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Ex-wethouder
Neus toch

voor rechter
DOOR ROB PETERS

J^STRICHT - Ex-WD-wet-
C6r Piet Neus (59) van Maas"
Km moet zich toch verant-
\h ■n voor ambtsmisbruik en
L ,'d in geschrifte tussen
t)e u-1993.
tJ^d-wethouder met aanbe-
k grondzaken, toerisme

'-derwij s in de portefeuille,
VriP woensdag 28 september
&t s de Maastrichtse rechtbank
kwijnen. Zijn collega In de
'cj.^t is mogelijkeen maand la-
Can debeurt.. bekend kan de rechtbank

vanwege capaci-
voorlopig maariv^btelijke corruptiezaak per

I. nd behandelen.,*ethouder die in april 1993
iw.-* bezoek van de Fiod zijn. -? neerlegde, zou volgens
Lasteren verschenen aan-
'Hu kij de verbouwing van
jeuken in zijn huis belang-
k kortingen van enkele Maas-[cJ* 8© bedrijven hebben ge-
beerd.
iK6rc-er pagina 15 .
S? naar Parijs deels
VT^osten ondernemers'

het weer

[Ij}|ïÖELIJK MINDER

"lijtj*ag nog buien bij een
Sd . tot vri3 krachtige
Ju uit westelijke richtin-
\ eil niet al tp veel zon.
j ên in de ochtend nog
't|ft j °P een enkele bui, maar
Wjel>jk vanuit het westen
■*Ht| re opklaringen bij een*-<id ftoordelijke wind. De

'^d
aStemperaturen lopenW;aj»g op tot 15 graden,

tóe& tot 16 graden. De
VoenaPeraturen liggen
'V» fraden- Maandag is een
%p "erfstdag met normale
Vjw^turen. Na maandag
-i lt,T/*et weer wisselvalliger
W °*Hen de buien weer te-
V(C{je Verdere informatie be-
\a *-de hetweer in Limburg
Wbe»len 06-9775.
CÖAAG:
Vh : °'-16 onder: 19.48
Hfjb °P: 18.28 onder: 04.35<^EN:.
Wp: 07.18 onder: 19.46

18.51 onder: 05.46

Klandizie
De maatregelricht zich vooral tegen
buitenlanders en dealers uit de
Randstad. In Heerlen verdienen
veel Duitse heroïne-hoertjes hun
brood, terwijl de Randstad-dealers
mede worden aangetrokken door
de grote buitenlandse klandizie.

Op grondvan het ordebevel kunnen
mensen die niet in Heerlen wonen
het bevel krijgen zich uit de stad te
verwijderen. Luisteren zij niet, kun-
nen ze gedwongen uit de stad wor-
denverwijderd.

OAC
Verslaafden uit Heerlen en de Oos-
telijke Mijnstreek die tot de doel-
groep van het brj het station geves-
tigde Opvang- en Adviescentrum
(OAC) behoren, kunnen een tijde-
lijk straatverbod krijgen. Dat geldt
ook voor Heerlense straatprosti-
tuées en de stadgenoten die van
hun diensten gebruik maken.

Het ordebevel geldt voor de hele
stad, behalve voor het OAC. De in-
grijpende maatregel moet juist zor-
gen dat de hoofddoelstelling van
het OAC -* vermindering van de
overlast - bereikt kan worden.

Zie verder pagina 15

" Ordebevelzonodig verlengd

Openbaar ordebevel tegen drugsoverlast en prostitutie

Heerlen zet dealers uit
Van onze verslaggever

HEERLEN - De politie
van Heerlen heeft sinds ;
middernacht de be-
voegdheid junks, dealers,
prostituees en hun klan-
ten uit dé stad te zetten
of een straatverbod op te
leggen. Burgemeester
J. Pleumeekers heeft
daartoe gisteren een
openbaar ordebevel uit-
gevaardigd, dat voorlo-
pig een maand van
kracht zal zijn.

Op en rond het station en in wijken
waar sprake is van grote overlast
(Zeswegen, Schandelen), zal conse-
quent worden opgetreden als er
sprake is van een onaanvaardbare
inbreuk op de openbare orde. Van
een overtreding van de wettelijke
voorschriften hoeft niet eens sprake
te zijn. Er worden enige tientallen
agenten extra ingezet.

Begin september kondigde Heerlen
een strengere aanpak van de drugs-
en prostitutie-overlast aan. Daarbij
werd aangekondigd dat het openba-
re ordebevel pas zou worden ge-
bruikt als de andere maatregelen
onvoldoende effect zouden sorte-
ren. Op grond van een verzoek van
de politie is het ordebevel nu al uit-
gevaardigd.

Plechtig afscheid

Na vijftig jaarbegraven
Van onze verslaggever

MARGRATEN - Na vijftig
jaar heeft VS-soldaat Willis A.
Utecht eindelijk zijn laatste
rustplaats gekregen. Hij sneu-
velde in 1944 in Mook. De
tweede luitenantuit Marysville
Kansas werd gisteren begra-
ven öp het Amerikaanse oor-
logskerkhof in Margraten. De
late begrafenis was mogelijk
doordat het lichaam van de se-
dert 1944 als vermist te boek
staande Utecht vorig jaar in
het Katerbosch bij Mook werd
gevonden.

De plechtigheid in Margraten
gistermiddagwerd bijgewoond

door zijn broer Marvin en echt-
genote Catharine Utecht en
door zijn zus Ellen en schoon-
broer Charles Becker. Onder
de honderden aanwezigen wa-
ren tal van vertegenwoordigers
van het Amerikaanse leger,
een vertegenwoordiger van
president Clinton en een groep
veteranen van de 325ste Glider
Infanterie (parachutisten), één
van de vier regimenten van de
82ste Airborne Divisie. Bij dat
onderdeel diende Willis A.
Utecht.

Zie verder pagina 1 6

" Boer vond lichaam
gesneuvelde Utecht

" Tweede luitenant Utecht wordt aan de aarde in Margraten toevertrouwd. Foto: ANP
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Concurrentie

VSL-buslijnen
DOOR PETER BRUIJNS

MAASTRICHT - Streekver-
voerder VSL krijgt concurrentie
in het westelijk deel van Zuid-
Limburg. Er hebben zich liefst
vier kandidaten aangemeld die
het busvervoer in die regio kwa-
litatief beter denken te kunnen
verzorgen. Er is zelfs kans dat
een Amerikaans bedrijf de Zuid-
limburgse buslijnen overneemt.
Gisteren sloot de inschrijvings-
termijn van de openbare aanbe-
steding van het busvervoer in
het gebied tussen Maastricht,
Margraten, Mechelen, Valken-
burg en Eijsden. Bij Rijkswater-
staat meldden zich vijf serieuze
kandidaten voor die klus. Behal-
ve VSL zelf zijn dat het Ameri-
kaanse bedrijf Vancom, