grootste VOOf Öe fGOIO LUTIDUrQ

onafhankelijke inspectie-
organisatie ter wereld. In 140 "mmm^mmm^^^^^^

landenbehartigt SGS de
belangen van bedrijfsleven, — UW FUNKTIE "banken en'overheid door ( bjed onze milieu-dienstverlening aan bedrijven,overheid en andere opdrachtgevers uit-

middelvan kwaliteits-en bouwen en ontwikkelen. "kwantiteitscontrolevan
goederenen inspecties van

installatiesen/of projecten op DE JUISTE KANDIDAAT —"
objectieve, discrete, betrouw- y beschiktover kennisvan en ervaringmet milieuwerk, -voorschriften en -wetgeving. U bent be-

bare en deskundigewijze. |<en(j mei regionale omstandighedenen heeft mogelijkerwijs al gewerkt in een funktie waarbin-Deze dynamische en veel- nen u contacten onderhield met bedrijfsleven en overheid.Opleiding: HTSchemieof chemische
zijdige onderneming heeft techniek. Ervaring van gelijkwaardig niveaukan ook. Commerciële instelling en vaardigheden

m
haar activiteiten in zijn noodzakelijk, alsmederepresentativiteit. Leeftijd: ca. 30 jaar.Woonachtig zijn in deregio.Nederland ondergebracht in ondernemingen binnenSGSwerken dienstverlenenden dragentegenover hun opdracht-

Société Générale de geverseen grote matevan verantwoordelijkheid.Daarom hechten wijvoor al onze medewerkersSurveillance (Nederland) BV. aan zorgvuldigheid, accuratesseen betrouwbaarheid. Daarnaast moetenzij over een uitaesp^diehaar hoofdkantoor heeft in ken teamgeestbeschikken. «Spijkenisse. Er werken
thans binnen zeven werk-

maatschappijencirca DE VOORUITZICHTEN —600 mensen. EcoCare iseen sterk opgroei gerichte, jongeonderneming, diegoede mensenruime kansenEén van haar dochter- biedtzich verder te ontwikkelen.Als onderdeelvan een grootconcern biedt EcoCare een goed
maatschappijen is pakket arbeidsvoorwaarden, zowelprimair als secundair.

SGSEcoCare 8.V., een jong
en uiterstactief milieu-advies- ._._-_._

bureau, actiefop alle terreinen UW bOLLICITATIE -"
van de milieuzorg met onder- Wij verzoeken u uw sollicitatie, met uitvoerige inlichtingenomtrent opleidingenwerkervaring, te
zoek, metingen en adviezen. richten aan SGSEcoCare, Spoorstraat 12,4431 NK 'sGravenpolder. Tel.: 11.03.90.00.Vragen

Wij zoeken een (m/v) naarde Heer VandeWoestijne.

«grSl^^ Société Générale de Surveillance^

rm^imjmmmTmjmw^mmmrmmmmmmr

THE STORE
ZOEKT MET SPOED:

Voor zijn nieuw te openen "Teens" afdeling (6-14 jaar)in Heerlen een enthousiaste

VERKOPER»,
(18 t/m 22 jaar).Ervaring in deverkoop van kinderkleding is een pré.

WÈu Tevens zoeken wij voor onze jeansafdeling in Heerlen een

JÊLr\VERKOPER»,
/ k 1/m *AkWsmm met uitstraling.
I\\ v\/mm\mm\ W Wij vragen voor beide functies;

Wv UmmluMmM m *eenenormepor,ied°orzettingsverm°9en
\ NKV f'^ZM I * gevoel voor mode en kleding
I /)i^^ sJm\ \v * opleiding minimaal MBO-nivo.

'I 1/ >^>^xl mmT* e^en: *een VoSte aQn

Kl/ s^Lm%&JÈk RjS * sa'ar's naar prestatie.

ImrJk "^mk Kl B Sollicitaties: Telefonisch op maandag 14 en dinsdag
P*^ \^Z fW^WS ] 5 december, vragen naar Dhr. P. v.d. Aa., tel: 04998-92004.



Miljonair na een grap

Medio 1986 moest Ton Beunis nog de hand ophouden voor
een werkloosheidsuitkering bij de Sociale Dienst in Am-
sterdam. Ruim zes jaar later is de inmiddels 34-jarige Beu-
nis miljonair. Aan de basis van zijn bliksemcarrière stondeen als grap bedoelde opmerking van zijn toenmalige Sit-tardse vriendin Sianne Smits: „Blijf niet op jeluie krent
ptten en gaLimburgse vlaaien in hartje Amsterdam ver-kopen..."

e grapkreeg al snel een serieus vervolg. Op een hotelka-mer in de Bovenste Molen in Venlo liet hij een groot aantal
vertegenwoordigers van Limburgsebakkerijen opdraven
e& hun waren presenteren.
MaxRinket, verbonden aan brood- en banketbakkerij
Mckevort- Peters (EN-PE) in Sevenum, maakte de meeste
lridruk op de in Leerdam geboren jongeman,die slechtsover één diplomabeschikt: het typediploma. De Limburg-se vertegenwoordiger sprak over een goudenformule.
binnen de kortste keren werd in een Amsterdams
Pandje aan de De Clerqstraat 90 het eerste Multi-Vlaaiwin-
Keltje geopend. Effectieve verkoopruimte:-
wintig vierkante meter,
eerste weekverkoop eind

1986: driehon-
derd vlaaien. Jaaromzetvan
bet inmiddels doorEN-PE
«oldihgBV Sevenum over-genomen bedrijf in 1992 :<Jertig miljoen gulden!
Acht grote koelwagens ver-
dekkenvijf maalper weekom negen uur 's avondsvanuit Sevenum met oven-verse vlaaien in 23 smakenen soorten naar 43 winkels
lnNederland.
**eeft Ton Beunis nog ande-re grappen inpetto? Wil hij
J?grijker worden? Wil hij
üeél Nederland laten smul-
Jenvan Limburgse vlaai?
rf'is dehandel in typisch

gebak hem bo-
veri het hoofd gegroeid?

De buit bedroeg twee ton. De
daders - een van de twee wordt
verdachtvan een moord elders
in de hoofdstad - wejrden
gepakt, maarvan de buit was
niets meer over. „Maar dat

Twee mannen gijzelden Ton
Beunis en zijn
vriend/compagnon Hans
Willemsenanderhalf uur lang in
hunAmsterdamse woning.
Beunis en zijn partner werden
vastgebondenen zij werden
meerdere malen meteen mes
gestoken.

Ton Beunis ziet lieverpubliciteit
voor de openingvan het
vijftigste filiaal in maart 1993,
dan een verhaal in de krant over
de aanslagop zijn leven begin dit
jaar.

Hijrept er liever met geenwoord
over.Maar big business gaat
dikwijls gepaardmet
onverwachtetegenslagen.

De ontdekker van Multi Vlaai
moest vier maanden in het
ziekenhuis verblijvenom zijn
diepe wonden te laten helen.

door

HANS
ROOIJAKKERS

interesseerdemij op dat moment
niets. Mijn vriend en ik leven
nog en dat is belangrijker dan
een flinke bom duiten," zegt
Beunis.

Ongewenst
Helemaal op zijn gemakvoelt de
zakenmanzich niet. De overval
heeft diepe sporen nagelaten.
Zijn huis is sindskort voorzien
van kogelvrij glas en in de
woning staan meerdere camera's
gerichtop de voordeur.

Op die manierwil hij
ongewenste bezoekers buiten de
deur houden:„Het is inderdaad
waanzinnig dat mijn vriend en ik

„Wat moet ik doen?" vroeg hij
zich af. „Tien jaarhard werken

Beunis geeft toe dat dezaken
hem boven het hoofd zijn
gegroeid: „Ik zag het op die
manier niet meer zitten. Ik wilde
na een aantaltropenjaren wat
meerrust. Vaker opvakantie,
wat meer tijd voor mezelf,
kortom, zaken afstoten."
Uiteindelijk is deknoop

Aan denabije toekomst heeft hij
ook gedacht: „Ik sta als
pr-medewerker op de loonlijst
van EN-PE. Bovendien heb ik
het alleenrechtvoor
Amsterdam-stad verworven. Ik
heb nu in Amsterdam vier
zaken. Dat aantal wordt binnen
twee jaaruitgebreid tot zeven.
Pas als in allekleinere
winkelcentra eenLimburgs
vlaaienwinkeltje is gevestigd,
begin ik aan derealisering van
mijn wensdroom: een grand-café
in het centrum van Amsterdam
inclusief zwembad, sauna,
restaurant, kegelbanen,
discotheek en een bruin cafeetje.
Een zaak waar jong en oud zich
thuisvoelt."

Zeker tot 1996 beperkt Ton
Beunis zijn zakelijke
beslommeringen tot de verkoop
van vlaaipunten, halveen hele
vlaaien. De topper in
Amsterdam is niet derijstevlaai
met slagroom en chocolade
vlokken, zoals in Limburg. Ook
nietde kersenvlaai! De absolute
nummer één is de
appel/citroenvlaai.

VolgensBeunis een lekkernij
met een bijzondere smaak. Een
knaller is ook de Tropical-vlaai:
een gemengde
kruisbessen-ananasvlaai met
kaneelbavarois. Variërend in
prijsvan ’ 11,95 totruim twee
tientjes. Vlaaismaak nummer 24
is al in de maak. Beunis: „De
klanten hebbeninspraak in de
samenstellingvan het gebak.
Hetgros geeft devoorkeur aan
een bananenvlaai."

Over de gouden formule van zijn
florerend bedrijfdoetde
miljonair, die zijn ouders, drie
broers en twee zussen ook
financieel laatmeegenieten, niet
moeilijk: „Topkwaliteit, een
dagversprodukt, vakkundig
personeel dat door een
bonus-salarisschaal extra is
gemotiveerden de
alleenverkoop van vlaai. Dus
geen ijs, geen bonbonsen ook
geen koffielikeurtjes in mijn
zaken."

stinkend rijk wordenmaar
tegelijkertijd lichamelijk een
wrak worden? Of wat er is
opgebouwd vasthouden en de
rechten voor allewinkels dieer
ongetwijfeld nog zullen komen
verkopen?"

op zon maniermoeten leven.
Wij kunnen ook gaan verhuizen,
maar Hans en ik hebben het hier
ontzettend naar onze zin. Wij
hebbengewoon detol betaald 'voor het floreren van dezaak.
Maar wij laten ons echterniet
wegjagen..."
Nadat in recordtempo achttien
vestigingen van Multi Vlaai op
franchise-basis - bepaalde
winkelformule -in talvan
provincies werden geopend,
ging eind '89 bij Ton Beunis -
op weg naar de opening van de
negentiende niet-Amsterdamse
zaak - een belletje rinkelen.

Grand-café

Zaterdag 12 december 1992 "27

Nog altijd te weinig bekend over dioxine
vier tottien picogram dioxineperki-
lo lichaamsgewicht.
De Wereld Gezondheids Organisatie
vindt het sindsdien acceptabel dat
een volwassenecirca 700 picogram "(pico is één biljoenste deel) dioxine
binnenkrijgt. Dit zal niet leiden tot
nadelige gezondheidseffecten, zo
wordt verondersteld.
Vorigeweek heeft neonatoloog pro-
fessor JannaKoppe van de Universi-
teit in Amsterdam aangetoond dat
dezenorm voor zuigelingen nauwe- "lijks acceptabel is. De concentraties
dioxinein moedermelk zijn extreem
hoog. Zij heeft aangetoond dat ereen I
relatie is tussen dioxinenen het te- ;
kort aan schildklierhormoonbij pas-
geboren kinderen in de Zaanstreek.
Ook waren de leverfunctiesvan deze
kinderen licht gestoord. Niet dat de
kinderen er ziek van zijn, maar toch...
Artsen staan dan ook erg sceptisch
tegenover het optimisme dat uit som-
mige onderzoeksresultatenblijkt.
Een van die mensen is de epidemio-
loog PaulMertens van deGewestelij-
ke Gezondheidsdienst (GGD) in
Midden-Limburg. Een dienst die pre-
ventie, dus het voorkomenvan ziek-
ten, hoog in het vaandel heeftstaan.

In hetkader van de milieu-effecten-
rapportage (mer) voor de te bouwen
vuilverbrander in Limburg heeft
Mertens er bij de bestuurdersop aan-
gedrongenom in het mer ookeen
medische paragraaf en een risico-
analyse per uitgestoten stofte ma-
ken. Daarnaast pleit hij voor epide-
miologischverantwoorderegistratie
van ziekten en sterften in deregio
waar devuilverbrander komt te
staan. De verantwoordelijke bestuur-
ders moeten volgens hem ook beden-
ken dat er nog veel onbekend is over
de relatie tussen afvalverbranding en
volksgezondheid.
Hij wijst er verder op dater van de
uitgeworpen stoffen bij vuilverbran-
ders er maartwintig procent bekend
zijn, dat zogende baby's in debuurt
van een installatie een extra grootri-
sico lopen, datLimburg de hoogste
zwavel- en stikstofoxiden-belasting
van Nederlandkent en dat bijLim-
burgse kinderen twee maal zoveel
luchtwegklachten lijkenvoor te ko-
men dan in derest van het land.

„Het is inderdaad zo dat totnutoe niet
echt bekend is hoe schadelijk dioxi-
ne isvoor de volksgezondheid. Als je
alle literatuur er op na slaat dan neig
jezelfs te concluderen: hebben we
het niet wat overschat? Maarwie
durftdat hardop te zeggen? De ten-
dens is toch... wees voorzichtig. De
toekomst zal uitwijzen hoegevaarlijk
dioxinewerkelijk is," aldus Mertens.

Vuilverbranders zijn debelangrijkste dioxine-bron-
nen in Nederland. Een deel van Limburg maakt zich
dan ook behoorlijk ongerust: er is een vuilverbrander
gepland in deze provincie. Is dioxine dan gevaarlijk?
Ja, beslist. Het is een uiterst giftig goedje. Zelfs het
sterkste gif ooit door mensen gemaakt. Een rat of een
cavia sterft geheid na toediening van ook maar één
sPeldeknopje dioxine. Maar hoeveel is nodig om een
mens om te brengen? Na deramp in het Italiaanse
Seveso in 1976 en deLickebaerd-affaire in 1989 we-
ten we dat nog steeds niet. Dat is het ergste. De over-
heid vindt hetrisico aanvaardbaar. Maar
ls het dat wel?

door

EGBERT
HANSSEN

Jtetis nietzo dat er geen sterkere
„pF. jften bestaan. Die zijn er wel de-

elJJk. Met name plantenkunnen er
dw Van' Curare,om maareens een
j arsstraat te noemen. De indianen
u weten al eeuwen
£

e Je het pijltjesgifmoet maken.
lQxinewordt echter door niemand
et opzet gemaakt. Het ontstaat minmeeronbedoeld en per ongeluk als

j .v^nProdukt in een soepvan aller-
pij.chemischereacties. We weten in
b^ geval zeker dat dioxineontstaat
tiVerbranding van pvc, papier, tex-llel en leer.

emissie van 47 vuilverbranders ge-
schat op 400 gram.

Zaandam, Leiden enLeeuwarden.
Opwinding alom. Melk uit de handel.
Drie vuilverbranders dicht.De nor-
men voor de uitstoot vanrookgassen
werdenverscherpt. De Richtlijn Ver-
branden '89 behoort inmiddels tot de
strengste terwereld.Dat mocht ook
wel: we liepenhopeloos achter. De
elfvuilverbranders in Nederland bla-
zen elk jaar700 gram pure dioxinein
de lucht. Ter vergelijking: in Duits-
land wordtde jaarlijksedioxine-

branders teRotterdam, Alkmaar,

Het duurt in Nederland nog zeker tot
1998voordat de dioxine-uitworpvoor
vuilverbranders is teruggebracht tot
twee gram jaarlijks.
De normen verscherpt, dus niks
meer aan de hand?

197fig-lfkwam in depubliciteittoen in
een '" et Noorditaliaanse Seveso. nreactor van een bestrijdingsmid-
omei}fabriek oververhitraakte en
nen i°fte- Grote hoeveelheden dioxi-
e" kwamen daarbij vrij.

vèrK 1989 weten we ook datafval"
ja in ons land
rij

r !Jks bijna anderhalve pondpure
ri^xine de lucht in blazen. Het spul
en

a
l
rre't neer>koeien vreten het op

slaan de dioxineop in hunvet-
bp>? ■ ' ia melk enrundvlees krij-

wij het op ons brood. Door
in u JT'elkkrijgen baby's dioxinenun lijfjes. Zuigelingen worden

Us extra blootgesteld.

gram dioxinekregen de gevangenen
chlooracne.

Aan de handvan studies - al ofniet
wetenschappelijk - zou jedatinder-
daad kunnen concluderen. De alge-
mene opvatting is nu dat de bestaan-
de aangepaste vuilverbrandersen de
nog te bouwen nieuwe installaties
(onder andere in Limburg) ergwei-
nig dioxinetoevoegen aan de zogehe-
ten achtergrondvervuiling van dioxi-
ne. Hooguit vijfprocent, zo wordt
gesteld.

kei t n}oedermelk gewoon in de win-
dulrt p zou ziJn'danzou bet Pro"
dpn ~ounmiddellijkworden verbo-
Van Heft toxicoloog J.Koeman
nin Universiteit Wage-
digp" Sezegd. Toch zeggen deskun-
din n e bezwaren tegen flesvoe-
tea nog alt'Jd groterzijn dan die

Ken moedermelk met dioxine.
rey,VUllverbranders in een kwade
Mcd ï011 is dus niet verwonderlijk.
conc° ■werden onaanvaardbare
in d

entraties dioxinen aangetoond
graa elkvan koeien diehadden ge-

dSd°nder de rook van vuilver-

Maar hetkwaad is geschied, zou je
kunnen zeggen. Politici, dievuilver-
branding als debeste oplossingvan
het afvalprobleemprediken,krijgen

Onderzoek onder de Seveso-slachtof-
fers wijst uit dat de inwoners hier
weliswaar extreem hoge concentra-
ties dioxine in hetvetweefsel heb-
ben, maar dat dit niet heeft geleid tot
een toename van het aantal kanker-
gevallen.Aan de handvan ditonder-
zoek is de norm voor de dagelijkse
inname van dioxineverhoogd vanEr blijft ook wel degelijkreden voor

haast vijandige sfeer zijn beleid ver-
dedigdevoor dekatholieke bond van
ouderen. In de regel niet de militants-
te mensen.

Tindemans vorige week nog tot zijn
spijtconstateren toen hij in hetMid-
denlimburgseHeythuysen in een

bij debevolking dieeen installatie in
de achtertuin krijgt, geen poot aan de
grond. Dat moest deputé drs. Jan

tigd wordt.
Er zijn behalve op ratten en cavia's
ook wel proeven op mensen gedaan,
zo blijkt uithet boek over dioxine
van TNO-medewerker Hajo Com-
paan. Aangelokt door de financiële
vergoeding en betere levensomstan-
digheden hebben gedetineerdenin
de Verenigde Staten zich vrijwillig
als proefkonijn beschikbaar gesteld.

ongerustheid. Het minsterge gevolg
van blootstelling aan dioxine is on-
der meerverschrompeling van de
zwezerik bij proefdieren, met als ge-
volg een verminderde immuniteit
(lees weerstand). Daarnakomt chloo-
racne, een ernstige maar tijdelijke
vorm van eczeem. Daarnaast is de
wetenschap het er over eens datdio-
xine kankerbevorderend is en effec-
ten heeft op het nageslacht. Het gaat
er maar om in welke mate jevergif- Bij doses tussen de 8 en 7500 micro

v^ _ I" ; ' Illustratie Karel Gerrits

r limburgs dagblad J vrijuit

doorgehakten nam de
huisleveranciervan TonBeunis
19vestigingen over. De
Amsterdammerhield aan die
transactie zoveel geld over dat
zijn oude dagnu reeds is
veiliggesteld.

Volgend voorjaar opening
vijftigste Limburgsevlaaienzaak

in Nederland

" Ton Beunis, miljonair
door de verkoop van
Limburgse vlaaien in het
hele land.
Fotopersburo
DIJKSTRA/BROM
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Geleen is een van de grotere iMAIAAn *W£%£**£ m*gemeenten in Limburg Vvlvvll A\#wlVi
'f' (i 34.000 inwoners). ' #IïSS medewerkeradministratieve

kern in de Westelijke Mijnstreek.
Het is in Geleen prettig wonen en " i#

« *e*e"- organisatie (v/m)
Eenpsychotechnisch onderzoek
kan deeluitmaken van de 1 ;— —* '" "' ■'"'selektie-procedure. _ ,Taken:

"' Nadere inlichtingen over de . Analyseert de bedrijfsprocessen in samenhang met de bijbehorende budgetten
9l- funktie kunt u inwinnenbii het w,Lio*Qii;„„fln.*- afdelingshoofd, de heer en doelstellingen,

AW.M. Huysmans, - Ontwikkelt mede indikatoren en kengetallen voor onder meer efficiency-beoordeling en
a:.'. te/etoon 046-784527 ,j0et voorstellen voor meting en normering;

■ 'Schriftelijke sollicitatiesdient u - Beschrijft en analyseert de administratieve organisatie en doet voorstellen voor
uiterlijk 1 januari 1993 te zenden verbetering;
aan het hoofd van de afdeling . Beheert handboeken en overige dokumentatie inzake de administratieve organisatie.
Personeel en Organisatie, "Postbus 610,
6160 AP Geleen, onder Funktie-eisen:
veme/cffng van vacaturenummer: Een HBO-n ivo, verkregen dooropleiding of een kombinatie van opleiding en
in de linkerbovenhoekvan brief ervaring, bijvoorbeeld:
en enveloppe. - HEAO BE, HTS Bedrijfskunde, SPD
_^___^_-__l^_ . MBO-opleiding in vergelijkbare richting, aangevuld met minimaal 5 jaar
/* PCMCCUTC relevante werkervaring.

n( CH RFI PFM Salaris:
9i \A? UfcLfcfcil" Afhankelijk van opleiding en ervaring bij aanstelling maximaal M.534,- per maand

L " ■

hogeschool heerlen j
De Hogeschool Heerlen verzorgt hogerberoeps- Hogeschool Heerlen vraagtbinnen de Sector Techniek voor een: P onderwijs in 16 verschillende studierichtingen, zo spoedig mogelijke indiensttreding, ten behoeve van de finan- ÊjM

verdeeld over 4 onderwijssoorten: Technisch en ciêle/personele administratieeen
Laboratorium Onderwijs, Gezondheidszorgonderwijs,

Economisch Onderwijs, Pedagogisch Onderwijs. mGdGWGfkGt PGfSOfIGGIS* GitBinnen deze studierichtingen is een aantal specia- . . . " "*!*. -«
o listische opleidingenopgenomen. S3l3riS3ulTllnlSirdtlG m/v
t Naast hetreguliere onderwijs verzorgt de Hogeschool

| tevens Post-HBO en verricht zij maatschappelijke Taakomschrijving: het verrichten van administratief-organisa-
-1 dienstverleningen contractonderzoek. In totaal heeft torische werkzaamheden m.b.t. de werving, de selectie, de
Ide HogeschoolHeerlen ruim 3600 studenten en 450 aanstellingen hetontslag van personeel. Het voeren van de

medewerkers. personeels- en salarisadministratie in hetkader van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

Taakomvang: de taakomvang van deze medewerkerbedraagt 38
klokuren per week.

Vereist: MBO-diploma of gelijkwaardigmetminimaal3 jaar
ervaring in hetbovengenoemde vakgebiedofstuderendvoor
MBOpersoneelswerk, met ervaringin de administratieve '

automatisering.

Salariëring: de salariëring geschiedtvolgensrijksregeling met
een maximum van schaal5 (f3.444,-).. f

Inlichtingen: nadere inlichtingen over de taakinhoud kunnen
worden ingewonnen bij de heerir. J.M.J. Bijsmans, voorzitter

Sectordirectie Techniek, telefoon 045-734930 ofbij de heer JA.
Meijers, coördinatior van de financiële/personele administratie,
telefoon 045-734941.

Sollicitatie: schriftelijke sollicitatiesbinnen 7 dagente richten aan
de Sectordirectie Techniek van de Hogeschool Heerlen, Postbus

4456, 6401 CZHeerlen, onder vermelding van het
Sector Techniek vacaturenummer LD 1212.
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Uavidson Marley BV te Bom is onlangs gestartmet de pro-
duktie van o.a. dashboards voor diverse afnemers waaronder Ford. '^flHfl I 'WSmM mtÈf' MkWlmW/ m\\^^m"'M ■lÜÜH mmyW^^t?-**"WËk Mm Ir'Binnenkort zullen ook andere onderdelen voor auto's door Davidson w^^^k fl B
lyiarley worden vervaardigd. Wij beschikken al over een jongen enthou- «I |^ %( '/ïxH W|:
Sfast team van zon 120 medewerkers. Om medio 1993 de produktie op IP^N ' wß* B^^^^l
volle toeren te laten draaien hebben we nog circa 200 medewerkers nodig. Pf-'' m m *-/* Hl P^^^^^ißlb

Teamwork, inzet en flexibiliteit zijn deeigenschappen ~~ \ I^*%^^ kK
% i f I

flfl tß^ :^H

die Davidson Marley van alle medewerkers vraagt. Davidson Marley stelt É- '^MtiM '^^^ V _ '« -fl
daar het nodige tegenover: goede beloning, aantrekkelijke carrièremoge- JÊ mj_^ i «jgfl y^^^piSëv^ %i^E^i^^M flfe , M
lijkheden en een positieve werksfeer. Met de allernieuwste machines wer- |^ WÉL C I r a
ken aan mooie onderdelen voor mooie auto's. Samen met leuke collega's fcfc. JÉfll ■ E pp^"""^ | ;^j pj. j|
die net zoals jij enthousiast zijn over het werk en de produkten. | (^ M wL MËr M B|

K'''fl Ik, MM *mMm fllfk^TT rHardwerkendus.ineenprettigesfeerdieallesheefttemaken |fc#f JB
met de flexibele drieploegendienst, de vrije weekenden en de voortduren- fl jl I^^V
* sfl I PW i wm wdëafwisselingen in het werk. Bovendien krijg jeeen opleiding in ons bedrijf. jÈi fl Wké^ ;, fl |^:

Als jij houdt van stevig aanpakken, aan je toekomst wilt bou- fl^ '^Nfc- I
wen en tussen 18 en 44 jaar bent, kun je bij Davidson.Marley in Bom solli- P^

flP^Éjfl Wl\ \

1fm%\m\ MammMTr^m 19 PjIIIm HH^ "t?m
flflfl BI »■■»"»■ \zfri Wumm m%\' lLmi%>vJW^|K Juli 3R9 Im fl K'-^Si^

9'■ fl^PB BtÉtL^fl R^_i_»

naar Davidson Marley nodigen wij jegraag uit voor een informatiebijeen- fljj^ flfl
komst waar je uitgebreid kennis kunt maken met ons bedrijf en ... met je KL^r r&MIB^ * m\W \ mtsmmt

toekomstige collega's: Bom 04498-92200. fl|| fl

Davidson Marley B.V. Verloren van Themaatweg 7 Bom (NL.) U %J U - Hk.?^ . Wkm^t \W&

BEL DAVIDSON MARLEY VOOR
'N PRIMA BAAN, '.04*98-92200,



soep. Schenk dit mengsel al roerend
bij deresterende soep en laatdit bin-
denmaar niet meerkoken. Roer ker-
vel door desoep en breng op smaak
met peper en zout. Gameer met een
toefje peterselie en serveer direct

goed, pluk deblaadjesvan desteeltjes
en hak ze fijn. Klop eidooiermetzure
room en wittewijn los en verdun dit
al roerend met enkele lepels hete

Maak van deboter, bloem en bouillon
een blonde roux en blijfroeren totalle
bouillon is opgenomenen een gladde
saus ontstaat. Was deverse kervel

Mousse van verse zalm

De kerstdagen zijn bij uitstek geschikt om
een speciaal menu op tafel te zetten. Maar de
gerechten mogen ook weer niet te zwaar zijn

want we gaan toch al té vaak over de
culinaire schreef in die dagen. Menigeenkost
het elk jaarweer heel wat hoofdbrekens om

een goed en betaalbaar menu samen te
stellen. Wij hebben voor u een drietal menu's
samengesteld, variërend van ’ 35,-tot ’ 55,-
Per persoon. De hoeveelheden zijn voor vier
Personen en u kunt dan zelfwel uitrekenen

hoeveel meer ofweiniger u voor uw
kerstgasten nodig hebt.

Benodigdheden:400 g moten zalm, IVz
dlwitte wijnsaus, zout enversgemalen
peper, 2 blaadjes gelatine, 2el Sauter-
nes, Vz dlstijfgeklöpte slagroom, 60 g
crèmefraiche, 30 g versekaviaar.

,eerste menu bestaat uit vier ge-
pmj nenk°st aan ingrediënten 35suiden perpersoon. weekte gelatine goeduit en los op in

de hete witte wijn. Laat dit mengsel *iets afkoelenenroer het dan door de
visfarce. Schep eerst ongeveer eender
de deelvan de lobbig geklopte slag-
room door de mousse en laat deze in
dekoelkast 1-IV4 uur opstijven. Net &
voor het verstrijken van dezetijd de'
restvan de slagroom er voorzichtig-
doorspatelen.Spuit de mousse na het
opstyven in glazencoupes. Lepeler
lobbig geklopte crème fraiche over en
gameer met kaviaar.

Haal; eventueel nog aanwezigegraten
met pincet uit deverse zalm. Snijd de
vis in stukkenen doe diesamen met
dewitte wijnsaus (die nog vloeibaar
moet zijn) in dekeukenmachine. Dit
kan in twee of drie gedeelten gedaan
worden zodat de mousse zeer luchtig
wordt. Breng op smaak met peperen
zout. Daarna de mousse dooreen fijne
zeefwrijven. Knijp de in water ge»ï.

Kalkoen á la Mexicaine
Benodigdheden: 2 dubbelekalkoenfi-lets, 2 tl chilipoeder,zout, 100 g spek-
vet, 1 ui, 3 teentjesknoflook, Vi tt anijs-
zaad, 'h tl gemalenkruidnagel, 1 tl
gemalenkaneel, 50 g sesamzaadjes, .J»100 g geschaafde amandelen, 50 g ro-
zijnen, 500 g vleestomaten, 4sneden
geroosterd witbrood en 40 g couvertuï,
re.
Bak dekalkoenfilets in heteboter *aan, neem ze uit depan en houd ze af-'
gedekt warm. Voeg aan het braad-
vocht hetchilipoeder, fijngesnipperd*
ui,knoflook en verkruimeld geroos-
terd witbroodtoe. Ontvel de tomaten
en voeg ze eveneens toe. Meng er ach-
tereenvolgens anus, kruidnagel, ka-
neel, de helftvan het sesamzaad,
amandelen enrozijnen door.Bak het
mengsel onder voortdurend omroe-
ren. Voeg er 3dl bouillonaan toe en ,
zeef desaus. Voeg decouverture tdfe b
en als de chocolade helemaal isopge-
nomen is de saus klaar. Leg de kal-
koenfilets in de saus en laat een half
uurtje meesudderen. Rooster intussen
derest van de sesamzaadjes. Snijd de
kalkoenfilets in plakken, giet er wat
saus over en bestrooi met desesam-
zaadjes. Serveer hierbij cranberry- >Jj
compote.

Balkanhaas
Benodigdheden: 4 hazerugfilets, zout ,
en peper, twee uien, 1 winterwortel,
100 gboter, 2 laurierblaadjes, bosje
peterselie, takjes tijm, glas rode wü»,
250 g yoghurt, 300 gzure room, ca 2 dl
bouillon, 1 pak diepvries rode kool met
appeltjes, 450 g diepvriespommes diit.
chesse. ■»"}
Dep hazerugfilets droogmetkeuken- .
papier en bestrooi met peperen zout
Maak ui en wortel schoonen snijd in
plakjes. Verhit boter en braad haze-
rugfilets aan. Voegui, wortelen de" W;
kruiderij toe. Giet er ook derode wyn, j
deyoghurt en dezureroom bij. Schuil
de braadslee in een op 190°C. - stand 4-voorverwarmde oven en braad het
vlees onderregelmatig bedruipen in
1Vi tot 2 uur gaar. Haal defilets uit het
braadvocht en houd ze warm. Roer
aanbaksel losmet bouillon en giet de
saus dooreen zeefzodat devaste de-'
len achterblijven. Snijd de hazerugfi-
lets in plakken, drapeer ze dakpansge-
wijs op vier borden. Leg er een flinke
eetlepel rode kool bij en drie tot vier
in deoven gegrildepommes duches~'l
se. Schenk er wat ingedikteyoghurt- .
saus bij en serveer direct.

I
door

HUUB
MEIJER

I

goudbruin in hete boter. Voeg bouil-
lon,ketchup, crème fraiche, mosterd,
sambal, perzikjam en perziksap toe en
breng al roerend aan dekook. Bind de
saus tot degewenste diktemet wat al-
lesbinder. Snijd perziken in plakjes en
roer die door de saus. Warm het ge-
heel goeddoor alvorens te serveren.
Als garnituur past hierbij een stronkje
gekookte en metrauwe ham omwik-
keld witlofen enkele beetgaar ge-
kookte spruitjes bij.

Verdeel de mandarijnplakjesover vier
borden. Leg op de mandarijntjesdrie
bolletjes honingijs, scheper het man-
darijnsapover en bestrooi met nouga-
tine.

Mandarijnsalade
met honingijs
Benodigdheden:0,6 l vanille-roomijs,
1 el vloeibare honing, 6 mandarijn 'tjes, 1 zakje vanillesuiker, 0,6 dlrode
port, 1 el nougatine.

scheper de honing door. Laat het ijs
daarnazonder deksel in de diepvrie-
zer 24 uur bevriezen. Pel de manda-
rijntjes, maak partjes schoon en ver-
wijderde pitjes. Leg mandarijntjes in
een schaal, bestrooi met vanillesuiker
en schenker deport over. Zet ze tot
gebruik in dekoelkast.

Laat het ijs iets zacht worden en

De ingrediëntenvoor hettweede me-
nu, dat bestaat uit vier gerechtenen
exotischekoffie, kosten ’ 45,- per per-
soon.

" Van menu 3 het nagerecht
mangowaaier met cranberry-
compote en Blue Curacao-
saUS. Foto: FRANS RADEsmaak met zout en eventueel bouil-

lonblokje. De goed gewassen padde-
stoeleneven laten meetrekken voor
de smaak. De soep afmaken metrode
port enfijngesneden bieslook. Snijd
borstfilets in plakken, leg dakpansge-
wijs in voorverwarmde soepborden en
schenk er de hete bouillonover.

Zet deparelhoenders op metkouud
water en laatzachtjes aan dekook ko-
men. Schuim goed afzodat de bouil-
lon helder blijft. Voeg daarnakruiden
en groententoe en laat hetgeheeldrie
uur op niet te laagvuur trekken (niét
koken). Daarna debouillon passeren
dooreen neteldoek en breng op

50 g champignons, 50 g oesterzwam-
men, 50 g cantharellen en 0,33dl rode
port.

Benodigdheden: 2 parelhoenders, 3 l
water, 1 laurierblaadje, 1 kruidnagel,
4 jeneverbessen, 1 teentjeknoflook, 3
gekneusdepeperkorrels, halve in hete
pan gebakkenui,winterwortel, prei,
verse selderij,tijm, peterselie, bieslook,

Bouillon van parelhoen
paddestoelen en rode port

Benodigdheden: 2 mango's, 6 elBlue
Curagao-likeur, allesbinderen cran- ■> *berrycompote.
Schil demango's en snij ze in twee
helften langs depit. Schil van het
vruchtvlees een waaier van dunne
schijvenen drapeer dewaaiers op vier
borden. Leg aan depunt van de ■i„waaiereen flinke eetlepel cranberfy- ft
compote. Breng de likeur langzaarp .Jf
en dekook en voeg zoveel allesbinder
toe tot desaus de gewenstedikte
heeft. Schenk de saus voorzichtig bij
demangowaaieren gameer eventueel
met eentakje mint.

Als afsluiting van ditmenu serveert ■
deCalypso koffie van het tweede me-
nu aangevuld met friandises.
Vraag uw wijnleverancier om een pa}
sendwijnarrangement bij hetdoor u
gekozen menu.
Wü wensen u veel kookgenot en preW
tige feestdagen.

Mangowaaier in
blue Curaçaosaus

Hertebiefstukjes
met Hubertussaus

voegnog wat bouillon toe tot deroux

Maak deblonderoux van boter en
bloem. Meng daarna devisbouillon in
gedeeltenbij het boter-bloemmeng-
sel.Laat deroux smeuiig worden,

laurierblaadjes, 200 g gekookte mosse-
len en 200 gNoorse garnalen.

bloem, % l visbouillon, takje peterselie
en enkeleknolselderijblaadjes, 1 teen
knoflook, 1 kleine gesnipperdeui, ge-
kneusde witte peperkorrels en twee

Benodigdheden: 8 grote soezen met een
doorsnee van 5 cm, 40 g boter, 40 g

Soezen metragout van
mosselen en garnalen

125 g, 100 g bacon, 1 ui, 100 g cham-
pignons, 2 el tomatenpuree, 3 dlwild-
bouillon, 1 el kervel, 4 el bloem, boter,
zout en peper.
Bestrooi het vlees met zout en peper.
Verhit deboter en bak hierin de bief-
stukjesrondom bruin. Voeg deklein-
gesnedenui, dekleingesneden bacon
en de champignonsin plakjes toe.

Verwarm het geheel 15 minuten. Voeg
achtereenvolgens detomatenpuree,
debouillon en dekervel toe. Bind het
geheelmet de aangemaaktebloem en
breng de saus op smaak met peper en
zout.

TIP: Vervang detomatenpuree door 4
rijpe vleestomaten en voeg 2 tl mos-
terd en 3 druppelstabasco toe. Ser-
veer hierbij schorseneren uit glas en
aardappel/selderijpuree.

Aardappel/selderijpuree
Benodigdheden: 1kleine selderijknol,
3 aardappelen(250-300 g), 4-5 dlmelk,
peper, selderijzouten boter.

Schil selderijknolen verdeel in dikke
plakken, daarna in repen en blokjes.
Schil aardappelenen snijd eveneens
in blokjes. Breng selderij en aardap-
pelen in melkmet zout aan dekook
en kook beide in ongeveer 20 minuten
gaar. Giet af, vang de melk op en pu-
reer het geheelmet scheutjes melk tot
een gladdestevige puree. Breng op
smaak met selderijzout, peper en bo-
ter. Spuit daarvanrozetten op het
bord en gameermet selderijblaadje.

Sinaasappelflensjes
metnoten en vanilleijs
Benodigdheden voor deflensjes: 75 g

gameermet een toefje krulpeterselie
cri serveer direct.

iets dunner is danu wilt hebben. Doe
er nu de kruiden bij. Laat deroux een
halfuurzachtjeskoken om goed gaar
te worden enroer regelmatig om.
Nahet koken deroux zeven enroer er
dan de helftvan deroom door. Laat
nogvijfminuten zachtjes koken en
breng op smaak met peper enzout.
Voegdan de mosselen en garnalen toe
en warmragout goed door. Snijd van
de soezen een tamelijk grootkapje af
en bewaar dat. Leg op elk bord 2 soe-
zen en verdeel de garnalen-mosselen-
ragoüt er over. Laat dekapjes op de
rand van de gevuldesoezen leunen,

bloem, zout, 1 ei, en 2Vz dlmelk. Voor
de sinaasappelsaus:2 dl sinaasappeU
sap, 3 el citroensap, 3 el Grand Mar-
nier ofcognac, 3el vloeibare honing,
boter, 2 sinaasaapels, eventueelslag-
room, noten en vanille-ijs.
Maakhet beslag en bak hiervan acht
flinterdunne flensjes. Verwarm het si-
naasappelsap,citroensap, likeur of co-
gnac, honingen boter. Roer regelma-
tig om. Schil sinaasappels dikafen
snijd partjes tussen vliesjes uit. Vouw
de flensjes in vieren en warm ze in de
sinaasappelsaus. Voeg sinaasappel-
partjes toe en warm dezekort door in
de saus met depannekoeken.
Leg perpersoon 2 flensjes op debor-
den, schep er watsaus omheen en
spuit er twee of drietoefjes styfge-
klopte ijskoude slagroom bij. Leg op
ieder flensje een bolletje vanilleijs en
bestrooi het daarna met fijngehakte
walnoten.

stJ^&iQdheden: 150 g champignons,
sial maaer rook- ofontbijtspek, 1
ietr boter > '& tl tijm, 600 g mignonet-
g ârkensfilet) aan één stuk, 100 g
cTè_,°'Cte 'lam» l e' paneermeel, 1 elp^Je/raiche, 1 el champignonsoep-
Per" ' '/z tl zout' gemalenzwarte pe-
dee ,^aÏ2ena en een blikje croissant-
dlk' or dc saus: 1flinke ui, boter, 2
V« i P?eo°uillon, 1 dl tomatenketchup,
ter Fremefraiche, 1 tl Limburgse mos-
biifc 1 f' so-mbal, 75 gperzikenjam, V 2K Perziken opsiroop en allesbinder.
dif* champignons schoon en snijd in
blo?6 plakken- Snijd het spekin
Verh^SKen sniPPer het sjalotje fijn.
sja] t

oter en bak daarin speken
toe udbruin. Voeg champignons
ty en bak eveneens. Bestrooi met
toaaM laathet mengsel iets afkoelen.
pc. de ham in keukenmachine, voeg
che FS e' e*' Paneermeel, crème frai-
cham 1 soePP°eder erbij en daarna het
heel plSnon-uimengsel. Menghet ge-
het n- Serend door elkaar maar maalniet té fijn. Breng op smaak met
ö

perenzout.
vi». massa in een rechthoekige ste-önTi, iepvrieszak van 25 bij 25 cm.
gelHb. massa Plat tot de gehelezak
in dl ,matlS »s gevuld en laat de massa
Best,,.ulkastopstiJven-
het rn

lvlees met maïzena. Neem
het „ ei?Ssel uit de diepvrieszakenrolde^m.et vlees- Rol hetcroissant-Van! en halveer.Plak de openge-
Wat, gaatJes in het deegdichtmet
aal ma. r' Bestuif de deeglap ookroy-
omhï.i ""ïzenaen rol het vlees met«hulselm het deeg. Leg het vlees
een "\ ugranden naar beneden op
best?! u papier bekleed bakblik,
schnifu et deegmet losgeklopt ei en
een v

geheel in het middenvan
stann iOl2erwarmde oven van 180°C. -ten ?r, ju

het vlees in 35-40 minu-
i-Usw , minen gaar. laat het evenMaal j orens aan te snijden.
*"«« desaus. Snyd ui in ringen, fruit

Mignonettes inperziksaus

Gerookte forel
metpepersaus

8 gerookteforelfïlets.
e/h"* saus: lelQroenepepertjes, 4

boter, 4 el gehakte sjalotjes, 1 kruid-J^?e', 1 laurierblaadje, V2glas witte
V>n, 3dlkippebouillon en 1 eidooier.
oor de saus depepertjes in een zeef

s^poelen en goed latenuitlekken,
sial boter en laathierin de gehakte
pc 0t g^az*S worden. Daarna groene
«n hCI" kruidnagel, laurierblaadje,wijn
»i oouillontoevoegen en het geheel
De"Lminuten laten doorkoken.v^^idnagel en het laurierblaadje

■"^U deren, het braadvocht op hoog
He r̂ tot ongeveer de helft inkoken,
bra? depan van het vuur en laat het
5j aa.dvocht enigszins afkoelen. Klop
sai

eio°°ier door de saus en geef dev^os bij de gerookte forelfïlets. Ser-verer als garnituur toast ofgekookte
"^terselie-aardappelen bij.

de t
dekabeljauwfilet onder dekou-

het u3ll a^' oen e citroen onder de
g e kraan schoon en snijdin plakjes.
e

n 8 3/* 1 water met zout aan dekookF leg hierin de citroen en dekabel-
ten Uet Laat devis in 8 tot 10 minu"
odrf aar P°cheren i*l het vocht. Let er
f£~at het water nietgaatkoken.
; mdc vis uit depan, snyd in stuk-
je?houdwarm.
blik t

de kreeftesoep zoals op het
Wa

S aangegeven. Is de soep goed
sheftl' men6 dan e stukjesvis, deerry en de helft van de siagroom
°orde soep, laat alles goed doorwar-'jlen en serveer direct in vier soepkop-

P6n. Gameer de soep met een toefjesh)fgeklopte slagroom en bestrooime* gehakte dille.

Kreeftesoep metroom
1 200 gkabeljauwfilet,

itrpen, 2 blikken geconcentreerde
ro_ So€p> 4el droae sherry, Vb l slag-
z lel gehakte dille(diepvries) en

Benodigdheden: 4 hertebiefstukjes van
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Calypso koffie
Benodigdheden: 2 dl slagroom, Vi tl
cacaopoeder, IV6 el suiker, 12 el kof-
fïelikeurTia Maria, 6dl sterke gezette
koffie en bruine basterdsuiker.
Klop de slagroom dik vloeibaar met
de gezeefde cacao en de suiker.
Schenk per persoon ineen verwarmd
hoog glas 2 el koffielikeur en vul aan
met de hetekoffie totdat het glas voor
ongeveer driekwart is gevuld. Roer er
eventueel wat bruine basterdsuiker
door en giet decacaoroom voorzichtig
over debolle kant van een lepel op de
koffie.

Feestelijk
koken met
Kerstmis In hetderde kerstmenu zijn drie tradi

tionele componenten verwerkt en het
kost danook per persoon 55 gulden.

Benodigdheden: 30 g boter, 30 g bloem
1 lkippebouülon, 1 bosjeverse kervel
of blikjekervel, 1 eidooier, 1 bekertje
sour cream (Va l), Vi dlwittewijn of
sherry, zout en peper.

Kervel-roomsoep

Limburgs dagblad vrijuit



De Stichting Gezondheidszorg en het Verpleeghuis Schuttershof.
Oostelijk Zuid-Limburg biedt Het verpleeghuis beschikt over 99
ziekenhuiszorg en ouderenzorg in bedden voor somatische bewoners,
haar verzorgingsgebied. Van de 125 bedden voor psychogeriatrische
stichting maken deeluit het bewoners en 24 plaatsen voor
Ziekenhuis De Wever & Cregorius dagbehandeling.

Voor de opleiding die in april 1993 van
start gaat, hebben wij plaatsingsmogelijk-
heden voor parttime

leerling-
z|ekenverzorgenden

Opleidings-informatie
De pplfiding duurt in totaal 2 jaaren 7 maanden en
s|firt met 3 maanden theorie in de beroepsvoorberei-
dende periode. Daarna is de opleiding sterk praktijk-
gericht, afgewisseld met lesweken. De theorie wordt
verzorgd door de centrale school 'De Wildenbroeck' te

&K Heerlen. Het praktisch gedeeltevolgt u in verpleeghuis
ilSchuttet. hof te Brunssum. Uiteindelijk moet u aan
f dezelfdf exameneisen voldoen als de fulltime-leerlingen.
§ U ontvangt dan ook het erkende diploma van de
£ opleidfthg ziekenverzorgende. In de eerste drie maanden
i volgt u gemiddeld 20 uur les per week, daarna werkt u

gemiddeld 20 uur per week. Daarnaast wordt er zelf-
studfl verwacht.
Functie-eisen
" diploma op LBO-niveau;
«leeftijd, ouder dan 25 jaar;
" ingeschreven staan bij het arbeidsbureau, omdat de

opleiding gesubsidieerd wordt;

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-ziekenhuiswezen.
Gedurende devoorbereidende periode ontvangt u zak-
geld ’247,50 per maand, daarna minimumloon
(’1.081,60 bruto per maand, exclusief toelagen).
De kosten van de opleiding zijn voor rekening van de
instelling.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
secretariaat Opleidingen, tel. (045) 279 329 (tussen
8.30 en 13.00 uur). Hier is ook een folder verkrijgbaar.
Schriftelijke sollicitaties richten aan de dienstPersoneel
& Organisatie. Vermeld in de linkerbovenhoekvan uw
brief PG-92001.

ili
Stichting Gezondheidszorg I I
Oostelijk Zuid-Limburg VI

Verpleeghuis Schuttershof

BUCO ZIT WERELD KERKRADE
vraagt voor direkteen

VERKOPER m/v
Parttime: 20 uur/week.

Vereiste opleiding MEAO of MAVO.
Enige ervaring in de meubelbranche strekt tot aanbeveling.
Geboden wordt goed loon en prima arbeidsvoorwaarden.

|| Sollicitaties richten aan:
*Zsm*mmèk\ BUCO MEUBELEN B.V.

Holzstraatl34
'XXyÜSj^j |\^ 6461 HS KERKRADE

# I ~*w I Telefoon: 045-455151

#\l au d y
LAUDY BOUW & PLANONTWIKKEUNG B.V.

is een in Limburg gevestigd solide bouwbedrijf met een
jaaromzetvan ca. 70 miljoen.
Het bedrijf realiseert projekten in de sektoren utiliteits- en
industriebouw, woningbouw, renovatie en restauratie.
Wij zoekenkontakt met kandidaten voor devakature

PROJEKTLEIDER
UTILITEITSBOUW

Funktie-informatie:
De projektleiderressorteert rechtstreeks onder het Hoofd
Produktie en wordt ondersteund door een aantal
stafdiensten.

De werkzaamheden omvatten:
" de organisatie en koördinatie van een aantal

bouwprojekten;

" leiding geven aan meerdere (hoofd)uitvoerders;

" dekwaliteits-, kosten- en voortgangsbewaking;
" hetonderhouden van kontakten met opdrachtgevers

en bouwpartners;

" de zorg voor de veiligheid.
Funktie-eisen:

" leeftijd 35 tot 45 jaar;

" opleidingsnivo minimaal HTS;

" meerjarige ervaring bij voorkeur met de uitvoering van
grotere utiliteitsprojekten;

" kennis van moderne organisatie- en bouwtechnieken;

" in staat op verschillende nivo's te communiceren, zowel
intern als extern;

" goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkings-
vaardigheid;

" commerciële en representatieve kwaliteiten;

" woonachtig of bereid zich in Limburg te vestigen.
Geboden wordt:
Een zelfstandige boeiende funktie met uitstekende
primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Kandidaten voor deze funktie worden verzocht hun
sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae binnen
14 dagen te richten aan:
Organisatie-Adviesbureau A. Duys B.V.
Moslaan 12,6823 JP Arnhem.
Tel. 085-42 26 00
Uw sollicitatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Wgrk/
Aquisitie-medewerkers m/v

MM Wij zoeken enthousiaste mensen die
part-time willen werken, minimaal 12 uur per
week. Ben jijin het bezit van een auto en heb
je telefoon en ben je 35 jaarof ouder dan
liggen hier je kansen. Ben jegraag onder de
mensen en leg je gemakkelijk contacten,
informeer dan bij Esther Grimbergen.

Chauffeurs m/v
WMÊ Voor een bedrijf in Simpelveldzijn wij
op zoek naar chauffeurs met alle benodigde
papieren.
Wil jemeer weten, informeer dan bij Roger
Geurden.

Process-operator m/v
■■ Voor een bedrijf in Nuth zoeken wij
kandidaten met een VAPRO
A,B,C-opleiding.
Heb jij deze opleiding en ook nog enige
ervaring, informeer dan bij Roger Geurden.

Inpak- en opzet-
medewerkers m/v

■■ Voor een bedrijf in Hoensbroek blijven
de aanvragen regelmatig binnenkomen, het
bedrijf produceert allerlei schoonmaak- en
huidverzorgingsprodukten. Je kunt of in de
dagdienst of in de avonddienstkomen te
werken.
Informatie bij Esther Grimbergen.

Reisbureau-
medewerker m/v

■■ Voor een reisbureau zoeken wij iemand
die de opleiding SEPRI heeft of deze binnen
afzienbare tijd beëindigt. Jewerkt 20-30 uur
per week. Deze baan begint op 1 april 1993.
Heb jeinteresse? Esther Grimbergen vertelt
je meer.

Tènce! uitzendbureau is
vandaag geopend van
13.00 uur tot 16.00 uur.

Tencef
mm §

uitzendbureau
Raadhuisplein 8, 6411 HK Heerlen

Telefoon 045-712121

DE LIMBURGSE^fvPERSONEELS O GIDS

LHL PRODUKTIE BV
Wij zijn een jongen dynamisch
produktiebedrijf gespecialiseerd in het
verwerken van isolatie op maat voor
de industrie.
Ons team, 20 personeelsleden, bestaat
uit een verkoop- en een
produktie-afdeling.
Onze produktie-afdeling heeft
behoefte aan versterking van een:

ONDERHOUDS-
MONTEUR
(promotiemogelijkheid tot voorman)

Algemene funktie-eisen:- opleiding: MTS-werktuigbouwkunde
en elektra;- leidinggevende kapaciteiten;- initiatief tonen;- ruime ervaring in een soortgelijke
funktie is een pré;- leeftijd: 30 tot 35 jaar.

Inlichtingen omtrent dezevakature
kunnen worden ingewonnen bij
dhr. Meessen, produktiechef, onder
telefoonnummer: (045) 231515.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie
binnen een week ter attentie van
dhr. Meessenrichten aan:

LHL produktie bv
Industriestraat 4
6433 JX HOENSBROEK

WIL JE WERKEN IN DE SPORT?
Heb je vrije tijd en daarnaast een
sportopleiding, zoals Academie voor
Lichamelijke Opvoeding, C.1.0.5. of een
Bondsopleiding?

Laat je dan gratis inschrijven in de

SPORTVACATUREBANK
Vraag een inschrijfformulier aan bij:

SPORTSERVICE LIMBURG

tel. 046-525988

' ' 'BUSIP
Postbus 1295 Bij de Technische Dienst van de M.T.B, is een vakature voor:
6201 BG Maastricht
Punterweg 31
6222 NW Maastricht f~ II I

SwmSlw6300 ten aiiround
onderhoudsmonteur m/v
Deze funktionaris werkt met koliega's onder leidingvan het hoofd
technische diensten de eerste monteur.

De funktie omvat: f- onderhoudswerkzaamheden mcl. reparatie- en revisiewerkzaamheden aan
installaties, machines en materiaal,

- het -in opdracht - aanbrengen van wijzigingen in werkopstelling en
apparatuur, »

" hetverrichten van onderhoud en/of reparaties aan gebouw, sanitair,
luchtleiding, hang- en sluitwerke.d.- het uitvoeren van preventiefonderhoud volgens een vastgesteld programma

- het verhelpen van storingenop zowel werktuigkundig en pneumatisch gebied- het bijhouden en bijwerken van machinestamkaarten- het mede realiseren van het technische onderhoudsplan/jaarplan in
uitvoerende zin.

Wij zoeken hiervoorkandidaten met :- een vaktechnische opleidingen ervaring op m.b.0.-niveau, bijv. M.T.S.
mechanischewerktuigbouwkunde;- kennis en praktische ervaring op het gebied van moderne
onderhoudsmethoden en technieken;

- kennis en praktische ervaring op het gebiedvan besturingstechniek,te
denken valt daarbij aan elektro pneumatische-, elektro hydraulische- en
p.1.e.-besturingen;- minimaal 5 jaarervaring op bovengenoemdvakgebied.

Wij bieden:- een salaris afhankelijkvan opleiding en ervaring- opname in hetAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds- ziektekostenregeling bij IZA-Limburg
De Stichting Maastrichtse . de sekundairearbeidsvoorwaarden volgens CAO.Toelevenngsoeanjvenis
belastmet de uitvoering
van de Wet Sociale Een medisch onderzoek zal en een psychologisch onderzoek kan deel
Werkvoorziening in de uitmaken van de selektieprocedure.
gemeentenMaastricht, Aanstelling gebeurtvoor de duurvan één jaar en wordt bij gebleken
Margraten, Meerssen en ... ..? .. . . .'. , ~ ...
gj.jjgn geschiktheid omgezet in een dienstbetrekkingvoor onbepaalde tijd.
Zij beheert daarvoor binnen
een divisiestruktuureen Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot de heer R. Meys, hoofd
aantal industrieel, kuhuur- technische dienst(telefoon 043-636300 tst. 409)civie/tec/in/sc/ie en
administratievebedrijven _ . ~ . .
en biedt daarbijwerkge- Schnfteli|ke sollicitaties binnen 2 weken na het verschijnen van deze
legeriheidaan meer dan advertentie te richten aan de Stichting M.T.8., t.a.v. het hoofd P & O, de
I2oomedewerk(st)ers. heerL.D.G.P. Coninx, Postbus 1295, 6201 BG Maastricht.

Rijkshogeschool Maastricht
(m

r
FACULTEIT MUZIEK

Conservatorium voor Muziek v\
9et

De Rijkshogeschool Maastricht -faculteit conservatorium voor
muziek -vraagt met onmiddellijke ingang

administratief medewerker v/m

voor 38 klokuren per week

funktie-inhoud:
inventaris-administratie / notuleren van veelsoortig overleg / financiële administratie en
afhandeling met de centrale dienst / postverzorging / algemene administratieve
werkzaamheden.

funktie-eisen:
diploma MEAO of gelijkwaardignivo / kennis van W.P. en D-base / zelfstandig kunnen
werken / werkervaring is vereist.

arbeidsvoorwaarden:
tijdelijke aanstelling voor I jaarwaarna bij gebleken geschiktheid een aanstellingvoor
onbepaaldetijd volgt Salaris maximum schaal 4 BBRA fl. 2317- tot fl. 3303,-.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de waarnemend direkteur
dhr. H.J.G.M. Custers, tel. 043 - 466680.

De RHM voert een Postieve Actiebeleid voor vrouwen.
Dit gebeurt o.a. door middel van:
- een eigen sollicitatiecode met specifieke aandacht voor vrouwen

- kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae, binnen 10 dagen te richten aan:
College van Bestuur, ta.v. hoofd personeelszaken,
Postbus 414, 6200 AK Maastricht

H^
e "i

Kicken bv is een van de grootste bandenspecialisten in Limburg'
metvestigingen in Voerendaal, Maastricht, Sittard en Tegelen-
Wegens uitbreiding van ons filiaal in Maastricht, vragen wij
met spoed:

ERVAREN
en
LEERLING
BANDENMONTEURS

Wij bieden een prettige werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden
Voor meer informatie en sollicitatie kunt u kontakt opnemen m^
ons filiaal Maastricht, Bemelerweg 90, tel. 043 - 621515 en
vragen naar de Heer J. Kicken of de Heer Th. Noldus.

Bandenspecialist

KICKEN B.V.
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD ..
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
Tel. 045-751700 Tel. 043 - 621515 Tel. 077 - 733433 Tel. 046- 5107®

\ S

WsßmWS!mmWmmmmmmmmmm__
rPtpËpnH Dl EEN KLEINE NAAM
| > JC^C^ PL m EEN GROTE TOEKOMST

* Een dynamische gemeente met ± 16.500 inwoners.
* Een fijne plaats om te wonen, te rekreëren en te werken.
* Met binnen haar grondgebiedeen expanderende luchthaven en het bedrijventerrein

„Technoport Europe".

Algemene informatie:
De gemeentelijkeorganisatie bestaat uit 3 afdelingen (Burgerzaken,
Grondgebiedzaken en Faciliteiten) en een Beleidsburo. De afdeling Burgerzaken is
onderverdeeld in de sektoren Sociale Zaken, Bevolking, MaatschappelijkeZorg en
Administratie & Ondersteuning.

Voor de afdeling Burgerzaken, sektor Sociale Zaken, wordt gevraagd:

juridisch medewerker
Sociale Zaken «n/v)

Funktie-informatie:
- behandelt bezwaar- en beroepschriften en AROB-zaken SoZa;-behandelt verhaal- en terugvorderingszaken;- vertegenwoordigt gemeentebij gerechtelijkeprocedures en beroepsinstanties;- toetst rapportages, adviezen, beschikkingen en richtlijnen op sociale, wetstechnische

en juridische aspekten;
- algemene advisering inzake juridischevraagstukken in het kader van detaakuitoefening van de sektor SoZa, resp. afdeling Burgerzaken.

Funktie-eisen:- een werk- en denkvermogen op HBO-nivo;- een op de funktie gerichte opleiding (bijv. HBO-SJ);- goede representatieve en kommunikatieve eigenschappen;- goederedaktionele vaardigheden;- werkervaring in een juridischefunktie bijeen socialedienst strekt tot aanbeveling.

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd, opleidingen ervaring maximaal ’ 4.580,- (max. nivo 8 peil
01.01.1993).

Procedure:
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnenbij dechef van de sektor Sociale Zaken, de
heerA.H.G. Schlenter, tel. 046-389234, of het hoofd van de afdeling, de heer J.M.G.
Aussems, tel. 046-389218.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebinnen 14dagen in te zenden aan
hetkollege van Burgemeester en Wethoudersvan Beek, postbus 20, 6190 AA Beek,
onder vermelding van vak.nr. 30 in de linkerbovenhoekop de enveloppe. °'°' 3

| GEMEENTE BEEK ]^|
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Pendelen per vliegtuig
DOOR EMILE HOLLMAN

ven na zevenuur ontmoeten de
jannenelkaar in devertrekhal*an MaastrichtAirport. Waar de-
,. "de sfeer hangt als in een sta-
"°nshal. Zeker, de drukte is min-
j**enorm en jehoeft niet tegen
*t personeel te praten via geper-
oreerde venstertjes. Het is zaak

Se» Sne' e metaaldetector pas-
anders kun jelangetijd

tio tl6* vlieBtuiS naar jewerk. Dat
et voor menigeenwel erg futu-

Wd hklinken; üjkt alleenwegge-
hf X°or versgeschoren 'bussi-
taii oys'in maatpakken van,ïfon* s"it dieontbijten met
0„ mPagne omdat dat goed voor je
toch en eteennagels zou zijn. En1is pendelen pervliegtuig ge-

°ner dan jezou vermoeden. DeleUr is ook niet anders dan wan-
j1eJ;rJe per trein of auto reist. Maar
jehoeft niet meer te vrezen datje
S de file iemandals Youp van 't
:*ek naast jemoetduldendievan-
rlzijn barrel roept: 'Dievan jou

hard hè?'

| hetwintertijd is beginnen
e Wekkers vanGerToussaint in
oensbroek en Jack Bruijnzeels inMaastricht al om kwart over zes te

datze moeten opstaan.

wachten op deeerste leut van de
dag.
Immers, vliegtuigen dievan Maas-
tricht naar Schipholvliegen doen
dat op een hoogte van twee/drieki-
lometer en dat betekent dikwijls:
turbulentie.
Reden waarom in hetvliegtuig
doorgaans geenkoffie (of andere
dranken) wordt geschonken.
Maar het luchtvaartmaatschappij-
tje dat opAmsterdam en Stansted
vliegt, schenktbij aankoopvan
een ticketeen heuse bon dierecht
geeft op een gratiskop koffie in de
vertrekhal. Dat kan er wel af.
Toussaint enBruijnzeels zijn niet
de enigen die dagelijksin het
vliegtuig stappen om naar Amster-
dam tereizen.
Op woensdagmorgen even voor
halfacht groet JackBruijnzeels
zijn mede-reizigers. De meesten
(doorgaans een zevental) zijnLim-
burgers die in Amsterdam, meestal
tijdelijk, werkzaam zijn. Zewerken
voor Volmac of Intercai ofbij VB
Accountants. Een van henwijst
naar een toestel in de gure donker-
te buiten. „Is datons toestel?"

De vraag is nietbedoeld om via
koetjes bij dekalfies tegeraken,
want een dag eerder maakten de
pendelaars hernieuwdkennis met
dè kwelgeestvan het vliegvervoer:

de mist. Dan sta jetoch mooi te
koekeloeren op Schipholen moet
jeuren later, ergens in Limburg,
nog een taxi nemen naar Maas-
trichtAirport.

Bruijnzeels en Toussaint verdie-
nen beidenhun brood bij VB Ac-
countants, een bedrijf dat vestigin-
gen in heel Nederland heeft en
waar zon 1500 mensen werken.
Een kleine drie jaargeleden wer-
denbeide mannen voor een tijde-
lijke klus bij devoormalige Stads-
reiniging naar Amsterdam ge-
stuurd. Ze mochten van de
werkgever kiezen: hotel of dage-
lijks op neer, eventueel met het
vliegtuig. Toussaint koos voor vlie-
gen, Bruijnzeels voor hethotel.
Bruijnzeels: „In het begin is zon
hotel best leuk, maar naverloop
van tijd begin jejete vervelen. Je
kunt wel elke avond aan debar
gaan hangen maarzon type ben ik
niet. Dus uiteindelijk ben ik samen
metToussaint gaanvliegen. En dat
bevaltprima." Het hoeft natuurlijk
geenbetoog dat de baas betaalt.

De tijdelijke werkzaamheden van
beide assistent-accoutants werden
verlengd, verlengd en nog eens
verlengd. Je kan denken datVB
hopen geld zou kunnen besparen
doorwerknemers teronselen in
Noord-Holland maarvolgens Ger

Toussaint kan VB daar geenperso-
neelvinden.

Jekunt natuurlijk ook vragen
waarom beide mannen nietin Am-
sterdam of omgeving gaan wonen.
Bruijnzeels: „Het is heel simpel.
Wij willen gewoon niet weg uit
Limburg. In Amsterdam halenze
daar de schouders wel eens over
op en danzeggenze: 'jullieLim-
burgers.' Tja."

Wonen inLimburg en werken in
Amsterdam betekent dagelijksvijf
uur onderweg zijn. Tel daar acht
arbeidsurenbij en jehebt een lan-
ge dag. Toch hoor jede mannen
niet klagen, dereisuren kunnen ze
gedeeltelijk intijd en gedeeltelijk
in geldcompenseren. Het komt er
eigenüjk op neer datze daarom
maar vierkeer per week vliegen.
„Je raakt aan hetreizen en de lan- .
geuren gewend," zegt JackBruijn-
zeels op weg naar Amsterdam.
Alle dertig plaatsen in het vliegtuig
zijn bezet. Men snurkt, men leest
de ochtendkrant. Menkijkt niet
naar de uitleg van de stewardess
die moeite doet uit te leggen welke
uitgang je moet nemen als jeneer-
stort. Men opent de ogen nietbij
een luchtzakje.Als het erop aan-
komt zijnvliegreizigersnet zo bla-
sé als treinreizigers diehet ver-

dommen hun oogleden open te
trekken wanneer ze weer een sta-
tion aandoen.
„Het is net debus," zegtBruijn-
zeels. Hij laat de ronkendemotor
van het vliegtuig, een Embraer 120
Brasilia de vergelijkingbevesti-
gen. De Canadese pilootkondigt
aan dathet nog 'vaiftien minoeten'
vliegen is. Dan zitten er zon 25 mi-
nuten op. Na de landing op Schip-
holworden degenen dienog ver-
der vliegen gescheiden van de
passagiers dieover degrond ver-
der gaan. Vandaag blijft in de laat-
ste categorie een vijftalLimbur-
gersover. Ze praten dialect terwijl
debus over de luchthavenrijdt.
Een nieuwe stewardess komt ver-
tellen dat debus gaat stoppen en
hoe de passagiers in de halkunnen
komen. „Dat vind ik nou leuk,"
zegt Bruijnzeels, „gaat ze mij de
procedure nog eens uitleggen."
Voor Bruijnzeels wacht nog een rit
met de trein naar hetCentraal Sta-
tion en dande metro naar deWi-
bautstraat. Hij werkt nu al ander-
halfjaartijdelijkbij deDienst
Riolering en Waterhuishouding
van de gemeente. Ze kennen hem
daar. Zekomen wel eens vragen of
hij de man is die elke dagmet het
vliegtuig naar zijnwerk gaat. Zo
staathij op meer plaatsen bekend:
op de schoolvan zijn kinderen bij-
voorbeeld.

Met Bruijnzeels meereizen naar
zijn werk is tot op zekere hoogte
ontnuchterend.Hij loopt door de
halvan Schiphol met detred van
iedereen dienaar zijn werk gaat.
Schiphol is niet langer alleenhet
podium waarop hartstochtelijke
taferelen van begroetingen af-
scheidzijn te zien.

Hetvliegtuig dat om half vijf's
avonds vertrekt is nagenoeg leeg.
Dat wil zeggen: zes passagiers heb-
benplaats genomenaan derech-
terkantvan middenpad. Buiten is
hetkoud, en vrijwel donker.De
Embraer taxiet voort, onder de
baan door schuiven honderden
auto's, inclusief het barrel van Van
't Hek, de lichtenzijn ontstoken.
De lichten worden sterretjes, de
sterretjes worden slingers dieeven
later, op het hoogtepuntvan de
spits, niet meer zullen bewegen.
Hetvliegtuig schiet doorhet wol-
kendek. Rechts, boven de eindelo-
ze wolken gaat dezon onder. De
luchtdoet denken aan een zomer-
avond.

Wie beweerde toch dat alleen de
zon voor niets opgaat?

Een retourtje Maastricht-Amster-
damkost 179piek, inclusieftwee
koffiebonnen.

DE VROUW ALS GOUDZOEKER
DOOR RENÉ DIEKSTRA

Als we ernu eens van uit gaan dat
er van het milieu toch niks meer te
redden valt, waarom doen we dan
al diemoeiteom ons schuldgevoel

zo klein mogelijk te houden?

Van tweeën een; of jedoet een
laatste poging: jeschaft alle

apparaten af dieelektriciteit
gebruikenen tegelijk hetgrootste
deelvan de elektrischecentrales,

jedoet de hele chemische
industrieaan dekant en nog een

groot aantal andere industrieën, je
verbiedt hetgebruik van alle

chemische bestrijdingsmiddelen,
jelegt het autoverkeer zodanig aan

bandendat alleen het hoogst
noodzakelijke verkeer nogkan

gebeuren (en danzul jezien dat er
maar heel weinig noodzakelijk is),
jeschaft alle vliegerij en bijna alle

scheepvaart af.

Dan wordt natuurlijkwel
tweederde van dewereldbevolking

werkloosen de helft totdriekwart
sterft binnen enkele jaren,maar
dat is deprijs voor een radicale

bekering tot een schoon milieu. De
aarde valt immers alleen teredden

door decimeringvan het
mensdom, en terugkeer naar het
stenen tijdperk - we durven dat

alleenniet te zeggen. Als hetzelfs
daar nog niet te laatvoor is.

Een en ander is politiek uiteraard
onverkoopbaar.

Dus dan grijp jenaar detweede
mogelijkheid: we geven alle

pogingen het milieute redden op,
gewoonomdat we ons toch een rad

voor ogen draaien, onze
onschuldigekinderen de illusie

geven dater nog iets teredden valt
(een onwaarheid waarbij -vergeleken Sinterklaas nog maar

een leugentjeom bestwil genoemd
mag worden) en het een hoop

moeitekost al die impopulaire
onzin uit te denken en te proberen

doorte drukken.Kijk maar eens
hoeraar minister Alders er is gaan

uitzien, na die paar jaar.

Dus: deprijs van de benzine gaat
flink omlaag, want het verbruik

gaat zodanig gestimuleerd worden
dat de staat ookvan de helft van

deaccijns nog stinkend rijk wordt;
elektriciteit voor huishoudelijk en

industrieel gebruik wordt gratis,
evenals het aardgas. ledereen

wordt verplicht tweemaal per jaar
een vakantiereis per vliegtuigte

makennaar een vakantieoord dat
minimaal tienduizendkilometer

van huis ligt.

Het is verboden gezondvoedsel te
nuttigen. Cholesterol,vet en

geparfumeerd snoepgoedworden
vrijwel gratis aangeboden. Er komt -i

een verbod op produkten waar
geen conserveringsmiddelen in

zitten, en op deproduktie van
voedingswarenzonder

kunstmatige kleurstoffen komen
strenge gevangenisstraffen.

Het wordtverboden huisvuil te
sorteren. Het wordtgewoon op

grote bergen vlak in debuurt van
de steden gegooid,zodat al die

mensen dienu datvieze werk op
enrond die belten doet, kunnen

worden ingezet voor nuttiger werk.

Omdat het langs deze weg óók snel
gedaan zal zijn metde mensheid

(maar danwel op een leukere
manier dan wanneer jeallesmaar
verbiedt) is het niet nodig jeop de

toekomst terichten. Wel is het
noodzakelijkveel kinderen te

produceren, zoveel als mogelijk
eigenlijk, wanteten is ervoorlopig

voldoende, dankzij het
ongelimiteerde gebruik van

chemische bestrijdingsmiddelen
op groenteen fruit dieuitsluitend

in kassen, op steenwol, worden
geteeld, door energieverslindende
robots. Het grote aantalkinderen
zorgt er danvoor dathet allemaal

nog sneller gaat.

Weelde is verplicht, armoede
streng verboden, zuinigheid is

belachelijk, matigheid onzin. Het
belangrijksteprodukt wordt een
dureauto die 1 op 1 loopt, en die

na hoogstens een jaarnaar de
schroothoop moet.

Oflijkt dat laatstebeeld al
verdacht sterk op detoestand zoals

we die nu al hebben? Laten de
mensen zich blijkbaar toch minder

aan hun geweten gelegen liggen,
en hun overlevingsinstinct is ook
al niet meerzo overdreven sterk

als vroeger.

Leve de milieubestrijding!

De briefschrijver, een 32-jarige man, voegt er
vervolgens aan toe dat dit hem tegenhoudt
om zijnpartner te vertellen wat er precies in
hem omgaat: hij is bang dat ze over zijn ge-
voelens bij anderen uit de school gaatklap-
pen. Is dateenrotexcuus van hem ofzit er
werkelijk wat in? Waarschijnlijk ishet alle-
bei waar. Veel mannen hebben moeite om
bepaalde kwetsbare gevoelens direct te
uiten. Maarveel vrouwen maken het die
mannen ook niet echtgemakkelijk om dat te
doen. Terwijl vrouwen meestalwel beweren
graag te willen dat hun mannen hun gevoe-
lens beter uiten.

Mooi niet dus vaak. Wie een mankiest op
andere gronden dan emotionelevaardigheid
en intimiteit, neemt het risico vroeg of laat
te moeten concluderen dat hij daarvoor de
spullen gewoon niet in huis heeft.

Veel vrouwen gedragenzich in datopzicht
als goudzoekers. Ze menen datze ooit er-
gens in hetprille begin een glimpvan een
emotionelegoudader bij hem hebben opge-
vangen. Gezien dezekerheid dat ze by hem
poot aan de grondkunnen krijgen, is dieva-
ge glimpvoor henvoorlopig genoegom de
tent bij hem op te slaan. Maar naarmate zij
zelfen derelatie ouder worden en emotione-
le intimiteit belangrijker wordt danzeker-
heid, beginnen ze steedskoortsachtiger naar
dieader te zoeken, jarenlangvaak. Als ze die
nietvinden, gewoon omdat dieer niet is, dan
is het welzijn schuld. Maar devraag is na-
tuurlijk: mag jeiemandverwijten dathij
niet heeft wat hij nooit gehadheeft? De har-
dewerkelijkheid is dat hier sprake isvan
een partnerkeuze-probleem, waarvoor in fei-
te maartwee, even weinig elegante, oplos-
singen bestaan: compromis ofkappen. Maar
ten minsteeven vaak is die goudadererwel,
alleen weet devrouw 'm niet te vinden of,
als ze 'm vindt, niet te ontginnen.

Overigens, jekan devraag stellen of het ei-
genlijk wel deverantwoordelijkheidvan de
vrouw is om haar partner emotioneel teont-
wikkelen. Dat is het natuurlijk ook nietzon-
der meer. Alleen, en dat geldtzowel voor
vrouw als man, als je ietsvan jepartner wil,
is het wel zo handigom goed duidelijk te
maken wat het precies is datjewil. En be-
halve duidelijkmaken watje wilt, is het
vaak ook nodig deander te helpen een weg
daarheente vinden. Tegen iemandzeggen:
„Dit is watik van jewil en jezoekt verder
zelf maar uit hoe jedat doet," werkt natuur-

lijk niet als het gaatom iets dat dieander
gewoon nog moet leren. Veel vrouwen eisen
van hunpartner in emotioneel opzicht dat
hij ietskan dat hij nog nooit geleerd heeft.
En als hij het dan gaat proberen en hij strui-
kelt, ofhij zegt iets dat in haar ogen goed
fout is, krijgt hij vaak flink zijn trekken
thuis. (Ik hoor veel vrouwen nu al spottend .denken: 'Ocharm...')

Ik zag een keer een echtpaar waarvan de
vrouw deklacht uitte: „Ik zou toch zo graag
weten wat er in hem omgaat, maar hij zegt
er nooit wat over." Toen ik hem vervolgens
vroeg wat er op ditmoment ten opzichtevan
haar inhem omging, bekende hij na veel aar-
zeling: „Nou, vaak vraag ik me af of ik eigen-
lijk welin degoede relatie zit." Binnen een
paar minuten was mijn spreekkamer te
klein. Wat over tafel kwam, varieerde van
'en dat krijg ik nou dus opeens zomaar te
horen!' tot 'je hebt me al dietijd mooi zitten
te belazeren, gewoon gedaanalsof!'

Hetkostteme een heletijd om haar duide-
lijk te maken dat nu hij eindelijk eens ge-
daanhad wat ze wilde - vertellen wat er in
hem omging - enzijn beloning was dat hij
ontzettend op zijn donderkreeg. Hij zat in-
middels op de toer van 'dat had ik natuurlijk
nooit moeten zeggen, ik had gewoon mijn
mond moeten houden' en dat deed hij ook.
Dezelfde vrouw vertelde na afloop van het
bewuste gesprek tegen een vriendin dat haar
man zich in detherapie werkeüjk als een
kind had gedragen.Die omschrijvingkwam
hem via-via ter ore en leiddeertoe dat hij
zich een aantalvolgende gesprekkenals een
oester zo gesloten hield.

Wat devrouw hier deed is een fout, en een
ernstige, diehelaas vaak doorvrouwen
wordt gemaakt: ze vertellen tegen een vrien-
dinnegatieve dingen over hun partner dieze

niettegen hemzelf (durven) zeggen. In zeke-
re zin is het een vorm van ontrouw, emotio-
neleontrouw, en jekunt nog langdiscussië-
ren over devraag welkeontrouw erger is,
emotioneleof seksuele.
Ik moetoverigens toegeven, datveel man-
nen überhaupt niet willen veranderen in
emotioneelopzicht. Ze willen gewoon dat
hunvrouw ophoudt met daarover te zeuren.
De reden daarvoor is niet alleen maar laks-
heid, onwilofangst. Wij beoordelen mannen
diezich emotioneelkwetsbaarof open op-
stellendikwijls heel anders danvrouwen die
dat doen.Als we toevallig in eenrestaurant
een vrouw tegen een anderevrouw horen
zeggen dat ze met haar man zo moeilijk emo-
tioneel contact kan krijgen, danoordelen we
al gauwnegatief over die man en vinden het
eigenlijk goed voor haar dat ze eenvriendin
heeft met wie ze erover kan praten. Maar als
we een man tegen een andere man hetzelfde
over zijn vrouw horen zeggen ('Mijn vrouw
begrijpt me niet') danzeggen we niet snel
'Goh wat fijn dathij een vriend heeft om
daar over te praten. In plaats daarvanvra-
genwe ons eerder afwaarom hij het niet
rechtstreeks zijnvrouw zegt en of hij soms
al bezig is zijn handenvrij te maken voor
een andererelatie.

Kortom, vrouwen moeten begrijpen dat als
ze belangrijke gevoelens en gedachten over
hunpartner met een vriendin in plaats van
diepartner bespreken, ze nog altijd op de
verkeerde plaats naar het goudaan het gra-
ven zijn. En mannen moeten begrijpen dat
het een positiefteken is als hun vrouw bij
hen emotioneel aan het spitten is. Zoals Nat-
haniel Branden, schrijvervan De Psycholo-
gie van deRomantische Liefde zo treffend
opmerkte: „Een verliefde vrouw zal voor een
man bijna alles doen, behalve de wens opge-
ven hem te verbeteren."

Een tij dje geleden
ontving ik een

brief waarinde
volgende passage

voorkomt: „Steeds
als we ruzie

hebben gehad,
gaat ze aan de

telefoon hangen
om zich bij haar
vriendin ofhaar

moeder over mij te
beklagen. Maar als

we samen een
leuke dag hebben

gehad, zegt ze niet:
„Je moet me even
excuseren, ik wil

die twee even
bellen om te

zeggen hoefijn we
het samen
hebben."

Het probleem begint meestal al op het mo-
ment van departnerkeuze zelf. De fameuze
psychotherapeut Carl Rogers gafeen groep
jongevrouwen ooit hetvolgende advies: 'De
beste methodeeen man er toe te brengen om
zijn gevoelens te uitenis een man uit tekie-
zen die dat al uit zichzelf doet en mannen uit
dewegte gaan die dat niet doen.'Maar, hoe-
wel de meeste vrouwen het uitenvan gevoe-
lens belangrijkvinden, kiezen ze hun part-
ner toch eerder op andere gronden,en
vooral op grondvan zekerheid. Het wemelt
nog altijd van devrouwen diein eenrelatie
stappen met een man die de grootst mogelij-
ke moeite heeftom gewoon te zeggen: 'Ik
houvan jou.'

Voorlopig is het voor henvaak voldoende
hetgevoel te hebben dat ze van hem op aan
kunnen, dat ze zeker van hem kunnen zijn.
In stilte klampen ze zich vast aan de hoop
dat ze hem in de loopvan de relatie ookwel
uit zijn gevoelshol zullen weten te lokken.

Zaterdag 12 december 1992 "31
Nmburgs dagblad vrijuit

" Bruinzeels(niet baard) en
Toussaint op

de
vliegtuigtrap:

öetüoonnaar je
werk..
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Neem 2 keer per dag vakantie
j TRANSCENDENTE MEDITATIE j

dÉÊÊ\ Voor alles beter uitgerust
Lm TM: geeft rust dieper dan slaap.

Mb Wm TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op.
TM: geeft helderder denken en doeltreffend handelen.

m 'm TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.
mM m. TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.

TM: een eenvoudige ontspanningstechniek, die 2x per dag,
15 a 20 minuten, zittend in een comfortabele stoel

VOOR GRATIS INFOPAKKET BELT U 03200-51011
I Maharishi Mahesh Yogi

Indiaas natuurkundige VRIJBLIJVENDE INFORMATIEAVONDEN
en filosoof
Inlichtingen:
045-241385. 043-252610' BRUNSSUM HEERLEN

drBrikke Oave Golden Tulip City Hotel
Lindeplein 5 Wilhelminaplein 17

Maandag 14december Dinsdag 15 december
Aanvang 20.00uur Aanvang 20.00uur

l

Chemische technologie R \
Elektrotechniek g Info-avond
Werktuigbouwkunde E J WA \
hts I 18-00- ■«■Lovensdijkstraat 61 KA "} I /)/) til kW mJ^SUiJAM
48I8AJ Breda fl * * "**%* UUT V
telefoon 076 - 250500K P^

Milieukunde \
Hoger informatica onderwijs \
Chemische laboratorium opleiding \
Medische laboratorium opleiding \
Laboratorium informatica en Af&K \

automatisering ftfe^ °0.00- Ö*g \Concordialaan 137 15.00 uur \
4874 NS Etten-Leur -mk^g^r \

L^^telefoon 0 1 608 - 2 1 950 \

""""""^--^^^^ M Info-avond \
1 H 1 ,50°- \JQnW 2 1.00 uur \

HOGESCHOOL ■ \
WEST BRABANT MM lffflÊmfmmmtm

_ \Mj~M tmJkmmm\3^iT9^m»mm^ \
m\ KbSB

KIJKDAG
De Limburgse ziekenhuizen om deze opleiding vanaf
en de Hogeschool Heerlen w september 1993 te gaan
beheren samen de Limburgse Vo|gen wordt er jn afdelingen
Opleiding tot Radiodiagnostisch T^^^^^^l^ Radiodiagnostiek van alle
Laborant. Toelatingseisen voor m^A^Jv Limburgse ziekenhuizen een
deze driejarige inservice-opleiding zijni^H Kijkdag georganiseerd.

" diploma HAVO/VWO met wiskunde,
natuurkunde en bij voorkeur biologie W Op deze Kijkdag worden praktische

" leeftijd vanaf 17 jaaren 9 maanden demonstraties en inlichtingen geboden over
(op 1 augustus van het beginjaar van de het beroep Radiodiagnostisch Laborant,
opleiding.) ▼ Belangstellenden zijn van harte welkom en

kunnen zich d.m.v. onderstaande strookvóór
Voor degenen die mogelijk geïnteresseeerd zijn 31 december a.s. aanmelden voor dezeKijkdag.

r --i
I Naam: . _

Adres:

Postcode/Woonplaats: Tel. ■
B is van plan tijdens de kijkdag op 13 februari 1993 een bezoek te brengen aan de afdeling- Radiodiagnostiek van het ziekenhuis:

Bovenstaande strook kun je toesturen naar het ziekenhuis van je keuze. Maaslandziekenhuis Geleen
Mocht er in een ziekenhuis een te geringe aanmelding zijn, dan krijg je Tav-Hoofdlaborant Radiodiagnostiek
tijdig bericht over een alternatieve plaats van de Kijkdag. Barbarastraat 1,6164 hk Geleen

Academisch Ziekenhuis Maastricht St. Jozef Ziekenhuis Maaslandziekenhuis Sittard
T.a.v. HoofdlaborantRadiodiagnostiek T.a.v. Hoofdlaborant Radiodiagnostiek Tav. HoofdlaborantRadiodiagnostiek
Postbus 5800,6202 AZ Maastricht Wijngracht 45,6461 AL Kerkrade Walramstraat 23,6131 BK Sittard

De Wever Ziekenhuis Heerlen St. Laurentius Ziekenhuis St. Gregorius Ziekenhuis
T.a.v. HoofdlaborantRadiodiagnostiek Dienst personeelszaken Tav. HoofdlaborantRadiodiagnostiek
Henri Dunantstraat 5,6419 PC Heerlen Mgr. Driessenstraat 6,6043 CVRoermond Kochstraat 2,6264 BE Brunssum

■ Beëdigd makelaar ■
■ onroerende goederenworden! ■— (SVM diploma, het enig landelijk erkend diploma waardoor
M deze beschermde titel kan worden verkregen).

_
m Examen april 1994 of 1995 m
■ AVONDOPLEIDING, aanvang eind januari 1993 ■
m. DAGOPLEIDING (30 lesuren per week), aanvang —begin September 1993, (Uitsluitend te Groningen en Utrecht)

Cursusplaatsen: Leeuwarden, Heerenveen, Groningen, Assen, Zwolle,_
Utrecht, Den Haag, Sittard en Amsterdam.

_
u Opleidingsinstituut -. A.D. Buitenwerf/ADB College .

Nieuweweg 28,9301 GS Roden■ Telefoon 05908-18090* ■
| B.g.g. 05908-13377 (dir. A.D. Buitenwerf) / 05908-12499 (Mej. G.Lezwijn) g

Fax 05908-16300. Ook 's avonds en zaterdagsbereikbaar.

mf>k OPLEIDINGSINSTITUUT 1

B^DE THERMEN"
Raadhuisplein 15, Heerlen

WmWM [ Tetefoon; 045-713717 j

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de Wet op de erkende

onderwijsinstellingenvoorzover het onderwijs
binnen de reikwijdte van de wet valt.

In januari starten de cursussen
* toerisme voor het SEPR-diploma;
* medische specialisatievoor secretaresse;
* machineschrijven;

* tekstverwerking Word Perfect 5.0 of 5.1;
* stenografie;
* notuleren;
* kantoor- en secretariaatspraktijk.

Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15, Heerlen, tel. 045-713717.

—"i^-—■■■■_^MMMMMMMMi_J Lhß

STICHTING '^I^^^B
ZONDAG 13 DECEMBER 1992 I II
THERMENMUSEUM TE HEERLEN j^BBHHBB^H

11 i^ r
Bte i: .aattÉMSfiÉESSBI BSSi&M | 'KURSUSAANBOD 1993 lillßW

"Tekenen en schilderen voor k^S^lf^s^flbeginners en gevorderden IfPB
"Specialisatiekursussen tekenen en ■ Wr^Amt
schilderen zoals: ■ jW *^Portret en model I I^^Grafiek V f^^^^fOlieverf

Verwerking eigen thema's M
Aquarel f
Voorbereiding toelatings- fZ"" . ~„„, . ~ ~~\
examen Kunstakademies lï^wfl!.?^ **"Jeugdkursussen tekenen en ""** ****fc"*"B**l:

schilderen Oe kursusean starten maandag
"Plastische vormgeving waaronder 11 jgnuari 1993.
boetseren, bronsgieten, Kuco'
houtbewerking, beeldhouwen fotosraf», video, film. torwet. pottonbakkw,
"Glastechnieken waaronder glas in k-
lood, etsen, materen, brandschilderen, anatomisch tsko.w
glasmozaiek, glas in beton
"Edelsmeden en sieraad-maken
"Textiele werkvormen Ctefewen

"Kunstgeschiedenis l^ti»rmenmuH«umisvooröflabe««kera
"Bloemsierkunst wn a.
"Kreatieve tuinideeën QóHksfcik
"Demonstratie jazz-dance I —. — —
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m— Ê m^m^mmmam^mmmt^mtZgi mmmÊmm m̂mmm\^m^mm^mmm^mmmmmm^L
De Limburgse ziekenhuizen PWimr om deze opleiding vanaf
en de Hogeschool Heerlen mMÉéAHIIHIIV september 1993 te gaan
beheren samen de Limburgse r*^^^^Jj w volgen wordt er in de
Opleiding tot Operatie-Assistent. mAwdwjmmJÊW operatie-afdelingen van alle
Toelatingseisen voor deze driejarige W Limburgse ziekenhuizen een
inservice-opleiding zijn: W Kijkdag georganiseerd.
" diploma HAVO of gelijkwaardig,

MAVO-IV D-niveau + MBO, W Op dezeKijkdag worden praktische
of Ziekenverpleging A demonstraties en inlichtingen geboden over

" leeftijd vanaf 17 jaar yj het beroep Operatie-Assistent
" bij voorkeur met natuurkunde, scheikunde ▼ in rondes van ca. 1 1/2 uur.

en biologie. Belangstellenden zijn van harte welkom en
kunnen zich d.m.v.onderstaande strook vóór

Voor degenen die mogelijk geïnteresseeerd zijn 31 decembera.s. aanmelden voor deze Kijkdag.

I ■ f
Naam: . . .

I IAdres: ____ . —-
■ Postcode/Woonplaats: Tel.__ l__

is van plan tijdens de kijkdag op 13 februari 1993 een bezoek te brengen aan de operatie-afdeling_ van het ziekenhuis: - . «

Bovenstaande strook kun jetoesturen naar het ziekenhuis van je keuze. Maaslandziekenhuis Geleen
Mocht er in een ziekenhuis een te geringe aanmelding zijn, dan krijg je Tav- Praktijkbegeleider o.k.
tijdig bericht over een alternatieve plaats van de Kijkdag. Barbarastraat 1, 6164 hk Geleen
Academisch Ziekenhuis Maastricht St. Jozef Ziekenhuis MaaslandziekenhuisSittardT.a.v. Praktijkbegeleider O.K. T.a.v. Praktijkbegeleider O.K. T.a.v. Praktijkbegeleider O.K.
Postbus 5800, 6202AZ Maastricht Wijngracht 45, 6461 ALKerkrade Walramstraat 23,6131 BK Sittard
De Wever Ziekenhuis Heerlen St. Laurentius Ziekenhuis St. Gregorius ZiekenhuisT.a.v. Praktijkbegeleider O.K. Dienst personeelszaken T.a.v. Praktijkbegeleider O K.Henri Dunantstraat 5, 6419PC Heerlen Mgr.Driessenstraat 6,6043 CV Roermond Kochstraat 2,6264 BE Brunssum

j&*4^* 1 ijja Hiw,"",,",,"""""""i^"<i^^i«i""«ii"""i^i""^"«^""^y
(^/ \cards "*

PaperArt b.v.'is een in Europa leidende uitgeverij van kadokaartjes voor de bloemisten-en kadobranche.
Door het voortdurend uitbrengen van nieuwe trendsettende series, ontworpen in eigen studio, in combinatie

| met een suksesvol verkoopkonsept en een enthousiast team van medewerkers, werd een explosieve groei
{ gerealiseerd.

■ Wij willen onze suksesformule verder uitbouwen.
Voor diverse rayons in Duitsland zoeken wij enthousiaste

j vertegenwoordigers m/v
Kandidaten die in de Nederlandse grensstreek woonachtig zijn, maarwillen fungeren als vertegenwoordiger
in Duitse rayons vragen wij te solliciteren.
Het uitstekend beheersen van de Duitse taal evenals verkoopervaring zijn vereisten.
Een unieke kans voor all-roundverkopers die zich binnen
hun huidige baan niet voldoende kunnen ontplooien.

Uw schriftelijke sollicitatie, inkl. uw uitgebreide CV en / _f tfim wfiWmW
recente pasfoto kunt u richten aan: AmMMMLmMMmfWT^mfMUmmmPaperArtbv., postbus 630. 4600 AP Bergen op Zoom, Mt ■MHÉHB
t.a.v. de heer A.C.M. Siebelink. É^mmWl WWv SP^^WEr
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Flexibele
receptionist/

telefonist m/v
Bij een bedrijf in de omgeving van Heerlen hebben wij
momenteel een leuke, afwisselende vacature. U heeft bij
voorkeur enige ervaring als telefonist/receptionist. Daarnaast
beschikt u over een goede typevaardigheid en beheerst u
WP 5.1. Enige kennis van vreemde talen is een pre. Tot de
werkzaamheden behoren o.a. klanten ontvangen, telefoon
aannemen en doorverbinden,verslagen uitwerken m.b.v. eeo
tekstverwerker, faxen etc. Bent u regelmatig beschikbaar,
maar niet op zoek naar een vaste baan? Wellicht is deze
drukke functie op afroep dan iets voor u.
Informatie bij Meijke van Noorden, tel. 045-74 00 40.

Is koken voor u
geen kunst?

Kunt u met andere woorden zelfstandig werken, bent u
creatief en heeft u ervaring met de fijne keuken? Dan hebb«n
wij voor u een leuke baan voor lange tijd.
Informatie bij Mireille Fitters, tel. 045-71 85 15.

Heerlen, Akerstraat 26.

"ir randstad uitzendburea^

Baan
met

style?
The Society Shop is een landelijk
gespreid modebedrijf. Zij zoekt voor
haar herenmodezaak op de Bongerd
23 in Heerlen ppivr

VERKOOPMEDEWERKER M/V
Kombineert u gevoel voor style met
oog voor kwaliteit? Dan krijgt u bij
ons de kans om in een jong team uW
ambities te verwezenlijken.
Interesse? Stuur dan een brief met
C.V. en een pasfoto naar The Society
Shop, Postbus 9001, 1180 MA
Amstelveen.
T.a.v. de heer R. I. Verheugd.

Society shop®
tk> «/*£, "*£>(&*tU^l,

Limburgs Dagblad



aangetoond dat de Sumeriërs onder meer
gerst, spinazie en rabarber verbouwden en
dekruiken gebruikten om er gerstenat in te
laten gisten of in op te slaan.

De scherven werden gevonden tijdens op-

Kaakchirurg zet ook namaak-oren en nieuwe neuzen aan

En ’klik’ zegt het kunstgebit

»Het aanzetten van een oorlel of
°orschelp is eenvoudiger dan het
Plaatsen van een mondprothese.
Omdat het werkterrein veel groter
js." Blijdorp krijgt mensen onderhet mes die na het weghalen van

kankergezwel een orgaan of
deel daarvan moesten missen.

Eveneens opereert hij slachtoffersvan verkeers- en bedrijfsongeval-
Jen bij wie organen of delen van
"edematen werden afgerukt.

De belangrijkste categorie patiën-
ten die Blijdorp helpt, vormen
niettemin mensen met een kunst-
gebit, dat voor grote problemen
5?r§t bij het eten en spreken.
Renais zijn collega's helpt Blij-
dorp deze mensen van de moeilijk-
heden af met behulp van de im-
plantatie-techniek. Die zorgt voor
Vastigheid' in de mondvan de dra-
gervan een kunstgebit. De prothe-
se kan alleen door artsen worden
uitgenomen. Ook andere kunstor-
ganen kunnen indien nodig altijd
door een arts worden losgemaakt.
De twee uur durende ingreep, die
meestal onder lokale verdoving
wordt verricht, is volgens de kaak-
chirurg een simpele, maar vereist
wel een uiterste nauwkeurigheid.

De Arnhemse kaakchirurg P.
Blijdorp past veelvuldig de zo-
geheten implantatie-techniek
toe bij mensen met een loszit-
tend kunstgebit. De prothese
komt daarmee muurvast te zit-
ten. Wat met een gebit kan, zo
bedacht hij, is ook mogelijk
met een vingertopje, oor, oog
°f neus. Blijdorp wordt tegen-
woordig vaak bij dergelijke
operaties ingeschakeld, omdat
hij de techniek beheerst.

Mensen met kunstorganen en -ledematen lopen altijd enig risico. Dat bij een innige
omhelzing opeens het oor afvalt bijvoorbeeld. Of dat na het snuiten van de neus dit
orgaan achterblijft in de zakdoek. „Alles wat je vastplakt, kan eraf vallen," zegt
kaakchirurg P.A. Blijdorp uit Arnhem. Maar met toepassing van de juiste techniek
weet hij het risico wel ver terug te dringen. De techniek is overigens ontwikkeld
voor dragers van kunstgebitten.

De wereldbevolking
blijft almaar groeien
en grond wordt een
kostbaar goed. Rede-
nen genoeg voor een
grote Japanse begra-
fenisondernemer,
Sunray Co. Ltd., om
zijn toevlucht te zoe-
ken tot de maan. De
plannenmakers van
het bedrijf hebben
achter de tekentafels
bouwwerken ontwikkeld in de vorm van grote eierdoppen, die elk
genoeg ruimte bieden voor 10.000 stoffelijke overschotten. De Japan-
ners zijn er heilig van overtuigd dat het binnen tien jaar technisch
mogelijk is om van de maan een kerkhof te maken. Of ook niet-Japan-
ners als hun tijd is gekomen in een eierdop naar de maan geschoten
kunnen worden, is nog niet duidelijk.

Kerkhof op de maan

Implantaten worden alleen inge-
bracht bij patiënten die echt pro-
blemen met de huidige prothese
hebben. „De techniek is er niet
voor mensen die wat anders willen
en implantaten in de mond wel
leuk vinden. Daarvoor is de tech-
niek te duur." Op verwijzing van
de tandarts komen ze terecht in
het ziekenhuis, waar kaakchirur-
gen nauw samenwerken met ge-
specialiseerde tandartsen. Die
bepalen uiteindelijk of de patiënt
wel of niet voor de implantaten in
aanmerking komt. De wachttijd is
op ditmoment circa vier maanden.

Voor hen zijn implantaten in de
onderkaak („De boyenprothese le-
vert vaak geen problemen op")
volgens de kaakchirug een uit-
komst. „Maar," aldus Blijdorp,
„ook voor de partner en de werk-
kring van de dragervan hetkunst-
gebit is de uitvindingeen aangena-
me verbetering."

spreektBlijdorp over sociale tand-
heelkunde. Ze zijn volgenjs de
kaakchirug 'enorm blij' met het

- sommigen verkiezen een tande-
loze mond boven een prothese -

Bij mensen die door een loszittend
kunstgebit niet een normaal ge-
sprek kunnen of durven te voeren

Braakneigingen

Een enorm videoscherm toont huivering-
wekkende beelden van stromen kolkende
lava en donkere asregens dietijdens eenvul-
kaanuitbarsting uit de aarde worden geslin-
gerd. Even verder ligt een afgietsel in hars
van een vrouw die zon natuurramp niet
overleefde. Ze heeft mond en ogen ontzet
opengesperd, haar armen liggen in een wan-
hopige kramp uitgespreid. De bezoeker van
'Pompeii, terug naar de bedolven stad' in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam voelt zich wel-
licht wat overrompeld door deze heftige eer-
ste beelden, maar krijgt zo wel een goede

indruk van de verschrikkelijke gevolgen van de uitbarsting van de
vulkaan Vesuvius op 24 augustus 79. De expositie omvat talrijke ob-
jecten - van beelden tot fresco's - en is aangevuld met 22 computer-
schermen waaruit blijkt dat high-tech archeologie inmiddels ook in
Pompeii haar intrede heeft gedaan. In 1986riepen deItaliaanseautori-
teiten de hulp in van IBM voor wat het Neapolis-project werd ge-
doopt. Het resultaat is imposant: er is nu een bestand metruim 12.000
items over individuele vondsten, 8.700 digitaal weergegeven afbeel-
dingen in kleur van onder meer muurschilderingen, ruim 22.000 ver-
slagen van opgravingsactiviteiten, inclusief afbeeldingen uit 7.000
pagina's van archeologische tijdschriften. De expositie in de Nieuwe
Kerk duurt tot en met 12 april. De openingstijden zijn dagelijks van
10.00 tot 18.00 uur.

Reis door een bedolven stad

Amerikaanse astronomen hebben een voorwerp ontdekt waarvan
wordt aangenomen dat het het verst weg is van alles wat tot nu toe in
ons zonnestelsel is waargenomen. Hetruimtelichaam bevindt zich op
een afstand van ongeveer 6,4 miljard kilometer van de zon. Volgens
de eerste gegevens heeft het voorwerp, met het uiterlijk van een ko-
meet en met een zwakke lichtuitstraling, een omvang van ongeveer
200 kilometer en bevindt het zich op 1,6 miljard kilometer buiten de
planeet Pluto. Het werd voor het eerst gezien door twee onderzoekers
van het observatorium Muana Kea op het eiland Hawaii met behulp
van een telescoop met een diameter van 189 centimeter. De twee we-
tenschappers, David Jewitt en Jane Lvv, hopen dat hun ontdekking
een beter begrip kan opleveren over het ontstaan van kometen, een
onderwerp waaraan zij al vijfjaar werken.

Onbekende komeet ontdekt

Hormoonhuishouding laat
vrouwen in de kou staan

Nog steeds geen kruid gewassen tegen menselijke ijspegels

Zenuwen, bloedvaten en weke de-
len liggen immers dichtbij. Op de
door de tandartsen, die de prothe-
se afronden, aangegeven plekken
in de kaak boort Blijdorp met een
snelle boor een gaatje. Bij het be-
vestigen van oren en neuzen gaat
de kaakchirurg uiteraard af op de
aanwijzingen van de keel-, neus-
en oorarts.

Daarmee behoren de problemen in
praktisch alle gevallen tot het ver-

vloeibaarkunstbot groeien dievast
in dekaak. Met een buisje worden
twee implantaten met elkaar ver-
bonden. Hier groeit bij de patiënt
met tandheelkundige problemen
het tandvlees overheen. Na enkele
maanden kan het kunstgebit op
deze steun worden vastgeklikt. Bij
de namaakorganen blijft het prin-
cipe hetzelfde.

kunstgebit (boven- en onderpro-
these). Bij velen zit de prothese
niet goed. Het kunstgebit veroor-
zaakt pijnklachten of gaat op de
meest vervelende momenten los-
zitten. „Hierdoor ontstaan er pro-
blemen tussen de oortjes. Mensen
voelen zich onzeker en schamen
zich ervoor," aldusBlijdorp. „Zelfs
bij ons houden ze nog de hand
voor de mond als het gebit eruit
wordt gehaald. Terwijlwij best wel
iets gewend zijn."

Volgens hem telt Nederland drie
miljoen dragers van een volledig

leden. Soms is er nietgenoeg kaak-
bot aanwezig. Omdat tanden en
kiezen ontbraken, had dit bot geen
functie meer en slonk het geleide-
lijk. Met behulp van kunstbot, bot
van een botbank of bot uit hetbek-
ken van depatiënt vult dekaakchi-
rurg het kaakbot weer op. „Daar
waar geen of te weinig bot is, zor-
gen wij ervoor dat er bot komt,"
aldus Blijdorp.

Het principe bij die ingrepen is
betzelfde. In het levendebot waar-
in de prothese wordt bevestigd,
boort Blijdorp eveneens een gaat-
je. Daarin tikt hij de implantaten,
kleine staafjes. Met behulp van

Andere tandheelkundige centra in
Nederland, waaronder Groningen,
hebben inmiddels ook een aantal
patiënten voorzien van een vastzit-
tende boyenprothese. Blijdorp
noemt de techniek dé grote voor-
uitgang in de tandheelkunde gedu-
rende de afgelopen jaren.

Bij vijftig patiënten paste de kaak-
chirurg enige jaren geleden de
methode voor het eerst toe. In to-
taal bracht Blijdorp toen 280 im-
plantaten in. „Het succespercenta-
ge bedroeg 95. Dat is hoog."
Inmiddels zijn er in Arnhem langs
deze weg driehonderd patiënten
geholpen.

Een andere categorie vormen pa-
tiënten met braakneigingen, ver-
oorzaakt door een ver naar achte-
ren geschoven boyengebit. Dank
zij de 'Arnhemse' uitvinding kun-
nen zij op precies dezelfde wijze
worden geholpen. Met behulp van
kunstbot verstevigt Blijdorp de
bovenkaak(holte) waarin vervol-
gens implantaten worden ge-
plaatst. Tot voor enkele jaren was
dit onmogelijk.

" Mannen
blijken
minder
gevoelig te
zijn voor
koudeprik-
kels dan
vrouwen.
Deze
bromfietser,
die met recht
een
menselijke
ijspegel
genoemd
kan worden,
houdt het in
elk geval
lang vol in
deextreme
kou.

Archieffoto:
FRITS

WIDDERSHOVEN

Met negen of tien alcoholischeversnaperingen achter de kiezen praat
en formuleert het doorgaans moeilijker dan in nuchtere toestand. De
dronkemanstaai van de lallende zatlap staat vaak bol van de verspre-
kingen. Daarvan is lange tijd aangenomen dat ze uitsluitend het ge-
volg zijn van dezogeheten dubbele tong, oftewel een verslapping van
de spieren. Een misser in de hersenen blijkt uit onderzoek eerder de
boosdoener. Groningse wetenschappers hebben aangetoond dat de
versprekingen van debeschonkene niet alleenhet gevolg zijn van arti-
culatie- en spraakproblemen met een lichamelijke oorzaak. Het zijn
tevens taalstoornissen met een psychische oorzaak. De onderzoekers
selecteerden voor hun onderzoek acht proefpersonen. Zij kregen tij-
dens een sessie van acht uur om de twintig minuten een glaasje jene-
ver ingeschonken. Na iedere borrel moesten de 'slachtoffers' een lijst
met woorden en zinnen oplezen. Eenmaal voorbij de grens van dron-
kenschap - ongeveer na acht tot negen afzakkertjes - kraamden de
proefkonijnen allerlei gekke versprekingen uit. De vraag was nu of
deze 'verbasterde' woorden nu het gevolgvan een taal- of spraakstoor-
nis waren, ofvan een combinatievan beide. Volgens de hypothesevan
de onderzoekers zou het een taalstoornis zijn, als in het taalgebruik
van de beschonkene regelmatige vereenvoudigingen zouden optre-
den. Dat bleek inderdaad het geval na een theoretisch-taalkundige
beschrijvingvan deverschijnselen.

Een missertje in de hersenen

De sedert enkele jaren in een baan om
de aarde draaiende Hubble Space Te-
lescope (HST) heeft het tot dusverre
duidelijkste symptoom van de aanwe-
zigheid van een kolossaal zwart gat
vastgelegd. De rondcirkelende tele-
scoop werd onlangs vanaf de aarde
gericht op de kern van een melkweg-
stelsel dat 47 miljoen lichtjaarvan ons
vandaan ligt. Vanaf de aarde kijken
we bijna loodrechtop het vlak van dit
stelsel en bovendien is de kern daar-
van niet door stof verduisterd. Reden genoeg om de HST, die immers
niet wordt gehinderd door luchtonrust in onze dampkring, daar eens
scherpnaar te laten kijken. Tot grote verrassing van de sterrenkundi-
gen doemde op de schermen van de beeldcomputers een lichtende,
ellipsvormigering op rond een helder stralend object. De ring is bijna
300 lichtjaar in middellijn; dat is meer dan 200.000 maal zo groot als
ons gehele zonnestelsel.De astronomen denkendat dering wordt ver-
oorzaakt door gasmassa's die met duizenden kilometers per seconde
bewegen rond een geweldig zwaar lichaam: een 'zwart gat' dat miljoe-
nen malen zwaarder is danonze zon. Het heldereobject is, denktmen,
de oorsprong van energierijke stralingsbundels die, loodrecht op het
vlakvan de ring en in twee tegenover elkaar liggenderichtingen, het
heelal in 'spuiten. Dit object moet zich op hoogstens enkele (tiental-
len) lichtjaren afstand van het zwarte gat bevinden.

Eerste bewijzen voor zwart gat

Dode, koude handen. Voeten als
ijspegels. Wit weggetrokken oorlel-
len. ledereen die wel eens tegen

n ijzige wind heeft ingefietst,
kent de gevolgen. Maar voor som-
migen onder ons hoeft er geen
vrieswind aan te pas tekomen. Die
zitten al bij de minste of geringstekoudeprikkel met witte, gevoelige
vingers of ijskoude voeten. Om ze
vervolgens blauw en ten slotterood te zien verkleuren.

De afdeüng 'algemene inwendige
ziekten' van het Academisch Zie-
kenhuis Nijmegen heeft het nodige
onderzoek gedaan naar wat meteen fraaie naam 'het fenomeen van
jtaynaud' heet. Raynaud was een
'ranse arts, die dit verschijnselvo-
rige eeuw al beschreef. Onlangs
Promoveerde dr. M. Bartelink aan
Qe Katholieke Universiteit Nijme-gen op dit onderwerp.

Dat gebeurt niet alleen bij kou,
maar bijvoorbeeld ook bij stress.
In dat soort situaties wordt het li-
chaam in verhoogde staat van pa-;
raatheid gebracht en ook dan ver-''
nauwen zich de bloedvaten in
handen en voeten. Maar nu met als
doel zoveel mogelijk bloed voor
andere delenvan het lichaamte re-
serveren. Zoals het hart en de her-
senen. Ook hier treedt dat mecha-
nisme bij 'Raynaud-mensen' veel
te snel op.

„Het Raynaud-fenomeen is te be-
schouwen als een stoornis in de
temperatuurregeling van ons li-
chaam," aldus Bartelink. „Die
treedt vooral op in dehuid van de
uiteinden van ons üchaam, zoals
de handen en de voeten. Bij kou
wordt de bloeddoorstroming als
gevolg van vaatvernauwing ge-
remd. En daarmee de warmte-
afgifte. Bij mensen, die kampen
met 'Raynaud', ontstaat die vaat-
vernauwing veel te snel."

Stress

veel bij migraine-patiënten voor.
Dat is niethelemaal verwonderlijk,
omdat beide aandoeningen samen-
hangen met de bloedvaten.

een week vóór de menstruatie,
wanneer de spiegelsvan vrouwelij-
ke geslachtshormonen hoog zijn,
de handen veel langer koud ble-
ven."

Ze herhaalde dit onderzoek bij vier
verschillende groepen: mannen,
pilgebruiksters, vrouwen vóór en
na de overgang. Daaruit bleek dat
mannen en vrouwen na de meno-
pauze sneller de handen weer op
temperatuur hadden dan de ande-
re groepen, hetgeen past bij de
gedachte van een hormonale in-
vloed. Maar hoe de vrouwelijke
hormonen hun effect uitoefenen, is
nog niet duidelijk.

Valt er iets tegen de Raynaud-ver-
schijnselente doen? Bartelink: „Je
kunt denken aan medicijnen, die
de vaten verwijden. Maar in veel
gevallen is het middel erger dande
kwaal. Eigenlijk zijn patiënten het
meest gebaat bij geruststelling en
het advies om de handen warm te
houden."
Wel is het belangrijk dat tijdens de
diagnose een andere variant van
het Raynaud-fenomeen wordt uit-
gesloten. Want eenzelfde soort pro-
blemen treedt op wanneer er iets
met de bloedvaten mis is. Bijvoor-
beeld als gevolgvan een bindweef-
selziekte. Maar dat is slechts zel-
denhet geval.

De overreactie op koudeprikkelsspeelt heel wat mensen parten. Uitnet onderzoek van Bartelink blyktaat tussen de drie en dertig pro-cent van de vrouwen er last vanneeft. Voor mannen ligt dat tussenac 0,5 en tien procent. Het feno-meen komt verhoudingsgewijs Kenmerkend is dat vooral vrou

„We dompelden de hand in een
bak water van zestien graden en
keken vervolgens hoe lang het
duurde eer die hand weer op tem-
peratuur was. Die test werd op
verschillende tijdstippen van de
cyclus uitgevoerd. Het bleek dat

Maar dit deel van het onderzoek
leverde geen duidelijke resultaten
óp. Bartelink ging echter ook na of
door middel van doorbloedings-
metingen aan de handen een rela-
tie met hormoonspiegels was te
vinden. Bij dertig gezonde vrou-
wen werd een zogenaamde vinger-
afkoelingstest gedaan.

„Tijdens de cyclusvarieert immers
de concentratie van oestrogenen.
Je zou verwachten, dat bij hoge
concentraties geslachtshormoon,
bijvoorbeeld een week vóór de
menstruatie, de klachten het
sterkst zijn."

wen tussen de vijftien en vijftig
jaar last hebben van dit fenomeen.
Reden om te denkendatvrouwelij-
ke geslachtshormonenvan invloed
zijn. Dat idee vormde het uitgangs-
punt van het onderzoek van Barte-
link. Om dat na te gaan, vroeg ze
een aantal vrouwen in een dag-
boek bij te houden op welke mo-
menten van de maandelijkse cy-
clus deklachten optreden.

wetenschapkort

Zaterdag 12 december 1992 "33, llmburgs CogMod wetenschap

Sumeriërs waren al
straffe bierdrinkers

Archeologen vinden potscherven met sporen gerstenatMeer dan 5.000 jaar oude inscripties uit het
Midden-Oosten vermelden al methoden van
bierbrouwen. Bier en wijnen moeten reeds
in detijd van de Egyptische farao's en in het
oude Babylonische rijk populaire dranken
zijn geweest. Amerikaanse archeologen heb-
ben aan de hand van potscherven aange-
toond dat de oude Sumeriërs in hetvroegere
Mesopotamië daadwerkeliikhier brouwden.

dat ontstaat door het bij elkaar brengen van
kalk en oxaalzuur. Dat zuur is niet alleen
zeer sterk maar ook bijzonder giftig; het
komt onder meervoor in sommige gewassen
zoals rabarber en zuring. Verder komt cal-
cium-oxalaat voor in het bij bierbrouwers
bekende 'bier-steen. Net als kalk uit water
op het verwarmingselement van wasmachi-
nes zet 'bier-steen' zich af op de binnenkan-
ten van gistings-en opslagtanks voor gerste-
bier.

" Een tandarts laat kaakchirurg Blijdorp (rechts) op een model zien op welke plaatsen
in deonderkaak hij de implantaten, die de prothese moeten dragen, wil hebben. Foto: GPD

De Sumeriërs duiddenin hun hiëroglief-ach-
tige alfabet het woord 'bier' ('kas') aan met
enkele symbolen die lijken op hoekige krui-
ken voorzien van evenwijdige markeringen.

Fruitvliegje ’onsterfelijk’
Oud wordenverhoogt hetrisico op sterven niet, zo meldtDavid Brad-
ley in New Scientist. Dat wil zeggen, als je een fruitvliegje bent. Nu is
het nadeelvan hetbestaanvan een fruitvliegje dat het vooral ten dien-
ste üjkt te staan van dewetenschap. Onderzoekers in Californië en in
Denemarken hebben tienduizenden van deze vliegjes gekweekt en
onderzochtop hun levensloop. De onderzoekerskwamen met opmer-
kelijke resultaten naar buiten. Zo bleek hun dat fruitvliegen op een
zekere dag wel een piek in het levenseinde kennen, maar dat daarna
de kans op sterven op natuurlijke wijze sterk afneemt. Dat nu is in
strijd met de 19de eeuwse wetvan Benjamin Gompertz, dat sterftecij-
fers groeien met het toenemen van de leeftijd. Die wet zou voor alle
levende organismen gelden. De onderzoekers zagen dat het sterftecij-
fer een hoogtepunt bereikte tussen deveertig en zestig dagen. Daarna
daalde dit cijfer, ook in relatieve zin. Vliegjes die tot honderd dagen
oud werden hepen slechts vier tot zes procent kans te sterven op een
bepaalde dag. En dat is minder dan vliegjes van twintig tot dertig da-
gen oud. Nu kan het natuurlijk zijn, dat vliegjes die zo oud worden,
sterkerzijn en alvele aanslagen op het vege bestaan hebben overleefd.
Uit alle onderzoeken büjkt evenwel dat oude vliegjes sterven aan ex-
terne factoren en niet omdat ze versleten zijn. Deze aanval op de wet
van Gompertz zou betekenen dat er geen genetisch gedefinieerde li-
miet aan de levensduurvan de mens is. Het is evenwel de vraag of
daarmee onsterfelijkheid in zicht komt. Voorlopig moeten we het nog
met de eindigheidvan het aards bestaan doen.

Met het aantonen van calcium-oxalaat in de
lichtgele aanslagvan de scherven aardewerk
menen de Amerikanen bewezen te hebben
dat in de oorspronkelijkekruiken gerstebier
heeft gezeten. Met andere woorden: de Su-
meriërs kenden het woord 'bier' niet alleen,
ze dronken het ook. Want waarom zou jean-
ders 'biervaten' bewaren?

De gevonden scherven én chemische analy-
ses daarvan bewijzen dat diesymbolenteke-
ningetjes waren van echte bierkruiken.

Waarmee voor het eerst onomstotelijk is be-
wezen dat de Sumeriërs niet alleen bekend
waren met bier maar dat ze het ook werke-
lijk hebben gedronken.

Op zich zegt deze vondst weinig over waar,
wanneer en door wie nu echt het eerste bier
werd gebrouwen en genuttigd. Misschien
gaat dat nog duizenden jarenverder terug in
de historie.

dateerd op ongeveer 3.500 jaar vóór Chris-
tus. Sommige scherven vertonen groeven
die daar opzettelijk lijken te zijn aange-
bracht en de onderzoekers denken dat deze
groeven bedoeld waren voor het bezinksel
van brouwsels. Op grondvan andere archeo-
logische vondsten in dat gebied was reeds

De Amerikaanse archeologen hebben nu
langs chemische weg aangetoond dat in de
kruiken inderdaad bier heeft gezeten. Zij
troffen in de groeven van sommige scherven
een lichtgele aanslag aan. Dit werd afge-
schraapt en chemisch onderzocht. Er bleek
calcium-oxalaat in voor te komen, een zout

gravingen aan de voet van het Zagrosge-
bergte, dat in het huidige Iran ligt. De scher-
ven maakten ooit deel uit van aardewerken
kruiken dietijdens deUruk-periode werden
gebruikt. De gevonden fragmenten zijn ge-



Opleidingen
Bevoegd PIANODOCENT HBO Docent geeft BIJLES
geeft les aan huis. Info: aan middelbare scholieren.
Henri Nijsten 045-275272. Tel. 045-427563

Rijles

ANWB Autorijleskamp
Nu met extra korting voor de periode van half februari

tot april. Bel nu rechtstreeks:
ANWB Den Haag S 06-8860

SNELCURSUSSEN! (voor
alle rijbewijzen). In 10 dagen
3, 6, 8, 10 weken Uw rijbe-
wijs halen. Tev. ook chauf-
feurscursussen. Bovag ver-
keersschool Roger Keybeck
Susteren 04499-4844 b.g.g.
0652-984720.
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.

Uw rijbewijs in 8 dgn. met de
Bovag-Compact Rijoplei-
ding bij verkeersschool Theo
van BENTUM. Inclusief
examengarantie. Voor info:
Tel. 045-217487.
Dries S.D.L. biedt u aan t/m
31-12-92: RIJBEWIJS
A-B-C-D of E binnen 8 da-
gen op de Ned. Antillen,
vanaf ’3.500,- all in, gar.,
100% financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.

Huwelijk/Kennismaking

Chalet Treebeek.
Alleenstaanden iedere zat. en zond. gezellige dans- en
contactavond in de kelderbar "La Chalet. Dond. alleen-
staandenbal in de bovenzaal, dj. Richard. Aanv. 21 u.

Toegang boven 30 jaar. Zaal open vanaf 20 uur.
Komeetstraat 25a, Treebeek. Tel. 045-211375.

Aids infolijn

Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Ik ben een jong uitziende
energieke vrouw van 40 jaar,
zoekend naar vriendschap
met een HEER met per-
soonlijkheid en karakter, die
een goed gesprek op prijs
stelt. Eventuele relatie niet
uitgesloten. Liefst brief met
foto o.nr. B-03355, L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Nette wed. 75 jr. zkt. HEER
om eenz.heid op te lossen.
Br.o.nr. B-03362, L.D., Pb.
2610, 6401 DC Heerlen.
ECHTPAAR zoekt stel voor
vriendschap. Br.o.nr.
B-03365, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
J.MAN 31 jr. zoekt kennism.
met leuke vriendin voor
vriendschap. Br.o.nr.
B-03367, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
ER, 27, mollig, sucht nach
schwere Enttauschung (getr.
lebend). Sic bis 30, zum
Aufbau einer neven Zukunft.
Br.o.nr. B-03368, L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Man 60 jr. zkt. VROUW van
59 tot 70 jr. om samen te
wonen. Br.o.nr. B-03370,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1, Sittard organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl. 046-747962.
MAN 42 jr. z.k.m. dame 30-
-42 jr. voor eerlijke vriend-
schap waaruit een relatie
kan ontstaan ben jij spon-
taan eerlijk en ondernemend.
Schrijf dan wie weet. Kind
geen bezwaar. Br.o.nr.
B-03372, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Betrouwbaar en geborgen-
heid is mij zeer kostbaar, ik
ben een goed uitz. jonge-
man 38 jr. Ik zoek slanke
PARTNER die serieus wil
ingaan op dit veroek, op 'n
eerlijk antw. reageer ik gaar-
ne. Br.o.nr. B-03374, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Honderden aantrekkelijke
en betrouwbare Braziliaan-
se jongedames zoeken een
serieuze Nederlandse MAN
als levenspartner. Heeft u
interesse in een nieuwe en
fijne toekomst? Stuur dan
uw adres en tel. nr. U ont-
vangt dan uitgebreide nade-
re informatie. Br.o.nr.
B-3294 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Repr. j. VROUW, 36 jr. lief
kar. en goede inborst z.k.m.
ned./ind. man met lief/goed/
ser. karakt. actief, werkend,
met humor en zorgz. voor
ser. rel. na vriendsch. geer
gokker of drinker. Brief met
foto o.nr. op crew. ret. Br.o.
nr. B-03369, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

Huwelijksbureaus

Mens en relatie
Dankzij onze

PERSOONLIJKE BEMIDDELING
maken wij jaarlijks duizenden mensen gelukkig!!

Bel voor meer informatie:
HEERLEN E.0.: 045-726539 MEVR. LUCHTMAN

ROERMOND E.0.. 04750-15534 MEVR. NABARRO
gratis brochure

partnerzoekenden
erkend bureau geeft vertrouwen lid AVR

"10 jan. NIEUWJAARSPARTY 31 jan. BOWLINGPARTY'
MYRA Bemiddelingsburo.
Als u op zoek bent naar een
fijne partner voor het leven,
vraag dan eens geheel vrij-
blijvend informatie aan. Wij
hebben voor u een interna-
tionale keuze. Enkele v.b.:
Karma is 20 jr. d.blond en
blauwe ogen, ze is eerlijk,
gevoelig en vrolijk, geen
kind. Aldona is 27 jr. d.blond
en blauwe ogen, ze is tole-
rant en vrolijk, een zoon van
5 jr. Jolanda is 34 jr. d.bruin
en groene ogen, ze is impul-
sief en energiek, geen kind.
Titly is 45 jr. zwart haar en
bruine ogen, ze is spontaan
en zorgzaam, een dochter.
Anna is 52 jr. blond en blau-
we ogen, ze is romantish en
vrolijk, zelfst. kind. Henk is
27 jr. blond en groene ogen,
hij is spontaan en onder-
nemend. Harrie is 38 jr.
d.blond en bruine ogen, hij is
rustig en houdt van knutsel-
en. Jo is 55 jr. d.blond en
grijze ogen, hij is serieus en
gevoelig. Blijf niet alleen
maar bel nu, wij kunnen veel
voor u doen. Tel. 045-
-229448.

Namens het team van rela-
tiebureau HESTIA wensen
we je prettige feestdagen.
Bel nu voor een afspraak.
We zijn een jong en ener-
giek team dat graag de tijd
voor je neemt. 043-645882.
CUPIDO heeft ook voor U
de juiste partner. Bel of
schrijf voor toezending van
de gratis info: Cupido, Post-
bus 22, 4140 AA Leerdam.
Tel. 03451-10369.

Baby en Kleuter
Te k. aangeb. 3 in 1 KIN-
DERWAGEN, d.bl.rib; box;
badje m. standaard; stan-
daard hemeltje. Tel. 045-
-227803.
Te k. BOX; babygym; fles-
senwarmer; fietsstoeltje;
autostoeltje. 045-710151.
Te koop BABYKAMER,
compleet met toebehoren.
Tel. 045-250271.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-66561.

Mode Totaal

Koophal Sittard
Te koop uit faillisement partijen broeken, b.v. Lois, Levi's,

Monsting vanaf ’ 4,-.
Info. VeeStraat 34, Sittard. Tel. 046-517535.

Wonen Totaal
■::: ' ■

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

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

09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.
Te k. aangeb. 30-er jaren ei-
ken EETHOEK ’250,-; tv-
tafel met noten kolomvoet.
Tel. 045-227803.

Te k. weg. sterfte INBOE-
DEL/spullen. Tev. krist,
kroonluchters. Tel. 04493-
-5557 (na 17 uur).

In onze duizende m2grote
hal enorme keuze in schitter,
meubels van antiek tot mo-
dern, maar alles spotgoedk.
Pr. bankstellen v.a. ’ 295,-;

rundl. bankstellen va..

’ 450,-; eethoeken v.a.

’ 125,-; Jugendstill, Barok
en Lodewijkstijlen, het is niet

op te noemen (hadden de
halve krant nodig) inruilen,
gespreide betaling (zonder

kosten) mogelijk.
Meubelhal

Oude Maastrichterweg 27,
Geleen (achter videoth. de
kijkdoos). Rijksweg Noord.

Venetiaanse
commode

'n juweel ’ 695,-; Jugendstill
Piëdestal ’ 295,-; Petit
Pointfaut. v.a. ’ 65,-;

Lodewijkstijl t.v.meubel

’ 395,-; Chippendale eet-
hoek ’ 595,-; Gelderse
kollommenkast, Barok

zilverkast, orgelgebogen
zilverkast, Jugendstill tv
meubel, rundl. Jacobijn

clubfaut., Barok commode,
(dit is slechts een kleine

greep uit ons assortiment)
Inruilen! en! betaling in

termijnen zonder kosten.
Voor iets moois maar zeer

betaalbaar. Art Deco,
Stationstr. 41, Sittard, t.o.

station.
Nog enkele

showroom-
keukens

met kortingen tot 60% vanaf
’1.999,-.

vossen keukens
Glaspaleis Kerkplein en

Eikenderweg 77, HEERLEN

Koopzondag
zijn wij geopendvan 13 tot

17 uur
Vossen-
Keukens
Design-Studio

Glaspaleis Kerkplein
bij kerstmarkt Heerlen.

Te koop 2 antieke SLAAP-
KAMERS en 1 dressoir. Tel.
045-414614, na 18.00 uur.
Te koop 2-pers. SLAAP-
KAMER compl. ’3OO,- m.
nieuwe matras; wasmachine
Turnamat. Tel. 045-274513.

Zkt. u 2e hands MEUBELS?
Veel keus ook antiek. Kou-
venderstr. 208, H'broek.
Te k. eiken EETHOEK ron-
de tafel en 4 stoelen met
rieten zitting; bankstel 3-1-1,
ronde eiken salontafel met 3
bijzettafeltjes, alles i.z.g.st.
pr.n.o.t.k. Tel. 04459-1718.
Te k. prof. TEKENTAFEL;
hangkast-mappen; bureau;
wandmeubel palisander:
eiken eethoek met 6 stln.;
eiken kaasrek; eiken hang-
kast (voor kinderkamer) Tel.
046-512565.
Te k. laden SECRETAIRE
van Oisterwijk; zwaar eiken
dekenkist; antieke Contoise
klok en andere klokken. Tel.
045-218108

SHOWROOMVERKOOP
INBOUW-APPARATUUR
Koelkasten v.a. ’ 698,-
Afzuigkappen ’ 179,-
Magnetrons ’ 575,-

Inbouwovens ’ 599,-
Vaatwasmachines ’ 1.275,-
-etc. etc. Div. app. met 40%. Vossen-

Keukens
Glaspaleis Kerkplein en

Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555.

TRADERS City Bazaar, dé
plek waar ü moet zijn voor
de inrichting van uw hele
huis. Goede kwaliteit tegen
lage prijzen. Heggenstr. 16,
Maastricht.
Te koop massief eiken EET-
HOEK met 4 stoelen, als
nieuw. Tel. 045-750531.
Te koop leren BANKSTEL,
’150,-. Na 18.00 uur 045-
-254703.
Modern grijs leren BANK-
STEL, 3 en 2, nieuwprijs
’7.000,-, 6 jr. oud, nu
’750,-. Tel. 045-316326.
Eiken TAFEL met 6 stoelen;
olie-kachel; witte slaapk.; 3
bijzett. noten. 04450-1148.
Te k. massief eiken TAFEL
1.80 x 0.80 m., 4 stoelen ge-
loogd. Tel. 045-253647.
Te k. i.v.m. sterfgeval gehele
INBOEDEL. A.s. zat. 12-12
tussen 14-18 uur. Dr. M.L.
Kinglaan 90, Hoensbroek.
Te koop zeer mooie eiken
WANDKAST, ’ 275,-. Tel.
045-255581.
Te koop witte SCHOMMEL-
STOEL, ’90,-. Tel. 045-
-414487.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Superbruiners voor perfecte bruining nu met 10 lampen

snelbruiners, gasdrukveren en ventilator v.a. ’ 945,-.
Compleet met bezorgen en volledige garantie bij van ERP,
Haspelsestr. 8 te Sittard (naast Göttgens) de zaak met su-

perservice. Tel. 046-528575.
Huishoudelijke artikelen

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 apparten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% korting
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Philips kleuren televisie

21 GR 9750 grootbeeld kleurentelevisie met afstandsbe-
diening, teletekst met voorkeuzepagina's en stereo geluid

geen ’ 1.698,- of ’ 1.398,- maar

’ 898,-
JVC Music center

W23 WPL inclusief boxen, compact disc speler, dubbel
cassettedeck, digitaletuner met voorkeuzezenders en 2 x

30 Watt
geen ’ 989,- of ’ 799,- maar

’ 498,-
Zanussi condens droger

Z3OO CD, 5 kilo inhoud en twee temperaturen, RVS
trommel, geschikt voor fijne wassoorten, tijdschakelaar tot

120 minuten.
geen ’ 1.599,- of ’ 1.199,- maar

’ 698,-
Elektrolux stofzuiger

Z 439 1200 Watt vermogen, automatische zuigregelstand,
metalen buizen en diverse hulpstukken

geen ’ 598,- of ’ 348,- maar

’199,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53, Industrieterrein Bergerweg.

046-518162
Maastricht

Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162
Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur

met grote kortingen
Te k. IJSKAST, wasmachine
en gasfornuis met oven, als
nieuw! Tel. 045-223094
MIELE wasautom. en dro-
gers. Voll. gerev. va. ’595,-
Toenbreker 045-325819.
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,. 045-725595.

Te k. IJSKAST-diepvries-
combinatie, 1 jr. gebr.
’450,-; afzuigkap, 5 mnd.
gebr. ’ 60,-. 043-650093.
————^—————r—^—

Radio e.d.
Te koop Sony STEREO-
TOREN 2 jr. oud. ’500,-.
Tel. 045-722511.

PART-TIME TELEMARKETING SUPPORT
CACI is an International Simulation Software Company.
At our Maastricht office we require telemarketing sup-
port staff.
We are looking for 2-3 University students or graduates
from either a technical or marketing discipline. You
should have good languageSkills (i.e. English, German
and 1 other) and be part-time available during regular
office hours.
The rewards are 10 Guilders per hour, plus a bonus on
successful completion of an assignment. Please con-
tact Janine Muijlkens at the address below.
Recruitment and employment agencies need not apply.
CACI Products Oivision,
MECC Business Center, Gaetano Martinolaan 85,
6229 GS Maastricht, tel. 043-670780.

Muziek

Keyboard-feestaanbieding
Bij aankoop Yamaha PSR keyboard stroomadaptor-

keyboardstatief-lespaketten en cassettes t.w.v. ’ 248,- tot

’ 353,- (al naar gelang het keyboard)
Gratis !

vanaf PSR 300 ook hoofdtelefoon ! 5 jaarvertrouwde
Stalmeiergarantie en...na de aankoop zijn we ook nog thuis.

iiïraMiJsicïïousE *-**>
■■V M. 043-217428UU Daan smit bv <*.«.

Rijksweg Z. 124

LlJo. 1200 meter2 muzMcpleziar H! 046-754665
l£^~^^ ~....— ■',

Meer dan 75 keyboards op voorraad!!, vraag om een
vakkundige demonstratie, ook voor een goede occassion

hebben wij een goede keus.
GEEN PROBLEMEN MET DE NIEUWSTE MIDI/

SYNTHESIZER/KEYBOARD TECHNIEKEN, vakkundige
produkt-specialisten staan u met raad en daad terzijde.
Met meer dan 200 electr. gitaren vindt u in iedere prijs-
klasse wel uw instrument, desgewenst aan uw wensen

aangepast, 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 ZIJN WIJ

DEALER VAN O.A. YAMAHA, ROLAND, KORG, AKAI,
ELKA, TANNOY, ENSONIQ, HOHNER, CASIO, SONOR,
IBANEZ, GEM FARFISA, LEM, ORLA, EL. VOICE, HILL,

D&R, TAMA, PEARL.
U gelooft u oren niet!!

Muziekliefhebbers opgelet!!!
Bij aankoop van elk Yamaha-keyboard,

bij ons 2 lespakketten GRATIS!
De actie loopt t/m 24 december 1992. Op is Op.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Ma. t/m za. open, do. koopavond.

Bestel mar
van Rowen Hèze in originele bezetting voor kappel,

harmonie en fanfare.
Bel voor informatie en catalogus: 076-410033.

t Klokske Muziek
SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
Te koop gevr. ACCOR-
DEON i.g.st. voor beginnend
amateur. Tel. 045-226902.
Te koop gevraagd DRUM-
STEL Tel. 04406-16536.
Te koop KEYBOARD, merk
Kawai, 25 ritmes en 100
sounds met standaard, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-417176.
Top 100 band zoekt nieuwe
BASSIST(E). Tel. 04405-
-2533
Te koop JUKE-BOX, zeer
mooi, 60-er jaren. Pr.

’ 2.000,-. Tel. 044-921108.
Oberkramer- en dansorkest
De MERGELLANDER Bu-
ben zoekt een geëngageerd
zanger en zangeres voor
optredens in binnen- en bui-
tenland. Uw telefonische re-
akties: 04406-16347 of 045-
-751835.
Te koop E-PIANO merk
Fender, Rhodes 37; E-gitaar
Wire Telecaster; drum-
computer merk Yamaha D.D.
10; transistor versterker 200
Watt. Samen vr.pr. ’ 1.700,-.
045-316995.
Te koop zeer goede PIANO.
Tel. 04950-35568.
Weg. sterfgev. te k. prof.
ORK.-ORGEL, Elka, nw. ty-
pe, links-knop en rechts-
klavier, nw.pr. ’ 11.950,-. T.
e.a.b. Tel. 045-230027.
Te koop DRUMSTEL, merk
Dixon, 5-delig, plus bekken
en kruk. Tel. 045-227763.
All-round dansorkest zoekt
met spoed SOLO-GITA-
RIST cq toetsenist. Tel. 045-
-258257. of 045-254641.
PIANO'S te koop en te huur.
J.Somers & Zn pianohandel,
Akerstraat 82, Heerlen. Tel.
045-713751.

Wil Bevers SAXOFOONS in
de mnd. dcc. div. aanb. in
nw. en gebr. saxofoons,
Marktstr. 19, Linne, tel.
04746-4976. Openingstij-
den: wo. en do. 9-12u., vr.
en zat. 9-17 uur. V.a. jan.
'93 ook voor lessen.
Te koop ORGEL merk Soli-
na A2Ol, pr. ’450,-. Tel.
045-411802/712113.

Te k. electr. DRUMSTEL
Roland, mcl. modules. Tel.
045-426882.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 44

€a\ Jack Frenken

Onze cliënt Makelaarskantoor Ter versterking van het bedrijfskantoor is er momenteel
JackFrenken, makelaar en behoefte aan een enthousiaste
beëdigd taxateur, bemiddelt
en adviseert bij de verkoop _ _ _

■ -van nieuwbouw en bestaande Iwlcl IC^m IclCl I /
woningen, in opdracht van
particulieren, bedrijfsleven, HYfl^f^t l^^f*If~

institutionele beleggers en m¥ f^
overheid. Daarnaast maakt ■^^Jm»ï^»#%i mt* £m¥mml~im\
ook de NVM-Hypotheekshop CICIvISGUI \l I■/V/
deel uit van hetkantoor. De
cliëntadvisering en de daaruit
voortvloeiende, administra- Functieoisen: In bezit van diplomamakelaar, daarvoor

tieve werkzaamheden studerend of daartoe bereid, leeftijd tot ca. 40 jaar,
worden, met behulp van aantoonbare ervaringmet de verkoop van nieuwbouw-
geautomatiseerde systemen/ woningen.ruime ervaring met hypotheek-bemiddeling,
door een klein team van affiniteit met de(Midden-) Limburgse woningmarkt, service-
specialistenverricht in de gerichte instelling, vermogen tot zelfstandig werken,
kantoorvestiging te Roer-
mond. Werken bij Jack Gebodenworden: eigentijdsekantoor-omgeving,
Frenken is aktief zijn in de gevarieerdklantenbestand, salaris en emolumenten passend
dynamischeen veelomvat- bjj de ujtstekende arbeidsvoorwaarden,
tende wereld van het ...., , .volop mogelijkheden totverdere bekwaming in de onroe-
onroerend-goed. Van de rend-goed branche,
medewerkers wordt, naast, , . Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitatiesrelevante kennis, een
commerciële instelling met cv- <onder vermelding van SOll2 op de envelop)
verwacht, evenals integriteit, richten aan:
creativiteit en gevoel voor ' . jAMmmT"]^-

-J^^t-- !< Communicatie - adviesbureau

CREAT I ON 6040 KA Roermond

\nfim DE LIMBURGSEMM/aJpersoneelsgids
I * m*

W Êm\ Am\ Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden heeft
■OHk AWm\ L^WÉfW bcM plaatsingsmogelijkheden voor een

mJ%*Ëvw BRTSW7tI»TSBHIIfI«P|7JpTTj
welke na een inwerkperiode de voorbereiding, inkoop
en calculatie voor de nieuwbouw- en
onderhoudswerken zelfstandig kan uitvoeren.

Voor dezeverantwoordelijke functie verwachten wl):
- opleiding op minimaal MTS/HTS-nivo- meerjarige ervaring in de bouw- ervaring in leidinggeven

Aan de man dieaan deze strenge eisen voldoet
bieden wij:
■ een honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden
welke de belangrijkheid van zijn functie onderstrepen- de verantwoordelijkheidvoor het bedrijfsbureau

- staffunctie met deelname i/h managementteam

bcM is een bouwbedrijf hoofdzakelijk Uw sollicitatie zal zéér vertrouwelijk worden behandeld,
werkzaam in de utiliteitsbouw en Voor meer informatie kunt u telefonisch contact
woningbouw. opnemen met het hoofd produktie, dhr. J. Sieben,

04405-2539, na 19.00 uur.
l-jH Uw schriftelijke sollicitatie dient te vermelden: leeftijd,
■»"»*" opleiding en ervaring en dient gezondente worden
BV Bouwcombinatie Maastricht aan:
v/h Cremers
Kommel 18, Maastricht #,___r~.,-, "„„ »^.. »■'_
Telefoon 043-217141 *»c" , postbus 117, 6200 AC Maastricht

I I Moonen-Lnckers is als
ambachtelijkbouwbedrijf
actief in de woning- en

C 1 utiliteitsbouwE ü IQbedrijf
Vanwege bedrijfsexpansie zoekenwij voor. II spoedigeindiensttreding:

- allround timmerlieden
-voormannen
Gelievetelefonisch te reageren.

BOUWBEDRIJF MOONEN-LÜCKEBS BV
Verlengde Hinkertstraal 16. 6433 PL Hoensbroek. telefoon 045-221422

MMacßyte is a group ofcompanies specialising in
software manufacturing and offering a f uil range of
softwarepublishing services. We employ over 45
people in ourplants andoffices in The Netherlands,
Belgium, Germany andthe U.K. Forournew
headquarters in the Dutch Limburg area, we areIVoCBvtG currently seeking a

FINANCIAL CONTROLLER (m/f)
The ideal candidate for this new post should be between30 and 35
years old and have the appropriate qualifications (for Dutch
applicants: SPD I/Il or HEAO) with proven experience in auditing,
credit control, cross-border money transfers and cash management.
Essentially a team player, heor she should be fluent in both Dutch
and English with German being a definite plus. We expect our new
Financial Controller to set up and manage the financial department,
liaise with banks, credit offices and the different companies within the
group, and supervise all invoicing, recover/ and project-related
financial management procedures.
We are a young and dynamic company in a marketwhich is growing
steadily. If you are the financial pioneer who is willing to take upthe
challenge, send your application and CV., in English, to Mr. Mike
McMahon, Macßyte Nederland, Ampèrestraat 11, NL - 6372 BB
Landgraaf (Nederland).

De NSG helpt bij het vin-
den von een oplossing
voor alle vormen van ge-
luidoverlast.
NEDERLANDSE STICHTING

GELUIDHINDER
Postbus 381 -2600AJ Delft

—*

i
De afdeling Woninginrichting en
Projekten van Berden Meubelen
in Heerlen heeft het vreselijk druk
en zoekt ter uitbreiding van het
team een

allround
woningstoffeerder
met debenodigde ervaring in hetvak.
U bent 25-40 jaar,
gemakkelijk in de omgang met mensen
en in bezit van rijbewijs BE.
Belangstelling voor deze job?
Maak daneen tel. afspraakvoor een "»■"sollicitatiegesprek: tel. 045-712373. oio*

berden
MEUB E L E £GEGARANDEERD T GOEDKOOPSTE INKWAUTEITS MEUBEL*
VENLO-BLERICK. PONTANUSSTRAAT 30 - HEERLEN, PROMENADE'
ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY, 6ROTE MARK^j,

Mr. M.H.M. Bemelmans
notaris ter standplaats Nuth

vraagt voor spoedige indiensttreding:

SECRETARESSE ~Z
Functie-eisen:
- M.E.A.0.-opleiding, secretariële richting of

vergelijkbare secretariële opleiding;- ervaring met Word Perfect 5.0;
- leeftijd ca. 20 jaar.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 1 week
richten aan:
Notariskantoor mr. M.H.M. Bemelmans
Valkenburgerweg 5
6361 EA NUTH oi«*

BEDRIJFSADVIESBUREAU
MC» JOS

B
WIJNEN

Lid C.B. - College Belastingadviseurs
Aangesloten bij F.A.8.. -Federatie Adviserende Beroepen Automatisering

Voor al debranches van het MIDDEN- ENKLEINBEDRIJF, omvat onze dienstverlening
globaal de volgendeactiviteiten:
-het opstellenvan jaarrekeningen;- het uitbrengenvan eenrapport omtrent analyse ofinterpretatievan administratieve

gegevens;- het adviserenbij bedrijfsvoering;- het begeleiden bij automatisering;- het inrichtenen/of beoordelen en/of voeren van administraties;- het volledigverzorgen van loon- en salarisadministratie;- het verzorgen van belastingaangiften.

Onze organisatie zoekt opkorte termijn:

ASSISTENT-ACCOUNTANT M/V
Vereisten:- diplomaH.A.V.0./Atheneum- S.P.D. 1 diploma, studerendvoor S.P.D. 2;
- goede contactuele eigenschappen;- leeftijd: niet ouderdan 35 jaar;- meerdere jaren praktijkervaring in soortgelijke functie.
Salariëring:- overeenkomstig arbeidsprestatie, bekwaamheid en inzet;- goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het dienstverbandbetreft een 40-urige werkweek metgoede toekomstmogelijkheden.

RIJKSWEG 79,6271 AD GULPEN. TEL. 04450-3939,FAX 04450-3405 w»
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Ook inhun dorpAbbega blijft veel
bij het oude. Het is een van die
kleine kernen waar het gemeen-
schapsleven nog hecht is. „Als we
een dorpsfeest houden, komt
iedereen. Allemaal doen ze mee
met sprietlopenen zakgooien. In
de dorpen metnieuwbouw en im-
port zijn die feesten al lang niet
meer zo gezellig."

renleenbank en gevuld metver-
wachtingsvol geroezemoes. Nog
even en maandenvan voorberei-
ding zullen hun hoogtepunt vin-
den in verloren teksten, slappe
lachbuien, en zwaar aangezet acte-
ren.

Het zaaltje zitvol; dit mag men
niet missen in Wintelre.We wor-
denbeloond. In debestetradities
van hetvolkstheater wordt de
ruimte één grote huiskamer, met
tussen de schuifdeuren overspel,
moord, chantage, leugensen dron-
kenschap.

En alsof het niet opkan in dit
dorp, wordt op een steenworp af-
stand de nieuwe prins carnaval
gekozen. Beschonkenkerels, aan-
geschoten vrouwen, dansmariekes,
glitterpakken, schlagers en schraal
bier. En natuurlijk: Fonske de Eer-
ste. Een beetjekoninklijk beweegt
hij mee metde tararaboemdiee.
Fonske heeft de afstandelijkheid
van een prins, hij wordt er warem-
pel een beetje aristocratischvan.
In de zaalblijken twee carnavals-
verenigingen aanwezig, deErpel-
schellers en deHuifnarren. De
Huifnarren vinden dat ze gezelliger
zijn dan deErpelschellers, maar de
Erpelschellers menen op hun
beurt dat ze de Huifnarren daarin
achter zich laten. Samen vinden ze
dat ze überhaupt gezelligerzijn
dan de carnavalverenigingen van
boven de groterivieren.

Maar wat is dat dan, gezelligheid?
Een doorgewinterdefeestneus vat
ditbondig samen. „Dat is lekker
met zn allenbij elkaarzitten."

Hoe gezellig is Nederland in deze donkere dagen? Heel gezellig! Voor
wie het zoekt, ligt 't voor het opscheppen. Tot in hetkleinste dorpje.
Wij gingen voor u op verkenning en troffen een knappend haardvuur

in een verlaten Friese boerderij. Karbonade bij kaarslicht in een
Achterhoeks familiehotel. Carnavals-aristocratie in Brabant. Poëzie in

een achterzaal van een Gronings café. „Enlaat het nu maar buiten
lekker tekeer gaan."

Overigens zijn Wiebe en lekeniet
zo uithuizig.Wiebe: „Ik zit graag
binnen, zeker in de winter. Met de
beesten op stal, deramen en de
deuren goed dicht. Laat het nu
buiten maar lekker tekeer gaan."

Meer voorwerpen
Gezelligheid in zijn huidige bete-
kenis is nog geen erg oud begrip.
'Gezelligevertrouwelijkheid' heet
hetvoor het eerst in deVan Dale
van 1898. Gezellig betekende daar-
voor eigenlijknietveel meer dan
'in gezelschap. In de 19deeeuw
begon de gezelligeinrichting van
de huiskamer: intiem, warm, pret-
tig, huiselijk.

Hoe meer voorwerpen in het
woonvertrek, hoe huiselijker, ge-
zelliger dat was. Voor sommige
mensen is erwat dat betreft in een
eeuw nietveel veranderd. Huiselij-
ke voorwerpen, zegt A. Schuur- "man (agrarisch historicus), werden
vloerkleden, spiegels,een piano,
schilderijen, een theetafel, tafelkle-
den, vazen, secretaires, pendules.

Lustig
Gezelligheid is onvertaalbaar.De
Duitsers komen nog het dichtste
bij met hun gemütlich. Een Duitser
op bezoek bij deErpelschellers
zou zeggen; 'Es geht hier ganz
schön lustigzu'. De Britten bezigen
enjoyable, pleasant, enter taining.

- bij uitstek zon symboolvan hui-
selijkheid.
En daar staat hij nog altijd, óp de
schoorsteenmantel.

Een dag laterbelandenwe in hotel
Onland, waar de gezelligheidmee-
dogenlozevormen heeft aangeno-
men. Jan Stam, devriendelijke
eigenaar van dittypische familie-
hotel, gelegen inhetbuurtschap
Meddo boven Winterswijk, heeft
niets nagelaten om hetzijn gasten
optisch naar dezin te maken.
Gezellig, dat is volgensStam: hout.
Aan de muur, tegen het plafond.
Waar jeook kijkt, hethou(d)t niet
op. Enveel bruin en beige. Oranje-
bruine gordijnen. Gehaaktekleed-
jesop detafels. Gezellig volgens
Jan Stam is ook: dingenvan zolder
halenen neerzetten. De kolenkit,
demelkbus, het spinnewiel, de
lampetkan.
In hethotel zit een hoogbejaard
echtpaar, datnog maar weinig
woorden heeft voor elkaar. Hetzijn
de enige gasten. Tijdens hetdiner- soep, karbonade, bitterkoekjes-
pudding - krast het bestek over de
borden. Opeens zegt zij: „Jij hebt
geen honger, hè."

Hij schudt van nee.

Stilte.

De eigenaar hadons al gewaar-
schuwd. Het is november. Als je
het treft, dan val jemidden in een
gezelligemiddagvan devereni-
gingvan oud-mariniersuit deAch-
terhoek. Zekomen in hotelOnland
kaarten en sjoelen.Maar zoveel ge-
luk hebben we niet.

Het besluit is danook snel geno-
men. Vlakbij het hotel staat café
Spiekerman. Daar krijgteen man
biljartles van een type datmet zijn
handenop zijn rug commando's
geeft aan zijn leerling. „Veel te
dun, jongen,"snerpt het door het
café en de leerling krimpt ineen.
Later, vele bokbieren later, wordt
het toch nog gezellig. De biljart-

" commandant isvertrokken en de
deelnemersaan Meddo'srijke ver-
enigingsleven druppelen binnen.
Mannen die's morgens dekoeien
melken, danachtuur voor een
baas werken, weer thuis dekoeien
melkenen dannog eens even mee-
doen aan dezangverenigingof de
schietvereniging.We laten ons uit-
voerig inlichten over demelkquo-
ta.
Café Spiekermantelt twintig ka-
merplanten (we kunnen ereen
gemist hebben), en nog enkele
droogstukjes en bloemstukken.
Daarmee scoort het etablissement
keurig. In een gemiddeld huisge-

zin staan 22 kamerplanten, zo re-
kende het Informatiecentrum
Volkscultuur vorig jaaruit.Kamer-
planten, zo wist men vorige eeuw
al, zijn bij uitstek huiselijken ge-
zelligheidsverhogend.
Kamerplanten kwamen driehon-
derd jaar geledenmee met desche-
pen van de VereenigdeOostin-
dische Compagnie. Vorige eeuw
drong depotplant diep door in de
huiskamers en het algenoemde
beschavingsoffensief hielp ookde
arbeider aan een stukje groen in de
woonkamer. Daarvoor werden spe-
ciaalverenigingenopgericht, zoals
Floralia inAmsterdam, die pau-
pers hielpen met het opkweken
van stekjes.
Nu is dekamerplant overal: fuch-
sia, geranium, cyclaam, venushaar,
nestvarens verhogen overal het ge-
voelvan huiselijkheid. Natuurlijk
groen stelt de mens op zijn gemak
en dan is de gezelligheidnietver
meerweg.

We hebben nog twee etmalen ge-
zelligheid te gaanen zetten koers
naar deBrabantseKempen. Een
grootbord in het dorpWintelre
wijst ons erop dat deKatholieke
Plattelands Jongerenhun jaarlijk-
se toneelavond houden.
We betredeneen gymzaaldiever-
sierd is met ballonnenvan deboe-

Het begon bij de gegoede burgerij,
maar later gingook de arbeider
zijn stulpjeaankleden. Onder in-
vloed van een 'beschavingsoffen-
sief, dat werd ingezet door organi-
saties als deMaatschappij tot Nut
van 't Algemeen, werd de arbeider
naar zijn woning teruggedrongen.
Weg uit dekroeg, in het gezin, le-
rend om netter te leven. Ook bij de
arbeiderverscheen steedsvakerde
pendule op de schoorsteenmantel■

De wandelstok

mmJ__ doorrob peters^

Dirk uit Doetichem kwam al puffend en
steunend hetknusserechtszaaltje van de
politierechter binnen. 'Een zwakke rug', on-
dertitelde hij berekendzijn gemarteldeblik
voor rechter mr. Nolet. Ondanks deze - ge-
tuige zijn regelmatig wrijven over een plaats
waar derug pleegt op te houden en overgaat
in een ander lichaamsdeel - permanente
handicap was de metaalbewerker in Maas-
tricht alsverdachte van mishandeling. Een
delict, dat toch enigefysieke inspanningver-
eist. Zijn rug had hem, om het plat uit te
drukken, niet gehinderd met een wandel-
stokkrachtig op het hoofd van een Sittardse
vertegenwoordiger in cv-ketels te beuken.
'Een bult gelijkeen volwassen eendeëi',
moet een verbalisant met enig ontzag over
het bolvormig uitsteeksel op de schedel heb-
ben geroepen.
Dirk ziet het meer als een afweerreactie. „Ik
ging even over derooie. Dievent wildeme
niet herkennen, niets van schadevergoeding
wilde weten en hij viel me ook nog onver-
wachts aan," poogde hij derechter in de
richting van noodweer te manoeuvreren.

Dirk verhaalde minutieus over dereden van
zijn trip op diekille novemberdag naar Sit-
tard. De impuls was pure wanhoop, zo
bleek: „Ik was ten einderaad. Alles had ik
geprobeerd, maar geen mens wildeme hel-
pen mijn cv-ketel in orde te maken. Uitein-
delijkben ik maar verhaal gaan halen bij de
verkoper in Sittard."

Ook derechter kreeg nietboven tafel waar-
om Dirk, vermomd met zware zonnebrilen
wandelstok, de invalidezwerver had ge-
speeld tijdens zijn missie in Sittard. In elk
geval maakte hij in bedelaars-outfit enkele
rondjes door debuurt waar de cv-verkoper
woonde.Toen plotseling het slachtoffer in
diens voortuin opdook,kwam het tot het
handgemeen en de fatale mep.

Dirk mag van rechter Nolet diensvoorzit-
tershamer gebruikenom te demonstreren
hoehij de wandelstok heeft gehanteerd.
Veel voegt deze voorstelling niet toe aan de
bewijsconstructie. 'Driehonderd piekvoor

dezewelgemikteklap', roept officier van jus-
titie J. van den Hark alsof hij erzelfbij is
geweest. Terwille van een zuivere procesor-
dezoekt mr. Noletnog even alles over nood-
weer op in hetWetboek van Strafrecht. Dirk
blijkt echter niet voldoende aangerand om
succesvoleen beroep op noodweer te doen,
doceert Nolet. Mild beslist hij: 150 gulden.

Dirk, die tenslotteeen dagjevrijaf heeft ge-
nomen,opent danalsnog een meegebrachte
plastic zak en haalt een dikke bundel pape-
rassen te voorschijn. Ofmeneer derechter
zich ook nog even wil verdiepen in de affaire
van de defecte cv-ketel. „Nee, daar beginnen
we hier nietaan. Pak maar weer in," zucht
Nolet enigszins paniekerig.

Nogvoor Dirk zijn mond weer kan openen,
roept hij snel: „Deurwaarder, volgende
zaak..."

(Uit privacy-overwegingen is denaam
van de daderveranderd.)
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DOOrMAURICE WILBRINK
EN PIETER VAN DE VLIET

De wind zwiept over de smalle
donkereweg, doorvlakke, lege
Friesevelden. Een fietser trekt zijn
'egenbroek aan. Ver weg zien we
massieve, zwarte silhouettenvan
boerderijen. Achter de raampjes
brandt licht. Tegen deraampjes
tikken druppels, om het huis loeit
de storm.
Oh, wat moet het daarbinnenge-
zellig zijn.

We verlangen naar 'bed en broch-
je',Fries voor beden broodje, ooit
opgezet door deBond van Platte-
landsvrouwen in Friesland. Bed en
Brocfcje: gastvrijheid,een warm
bed, een gulontbijt, huiselijkheid.
Gezelligheid ook, gokkenwe.
Door eenraam zien we een blond
jongetje, hij maakt staartdelingen
aan een dressoir. Rechts staat een
harmonium. De schemerlampen
branden, het interieuris streng, so-
ber, christelijk. De boerin doet.
open en ziet twee mannen staan.
Nee, legt ze uit, 's winters doen we
'liet aan beden brochje. „We sla-
Pen nu weer in ons eigen bed."
De vrouw laatons toch binnenen
vertelt dat zij en haar man 's zo-
mers op het erf in een caravan sla-
pen, de echtelijke sponde is dan
Voor detoerist. Ze pakt de telefoon
en belt. In hetFries worden we
aangeprezen: Twee heren. Ze zoe-
ken gezelligheid,„'t is goed spul."

Na vier pogingen is hetraak. We
zijn welkom in debuurtvan Abbe-
§a. „Zal ik tekenen hoe julliedaar
kunnen komen?" Een halfuur la-
ter zijn we haar daar zeer dankbaar
Voor. Een weggetje als een pot-
ioodstreepje op dekaart voert ons
naar ons Bed en Brochje! Einde-
lijk.
Daar staat leke Cnossen al op ons
te wachten. Het is behaaglijk in
haar boerderij, dekoffie sijpelt
door hetfilter en dewoeste wind is
buitengesloten.
leke en haar man Wiebe nodigen
ons uit in de huiskamer. Ze praten
moeiteloos een avond vol over de
jarenlangetoewijdingwaarmee ze
hun hoeve hebben opgeknapt.
Veel karakteristieke elementendie
bij het slopenvrijkwamen - orna-
mentjes, typisch Friese bouwste-
nen - hebben ze opnieuwver-
Werkt in het prachtige huis.
Knus is het er.Knussig, prettig,
aangenaam. Alles op zn plaats, al-
les in verhouding. Knappend open
haardvuur, gedekte traditionele
kleuren. Het verleden, de worte-
ling in Friesland, boerentraditie en
cultuur bewaren en zichtbaar ma-
ken, zo wordt volgens hen gezellig-
heid goed uitgedrukt.
..Hier is hetvertrouwd, we hebben
het zo ingericht dat we ons thuis
voelen. Ook onze gasten herken-
nen het meteen als gezellig."
Wiebe zet bier op tafel envertelt
verder. Over depaarden in de stal.
..Mijn vader was goed metpaar-
den, ik heb datvan hem overgeno-
men." Hij verhaalt van deElfste-
dentocht, diezijn vader liefst
zesmaal reed - dekruisjes wil hij
bewaren, als erfgoed. En van de
°ude boerenvoetpaden, diemet de
aanlegvan geasfalteerdewegen in
onbruik raakten, maar nu gelukkig
door de toeristweer worden be-
wandeld.

Ze hebben zelfs twee woorden
voor knus: cosy en snug. De Ameri-
kanen verzonnen eind jarentach-
tig de term 'cocooning', een werk-
woordwaarmee een nieuwe,
hoog-consumentievéhuiselijkheid
werd aangeduid.
De Fransen daarentegen komen
niet eens in debuurt van het Ne-
derlandsegezellig. Agréable, plai-
sant, confortable. 'Une atmosphère
familiale. Maar in onze taal heb-
ben we vele woorden die duiden
op gezelligheid. Genoeglijk, huise-
lijk, sfeervol, onderhoudend, aan-
genaam, behaaglijk, kneuterig,
knus, harmonieus.

Taal
De liefde voor taal en gezelligheid
leidde in devorige eeuw tot de op-
richting van tientallenrederijkers-
kamers in ons land. Hereboeren,
dorps- en stadsnotabelenzochten
elkaar op om gedichtente decla-
meren,voordrachten te houdenen
toneelin te studeren. Op het plat-
telandkwam dekamer het liefst
bijeen met volle maan. De boeren
in hun sjeeskonden dan het beste
deweg vinden op donkerewinter-
avonden.
In de achterzaalvan café De Lop-
sterkroon in het Groningse plaats-
jeLoppersum komt op onze laatste
avond de in 1860 opgerichterede-
rijkerskamer Sappho bijeen. Nota-
belen zijn het allang niet meer, de
Sappholeden. Hoewel, ze worden
door de toneelverenigingen in de
omtrek toch nogwel als elitair ge-
zien, omdat Sappho geen dorps-
kluchten speelt. En niet iedereen
heeft een dichtbundelop zijn
nachtkastje liggen.

Sappho vergadert en besluit de
avond met improvisaties en recite-
ren. Een van de ledenkrijgt een
woord op en moet met een hele
korte voorbereiding daar drie mi-
nuten op los improviseren. Harrie
krijgt 'trappetjeskandelaar'.

Daar hoeft hij eigenlijknauwelijks
over na te denken, hij ergert zich
er al langgenoeg aan.
„Na 5 decemberzie jeze weer, de
trappetjeskandelaars. Ik schat dat
er daar in Nederland al zon mil-
joenvan zijnverkocht. Een mil-
joen huishoudens diedat ding in
devensterbank zetten, om te laten
zien hoe gezellighet bij hen wel
niet is. En dan doen ze ook de gor-
dijnen nog dicht, zodat jebehalve
datkandelaartje niks meer ziet."

Bij Sappho gaan deze metverve
uitgedragen ergernisjes er in als
koek. De dichtheid van trappetjes-
kandelaars in dit literaire gezel-
schap is danook klein.

Gezelligheid, daar is men het bij
Sappho welover eens, zit 'm in
kleine dingen. Daar is niet veel
voor nodig. En het zou geen rede-
rijkerskamer zijn als ze daar geen
gedichtbij konden vinden - Het
VolleLeven van JudithHerzberg.

Zullen we
zei ze
samen
in een groot bed
in een hotelkamer
gaan liggen
met pyjama's
aan en
dan deknecht
taart
laten brengen

Zo simpel is dat nou:
gezelligheid.

■ Limburgs dagblad vrijuit

Een oergezellig landje



Finland - soms eilandjes tegen-
komt dieslechts plaats bieden aan
één denneboom.

Allemaal zijn hetkusten van Euro-
pa: de lauwe tot yskoude zand-
strandenvan Engelands oostkust
en Nederlands westkust, waar
mensen zo gehardzyn datze er
toch durven te baden; en deover-
volle, vervuilde, dan wel deverla-
ten bloedhetestranden van de
westelijke en oostelijkeMiddel-
landse Zee. De ruige rotskusten
van lerland, Wales en Bretagne,
maar ook deplatte moddervlaktes
tussen deRivièra en de Spaanse

grens; devervuilde havengebieden
vanMarseilleen St.-Petersburg, en
de schonerotskustenvan lerland- en allemaalzijn het kusten van
een grilliggevormd continent, ge-
naamdEuropa.

Van defotograaf MartinKers ver-
scheen by' SchipperArt Produc-
tions BV in Laren hetboek 'Euro-
pese kusten, fotografische impres-
sies'; het is er goed aan te zien dat
hethier gaatom keuze uit het werk
dat defotograaf maakte in op-
drachtvan allerlei bladen, en waar-
inhy, zegt hy, zelfook evolueerde.
Tegenwoordig werkt hyveel meer

zoals Ed van der Elsken ook deed,
de mens als object, en wel des-
noods sterk geënsceneerd. Defo-
to's in hetkustenboek zyn, zegt
Kers, ook geënsceneerd: altijd
wachten op het juistemoment.
Daarmee heeft hij een van de
meest dramatischefoto's in het
boek voor elkaar gekregen: Cabo
Sao Vicentein Portugal, de meest
westelykepunt van Europa, onder
een inktzwartelucht, met enkele
mensen bukkendvoor devliegen-
de storm diedaar bynapermanent
heerst.

Kers istypisch iemand diedeui-

terste punt opzoekt, op de grens
van water en land, omdat jedaar
ietsvan de essentievanhet land
denkt tevinden, en waar ook het
avontuur begint, het ongewisse; en
het boek begint danookbij de
Noors-Russische grens, daalt tas-
tend af langs dekusten van Scan-
dinavië, Engeland, West-Europa,
Portugal, denoordelijkeMiddel-
landse Zeeen eindigtby deBospo-
rus, waar ook dekust van Europa
eindigt. En het beeld dathy geeft,
is een superieureverbeeldingvan
dieenorme verscheidenheid. Je
ziet nietalleen debeelden, jevoelt
ook dekoud, of de warmte. Dekou

beter dande warmte, dat is typisch
MartinKers.

Hij lijkt meer affiniteit te hebben
met debangelijkby elkaar schui-
lendehuisjes langs de lerse kust
danmet Griekse vissers; de huizen
in Mykonos staan er nogwel tref-
fend gefotografeerd bij, maarKers
was in gedachten op Skye en Ar-
ran, denk je, maarhetkan natuur-
lijk ookliggenaan deperiode en
de opdracht waar defoto uitstamt.

Mensen zie jenietveel op Kers' fo-
to's. Een verdwaalde haan op een
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" Vissershuisjes aan dekust van Lewis." Dunnottar Castle bij het Schotse Stonehaven.

# Black Point op het eiland Anglesey %Atrani aan de Golfvan Salerno.

" Benedictijner klooster voor dekust van Kotor inKroatië. " Huizen in Mykonos.

DOOR SANTE BRUN Europa’s kusten volgens Martin Kers strand, ja. drie mannetje met een
boot op hun kop, ook. Maar in zijn
element is hij in desolaatheid,
stormweer,rondvliegend zee-
schuim.

Hetboek geeft een beeld geeft van
demaniervan kijken van een comp-
romisloos fotograafnaar dekus-
ten van onswoelige continent - <>e
boodschap dat diewoeligheid wel
heel erg moet worden, wil zij iets
veranderen aan dieeeuwigekus-
ten.

'EuropeseKusten, fotografische »wj"
pressies', van MartinKers en Eth&
Portnoy (teksten). Uitg. Inmercß*
en SchipperArtProductionsBV
f49.95

De kusten van Scandinavië en van
Schotland en Engeland üjkehveel
meer op die van deFalklands, Ore-
gonof NieuwEngeland dandie
van deMiddellandseZee. En de
kusten van de noordeüjkeMiddel-
landse Zee hebbenveel meer weg
van dievan dezuidelijkeMiddel-
landse Zee danvan de Oostzee. De
noordelijkeAtlantische Oceaan
met zijnverlaten zwarte rotsen,
zijn eeuwige stormwind, zyn ijs-
koude zee en dreigende luchten
omspoeltde noord- en westkust
van Noorwegen - een paar hon-
derdkilometer naar het oosten
vind jehetzwartbruine, bijna zoete
watervan de Oostzee, waar jeop
deMarian Hamina - detiendui-
zend eilandentussen Zweden en
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Gemeente wil belangstelling voor mooi bouwen vergroten

’Architectuur helpt
bij Heerlen-gevoel’

# Twee nieuwe
kantoren die
aan de Schakelweg
in Heerlen
verrijzen.
De gemeente
wilde
aandacht
voor de
architectuur
vergroten.

Recessie gaat nog aan makelaars voorbij

Duurdere huizen
blijven populair

De woningzoekenden in ons land
laten zich vooralsnog niet afschrik-
ken door de nakende recessie. Ma-
kelaars en projectontwikkelaars
zeggen nog steeds goede zaken te
doen, ondanks de sombere econo-
mische geluiden. De woningmarkt
vertoont met een grote vraag, stij-
gende prijzen en aanhoudende
schaarste eerder het beeld van een
'booming' sector. Vooral de duurde-
re koopwoningen mogen zich blij-
ven verheugen in een massale be-
langstelling. „Als warme broodjes
over de toonbank klinkt wat ordi-
nair, maar de verkoop gaat zonder
meer goed," aldus een projectont-
wikkelaar.

Bij recente tegenvallers als de
Golfoorlog en de langdurige poli-
tieke discussies over het huur-
waarde-forfait noteerde de Neder-
landse Vereniging van Makelaars
(NVM) direct een terugval in de. vraag naar koopwoningen. De ver-
halen over een komende recessie
hebben dat effect nog niet, zegt
NVM-woordvoerder Stoffer.
Woningzoekenden hebben door de
grote schaarste aan koopwoningen
dan ook weinigkeus. Vooral de hui-
zen tussen de 225.000 en 275.000
gulden worden steeds gewilder en
dus schaarser. Dat komt omdat het
aanbod in de populaire prijsklasse
tussen de één en twee ton dalende
is, terwijl de vraag blijft stijgen.
„Omdat een goed aanbod in de
goedkope prijsklasse ontbreekt,
kijkt men naar iets duurdere
woningen. Er is sprake van een op-
waartse druk," aldus de NVM-
woordvoerder.

Bovenmodaal
Ook de bovenmodale huizen van
meer dan drie ton staan nog immer
in de belangstelling. „We hebben
een project in Wijk bij Duurstede
met woningen van 375.000 gulden.
Die gaan grif van de hand," zegt di-

recteur Henk van Zandvoort van
projectontwikkelaar Bouwfonds
Woningbouw, tevens bestuurslid
van de Neprom, de club van pro-
jectontwikkelaars. „De groep die
koopt, en dat zijn vaak de mensen
met de wat betere inkomens, mer-
ken blijkbaar nog niet zoveel van
een recessie. Ze krijgen toch wel
loonsverhoging of maken promotie.
Die zetten hun 'wooncarrière' voort
en willen een goede koopwoning."

Volgens Van Zandvoort stijgt het
aantal uit te geven bouwkavels voor
particulieren die een huis willen la-
ten bouwen - nu een kleine 12.000
per jaar - ook nog steeds. Zelfs de
'résidences' - de dure appartemen-
tengebouwen die de laatste jaren in
elke zichzelfrespecterende gemeen-
te uit de grond schoten - noteren
nog een lichte groei. De Neprom
ziet in deze situatie voorlopig geen
verandering komen, zeker als de
(hypotheek)rente een dalende en de
huur een stijgende tendens blijft
vertonen.

Wel maken de projectontwikkelaars
zich grote zorgen over het gebrek
aan goede bouwlokaties. „De goede
lokaties zijn volgebouwd en er ko-
men te weinig bij. Vooral in en rond
de grote steden," aldus Van Zand-
voort. „Dat levert problemen op.
Kopers worden kritischer en willen
een huis op een goede lokatie. Je
ziet ook dat projecten in perifere
gebieden en ver van de voorzienin-
gen moeilijk lopen." De Neprom
heeft er bij gemeentenal op aange-
drongen soepel om te gaan met be-i
stemmingsplannen, door bijvoor-
beeld lokaties die aangewezen zijn
als bedrijfsterrein beschikbaar te
stellen voor woningbouw.
Over de nabije toekomst zijn make-
laars en projectontwikkelaars voor-
zichtig. „We merken nu nog niets
van terughoudendheid bij kopers
Maar er wordt ook alleen nog maai
gepraat over een recessie, de reces-
sie is er nog niet," zegt C. var
Mastricht, marktonderzoeker bij de

DOORJOOS PHILIPPENS

, e kwaliteit van de architec-
ür Verbeteren en een bijdra-=e leveren aan het 'Heerlen-sevoel.' Dat is kort gezegd de°elstelling van een campag-

-6 van de gemeente Heerlen,
aarbij op verschillende ma-eren de belangstelling voor
chitectuur wordt gepro-moot.

Arrh^ 1 bracht de gemeente de nota
kich uurbeleid uit- Die richt
j,at" °P drie zaken. De eerste twee

I gen met elkaar samen: er voor
oifri n at °Pdrachtgevers rekening
Üt ■n met architectonische kwali-
Lfeisen, dat de gemeente dat bij
ik "h ouwProJecten zo veel mogé-

doet en stimulerend optreedt
-ëenover opdrachtgevers.

Neu de kwaliteit van de Heerlense
is te vergroten
b 0 et °ok zaak dat opdrachtgevers,
voo^ers ' beleggers oog hebben'"Ui architectuur," vindt hoofd
Mast ■ke ordening Ton van
v ooMJgt' "1->e gemeente moet daar
brh end op aandringen. Maar
velHe.taat natuurUïkeen spannings-
ke o! 'ussen mooi bouwen en datge-wat economisch haalbaar is."

Publiek
tu.rh^.e pijler van het architec-
Pubr u is de aandacht van het
ais .~ vergroten voor architectuur
Strii Utlst" en cultuuruiting. „Lianne
le i ds> beleidsambtenaar culture-lejinn°vatie kreeS het idee om Heer-
i

n te promoten als bolwerk vanJjo«wkunst," vertelt Hanny Bladt,] °°fd voorlichting en inspraak.
r"e proberen met de campagne het
°evoel weg te nemen dat Heerlen
**en mooie bouwkunst heeft. We
v l'len de burgers bewust makenn de aanwezige architectuur.
.j^ardoor groeit hopelijk ook . het

eerlen-gevoer, de betrokkenheid« de eigen stad."

gaat het volgens Van
j/^trigt om het samenspel van mo-

er»"?enten> andere oude gebouweni de moderne bouwkunst.
® Heerlense campagne bestaat uit

val?r *ie?st negen onderdelen. Op-
Ca 'end is bijvoorbeeld de poster-
se uagne' waarhij vier hedendaag-
se f;eeriense architecten en hun
qrk centraal staan. Dat zyn Jo
en u_? n' Theo Teeken> Bert Dirrix
bel rets> die allen al respecta-
g e architectuurprijzen hebben
oVp°nnen. Bert Dirrix 'hangt' nu
bo.l in de stad> de anderen zulleneurtelings volgen.
j>Stifn-611 Pr°beert daarnaast een
ïen centrum Architectuur op te
j^jjen> met als specialismen het
ftv Uw« Bouwen in Heerlen en de
Ce eSi°- Als eerste aanzet werd re-
&»£ J?eslag gelegd op het archief
dein- lts Peutz > al ontstond enige
een h

g .omdat een van zijn zoons
dertiende deel daarvan opeist.

Opdrachtgevers
tj p in den iande geroemde
ken nse Architectuurnota moet
( jj„ p°Pulaire versie verschijnen.
L |J concreet en actueel. We wil-
tun 111 zien wat er °P architec-
geb d in Heerlen allemaal
lHo<vUrt; oPdrachtgevers0Pdrachtgevers die een
ten nieuw gebouw laten neerzet-
re<it

0f een gevel goed laten
ren] Ureren of subtiel omgaan met

«ime-uitingen krijgen een

pluimpje," kondigt Van Mastrigt
aan.

Volgend jaar moet ook een prijs-
vraag tot stand komen. „We kunnen
vijftien nieuwe bouwwerken uit
1992 selecteren en daar de mening
van de burgers over vragen. Wat
vindt men het mooiste en welk het
lelijkste gebouw," schetst Bladt.
Op dit moment loopt al een exposi-
tie in het Thermenmuseum over het
werk van Jo Coenen, de architect
van de Openbare Bibliotheek in
Heerlen en tegenwoordig stede-
bouwkundig leider van het
Céramiqueterrein in Maastricht.
Het trjdens de jongste Monumen-
tendag 'gepresenteerde boekje
Stadswandeling Architectuur Heer-
len 1850-1940 is onder meer ver-
krijgbaar bij de WV. Het kost zes
gulden en leidt langs vijftig interes-
sante gebouwen.

Straks zal ook een brochure ver-
schijnen over de welstandscommis-
sie. Dat is een onafhankelijke ad-
viesgroep van architecten die
bouwplannen beoordeelt. De werk-
wijze van deze commissie wordt
belicht, terwijl degemeente tegelij-
kertijd hoopt dat de burgers hun
bouwaanvragen conform de voor-
waarden indienen.

Wijken
Het stadsarchief trekt in 1993 de
wijken in. Gedurende een weekein-
de wordt dan in een bepaalde wijk
een foto-expositie gehouden. Tot
slot wil de gemeente met de cam-
pagne ook de jongeren bereiken.
Dat gebeurt via een lessenreeks, die
momenteel ontwikkeld wordt.

De hele campagne kost 160.000 gul-
den, het ministerievan WVC betaalt
daarvan de helft. De motiveringvan
de Raad voor deKunst: 'Een helder
geformuleerd plan, de deskundig-
heid wekt vertrouwen.

(ADVERTENTIE)
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Lichtere kleuren en moderne vormgeving

Elegante eiken meubelen
Eikehouten meubelen zijn in
Nederland altijd heel populair
geweest. Maar opeens was er
minder vraag naar. De 'klop-
klop commercials' verdwenen
uit de ether. Het ging niet
goed met eikehout. En dan
denken we daarbij vooral aan
massieve, onverwoestbare,
donker getinte meubelen met
een stoffig imago.
Dit imago is de laatste tijd echter
enorm opgepoetst. Met de door-
braak van neo-eiken meubelen in
lichtere kleuren en modern van de-
sign heeft eiken vooral iets meege-
kregen dat het lang en node heeft
gemist: elegantie en speelsheid.
Eikehout is van nature licht van
kleur, maar deze tint werd eeuwen-
lang verduisterd door donkere
beitstinten. Niet zo verwonderlijk,
want dat bleek een goede methode
te zijn om het fraaie hout tegen in-
vloeden van buitenaf te bescher-
men, maar het gebeurde tevens om
er een historisch en klassiek karak-
ter aan te geven, geënt op de mid-
deleeuwse kerkbanken en klooster-
meubelen.
Met de moderne middelen is ook
lichtgetint eikehout goed tegen
licht en andere invloeden te be-
schermen, zodat het hout in het
gebruik nauwelijks donkerder
wordt. Want wie licht-eiken meube-
len koopt wil datuiterlijk ook graag
in stand houden.
Door eèn meubel af te werken met
een moderne lak dieUV-straling te-
genhoudt kan het lichte uiterlijk
behouden blijven, hoewel elke
houtsoort in het gebruik wel iets
verkleurt, zelfs het oerdegelijke ei-
ken. Een heel natuurlijke afwer-
kingsmogelijkheid vormt blanke
was. Daarmee kan een prachtige
glans op het hout worden verkregen
en wordt de vlam van het hout bo-
vendien fraai geaccentueerd.
Eiken kan ook worden 'gewit', een
methode diehet hout een witte nerf
geeft waardoor een zeer levendig
uiterlrjk ontstaat. En eiken meube-
len zijn tegenwoordig bovendien in
een groot aantal pasteltinten en an-
dere kleuren verkrijgbaar.

Combinaties
Ook jonge ontwerpers vallen weer
voor eikehout, dat ze op eigentijdse
wijze vormgeven, speelser en ele-
ganter. Ze combineren het hout
dikwijls met andere materialen.
Een leren of stoffen bekleding voor
stoelen, glasruitenen metalen delen

voor wandkasten, ladekasten met in
contrasterende kleuren uitgevoerde
fronten.

Het aanbod in moderne eiken de-

signmeubelen groeit. Eiken heeft
een uitstekende prijs/kwaliteit ver-
houding, is degelijk, vergt weinig
onderhoud en wordt in het gebruik
eigenlijk steeds mooier. Dit alles ge-

combineerd met een eigentijdse
vormgeving kan een goede reden
zijn om bij de aanschaf van nieuwe
meubelen weer eens naar eiken te
kijken.

Rotterdamse projectontwikkelaar
Eurowoningen. „We nemen dus de
nodige voorzichtigheid in acht. Boi
vendien, een woning is wat anders
dan een blikje bier. Een project dat
nu op de tekentafel ligt, is pas over
drie jaar klaar. Dan kan de situatie
al weer heel anders zijn."

De makelaarsvereniging NVM zie
de huidige spanning op de woning;
markt niet snel veranderen. „Door
de beperkte beschikbaarheid van
woningen en de voortgaande.huurf
verhogingen zal de belangstelling
voor koopwoningen wel blijven be»
staan," zegt woordvoerder Stoffen
„Bovendien zijn de prijzen nu heej
reëel. Niet zoals eindjaren zeventig!
toen ze kunstmatig hoog waren en
kort daarna in elkaar stortten."

1,5 miljoen keer
gemeentegarantie
Staatssecretatis E. Heerma van
Vrom heeft donderdag in het
stadhuis van Haarlem de ander-
halfmiljoenste gemeentegarantie
uitgereikt. Hij deed dit samen
met de Haarlemse wethouder
van volkshuisvestingGudde.
De aanvragers kregen de ge-
meentegarantie voor hun eerste
koopwoning tijdens een korte
plechtigheid overhandigd.
De gemeentegarantie is in 1956
ingesteld met als doei het eigen
woningbezit te bevorderen van
met name de lagere inkomens-
groepen. Inmiddels worden ge-
middeld 80.000 gemeentegaran-
ties per jaarverstrekt.
De staatssecretaris ging in zijn
toespraak in op de situaties van
tweeverdieners die een huis wil-
len kopen. „Lange tijd was de
veronderstelling dat tweeverdie-
ners per definitie eert hoogrisico
opleveren voor de financiering
van een eigen woning," zei Heer-
ma.Bij de aanvraag van gemeen-
tegarantie wordt het laagste van
de twee inkomens slechts be-
perkt meegenomen. Tweeverdie-
ners moeten zich volgens de
Staatssecretaris daarom meer
moeite getroosten de financie-
ring van een eigen huis rond te
krijgen.
Heerma vindt dit geen goede
zaak. „De manier waarop in de
garantieverlening met tweever-
dieners wordt omgegaan is een
merkwaardige inbreuk op depri-
vacy," zo zei hij. Volgens hem
zijn de extra risico's niet langer
aantoonbaar.
In een overleg tussen de geza-
menlijke bemiddelende organen,
het VNG en het ryk wordt mo-
menteel gezocht naar een verrui-
ming van de normen rond ge-
meentegarantie voor tweeverdie-
ners. „Ik ben hoopvol en positief
gestemd over de uitkomst van
dit overleg," erkende de staatsse-
cretaris.

ii i -iii i ' ''"'^

" Eiken raakt
zijn stoffig
imagokwijt.
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045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

OG te huur gevraagd
Te huur gevraagd

royaal woonhuis
3 tot 4 slaapkamers, ruime woonkamer, gesloten keuken

met apparatuur, moderne badkamer en garage.
« Tel. 046-510720, b.g.g. 045-719044.

Te huur gevraagd: kl. appar-
tement of etagewoning in
omg. v. VAALS, Simpelveld
of Bocholtz. Tel. 045-
-351713 (na 20.00 uur).
MANAGER zoekt te huur
eengezinswoning op korte
termijn. Latere koop niet uit-
gesloten. Omgeving: Sittard,
Schinveld, Eygelshoven.
Minimaal 3 slpk., garage en
tuin. Tel. 046-375041, fax
046-370090.
Te huur gevraagd: eenge-
zinswoningen t.b.v. Ameri-
kaanse militairen en burger-
gezinnen voor een periode
van 3 a 4 jaar. Tijdens kan-
tooruren kunt u bellen met
telefoonnummer 04493-
-7416, 7345 of 7567. Adres:
54th ASG, attn. Housing Di-
vision, Borgerweg 10, 6365
CW Schinnen.

Te huur gevr. m.i.v. maart
i 1993 groot vrijst. woonhuis
I te Brunssum, Heerlen of- Landgraaf. Kale huurprijs tot

’ 2.200,- p.m.
Wegens

snelle verkoop
panden voor de verkoop-
j bemiddeling gezocht.
:- __ ,^=N MAKELAARDIJ
* iS HONINGS

' Deken Quodbachln. 13,; Kerkrade. Tel. 045-460444.

■ Te h. gevr. OEFENRUIMTE,» plusm. 100m2, omg. Heer-
len/Landgraaf. 045-315136.

Onroerend goed te huur aangeboden
■■■ ——w^^—^—éÉÉWÉWMJ

Kamers
In stud. h. Heerlen-C.

Inl. 045-427266
Zoekt u voor een of meerde-
re maanden een comforta-
bel geheel ingericht AP-
PARTEMENT?? Regio
Vaals, landelijk gelegen, vrij
pen-1-'93. 045-444913.
Te huur 175 m2OPSLAG-
RUIMTE te Amstenrade, pr.
’l.OOO,- per maand. Inl.
04492-1870.
Te huur boyenwoning Cen-
trum GELEEN, per direkt.
Tel. 046-752038.
Te h. APPARTEMENT m.i.v.
1 januari 1993, gemeente
Sittard. Tel. 046-511322.
Te h. luxe ETAGEWONING,
2e verd. alléén aan echtpaar
zonder kinderen, m.i.v. 15
dcc. a.s. Huur ’B5O,- excl.
per maand. Kouvenderstraat
183, Hoensbroek. Inl. tel.
045-212537, na 18 uur tel.
045-213015
Zitslaapk. met douche, keu-
ken. Te bevr. Gladiolenstr.
173, KERKRADE-WEST.
Per 1-1-93 te huur woon-
huis in Kerkrade/Spekhol-
zerheide, Industriestr. 25a.
Ind.; hal, woonk. open keu-
ken,, badk. 2 slpkmrs. ber-
ging, tuin, ’B5O,- excl. p.m.
Borg vereist. 04742-3362.
Tfr huur aangeboden een-
gezinswoning te HEERLEN.
Te1,.045-226097.
Te h. BRUNSSUM-Centrum,
ruim comf. appartement met
groot zonnig balkom, schit-
terend uitzicht op het vijver-
park. Hogere prijsklasse. 09-
-32.89711028 na 14.00 uur.
ZUTENDAAL (B). Luxe
nieuwb. app. inger. keuken
en badk., 2 slaapk. en gar.
Onmi2d. beschikb. Inl. 0932-
-89722Ö01.

Te huur centrum KERK-
RADE, appartement voor 1
of 2 personen. Tel. 045-
-451738.
KERKRADE, Niersprink-
straat. In centr. van Kerk-
rade, nabij de markt, nog te

1bouwen winkelruimte te huur.
Tot. 300 m2. Units v.a. 70m2. Huurprijs v.a. ’240,- p.: m2/p.jr. excl. B.T.W. Tel. 045-
-712255, Stienstra.
HEERLEN/Molenberg,
Kerkraderweg Ruime
winkel (105 m2) met 40 m2
magazijn. Goede winkel-
ligging. Huurprijs ’1.500,- p.
mnd. Tel. 045-712255,
Stienstra.?
VOERENDAAL, Hogeweg.
Te huur winkel met evt.
achtergelegen riante woning.
Winkel met magazijn ca. 115m2. Tel. 045-712255,
Stienstra.
"Het Bastion" BV verhuurt te
SITTARD Rijksweg Noord
per 1 januari een 1-kamer-
flat (studio) ’412,- en ’75,-.
Er is een selectieprocedure.
Inl. "Het Bastion" BV, p.a..Margrietstr. 105, 6191 KG

■ Beek. Tel. 046-375045.
'Te h. in WIJNANDSRADE
rustig gelegen ruim vrijst.
woonhuis met dubb. garage
en tuin per 1.1.1993 te aan-
vaarden. Huurpr. op aanvr.. 04459-1407 na 19.00 uur.
BUNDE, Papenweg 95, te
huur winkelruimte met inrit
naar magazijn, tuin, kelder,
koelcel. Opp. 466 m2, ge-
schikt voor vrijwel alle
branches. Vrij te aanvaar-
den, huurpr. ’3.000,- per
mnd. excl. Tel. 043-641277.

"HEERLEN, Sittarderweg/
1 Grasbroekerweg. Bedrijfs-
hal met ruim 450 m2opslag-
ruimte te huur. Huurprijs
’2.000,- p.mnd. Tel. 045-
-712255, Stienstra.

Onr. goed te koop aangeb^'gevr.

Zelf verhuizen?
Liever met een bestel- of vrachtauto van

AUTORENT BASTIAANS.
v.a. ’ 65,- per dag ex. Btw, mcl. 100 km. Wij sturen u graag

een prijslijst. Bel: 045-724141 Heerlen, Spoorsingel 50.

Nieuw
is deze service niet

üüHypothekenüü
üünet even beter!!!!

informatie i.v.m. aan-/verkoop van een woonhuis
"Hypotheek op Maatwerk"

Gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te kopen pand.
Ass. kantoor Van Oppen b.v.

Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

Bedrijvenpark
Op zichtlokatie gelegen b.p. Wolfkoul te Susteren.

Breedte en diepte kunnen in overleg worden bepaald.
Koopprijs op aanvraag.

Inl. Grouwesl/Daelmans, 043-254565 b.g.g. 641321.

Bespaar tienduizenden guldens
op uw hypotheek!

Altijd de goedkoopste tarieven en de beste adviezen.
Heeft U al een offerte?

Geen probleem, maak snel een afspraak.
KIJK, VERGELIJK EN BESPAAR U RIJK.

fortwoningen: een klasse apart
; Je eigen huis in houtskeletbouw; flexibel bouwen in:

SLEUTELKLAAR, RUWBOUW OF CASCO.

m"^ XjÏÏÏ

VOOR MEER INFORMATIE:
Bouwkundig Adviesburo Prevoo

Boschweg 1, Bunde. Postbus 35, 6240 AA Bunde.
Tel. 043-646563.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Uw huis in één dag verkocht!

Gefeliciteerd, maar waarschijnlijk (veel) te goedkoop.
Voor een optimale en correcte verkoop...

OFFERMANS BORGER EN PARTNERS VASTGOED
Tel. 046-740535 na kantoortijd 046-752193.

Uiteraard ook bij ons geen verkoop, geen kosten !

Woonhuis verkopen???
Wij kopen uw woonhuis direkt zelf

aan 100% zekerheid + geen makelaarskosten.
Penis Vastgoed g 040-518428

Te koop gevraagd te Valkenburg
woonhuis

prijsklasse tot ’ 300.000,-.
Voor meer info: Bedrijfsadviesbureau

Habets & Royen Margraten. Tel 04458-2525.

Trintelen-Eys, Eyserweg 24.
5 min. van Heerlen. Landelijk gelegen vrijstaande semi-

bungalow. Ind.: beg.gr. inp. garage, hobbyruimte, bar. Part.:
ruime hal, woonkamer ca. 32 m2, luxe Siematic keuken
met apparatuur, 3 slaapkamers, seperaat toilet. Ruime
badkamer metligbad en bidet, vliering. Ged. geïsoleerd,

rondom rolluiken.Onder architekt aangelegde tuin. Vr.pr.. ’ 349.000,-k.k. Bezicht. alleen op afspr., tel. 04451-1997

SITTARD-Centrum
Engelenkampstraat 70: Zeer ruim (beleggings-)pand met
tuin en achteringang, grotendeels verhuurd met een goed
rendement, woning op 1e etage met aparte ingang. Vrij te
aanvaarden, prijs ’ 228.000,- k.k.

SITTARD
Nieuwstadterweg 8 (Industriepark Noord). Schitterend per-
fect afgewerkt vrijstaand landhuis met loods/bedrijfsruimte
(ca. 220 m2met uitbreidingsmog.), parkeerplaats en tuin.
Perceel 1.545 m2, prijs ’ 490.000,- k.k.

MAASMECHELEN-LEUT (B)
Mooi gelegen nostalgisch boerenwoonhuis in de kern van
het maasdorp Leut, St. Pieterstraat 51 met schuren en stal-
len (in carré) binnenplaats en huisweide, totaal 1.900 m2,
te renoveren. Prijs ’ 195.000,- k.k.

Paul Crombag Onroerend Goed
Limbricht, tel. 046-580087.

Wilt u uw huis verkopen?
Voor ons geen probleem!
Makelaarskantoor:

Cordes & Kramer
Kohlscheid (Dld) Aachen (üld)

Tel. 09-492407595% Tcl./Fax: 09-4924120800

Te koop te Hoensbroek
Gelegen nabij Centrum, Weustenraedtstraat

Vrijstaand woonhuis
ca. 465 m3aan groenvoorziening, blijvend vrij uitzicht. Kel-
der, hal, wc, woonkmr. met open haard ca. 34 m2, keuken a
met luxe mr., portaal, berging en bijkeuken. 3 ruime slaap-1kamers, badkamer met ligbad en v.w., grote zolder via Ivaste trap bereikbaar. Ged. geïsoleerd en dubbelen begla- "zing. j

Zakenpand
Praktijk, Kantoor of mil. vriendelijk bedr. (ca, 305 m2opp.
3.005 m 3inhoud bruto). VOORZIEN VAN: verlaagde pla-
fonds, verlichting en vloerbedekking. 2 gescheiden toilet-
ruimtes met afzuig. 1 keuken en pauzeruimte. C.V. gas en
ialle denkbaren nuts voorzieningen. Ruime garage met
grote rolpoort.

2 appartementen.
1e Verd. Samen ca, 130 m2opp. ca. m3inhoud 330. Per
appartement; Beg. grond, berging en gezamelijke entréè.
Grote woonkamer met keukenblok (koelkast, kookplaten,
afzuigk.). Ruime slaapkamer, douche met v.w. 2e berging,
hal, m.k. en wc. CV combie ketel in gesloten ruimte.

Prijs op aanvraag; bezichtiging na telf. afspraak.
Te bevragen: 045-216599. 'De NVM Hypotheekshop

adviseert over hypotheken van vrijwel alle banken of
andere geldverstrekkers.

Waar u ook koopt, informeer daarom eerst bij ons (zonder
kosten) naar uw mogelijkheden.

Maak vrijblijvend een afpraak voor een goed advies.

jos storms
onroerend goed

Schimmert/Op de Bies 56
heden open huis van 3 tot 5 uur

JUitst. onderh. vrijst. landhuis op 780 m2grondperceel. Ind:
ruime hal, woonk. 40 m2met gelijkvl. alles tegelvl., dichte
eiken aanbouwkeuken alles onderk. met speelkamer (35m2), wasruimte en provisieruimte, 3 grote slpk., luxe badk.

I met ligbad douche 2de toilet, vaste trap zolder (boven alles- parket), hardh. kozijnen, rolluiken, dubb.gl. Overd. terras
met riante tuin op zuiden- (40 diep), 2 opritten met aparte
carport en grote garage (9 bij 3,5). Dit pand moet binnen
gezien worden. Kom vandaag vrijbl. kijken ’ 389.000,-k.k.

Doenrade, Bekweg 5,
heden open huis van 13 tot 15 uur

Prima onderh. grote boerderij met besloten binnenplaats
(poort) met grote schuur, diverse stallen en weiland (2140m2). Voor en opzij ingang (hoekboerderij midden in oude
dorpskern, ’249.000,- k.k. Kom vandaag vrijbl. kijken.
Serieus bod gevraagd.

Tel. 046 - 742550
Te k. WOONHUIS, Diester
Steenweg 305, B-3680
Maaseik. Bestaande uit li-
ving, keuken, bureel, badk.,
4 slpks., zolder, kelder, tuin
18 ha., werkplaats 125 m2.
Tel. 09-32.89565144.

Te Genk super de luxe
NIEUWBOUWVILLA te
koop van 1 jr. oud in bosrijke
omgeving op 25 are grond.
Vraagprijs plm. 13.000.000
Belgische Franken. Tel. 09-
-32.89.36.17.54

Onroerend Goed
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Brunssum
Ruim halfvrijst. woonh. met
c.v.-gas, garage, berging en
tuin. Ind.o.a. provisiekelder;

ruime L-vormige woonk.;
eetkeuken met apparatuur.
Betegelde doucheruimte

met vaste wastafel en toilet.
1everd.: 3 slaapk. Toilet met
fonteintje. 2e verd.: bereikb.
via een vaste trap, grote zol-

derruimte. ’ 159.000,-k.k.

Te koop of te huur SITTARD: .
Industriestraat 35 op han-
delsterrein gelegen bedrijfs-
object, bestaande uit show- \
room/verkoopruimte met
verhard terrein, alsmede
vrijstaand woonhuis met 0.a.:
kantoor, kelder, hal.woon-
kamer, luxe keuken, 3
slaapkamers en fraaie bad-
kamer. Uitbreiding is moge-
lijk. Uitv. gegevens en koop-
prijs op aanvraag. Tel. 046-
-510655/529368.

Te Hasselt BUNGALOW te
koop - Spaanse stijl. Hogere
prijsklasse. Tel. 09-32.89.
36.17.54 __
Wij bouwen WONINGEN
voor u vanaf 3.500.000 Bel-
gische Franken. Tel. 09-
-3289361754.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar).
Tel. 046-753367.

Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.

Heerlen-
Heerlerheide

Halfvrijstaand woonhuis met
c.v.-gas, garage en mooie
tuin. Goed onderh. Ged.

dubb. begl. Ind.: o.a. royale
hal, woonk. met parketvloer,
eetkeuken, 3 royale slaapk.,

badkamer, zolder.
Prijs ’189.500,-k.k.

Te k. C-KERKRADE: stads-
appartement op beg.gr. Ind.:
woonk. open keuken, 1 slpk.
douche, w.e. kleine berg.
ook geschikt als kantoor/
praktijkruimte, ’ 92.500,-k.k
Inl.: 09-49.2407.3017.
Te koop of te huur 5.000 m2
industriegrond, verhard en
afrast. te BORN. Te k. uniek
object, landhuis met veel
privacuy met bos, weiland,
visvijver, iets moois te
Maaseik (B). Tel. 09-32.
89866949.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Hoensbroek,

Centrum. Winkel-woonhuis
met achterstallig onderhoud.

’ 129.000,-Tel 045-211536

Kerkrade
Locht 27

Vrijstaande villa, idille, met
gar./bedrijfsruimte, 80m2.

Tot. opp. ca. 1700m2. Geh.
gerenov. c.v. plus ged.

vloerverw. Ind.: hal, w.e. kel-
der, 2 woonkmrs. met 2
open-haarden, kantoor,

eiken keuk. mcl. app. Hobby-
kamer 55m2, 3 slpkmrs.

badk. met ligb. en w.e. plus
zolder. Tel. 045-416473.

Landgraaf
Te huur, ruime halfvrijst. wo-

ning met 50m. diepe tuin,
garage en 3 slpkmrs. Huur-

prijs: ’ 1.200,- p.m. excl.
Mak. kant. L. Janssen b.v.

Tel. 046-335840.
BRUNSSUM, Ringoven 7,
ruime woning met inpandige
gar., in keurige staat, 3 slpks.

’ 175.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
Te k. gevr. vrijst. BOERDE-
RIJ of ouder woonhuis met
stallen of bedr.ruimte (waarv.
1ruimte min. 200m2.). Bij
voork. in gem. Sittard of
Schinnen. Tel. 046-517927.
Gevraagd met spoed,
WOONHUIS liefst met grote
tuin tot ca. ’150.000,-
-opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
Uw HUIS verkopen? Goed,
vakkundig en snel. John
Seegers 0.G., Sittard. Tel.
046-525318. Geen verkoop
in klein, geen kosten.
KONINGSBOSCH, Prinsen-
baan 183-A, hoekh. met ga-
rage, 3 slpks., bwj.'B2,

’ 160.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
SUSTEREN, Feurthstr. 1-B,
goed onderhouden woon-
huis met inpandige garage.

’ 176.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
HEERLEN, ruim app. met 2
slpks., badk., gelegen 1e
etage, goed ligging. Vr.pr.
’125.000,- k.k. John
Seegers 0.G., 046-525318.
BRUNSSUM, Merkelbeek-
erstraat 13, open huis!! open
huis!!. Uitst. gel. vrijst.
woonh., cv, inpandige gara-
ge, beh. tuin. Opp. 550 m2,
2 kelders, L-woonk. (30 m2),
parket, woonkeuken, 3 slpks., badk., douche. Vraagprijs
’240.000,-. Voor snelle be-
slisser scherpe eindprijsü
Deze woning kunt U heden
en morgen tussen 14.00 en
16.00 uur vrijblijvend be-
zichtigen!!

_^

Bunde
lepenlaan, riante halfvrijst.
woning met ruime woonk.

luxe keuken en badk. 4
slpkmrs. overdekt terras,
grote gar. en mooie tuin.

Prijs ’ 270.000,-k.k.
Tel. 043-649070.

HOENSBROEK, Oranje-
straat 5, rustig gel. woonh,,
cv, berging, geïsol. woonk.,
open keuken (31 m2), 3
slpks., badk., douche, zolder-
berging, vaste trap, 4e
slaapkamer Vraagprijs
’139.000,- mcl. compl. stoff.
N.M.W. Quaden & Zn, Ma-
kelaardij onr. oged, Gelrestr.
4, Munstergeleen. Lid NVM,
046-519644.
GREVENBICHT, Nieuw-
straat 47, Hoek Meester
Speestraat. Vrijst. woonh.
met garage en tuin. Ind. 0.a.:
hal met schoonmetselwerk-
wanden, toilet, keuken met
aanb.keuken. Verd. 3 slpk.,
badk. met ligbad, douche,
2e toilet, 2 v.w. Zolder mid-
dels trap, 4e slpk., c.v.-
ruimte. Garage met vaste
trap naar bergzolder. Vraag-
prijs ’229.500,- k.k. Make-
laarskantoor Ruber o.g. b.v.
04498-51900.
Te k. vrijst. BUNGALOW
125 m 2woonopp. 600 m2
grondst. aparte bouwstijl,
goed uitgev., c.v. (olie), hou-
ten plafonds, edelhouten
deuren, open haard, woonk.
60 m2, aanbouwk. Tel. 09-
-49.221463522 of 09-49.
2456755.
Te huur per 15-1-1993, 1-2
pers. app. HEERLEN-
CENTRUM. Huupr. ’730,-
-p.m. Tel. 045-415069.

Waarom verkopen
zoveel mensen uitgerekend door ons hun huis?
* KORREKTE EN DESKUNDIGE WERKWIJZE

* GROOT AANTAL KOOPINTERESSENTEN
* OPTIMALE KOOPPRIJS

* ONZE GUNSTIGE FINANCIERINGEN MAKEN DE
BESLISSING VOOR EEN KOPER MAKKELIJKER
* WIJ VERZORGEN ALLES VOOR U TOT NA DE

ONTVANGST VAN DE KOOPPRIJS
* MEER DAN 1000 TEVREDEN CLIËNTEN

BEVESTIGEN ONS SUCCES
Wilt U uw huis in het grensgebied verkopen, bel ons!

Ook als u zelf niet wilt verkopen, maar een huis weet, dat te
koop is, belt u ons.

U ontvangt dan na de notariële transportakte voor uw
bemiddeling ’ 250,-.

S 09-4924073017 / 045-451291

Wilt u uw huis verkopen !!!
Wij zoeken voor onze klanten eengezinswoningen,
oude huizen en grondstukken in het grensgebied.
IMMOBILIEN DÜSTERWALD.

Tel. 045-351254.

Amstenrade
Achter den Hof.

Fraai gelegen halfvrijst.
woonhuis met garage, tuin-
huisje en mooi aangelegde
tuin. Ind.: hal, toilet, gezelli-

ge woonk. met parketvl.,
semi open keuken met aan-
bouwk. en div. app. 1e verd.
3 slaapk. en badk. 2e verd.

hobbyzolder. Prijs n.o.t.k. Inl.
Henk Dohmen

Makelaardij b.v.
Tel. 04750-18788.

Heerlen:
Vrijstaand woonhuis met c.v.

-gas, grote inpandige
garage (2 auto's) en rondom

tuin. Rolluiken. Ind. sout.:
prov. en bergruimte. Part.:

hal, woonk. met parketvloer,
keuken, bijkeuken, overdekt

terras, 4 slaapk., badk.
Prijs ’ 269.000,-k.k.

Te kööp LANDGRAAF/
Nieuwenhagen, Hoefveld 9.
Halfvrijst. woonh. opp.perc.
ca. 450 m2, 4 slaapk., par-
ketvl., dubb. begl., geh.
geïsol., vr.pr. ’ 239.000,-k.k.
Tel. 045-322395.
ÜBACH o. WORMS, Kantstr.
96, oudere, grote, goed on-
derhouden woning met tuin.

’ 136.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
NIEUWENHAGEN, Oude
Landgraaf 56, appartement
op begane grond met kleine
achtertuin, 2 slaapkamers.

’ 125.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
Te k. riante BOUWKAVEL
Caumerveld, mcl. bouwplan.
Postbus 2651, 6401 DD
Heerlen.
Te k. HOENSBROEK-C
vooroorl. tussengel. ruim
woonh. c.v. gas, tuin, met
vijver en barbeq. achterom
bereikb. Ind.: hal, woonk.
plav.vloer, plus. 27m2, rui-
me open keuken eiken voor-
fr. kelder, toilet, berg. terras,
3 slpkmrs. badk. plus 2e toi-
let, zolder, vaste trap, geh.
pand voorzien van rolluiken.

’ 139.000,-kk 045-210284.
Te k. of te h. WINKEL met
woonhuis en grote tuin in
centrum van Heerlen. Direct
te aanvaarden; 045-724690
Brunssum Nrd. te KOOP,
Leenheerstr. 42 fraai gel.
halfvrijst. hoekhuis m. gar.
Ind.: woonk. en serre, keu-
ken, 4 slpkmrs. douche, zol-
der en provisie kelder. Inl.
045-256388.
SCHINVELD, te k. uitste-
kend gelegen halfvrijst.
Semi-bungalow, inp. garage,
woonk. met open keuken,
badk. met ligbad, toilet,
slaapk. 1e Verd: 3 slpks.,
bergzolder. Perc. opp. ruim
300 m2. Inl. 045-273144.
SITTARD, Bernhardstr. 18
(in het Park). Op uitstekende
lokatie gel. woonhuis (alles
gelijkvl.) met mooie tuin op
zuiden (15 mtr. diep). Alles
in perf. staat, woonkamer
tegelvloer, open haard,
nieuwe witte aanbouwkeu-
ken, nieuwe badkamer met
ligbad/toilet. Moet binnen
gez. worden, ’ 169.000,-k.k
Tel. 046-742550. Jos
Storms O.G. Geleen.

Susteren,
Marktstraat

Goed lopend bruin café (ook
voor andere doeleinden

geschikt) met achterbouw,
ruime boyenwoning en 3

garages.
INLICHTINGEN:

Henk Dohmen
Makelaardij b.v.

Tel. 04750-18788
BRUNSSUM halfvr. woonh.
m. gar., prima ligging. Ind.:
ruime hal, woonk., ruime
luxe keuken, 3 slpkms. badk.
m. ligb, 2e toil., kelder. Zien
is kopen. Vr.pr. ’229.000,-
-k.k. John Seegers 0.g., tel.
046-525318.
KERKRADE te k. tussengel.
woonh. m. aparte zij-ingang,
tuin en kelder. Ind. woonk.
36 m2, keuken, douche en
toilet. 1e verd.: 3 gr. slaapk.,
luxe badk. 2e verd.: gr. zol-
der. Pr. ’ 180.000,- k.k. 045-
-455165 18-19 uur.
MAASTRICHT, Beatrix-
haven. Op zgn. "zichtlocatie"
bedrijfsterrein te koop. Per-
ceelsgrootte vanaf 1.500 m2
tot 5.000 m2. Combinaties
zijn, mogelijk. Koopprijs v.a.

’ 140,- p. m 2excl. B.T.W.
Tel. 045-712255, Stienstra.
KONINGSBOSCH, Molen-
weg. Perceel met kwekerij-
tuincentrum mcl. aanwezige
kweekteelt. Perceelopp. 1.3
ha. Volledig omheind. Koop-
prijs ’ 200.000,- k.k. excl. B.
T.W. Tel. 045-712255,
Stienstra.
HEERLEN, Heerlerbaan.
Perceel bouwgrond ca.
3.350 m2. Front ca. 22 m.
Koopprijs op aanvraag. Tel.
045-712255, Stienstra.
HEERLEN, Jongmansweg.
Bedrijfshal ca. 500 m2met
kantoren te koop. Koopprijs
’195.000,- k.k. Tel. 045-
-712255, Stienstra.
BOUWGROND gezocht
vanaf 600 m2, rustige om-
geving Zuid-Limburg. Offer-
tes a.u.b. Br.o.nr. B-03376,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Heerlen
Halfvrijst. woning, luxe uit-

gevoerd met gar. en berging,
luxe keuken, 3 slpkmrs. en
tuin op het zuiden. Deze

woning moet U van binnen
zien! Vr.pr. ’ 185.000,-k.k.
Mak. kant. L. Janssen b.v.

Tel. 046-335840.
BRUNSSUM/Treebeek,
Schildstraat. Op zeer aan-
trekkelijke winkellocatie te
koop een winkel/woonhuis
met ca. 200 m 2b.v.o. win-
kelruimte en een comforta-
bele boyenwoning. Koop-
prijs op aanvraag. Tel. 045-
-712255, Stienstra.
NIEUWENHAGEN, Hoogstr.
96. Ruim woonh. met 2 in-
gangen, midden in winkel-
centr. Zowel zakel. als partic., ’ 108.000,- k.k. Tel. 046-
-742550. Jos Storms o.g.
Geleen.
SCHINVELD, Pr. Roose-
veltstr. 19 en 21. Groot dub-
bel boeren woonhuis met gr.
tuin (575 m2), veel ruimte,
opknapper, ’ 85.000,-k.k.
Tel. 046-742550. Jos
Storms o.g. Geleen.
NUTH, Stationsstraat.
Onder archit. verbouwd
kantoorpand met zeer pos.
uitstraling te koop. Perfecte
ligging en dito inrichting.
Zeer geschikt voor ass.
kantoor, accountancy, ad-
viesburo. Tot b.v.o. 160 m2.
Koopprijs op aanvraag. Tel.
045-712255, Stienstra.
HOENSBROEK, vrijstaand
landhuis op prima locatie,
zeer ruime woonkamer, app.
keuken, 4 slpkms., div. kel-
ders, ruim perceel, tuin met
priv., opt. isol., elec. rollui-
ken. Kooppr. ’375.000,- k.k.
John Seegers O.G. Tel. 046-
-525318.

■■...„„ ,: i ,_ . ' ——————-———^—^——

Bedrijfsruimte
Te huur

Winkel/bedrijfs/kantoorruimte
Plm. 115 m2. (kelder en berging).
Gelegen vlakbij centrum Heerlen.

Willemstr. 76 t.o. Aldi
Inl. 045-725747.

Te huur aangeb. BE-
DRIJFSHAL 1320 m2. Kis-
sel Heerlen. Totaal geïso-
leerd, verwarming, kantoren
parkeergelegenheid. Inl.
Biallass Beleggingen 045-
-412189 b.g.g. 310557.
OPSLAGRUIMTE te huur
gevr. in Heerlen of omg., plm.
150 m2voor prijsopgave en
ligging bel na 19.00 uur 045-
-715804

Te k. vrijstaand GARAGE-
PAND met woning, show-
rooms, div. kantoorruimtes,
magazijn, werkplaats, ruime
parkeermog., voor- en ach-
terterrein, perc.opp. 1360m2, voorzien van alle hin-
derwetten en milieu-eisen.
Info Amstenraderweg 81 AB,
Hoensbroek.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen & Machines

Romneyloodsen Nissenhutten
In en verkoop, verhuur, verplaatsen, isoleren.

SYSTEEM LOODSEN BOUW BV
Tel. 01892-16195. Fax. 01892-18148.

DECEMBERAANBIEDING VLOER- EN WANDTEGELS
VLOERTEGELS

30,8 x30,8 cm beige per m2’ 21,50
30,3 x30,3 cm lichtgrijs per m 2’ 27,50
32 x 32 cm lichtgrijs gewolktper m 2’ 27,50
34 x 34 cm beige per m2’ 45,-

WANDTEGELS
15 x 20cm wit/mat per m2’ 26,50
15x2O cm wit/grijs perm2’ 33,-
-20 x 25 cm wit lichtgrijs rosé per m 2’ 26,-
-20 x 25 cm beige per m2’38,-

Tev. ruime sort. kachels, open haarden en sierbestrating.
Arnold Oprey

Heerlen, Heerlerbaan 275. Maastricht, Beatrixhaven
Te k. MERBAU raamkozijn
met thermopane, br. 2.20, h.
1.70, 6 mnd oud. Tel. 04457-
-3676.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Te k. 2 KANTELPOORTEN
3.00 m x 3.00 m, 50% glas
en loopdeur. 045-750531.

"Te koop partij nieuwe hard-
houten KOZIJNEN, div.
maten. Tel. 045-750531.
Te k. ijzer DINBALK, I. 6.55
x2ox2ocm.; 2 gar. kantel-
poorten 2.50x2.50cm.; 15
stelprofielen 3.50cm.; 1 be-
tonmolen nw. 140 Itr.; 25
houten balken I. 5 mtr.xlBx--scm. Tel. 045-320550.

Ruime keuze uit 25 gebr.
TOYOTA EN KOMATSU

vorkheftrucks

vanaf 700-2500 kg. met
benzine-, gas-, diesel- en

electromotor. Voor verkoop,
verhuur en service Collé,

Nusterweg 90, Sittard.
Tel. 046-519980.

Te k. SANDWICH-dakp»
nelen; ouderwetse gi«R
ren badkuipen; 'aadpia*.
vorms; electr. slagbo^1;
spiltrap; balken; stenen
planken; tegels; zand, «
Bouwbergstr. 100, Bnii»
sum. Tel. 045-251964; ,
Kanteldeuren en roll**.
bestellen? STRATEN v<*
rendaal bellen. Ook voor "dustrie. Tenelenweg °~'
Tel. 045-750187. ___^-
Te k. BIELZEN, ’ll.- té
Nusterweg 100, ind-terr.ni"-
Sittard. Afh. tussen Bj6jjH^
Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raak>
uw oude spulletjes 't sne
kwijt. Piccolo's doen va»j
wonderen... Probeer ma» ]
Tel. 045-719966. \

Bouwen/Verbouwen !
Te koop

Palletstelling j ,
n prima staat in dieptes van 70-90 en 150 cm. Le9|*L i<enlengte 350 cm. Hoogte van 340 cm. en 680 cm. Sta11 (
ters 340 cm. ’ 87,50 p.st. Legbalken 350 cm. ’ 37,50 psl ,

Stalen legbordstelling
jo goed als nieuw. Bruynzeel 300 cm. hoog 50 cm. diep' |
egtïorden pr./ 125,- p.m. Gegalvaniseerde legbordsteW'* i
Diverse maten v.a. ’ 75,- p.m.

Rockmart, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. ,
Heftruck huren?

Frissen b.v.
bellen

04406-40338
Vroenhof 92, Valkenburg

Komatsu dealer

In/om de tuiii^ \
IMPREG Tuinhout b.v. I" £ I
Cramer 18, Heerlen. "r, I717733 bijna alles voor "■ ,
tuin. Bezorgen mogelijk^^^ i
DOMPELPOMPEN *£ !
kelders en vijvers, 7.000 "per uur, 220 V, ’ 225,--?
Knops, Rijksweg Zuid I!r'
Sittard. Tel. 046-5127ia^
Als u ons voor 12
's morgens belt, staat u
PICCOLO de volgende ö«
al in het Limburgs Dagb|a"
Tel. 045-719966. J

HEERLEN
DOUVE WEIEN

Aan dezuidkant van Heerlen is,
tegenover het De Weverziekenhuis en
met uitstekende verbindingen naar het
stadscentrum en dedoorgaande
verkeersroutes, het plan Douve Weien
gesitueerd. In ditplan heeft hetAbp een
complex van 128 huurappartementen, in
4 typen gerealiseerd. In dit complex zijn
regelmatig appartementen te huur.

Omringd doorgroen, een parkeerterrein
en een afsluitbare parkeergarage voor
40 auto's, biedt het uit 16 woning- /
verdiepingen bestaande gebouween
riant uitzichtover de omgeving.
Er zijn 4verschillende typen met 1 of
2 slaapkamers, gesloten ofopen keuken,

.1 of 2 balkons, ruime woonkamer,
badkamer met vaste wastafel en ligbad,
toilet, inpandige bergingofberging op de
begane grond en een ruime hal.
De woningen zijn degelijk afgewerkt (o.a.
met hardhout) en optimaal geïsoleerd.

Huurprijsvanaf ’ 609,70 per maand,
(excl. servicekostenen overdekte
parkeerplaats).

/ /m. Valkenburgerweg25A
Mcrui 6411 BM Heerlen.
IMbUU Telefoon 045-710909.

/jiÊwiiiß]

Publikatie IjlLilmÉ Algemeen burgerlijk pensioenfonds #

Jehuis in dekrantbrengt mensen over devloer.
Ende makelaar weetvan wtoitn enkranten. .
K#^_ STICHTING
Kt KINDEROPVANG

BRUNSSUM

Te huur gevraagd: WOONRUIMTE*
voor tijdelijke uitbreiding van kinderdagverblijf, voor rnirl
maal half jaar in Brunssum.
U kunt voor meer informatie contact opnemen met kinde
dagverblijf De Rollebol, Brunssum, tel. 045-274020.



mens verliest in zijn slaap gemiddel
een halve liter vocht. Overdag ver-
dampt dit vocht weer uit het bed.
Maar het is daarom wel zaak een
dekbed steeds goed te luchten. Bui-
ten, maar niet in de volle zon en
evenmin in een vochtige omgeving.

* H.a" alle Nederlanders slaapt nu on-
beHeeRr.7o Procent onder een dek-
dat y Jongeren onder de dertig is
enr, Percentage zelfs 90. Dit is een

«do? me groei vergeleken met een
9 ?0 *Jnjaren geleden: toen sliep nog

(je P^eent van onze bevolking on-

Krakende trap: winterkwaaltje
DOOR MAR GROEN

Een donzen dekbedvan goede kwa-
liteit gaat tien tot vijftien jaar mee
en hoeft slechts eens per vijfjaar te
worden gereinigd. Een eenpersoons
model kan meestal gewoon in de
wasmachine worden gewassen, bij
voorkeur met een fosfaatvrij was-
middel voor fijn wasgoed, op 60
graden. En het bed wordt weer
prachtig luchtig als het daarna ma-
chinaal wordt gedroogd.

Onlangs is in Duitsland groot-
scheeps wetenschappelijk onder-
zoek gedaan naar huisstofmijt en
allergie. Daaruit blijkt dat donzen
dekbedden geen gunstige omge-
ving vormen voor huisstofmijten.
Dit komt doordat het dekbedtijk
zeer dicht is geweven. Daar kan de
mijt moeilijk doorheen dringen. Bo-
vendien blijkt de snelle warmtetoe-
name tijdens het slapen en de snelle
vochtigheidsafname bij ventilatie
overdag, geen plezierig klimaat
voor de mijt te zyn. Wie dus aller-
gisch is voor huisstofmijt hoeft het
donzen dekbed niet te schuwen.

Huisstofmijt

Grotere, tweepersoons dekbedden
kunnen het best naar een gespecia-
liseerde wasserij of stomerij worden
gebracht. De huishoudelijke was-
en droogmachines zijn hiervoor te
klein.

# Het moderne dekbed is licht, luchtig en warm.

J*en. en d°ns leggen een lange

'* lan|at voordat ze in een dekbed be-
-18 êan 6n' We kennen kippeveren,
* ben 6n eendeveren. Kippen heb-
* gan7geen dons' in tegenstelling tot
' (kun en eenden die in het water
,l (ja nen) leven. Kippeveren worden
,i brjuf1 nooit voor dekbedden ge-
il sens ho°gstens voor (sier)kus-

, ciale lati!e kiPPeveer krijgt een spe-
\ Hiep krult>ehandeling om hem
i eend Volume te geven. Ganze- en
t der» 6u 6ren zi->n bestemd voor duur-
i 2e l hoofdkussens en dekbedden.

2e een wasbehandeling om
,ccn e ontyetten. Na voordrogen in
1 tfrn., c,entrifuge komen ze in een

foet rommel- Hier wordt stoomjetl
,een temperatuur van 140 gra-

V 0,lnSeblazen waardoor ze tevens
Saann gesteriliseerd. Vervolgens
w e veren naar een koelkamer,
geu J}3 ze in een machine op dons-

Worden gesorteerd. Dit ge-
bijjO^ met lucht. De zware verenWh achter- het lichte en zuiver-
com wordt naar het laatste
bl Partiment van de machine ge-

Normen
"ftaal Zen dekbed wordt niet hele-
fe v "^et donsjes gevuld. Maar om

dat er bÜ de fabricage
èr Wat wordt aangerommeld zijn
taar etteliJk vastgelegde normen
]irodaan met veren of dons gevulde
8e ] u*ten moetenvoldoen. Als eni-
«eze din EuroPa heeft Nederland
ten ■,!lorrnen officieel vastgelegd in
C selbesluit
'(j 0 ,dekbed mag de benaming
etlt

s hebben als minstens 65 pro-
best Van het gewicht uit echt dons
..aal**" Bij Verig dons' moet mini-
iuivp jprocent van het gewicht uit

di s bestaan- Voor '3/4 dons'
het e " minstens 30 procent van
Éa ,?e^icht zuivere donsjes betreft.
L "alfdons' staat voor dekbedden1 ' minstens 15 procent zuivercoris.

t^ benamingen halfdons en 3/4Us wekken vaak verkeerde ver-
achtingen. Het is niet zo dat hier-
P de helft of driekwart van het
jj.*i.cht uit dons bestaat. Die aan-'ding slaat namelijk op het volu-
j|e, aan dons. Een goed donzen
Wr- veel dons van een g°ede
b auteit) is uiterst licht in gewicht.
»OüHlichter het is, des te beter■ udt het warmte vast.

Foto: GPD

Is de achterkant van de trap goed
bereikbaar, bijvoorbeeld in een
kast, dan kan de ingreep het best op
die plek worden uitgevoerd, voor-
opgesteld dat de daarbij nodige
hulpmiddelen niet in het zicht zit-
ten.Lijmhulpje

van Bison

Hoe komt het dat de houten trap in
ons huis juist aan het begin van de
winter kraakgeluiden gaat produce-
ren, terwijl hij daarvoor nauwelijks
iets van zich liet horen? Die vraag
komt van een lezer, die er meteen
de vraag aan verbond: „Wat doe je
ertegen?" Ongetwijfeld nebben tal-
loze andere mensen last van dit ver-
schijnsel.

een wastafel een hoekregelkraan te
(laten) monteren bespaar je jezelf
een heleboel narigheid. Als de
kraan lekt moet in veel Nederlandse
huizen de hoofdafsluiter van de wa-
tertoevoer worden afgesloten om
zon herstelklusje te klaren. Heb je
hoekregelkranen onder de wastafel,
dan hoef je die alleen maar af te
sluiten, terwijl overal elders ge-
woon de watertoevoer in stand
blijft.

Veel moderne kranen hebben een
uitneembaar en gemakkelijk te ver-
vangen binnenwerk. Raakt dit ech-
ter defect, dan weet je,als jezonder
die kraan naar de winkel stapt
meestal niet precies welk binnen-
werk in de kraan past. Kun je die
kraan, na de hoekregelaar te heb-
ben gesloten, meenemen dan is er
geen enkel probleem.

Hoekregelkranen hebben nog meer
voordelen. Als de straal uit een
kraan al te krachtig stroomt kun je
die intomen. Dat voorkomt hinder-
lijk geruis in de leiding en het le-
vert, met een simpele handomdraai,
ook waterbesparing op.

’Zichtkant’

Een tegen de muur geplaatste trap-
boom die niet goed aansluit (ook
een bron van gekraak) kan aange-
perst worden door in de spleet tus-
sen boom en muur houten wigjes te
plaatsen, fors met de hamer inge-
tikt.

Het is, voor zo ver ons bekend, nog
niet eerder voorgekomen dat een
lijmfabrikant ook het bij lijmklus-
sen benodigde gereedschap lever-
de. Bison kwam op het idee om
daar eens iets aan te doen. Het pas
verschenen lijmklemmetje is vooral
bedoeld als hulpje bij kleine repara-
tieklusjes, in de modelbouw, en
dergelijke

De oorzaak van dat seizoengekraak
ligt voor de hand: de verwarming is
weer aan en het hout van treden,
stootborden en 'bomen' van de trap
verliest langzaamaan een deel van
het vocht dat er in de maanden
daarvóór in is verzameld. Daarbij
treden spanningenop die de verbin-
dingen van de diverse onderdelen
los werken.

Wanneer de anti-kraak ingreep aan
de 'zichtkant' van de trap moet wor-
den uitgevoerd, is het zaak de tre-
den op die plaats vaster op de stoot-
borden te bevestigen. Er zijn diver-
se methoden. Is de trap bekleed
met vloerbedekkingsmateriaal, dan
moet de reparatie onzichtbaar uit-
gevoerd worden. 'Onthoofde' spij-
kers worden met een drevel on-
zichtbaar 'doorgedreven', althans
wanneer het tapijt een pool van vol-
doende hoogte heeft.

De gewone lijmtangen, zelfs de
kleinste types, zijn vaak te 'grof om
bijvoorbeeld een afgebroken oor
van een porceleinen kopje op- zijn
plaats te houden tot de lijm vol-
doende uitgehard is, of om de on-
derdelen van een vliegtuigmodel-in-
aanbouw 'in de steigers' te zetten.

Wanneer het niet echt hinderlijk is
kun jehet gekraak voor lief nemen,
maar als je allerlei treden moet
'overslaan' om hevig gesteunte ver-
mijden is het wel tijd om er iets te-
gen te doen. Wat en hoe, dat hangt
van de situatie af.

overzichthypotheekrente
Daarbij bedient men zich vaak van
wasknijpers, elastiekjes en andere
kunstgrepen.

Hypotheekrente 8 december 1992.
De fluctuaties van derente op de kapitaalmarkt zijn minimaal. De
afgelopen week was er sprake van een licht dalend verloop. Wij no-
teerden geen wijzigingen van de hypotheekrentetarieven.
rentepercentages

rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. inpet. constant
Naam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,80 4,88 3,36
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,80 4,88 3,36
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 8,80 4,88 3,36
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,10 5,95 4,83
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 8.60 5,62 4,57
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,50 4,70 3,22
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,40 4,63 3,16
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 8,40 4,63 3,16
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,30 5,42 4,41
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,20 5,36 4,36
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,00 5,07 3,53
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,00 5,07 3,53
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 8.30 4,58 3,13
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 8,20 4,51 3,08
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 8,20 4,51 3,08
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,10 5,29 4,30
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,00 5,23 4,25
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,70 4,86 3.35
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,80 4,93 3,41
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 8,70 5,69 4,62
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,50 5,55 4,51
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 8,60 4,74 3,26
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 8,60 4,74 3,26
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,40 4,60 3,12
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,70 4,80 3,29
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 8,50 5,55 4,51
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,30 5,42 4,41
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 8,80 4,84 3,32
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 8,80 4,93 3,41
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 8,80 4,93 3,41
ING BANK spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,80 4,88 3,36
ING BANK spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,80 4,77 3,21
ING BANK arm. hyp. 1 jaar 1,00 8,80 5,75 4,67
ING BANK arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,60 5,62 4,57
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,70 4,85 3,34
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 8,90 4,98 3,46
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 8,90 4,98 3,46
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 8,70 5,58 4,52
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,50 5,45 4,42
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 8,80 4,91 3,39
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 8,80 4,91 3,39
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 8,80 4,91 3,39
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,00 5,88 4,78
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 8,60 5,62 4,57
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,70 4,80 3,29
SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 8,90 4,94 3,40
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 5,95 4,83
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,50 5,55 4,51
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 8,70 4,84 3,34
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 8,60 4,77 3,28
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 8,50 4,70 3,22
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,70 4,80 3,29
Bouwf. Hoevelaken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 8,50 4,72 3,24
Bouwf. Hoevelaken arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,30 5,42 4,41
De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

" Hoekregelkranen worden in Nederland nog niet vaak toege-
past. Foto: GPD

Het Bison lijmklemmetje, vervaar-
digd van kunststof, pakt de materia-
len voorzichtig vast en laat zich
dank zij twee lange draadspindels
eenvoudig onder lastige hoeken
plaatsen. De klemmen worden per
twee stuks geleverd, plus een bo-
demplaat voor bevestiging op tafel
of werkbank.

Kerststerren blijven
tang na december goed

Hoekregelkranen
praktisch voor
alle sanitair

Er zijn in ons land nog niet zo veel
sanitair-installateurs die bij het in-
richten van een badkamer of toilet
als vanzelfsprekend hoekregelkra-
nen toepassen. Misschien weet de
gemiddelde consument niet eens
wat hoekregelkranen eigenlijk zijn.

In Duitsland en België bijvoorbeeld
ligt dat heel anders. Daar vinden ze
dat je er gewoon niet buiten kunt.

En in de praktijk bieden hoekregel-
kranen, in verhouding tot de be-
trekkelijk geringe kosten zó veel
voordelen dat het onbegrijpelijk is
dat ze in ons land nog steeds niet
zijn ingeburgerd.

Ze vormen de veiligste, snelste en
fraaiste verbinding om sanitaire ap-
paratuur op de waterleiding aan te
sluiten. Door byvoorbeeld onder

Bij ééngreepsmengkranen kan er
een drukverschil optreden tussen
de aanvoer van warm en koud wa-
ter. Met de hoekregelkraan kan de
juiste verhouding tussen warm en
koud worden ingeregeld.

Als je nieuw sanitair laat installe-
ren, of het zelf doet, vergeet die
hoekregelkranen dan niet. Ze be-
sparen heel wat ellende en heen en
weer rennen naar de (veelal lastig
bereikbare) hoofdafsluiter. Op de
totale prijs van de installatie maakt
het nauwelijks iets uit.

dekbedden hoeven niet
*ch?rHZo uitvoerig te worden opge-
Vr d als die uit het sprookje van
£ °uw Holle. De inhoud zakt niet
de?0a kelijk naar één kant omdat
L e in banen of hokjes is

ten- Dagelijks even op-
'e v i

en is meestal voldoende om
*Ul] ° mineus te houden. Als de
je ',ng na verloop van tijdeen beet-
''itk is geworden kan de droger

ISt krengen. Ongeveer een
Cr laten draaien in de koude

ie , en het dekbed heeft weer zijn, herige volume terug.

Luchten
§jws is uitstekend in staat li-

atïisvocht op te nemen. leder

Zon setje kost in de winkel onge-
veer een tientje. Wie modelbouw als
hobby heeft zal veel plezier hebben
van meer dan één setje, zodat een
flink aantal verbindingen tegelijker-
tijdkan worden aangeklemd.

licht mogelijke plek, liefst in de zon
(dus niet voor eenraam op het noor-
den) en tamelyk veel water. Geef
haar ook om de drie weken wat ka-
merplantenvoedsel in het gietwater.
Dan redt ze het wel.

42j t
OZe vensterbanken prijken in

&ojn IJd de kleurige kerststerren of
°bvaii as' Die Planten met hun
°1v 0 schutbladeren blijven
Ujjïe °^stelbaar lang goed. De eigen-
en* 7°emPJes zitten in het een-

tri. ij hestaan uit napjes waarin
draden op een steeltje aan-

Waar° ElJn, en een vruchtbeginsel
w °P eén vrouwelijke bloem. De-

dtbevrucht door insekten die
tro^i nectarklieren worden aange-
gebeifn' Dat kan ook binnenshuishet vn" door de 'fruitvliegjes'. In
V°rmioTiaaT ontdekt u dan een bes-
V0 vruchtje tussen de groeniguende schutbladeren.I
Wst« lve eeuw geleden was er vane«ren als Plant nauwelijks
ter ai kon men toen de kerst-
tenwS !"Übloem kopen, zoals te-
r°k nt? T ulg ln de decembermaand
Heid k et geval is- De houdbaar-
-4 rii natuurliJk veel en veelkorter
Vk l

van de Plant. Ze gaan een
J ' h°oguit twee weken mee.

Zon
uPhoZK- P°Pulaire kerstster,

s&n pp a Pulcherrima, mag alsV ulmakkelijke kamerplant wor-"eschouwd. Geef haar een zo

Van oorsprongkomt de plant uit de
vochtige bergstreken van Mexico
en Midden-Amerika. Ze wordt hier
vermeerderd in kassen en er komen
steeds nieuwe cultivars bij. Er zijn
nu ook mini's. Heel decoratief zijn
ook de planten op stam. Let er bij
aanschaf op dat er nog voldoende
echte bloempjes in het hart van de
plant aanwezig zijn.

" Witte kerststerren zijn in korte tijd populair geworden.
Foto: GPD

de kerstster pas in januari/februari
'bloeien.
Eigenlijk is de kerstster een zoge-
naamde wegwerpplant. Voor de
kosten hoeft u zich al die romp-

slomp dus niet op de hals te haleriv
Kerststerren zijn namelijk goedko-
pe kamerplanten, al kunnen ze wel
degelijk een voornaam tintje aan
uw kerstversiering geven.

Wanneer de bovenste bladeren van
kleur veranderen is uw opzet ge-
slaagd. Geef dan meer water èn bij-
voeding (eens in de drie weken).
Zonder korte-dagbehandeling zal

lokbladeren. Voordien zijn de echte
"bloempjes al verdwenen.

Overhouden
Mensen met groene vingers kunnen
de kerstster overhouden en op-
nieuw tot bloei brengen. De takken
worden dan tot op een derde terug-
gesnoeid, de potkluit (die enkele
dagen droog is gehouden) wordt
uitgeschud en in een nieuwepot ge-
zet. De snoeiwondjes moeten met
sigare-as of houtskoolpoeder (norit)
worden gedicht.
Het grondmengsel bestaat uit 3 de-
len bladgrond, 1 deel klei en 1 deel
oude (zwarte) of gedroogde koe-
rnest. Goed aangieten en nieuwe
loten tot op 10 cm terugsnyden, om
een bossige plant met veel 'bloe-
men' te krijgen.
Om bloei rond Kerstmis te bereiken
dient u, zoals de kweker doet, de
plant een korte behandeling te ge-
ven. Vanaf half augustus zet u dan
de kerstster minimaal 14 uur per et-
maal in het donker en u houdt de
potkluit droger.

Het lijkt misschien wat vreemd dat
deze Mexicaan tamelyk veel (lauw-
warm) water vraagt. De grote blade-
ren, die in het midden vaak ver-
smald zijn, verdampen in de warm
gestookte huiskamer veel vocht. De
potkluit mag echter ook weer niet
te nat worden, want dan zouden de
wortels gaan rotten waardoor de
bladeren geel worden en afvallen.
Let op aantastingen als wolluis, wit-
te vlieg, spint en schildluis.
De kerstster gaat maanden lang
mee. Een symptoom van verval is
het groen worden van de gekleurde

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELFVraag naar echt dons neemt toe

Zeventigprocent Nederlanders slaapt onder dekbed
f Hmburgs dagblad woonblad

Zaterdag 12 december 1992 "39

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE
DOOR THEAWAMELINK

Stooktabel week:
van maandag: 30 november t/m zondag: 6 december 1992

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruik kost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 1 nov.
van: (meterkaart 1992 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)

800 22 ’ 11,66 104
900 24 ’ 12,72 116

1000 27 ’ 14,31 129
1100 30 ’ 15,90 142
1200 33 ’ 17,49 155
1300 35 ’ 18,55 167
1400 38 ’ 20,14 181
1500 41 / 21,73 193
1600 43 ’ 22,79 206
1700 46 ’ 24,38 219
1800 49 ’ 25,97 232
1900 52 ’ 27,56 244
2000 54 ’ 28,62 257
2200 60 ’ 31,80 284
2400 ■ 65 ’ 34,45 310
2600 71 ’ 37,63 335
2800 76 ’ 40,28 360
3000 81 ’ 42,93 387
3300 90 ’ 47,70 426
3600 98 ’ 51,94 464
3900 106 ’ 56,18 502
4200 114 ’ 60,42 542
4600 125 ’ 66,25 593
5000 136 ’ 72,08 645
5500 149 ’ 78,97 708
6000 163 ’ 86,39 772
6500 176 ’ 93,28 837

Tip: Oude ketel? Uw energiebedrijfrekent uit wat een nieuwe beSpaart.

NeH iklDed heeft in de afgelopen decennia een zegetocht door

* tiat6r- gemaakt> zowel dat van dons als van synthetische
I ren u lalen' dommige mensen zijn allergisch voor dons, ande--1j" kunnen juistniet tegen synthetische vullingen. De laatsteen neemt de vraag naar dons opnieuw toe.



| fl Wllï(lll]imm\ 0 u. KERKRADE

M I " woonhuis met garage =

boyenwoning, achterom bereik- tuur. Drie slaapkamers, s
WmÈF^3 ~ baar. Woon-/zitkamer en drie badkamer met douche, v.w. en 2e toilet. Zolder via ='ng al slaapvertrekken Zolder bereik- schuiftrap bereikbaar. Pand is geheel onderkelderd.

I°l Sf! ba3r Vla VaSte 'raP | Prijs ’ 185.000,- k.k. | |

IMBÊBi Ixaa^jÈk. Lindenlaan 100
! . MSmm mé - ~ jmH. Dubbel (hoek)huis met win- j

¥kW J . i» -■; _^jm HEERLEN ÈrmÈt mm kel/woonruimte en garage. S
mmvMMMMM^Mmfm De HesselleDlein 17 ■ iJUttfl I entree, met gang naar j

■p^^^SHHMHI Tussengelegen karak- Hm I eetkamer en toilet. Winkel- Ë

ll DroviliekeWer eha|bmei kamer en keuken' Zestal sla^ertrTkke^oMe^verdlt |MMHIBd ToeaLTa naar wc^nTa P'n9 me' 0a dak,erras en keuken. Deze E
WÊÊ mer ensuTe enïuZl' verdleP|n9 is als separate wooneenheid in te delen. Zolder =

mer. Dichte keuken met" 259 O^kf"**""" 8" manSarde" ï| Totaal vijf slaapkamers en vaste trap naar zolder. amer' P",S f 25900°.- kk- S
Prijs / 209.000,-k.k. |— " —— 1 S

5 ~JftjjÉj I Ruim woonhuis met dub- jjJÉBJa I Halfvrijstaand woon- |j
1 fp4ft4fmmmWWm I I bele 9ara9e< werkplaats. 9 huis m^t garage, =MJfcajSffljflrfl E magazijnen en kantoor- I overdekt terras en

I ruimten. Indeling woon- I I 9rote zijtuin. Indeling: =I huis: kelder, hal met toilet, I hal met marmervloer, SSflß | gezellige woonkamer met | gastentoilet en trap =
£ IBM Hl parket en open haard, rui- naar verd|eP,n9- T-vormige woonkamer met boeren- S
■me eetkeuken met toegang tot een stadstuin. Vijf slaapka- Parket. ged. open keuken met tegelvloer en voorzien =
■ mers en badkamer met o.a. ligbad/douche Zolder Prijs van div' ir|bouwapparatuur. Drie ruime slaapkamers, =iS ’ 275.000,- k.k. badkamer met ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder middels =||| vliezotrap bereikbaar.

mmmÈJl^^U MiddelburSstraat 3 V-mM SCHAESBERGIS -mmmWÊm H.-E1 «.^J Tussengelegen , _.£W*5 (Landaranfl I Pomknol 7 =I woonhuis met tuin ,jg| ïT | Tussen e? en^ woonhuis S

met witte lametvloer, keuken me?"div. ap^aratuu^ WÈ mWÊmÊtI ?as'entoilet e" berging. |;S slaapkamers, badkamer met zitbad, v.w. Vliezotrap kITL'^TT"' "" 'M Verd|ep|ng: slaapkamer, =
naar bergzolder. Pand is geheel onderkelderd en 3? Taokamers *"" 9" ** verd,epln9: !jl 1 deeltelijk van rolluiken voorzien. Prijs ’ 109.000,- k.k. | P.y|/ug 500 - k.k. 3

I open haard en aansluitend garage^rginge Dichteekeukeen ,„„ „aQr H w °5 £e verdieP'n9 en vas,e I| met apparatuur en veel bergruim.e.Verdieping met toNet p^7%^lm t\TB mansardekamer-
is twee slaapkamers, waarvan een met ligbad. Separate ' S
|= badkamer met douche.II Prijs ’ 239.000,- k.k.

;? KERKRADE (Eygelshoven), Veldhofstraat 138; Bouwgrond nabij centrum. Circa 460 m 2oppervlakte en in mmWÊ mWÊk^kWmmimwmmWaWfm*9MWMMM9M9M9Mf =: talud gelegen. Geschikt voor type drive-in-woning/terras- m BT^BVITTT^I m —; woning. Prijs ’ 69.000,- k.k. ■ 5

■ m%* m*A JÊLm KERKRADE " =(Eygelshoven), HEERLEN, Oude Veemarktstraat 4
!= MP Veldhofstraat 140 Winkelruimte ca. 150 m 2op de begane grond met toi- §

Halfvrijstaand herenhuis letgroep. Het souterrain is als keuken ingericht. Het Smet garage en tuin. En- object is o.a. geschikt als biljart café-restaurantje, kof- =|
tree met garderobe en fjeshop etc. Huurprijs ’ 21.000,- p. jaar.
studeerruimte, betegelde ' —I = I
naar kelders, gastentoilet 1 I I!|Gi3K3B Sl"°D„ , , S.

j= en verdieping. L-vormige woonkamer met houten vloer en ■
_ _l ruisiraai/Kunestraai

= houten vloer. Dichte keuken met parketvloer en voorzien L.l 1 L'STZbJ» ï.'".k!"' f„ „°^üTa 1 =1 van div. apparatuur, bijkeuken met toegang naar terras en fl -JZW K. S^nZLTS"' =
"= tuin, 5 slaapkamers, badkamer met ligbad, v.w. en 2e toi- fttf-VIVHI oerClaktetó cl 200 m "en =,S let. Royale bergzolder en twee mansardekamers, vliering. V| de frontbreedfe is ruim ?0 I
= KERKRADE WE«?T t6n V3n Ca- 70 en 50 1

(Gracht) ■'■
welke middels de Pul|estraat bereikbaar zijn. Gedeel- 5

--ggElisagracht 26 Huurprijs6/ S^.OOOr per jaar. S"= MrilßJ ■ n woonerf gelegen wo- '■ ning met berging aan de =■ voorzijde. Entree met gar-
= —''"HtarfW^a I derobe naar open keuken■en ruime woonkamer met Wil won vort TJtoegang naar de achter- "' *J VWllalZll %J— tuin. Trap naar verdieping, alwaar drie slaapkamers, een m^m g> ,
!= badkamer met ligbad, v.w. en toilet. De achterzijde is vrij pr€ttls*€ T€€StuClfi*€n.= gelegen en biedt optimale privacy. »,| Prijs/159000, kk en een gelukkig 1993!

L^mmmW , : mer en keuken aan de A\t, I") g~^ IV/f'^.l^^l^.^^—.Jl* =
K« voorz.de teeldewoon #j K( IVm XPI MTf11 I ïI kamer met toegang tot de WLWL

de bevindL^achtemjin Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen, WTfl: is middels een pad bereikbaar. Op de verdieping bevinden Scharnerweg 1168, 6224 JK Maastricht,
S zich drie slaapkamers en een betegelde badkamer met tel- 045-712040, NVM —| o.a. ligbad, v.w. en 2e toilet. Prijs ’ 165.000,-k.k. 043-636655. A.J.M. Sijstermans .m*mj*«\ S

jtiuiii jiJtuiiitiiiiitJitJiitJfJiijiijiiiiiiiiiitiiijiitijiiiiiiiiiiiijjiiiiiiiijiiijiJiijiiiJtJiiJiiiiJiiijiijiiiiiiiiiijiiiJMtjiiiijiiiiijiitiftiiiiiiaiiiiiiijiiiiittiiiji^
" i ■ ■ ,

I Herkent u dit beeldmerk van De Hypotheker, dan is dat een

J^JU M^È I \L m Boed teken. U weet dan dat ute maken heeft met een

hb ■ m mm m, m ongebonden hypotheekadviseur, die al evenmin betrokken is

mm mM mm IYJ bij de aan- en verkoop van onroerend goed.
■ ~* Wèl is De Hypotheker aangesloten bij De Hypothekers

0
Associatie, de toonaangevende organisatie van onafhankelijke
hypotheekadviseurs in Nederland. Dat stelt hem in staat

zaken te doen met alle banken en hypotheekinstellingen.
Gratis zoekt hij met u uit welke van de meer dan 500

hypotheekvarianten het beste bij u past en bij wie u het
voordeligst uit bent. Daarna regelt hij kosteloos 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.
De Hypotheker Maastricht, Markt 28, HG. van den Boom, 043 - 255252.

. De Hypotheker Heerlen, Bongerd 22, R.P.H. Haesen, 045 - 741454.
De Hypotheker Sittard, Linde 18, R. Meijer, 046 - 525252.

-l^M^^^HaH Ik lees de|W- ~- WIW krant
■■■■■■■IB^^^^^^^^H in deklas

Mk'fffflfffflflfffflffTffniffill Stichting Krant in dtKlas

b^ks^eSM ÉriiPlfiPi'Rntl lpWwp4iiË! TtutuoiMmM

Limburgs

lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
HULSBERG

SS se ruimtes + garage. 1e verd.: woonkamer, keuken, I
SB dakterras, 3slaapkamers + badkamer; 2e verd.: zol- i= derruimte. === Aanvaarding in overleg. SS
11 I RANSDAALJ^ fl (Kndaal== ’ 340.000,-k.k. =

W^ IM NIEUWBOUW =s
= Söf lillllßlllllll SEMIBUNGA-
-3= *A —■■■■■■—81-TTT^^r LOW' '"houd ca. =m $%L JOTJj | LA 650 m3> gron,d- =

= Ind.: sout.: 9.50 x 3.90 hobby/garage; begane == grond: royale hal, living 45 m2, 2e living (tuinkamer) =s| 16 m 2, keuken, 1 slaapkamer 16 mz + badkamer; 1e =| verd.: 3 slaapkamers resp. 14, 11 en 8 m 2, badka- =| mer met ligbad, vaste wastafel en toilet. Er kan op =| korte termijn gestart worden met de bouw.

I BEDRIJFSPANDEN 1

fond, verlichting en verwarming. 10 eigen parkeer- ==| plaatsen. Woonhuis via aparte entree bereikbaar. == Ind.: beg. gr.: hal, toilet; 1e verd.: woonkamer met ==SS dakterras, keuken (gesloten), 1 slaapkamer, stu- === deerkamer en badkamer; 2e verd.: 3 slaapkamers == en zolderruimte. Aanvaarding in overleg.

" Makelaar o.g. " Taxaties

" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

| makelaardij Wk |
i ''mw'mk Hoolstraat 42, Voerendaal■ CU3 mm-mmmm |

NVM Met een NVM-makelaar MI [makelaar] koop jezonder zorgen. 3=^
■illlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll^

Jehuis in de krantbrengt mensen over devloer.
En de makelaarweel vanwanten enkranten.

/ y^ »0e makelaar in tevredenheid**

beheer/verhuur o.g. " makelaardij ♦ taxatie* _
" hypotheken - assurantiën

——^» ,^—9^^^\^M^rmT^m^tM\m
HEERLEN/BEKKERVELD: ■l^^U^^^^gl
"Ruim degelijk mWmmm^kWmmmmmmmm
halfvrijstaand herenhuisI'
Ind. Kelder, hal, woonk. dichte keuken, buitenberging (6x4).
4 slaapk., badk. Zolder. Perc. opp. 260 m2. Ged. roll.
Aanv. in overl. Vraagpr. f. 175.000,-k.k.

HEERLEN: "Aan groenvoorziening gelegen leuke
moderne woningI"
Ind. hal, ruime woonk. m. open keuken, berging, 2 slaapk.,
badk. Bwjr 1986. Geïsoleerd en dubb. begl. Aanv. in overl.
Mog. rijksbijdrage f 7.500.- Vraagpr. f. 112.500,-k.k.

HEERLEN:
"Markante villa metrieten dak op 1002 m' grond"
Ind. kelder, vestibule, woonk. (±4O nV) met parketvl. en
prachtige schouw, dichtekeuken, eetkamer (20 m 1), werkk.,
bijkeuken, berging, 5 slaapk., badk.. Zolderberging. Ged. roll..
Bwjr. 1921. Achtertuin ca. 35 m. diep, grenzend a/h Aambos.
Op loopafstandv/h centrum. Aanv. desgewenst op korte
termijn.

Vraagpr. f. 369.000.-k.k.

EYGELSHOVEN: "Leuk gelegen, modern woonhuisl"
Ind. hal, ruime woonk. keuken, bijkeuken/berging, 3 slaapk.,
ruime badk. Zolder Bwjr 1985. Geïsoleerd, ged. dubb. begl.
en grotendeels voorz. v. roll. Achterom bereikb. Vloerbed.
geh. woning blijft liggen. Overname subsidie mogelijk .
Aanv. in overleg. Prijs f. 145.000,-k.k.

HOENSBROEK: "Split-level woning met inpandige
garagel"
Ind. hal, verwarmde gar., zeer ruime woon/eetk. m. mod.mr. en alleapp., woonk., 3 slaapk. opkamertje, badk., apart
toilet, ged. dubb. begl. en roll. Aanv. desgewenst direkt.

Vraagpr. f, 137.500,-

HOENSBROEK: "Uitstekend gelegen halfvrijstaand
herenhuis met ruime garagel"
Ind. hal, mooie woonk., keuken m. mj^L mr., 3 slaapk., ruime
badk. Grote|ayert|jff\Cs<rt l^P m mogelijkh. voor
4e slaapk. flubb. begl. en ankerloze
woningscheldende wand. Alle ramen/kozijnen in hardhout.
Bwjr, 1989. Aanv. direct Vraagpr. f. 189.000,-k.k.

MAASTRICHT: "Prachtig appartement in hartje centrumI'
Ind., berging, entree, woonk. (±34m 2)keuken m. lichte, luxe
mr. (allmillmö en Siemens app.), 2 slaapk., badk. berging.
Bwjr 1982. Geïsoleerd en dubb. begl. Aanv. in overleg.

Vraagpr. f. 285.000,-k.k.

SITTARD: "Ruim, sfeervolwoonhuisl"
Ind. kelder, woonk. woon/eetkeuken (4.12x4.05) wasruimte,
kl. badk.. toilet, berging m. grote zolder. Binnenplaats, 3 slpk.
Zolder, bereikb. middels vaste trap, m. mogelijkh. voor 4e
slpk. Bwjr 1926. Ged. geïsoleerd en ged. voorzetramen.
Aanv. in overl. Vraagpr. f. 115.000,-k.k.

HEERLEN: "Interessant ,-■ ■ ll M J fl
beleggings-objekt in 't ÏS^SrnVT'SHHIcentrum I" ■ djÜJI HTussengel. herenh. m. Mb*>*"*^^^^^
berging. Voll. verhuurd.
Aanv. direkt. Netto huuropbrengstf 19.000,-per jaar.

Vraagpr. f. 127.500,-k.k.
md. voll. inventaris.—mm^^mmwmw. in ii u. i i..i..ii i i .i.l. luimmmmmmmmwJi

EMMAPLEIN 12, HEERLEN TEL. 045-711500
Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur.

Vaak verkopen Wij huizen die de krant bw*, 3 sik., zolder 30 m 2met vaste trap, mooie tuin, °A
net niet halen. Zoekt U een huiS? onderhouden, bwj. 1987, perc.opp. 425 m 2. Van binnen grtfl

Laat u vrijblijvend inschriiven dan u van buiten zie,!!! vr.pr. ’ 243.000,-^
Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16, Olie- m 2,2badk., ruime garage(40 m 2), nieuwe keuken licht eik*
molenstraat 3 te Heerlen en Roermonderstraße 21 3 sik., opp. 591 m2. Geheel onderkelderd.

te Aken. n
, Vr.pr. ’ 329.000,-*>

Olmenstr. 6. Tussengel. woonhuis met tuin en garage, ®>'

ONROERENDE ZAKEN terorTl bereikbaar, twee slpk., vaste trap zolder, grotende*
AMSTENRADE gerenoveerd. „._._.* '132000^

Hommerterweg 257. Halfvrijst. royaal herenhuis, grote tuin MAHIaHA I tN
op zuid., pand is geheelgerenoveerd, dubbel glas, plavuizen- Springstr. 73. Ruim halfvrijst. (ruwbouw) woonhuis met 3s»
vloeren op het parterre, grote eetkeuken, 3 royale slaapka- J°tale grondopp. ± 220 m 2, pand wordt opgeleverd "mers, zolder groots uitgebouwd. Garage in overleg mogelijk. kunststof ramen met dubbel glas en elek. installatie.
Moet u beslist van binnen zien. Vr.pr. f 229.000,- k.k. Vr.pr. ’ 169.000,-**

BOCHOLTZ Kn
PARTIJ (WITTEM)

Pr. Hendrikstr. 8. Vrijstaand woonhuis met garage, ruime "bOrtmansstraat 16(ruwbouw). Mooi gel. vrijstaand ia?
woonk. met parket, 3 sik., zolder, rondom rolluiken. nuis met 9ara9e, 3 slpk., opgeleverd zoals heter nu staat

Vr.pr. ’ 209.000,-k.k. Vr.pr. ’ 269.000,-K*

EYGELSHOVEN „, hoo
SCHIN OP GEUL

Kwlkstaartstr. 5. Ruim, goed onderh. geschakeld woonh. Strucht 28. Ruim vrijst. woonhuis met garage en twee app»
met ruime garage met zolder, ruime woonk. met laminaat, tementen (perceelopp. 1200 m 2). Woonhuis: woonk. 39 i*

achterk. voorzien van rolluiken, 3 slpk., zolder, jongekindervr. 9esl-keuken, badkamer, mooi aangelegde siertuin met terra»
buurt Vr or f 179.000,-k.k. 3 slPk- Appartementen (2x): entree, woonk., keuken, baö»"

GELEEN IS'Pk' Vr.pr. ’ 354.000,-*■*
Daalstr. 74. Vrijstaand ruim woonhuis met garageen berging. SCHINVELD
Eventueel te combineren met praktijk/zakenpand, 3 ruime Beekstraat 1.Ruim halfvrijst. woonhuis in centr. met gara?
sik., perceelopp. 363 m 2. Zolder te gebr. als extra apparte- zeer grote binnenplaats, grote boerenschuur ideaal voor pa»
ment. Vr.pr. ’ 256.000,- k.k. denliefhebber, 4 slpk., vaste trap naar zolder, perceelgr. Sf

une di cm ' ' m2> bj. '33, diverse stallen. Ruim van opzet.HEERLEN £ * 209 000 -k"Caumerboord 49. Goed onderhouden tussengel. drive-in- .... ixciußllQr* '
woning met garage, 3 sik., tuin op z/w, achterzijde voorz. van VALKtNbUnu
rolluiken, perceelopp. 137 m 2,bwj. 75 Vr.pr. ’ 157.000,-k.k. Kon- Julianalaan 13. Goed onderhouden halfvrijst. wooniw'
Eemstraat 3. Mooi tussengel. woonhuis met garage, tuin op met 2 9araQes, woonk. 32 m 2, grote aanb.keuken, 3 *
zuid. met blijvend uitzicht, 3 sik vaste trap naar zolder, al- eventueel kantoor/hobbyruimte in souterrain, mooi aangeb
waar mogelijk 4e sik., bwj.'Bl. Vr.pr. ’ 149.000,-k.k. de""!"" Ligt ideaal in centrum. Vr.pr. ’ 219.000,-K*

Lokerstraat 25A. Tussengel. woonhuis/winkelpandmet gara- Statenlaan 16. Halfvrijst. woonhuis met garage, halfopen *
ge en tuin, woonkamer 30 m2met parket, 2 slpk. ken aanbouwk., woonk. 40 m 2, 3 ruime sik., zolder met vas

Vr.pr. ’ 149.000,-k.k. ,raP alwaar 4e sik. Vr.pr. ’ 239.000,-**
Voskuilenweg 19. Tussengel. ruim woonhuis met serre en WIJLRE
grote tuin op westen, kunststof ramen met dubbel glas, ach- Burg. van Laarstr. 14.Rustig tussengel. woonhuis met 3 sIK»
terom bereikbaar, mog.h. voor garage. Vr.pr. ’ 142.000,-k.k. zolder met vaste trap, alwaar grote hobbyruimte, tuin achW
Winterstr. 16.Ruim halfvrijst. perfect onderh. woonhuis met om tebereiken. Voldoende parkeergel.
garage nabij centr., architectonisch nieuw verbouwd van bin- Vr.pr. ’ 152.000,- """'nen, woonk. met open haard en open vide, parterre voorzien WIJNANDSRADE
van marmervloer, huis metveel daglicht! Jan Maenenstr. 7. Grenzend aan bosrand met uniek pan. i*

Vr.pr. ’ 259.000,-k.k. zicht, vrijst. landhuis, woonk. ±50 m 2, 3 zeer ruime si":
Op beste stand gelegen vrijstaand woonhuis met inpandige mooie tuin op zuid, carport voor caravan, garage onder W
ruime garage, geheelonderkelderd, royale woonk., gesl. keu- pand, geheel onderkelderd. Vr.pr. / 419.000,- *■*"ken, 3 slpk., mooie tuin. perceelopp. 480 m 2

Vr.pr. ’ 329.000,-k.k. TE KOOP GEVRAAGD
HOENSBROEK Wi' zoeken halfvrijstaande/vrijstaande huizen inde

Neerbrakerstraat 7. Van binnen fantastisch verbouwd half- omgevingvan: Epen, Mechelen, Gulpen, Heerlen en
vrijst. ruim goed onderti. woonhuis met garage, zeer ruime , , Ke|*radeü!

uitgebouwde woonk. met open haard, schuifdeuren naar tuin Wi' hebben zeer veel potentiële kopers ingeschreven o'"

schitterende Amerikaanse aanbouwkeuken, 3 ruime sik., luxe naar een huis zoeken> waarvan veleDuitse gezinnen,
badk., tuin op z/w. Bwj. '74. Dit huis moet u van binnen zien! Heeft u ,ets tekooP of te huur- be" u ons dan voor **

Vr.pr. ’ 249.000,- k.k. vrijblijvend gesprek!

Drievogelstr. 151A. Vrijst. woonhuis met ruime garage (65 BEDRIJFSONROERENDE ZAKE!»
m 2) metzolder, woonk., 3 slpk., vaste trap zolder 40 m 2,perc. TE KOOP:
opp. 1325 m 2. Vr.pr. ’ 309.000,- k.k.
Elberenveldstr. 490. Leuk ruim tussengel. geschakeld woon- HEERLEN „
huis met grote aangelegde tuin en garage, L-woonk. 35 m 2 Deken Nikolayestraat 20. Uitstekend gel. kantoor/win**
met 0.h., 3 mime slpk., bwj '72 Vr pr. ’ 179.000,- k k woonhuis nabij centr. Heerlen. Pand is recentelijk geheel n'

Haanraderweg 41. Vrijst. bungalow met garage voor twee dern verbouwd. Uitstekend geschikt voor advocatenkanto"
auto's, geheel onderkelderd, woonk. 50 m 2, gesl. keuken, 3 Ruime woonkam. ±45 m 2,3 slaapk. Prijs op aanvr~7r
grote sik., mooi aangelegde tuin, perc.opp. ± 1260 m 2,geheel Akerstraat. Dicht bij het centr gel. ruim halfvrijst. kant*
geïsoleerd, zeer mooie ligging. Vr.pr. ’ 409.000,-k k woonhuis, perceelopp. 1295 m 2, meerdere parkeerplaats
Kloosterbosstraat 4. Appartement gelegen op parterre. voor het Pand' 2 keukens, 11 ruime kamers met 2 zeer gr°

Woonk. met balkon, gesl.keuken, 2 sik. en berging. ruimtes. Inl. op aanvraw
Vrpr ’ 122000-kk Kissel 53, In industnegeb. gel. vrijst. bedrijfspand op *'", t

Kloosterbosstraat 24. Appartement gel! op tweede verdie- m29rond' diverse kantoorruimtes 345 m 2.magazijnen 650 r"'

ping. Woonk. met balkon, gesl. keuken, 2sik., berging (vriie hoogte 3,20 m), ruime parkeergel., zeer uitgebreid
Vr.pr. ’ 114.000,-k.k. elek. installatie. Inl. op aanvraw i

Schaesbergerstraat 87. Vrijstaand ruim woonhuis op627 m2KERKRADE
grond, woonk. 44 m2, halfopen keuken 14 mo 3 sik., zolder Torenstr. 20. Bedrijfsobject te koop of te huur, bestaan* I
80 m 2,voorzien van kunststof ramen met dubbelglas, tuin op 250 m2kantoorruimte en 500 m2bedrijfsruimte. \
zuid-west, carport/garage. Perfect gerenoveerd! Inl.op aanvraa»'[

vr-pr. ’ 269.000,-k.k. LANDGRAAF J
Schoolstr. 5. Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met garage, Reeweg 131.Ruim landhuis met bedrijfsruimte op ± 800 m |
woonk. ±30 m2, 3 sik., rondom rolluiken, perc.opp. 198 m 2, grond, 5 slpk., tuin, garage, bj. '79, grotendeels onderkelder"!
bwJ- '89- Vr.pr. ’ 209.000,-k.k. en 2 ruime kantoorruimtes met aparte ingang. BedrijfsruiH'i

LANDGRAAF te: 260 m2, eventueel uit te breiden tot 460 m2.
De Wessel 6. Halfvrijst. woonhuis met 2 garages, kindervr. Vr.pr. ’ 359.000.' -jk

I **?% ' 'IJ ' **^ ' m^"^'-mmfmm: 'E Eeïï echte trocfkaart
■ Vooral uwreizen, ver van huis of dichtbij, van èn naaruw weik. *

V* ''*'*" ' '^mmmm\ "' ■ ■$**^iOK

'jt":' I \wffmmm\m\ W\\. «k

' X I &*^ \^ÊÊLmmm^m9^^^ÊSßm\\

luA.nH HSfcLW^^ Hr I Hl ift.'
M JoSJIS Mf^_H' 'II V^C^SH mWimm m¥
■\> V""'^®Bl Hfl BIIééL *%^iH Hfc//v_ *v^- ■ i^Bß Hl^BttÉfl
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Wiemand de deur uit’ vanafmaandag bij RTL4

" JÜRGEN MARCUS " CLAUDIA JUNG
Foto's: INTERCORD

Veel nieuwe sterren op
Schlagerfestival 1993

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Opnieuw een keur
van sterren op het 22ste Schla-
gerfestival, dat vrijdag 10 en za-
terdag 11 september 1993 ander-
maal in de Rodahal van Kerkra-
de wordt gehouden. Opvallend is
het aantal nieuwe namen dat op
de - overigens nog verre van
volledige - lijst prijkt. Organisa-
tor, presentator en zanger DEN-
NIE CHRISTIAN continueert
daarmee de door hem ingeslagen
koers om inmiddels in Duitsland
zeer populaire bekende sterren
ook naar Nederland te halen.

Zo is ditmaal het veelgevraagde
Oostenrijkse duo BRUNNER &
BRUNNER voor de eerste maal
in Kerkrade van de partij met
hits die in alle Duitstalige hitpa-
rades voorkomen. TOMMY
STEINER, dievolgend jaar de in
1991 overleden Roy Black gaat
opvolgen in de tv-serie 'Ein
Schloss am Wörthersee' bij RTL
Duitsland, komt eveneens naar
het schlagerfestival, evenals
FRANK ZANDER. Die is behal-
ve zanger ook tv-presentator van
veel kinderprogramma's. WOLF-
GANG PETRY ('Sommer in der
Stadt'), die in de afgelopen
maanden met 'Verlieben, verlo-
ren, vergessen' zijn comeback
maakte op radio en tv, heeft in-
middels ook zijn contract voor
Kerkrade getekend. Een nieuwe
en sterk opkomende ster is ook
MICHAEL MORGAN met num-
mers als 'Zuerst kam die Sonne'.

BENNY NEYMAN, die op de
Duitse buis al te bewonderen
was in programma's als 'Café im
Takt' met Peter Horton zingt in
Kerkrade een volledig Duits re-
pertoire. Zangeres HANNE
HALLER, die ook voor veel van
haar collega's de betere liedjes
en teksten componeert en
schrijft, komt net als CLAUDIA
JUNG naar deze 22ste editie van
het Schlagerfestival. Dat geldt
ook voor JÜRGEN MARCUS,
KLAUS DENSOW, ANDY

BORG, FREDDY BRECK en het
Heimatduo JUDITH & MEL.

Het Schlagerfestival, waarvoor
wijlen Harry Thomas het initia-
tief nam, wordt ook in 1993 in
Nederland en België op radio en
tv uitgezonden (Tros en VTM).

Net zoals in alle voorgaande ja-
ren wordt traditiegetrouw in de
surprisemaand december gestart
met de voorverkoop van kaarten
voor het Schlagerfestival. De
pryzen variëren van 45 tot 67,50
gulden. Hiervoor kan men vanaf
aanstaande dinsdagochtend te-
recht bh' het hoofdkantoor van
het Limburgs Dagblad in Heer-
len (In de Cramer 37) en op de
LD-kantoren in Kerkrade en Ge-
leen.

Top 40 blijft
bij Veronica

HILVERSUM - Veronica zal de
Top 40 nog een jaar lang via.ra-
dio en televisie blijven uitzen-
den. De omroep zal zich houden 'aan een uitzendcontract dat met""
de Stichting Top 40 is gesloten.
Hierin staat dat de omroep de .
hitlijst nog tot 1 januari 1993?
moet uitzenden. Het kort geding -dat de Stichting Top 40 tegen de
omroep had aangespannen we-.
gens contractbreuk, is afgebla-
zen.
Veronica maakte deze week be-
kend per 1 januari te stoppen j
met de uitzendingen van de hit- ]
lijst op radio en televisie. Vol-
gens de omroeporganisatie had
de Stichting Top 40 geweigerd
bijtijds een exclusief contract-r
met de publieke omroep te slui-'-
-ten. De omroep vreesde dat ook3
Lex Hardings Radio 538 de lijst I
zou gaan gebruiken. In plaats ;

van de Top 40 wilde Veronica in 1
samenwerking met de Tros een -
nieuwe lijst gaan samenstellen.
Volgens de Stichting Top 40 was
de omroeporganisatie wel dege-
lijk een contract aangeboden.

DOOR SUSANNE VAN VELZEN

Hilversum - Hij is een
striptekenaar die liever luidan moe is en droomt vaneen carrière als echte kunste-naar. Zij is zijn steun en toe-

verlaat en houdt het gezin
draaiende. Samen hebben ze
twee bijna volwassen doch-ters. Kortom: de familie"rins. Een nieuw gezin in
comedyland.

j*et echtpaar Wouter en Els ennun dochters Debbie en Susan
komen in de meest uiteenlopende
Situaties terecht in Niemand de
deur uit, de nieuwe Nederlandse
comedyserie die RTL 4 vanaf
fttaandag (20.30 uur) twaalf weken
[^g uitzendt. In de eerste afleve-
ring ziet dekijker hoe de onderste
etage van de ouderlijke woning

Debbie en Susan, ge-
speeld doorMarthe van der Noor-
?aa en Natasja Goedemans, heb-
ben hun zinnen gezet op de etage
J* weten pa er met de nodige
j^oeite van te overtuigen dat zyac juistebewoners zijn.

fouter (Cees Heyne) houdt zhn
"art vast met twee zelfstandige en

dochters. Hij is
aa* - volkomen ten onrechte -overbezorgd. Hij heeft zijn han-

den vol aan zichzelf en zijn werk.
rl's (Henriette Tol) moet hem"Oortdurend achter zn broek aan-.^tten. Daarnaast wordt Wouter
steeds achtervolgd door uitgever

"Wiebe, gespeeld door Rik Hoo-
Sendoorn.

de deur uit is gebaseerd
"°P de Engelse comedyKeep It in
ïhe Family van Brian Cooke. Coo-
ke werd vooral bekend met zijn
series Man over de vloer en Geur-
de and Mildred. Jack Gadellaa,
Hans van Hulst en Peter Romer
tekenen voor de Nederlandse ver-
Sle van Keep It in the Family

Afwisseling
Niemand de deur uit neemt de

komende twaalf weken de plaats
in van het populaire Vrienden
voor het leven. Programmadirec-
teur Bert van der Veer van RTL 4
legt uit dat zijn omroep bewust
die afwisseling heeft gezocht.

„Vrienden voor het leven is een
serie die je niet het hele jaar elke
week moet uitzenden. We hebben
gezocht naar een nieuwe serie die
qua stijl bij Vrienden voor het le-
ven past. De thematiek in Nie-
mand de deur uit stond ons
enorm aan."

Peter Romer die behalve het
schrijverschap de regie van eerste
zes afleveringen voor zijn reke-
ning neemt, is razend enthousiast
over de serie die in Amerika on-
der de titel To close to Comfort
een groot succes werd. Of de Ne-
derlandse versie de populariteit
van Vrienden voor het leven gaat
evenaren moet nog blijken. Aan
dekwaliteit zal het niet liggen. De
acteurs zitten stevig in hun rol en
de humor is spitsvondig. Aan het
eind van elke aflevering komen
de verwikkelingen die zijn ont-
staan tot een logische ontkno-
ping.

„De oorspronkelijke Engelse serie
van Brian Cooke bestond uit niet
meer dan een aantal briljante scè-
nes. Scènes diehij in Man over de
vloer en George en Mildred niet
kwijt kon. Hij had een la vol met
grappige ideeën liggen, maar
kwam er niet helemaal uit," ver-
teltPeter Romer.

Het schrijversteam heeft volgens
Romer Keep it in the Family niet
puur vertaald. „We hebben de se-
rie getransformeerd naar Neder-
landse situaties. Typisch Neder-
lands is bijvoorbeeld de wijze
waarop de gezinsleden met elkaar
praten. De gezagsverhoudingen
zyn in een Engels gezin heel an-
ders. Eén van de dochters in onze
versie noemt haar vader bij de
voornaam. In de Engelse versie is
dat ondenkbaar." Moeder Els die
vertelt dat ze in de oudercommis-sié op schoolhasj heeft gerookt, is
volgens Romer ook een typisch
Nederlandse scène.

" De volledige cast van 'Nie-
mand de deur uit.

Foto's: HENNY MILTENBURGDerde bioscoopfilm Urbanus gereed
Van onze rtv-redactie

- In de Brusselse
Big One-studio is de laat-

le hand gelegd aan de opnamenan De zevende hemel, de derde
??oscoopfïlm van Urbanus. De
in nmse komiek Urbanus speelt
g De zevende hemel de rol van
zelf1"61' een man die met zich"
io!'.dusdanig overhoop ligt daty besluit zelfmoord te plegen.

(ADVERTENTIE)

Waar zijnkerstdagen
betaalbare feestdagen?

Met Bastion opbezoek of er tussenuit voorHfl. 57,50.

Van 18 december tot en met3 januariover- Flli U bent van harte welkom in één van
nacht u bij Bastion Hotels voor de speciale xi onze 22 Bastion Hotels.
Kerstprijs van x Alle hotels beschikken over 40 kamers,
■fHVPVM hebben gratis parkeergelegenheid en
IjimiZfiLiJ PP pn. ,ni_ zi'nuits,ekend bereikbaar.

(op basis van een Jf |L Wilt u meer informatie, bel dan
tweepersoons «» Af^mmSm ■ BJ 06 -06 97 (gratis)
kamer) HIJ I |" I M■ ■ ■ ir91 mm II of stuur de antwoordcoupon in een
Hierbij inbegrepen zijn: I ongefrankeerde envelop naar:

Jl Bastion Hotels Nederland

" een welkomstdrankje bij aankomst TUï^ Antwoordnummer 10052
" overnachting in een tweepersoonskamer Br m 4800 VB Breda/NLmet badkamer en TV wfifillkl
" naar keuze 's avonds een wintermaaltijd 4ftiWrliör c\aafv<ie inlorma"e/

of de volgende dag een uitgebreide .lïïlar °Kerstbrunch in onsrestaurant Sil \^e ■'La Marmite'. .^
Ongekend overnachten en een lekkere dis /S "—voor een uiterst vriendelijke prijs.
Gaat ver zomaar eens tussenuit, op bezoek ijl «^ ' ,
bij familie of vrienden, of komen ze over? Inl ,t>
Maak dan gebruik van deze aanbieding. Si „—■

-^^

BASTIÜN HOTELS
VRIENDELIJK, BETROUWBAAR EN BETAALBAAR
Amsterdam-Noord " Amsterdam / Zaandam " Amsterdam-Zuidwest " Arnhem " Bussurn / Hilversum " Dordrecht
" Geleen " Groningen " Haarlem " Heerlen " 's-Hertogenbosch " Hoorn " Leeuwarden " Leiden " Middelburg
" Nijmegen " Oegstgeest " Rotterdam / Brieile " Rotterdam / Rhoon " Schiplhol / Hoofddorp " Utrecht " Zoetermeer

Zpl? " wanhooPsdaad mislukt,
rerit

in die mate dat hiJ het leven
at van zyn buurvrouw Charly-

le (Renée Soutendijk), die ook
on!i een zelf*noordpoging heeft
idernomen. Totaal overstuuroedenkt Samuel de leugen dat
" de beschermengel van Char-ge is en dat hij drie dagen heeft

«eteregen om haar weer zin in het
ieven te doenkrijgen.

n gaan op stap en al snel
J"blyken dat hun vreemde ont-moeting niet zo toevallig was...

venn6 ?ngr^kste rollen in De ze_
tniL-^j mcl worden verder ver-ent door Hilde Van Mieghem,genne Rouffaer, Peter Van den
vaf!S' Courbois en Koenvan Overschelde.

vol scenario van deze film, dieigend jaar in de bioscopen teen is, werd geschreven door de
lienfSf^ mmaker Jean-Paul Li-
zii« , ' dle tevens de regie voorrekening nam.

"Komiek Urbanus en Re-
"itf ,*°utendijk in een scèneu« De Zevende Hemel.

Foto: Foto GPD

" Henriette Tol
als 'Els.

Zaterdag 12 december 1992 " 41

Voorverkoop
van kaarten
gaat dinsdag

van start

Comedy moet klapper worden

Hmburgs dagblad show

" Cees Heyne
als 'Wouter. " Marthe van Noordaa

als 'Debbie'. " Rik Hoogendoorn
als Wiebe'.

# Natasja Goedemans
als 'Susan'.
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Luxe appartementen
te huur in complex Corioveste IV

te Heerlen
Op mooie lokatie gelegen (Eikenderveld) ruime 3-kamerappartementen;
grote woonkamer met ruim balkon, badkamer met ligbad, berging met
w.a.-aansluiting. Tevens berging in souterrain. Half openkeuken. Moge-
lijkheid tot het huren van een carport Het complex is gelegen op loopaf-
stand van het centrum en openbaar vervoer. Huurprijzen vanaf ’ 825,-
-excl. serv.kosten ’ 80,-.
Bezichtiging van modelwoning op afspraak.

Bel voor brochure, inschrijving en afspraak van de modelwoning:
. Vastgoedbeheer Heerlen

Af jyf-^ Akerstraat 23 Heerlen, 045-712040
AmmX* Vastgoedbeheer Maastricht
mmuX Scharnerweg 116 B Maastricht, 043-636655

Heerlen, (Passage)
; Oude Veemarktstraat 4

Bedrijfsruimte (winkel). Circa 150 m 2op de begane grond
met toiletgroep. De kelderverdieping is als keuken ingericht.
Het object is o.a. geschikt als biljartcafé, restaurantje, koffie-; shop of iets dergelijks.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

/BC Makelaardij 09
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen - 045-712040

I Boosten Parket HoensbroekI
Weustenraedtstraat 45: vanaf Akerstraat,
Kouvenderstraat in, 1e weg rechts, dan 1e weg links.

£§p2sSM«5k * Alle soorten parket en reparaties.
SSS^ m " Brede eiken planken geborsteld.
m " Overschuren of borstelen van
V W*^ bestaande vloeren. *&*&*&-

" Leveringsvoorwaarden van r\P^^-^^^de Consumentenbond. «"""'^
f\AC Q I^OQC Showroom open van 10 " 18 uur.UfD'fc I4O«/0 Donderdag koopavond. Dinsdag gesloten.

cadence
[ \ / ] " Meubels

>v y^ / " Exclusieve verlichting

/= *=\ " Woondesign
f Jl j " Kado-artikelen

/ -J\ / / BEEKSTRAAT 28
\/ | \f/ |L iZ. I MEERSSEN TEL 043-643595 £

EXECUTIEVEILING TE MELICK
NOTARIS MR. J.W.M. JOOSTEN te St. Odiliënberg, ge-
meente Posterholt, zal op donderdag 17 december 1992ex
artikel 3:268, van het Burgerlijk Wetboek jo 1223 (oud BW) in
café-zaal de Sport aan de Dorpsstraat 82 te Melick, in één zit-
ting bij opbod en afslag met een inzetpremie van 1% in het
openbaarverkopen:
a. het appartementsrecht, onder meer bevattende de be-
voegdheid tot het uitsluitend gebruik van de winkel gelegen op
de begane grond met de daaronder gelegen kelder, en het
achter een gedeelte van de winkel gelegen erf, kadastraal be-
kend gemeente Melick en Herkenbosch in sectie E onder
nummer 5351 A 3, plaatselijk bekend als Marijkelaan 9 te Me-
lick;
b. het appartementsrecht, onder meer bevattende de be-
voegdheid tot het uitsluitend gebruik van de maisonnettewo-
ning, gelegen deels op de eerste en deels op de tweede ver-
dieping met entree op de begane grond, kadastraal bekend
gemeente Melick en Herkenbosch in sectie E onder nummer
5351 A9, plaatselijk bekend als Marijkelaan 11 te Melick;
c. het appartementsrecht, onder meer bevattende de be-
voegdheid tot het uitsluitend gebruik van de garage, gelegen
op de begane grond achter het flatgebouw aan de Marijkelaan
te Melick, kadastraal bekend gemeente Melick en Herken-
bosch sectie E nummer 5351 A 15.
d. de massa van a., b. en c.
Aanvaarding: terstond in eigen gebruik en genot bij betaling
der koopsom en kosten, voor wat betreft de woning sub b
omschreven, heeft de bank een beroep gedaan op het onver-
bindend zijn van de bestaande huurovereenkomsten, als be-
doeld in art. 3:264 Burgerlijk Wetboek jo 1230 (oud BW).
Betaling koopsom uiterlijk 28 januari 1993, de kosten binnen
8 dagen na de veiling.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via notariskantoor mr.
J.W.M. Joosten.
Op onderhavige executieveiling zijn van toepassing de Alge-
mene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1992 (AVV)
van de Koninklijke NotariëleBroederschap, alsmedebijzonde-
re voorwaarden. Genoemde voorwaarden liggen op bovenge-
noemd notariskantoor ter inzage.
Gegadigden dienen op de veiling desgewenst een verklaring
van hun bankrelatie te overleggen betreffende hun financiële
gegoedheid.
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot genoemd no-
tariskantoor (tel. 04752-2828).

KONINGSBOSCH koestraat

Fraaie vrijstaande villa met kelder en dubbele garage.
Landelijk gelegen. Ideaal voor paardenliefhebbers. Bouw-
jaar 1980. Perceel 8.460 m 2. Ind.: L-vormige woonkamer
(75 m 2). Eetkeuken. Bijkeuken. Grote ouderslaapkamer
met eigen nieuwe badkamer. Aparte kantoor/slaapkamer.
1e verd.: 2 slaapkamers in aanbouw en mogelijkheid van
2e badkamer.
Koopsom ’ 395.000,- k.k.

van cromvoirt zwartbroekplein
VQII UIUIIIVUIU tfSïmroermond
makelaar di|ia.ï!nßtei.o47so-33533
louHeunen, ing. Ad von Cromvoirt

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Beek, Maastrichterlaan
Karakteristieke, vrijst. villa met dubbele carport, gara-
ge voor 2 auto's en 3044 m 2grond. Ind. 0.a.: 6 kel-
ders, woonkamer-ensuite, eetkeuken, werkkeuken,
bijkeuken, kantoor en 2toiletten, 4 grote slpks., badk.
met bad, douche, 3e toilet en bidet. Grote zolder.
Vraagprijs ’ 490.000,- k.k.
Bunde, Pastoorslaan
Schitterend gelegen halfvrijst. woonh. met royale tuin
(410 m 2). Ind. o.a. kelder, woonk. met parket, gesl.
keuken, garage. 1e verd.: 3 slpks. met parket, badk.
met bad. Vraagprijs ’ 258.000,-k.k.
Brunssum-Treebeek, Komeetstraat
Halfvrijst. hoekhuis met aanbouw, garage, berging,
tuin en gas-cv. Ind. 0.a.: kelder, woonk. met tegel-
vloer, grote woon-eetkeuken. 1everd.: 3 slpks., badk.
met ligbad, v.w., bergzolder (vaste trap). Vraagprijs

’ 138.000,-k.k.
Geleen, Rijksweg-Zuid 119
Winkel-woonhuis met gas-cv. Ind. 0.a.: royaal keider-
magazijn, verkoopruimte ca. 140 m 2, aparte opgang
naar boyenwoning met ruime woonk., woon-eetkeu-
ken, bijkeuken, dakterras (50 m 2). 2e verd.: 3 slpks.,
badk. met bad en 2e toilet. Prijs ’239.000,- k.k.
(eventueel te huur).
Geleen, Beekhoverstraat
Woonhuis met gas-cv. en grote tuin van ca. 42 m. Ind.
0.a.: 2 kelders, woonk. ca. 30 m 2,kl. keuken, berging
met toilet. 1everd.: 2 gr. slpks., douche m. toilet, vaste
trap n. 2e verd.: 2 slpks., 2 bergingen. Vraagprijs

’ 149.000,-k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan 354
Appartement op 3e woonlaag met gas-cv. en keider-
berging. Ind.: grote woonk., 2 slpks., keuken, douche,
toilet. Koopprijs ’ 75.000,- k.k.
Geleen-Zuid, Lorentzstraat
Geschakeld vrijstaand woonh. met gas-cv., garage en
tuin. Ind. 0.a.: woonk., eetk., compleet ingerichte keu-
ken, slpk., badk. 1e verd.: 2 grote slpks. Pand is uitste-
kend geïsoleerd. Vraagprijs ’ 228.000,- k.k.
Geleen, Rijksweg Zuid 136 A
Winkel/woonhuis m. gas-cv. en tuin (voorh. horeca-
pand). Ind. 0.a.: kelder, verkoopruimte ca. 85 m 2, div.
toiletgr. en tuin v. 15 m. 1e verd.: zitk., keuken, slpk.,
douche m. toilet, vaste trap n. 2e verd.: met slpk.
Vraagprijs ’ 155.000,- k.k.
Puth-Schinnen, Aan het Lindjen
Vrijst. landhuis, geheel onderkelderd en inp. garage.
Ind. 0.a.: luxe keuken, royale woonk., 3 gr. slpks., luxe
badk., bergzolder. Maximaal geïsoleerd.Bouwjr. 1991.
Prijs n.o.t.k.
Spaubeek, Dorpstraat
Riant gel. vrijst. landh. m. bedrijfsruimte en div. gara-
ges. Ind. 0.a.: kantoor, hobbykeld., dubb. garage, gr.
keuken, bijkeuken, woonk. 100 m 2m. div. open haar-
den, slpk., badk. Op verd.: 3 gr. slpks., 2e badk. Per-
ceelopp. 2045 m2. Uitstekend geïsoleerd, pr.n.o.t.k.
Urmond, Beekstraat
Luxueus vrijst. woonh. m. flinke loods (± 190 m 2),
geh. onderkelderd. Royale perceelopp. v. 682 m 2. Ind.
0.a.: woonk., kantoor, luxe keuken, 4 gr. slpks., badk.
m. ligb. en douche en 2e toilet zolderberging. Koop-
prijs ’ 345.000,-k.k.

Notaris A.L.J.M. Muris
te

Kerkrade
zal op donderdag 14 januari 1993 's middags om
15.00 uur op verzoek van zijn opdrachtgever in café
Kloth, Chevremontstraat 68 te Kerkrade, in het
openbaar bij opbod en afslag ex. artikel 3:268 van
het Burgerlijk Wetboek, verkopen:

WOONHUIS
met kantoor, berging, ondergrond, erf, tuin en ver-
dere aanhorigheden, staande en gelegen te 6463
CX Kerkrade, Chevremontstraat 36, kadastraal be-
kend als gemeente Kerkrade, sectie G nummer
993, groot 6,95 are.
Het pand omvat:
kelder,
begane grond: hal, woonkamer, keuken, kantoor-
ruimte,
1e verdieping: 3 slaapkamers,
2e verdieping: doucheruimte, toilet, zolderkamer,
bergzolder.

Aanvaarding: koper kan na betaling van de koop-
som met de grosse der akte der
veiling ontruiming van het gekochte
bewerkstelligen.

Betaling: de koopsom dient te worden voldaan
uiterlijk op 25 februari 1993.

Bezichtiging: in overleg met genoemd notariskan-
toor.

Terzake van de onderhavige veiling, zijn van toe-
passing de Algemene Veilingvoorwaarden Onroe-
rend Goed 1992 van de Koninklijke Notariële Broe-
derschap.
Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 30 december
1992 middels een aan het notariskantoor gericht
schrijven een bod op het pand uitbrengen.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij genoemd
notariskantoor, Grupellostraat 6 te Kerkrade, tel.
045-457251.

SUSTEREN
De notarissen mr. E.M. Huyen en mr. A.H.G. Wagemans
te Geleen zullen op woensdag 20 januari 1993om 15.00
uur in café zaal „de Harmonie", Feurthstraat 56 te Suste-
ren, ex artikel 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag
in het openbaar verkopen: het restaurant met verdere
opstallen, ondergrond, erf en gats, Markt 40a te Suste-
ren, kad. gem. Susteren, D, 5235, groot 2.45 aren.
Indeling:
Begane grond: café-restaurant, dames- en herentoilet,
koelruimte, keuken, binnenplaats, twee bergingen;
Verdieping: bergzolder met cv-installatie;
Boyenwoning: bestaande uit: badkamer, woonkamer,
één slaapkamer.
Aanvaarding:
Koper is gerechtigd met de grossevan de akte van veiling
ontruiming van het gekochte te bewerkstelligen.
Betaling:
Betaling van de koopsom dient te geschieden op uiterlijk
3 maart 1993.
Op deze veiling zijn van toepassing de Algemene Veiling-
voorwaarden Onroerend Goed 1992 (AVV) voorzover
daarvan in de veiling-akte niet wordt afgeweken.
Tot uiterlijk 6 januari 19939.00 uur kan schriftelijk een bod
op het te veilen pand worden uitgebracht bij genoemd no-
tariskantoor.
Bezichtiging:
Na afspraak mei het notariskantoor.

I—^Vn
Notarissen Huyben & Wagemans
Kummenaedestraat 43 te Geleen

046-747175

HEERLEN:
Sittarderweg 105
OPEN HUIS HEDEN VAN
15.00TOT 16.00 UUR
jonge voormalige premiewo-
ning met o.a. hal, toilet,
woonk. met tegelvl. en open
keuken, bijkeuken, badk., 3
sik., vaste trap naar zolder,
cv., div. roll. Bouwj. '85. De
koper komt in principe in aan-
merking vopr 5 jaarlijkse bij-
dragen van ’5.500,-.
Prijs ’ 137.500,-k.k.

HOENSBROEK: goed gesi-
tueerd halfvrst. woonh. met
garage en tuin. Kelder, hal, toi-
let, ruime woonk., gesloten
keuken, badk., 3 sik., zolder,
cv., direct te aanv.
Prijs ’ 172.500,- k.k.

[bakker Eq^3 '

hoofddealer-tJÖ
van EJ3

f ©ur®plost
system 2000 I

kunststof kozijnen

400 m 2showroom de Geusselt

tel. 043-635588 Maastricht
9 J

EEN UP TO DATE PROGRAMMA: ROLLUIKEN■ZONWERINGEN
EN RAAMDEKORATIE

Blhekken Klf)))^
Bvelllgingshekken |jf^&T °
irosol zonneschermen rrVTiTI7Oélnor knikarmen, ' ' N-"~Jsrgola'sen markiezen 'luluxrolluiken van
sreldklasse
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TfiKnnn BRUNSSUM,Vroedschapstraat H SITTARD-PARK, Margrietlaan s
m.%; sxuup Rust,g ge|. woonh. met c.v., garageen tuin. Ind.: kei- Schitterend gel. halfvrijst. ruim woonh. met grote

RiNfiFißariF fïmmrmt,..* e der-Bb9-ö^ntree, toi et,woonkr. met 0.h.,keuken tuin en berging. Ind.: 0.a.: kelder, ruime L-vorm-BINGELRADE Geerstraat S met app., bij-/waskeuken. 1e verd.: overloop, 3 woonkr met parketvloer en oDen haard keuken, *Gesitueerd in landelijke omg. met blijvend panora- slaapkrs., badkr. met ligb. v.w. 2e verd.: vliering slaapkrs vaste tran naarzolder "
misch uitzicht, vrijst., geheel onderkelderd, land- Aanv.: i.o. Prijs: ’. 170.000,=k.k

vuenng. *»aP|t«y ya«|«"P « «Wer.
huis metcv., garage voor3 auto's en tuin. Ind. 0.a.: ak JS'' ira,uuu'"XX'L-vorm. woonkr. met open haard, keuken met app., ELSLOO, Op de Berg S SUSTEREN Mmwiamnn S j
&^^^iMMnsm^i^'10,*r- G°^°"derh momumentaal herenh. met cv., gara- Op goeSeKglS^onderh. luxe uitgev. vrijstruimte. Aanv.. i.o. Prijs op aanvraag. ge en tuin. Ind. o.a: living met open haard, eetkr., landh. met cv., souterrain, carport, berging en tuin-
BRUNSSUM M«:,.r»«tr..* keuken, badkr., 4 slaapkrs., vaste trap naar zolder. Het pand biedt div. mogelijkheden en extra's. Ind^BRUNSSUM, Mozartstraat

jgr^m-jrm
Vraa9Pr,)s: / 279.000.- Ick. woonkamer (± 75 m2), mod. keuken 3 slaapkrs. 2- .*» ?mWm€M m% i 0p uitSt stand nabi ' centrum 9el. roy. halfvrijst. He- SUSTEREN, Stationsstraat s

AtS if^iMp'*"'"" -^'-ï MlrT K.i renhuismetcv., kelder en tuin. Het pand is evt. voor Ruim herenh. met cv., ged dubbel glas kelder.HL ArmWl' "'fflW^ Kif meerdere doeleinden gesch. zoals kantoor. Als schuur en tuin. Perc.opp.: 460 m 2Ind'- door-TFI """l 1 mkë *ant°or et Pand 00k te huur- lnd- 0.a.: woonkr., zonwoonkr., keukenruimte, bijkeuken, douche, 3 rui-■ Kil Ui UJ «J I keuken bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr., vaste trap me slaapkrs., vaste trap naar zolder. Aanv: spoedig-m. naar zolder. Aanv.: spoedig. Prijs op aanvraag. Vraagprijs: / 165.000,-k.k.

KAÜ Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met cv., .^t» i_ -garageen tuin (perc. opp.:± 300 m2). Ind.: hal, toilet, iNieilWDOUWwoonkr., keuken met app., 1e verd.: overloop, 3slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. 2e verd.: vliering. HEERLEN H
Nabij centrum gel. vrijst. woonh. met cv., inpandi- P* '' 2°soo°'= "±hXff% W°n7-in-praCh,ig **A*?«*\?tge garage en tuin. (perc opp, ± 500 m». Ind!: ol HEERLEN, Sikkelhof H Srmet st il' en taraiSHLS" ar"£ÏÏÊXprov,s,e-was-kelder garage.Beg. gr, ruime hal, toi- Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. tteé praThigetvörm Nving op9en9këSkln met luxelet. woonkr. met o.h keuken. Ie verd, overloop, 3 Ind, haï, woonkr.. luxe keuken, bijkeuken 1e Verd, X^^^mi^'l^^^^^x»*»
i 03C-’'l*oóo"kf- 2e t0,,e,"AaW: ,0fiVteran°nPaa3riaakPkrS' "**iï° 2? VerÖ'' VaS" me. mTgLge en%>'i.o. Pnjs. ’. 235.000.-k.k. ,e trap naar 4eikamer en zolder. Aanv, i.o. ruimte als hobby- annex studeerkr. en berging/vlf
BRUNSSUM, Platanendreef H

PP ' ' °°°'= ÜSIK 3 "T" S,aaPïi~S" apart 2e toll^Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. HORN, Schelkensven S Z j^gebouwS ? .eW Sw 'koo'pP^"iïï' ' ito'let' Jf"?0.kr" luxe keuken, bijkeuken. Mooi gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Slnaf f9^? 870 = "on afgewerkt K°°PP
garage. le. verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en Ind. o.a, woonkr., keuken, studycq. slaapkr 2H^ifh^"^3 \rap"aaT h°bbV/en bergzolder, slaapkrs., hobbykr., badkr. met ligb., v/w.,toilet,zol- NIEUWBOUWWONINGEN sHet geheel is geïsoleerd en verkeert in prima staat der. Aanv, i.o. Vraagprijs: ’ 162.500 -kk VS-woninaen te StraVmiro»van onderhoud. Aanv, i.o. Pr is:/. 190.000= k k lo^.aw, k.r. vo woningen te ötramproy.1 7 ' K"

cruifjwm n.o ■ Appartementen te Berg aan de Maas.
BRUNSSUM Schinkelstraat u £ ÏÏT^ ' °r-.Poe,»»tra« H Documentatie op aanvraag.
Ki u- . ' öcninKeistraat H Goed gel. vrijst. bung. met cv., garageen mooi aan-

SkStSw**» 1*!36 StlS^ps;*"-*: sc^ss^"=srssPri"s:/ 155.000.=kk'. P°,"s° nó tk *" V'W" " ''°' mimeVoor"enachtertvin-gerealiseerd. Kavelgroot-
Koopprijzen vanaff. 185.000-v.o.n.

Wilt uuw pand verkopen, bel dan Makelaarskantoor Ruijtersvoor een vrijblijvend* bouwkavels s
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10.00 Het slimme kanaal. Met: Sier-
tuinen... ecologisch bekeken.

10.30 Personal upgrade. Serie over
de computer. Afl.4.

11.00 Take it easy. Cursus Engels.
11.30 Vrouw en zaak. Af 1.1: mede-
werkende echtgenoot: hoofd- of bij-
zaak?

12.00 Babel. Nieuwsbrief.
12.30-12.50 Affiche. Kunstmagazine.
14.15 ■ Keys of the kingdom. Amer.

psychologisch drama uit 1944.
Na de dood van een vriendin besluit
de jonge Schot Francis Chisholm als
missionaris naar China te vertrekken.

16.30 Première film & video.
17.00 The Henderson Kids. Australi-

sche jeugdserie. Af 1.24: Carry on.
"I^so Musti. Tekenfilmserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Af1.346.
18.00 Journaal.
18.10 Sleutel. Actueel magazine voor

de jeugd. Thema: Een braille-krant
voor blinden en slechtzienden.

18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristische portretten uit binnen- (Kerst-
mis in de Kempen) en buitenland
(Lyn Odense - Denemarken).

19.20 Joker- en lottotrekking, paar-
denkoersen, mededelingen en pro-
gramma-overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
20.00 FC De Kampioenen. Serie.

Af1.36: Kiescampagne.
20.30 Weekendfilm: Murder in Mis-

sissippi. Amer. tv-film uit 1989.
22.10 Vandaag.
22.30 Sport op zaterdag.
23.00 Nachtfilm: Alien nation. Ameri-

kaanse sf-film uit 1988.
00.30-00.35 Coda. Torna a Surriento,

van E. De Curtis.

Eurosport

België/TV 2
09.00 Aerobics. 09.30 Ski report. 10.30
Skispringen. Worldcup. 11.30 Aero-
bics. 12.00 Boksen. 13.30 Saturday ali-
ve, met: tennis (Navratilova - Huber) ol
(Ivanisevic - Becker). 14.55Turnen. EK
junioren. 17.00 Paardesport. 18.00 Eó-
roscores. 18.05 Kunstrijden. WK junio-
ren. 20.00 Turnen. EK junioren. (Van
20.25-22.30 live). 23.00 Euroscores.
23.30-01.00 Boksen.

13.00 Présence protestante.
13.30-14.00 Filosofisch magazine.
14.15 Toneelstuk in dialect. 16.15 Re-
flets (Images d'ailleurs). 17.15 Sind-
bad. Magazine. 17.45 Serie over vrou-
wen en macht. 18.35 Art 21: serie over
moderne kunst. 19.30 Journ. 20.00
Justice foraine aux Marquises. Docu-
mentaire. 20.55 Les films se font du
cinéma. 21.55 Journ. 22.25 Filmru-
briek. 22.45-00.45 ■ Pluie noire (Kuroi
ame), Japanse speelfilm uit 1989.

20.30 Herman van Veen in Carré.
Registratie van deze show van Her-
man van Veen uit 1990.

22.20-23.20 De Notenkraker, een
kerstverhaal. Verkorte versie van
het klassieke ballet van Tsjaikovsky
n.a.v. Children's Day van UNICEF,
opgenomen in de Opera van Bonn.

TVS

19.21 12 steden, 13 ongelukken. Se-
rie gedramatiseerde verkeersonge-
lukken. Afl.11: De Muziekdoos. Pre-
sentatie: Jan Douwe Kroeske.
Felix en Marian van Rijn wonen met
hun dochtertje in een flat in Uithoorp.
Als Felix de stad ingaat om een vi-
deorecorder te kopen loopt alles heel
anders dan iedereen had verwacht....

19.50 "" Flying doctors. Australi-
sche serie. Afl.: Dronken beloften?
Guy en Jackie gaan op zoek naar de
verdwenen Steve, die een gekantel-
de vrachtwagen uit de brand zou
gaan helpen.

20.40 (TT) Zeg 'ns AAA, Nederlandse
comedyserie. Afl.: Kek in 't pak.
Lydie en Wiep maken zich zorgen als
Hans een nieuw pak wil kopen. Koos
en Jopie beginnen een nieuw handel-
tje.

21.07 Sonja op zaterdag, talkshow
met Sonja Barend vanuit de Rode
Hoed.

22.00 (S+TT) Journaal.
22.15 Studio sport.
22.45 Nova, actualiteitenprogramma.

Presentatie: Maartje van Weegen.
23.20 De schreeuw van de Leeuw.

Show met Paul de Leeuw.
00.06 Museumschatten, prof. Henk

van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea: Litur-
gische voorwerpen.

00.17 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

00.22-01.22 Studio sport extra. Met
tennis: samenvatting tweede halve fi-
nale van het Grand Slam-toernooi in
München.

18.16 Trekking van de lottogetallen.
18.20 Kassa! Consumentenmagazi-

ne. Presentatie: Felix Meurders.
18.53 (T) Lingo, woordspel. Presenta-

tie: Robert ten Brink.

17.32 (TT) Alfred J. Kwak, tekenfilm
serie. Afl.: De nachtmerrie. Herh.

18.00 "" Journaal.

14.00-17.30 (TT) Studio sport extra.
Met tennis: rechtstreeks verslag van
de eerste halve finale Grand Slam-
toemooi in München.

Vpro/Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

07.00 Telekids. Kinderprogramma,
met o.a. tekenfilms.

12.00 RTL Radio studio live.
12.10 Miniplaybackshow. Herh.
13.05 Liefde op het eerste gezicht.

Programma waarin drie jongens en
drie meisjes aan elkaar worden voor-
gesteld. Herh.

13.50 Wedden dat. Spel. Herh.
15.45 Dinosaurs. Afl.: Family challen-

ge.
16.15 Gezondheid. Magazine over

uiteenlopende onderwerpen die met
gezondheid te maken hebben.

16.45 Geldwijzer. Herh.
17.00 Tineke en de muziek. Recht-

streeks en gev. weekendprogramma.
18.00 Zes uur nieuws.
18.10 TinekeJenslotte. Deel twee.
19.00 De reis van je leven. Quizpro-

gramma. Deze week: Colorado.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer.
20.00 Beverly Hills 90210. Serie. Afl.:

Necessity is a mother.
20.55 Sandra's verjaardagsshow.

Amusements- en spelprogramma.
22.00 Denksportkampioen. Afleve-

ring van dit spelprogramma waarin
wordt gezocht naar Nederlands beste
en meest bedreven puzzelaars.

22.30 The free frenchman. Slot van
deze Engels/Franse miniserie in zes
delen. Bertrand wordt ondervraagd
door Lutze en de SS, maar Nellie
weet hem uit hun handen te redden.

23.30 Pacific station. Amer. comedy-
serie. Afl:: Whose dad is it anyway.

00.00 Laatste nieuws.
00.15 King Kong lives. Amerikaanse

speelfilm uit 1986.
De hele wereld verkeert in de veron-
derstelling dat King Kong de dood
heeft gevonden op de Empire State
Building. Enkele artsen zijn er echter
in het geheim in geslaagd om hem
ondanks zijn zware verwondingen in
leven te houden.

02.00 Maria's lovers. Amerikaanse
speelfilm uit 1986.
In een klein dorpje in Pennsylvania
proberen vier mannen het hart van de
beeldschone Marie Bosic te verove-
ren. Met Nastassja Kinski e.a.

03.45 Nachtprogramma.

VOO/Tros/NOS
10.00 Ontdek de psychologie.
10.30 Schoner produceren. Les 5.
11.00 You're welcome. Engels voor

beginners, les 11.
11.30-12.00 Russisch. Les 11.
13.00-13.07 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.10 Samson. Belgisch kindermaga-

zine.
16.45 (TT) 8.0.0.5. Jeugdprogram-

ma. Presentatie: Bart de Graaft.
17.20 "" Top 40. Popmuziek gepre-

senteerd door Gijs Staverman.
18.00 "" Journaal.
18.20 Veronica Wintersport. 4-deligé

informatieve serie over wintersport-
plaatsen,, skimode en minder beken-
de wintersporten.
Afl. 1:Les trois Vallées.

18.50 Blinde hartstocht. Australische
soapserie.

19.15 "" Nederland Muziekland.
Muziekprogramma.

20.05 Bright lights, big city. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1988.

21.55 Zaterdagavondcafé.
Comedy serie waarin fictie en werke-
lijkheid door elkaar heen lopen.
Afl.lo.

22.25 (TT) Casino Royal. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Mare
Klein Essink.

22.55 Joy in love. Franse erotische
serie. Afl.2.

23.20 Skybound. Serie over de lucht-
vaart. Afl.2: Zo vrij als een vogel.

23.50 "" In concert. Joe Cocker
'Night calls'. Live concert, opgeno-
men in de Westfalenhalle in Dort-
mund in 1992.

00.50 "" Journaal.
00.55 Veronica Erotica.
01.40 Two rooms. 25 jaarElton John.
02.30 Veronica Erotica. Vervolg van

00.55 uur.
03.15 Goud van Oud live.
03.55 Voetballen. FC Barcelona -

Sao Paulo om de finale voor de we-
reldbeker, rechtstreeks vanuit Tokyo.
In de pauze een portret van FC Bar-
celona. NB: Deze wedstrijd wordt
zondag herhaald van 11.30 tot 13.00
uur, óók op Nederland 2.

Avro/NCRV/KRO"V/30 Alles kits, gevarieerd kinder-
roagazine met 0.a.:07-32 Kiekeboe.

Pipj Langkous.
w]l Ontbijt van de week."«■l5 Spelefoon.
ÏJ-17 Ko deBoswachter.

Tekenfilmfestival.«8.50 Weeknieuws.0900 Woof.ï=-27 Rescue Rangers.J9f4 Spelefoon.
""56 Tekenfilmfestival. Misc. en Bo-
,°o de olifant.003 KKfoon.
IS « sPe|efoon-finale.
'■53 Nieuws voor doven en slecht-horenden.

I«nc *" Journaal-«"os Letterland, 7-delige informatie-*e serie voor kinderen en hun ou-ders. Afl.2.
'«■33 Heb ik iets gemist? Terugblik
lyP Programma's van afgelopen week.
17 « For2a TVi jongerenmagazine.
18 ie 8099'e> woordspel.
""'5 Sesamstraat. Gevarieerd kin-oermagazine. Vandaag: Grote huis-dieren. a

18*! ("""nJeugdjournaal.
"40 Kinderen van waterland.

Afl.10: Verdwaald. Herh.
gallas Kramer logeert in de grote«ad. Tijdens het spelen botst ze te-Peh een mevrouw op die denkt dat zeVerdwaald is.■00 No time to waste. Milieuquiz

5n°n„d Greenpeace.
203R (S+TT> J«"""'-

-"26 Cry freedom, speelfilm in een
eeks van zes speelfilm rond het the-

Racisme. Met: Kevin Kline, Den-

*^ Washington, e.a. Regie: Richard

onald Woods, de rijke en progres-
sieve blanke hoofdredakteur van een
/Jv|oedrijke krant, sluit vriendschap

2"» nl dezwarte activist Steve Biko.
23 «£ Karel 'talkshow-■s2 Dertigers, serie.£.10:Therapy.
t'iiot en Nancy gaan in therapie om

jjUn huwelijk nog een kans te geven.
liii2^KUs «"

journaal.

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus
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07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 19.00 Découverte. 19.30 Bel-
gisch nieuws. 20.00 Thalassa. 21.00
Nieuws. 21.30 La maison du canal,
misdaadserie. 22.30 Caractères. 23.35
Nieuws. 23.55 La bande des six.
00.55-01.30 Divan.

mix. 02.00 China news Europe. Met
om 2.00 Prime time news en om"3.00
Economisch nieuws (in het Engels).
05.00 Th» mix.

06.30 CNBC business weekly. 07.00
Super shop. 07.30 Hello Austria, helle
Vienna. 08.00 ITN world news. 08.30
Business weekly. 09.00 Super shop.
10.30 The great offshore. 11.00 The
mix. 13.30 Scène on Super. 14.00
Youthquake. 14.30 Eco record. 15.00
Toeristisch magazine. 15.30 Weten-
schappelijk magazine. 16.00 Wild
America. 16.30 Nieuwsdocumentaire,
17.00 Scène on Super. 17.30 Absolu-
tely live. 18.30 Modemagazine. 19.00
Matinee at the movies met om: 20.15 ■
The courageous Dr. Christian, Amer.
speelfilm uit 1940. 21.30 Film Europe.
22.00 ITN world news. 22.30 -High
aspirations. 23.00 Scène on Super.
23.30 Hang loose. 00.00 Dont't vfatch
alone!: ■ The monster maker, Amer.
speelfilm uit 1944. 01.15 Absolutélyli-
ve. Aansl. All mixed up. Aansl. The

06.10 Ochtendprogr. 12.20 Check up.
12.30 Nieuws. 12.35 Check up. 13.30
Nieuws. 13.55 TG 1 - Tre minuti di...
14.00 Prisma. 14.30 TG 1 - auto. 14.45
Sabato sport. 16.20 Sette giorni al par-
lamento. 16.50 Disney Club. 18.00
Nieuws. 18.15 Concert. 19.25 Parola e
vita: II vangelo della domenica. 20.00
Nieuws. 20.25 TG 1 sport. 20.40 Fan-
tastico '92 E': Scommettiamo che?
23.00 TG 1 linea notte 23.15 Speciale
TG 1. 00.00 Laatste nieuws. 00.30 Sa-
bato club. Speelfilm. Aansl. Nachtpro-
grammering.

MTVBBC1

CNN

Duitsland 1

" Michael J. Fox in 'Bright
Lights, Big City. (Neder-
land 2 - 20.05 uur).

09.00 Teletekst. 09.10 Marienhof. Duit-
se serie. 10.00 This week. 10.15 Ac-
tualités. 10.30 Russisch bitte. 11.00
Cursus Spaans voor beginners. 11.15
Cursus Spaans voor beginners. 11.30
Aus Forschung und Lehre. 12.15Liebe
kermt keine Grenzen. Afl.4: Jerusalem.
13.00 Cursus Duits. 13.30 Cursus wis-
kunde. 14.00 Rückblende: Vor 50 Jah-
ren gestorben: Séraphine Louis. 14.15
West 3 aktuell. 14.20 Das war's - diese
Woche. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Lander - Menschen - Abenteuer: Docu-
mentaire over de streek Göreme in
Anatolië waar al eeuwen lang moslims
en christenen vredig naast elkaar leven
in grotten. 17.45 Von Schonach zum
Belehen. Reportage over een langlauf-
route in het Zwarte Woud. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Hier und Heute
unterwegs. 18.30 (T) Die Sendung mit
der Maus. 19.00 Aktuelle Stunde.
19.30 Zeit für Tiere. Dierenmagazine.
20.00 Sport im Westen. 20.30 Theater
aus NRW: Schone Bescherungen. Ko-
medie van Alan Ayckbourn. 23.30 Jazz
vor Mitternacht: 6. Intern. Jazzfestival
Viersen '92. Serie concertregistraties.
Afl.3. 00.30 Laatste nws. SAT1

Duitsland 3 SWF

08.00 MTV's Erasure weekend, ttbo
The big picture. 11.30 US Top 20 vjdpcr
countdown. 13.30 XPO. 14.00 The pul-
se. 15.00 MTV's Erasure weekend.
16.30 Week in rock. 17.00 Yo! Raps
today. 18.00The real world. 18.30The
big picture. 19.00 European top 20.
21.00 Saturday night live vintage.
21.30 Sports. 22.00 The soul of IOITV.
23.00 Partyzone. 01.00 MTV's Erasure
weekend. 03.00 Night videos.

&R Heute-
Og-03 Pj ng pong. Spelprogramma.
lo'nn ** Tele-Gym. Aerobic.io'X . e"te-
-10 ie Zweifel für Europa. Herh.

ARD-Ratgeber Unterwegs -
o'a Reisemagazin. Toeristisch ma-
yazine. Vandaag onder andere win-
k r"c'übvakanties, actieve hotelva-anties ,je 20mer.cataiogi '93 enOjieven.3 ss r, eute-

!ll ac Ul"schau.

' tourDie Abenteuer des David Bal-

" man Tv"film in vier de,en naar ro'

Nts.S Van Robert Louis Stevenson.
'4'on Cersoverzicht
Nïte *eute"■|.'"a Europamagazin.
E ?£0 Deutsche Risse: Ost-Kids. AufL??r Suche nach Identitat, Reportage.
jW>o "" Neppomuks Rache.
i leerprogramma met sketches en
L^uziek.'S.Oo ~ Kinderquatsch mit Mi-
*}>ael. Talkshow voor kinderen. Spe-

{^Pa'e gast: Rolf Zuckowski.
l6ft Erstens-i i:00 Disney Club. Kindermagazine
! gasten, muziek, tekenfilm- en

-1«"~5 Sportschau.
Heidi und Erni, serie. Afl.: Der

isicer von Ecuador-
*75 "" Mich laust der Affe, dieren-

* Sportschau, met Bundesliga-

«o'nS Ta9esschau.
«O ?2 (TT) Tagesschau.
,J5"" oie Rudi carrell Show. Ge-
i\ ITerde spelshow.
ft'ZZ Tagesthemen-Telegramm.
21 sn ** Lotto-trekking.
22 in Ta9esthemen.
ö Q ("0 Das Wort zum Sonntag.'^ordenking."J 5 The getaway Amer. speelfilm
j? '972. Met: Steve McQueen, Ali

O^acGraw, Sally Struthers e.a.
Oo'-^ Tagesschau.

Uit ioAt"eu P°u,et- Franse speelfilm
Oi 4J 75- Met: Lino Véntura e.a.
Oig!! Tagesschau.

"'O-01.55 Zuschauen - Entspan-
w" " Nachdenken. Wattlandschaf-,er>: Das Watt.

kleurenfotografie. Oscar voor Ford
en mooie muziekvan Victor Young.

Nederland 2
20.05. Bright Lights, Big City -(1988-USA). Verfilming van Jay
Mclnery's bestseller door James
Bridges. Michael J. Fox verhuist
van het platte land naar New Vork
om het te gaan maken. Kiefer Su-
therland speelt overtuigend een
verslaafde slijmend.

07.30 Moneyline. 09.00 World busi-
ness this week. 11.10 Larry King".
12.40 International correspondents.
14.10 The big story. 15.10 Health-
works. 15.40 Moneyweek. 16.10 Sciei>-
Ce and technology week. 16.40 Styk
with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz'.thj
week. 18.40 Evans and Novak. 19.0]
World business this week. 19.40News
maker Saturday. 20.10 Healthwork^20.40 Style with Elsa Klensch. 21.*
Your money. 21.40 International coi
respondents. 22.40 Futurewatch. 23.4
Newsmaker Saturday. 00.40 Pinnacle
01.10 The big story. 02.40 Showbi
this week. 03.00 Reliable sourees
05.10 The Capital gang.

08.00 ■ Champion the wonder horse.
08.25 nws. 08.30 Spider. 08.35 Animal
world. 08.45 Quick draw McGraw.
08.50 Littl' bits. 09.15 Chucklevision.
09.35 Bucky O'Hare. 10.00 Going live!
13.15 Sportmagazine met om 13.20
Football focus, terug-/vooruitblik van
Premier League voetbal; 13.40 Paar-
denkoersen; 13.55 Football focus, ver-
volg; 14.10 nws; 14.15 Paardenkoer-
sen; 14.30 Skiën om de wereldbeker;
14.50 Paardenkoersen; 15.05 Rally-
cross: Grand Prix; 15.25 Paardenkoer-
sen; 15.40 Rallycross; 15.55 Zwem-
men: Winter championships; 16.35
Tennis: Grand slam cup; 17.40 Final
score, voetbaluitslagen. 18.05 nws.
18.15 Regionaal nws. 18.20 Dad's ar-
my. 18.50 Big break. 19.20 Noel's hou-
se party. Met o.a. Lizzie Webb. 20.15
Theroyal variety performance. Met o.a.
Kiki Dcc en het Nigel Kennedy Ensem-
ble. 23.15 nws en sport. 23.35 Match
of the day. Voetbalmagazine met sa-
menvattingen uit de Engelse comp.
00.35 The visitor. Amer. speelfilm uit
1979.

13.40 Cursus Duits. 14.10 Marienhof.
Duitse serie. Af1.20: Der Mann aus
Mecklenburg. 15.00 Sport 3 extra.
17.00 Nimm's Dritte. Magazine. 17.30
Das Jahr in Wald und Flur. Afl.: Tümpel
und Moore. 18.00 Miteinander. Reli-
gieus magazine. 18.30 Glaskasten.
Magazine. 19.00 Wo bitte ist Ihr
Kühlschrank? Een kijkje in de keuken
van bekende Duitsers. Vandaag: Ru-
dolph Moshammer. 19.30 Spiele des
Lebens. Natuurdocumentaireserie.
Afl.11: Das Verhalten der Tiere. 20.15
Reich' mir zum Abschied noch einmal
die Hande... Muzikale revue ter gele-
genheid van de 100ste verjaardag van
de Hongaarse componist Paul Abra-
ham. 21.35 Aktuell. 21.40 Nachtcafé.
Talkshow. 23.10 Der kleine Gesell-
schaftsabend. Gevarieerd progr. 23.40
Aktuell. 23.42 Schmidt - Die Mitter-
nachtsshow. Variétéprogr. 01.42 Non-
Stop-Fernsehen.

00.25-02.30 ■ Mutiny on the Bounty.
Amerikaanse avonturenfilm uit 1935
van Frank Lloyd. Met: Charles
Laughton, Clark Gable e.a.

22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
Sportmagazine. Met: Bundesliga-
voetbal, het DTB-turngala in Koblenz
en skiën: Afdaling heren in Val Gar-
dena en dames in Vail.

23.20 ■ Der Kommissar. Duitse mis-
daadserie. Afl.: Die Pistole im Park.

00.20 Heute.

19.25 Freunde fürs Leben. Serie.
Afl.: Rot oder Schwarz.

20.15 Rache ist ein süsses Wort.
Amerikaanse tv-film naar een roman
van Sidney Sheldon.

21.45 Heute-journal.

15.00 Helme Heine: Sauerkraut. Te-
kenfilmserie. Afl.: Die Fischgrate.

15.25 FM - Das Familienmagazin im
ZDF. Familiemagazine.

16.15 "" Matt-Scheibe. Spel.
17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.50 Die grosse Hilfe. Balans.
18.00 Die fliegenden arzte (Flying

doctors). Afl.: Die Verwünschung.
De anthropoloog Philip wil een heilige
Aboriginals-grot onderzoeken, on-
danks de waarschuwingen van Win-
jin. Philip stort in een schacht en kan
met moeite gered worden.

19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.

11.25 Die Abenteuer des David Bal-
four. Tv-film naar de romans van
Robert Louis Stevenson. Afl.3. Herh.

12.40 ZDF Sport extra. World cup
skiën, afdaling voor heren.

13.30 Mystery mansion. Amer. my-
stery-thriller uit 1983.

09.03 Nachbarn. Magazine voor bui-
tenlanders en Duitsers. Herh.

09.45 "" Tele-Gym. Aerobic.
10.00 Heute.
10.03 lm Zweifel für Europa. Herh.
10.35 ARD-Ratgeber Unterwegs -
Das Reisemagazin. Toeristisch ma-
gazine. Vandaag o.a. winter-clubva-
kanties, actieve hotelvakanties, de
zomer-catalogi '93 en vliegtarieven.

11.00 Heute.
11.03 Urnschau.

08.00 Nachbarn in Europa. Info en
actualiteiten in Turks en Pools.

09.00 Heute.

bank. Duitse softsexfilm. Herh.
04.30 Das einfache Madehen. Duitse

musical. Met: Caterina Valente e.a.

02.50 Série rosé. Erotische serie.
03.20 Verführung auf der Schul-

23.20 Verführung auf der Schul-
bank. Duitse softsexfilm. Herh.

00.40 Charlys Nichten. Duitse soft-
sexfilm uit 1974. Herh.

02.00 Tutti frutti. Erotisch spelpro-
gramma.

15.50 The A-Team, avonturenserie.
Afl.: Blutsbande. Herh.

16.50 21, Jump Street - Tatort Klas-
senzimmer (21, Jump Street), mis-
daadserie. Afl.: Crack (1). Herh.

17.45 Der Preis ist heiss. Spelshow.
18.15 Familienduell. Spelprogram.

18.45 RTL aktuell.
19.15 Beverly Hills, 90210. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Trennungen.
20.15 Der Alimenten-Schwindler

(Das Verlegenheitskind), klucht.
22.00 Bambi '92. Reportage van de

uitreiking van deze media-prijzen
vanuit Keulen.

14.25 Polizeibericht (New dragnet),

06.00 Beiie und Sebastian. Serie.
06.25 Bob der Flaschengeist.
06.50 Prinzessin Lila und dieSmog-

gies. Tekenfilmserie.
07.20 Piff und Herkules. Tekenfilm.
07.30 Cubitus. Amer. tekenfilmserie.
08.00 Klack. Kinderspelshow.
08.45 Maus reiss aus. Spelshow.
09.00 Beveriy Hills Teens. Serie.
09.30 Lucky Luke. Tekenfilmserie.
10.00 Die Sechs-Millionen-Doilar-
Familie. Amerikaanse tekenfilmserie.

10.30 Marvel Universum. Films.
11.30 Teenage mutant hero turtles.

Amerikaanse tekenfilmserie.
12.00 Winspector Japanse sf-serie.

Afl.: Der kleine Roboter.
12.30 Michel Vaillant. Tekenfilmserie.
13.00 Full house. Amer. comedy-

serie. Afl.: Unsere allererste Nacht.
13.30 Der Prinz von Bel-Air (The
fresh prince of Bel-Air). Comedy-
serie. Afl.: Besuch aus Philadelphia.

14.00 Ultraman - Mem geheimes Ich
(My secret identity), Amerikaanse se-
rie. Afl.: Falscher Ehrgeiz. Herh.

serie. Afl.: Fallschirm in den Tod.
14.55 Knight rider. Amerikaanse

avonturenserie. Afl.: Handler des To-
des. Herh.

BBC 2

06.15 ran. Voetbalmagazine. 07.15
Quar Beet. 10.50 Die Schone und das
Biest (Beauty and the beast). Amer.
serie. Afl.: lm Reich der Dunkelheit.
11.45 Glücksrad. 12.30 Wirtschaftsfo-
rum. 13.00 Nieuws. 13.05 Auf und da-
von. 13.30 Mannerwirtschaft (The odd
couple), Amer. serie. Afl.: Maximilian
springt nicht mehr. Aansl. TopNews.
14.00 Sport live. Compaq Grand Slam
Cup 1992. 18.00 ran. Voetbalmagazi-
ne. 19.20 Nieuws. 19.30 Glücksrad.
20.15 Jackie und Denise - Eine
Freundschaft auf Leben und Tod
(Beauty and Denise), Amer. thriller uit
1988. 22.00 Mann-o-Mann. Spelshow.
23.00 Die heisse Blonde (Hot nights),
Ital. erotische speelfilm uit 1984. 00.30
Nieuws en Sport. 00.35 Liebe in 3 Di-
mensionen, Duitse erotische speelfilm.
02.05 Hot nights. Ital. erotische speel-
film. 03.25 Beauty and the beast.
Amer. serie. Herh. 04.15 Mannerwirt-
schaft , Amerikaanse serie. Herh.
04.40 Batman, Amerikaanse serie.
Herh. 05.05 Superboy, Amer. serie.
Herh. Aansl. Programma-overzicht.

verlening 21.15 Reflector. 21.35
Deze week. 22.00Een ontmoeting.
23.00-24.00 Zaterdagavonduur.

tuell. 13.05 Internationale Hitpara-
de. 16.05 BRF-Mobil. 18.05 BRF
Aktuell (Aktuelles vom Tage).
18.40 Forum - Das Kulturmagazin.
20.00 Nachrichten. 20.05-20.20
Philosophie und Ethik.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 nws. 7.07
TROS Nieuwsshow. 11.05 TROS
Kamerbreed. 12.07 TROS Aktua.
14.05 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 17.07 Tijdsein. 18.10 Echo.
18.30Nws. 19.04Tegengas. 20.04

Langs de lijn, sport en muziek.'
23.07 Met het oog op morgen. 0.04
Easy listening. 2.02 AVRO Nacht-
dienst. 6.02-7.00 Van-nacht naar
morgen. 6.00 Nws.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Intro. 9.04
De tweede ronde. 12.04 Spijkers
met koppen. 14.04 Uitgelicht.
16.04 Happy hour. 17.04 Ophef en
vertier. 19.04 Voor wie niet kijken
wil. 22.04 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.04-24.00
Jazz uit het historisch archief." Denzel Washington en Kevin Kline in de indringende

Engelse film 'Cry Freedom'. (Nederland 1 - 20.25 uur).

Middagconcert. La bohème, opera
van Puccini. Italiaans Radio Koor
en Ork. 0.1.v. Thomas Schippers
met sol. 16.00 De Nederlanden.
Muz. voor hoorn, viool en piano.
17.00 Het witte doek. 18.00 Nws.
18.04 De wandelende tak: De Tan-
go van Horacio Ferrer.
19.00-ca.1.00(20.00 Nws.) De Ne-
derlandse muziekdagen 1992. Met
o.a. Het Trio, Amsterdams Blazers
Kollektief, Slagwerkgroep Den
Haag, Nieuw Ensemble, Schön-
berg Ensemble en het ASKO En-
semble.

Omroep Limburg
9.03 Postbus 94, verzoekplaten.
9.30 Sport. 9.40 Postbus 94, ver-
volg. 10.03 Het Ei van St. Joost.
11.03 De onderstroom. 12.03 Om-

roep Limburg klassiek. 14.03 Lim-
burg Express. 17.03 Limburg Ak-
tueel. 17.10-18.00 Limburg Ex-
press (vervolg).

RTL4Radio
Nieuws op elk heel uur.
07.00 RTL Nightshift. 08.03 Het
wakkere weekend. Jan de BoerO
10.03 Koffiekringen, Bart vah
Gogh. 12.03 Goeiemiddag Neder-'
land, Torn Blom. 14.03 Album Top
30, Bart van Leeuwen. 16.03 Vrij-
heid-Blijheid, Martin Volder. 19.00
Seven o'clock rock. 22.00RTL Me-
gahits. 01.00 RTL Nightshift.

20.25. Cry Freedom - (1987-GB).
Indringende film van Richard Atten-
borough over de Zuidafrikaanse
activist Steve Biko, gespeeld door
Denzel Washington en zijn vriend-
schap met journalist Donald Woods
(Kevin Kline).

Nederland 1

22.15. The Getaway - (1972-USA).
Meeslepende road-movie-achtige
thriller van Sam Peckinpah met
veel actie, bloed en geweld. Bank-
rover Steve McQueen en zijn
vrouw (ook in het echt) Ali Mac-
Graw op de vlucht voor de mafia.

Duitsland 1

FILMS TV VIDEO
BBC2
dali" Sun Valley Serenade -CuUSA'- Luchtige muzikale film
Son Bruce Humbersone met
ger Henie a,s Noors vluchtelin-
sen6 dat kam Poene kunstschaat-
l6r

n 's. Met muziek van Glenn Mil-

Duitsland2
(l9R°-^Mystery Mansion
van n SA)- Middelmatig avontuuro" üav'd E. Jackson dat speelt in'«9on in 1892 over een meisje

' °P zoek gaat naar een schat inn spookhuis. Met: Dallas McKen-'°n en Randi Brown.
België/TV 1

(1944'u^V' the Kingd°m '
siorT- '" Gre9ory Peck als mis-
Stahi 'n China- Film van John M-
van a ?ebaseerd op dikke roman
ma* k. Cron'n- Verder met: Tho-<*s Mitchell en Vincent Price.
BBC 2

(1 9r?- The Quiet Man -m', ~VSA>- Hartstocht en actie
John c klaPPen 'n boksfilm van
ex-h

F<>rd waar John Wayne de
speelt. Prachtige

BBC 2
23.40. La Ronde - (1950-F). We-
nen rond 1900: reeks ontmoetin-
gen rond prostituee Simone Signo-
ret in film van Max Ophüls naar het
toneelstuk van Arthur Schnitzler.
Verder met: Anton Walbrook en
Serge Reggiani.

Duitsland 2
00.25. Mutiny on the Bounty -
(1935-USA). Spannende verfilming
van klassieke roman van Charles
Nordhoff en James Norman Hal
door Frank Lloyd over de muiterij
op het schip van Charles Laughton
in de omgeving van Tahiti.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Ook goeie-
morgen. 9.04 Goud van oud. 12.04
Evers in hetwild. 14.04 De top 40.
17.04 Rinkeldekinkel. 18.04 De
Avondspits. 19.04 Evers in de
avond. De Grote Prijs van Neder-
land. 2.02 Pop ballads. 3.Q2-6.00
Oh, -wat een nacht.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels
met Torn Vossen (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws. 8.10 Och-
tendkuren. 10.00 Nieuws. 10.03De
zoete inval, radiokwis met Luc Ap-
permont. 11.30 Vlaamse top tien.
12.00 Radio twee top dertig met
Guy de Vynck (om 13.00 nieuws).
14.00 Radio Rijswijck. 17.00
Nieuws. 17.05 De ketting, telefoon-
spel met Martin de Jonghe (18.00
nieuws). 20.00 Hartelijk. Bart Pie-
ters ontvangt gasten en draait ver-
zoekjes (22.00 nieuws en lotto).
23.30 Nachtradio (nieuws om
24.00 en 5.00 uur).

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. 8.00 Nieuws/
Zum Tage. 8.07 In unserem Alter.
8.55 Overpeinzing. 9.00 Nieuws.
9.05 Der Musikpaviljon (10.00
Nieuws). 12.00 Nieuws. 12.05 Pop
Report met een overzicht van de
Duitse hitparade (met om 14.00
Nieuws en economisch praatje).
15.00 Café Carlton (16.00 nieuws).
17.00 Der Tag urn Fünf, aansl.

Fünf Uhr Tee (18.00 Nieuws).
19.00 Auf ein Wort, aansl. Abend-
melodie (19.30 voor de kinderen).
20.00 Nieuws. 20.05 Samstags-
konzert. 22.00 Nieuws. 22.05 Mu-
sik zum traurnen. 22.30-04.05
ARD-Nachtexpress.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur.
6.05 Radiofrühstück (6.15 Wort in
den Tag; 7.15 Veranstaltungstips;
8.30 Presseschau). 9.05 Hitwelle.
Die Weekend-Show mit Oldies,
Gags und neue Scheiben) 12.05
Musik è la carte. 12.30 BRF Ak-

02.00. Maria's Lovers
(1984-USA). Sfeervolle, zwaar-
moedige film van Andrei Kon-
chlovsky over soldaat in Pennsyl-
vania met trauma uit WOU. Met:
Nastassja Kinski en John Savage.

RTL4Duitsland 1
00.15. Adieu Poulet - (1975-F). Li-
no Ventura en Patrick Dewaere als
collega's bij de politie. Hun genera-
tie-conflict is in deze film van Pierre
Granier-Deferre interessanter dan
de complotten die ze ontrafelen.

23.00. Alien Nation - (1988-USA).
In L.A., 1991 (de toekomst), komen
300.000 buitenaardse gastarbei-
ders de economie versterken. Dit
levert problemen op. Regie: Gra-
ham Baker. Met: James Caan en
Mandy Patinkin.

België/TV 1

Radio 4

8.00 Nws. 8.04 Fiori Musicali. 9.00
Pick-up. 10.00Caroline. 11.00Kur-
hausconcert: Pianomuz. 12.00 Pla-
tenzaak. 13.00 Nws. NOS 14.00

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden.

Radio 5
Elk heel uur nws. 6.45-6.50 Mede-
delingenrubriek met uitgebreid
weerbericht en Scheepvaartberich-
ten. 7.05 Opo doro. 8.08 Zeggus.
8.30Ronduit magazine. ( 8.55 Wa-
terstanden.) 9.02 Vrouw zijn. 10.02
Dc muzikale fruitmand. 11.02 Het
interview. 12.02 Meer dan een lied
alleen...! 12.44 EO-Metterdaad
hulpverlening. 12.45 Vragen naar
dc weg. 13.11 Dc verandering.
13.56 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.02 NOS Taal. 14.30 Start.
15.02 Dc schrijftafel. 16.02 Finale.
17.10 Radio UIT. 17.45 Dc Vrije
Gedachte. 18.00 Nws. 18.02Rond-
om het woord. 18.30 Voor dc eer-
ste dag. 19.00 Homonos. 19.30
Nieuws in het Turks, Marokkaans
en Chinees. 19.45 Onder dc groe-
ne linde. 20.00 Nws. 20.02 Jubila-
te. 20.30 Laat ons dc rustdag wij-
den. 21.14 EO-Metterdaad hulp-
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RTL 4 België/TV 1

radio

Nederland 3Nederland 2

België/RTBF 1

Super Channel

09.00 Open universiteit. 10.05 ■ I re-
member mama. Amer. speelfilm. 12.1$
Culinaire tips, met populaire kerstré-
cepten. 12.25 Bird's eye view. 13.15 ■
Sun Valley serenade. Amer. speelfilm
uit 1941. 14.40 Animation now. 14.56
Magazine voor migranten uit Aziö.
15.20 Tanhalyan. Serie. 16.00 Joho
Ford-cyclus: The quiet man. Amér.
speelfilm uit 1952. 18.05 The summa
gala concert. 19.00 Scrutiny. 19.30
nws en sport. 19.45 Pole to pole. Docu-
mentaireserie. Afl.: Bitter end. 20.35
Music on 2: A temporary arrangement
with the sea. Aansl. Advent calendar.
21.35 Nwsquiz. 22.05 Performance:
Tv-film naar het toneelstuk van Lujjgi
Pirandello. 23.40 ■ La ronde. Franse
speejülrruxiit 1950. 01.15-01.50 Satur-
day night live. Comedyshow live. Mei
Michael Keaton.

Sportnet

immmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmm»Mmmmmmmm

limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

Nederland 1

10.55 Interwallonie: Hasret. 11.25 Cur-
sus Nederlands. 11.55 Cursus Duits.
12.25 Objectif Europe met aansl. dis-
cussie. 13.00 Nieuws. 13.20 La Révo-
lution Francaise. Historische Frans/
Duits/ltal./Canadese film. 15.45 Film-
magazine. 15.55 Discussie over schei-
dingen. 17.20Kinderprogr. 17.55Gour-
mandises. 18.15 Télétourisme. 18.50
Génies en herbe. 19.30 Journ. 20.05
Natuurmagazine. 20.50 Comme vn ba-
teau, la mer en moins. Franse tv-film.
22.30 Verkeerstips. 22.55 Sportmaga-
zine. 23.55-00.10 Laatste nieuws.

België/Télé 21

07.00 Motorsport. Grand Prix. 08.00
Worldcup ski. 09.00 Tennis. Connors -Leconte en Nastase - Vilas. 10.0Ü >
Paardesport. Showjumping. 11.00 GO.
12.00 World sports special. 12.30 [
Skiën. World Cup. 14.00 NBA basket-
bali. 16.00 Golf. 17.50 Powersports int.
18.50 Skiën. 21.00 Thai-boksen vanuit
R'dam. 22.00 Boksen. Titelgevecht
WBC super middengewicht voor profs,
live. 00.00 Golf. US Senior PGA Tour.
02.00 Autosport. Grand Prix. 03.00"Bowlen. PBA tour. 04.00 Bowlen.
05.00 Snooker. 06.00-07.00 Thai-bok-
sen vanuit R'dam.
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Muziek

Te k. ORGEL Solina A2OO, 2
manuaal, ritmebox en
voetbas. Tel. 04493-2945.
Te k. gevr. singles, l.p.'s,
single-cd's van ROY Black.
Tel. 045-714693.
Te k. GITAARVERSTER-
KER Peavey 150 special,

’ 750,-. Tel. 045-423629.
Gemengd Koor Landgraaf
(50 leden) zoekt z.sp.m. een
enthousiaste DIRIGENT(E),
bij voorkeur met praktijkdi-
ploma koordirectie of erva-
ring. Repetitie op maandag-
avond. Inlichtingen bij Dhr. P.
Heins. Tel. 045-316925.
Te h. opnamenstudio voor
demo-opnamen, play-back
banden, repetities. TERCEL
Studio 045-725473/754357.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
MAATWERK voor al uw
timmerwerk en kl. verb.
binnenshuis. 045-244609.
HERSTOFFERING/renova-
tie van zitmeubelen of
nieuwe creaties in stof of le-
der uw Edelvakman "Euro-
salon New Baan Bree-Peer
in België. Ook open op zat.
en zondag. 0932-11634591,
dinsdag gesloten.
Gedipl. SCHILDER, kan nog
schilder- en behangwerk
aannemen. Tel. 04450-1970
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-WERK-
ZAAMHEDEN, tev. ontwerp
aanleg. Bel vrijblijvend. Loc
Mulders, tel. 045-726366

Heerlen
Sittarderweg 111
Jongewoning in vriendelij-
ke omgeving op korte af-
stand van het centrum.
Naast de ruime indeling
met o.a. drie slaapkamers
sn vaste trap naar de zol-
der biedt deze woning veel
extra's. De koopsom be-
draagt ’ 121.500,- k.k.
Verplichte overname roe-
rende goederen zoals: rol-
luiken, parket, vloerbedek-
king, keukenapparatuur,
douchecabine etc. voor

’ 8.000,-. Overdraagbare
Rijkssubsidie mogelijk van

’ 27.500,-.Een bijzondere
aanbieding die beslist ge-
zien mag worden.

Heerlen-Weiten

nH wem 1

Type vrijstaand woonhuis
met garage en ommuurde
tuin. Royale woonkamer
met parket, keuken met
apparatuur, drie slaapka-
mers, badkamer en vaste
trap naar zolder. Vraag-
prijs ’ 259.500,- k.k.

ZANDSTRALEN, uw donke-
re meubilair weer blank, ook
ijzerwaren halen/brengen.
Tel. 045-210253.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761
b.g.g. 646919.
BIEZENSTOELEN vernieu-
wen nu ’4B,- per stuk met
garantie. Tel. 045-418820.
Aannemersbedrijf kan nog
opdrachten aannemen, zo-
wel renovatie als ook nieuw-
bouw. Wij bieden U goede
service en VAKKENNIS. U
kunt ons tijdens kantooruren
bellen onder nr. 043-254669.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Uw oude gevel weer als
nieuw, uitkappen, natstralen
voegen, stomen, impregne-
ren. Van LEIPSIG, tel. 045-
-259492. Autotel. 0949-
-1616202966.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.

Computers
Super NINTENDO en Me-
gadrive spellen, de goed-
koopste in NL., b.v. Street-
fighter 2, ’155,-. Tel. 020-
-6792405.
COMMODORE Amiga 500
met TV modulator, geheu-
gen uitbreiding, 30 spellen,-
muis N, joy-stick, 1 jr. oud,
vr.pr. ’ 650,-. 045-458761.
Te koop COMMODORE 64
met disk-drive, datarecorder,
125 disk's, plm. 1200 spel-
len, 2 x super cartridge en
uitbreidings-cartridge, pr.

’ 475,-. Tel. 045-326471.
Op zoek naar goede, goed-
kope PC? Bel C.P.C. Kerk-
rade. Tel. 045-351588. Nu
5% extra kerstkorting op alle
verkoopprijzen.
COMMODORE 64 en disk,
nw.type, ’450,-. Tel. 045-
-459188.
Te k. NINTENDO- NES., 4
joyst., 5 spellen, ’250,-,
Sega 8 bit, 3 spellen, 2 joy-
sticks, ’ 140,-. 045-710090.
NINTENDO gebruikers op-
gelet! 1050 spellen op 1
cassette, ’249,-; 370 spel-
len op 1 cassette, ’189,-;
220 spellen op 1 cassette,
’149,-. Gameboy 82 spel-
len op 1 cassette, ’269,-;
50 spellen op 1 cassette,

’ 199,-. Nintendo computer
Nasa, 4 games, 2 controlers,
zapper, ’229,-. Bel nu: 06-
-52716093.
Te k. MSX 2 met 100 spellen,
dokum., eventueel monitor,
joyst. Na 18.00 uur 045-
-241319.
Te k. NINTENDO actionset
en Mario Bros 2, nw.pr.

’ 428,-, 1 jr. oud, als nw., vr.
pr. ’ 250,-. Tel. 045-414392.
Te k. ATARI 520 STM 2
diskdrive 3,5, 1 monitor SM
125, 1 printer Epson LX 800,
in orig. verpakking plus
handleiding, z.g.a.nw.,

’ 600,-. Tel. 045-427638.
NINTENDO 16 bits compu-
ter in de doos, 3 wkn. oud,

’ 350,-Tel. 046-581649.
Te k. COMMODORE 500A
met monitor s. en toebeh.,
nog geen jr. oud., vr.pr.

’ 900,-Tel. 045-218299.
Te k. 24 naalds Olivetti
PRINTER, 2 mnd. oud, plus
extra 20-letter fnt. ’325,-.
Tel. 045-414109.
Te k. spelcomputer SEGA
Megadrive 16 bit met 2 spel.
Na 17.00 u. 045-458338.
Te k. LYNX spelcomputer
met adapter, 16 bits, 4 spel-
len, 2 mnd. oud, ’ 325,-. Tel.
045-419529.

Win nu een
Nintendo

spelcomputer. Maak je
keuze en win!!!

06-97.21 - 50 cphm.

Kunst en Antiek
U speciaal adres voor mar-
meren SCHOUWEN en
aparte antieke geschenken.
Antiek en antieke bouwma-
terialen Dohmen, Klimmen-
derstraat 65, Klimmen. Tel.
04405-2337.
Komt U eens vrijblijvend kij-
ken naar onze enorme col-
lectie ANTIEK 0.a.: kasten,
tafels, stoelen, klokken,
brons, koper, tin enz. Wim
Scheepers, Panheelderweg
28, Heel. Tel. 04747-1593.
ledere dag geopend.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne vindt u bij
INTERART antiek Simpel-
veld, Irmstraat 64. 045-
-443161 eigen restauratie en
logerij. Ma. gesl./do. koopav.
De grootste keuze in antieke
kasten, vitrines, eethoeken,
klokken, kachels en curiosa
vindt U in onze 2.000 m2
showroom. WIJSHOFF
Antiques, Amstenraderweg
9, Hoensbroek-Centrum.
Tel. 045-211976. Geopend.:
dond., vrijd., zaterd.en zond.
13 en 20 dcc.
Mooie antieke COMTOISE-
KLOK met bloemslinger, os-
sekop enz. 046-749517.
Te k. gerest. KERKBANK,
18e eeuws, 1.50x35cm.,
prijs ’950,-. Tel. 04451-
-1762 na 14 uur.
Te k. gevr. barok, antieke
meubels en inboedels voor
EXPORT U.S.A. van Ries-
sen Antiek. Tel. 04406-
-16739 b.g.g. 04405-2367.
'n ANTIEK kerstkado?
J. Lempers, Valkenburger-
weg 49A, Nuth. 045-241333
of 244706. Open do. 17-21
u. vr. 10-18 u. za. 10-17 u.

Interessante en attractieve Antiek SIMONS gespeciali-; Afrikaanse MASKERS en seerd in noten, grenen, ei-,beelden. 09-49.241572242. ken antieke meubelen en
lampen, klokken enz. enz.

"Te koop prachtig antiek Nuth, Dorpstraat 45 A, t.o.
BUREAU, 160x100 cm. Tel. ingang kerk. Donderdag
tussen 19-21 uur: 045- koopavond. 045-243437.
312583. Een begrip voor de regio!

Vlees/AGF

Nu extra voordelig!!!
Panklare halve varkens

W. Nelissen, Kerkstr. 158, Koningsbosch. Tel. 04743-1216

Braderieën/Markten

Poppen- en berenbeurs
A.s. zondag 13 dcc. Grand Hotel, Groene Boord 23,

Heerlen, v.a. 10.30 uur tot 16.30 uur.

Grote vlooienmarkt
te Hoensbroek

Zond. 13 dcc. van 11.00 tot 17.00 uur. In het M.F.C.
Gebrook, Prinsenstraat 12. Entree is ’2,50, kinderen tot
14 jaargratis. Org. Niemans. Tel. 04704-3820.

Snuffelmarkt Foto/Ftlm
Dr. Haubenln. 87, Maas- Te k. FILMKAMERA Sharp
mechelen-België. Zondag 12 Zoom met extra toebeho-

open van 10-18 uur en van ren, vr.pr. / 2.500,-. 045-
-10-12 uur. Gratis toegang 320546. W. de Rykestraat 8,

met Fair Play. Landgraaf.

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

046-513228-514862.

" Te koop FORNUIS met op-
bouw, hout, kolen, ’300,-.
Tel. 045-320410.
KACHELS, gashaarden, in-
zet, inbouw. Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, de beste en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.
GASKACHELS v.a. ’395,-
-gratis geplaatst. De Kachel-
smid. Tel. 04459-1638
Uitknippen. Te koop antra-
ciet KOLEN-NOOTJE 3 en
4, ’lB,- per V_ hl., bij 30
zakken gratis thuisbezorgd.
tEL. 045-319784.
Te k. OPENHAARDHOUT
’3O,- en ’55,- per m3,
gratis bezorgd. 04459-1675.
Te k. compl. CV-INSTAL-
LATIE, moederhaard.Pr.

’ 600,- Tel. 043-633923.
Antiek KACHELTJE ’295,-.
Tel. 045-315198

literatuur
GEVRAAGD boeken. Strips,
romans en literatuur (geen*
weekbladen of damesro-
mans). Tevens Readers
Digest, Time Live en Lektu-
rama-series. 04747-2549.

Bingo/Kienen
ledere zondag KIENEN in
Kegelpaleis, Emmastraat 7a

'iHeerlen. Aanv. 19.30 uur

TV/Video
Goede kleuren T.V.'s. Enor-
me sortering v.a. ’95,- met
garantie. Ook recente mod.
Reeds 25 ir. T.V. Occasion-
centrum GEEL. Grasbroe-
kerw. 25, Heerlen. Tel. 045-
-724760.
Te koop grootbeeld TV met
afstandsbediening, i.z.g.st.
Tel. 04492-2164.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Te k. Philips VIDEOREC.
VCC, accu defect + camera
compl. met electr. + gewone
zoeker, opsteekmicro, koffer
en 13 cassettes, vr.pr.
’350,-. Tel. 045-711754.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’75,-, met afst.bed. v.a.

’ 125,-, met teletekst v.a.
’250,- o.a. Philips. Radio/
TV FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Te koop gevraagd KLE-
DINGRËK. Tel. 045-256432.
Te koop gevraagd FOTO-
TOESTELLEN en toebeh.
Tel. 043-649039

1 Diversen

Na 3 weken verbouwen zijn we dan (eindelijk) opnieuw
open. Het is moeilijk bescheiden te blijven, maar eerlijk is
eerlijk: de zaak is een "prentje" geworden! Om dit te vieren
geven wij in de periode van 16 t/m 23 december een klein
doosje bonbons GRATIS bij aankoop van 750 grams doos
bonbons. En niet te vergeten:

'WIJ ZIJN NOG STEEDS DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK VAN BRUIDSSUIKERARTIKELEN"

voor o.a. doop - communie - huwelijk - jubilea
Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Tot ziens bij:

Stieneke Import
Elisabethstraat 6, 6161 GT Geleen. Tel. 046-752038

GEZONDHEID: Evenwicht
tussen lichaam en geest..Komt U via de normale we-
gen niet verder, raakt U. steeds weer tussen de wal
en het schip. Misschien kun-
nen wij U helpen, eventueel
ook andere zaken. Bel ma.
en za. tussen 16.00-19.00
uur. Tel. 04498-56689.
Te huur geheel compl..KERSTMANKOSTUUM.
Mgr. Schrijnenstr. 31, Hrl.
Tel. 045-717608.
Te k. Brabantse KIEPKAR
met grote wielen; antieke
koren grasmaaimachine; 3
ploegen; 2 eggen; 1 bieten-
molen, in uitstekende staat.
Crombacherstr. 7, Kerkrade.
Tel. 045-420753.
Te koop café POOL-
BILJARD, merk Evan, z.g.a.
nw. Tel. 045-417739.
NOVEEN'St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. H.P.
Te k. FILMCAMERA Canon
’50,-; Delfts blauw wand-
bord ’50,-; winterb. BMW
525 i en 520 i ’lOO,- p.st.;
kind. bureau ’30,-; ant.
voor.bus ’ 50,-; salontafel
’50,-; letterkast ’20,-; ca-
ravanspiegels ’ 25,-; bar-
becue ’ 25,-; electr. kachel
’20,-; ant. koffiekan ’150,-:. hanglamp ’25,-; luchtbe-
vocht. ’25,-. Zaterdag tus-
sen 10.00 en 18.00 uur.
Vrouenraetslaan 40. 045-
-314005.
Te k. zwaar eik. EETHOEK

’ 550,-: Mountainbike Can-
nondaleXT. 04492-2241.
Te koop KERSTBOMEN div.
soorten en afmetingen. Be-
stel nu. Tel. 046-529004.

Door mijn GODDELIJKE in-
zichten die ik heb mogen
ontvangen, wil ik mensen op
spirituele basis helpen voor-
al met inzichtgesprekken.
Na 19.00 uur bellen: 045-
-245390.
Te k. AQUARIUM 1.60 X
0.50 X 0.50 met ombouw,
pompen vissen enz. ’BOO,-;
lonisator ’lOO,-; gezichts-
bruiner ’25,-; Vespa Boxer

’ 150,-; Opvoerset Vespa
’50,-; Moulinex grill ’50,-.
Tel. 046-331614
GRATIS kappen en meene-
men v. boom v. mooi open-
haard hout. 045-412908.
ZILVERSPARREN en Pi-
ceaomorika, alles met kluit,
va. ’ 25,-. Retersbekerweg
78, Klimmen.
Te k. 3 CARNAVALSPOP-
PEN i.z.g.st., h. sm. demon-
tabel. Pr.n.o.t.k. Info 046-
-339625 bgg 337055 na 18u.
Een apart portret- of gla-
mourfoto door fotograaf.
Postbus 928, 6200 AX
Maastricht.

06-lljnen

Dit meisje
Is dol op hete telefoonsex.
Of kom eens bij mij thuis.
06-320.324.96 (100 cpm).

Homosex voor 2
(’ 1,- p.m.) draai eerst

06-320 en dan
SM voor 2 .. 325.10

Gaysex Limburg .. 325.73
Jack off privé ..321.16

Darkroom .. 324.16
Gay Pervers .. 329.16

Bi-sex .. 323.36
Jongens-sex .. 325.19
Studenten .. 327.56
Travestie .. 325.09

Transsexueel .. 321.36
Jurken & Pumps .. 325.94

Jouw MEESTERES!
'n Hemelse hellefeeksvoor

haar dienaren. 75cpm.
06-320*324*68

06-320*320*38
Rijpe, keurige geklede

dame die live alles opneemt.
Ik ben gek op jongens die op

zn Russisch tussen m'n
bolle willen. 75 cpm.

leuke boys
en prettige feestdagen?
Bel dan voor 50 cphm

06-340.330.42.

SM.
De deuren op slot. Helga

buigt naakt voor 2 meesters.
06-320.340.33 (50 cphm).
Plots staat de vriend van

mams naast Sandra's bed.
Eindelijk....

06-320.329.23 (50 cphm)

Omdraaien.
Bevend ziet ze in de spiegel

hoe 2 man. Grieks.
06-320.323.85 (50 cphm)

Plots trekt hij Ada's
slipje omlaag.
Op de tafel gebeurt het.

06-320.329.25 (50 cphm)
Als hij bij Ria onder de
douche glipt

wordt het heet zo zonder
badpakje

06-320.326.91 (50 cphm)

Club-06
Special-sex

DRAAI EERST 06-320.320
EN DAN VOOR
SM ... 25

onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero ... 26
Onze meisjes zijn overal

voor in
Lesbisch ... 45

mmm.. meisjes onder elkaar
Meesteres ... 46
Schiet op! Ze zit te wachten

Lolita ... 47
jongen ondeugend

Heerlijk live 48
sexen live opgenomen

Meegenieten 60
De spannendste sex 75cpm

Leuk vrouwtje
privë, slank, geeft haar tel.nr.

vertelt iets over haarzelf,
wacht dat jij haar belt. 069-- 100 cpm

Boppers
opgelet!!! Griekse Arthur

neemt jou ook.
Heet'homo* echt live.

06-320.370.75 (75 cpm)

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
75 et. p. min.

Vrije meiden
zkn. regelmatig

sexkontakt
06-320.320.55 (37,5 c.phm)

400 meisjes
willen een afspraakje!

06-320.322.11 (37,5 C.phm)

300 Meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 (37,5 C.phm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (37,5 c.phm)

Direkt kletsen
met leuke meisjes: 06-9757

Altijd succes (50 ct.phm)
Ondeugend Evelientje:

06-95.30
Bel voor Sexkontakt:

06-96.02
Zoek je 'n vluggertje?

06-96.62
Strlpspelletje

06-96.63
Snel Sexkontakt

06-96.64
Sex Kontaktlijn

06-96.65
Direkt 'n meisje:

06-97.10
Bel snel!! (37,5 c.phm)
Direkt snel Sexkontakt
sex-kontakt

06-320.320.32 (50 ct.phm)

Hete meisjes
willen echt snel sexcontakt.

Nu met telnr.
06-320.330.66 (37,5 c.phm)

240 Vrije meiden zoeken
**sex**

info: 06-9766 (37,5 c.phm)
Nu direkt 'n afspraakje met
een leuk meisje
06-320.322.33 (50c.phm)

Direkt kletsen
met een leuk meisje!

06-320.330.90 (50 c.phm)
Onderdanige jongensbellen

met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 (37,5 c.phm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (38,5 c.phm)

Meisjes
zoeken een ervaren vriend
06-320.330.43 (37,5 C.phm)
Meisjes willen bijverdienen

sexadressen
06-320.330.60 (37,5 c.phm)

Hete meisjes
willen snel een sexafspraak!

Direkt
06-320.326.66 (50 c.phm)
Homo-jongens

Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 (75c.pm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (37,5 cphm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 (37,5 cphm)
Zoek je een lekkere knul?

Gay-dating
06-320.330.95 (37,5 cphm)

Homo
direkt apart. Op zoek naar
een opwindend afspraakje

met een lekkere knul?
Je hebt direkt kontakt!

06-320.322.75 (37,5 cphm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. 06-9502 (37,5 cphm)

Direkt
een leuk meisje aan de lijn.
Vraag haar tel.nr. voor een

avondje uit (37,5 cphm)
"06-9510"

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid, vraag
haar tel.nr. (37,5 cphm)

privékontakt
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn. 06-9570 (50 cphm)

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen 75cpm

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

Direkt
een meisje. Druk op de nul

voor meer meisjes.
06-320.322.05 (37,5 cphm)

Privé-adres
voor echte hete meiden?
06-350.222.23 (75 cpm)

06 Gay Café
Oost Nederland 75 ct.p.m.

06-320.327.55.
Langzaam zakt de

naakte vrouw
door haar knieën, ze zit

bovenop hem "Is dit nu een
standje"? vraagt ze verlegen

06-340.340.30 - 50 cphm.

sex voor 2
direct contact (1,-p.m.)

06-9596
Hij bindt de

naakte vrouw
vast, ze trilt van angst als hij

de leren zweep pakt
06-340 340 90 - 50 CDhm

Ja, ik wil graag een goede
beoordeling, ooohh, moet ik

daar voor m'n broekje uit-
trekken? Maar meneer,

wat doet U nu?
06-340.340.21 - 50 cphm.

100% gratis sex
Vrouwen, meisjes 18 jr. en
soms óók echtparen zijn op
zoek naar een partner die
zin hebben in een stiekem

avontuurtjes! 06-320.320.81
100 cpm. continu 24 uur p.d.

Bezweet stapt de vrouw
onder de douche, plots
wordt ze vastgepakt, de

man drukt haar prille
naakte lijf
tegen zich aan.

"Oh nee, niet doen"
06-340.340.20 -50 cphm.

Sex for two
Wacht op je beurt voor een

live privé beurt.
06-320.370.80 75 cpm.

Griekse Sex
Lisa draait z. om. 50 cpm.

06-320.325.55
Nymf Linda

Geniet v. 2 kanten 50 cphm
06-320.320.14

Rijpe vrouwen willen met jou
een live sexgesprek! Laat je

doorverbinden! 100 cpm

06*96*09
ÜlGrieksü!

Marcha v. achter 50 cphm
06-9618

Zapp Sex!
Je kunt met je draaischijf of

druktoets heen en terug-
spoelen. Op je hoogtepunt
kun je het lekkerste blijven

herhalen. 100 cpm.
0695*60

Lesbische meisjes. Petra en
Ciska in hun kamertje.

De deur staat op een kier,
geniet maar mee. 75 cpm

06*96*08
06-320.320.07

Lesbi Love 50 cphm

06-320.320.08
Sexy meisjes 50 cphm.

06-320.320.62
Ope zn GRIEKS! Zij 18 jr.

Naakt bukt ze voorover en jij
staat achter haar! 75 cpm.

Aanbid je MEESTERES! Ze
doet je handboeien om!

S&M. 75 cpm.

06-320.332.32

06-320.320.06
Lesbische Meisjes, 50 cphm.

Win een vrouw!
via deze lijn geven lekkere

vrouwen hun tel.nummer! Je
hebt ook kans een meisje 18

jr. van jekeus te winnen!
Luister hoe datkan!

06-320.320.85
100 cpm. (boven de 18 jaar).

Rubber Porno!
Ben jij een liefhebber van
rubber en leer, bel dan

06-320.320.90
100 cpm (boven de 18 jaar).

De Live/Sexlijn. Je hebt hier
keus uit live telefoonsex, uit

gratis sex
of uit privé sexadressen.

06-320.320.86
100 cpm. (boven de 18 jaar).

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

De 30 + BOX
Wie volop meeswingt, vindt

hier het sexcontact of de
vriendschap met fijne leef-

tijdsgenoten. 75 cpm.
06-320.321.31

Vernieuwd!
Sex adressenbestand.

Honderden nieuwe adre*
sen en telefoonnummers

van vrouwen die op zoek m
naar echte sex!
06-340.310.10

75 cpm continu 24 uurj^
Adressen privé. Ze willenjj
verwennen, en ontvangen)
privé of komen bij je langp

ze geven zelf hun eigen
adres en tel.nr. 100 cp^

06-96.80^
Voor Piccolo's

zieverder pagina46^
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VEILIG OP DE LATTEN
Sneeuwgek Nederland staat weer met bovendien aanvullen met een
draaiende motor klaar om voor een Automobilistenhulpverzekering. Deze
korte of langere tijd af te reizen naar verzekering geeft dekking voor onder
de Europese ski-oorden. De LLTB andere: ongeval of ziekte va n
wenst hen alvast een goedereis en een verzekerde, uitvallen van de bestuurder
fantastische wintersportvakantie toe. van het motorrijtuig, uitvallen van het
Maar laat uw vakantie best beginnen motorrijtuig.
met een bezoekje aan uw Indien u tijdens uw verblijf in deze ski- |
verzekeringsadviseur. Hij regelt voor u oorden ook daadwerkelijk de winter-j
snel een degelijke, praktisch alles- sport gaat beoefenen, dan moet u ditii
omvattende reisverzekering. De bij het sluiten van de reisverzekering'
Interpolis Reisverzekering is een zeer uitdrukkelijk vermelden. Voor he |
compleet pakket. Ongevallen, risico van langlaufen en skiën is een
geneeskundigekosten, hulpverlening, opslag op de basispremie van i
vervangende huurauto, bagage,... voor toepassing. Dus toch voor uw vertrek j
al deze risico's is er gehele of even een bezoekje brengen aan
gedeeltelijke dekking voorzien, geldig LLTB assurantieadviseurom een goede
in heel Europa. U kunt deze polis reisverzekering te regelen...mBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAM BUOIMS j

Nu 2 iaar 0% rente on alle Al occasions van Jos BoamaSh
Jos Bogman weet dat de aanschaf [■^7JP*VTPW<W7WnWJW^PMnM'9(I
van een Al gebruikte auto voor u m *YrJ lm ê I ÏTï)illj frJ fU±(i/>vQ W*!9)f ll^^ll^
nogal wat voeten in de aarde heeft. jfl^
Daarom biedt Ford Credit i.s.m. Jos Prijs bij kontante betahng . 15 250_. 15 25Q _
Bogman tot 31 december een Inruilwaarde: 5.250.- 7.250.-
-financiering aan waarbij u Kredietsom: 10.000,- 8.000,-
-maximaal 10.000,- leent met 0% I effectieve rente II looptijd II kredietsom || krediet II prijs bij verkoop II termijn
effectieve rente op jaarbasis. op jaarbasis vergoeding op afbetaling * per maand

0% 24 mnd f 10,000,- f 0,0 f 15.250,- f416,66
1 0% fl 24 mnd || f 8,000,- | f 0,0 f 15.250,- f 333,33 J j

"totaal van kredietsom. kredietvergoeding en inruilwaai*]

Zo kunt u een gebruikte Al occasion rijden, terwijl ook CL JT\ Ford Credit neemt deel
uw bankrekening goed bestuurbaar blijft. Bovendien / M 11 aan het Bureau Krediet
staat JosBogman garant voor deze vooraf grondig / K^ M 1 Registratie te Tiel otf1

gecontroleerde Al occasions met 3 mnd. volledige /mW f.W 11 gegevens m.b.t. de
garantie. Graag nemen wij alle tijd om samen met / lm \Ê Bi kredietwaardigheici
ude aspecten van bovenstaande financiefing C^mmmW f—- \l Wkmmm- } op te vrager-
uitvoerig te bespreken. Komt u daarvoor gerust Ps^
eens langs.

U bent van harte 'X^ll^^W*^^ P^Tt^^S^P^TH HÊs^

~" "^^Ü^^m^'^JmW M^

Alleen geldig bij Jos Bogman uw dealer in Limburg.

rYYTjI ' /TYi T■"" Té \/mmT^^ Wm^ Beek' Weth. Sangersstr. 7, Tel, 046-375353
A I kil I 1I L'J I Vim\^/k*/^m*^mW Kerkrade > Hamstraat 70, Tel. 045-423030

mm*kmmJ^mJ[mnJ^Èb\i _JtAJJl^^^*^^^^ Maastricht, Korvetweg 20-22, Tel. 043-633422



BBC 2

Sportnet

08.00 Felix the cat. 08.15 Playdays.
08.40 Smoggies. 09.05 (TT) Telling ta-
les. 09.20 Orville and Cuddles. 09.25
Bitsa. 09.45 (TT) Gentle Ben. 10.10
The wetter the better. 10.35 Thunder-
cats. 11.00 (TT) Kevin and Co. 11.25
Blue Peter omnibus. 12.15 The O-
Zone. 12.30 The animated tales. 13.00
(TT) Thunderbirds. 13.50The invadèrs.
14.40 The staggering stories of Ferdi-
nand de Bargos. 15.00 Regionale pro-
gramma's. 15.30 Ocean challenge.
16.00 (TT) The searchers. 18.00 Rug-'
by special. 19.00 Ski Sunday. 19.35
The money programme. 20.15 (TT)
The realms of the russian bear. 21.05
Funny business. 21.55 Did you sec...?
22.25 The great game. 23.15 The cry.'
23.40 Racing with the moon. 01.25
Tennis.

12.00 Faire le point. 12.55 Weerbe-
richt. 13.00 Nieuws. 13.20 A l'aube de
l'apocalypse. 15.00 Les chevaliers du
ciel. 15.25 Nouba nouba. 16.05 ""Jeunes solistes. 17.00 Grands lacs -
Mers fragiles. 18.00 Autovision. 18.30
Week-end sportif. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Copie conforme.'
21.10 Un cas pour deux. 22.15 Inté-
rieur nuit. 22.50-23.05 Weerbericht en
laatste nieuws.

België/ Télé 21
07.00 NFL this week. 07.30 Kraft Tour.
07.55 Football Brazil. 09.00 Powerboat
world. 09.55 Skiën. 10.55 Boksen.
12.55 Skiën. 14.00 World snooker clas-
sics. 16.00 NHRA Dragracing. 16.30
Kickboksen. 17.30 GO. 18.50 Skiën.
21.00 Revs. 21.30 NHRA Dragracing
22.00 Top match. 00.00 Golf.

11.45 Radio 21.14.15 Concert 21: The
Prince of Paisley Park. 15.15 Justice
foraine aux Marquises. 16.10 Derek
Walcott. 17.10 Les films se font du ci-
néma. 18.10 Carré noir: Lumumba.
19.30 Journaal (tevens in gebarentaal)
en weerbericht. 20.00 ■ 1974: Lucky
Luciano. 21.35 Journaal en weerbe-
richt. 22.05 Reflets. 23.00 Week-end
sportif.

KRO/lOS/NCRV/Avro/NOS.11.00 (TT) Omroeppastoraat. Eucha-
ristieviering te Amersfoort.11-56-12.26 lOS magazine. Magazine
met actuele en religieuze onderwer-pen. a

l5-23 Ik geloof. 10-delige serie inter-views over geloofszaken. Afl.9: ...in
net voorbeeld van de heiligen...'"53 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.6.00 "" Journaal.

'e.05 Rondje van het huis. Praatpro-gramma over maatschappij en le-
vensbeschouwing.

'«"45 Holland Festival Oude Muziek
Utrecht 1992. Serie orgelbespelin-

"9en. Vandaag speelt Jan Jansen op; "et Batz-orgel van de Domkerk wer-
ken van Kerll en Pachelbel.'00 Nota bene. Kerkelijke agenda.■05 Opium. Kunst- en cultuurmaga-
*'ne. Presentatie: Tineke de Groot.

"" c-majeur met Theodora
«eraets. Klassieke muziek met deze
violiste vanuit de Geertekerk inUtrecht. Presentatie: Gregor Bak.«"'5 Sesamstraat. Gevarieerd kin-
aermagazine. Vandaag: Verkeer.'«.30 CRASH: Het rijk van Verhoeff,
komische dramaserie. Afl.2.""°2 Abdijen in West-Europa. Do-cumentaireserie. Afl.6: Augustijnerkoorheren uit Stift Klosterneuburg inoostenrijk.

"29 Natuur in eigen land. Natuur-'"mserie. Afl.4: De duinen.<u-00 (""+TT) Journaal.
"14 (TT) Waku waku. Dieren-spel-Programma gepresenteerd door RobPruithof.

(TT) in de hoofdrol. Program-ma waarin Mies Bouwman een be-kende Nederlander in het zonnetje
21"49 Brandpunt. Actualiteitenru-

■29 Hints. Spelprogramma met
23 nk Kramer.*06 Arena. Serie debatten 0.1.v. Pie-'er van Hoof. Vandaag: De kwaliteit
23 4° de democratie.

■46 Adventsoverwegingen. Serie

iisl-23.56 "" Journaal.

11.30 Voetballen, integrale herhaling
van de afgelopen nacht in Tokyo ge-
speelde wedstrijd FC Barcelona -
Sao Paulo.

13.00 Omrop Fryslan.
13.30 Oom Hedidouane. Kleuterpro-

grammavoor Marokkaanse kinderen.
13.35 Najib. Praatprogramma.
14.15 Aktuël. Actualiteiten.
14.45 De indiaan baarde een neger.

Documentairserie.
16.00 "" Journaal.
16.05 Strip- en cartoontekenen.
16.10 Praktijk diploma informatica.
16.40 Schoner produceren.
16.45 Japans voor beginners. Les 3.
17.15 De heilige koe. Automagazine.
17.40 (TT) Knoop in je zakdoek.

Afl.6: muziek maken. Herh.
18.00 "" Journaal.
18.09 Vocaal centraal. Muziekpro-

gramma rond Marco Bakker. Herh.
18.47 Blinde hartstocht. Australische

soapserie.
19.10 TV dokter. Medische tip.
19.15 De Spaanse erfenis. Voorlich-

tingsprogramma.
19.20 Geschiedenis van het geld.

Numismatiek. Les 3.
19.55 Blonde Dolly. Nederlandse

speelfilm uit 1987 van Gerrit van Eist.
Met: Hilde van Mieghem, Peter Tuin-
man, Fred Vaassen e.a. Op 2 novem-
ber 1959 werd het lijk van de 32-jan-
ge Sybille Niemans in Den Haag
gevonden. De buurt kende haar als
Blonde Dolly, maar uit onderzoek
blijkt dat ze vele levens leidde.

21.43 Wapenhandelaren. Documen-
taire over de gesloten wereld van de
internationale wapenhandel. Samuel
Cummings en Al Kasser, de belang-
rijkste privéwapenhandelaren ter we-
reld praten over hun beroep.

22.33 Exotisch koken. Les 6.
22.58 Resultaten van 35 jaarruimte-

vaart. Les 2.
23.28 Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Les 2.
23.58-00.03 "" Journaal.

11.23 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

ROF/Teleac/Veronica/Tros
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

TV 5
22.45 Vandaag en Sport.
23.05 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.45-23.55 Coda - Plastische kun-
sten. Portret van een oudere man
van Luca Signorelli.

22.15 I.Q. Quiz gepresenteerd door
Herman van Molle.

21.45 De pré historie. Montagepro-
gramma met origineel archiefmateri-
aal.

09.00 Samson. Kindermagazine.
10.00 Eucharistieviering.
11.00 De zevende dag. Gevarieerd

programma.
12.45 Sportmiddag.
13.15 Jeugdfilm: Pirateneiland. Aus-
tralische jeugdfilm van V. Ritelis.

15.00 Charles, een portret. Portret
van de prins van Wales.

16.00 1 voor iedereen. Gevarieerd
magazine.

17.00 Cordon Bleu. Culinaire serie.
17.30 Merlina. Vlaamse jeugdserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie. "18.00 Journaal.
18.10 Wonderjaren. merikaanse ko-

mische serie.
18.35 1000 seconden. Culinair pro-

gramma.
19.00 De Cosby show. Amerikaanse

comedyserie. Met: Bill Cosby, Phyli-
cia Rashad, Malcolm-Jamal Warner
e.a.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 De zomer van '45. Nederlandse

serie. Met: Will van Kralingen, Renée
Fokker, David Palfrey, Paul Burton
e.a. Afl.2. Inmiddels is Nederland be-
vrijd en Jim en Anna willen trouwen.
Anna's vader is het er niet mee eens,
en ook Jims commandant geeft geen
toestemming voor het huwelijk. Maria
bavalt in het klooster van haar kind
en ontdekt dat haar baby zal worden
afgestaan aan een kinderloos echt-
paar.

België/TV 2

VPRO/Vara/NOS
08.00 Villa achterwerk? Kinderpro-

gramma met De Charlie Brown &
Snoopy Show, Dag meneer de Koe-
kepeer, Smeerkees, Stichting Dikke
Vrienden, (TT) De kleine prins, In het
land van de verzamelaars en Butter,
Cheese & Deltaworks.

11.00 Reiziger in muziek. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Han
Reiziger.

12.00 Het Capitool. Actueel discus-
sieprogramma. Presentatie: Maartje
van Weegen/Charles Groenhuijsen/
Henk van Hoorn/Fred Verbakei.

12.45-13.50 De VARA matinee. Ra-
dio Filharmonisch Orkest 0.1.v. Valery
Gergiev speelt: Symfonie nr. 2 in e
opus 27 van Rachmaninov.

15.00 (TT) Studio sport extra. Mei
tennis: Finale Grand Slam-toernooi in
München.

18.00 "" Journaal.
18.10 (TT) Studio Italia. Met Italiaans

competitievoetbal.
18.35 Body & Soul. Film van de

Stichting AMREF/Vliegende dokters.
18.45 (TT) Studio sport.
20.00 "" Journaal.
20.10 Van Kooten en de Bic's Keek

op de week. Satirisch programma
metKees van Kooten en Wim de Bic.

20.37 Lopende zaken. wEkelijks ma-
gazine.

21.11 The powers that bc. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.9.

21.41 Diogenes. Maandelijks buiten-
land-magazine. Vandaag: Cubaanse
vluchtelingen.

22.45 Alleen maar vrienden. Neder-
landse speelfilm uit 1992 van Alejan-
dro Agresti. Met: Pieter Lutz, Willeke
van Ammelrooy, Chaim Levano e.a.
De bejaarde Karel ziet zijn leven plot-
seling veranderen, wanneer hij op de
avond van zijn verjaardag in de tram
Thérèse ontmoet. Ook Thérèse is zo
jong niet meer en de twee voelen
zich tot elkaar aangetrokken. Er
bloeit iets mooisop, wanneer ze met
elkaar iets gaan drinken. Voor Thérè-
se heeft de onverwachte ontmoeting
gevolgen.

00.12-00.17 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

07.00 Telekids. Kinderprogramma.
11.30 Anchors aweigh. Amerikaanse

musical uit 1945. Regie: George Syd-
ney.

13.45 Beverly Hills 90210. Ameri-
kaanse serie.

14.35 The upper hand. Engelse co-
medyserie. Afl.: Just like Charlie.

15.05 Zwaaien naar bluf. Documen-
taire over de voorbereidingen van
solozeiler Henk de Velde.

15.55 FilmNet Info.
16.05 Walter & Emily. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Labor pains.

16.30 Je eigen huis. Aflevering van
deze serie doe-het-zelfprogramma's.

17.00 Snowmagazine. Aflevering van
dit programma met daarin informatie
over alles wat met wintersport te ma-
ken heeft.

17.30 RTL 4 Filmoverzicht.
17.40 Ruckus. Deel 1. Amerikaanse

speelfilm uit 1982.
18.00 Journaal.
18.10 Ruckus. Deel 2. Amerikaanse

speelfilm uit 1982. Vervolg van 17.40.
19.30 Journaal.
20.00 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie.
20.35 Tropical heat. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Death's a beach.
21.30 Home improvement. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Reach out
and teach someone.

22.00 RTL Sport: Voetbal. Sportpro-
gramma met daarin aandacht voor de
Belgische, Duitse, Spaanse en En-
gelse voetbalcompetitie. Verslag:
Hans Kraaij, Jan Roelfs en Andy
Houtkamp. Presentatie: Jur Raatjes.

23.00 Het leven gaat door. Aflevering
van dit themaprogramma. Vandaag is
het onderwerp: maagklachten. Pre-
sentatie: Jaap van Meekren.

23.55 Journaal.
00.10 Lenny. Amerikaanse comedy-

serie. Afl.: Career day. Kelly wil niet
dat haar vader een voordracht houdt.

00.40 Geldwijzen Reeks informatieve
programma's over geld en geldza-
ken.

00.55 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. - Herh.

01.40 Nachtprogramma.

RTL PlusDuitsland 3 WestDuitsland 1 Duitsland 2

RAI UNO

MTV

09.00 Cursus Engels. 09.30 Cursus-
informatie. 10.00 Cursus psychologie.
10.30 Cursus geschiedenis. 11.00 Ihre
Heimat - unsere Heimat, informatief
magazine. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 (TT) Sehen statt Horen. 13.15
Europa-Magazin. 13.40West 3 aktuell.
13.45 Sonntagsgesprach. 14.00
Elisabeth, reportage over een nieuwe
musical rond Sisi, de keizerin van Oos-
tenrijk. 14.45 Marienhof, Duitse serie.
15.35 ■ Kriemhilds Rache. Deel 2 van
Die Nibelungen, een Duitse speelfilm
uit 1922/24. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Matt und Jenny, jeugdserie.
18.30 Gott und die Welt, religieus ma-
gazine. 18.58 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Ganse-
marsch, Engelse speelfilm uit 1984.
21.30 West 3 aktuell. 21.40 ich stelle
mich. 23.10 Politisches Feature: Retter
des Regenwaldes, documentaire.'
00.05 Experimente: Hommage to Ea-
dweard Muybridge. 00.22 Laatste
nieuws. " Peter Alexander. (Duits-

land 2 - 19.30 uur).

Duitsland 3 SWF SAT 1

09.00 Aerobics. 09.30 Trans worlc
sport. 10.30 Euroscores. 11.30 Aero-
bics. 12.00 Boksen. 13.30 Sunday ali'
ve, met. 13.40 Paardesport. 16.3C
Turnen. 18.00 Euroscores. 18.45 Fre«
climbing. 19.45 Kunstrijden op dt
schaats. 21.00 Euroscores. 22.00 Bok-
sen. 00.00 Euroscores.

08.00 MTV's Erasure weekend. 11.00
Week in rock. 11.30 European top'?Ó.
13.30 XPO. 14.00 The big picture.
14.30 MTV's Erasure weekend. 18.30
Week in rock. 19.00 US top 20 video
countdown. 21.00 120 Minutes. 23.00
XPO. 23.30 Headbanger's bali. 02.00
ChristianeBacker. 03.00 Night videos.

07.00 Dadaumpa. 07.45 II mondo di
Quark. 08.30 La banda dello zecchino,
speciale autunno. 09.45 Alta Badia.
10.55 Santa Messa del Cottolengo.
11.55 Parola e vita: le notizie. 12.15 Li-
nea verde. 13.00TG l'una. 13.30Tele-
giornale Uno. 14.00 Toto tv radiocorrie-
re. 14.15 TGS Palla al centro. 14.25
Toto Cutugno e Alba Parietti. 14.30
Domenica in. 15.20 Cambio di campo.
15.30 Domenica in. 16.20 TGS Solo
per i finali. 16.30 Domenica in. 18.00
Telegiornale Uno. 18.10 90x Minuto.
18.40 Domenica in. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Nieuws. 20.25 TG 1 sport.
20.40 La piovra 6. 22.30 La domenica
sportiva. 23.20 Telegiornale Uno - Che
tempo fa. 23.25 DS. - Tempi supple-
mentari. 00.05 Telegiornale Uno - Che
tempo fa. 00.30 Notte rock.

07.00 Super shop. 08.00 ITN world
news. 08.30 The mix. 09.00 Kenneth
Copeland. 09.30 Prophecy countdown.'
10.00 Benny Hinn ministry. 10.30 The
mix. 11.00 The hour of power. 12.00
Super shop. 13.00 Die Welt von Mor-
gen. 13.30 The world tomorrow. 14.00
It is written. 14.30 Absolutely live.
15.30 Touristic magazin. 16.00 Europa
journal. 16.30 Pro superbikes 3992.
17.00 Sports special. 17.30 Hang loo-
se. 18.00 Videofashion. 18.30 The
world in motion. 19.00 Business wee-
kly. 19.30 European magazines. 20.00
International children's day. 20.30 The
Nut Cracker - A Christmas Carol. 22.00
ITN world news. 22.30 ■ At war with
the army. 01.00 High aspirations. 00-30
The mix. 02.00 China news Europa.
05.00 The mix.

Super Channel

07.00 Nieuws. 07.20 Corps accord.
07.35 Nieuwsflits. 07.40 Methode Vic-
tor. 07.55 Nieuwsflits. 08.00 Canadees
nieuws. 08.25 Nieuwsflits. 08.30 Les
babibouchettes. 09.00 Envoyé spécial.
10.10 Planète musique. 11.15 Concert.'
11.55 Nieuwsflits. 12.00 Référence.
12.30 Correspondance. 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.15 L'école des fans. 14.00
Trente millions d'amis. 14.30 Faut pas
rever. 15.30 Embarquement porte no
1. 16.00 Nieuws. 16.10 Correspondan-
ce. 16.20 Le monde est è vous. 18.00
Bon weckend-end. 18.30 Nieuws.
19.00 On aura tout vu. 19.30 Belgisch
nieuws. 20.00 Sept sur sept. 21.00
Nieuws en Europees weerbericht.
21.30 Bombardier, 2-delige Canadese
miniserie. Afl.2: Fondateur d'empire.
22.50 Nieuws. 23.10 Grand écran, film-
magazine. 00.00 Ramdam, cultureel
magazine. 00.30 Dossiers justice, serie
rechtszaken. Vandaag: L'affaire Sez-
nec.

CNN
BBC 1

«.35 Disney Club. Kindermagazine.
"00 Das war einmal... 1960.

Hande - Werke - Künste.
,]-|}o Kopfbail. Spelprogramma.
il Die Sendun9 mit der
Maus. Informatief kindermagazine.

£00 "" Presseclub.
■1,45 Programma-overzicht.'"47 Tagesschau mit Wochenspie-

9el.]^10 Weekoverzicht EINS PLUS.
15 "" Bach-Busoni - Toccata in

des.1 ef5 Wuff - Schon wieder bin ich
14 inHund- En9else kinderserie.
j
4 philipp. Kinderserie.14'Jf *ei-xes. Serie.

j.-45 Next stop Europe. Serie toeris-
''Sche programma's.

15.00 Tagesschau.
'5.05 Der Berg der Versuchung.
Amerikaanse speelfilm uit 1956.

]«-45 Film aktuell. Filmnieuws.
17.00 ARD-Ratgeber: Technik.
''"30 Laudate. Muzikale overdenking
J-9v. de 3e advent vanuit Lübeck.
'«■OO Tagesschau.
'«"05 "" Lieder zum Advent.
'«"10 Sportschau.
ö,40 (TT) Lindenstrasse. Duitse se-
rie.
]|09 Die Goldenel.3.10 Weltspiegel.3-50 Sportschau-Telegramm.
».58 Programma-overzicht.<u.OO (TT) Tagesschau.<U-15 "" ARD-Sport-Gala '92. Show-
Programma ter afsluiting van het

2 1992.
2~'4 Tagesthemen-Telegramm.
jT'5 Titel, Thesen, Temperamente.
2 -45 Tagesthemen.

Hundert Meisterwerke. Serie
jkunstbeschouwingen."""'O La Paloma - Seemannsge-

OQ^ichten. Documentaire.
OnÜ° Ta9esschau.u-45 Die Verlorenen. Amerikaanse

sPeelfilm uit 1955 van Vincente Mi-
"el|i- Met: Richard Widmark. Dr. Ste-
urt Mclver heeft de leiding van een
Psychiatrische inrichting overgeno-men en krijgt problemen met zijn

02Voorganger.
'"45-02.50 Zuschauen - Entspan-
,ne|i - Nachdenken. Wattlandschaf-l6^: Der Deich.

08.45 ■ Every girl should be married.
10.05 Good morning with Arme and
Nick - Advent Calendar. 10.10 Nieuws
en weerbericht. 10.15 The promise of
His glory. 11.00 Sec Hear! 12.00 Ca-
reering ahead. 12.30 Mosaic. 13.00
Advice shop. 13.30 Countryfile. 13.55
Week-weerbericht. 14.00 Nieuws.
15.00 (TT) EastEnders. 16.00 (TT) El-
dorado. 16.30 (TT) Columbo. 17.40
(TT) Biteback. 18.20 The clothes show.
18.45 (TT) The borrowers. 19.15 (TT)

07.10 Moneyweek. 07.40 Healthworks.
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The big
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu-
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week.
12.40 Style with Elsa Klensch. 13.40
Inside business. 14.40 Evans and-No-
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the
menu. 16.40 Newsmaker Sunday.
17.10 CNN Travel guide. 18.00 World
business this week. 18.40 International
correspondents. 19.10 Futurewatch'
19.40 Moneyweek. 20.00 The week in
review. 21.00 CNN World report. 00.00
This week in the NBA. 03.00 Special
reports.

08.43 Programma-overzicht.
08.45 Hollywood, Hollywood. Docu-

mentaireserie, (herh.).
09.15 Zur Zeit.
09.30 Evangelisch methodistische

kerkdienst.
10.15 Matinee.
11.55 Anders fernsehen 3sat.
12.00 "" Das Sonntagskonzert.
12.45 Heute.
12.47 Sonntagstreff.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren.
13.30 Siebenstein. Poppenserie.
13.55 Die Charlie Brown und Snoo-
py Show. Tekenfilmserie.

14.15 Karfunkel. Duitse serie.
14.45 Umwelt. Milieumagazine.
15.15 Aktion 240. Balans. Aansl.: Der

grosse Preis.
15.25 Heute.
15.30 Telemotor. Verkeersmagazine.
16.15 Sport extra. Presentatie: Nor-
bert König.

18.00 "" Lieder zum Advent.
18.15 ML Mona Lisa. Vrouwenmaga-

zine.
18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt.
19.30 "" Die Peter Alexander Show

1992. Showprogramma met de popu-
laire entertainer Peter Alexander.

21.10 Abenteurer und Legenden.
Reisreportage.

21.55 Heute.
22.05 Sport am Sonntag.
22.10 "" Felix '92. Reportage van de

gala-avond in de Marlene-Dietrich-
Halle te Babelsberg t.g.v. de uitrei-
king van de Europese filmprijzen '92.

23.40 Den Mörder trifft man am Buf-
fet. Franse speelfilm uit 1980 van
Bertrand Blier.

01.10 Heute.
01.15-02.50 lm wilden Norden. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1952 van An-
drew Marton, met Stewart Granger.
De pelsjager Jules Vincent wordt van-
moord verdacht, nadat een vreemde-
ling waar hij ruzie mee had wordt
vermist. De politieman Pedley trekt
het hoge Noorden in om Vincent te
arresteren. De pelsjager wil zijn on-
schuld bewijzen en verzet zich niet,
wetende dat de terugtocht door het
met sneeuw geteisterde berggebied
een hel zal worden.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Russisch
bitte! 08.30 Cursus toegepaste wiskun-
de. 09.00 Cursus Engels voor gevor-
derden. 09.30 Telekolleg aktuell. 10.00
Cursus psychologie. 10.30 Cursus ge-
schiedenis. 11.00 Musik urn elf. 11.45
Georg Friedrich Handel. Orgelconcert
opus 7 nr. 3 in Bes. 12.00 Tele-Akade-
mie: Wendezeit im Christentum. 12.45
Sehen statt Horen. 13.15 Ihre Heimat -
unsere Heimat. 14.15 Marienhof, Duit-
se serie. 15.05 Omnibus. 17.00 Die
Bremen, reportage over het luxe pas-
sagiersschip. 17.45 Leute, Leute.
18.30 Freut Euch des Nordens. 19.45
Das war einmal ... 1960. 20.15 Tau-
sendundeine Stadt: Damaskus. 21.00
Aktuell. 21.05 Die Araber und Europa,
documentaireserie. 21.50 Flutlicht,
sportmagazine. 22.45 Wortwechsel..
Martin-Jochen Schulz interviewt
schrijfster Irene Dische. 23.30 Weisser
Fleck. 00.15 Denkanstösse, overden-
king. Thema: Weitergabe des Glau-
bens (in Liedern). 00.20 Aktuell. 00.22
Non-Stop-Fernsehen.

05.30 ran. 06.50 Quar beet, kinderpro-
gramma. 10.30 Jackie und Denise -Eine Freundschaft auf Leben und Tod,
Amerikaanse thriller. 12.15 Macht hoch
die Tür. 12.20 Kmo News. 12.35 So
gesehen, overdenking. 12.40 Nieuws.
12.45 Vorsicht Kamera. 13.15 Witta
Pohl geht zu den Kindern dieserWelt.
13.40 Macht hoch die Tür. 13.45
Raumschiff Enterprise. 14.45 Sport li-
ve. Compaq Grand Slam Cup 1992.
18.30 ranissimo, voetbalmagazine.
19.20 Nieuws. 19.30 Glücksrad, spel-
programma. Presentatie: Peter Bond
en Maren Gilzer. 20.15 Wien, du Stadt
meiner Traume, Oostenrijkse filmko-
medie uit 1957 van Willi Forst. Met:
Hans Holt, Erika Remberg, Adrian Ho-
ven e.a. 22.00 Talk im Turm, talkshow
met Erich Böhme. 23.20 Nieuws en
Sport. 23.25 Fünf vor zwölf, milieure-
portage. 23.50Auwi's Spatlese. August
F. Winkler in gesprek met gasten.
00.10 Raumschiff Enterprise. 01.05
Programma-overzicht. 01.10 Sat 1
Text.

06.00 Li-la-launeland. Kinderpro-
gramma.

08.00 Li-La-Launebar.
08.30 Hanna Barbera-Party.
09.55 Kunst und Botschaft. Serie

kunstbeschouwingen.
10.00 Der Mann aus Atlantis. Ameri-

kaanse sf-serie.
11.00 Die Himmelhunde von Bora-

gora. Amerikaanse avonturenserie.
12.00 Es weihnachtet sehr. Volks-

muziekprogramma.
12.30 Tropical heat. Amerikaanse se-
rie.

13.30 Heinz Rühmann: Meine frü-
hen UFA-Jahre. portret van deze
acteur. Aansl.: Opfergang, Duite
speelfilm uit 1944 van Veit Harlan.
Met: Carl Raddatz, Kristina Söder-
baum, Irene von Meyendorff, e.a.

15.15 Das A-Team. Amerikaanse se-
rie.

16.15 Disney-Filmparade: Erbschaft
in Weiss. Amerikaanse komedie uit
1972 van Norman Tokar. Met: Dean
Jones, Nancy Olson, Harry Morgan,

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz.

20.15 Traumhochzeit. Romantische
spelshow met aanstaande bruidspa-
ren. Presentatie: Linda de Mol.

21.55 Spiegel TV. Nieuws-magazine.
22.40 Prime time - Spatausgabe. Re-

portages. Vandaag: Jahresring 1929
met Alfred Edel, over de Weimarer
Republiek.

23.00 Happy playboy hour. Playboy
late night en Liebesstunden. (herh.).

00.00 Kanal 4. Met Wort am Sonntag:
Pius XI und der faschistische überfall
auf Abessinien; Fremd oder was? Gi-
gi Campi, Italiener inKöln; extra light:
Exil.

01.00 Elne schrecklich nette Fami-
lie. Amerikaanse serie.

01.30 Wer ist hier der Boss? Ameri-
kaanse serie.

02.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie.

03.00 Hans Meiser Show. talkshow
met gasten, (herh.).

04.00 Explosiv - Das Magazin.
(herh.).

04.30 After hours.
05.10 Elf 99. live-magazine, (herh.).

FILMS TV VIDEO
RTL 4
(1-30 Anchors Aweigh

945-USA). Populaire musical van
e Sidney over matrozen met

Xii " S°n9s met Sinatra en Grace
J/e "y danst met Jerry, de tekenfilm-

RTL Plus
'3-30 Opfergang (1944-D). Melo-

film van Veit Harlan
st propagandistische ondertoon
aarin de vrouw van de regisseur,

Söderbaum, de hoofdrolPeelt. Man en vrouw komen nader*IS ac maftresse sterft. " Frank Sinatra, Kathryn Grayson en Gene Kelly in
'Anchors Aweigh'. (RTL4- 11.30 uur).

tieus, van Max Kleven. Vietnamve-
teraan Dirk Benedict lijdt aan shell-
shock en wordt doelwit van massa-
le mensenjacht in slaapstadje in
Alabama.

de. 16.05 Sporttreff. 18.40 Senio
renfunk. 19.00-20.05 Volkstümli
ches Schlagerkarussell.

Omroep Limburg
9.03 Postbus 94. 11.03 Trefpunt
12.03 Omroep Limburg klassiek.
13.00 (Inter)nationale actualiteiten.
13.30-18.00 Omroep Limburg
sport.Duitsland 3 West

19.55 Laughterhouse (1984-GB).
lan Holm als heroïsche boer die
zijn 500 ganzen zelf naar London
laat lopen, wat regisseur Richard
Eyre niet meeviel. Onderhoudende
kerst-film.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30.
12.30, 13.30, 17.30 Nws. 7.07 De
andere wereld. 8.10 Vroege vo-
gels. 10.05 O.V.T. 12.07 AVRO
Radiojournaal. 14.05 Langs de lijn,
sport en muziek. 18.10 Aktuele za-
ken. 18.30 Nws. 19.04 Het geding.
20.04 Tony van Verre ontmoette
Alexander Pola. 21.04 Appels en
peren. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.04 Volgspot. 1.02 Nocturne.
2.02 Clair-Obscur. 4.02-7.00 Tus-
sen gisteren en morgen. 6.30 Nws.

Radio 4
7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en 20.00
Nws. 7.02 Ochtendstemming. 9.00
Muziek voor miljoenen. 11.00 Het
ochtendconcert. I. Radio Kame-
rork. met piano. 11. Muz. voor pia-
noforte. 13.02 Diskotabel. 14.15
Het middagconcert. Residentie
Ork. met viool. (In pauze: Praten
over muziek) 16.00 De Nederlan-
den: Muz. voor altviool en piano.
17.00 Wolfgang Amadeus, musi-
cus. 18.04 Muziek uit duizenden.
19.00Continu klassiek. 20.02 Spe-
cialiteiten è la carte. 22.00-24.00
Nieuwe muziek.

RTL4radio
Elk heel uur nieuws.
07.00 RTL Nightshift. 08.03 Het
wakkere weekend. Jan de Boer.
10.03 Koffiekringen, Bart van
Gogh. 12.03 Goeiemiddag Neder-
land. Torn Blom. 14.03 Rock Bat
lads Bart van Leeuwen 16 03 Vrjj--
heid Blijheid, Martin Volder. 19.00
Seven o'clock rock. 22.00 RTL Moi
gahits. 01.00 RTL Nightshift.

23.40 Buffet froid (1980-F). Mees-
terwerk van absurde en zwarte hu-
mor van Bertrand Blier met prima
acteerwerk van o.a. Gerard Dépar-
dieu en Bernard Blier. Werkeloze
sluit vriendschap met zwaarmoedi-
ge wurger van alleenstaande vrou-
wen.

Duitsland 2

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-historie. 11.00 Bengels.
Kind aan huis met Julien Put.
13.00 Nieuws. 13.10 Hit of Flop
met Conny Neefs. Een panel be-
oordeelt vijf nieuwe singles. 14.00
Fiestag, Ro Burms en Johan Ver-
streken. 17.00Nieuws. 17.05 Afge-
floten. Sportprogramma. 18.00
Nieuws. 18.10 Funiculi Funicula.
20.00 Vragen staat vrij, verzoek-
platen (22.00 Nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (24.00 en 5.30
Nieuws.)

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Dag er^
dauw. 10.04 Muziekmozaiek.
11.04 Andermans veren. 12.04 De
Familie VPRO, met om 12.04 De
Familie Doorsnee; 12.30Het chan-
gement; 12.35 Een dik uur Ischa;
13.52 De wijde blik; 14.04 Zaal op
zondag; 16.50 Borathoekje; 17.04
Van 0 tot 80; 17.52 Vrije geluiden.
18.04 De oude doos, met om 18.04
Het concert; 1830 Het radio-
archief. 19.04KRO's Country time.
20.04 Levenslief en levensleed.
21.04 Daar word ik stil van. 21.30
Op de eerste rang. 23.04-24.00
Jazz-connection.

RTL4
17.40 Ruckus (1980-USA). Soort
'First Blood', maar minder preten-

00.45 The Cobweb (1955-USA).
Zwaar drama rond patiënten en de
staf van een krankzinnigengesticht.
Film van Vincente Minelli met Ri-
chard Widmark en Lauren Bacall.

Duitsland 1
BBC 2
16.00 The searchers (1956-USA).
Magistrale western van John Ford
waarin Indianen negatief worden
afgebeeld. John Wayne keert na
jaren terug bij zijn familie, Roodhui-
den verstoren het geluk.

Duitsland 3West
Deoi Die Nibelur|gen (1924-D).
ch=f : Kriemhilde's wraak. Qrote
w'a°s in dit deel van Fritz Lang
.^^'n Kriemhilde wraak neemt en

BBC 2
23.40 Racing with the moon
(1984-USA). Aardige film, maar
wat traag, van Richard Benjamin.
Twee kameraden brengen de twee
weken voor hun vertrek naar het
leger door aan de Amerikaanse
westkust.

RTL Plus
16.15 Snowball express
(1972-USA). Clichématige Disney-
komedie van Norman Tokar over
eenvoudige man, Dean Jones, die
denkt dat hij binnen is als hij een
hotel in de Rocky Mountains erft.

alles en iedereen vermoord wordt,
inclusief zij zelf. Met: Paul Richter
en Margarethe Schön.

Duitsland 1
Bn u The Mountain (1956-USA).
D°rr>bastisch verhaal van Edward
-j-^yrtyk over de broers Spencer
ber 6n Robert Wa9ner die een

gwand beklimmen om een wrake bereiken.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 20.00
Nws. 6.45-6.50 Mededelingenru-
briek met uitgebreid weerbericht en
Scheepvaartberichten. 7.05 Praise
op zondag. 8.08 Groot nieuws.
8.55 Waterstanden. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
10.00 Het verhaal. 10.10 Kerk-
dienst. 10.58 Wilde ganzen. 11.00
Eucharistieviering. 12.02 Aarde-
werk. 12.50 In gesprek met de bis-
schop. 13.10 De IKON op zondag:
13.10 De anderewereld; 14.02Het
bestaan. 15.02 Medelanders Ne-
derlanders. 16.02 Zorg en hoop.
17.00Kerkdienst. 17.58Wilde gan-
zen. 18.10 Bonnefooi. 18.35 Litur-
gie & kerkmuziek. 19.00 Tambu.
19.30 Suara Maluku. 20.02 De mu-
zikale fruitmand. 20.44 EO-Metter-
daad. 20.45 Ik zou wel eens willen
weten. 21.15 Populaire orgelbe-
speling. 21.40 De Bijbel open.
22.00 Radio romantica.
23.00-24.00 Het zwarte gat.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 TROS
3-draai (je nog maar eens om).
9.04 TROS Gouden uren. 12.04
TROS Somer-tijd. 15.04 De TROS
presenteert de nationale top 100.
19.04TROS Dancetrax. 20.04 Clo-
se dancetrax. 21.04 Soft cd-show.
22.04 De cd-show. 23.04 TROS
Nachtwacht. 2.02 Ketchup.
4.02-6.00 Pyjama-FM.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümlichè
Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Musik ist
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie. Fol-
klore rund urn die Welt. 14.00
Nachrichten. 14.05 Was dart es
sein? Verzoekplaten. 17.00 Der
Tag urn fünf. Aansl. Singt mit uns.
18.00 Nachrichten und Wetter.
18.05 Schellack-Schatzchen.
19.00Auf ein Wort, Aoendmelodie.
20.00 Nachrichten. 20.05 Erinn»-
rung. Melodien von gestern urid
vorgestern. 22.00 Nachrichten.
22.05 Musik zum Iraurnen.
2230-4.05 ARD-Nachtexpress.

België/BRF

Nieuws elk heel uur.
6.05 Radiofrühstück (6.45 Hörer-
grusslotterie; 7.05 Adventskalen-
der, Veranstaltungstips; 7.30 Evan-
gelium in unserer Zeit). 8.30
Glaube und Kirche. 9.05 Mundart-
sendung. 10.05 Evangelische Got-
tesdienst. 11.05 Treffpunkt Fri-
schauf. 12.35 Schlagersouvenirs.
14.05 Die deutsche Schlagerpara-
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Limburgs dagblad televisie en radio zondag

RTL 4 België/TV 1Nederland 2Nederland 1 Nederland 3
Weather watch. 19.25 Nieuws en weer-
bericht. 19.40 (TT) Songs of praise
from Worth Valley Railway. 20.15 (TT)
Last of the Summer wine. 20.45 The
sports review of the year 1992. 22.35
(TT) Nieuws en weerbericht. 22.50
(TT) One foot in the grave. 23.20 (TT)
Everyman. 00.00 Doogie Howser, MD.
00.25 Bellamy rides again. 00.55 Tan-
halyan. 01.35 Weerbericht.

België/RTBF 1

Eurosport

Geen uitzending

radio



Vakantie & Recreatie
Advertentiecombinatle van 43 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen RDP. postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel 072-196596 fax: 072-113295 ojgr "'""'"""'

!RECREATIECENTRUM BOOMHIEMKE, stacaravans en

" luxe bungalows te huur. Hollum, Ameland. 05191-4052.

Gezellig KERST vieren op Terschelling !. Nog enkele luxe app. vrij, geschiktt/m 4 p. in onze app.
boerderij op Oosterend, ook v. uw zomervak. 05620-9099

Texel, even ertussen uit
Boek nu een weekend of midweek lekker weg op
5-sterren bungalowpark of in luxe appartement

; 'Californië. Nog enkele mogelijkheden metKerst.
Vakantiecentrum De Krim, 02220-16275.

Ontdek tijdens defeestdagen Groningen vanuit het
EEMSHOTEL in DELFZIJL. Slapen en eten boven zee:

uniek in Europa! SpeciaalKerstarr. Info: 05960-12636.

Nog te huur in de KERSTVAKANTIE, vrijstaande
bungalows in bosrijke omgeving. RECREATIEPARK

GROOT BARTJE, deGavere 1Zorgvlied. Tel 05212-7249

' -"'Hotel deWesterburcht Te huurr bungalowWesterbork. KERSTARR. e__„ „„„„„.. „-,«?,»,,
Inl. of folder 05933-31238. 6perS- Van part °5281-1644

Bungalowpark BAVELDS DENNEN. T.h. 6pers. luxe bun-
galows, vrij gel. op 900 m 2mcl. overd. zwemb., tennisb.,
midgetgolf. Nog mog. met de kerst. Info. 05413-52393.

KERST IN SALLAND
Speciale arrangementenop het vernieuwde

Bungalowpark "DeLuttenberg".

" RECREATIEPARK „DE LUTTENBERG" "- LUTTENBERG (GEM. RAALTE) Tel. 05724-1405.

HOLTEN MET DE HOLTERBERG
VAKANTIE-OORD DE LINDENBERG. Vraag gratis folder
'93over de 33vrijst. in hetbos gel.bung. met alle comfort
zoals kl.tv, kantine, speeltuin, midgetgolf, verw. zwem-
bad, wasserette, enz. 50 + voor en naseiz. belangrijke

■ korting. Borkeldsweg 57, 7451 TA Holten, 05483-61364.
;Rolten, PENSION EL MEIN OMMEN, 4-9 p. bungalows
2 luxe zit-slpk. logies/ontb. Ook midweeken weekend

’ 30,- p.p. Inl. 05483-61580. v.a. ’ 160,-. 05291-52926.

Veluwe, Vaassen, "DE BOSRAND" T.H. NIEUWE LUXE
met openh., kl.tv, bubbelbad eet. +

' overd. verw. zwemb., tennisb., fietsverh. 05788-1343.

GRATIS LOGIES
Na uwfeest of diner, ookvoor clubs en personeels-

vereningen tot 100 pers., reünies, partijen enz.
t

Hotel Bosoord Loenen, Veluwe. Info. Tel. 05765-1264.

NUNSPEET, HET JAGERSHOF.
Uw 50+ hotel/pension de ideale plaats om het nieuwe

jaargoed en gezellig in te luiden.
Reserveer nu voor ons 5 daags OUD EN NIEUW arr. op
basisvan VP, kamers met doucheen toilet/ 545,- p.p. en
Standaard kamers / 445,- p.p. Vraag gratis folderaan bij

Fam. V.J van OlstTel. 03412-52393.

BERGEN AAN ZEE Hotel "RONDOM ZON" Een sfeervol
4 dgsKerstarr. mcl. Kerstbrunch en 2 x Kerstdiner-

dansantv.a. ’ 400,- p.p. Tel. 02208-12675.
ST. MAARTENSZEE/PETTEN T.H. Bungalowsen app.
a/z in div. parken, nabij subtr. zwemb. Tel. 02246-1596.

HOTEL DE BRANDING IN NOORDWIJK AAN ZEE heeft
een spee. 3 dgsOUDJAARSARR.voor ’ 250,-Kind.

krijgen kort. De oudejaarsavond is geheel verzorgd bij
de prijs inbegrepen. Fam. Scholten Te1.01719-12425.

T.H. PART. BUNG'S OP SCHOUWEN-DUIVENLAND, a.h.
Grevelingenmeer, enk. min. v. Noordzeestrand. Voorde-
lige arrangementen. Info. 01119-1866 of fax 1355.

I Jfijf^^-t- ~ f
■ M ? I

i zeetencL/j
I Plak deze advertentieop een briefkaart. Wij sturen u dangratis de:
I 0 Vakanlieverblijvengids (vakantiewoningen, bungalowsj

' 0 Vakantiereisgids boordevol arrangementen (graag voorkeur aangeven)
Ip^ Provinciale VVV Zeeland, Postbus 123,
I fcJ 4330 AC Middelburg. Tel. 01180-33000

DE HERTENWEI. Heeft nog enkele 4pers. Bung's vrij in
de kerst en nieuwjaarsweek, voor kamperen is er een
speciaal arr. Aanwezig o.a. overd. zwemb. en sauna.

Ook is er in deKerstvakantie een recreatieprogr. Vraag
folder: De Hertenwei Lage Mierde. Bel 04259-1295 .

LANDGRAAF Z-LIMBURG "DE BOUSBERG"
Vrijst. bung's v.a./240,- p.wk., 55+ korting. Kamperen
v.a./85,- p.wk. ANWB****. Zwemb..speelt., tennis, en

voloprecreatie. Info. 045-311213.
Bezoek de gezelligste kerstmarkt van Nederland in de
grotten van Valkenburg. Overnacht in ons fam.hotel v.a.

’ 37,50 p.p.p.n. mcl. ontbijt. Hotel A Campo 04406-12455.
In Z-LIMBURG (Kerstweek) Nog enk. app. (2 - 23) pers.
T.H. in verb. Boerderij, v.v. alle comf. Tel. 045-443296.

SIMPELVELD
TE KOOP op een van de mooist en hoogst gelegen

locatiesvan Zuid-Limburg nabij Maastricht/Valkenburg
en Aken. Enkele vrijst. gem. recr. Bung's op ruim 500 m 2
eigen grond.Voor eigen gebruik en verhuur middels ei-
gen organisatie. Bruto huur opbrengst ± ’ 16.000,- per

jaar. Koopsom v.a. / 80.000,-k.k. Fin. mog. doe. en
bezichtiging IMMEX Vastgoed BvTel. 04135-3626.

STA-CARAVANS te huur in deArdennen.al v.a. ’ 200,-
-p.w. all-in. Geen winter verhuur. Inl. 04459-1598.

Bretagne/Normandië/Midd.Zee 1993. Goedverzorgde
woningen. Nu nog volopkeus. Interzon-Vak. 080-241064.

SEJOUR EN FRANCE. Gratis gids.Vakantiewoningen
Frankrijk 1993. Bel nu 085-257800. Lid SGR.

STACARAVANS in Frejus,
LA BAUME, 5zwembaden. — — _^

Holiday Green, zwembad =/W^Ml=V9]^M,
van 1000 m2. Ryakcamp, "Sif -"vLv_

a[
s,

01650-64061. 3 "

EIFEL, MOEZEL: Luxe vak.woningen, hotels, pensions
en boerderijvak. Nu ookOostenr. Info/gids: 05920-12475.

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND. T.h. bungalowsv.a. 2 t/m
7 p. in rustig park. Ned. beheer. Wandel- of excursiege-
bied, ca. 250km. va Arnhem. Spee.korting in mei ofsept.

Info/doe: O Hage 05753-2098.

HOTEL MOZART *** een bijzondere ontmoeting
Gezellig en mooi gelegen t/o hetfraaie slotpark in Bad Bentheim.
Gratis gebruikvan binnenbad, sauna e.d.Kms. met alle comfort.
3-dgt.arr. (2n.) h.p. DM 175p.p. 6-dgs.arr. (S n.)h.p. DM 295 p.p.
Prosp. ofreserv. 05423-88177of09-49.5922.3128

VOORDELIGE VAKANTIEWONINGEN
Een enorm aanbod van voordelige vakantiewoningen,
pensions en hotels in de bosrijke gebiedenvan
Duitsland voor liefhebbersvan natuur, cultuur en
sportieve ontspanning. Vanaf ’ 230,-voor 2 pers./week
tot / 750,- voor 7 pers./weefc-Gratis NIEUWE gids: ADE,
afd. R, Postbus 400, 6710 BK, EDE. Tel. 08380-19563.

Droomvakantie in 't bergstadje net over de grens
Hel bcsi geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim met zijn heuvelachti-
ge, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, KTV. mini-bar, telefoon.
Zwembad (30°), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.
Luxe 4-daags arrangement (3 n.) DM 285.- p.p.
Luxe 6-daags arrangement (5 n.) DM 440.- p.p.
mcl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208, 4444 Bad Bentheim, Duitsland.
Bel 053-353246 (NL) of 09-49 5922828 (D) voor
prospectus. Fax 09-49 59224349. |

Van Oostenrijkse families winter, crocusvak. en zomer
'93comf. vak, woningen en halfp. 2 t/m 10p. 05910-22293.

VAKANTIEWONINGEN in Oostenrijk en Zwitserland.
Krokus nog vrij. Buro Alpenhuis. Tel. 050-142035.

OPGELET SKIËRS

Hotel Farberwirt in der Wildschönau/Tirol, 40 liften, 23
km langlaufloipe, schneesicher, HP pro Person und tag

öS ATS 360,- VP pro Person und Tag ÖS 410, im preis
freie Benützung von Whirlpool, Sauna undDampfsauna.

JedeREISEGRUPPE wird geschlossen im Hotel
untergebracht, aber auch individuen Gaste sind herzlich

willkommen. Ankommen und zu Hause sein, bei
herzlichen Gastgeber. Familie die sich noch selbsturn
dieGaste kümmert. Auf ihre Reservierung freut sich

Fam. Naschberger, HOTELFaRBERWIRT A-6311
Wildschönau/mühltal 75 Tel. 09.43/5339/8916. Fax. 2609.

NIEUWE STACARAVANS IN KARINTHIE
30 nieuwe compleet inger. stacaravans te huur a/d

kristal heldere Wörthersee te Klagenfurt op de camping
strandbad ideaalvoor KINDEREN. Tevens verhuren wij
WINTER en zomercaravans met wintervoortent op de

Camp. Woferlgut te Bruck (tussen Zeel am Sec en
Kaprun). Inl. CARAVAN INTERLAND, Postbus 64,

1231 CVLoosdrecht. Tel: 02158-25533 Fax: 02158-27303.

" _ I '_'~~_
veteV ü^Jfw*% P*e AUTO-REIS,fce<a^fgaat (uk vertrek: 19.02

lane «* leV°% J^T AHRNTAL
„Vü..^ e^&&* HP + skiPas + les■ neP<^ &*^ v.a./680,-p.p.
»re^° v,ne^ trfA*(0U bustoeslag’ 125,- p.p.' <r!tC^&s>#n TELETRAVEL

3 65 01650-55855I «O9 *3 f» I lid ANVR/SGR.

+ +DESNEEUWSPECIALIST+ +
Fantastisch en razendvoordelig skiën metBIZZ!

" bus/h.p./skipas naar: Sarntal, Ahrntal Söll, Wagrain,
Reithen Mauterndorf v.a ’559,-

-" bus/h.p. naar: Zeil amSec en Mayrhofen v.a... ’ 449,-

-" bus/studio/skipas naar: Flaine, Avoriaz, Les Ares,
La Plagne, Tignes, Val Thorens v.a ’ 449,-

BIZZ TRAVEL 050-144255 (lid SGR).

De meest compl. WINTERSPORTREIZEN all-in v.a.

’ 785,- mcl. 10-dgsebusreis H.P., 7 dgn skipas, 6dgn ski-
les, 7 dgn ski.uitr. Dolomieten skisafari v.a. ’930,- mcl.
10-dgse busreis, H.P. 7 dgn skipas, 6 dgn skibegeleiding,
7 dgn ski-uitr. langlauf-safari v.a. ’ 605,-, 10dgse busreis
H.P. 3x 'n 72 dag langlaufles, 7 dgn langlaufuitr., 3 lan-
glaufexcursies. Alle reizen ook per eigenauto mog.Kor-
ting / 120,-. Groepskorting v.a. 10 pers. Bel voor gratis
folder: Reisburo JoyTours, Tel. 070-36339395GR/ANVR.

Onze ZOMERBROCHURE met prachtige aanbiedingen
is uit.BALATON TRAVEL, lid SGR tel. 04192-20160.

BROCHURE
MONTEMAR'93ISUIT!

10-13-14-17 dagen per luxe touringcar naar de Costa
Brava. Gratis brochure: Van Hulst Montemar Reizen,

Vestdijk 135, 5611 CB Eindhoven of bel

040-122363.

GRATIS GIDS. Busreizen _j<£\_ _^S&mm.
10-17 dgn hotels va. ’279,-; JH^qJPSH^^JP
app. v.a. / 199,-; camping HJCTjgffiT^_ftCTjjgl«
v.a. ’ 319,-.Boosten Reizen /

lid SGR 045-227777.

DENEMARKEN
Vakantiehuizen/Korte trips Kopenhagen.

Hotels/Goedkope lijnbussen enz.

Vraag naar onze winter- en zomergidsen.
Bij DE Denemarkenspecialist

INFO SKANDIC lid ANVR/SGR 1323
Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen. 050-143200.

C^jp, 1 Vraag tegen portokosten het
Jjj uitgebreid infopakket aan.

_^_^-^p||||v _^_ Dansk Feriehus
Boókingburo Holland

"r^RTi^l*^!^^ Hoofdweg 99
n l c t. g t■ k 9681 AC Midwoldal Dansk feriehus Boókingburo | Te|efoon 05975.! 41 g.

RESERVEER RECHTSTREEKS, ZONDER RESERVERINGSKOSTEN
RESERVEER NU - ER IS NU NOG VOLOP KEUS
Aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden

COTTAGE HOLIDAYS W "SMM" W
Vak.woningen in Engeland,

Schotland, Walesen 15dgs GEZONDHEIDSREIS
lerland. Vraag gratis ’ 899,-. Schakel Travels &

brochure: 072-121783. Tours tel. 085-649548.

Met PERFECT naar Polen!
Busreizen van en naar 13steden; 3x per week, gemakke-

lijk en comfortabel. Tel. 03403-77996 of 05987-19019.

Onze ZOMERBROCHURE met prachtige aanbiedingen
is uit. BALATONTRAVEL, lid SGRtel. 04192-20160.

PRAAG 8 dgn bus hotel l/o / 300,- Verhuur kamers en
app. WINTERSPORT in Reuzengebergte en Tatra, bus

en hotel ’ 450,- MEVO REIZEN Holten 05725-1547.
VOOR ALLE SEIZOEN, app. Vak.huizen heel Tsjech
in Boheemse Woud ’ 300,- PRAAG: pens./app. ’ 25.
t/m 425,- p.wk. 05490-21882. 8.0.8. Travel 02290-39762.

Onze ZOMERBROCHURE met prachtige aanbiedingMl
is uit. BALATON TRAVEL, lid SGR tel. 04192-20160J1

Zomer '93 CORFU en SAMOS vak. woningen en ■ Ipensions 2-8 p. allevlak bij zee v.a. ’ 145,-p.w. Evt W I
vlucht v.a. ’ 540,- p.p. Vraag gratis brochure '.ROSS HOLIDAYS 05908-10019 lid SGR. ' ■

GEEF UWDIERBAREN HET MOOISTELEVENSCADEAJ I
23 Dagen elke week in '93'n fijne yak. in Bogor, I

Bandung, Tasikmalaya,Yogya, Malang, Kalibaru en «J I
li + vol pension + excursies + retourticket XL I
Garuda voor ’2800,-. Inl. St.'HET SCHONE STREvW

L'warden. Bel: 058-137706/674788/077-517133/ '.
072-335316/05220-55026/078-174654. 1

I INDONESIË TOURS 93/94 I
De nieuwe brochure van de Indonesië specialist9* I

bij uitstek ligtvoor v klaar! 132 pagina's kleurige ;
informatie over onze VOLLEDIG VERZORGDE" I

rondreizen, inclusief alle maaltijden, excursieseij;
Nederlandse reisleiding. Tevens hebben wij in d"'. I
programma rondreizen opgenomen naar India,
Nepal, Thailand, Maleisië, Sri Lanka en China- 4

INFORMATIEVE DIA-PRESENTATIES INDONESIË I
ledere zaterdag dia-presentaties in Heemstede-

Ook komen wij in het land met onze diashow
en wel in:

Eindhoven 02/01, 17/01 en 30/01,
Maastricht 31/01, Heerlen 31/01,

Venlo 07/02
Komt u ook? Bel ons even: 023 - 339151. A j

Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of M

DE BOER & WENDEL B.V.
dé Indonesië specialisten

Raadhuisstraat 53, 2101 HD Heemstede,
Tel.: 023 - 339151 ANVR/Garantiefonds/lATA

Sri Lanka/Thailand v.a. /1339,-, 15/18 dgn hotel v>
/ 1795,- SCHAKEL TRAVELS & TOURS, 085-649548^

Aktieve rondreis EGYPTE 15-22 dgn. v.a. ’ 1545''Svliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata. Folde 'I
Djoser 071-126400 Lid SGR.

Nü KORTINGEN op camper verhuur I9g3
" vanaf 5 tot 15% of meer "Cadusa: 02949-1635/3544 fax. 3574.

De goedkoopste tickets/reizen Bel: 020-66 333 79
Uruguay, Bolivia v.a. ’ 1875,-. Caribbean v.a. /925^p

Latijns Amerika Specialist'ACA TRAVEL* IjdS^;

GEWIJZIGDE SLUITTIJD
In verband met kerst komt RDP vakantie &
recreatie uit op donderdag 24 december-
De sluittijd voor deze plaatsing is

MAANDAG 21 DECEMBER 16.00 uur- \
Voor de plaatsing op zaterdag 2 janvar' I
1993 is de sluittijd

DINSDAG 29DECEMBER 16.00 uur.
»■■■■■■—»"^^-^———i——"^^^^»

Ashraf
Organiseert 3 tot 8 wk'se en
20 tot 35 wkse avontuurlijke
reizen, we overnachten in
kleine gezellige hotels en
reizen in kleine groepjes

(12 Of 17).
Je hebt veel eigen inbreng.

Azië Afrika
Latijns Amerika

Bel voor onze folder!
ASHRAF 020-6232450.

LidVAR/SGR.

[TL, mkmW^\mM}yii

..

KERST AAN ZEE. ■
Luxe bungalows en V^^^. Vcomfortabele %\\ !aar Ditjaar gaan we weer! j

f**\ Vakantie vieren in een luxe bungalowtent of stacaravan van EuroSites. Op de mooiste 4-sterren campings | Ja' stuur miJ' de brocllure 93. RDPI Êdßrn

'i^StCM in Europa. Geheel verzorgd en toch vrij en blij in een volledig ingerichte 6-persoons bungalowtent of een |ohr/Mw: I *^ J^^^^«"^7/}£
Hr^^^^tóßfc, 8-persoons stacaravan. Uw kinderen hebben er de tijd van hun leven en u geniet van natuur en cultuur. | kf J%/** VX

*%: _3P^^ Vraag met de bon uw brochure 1993 aan bij: EuroSites, Goudsmidstraat 23, 5232 BN's-Hertogenbosch. I rCS | u»*^0OWO> autovakanties
NJf l! Wm\fm\\\wlm\^9mmmmm^WS9S¥m\\WSmm\ 1 .*s&*k /fV^'\*4hSm~J Of bel: MEN HUMMIE (7 dagen per week) ■PC + Plaats: I Exclusief «ZoraeloOS «Actief "P %&

m—^=SS**mmmmmmmmW-- \ mma MM mam i J J , 3.^K

06-HJnen
Zoekt u een leuke vriend of

vriendin. Bel:
de Relatielijn

06-350.222.76 - 75 et p/m

Kontakten/Klubs

Passion Privé
Gaan de lontjes vanzelf

branden. Ma. t/m zat. v.a. 13
uur. Tel. 046-582540.

Boys voor heren
Privé en Escort

Tel. 045-713062.

Chantalle nieuw
18-23 uur, 045-714707.

Escort
Jongedame bezoekt u thuis

of in notel v.a. 20.00 uur. Tel.
045-716437.

Dyane
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Nadja privé
045-729410

Paren en alleenstaanden
Villa Liberta

Vandaag Live.muziek en
Lingerie-show v.a. 21.00 uur.
Maaseikerweg 24, Susteren.

04499-4928.

Hotline escort
Tel. 04498-53403.

Tev. meisjes gevraagd.

Club Levant
met leuke dames voor

Grieks, lesb. erotische mas-
sage, relaxen V2uur ’ 100,-

-1 uur ’ 125,-. Maastrichter-
str. 156, Brunssum. Open

ma-vrij van 12.00-24.00 uur,
zat. van 14.00-22.00 uur.

Tel. 045-275199

Nieuwe dames in
Sauna Club Rustica

Spekholzerheide v.d. Weijerstraat 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762. open ma t/m vrij 11-24 uur. Nieuw: zat.

en zond. 16-24 uur. Tot ziens in Rustica.

Club Mirabelle/Club Nirwana
* het bekendste TOP-TEAM van plm. 10 jonge meiden, die

de beste service willen verlenen !!!
* Geen verplichtingen, maar ongedwongen gezellig

babbelen maakt u ook tot graag geziene gast!!!
* BIJ ONS: NIET GOED-GELD TERUG-GARANTIE !!!

* NIET DUUR !!! Gezien wat u geboden wordt!!!
* Wij scheppen op en MAKEN HET WAAR !!!

Drempelvrees? Bel dan onze ESCORT-SERVICE !!!
Deze staat reeds lang als nummer 1 bekend !!!

Club MIRABELLE, Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade.
Club NIRWANA, Nieuwstr. 147, Kerkrade.
Bel gerust: 045-427120 of 045-463323.

Tot vanavond dan KARIN !!!

Escort op topniveau
Lieve man, 35 jaar, verwent graag eenzame vrouwen.

Erotiek, maar ook gezellig uit eten of naar een bar,
helemaal naar Uw wens. Bel me: tel. 046-758141.

Club 2000
JE MOET ER GEWEEST ZIJN.

2eKerstdag geopend 14-24 u. Rijksweg Noord 22, Geleen
Tel. 046-742315.

LYDIA'S Kadootje
Vraag naar de aanbieding!!

WIJ wachten op de Kerstman!!!
11.00-23.00 uur. Tel. 046-749662, zat. 2.00-8.00 uur.

Anita paren-singelclub
Vanaf 21.00 uur iedere zaterdag live shows van Tamara m.
m.v. publiek. Nu nieuwe aktie entree prijs. TEI. 045-462720.

((( Hot Girls )))
"Escort Limburg" 7 dagen per week. Tel. 06-52980304.

Cinderella
Leuke meisjesverwennen U. Oude Rijksweg Noord 56,

Susteren. Naast tennishal.

Love Escort 045-320905.
Nette meisjes
gevr. v.a. 18 jr. voor het
opnieuw opstarten van

■ escortservice. 045-229152.

Elisa privé
Escort, regio maastricht,

7 dgn. open, bel voor info
043-436667. Tina, Ynge en

Elisa zijn voor U daar!

Privé ’ 50,-
Nieuwe meisjes !
Tel. 045-428856.

’ 50,- all-in.
Tel. 045-423608.

Escort Saskia
Ook in hotel

S 045-418606

Club Frimouses
Video-sex-club. Altijd grote

keuze in internationale
lieve meisjes.

Open dag. 11.00-02.00 en
Zond. 14.00-02.00 uur. Kl.

Gracht 10, Maastricht.

Privé Yvone
ATTENTIE!! ATTENTIE!!

Wij hebben nieuwe prijzen.
Erotische massage + film

’ 50,- Vrijdags en zondags
onze echte lesbische dagen!

’ 125,- V2uur all-in. Tahnee
en Ylona. Kom eens vrijblij-
vend langs! Geopend, ma-
zat. 11-24 uur. Zond. 15-24
u. Info 045-425100. Kapelw.

4, Kerkrade.

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

Parenclub
Legér

1000 m2zijn wij de grootste I
en exclusiefste club in de

Benelux. Wo. en vr.
v.a. 20.00 uur voor paren en

alleenst. Za. alleenvoor
paren v.a. 20.00 uur, tot
21.00 uur ’ 80,- entree.

Vrijd. erotische show met
Conny. Grote oudejaars-

party met band en shows. Dr.
Poelsplein 33, Simpelveld.

Bandinfo: 045-442469.

(V)rijexamen
Bij ons doet u het in een wip

Grieks mogelijk
Tel. 045-254598

Welke man wil genieten
van gedragen

minibroekjes j
slipjes, BH's, foto's enz. i

Inlichtingen Postbus 4276, I
6202 BC Maastricht. \
(discretie verzekerd)

Maastricht
Privé .

Alle dagen open va. 12.00
za. van 19.00-02.00 uur-

zo. 13.00-20.00 uur.
Kusjes en tot snel.

Jodenstraat 2
tussen VVV en Kesselkade'

043-254183^,
Monique fEscortservice voor hem

haar, dagelijksv.a. ,fl:20.00-6.00 uur. Bel voor .
046-582270.___J^

Privë
het weekend 045-71470^
'— ~ w

Met een PICCOLO "" , D
Limburgs Dagblad i&a e\è
uw oude spulletjes 't s[.&^kwijt. Piccolo's doen y
wonderen... Probeer ""Tel. 045-719966.
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* VOOR DE MOOISTE COLLECTIE MEUBELEN MOET U SSS fïï ij7T?T!L
BIJ DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT ZIJN! BENZ^^ F1IEDEREEN PRAAT EROVER. *ÊÊ — VU

Breng eens een bezoek aan deze schitterende " een groot assortiment van bekende merkartikelen, mF "$M§ 1 jKtii^*"****
meubelboulevard, want wij hebben u heel wat o.a. Auping - Artifort- Bench - Rolf Benz-Castelijn - # % wj ,4"

HÉHHHHte bieden nl.: Galerie Clair - Galerie Jan des Bouvrie - Harvink - P^ '%Ê
" 10.000 m2 verkoopoppervlakte Hennie de Jong - Young International - Metaform - r______ïü_ü_^___5i_ # ' '

'^ '■ '" ïF^^^^^l(400 fabrikanten onder een dak); Pastoe - Leolux. ïR_5 Ml
" Exclusieve klassieke en moderne " een juweelvan een slaapkamerafdeling; HlwËfll 11 _. im_M8g^^ ' r^design meubelen " exclusieve moderne en klassieke verlichting. II f '^W9MmW9mS9WÊ9~9K ..nwmmrr- ~—""

" een schitterende en smaakvolle presentatie; . 100 gratis PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), lAm\-m\ SI Ö«^-^^^^^^^^^
" een prettige bediening en deskundig advies een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT. = ■?""< 'N" ■*—*~*-f|

(binnenhuisarchitect aanwezig); . - s Maandags vanaf 13 uur geopend. |L. *dMI 51Donderdag koopavond tot 21 uur. \| ÏEOIXX

MEUBELBOULEVARD RENE PANS
rAREDr-co.A/cr in Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, -B^'v* ■ LJ__ "nr^jKpl&Tt I ~~\\t %_\ > #">| |\/|A A CTDirUT CAbbKCatKWEG IU, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. -^^JfcfPnT'T_T7r\^^<l^r^^Airïl\^^ALM%^i- ____* IVIAA3I KILM l f TEL 043-215585 (Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. Jg^aM^jUgyLj^)^^ "

Tijdens karnaval
op reis

■--^ vanaf

7dg Nice-Monaco 21 febr. ’ 799
a 3dg Parijs 20 febr. ’ 329

3dg Parijs 21 febr. ’329
| 3dg Parijs 26 febr. ’ 329
f 4dg Parijs 20 febr. ’4694dg Parijs 21 febr. ’469'.i sdg Parijs 20 febr. ’ 599

Elzas-Colmar 21 febr. ’489
I *52E322nE881

sdg Brunnen 20febr. ’ 598
t r^/dg Lugano 21 febr. ’BB9J GEBSÉMfIi

sdg Harz 21 febr. ’ 559
4dg Berlijn 20 febr. ’ 569

N 4dg Berlijn 21 febr. ’569sdg Sauerland 24 febr. ’599►Jdg Berlijn 25febr. ’ 569

4dg Londen 20 febr. ’499g^dg Londen 25 febr. ’ 499

sdg Praag 20 febr. ’ 659

Het
g Zuiaën

- Touringcars
{i*l*Y\ HetZuiden Touringcars
\HfJJ Phnkertstraal 44. Valkenburg tacbtenijoe casino). Stfm^%m\

">*
m^ Dagelijks geopendvan 9-19 uur. Zondags van 14-17uur. tjnuttt»

"■""uS!" leigen parking). Wf-^mW~-~^__^^ Ome folder is ookbijelk reisburo verkrijgbaar.

Lyraag folder, bel 04406-15252

Jt 'DE CHINESE MUUR'
in kerstfeer

"^tlllll&w^ Speciaal voor Kerstmis heeft onze chef
voor u een weloverwogen diner sa-

'||3lj|L mengesteld, waarvan de ingrediënten

' ""«LSBlllïr en smaken nauw9ezet- °P elkaar zijn

HET KERSTDINER
* Happy Family 49.50 PP.

met 4 voorgerechten, 4 hoofdgerechten
en nagerecht

* Happy Happy 58.50 P.p.
met 4 voorgerechten

4 hoofdgerechten
Ql. en nagerecht

' , "'hees Indisch Specialiteiten Restaurant

>"! CHINESE MUUR'Uw gastheer M.K. Lee
van b ritslaan 191, Neerbeek (langs de A2, iets ten noorden
"Uint * Reserveringen: 046-374330. Vanzelfsprekend
*in m op de feestdagen ook a la carte uw keuze maken. Wij

I '«n uO? feestdagen vanaf 12.00 uur geopend, ook voor afha-
9ann ' hebben ruime parkeergelegenheid en een aparte in-

SJ2^_a«halen.

ByrflßS SXE2S S^E

' üür Op dinsdag 15 december 1992, om 11.00
' lndt een openbare verkoop plaats.

Vqf De verkoop komt voor rekening van
T 6 1,.

an Rijswijk, Kloosterlaan 8, Schinveld.*°op wordt aangeboden:

een complete winkelinventaris

die» o.a. electr. kasregister, diversekoelingen,
Parti. ;les"eilanden, vleeswaren-toonbank, weegschalen,"nil *andstellingen.- Schin», '-)e P'aats van verkoop is Kloosterlaan 8,
koo D ilh 'De 9°ederen zijn een half uur voor de ver-
geld icht'9en. Alleen contante betaling. Geen

de onh, De verkoopvindt plaats in opdrachtvan: Maa<!t
a"9er van de Belastingdienst Ondernemingen

öincht, Terra Nigrastraat 10. Telefoon 043-468802.
De deurwaarderbelast met de executie

i Belastingdienst

I N>E°*LEASEN IS
COMFORTABEL KOPEN

MLaat
uw ATAG dealerhaarfijn

Nu kunt u van het comfortvan een nieuwe

op vakantie gaan of andere leuke dingen doen.
Voor een paar tientjes per maand stookt u
zuinig en zonder zorgen. Vul onderstaande
bon in en stuur hem naar, of lever hem in bij
onderstaand adres. U kunt natuurlijk ook even
bellen. Uw ATAG dealer weet er alles van.
Doen, het kost u niets! Dan kunt u mVWèHfX
dezewinter al van het comfort pi ' j~ i»

van een Blauwe Engel genieten. DlftUwC fcMfcl

Hl* r^VOORGFL^AbviÉS
Mm!MMIISïïRÊ!Ê&OP' *m,mn ----■■— : Ja, ik ben geïnteresseerdmm^Sm in ATAG COMfORT LEASE*.

—-—-" " ' ' "_-£^-----' i Naam |
| Adres
| Pojicoóe Hoab
I Tel
| Bon opsturen noar onderstaandadres.'

EE^B^EEém^^^l "* ' °' om wrl|bt"tvend met deze bon bij ons langs.

CvriïpÏÏ iUIN|GE WARMTE ZONDER ZORGEN

Erkend Installatiebedrijf en Dakdekkersbedrijf |id van

Wolfhagen 12 6365 BM Schinnen Telefoon 04493-1550

Voor een
stralende KERST.

Speciale
winterbehandeling:

Deijnique 99,-
Toppo collagen-
behandeling 90,-
-dubbele energielift. 150,-
-alle lichaams-
pakkingen 65,-
Formostar afslank-
kuur 395,-
-zonnebankkuur 45,-
-thermopunctuur
kleine kuur 2 bl. gratis
grotekuur 4 bl. gratis
Een kerstcadeautje ligt

alvoor uklaar.

fl

COSMETICA - PARFUMS -BYOUX - DAMESMODE
„Beauty Instituut
Wilma Tonnaer"

Raadhuisstraat 25,
Hulsberg,

tel. 04405-1907.

T" ""

AVXMtAfv/XFVV-Vo
Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.

En de makelaarweetvan wanten en kranten.
Fc — I —■ !'■■■■■ „_...1— .—.l ■ — .11. ■ ■ I - I ■ ■ - -■' ■ II ■■I I ■ . _■ | »M —MM ■■■■ -^—i^—. ,

f HAW9SBM sn£, '
f^iruAtekcetmale ff^JmTmmmm\\\~~

" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten ■5^ év^" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten N£&* mm\\
" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz. enz. /O^H*2B B
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires ff
" eigen huurprogramma met recht van koop UL

Enorme collectie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig, Trevor J. James en
vele andere.

Alle beroemde merken saxofoons in voorraad, w.0.: Selmer " Conn - Yamaha - Peter Ponzol - Armstrongl - Jupiter - Amati en vele andere.

1 ' '

B fl AmWr^m m\ w m, m E I E. mm\\m\m E & B I I
i^H I lfe|^^^ H^

l|ij]^^r^ VHS VIDEORECORDER o^k É^^k Ao^
B^:'' '\w^'^'^SE^"' ■:-^:- j|p-.:>::o'^:^yi_£ffiaE

&&£■'■''' 2tfi%s&' mtFy^ '^m\ : .^B^^^Ba^^^n^^^^^^^^E^— ~flk__^_ ._^E^_^l__^^_ l * O

De grootste discountervan Nederland is morgen de hele dag open.
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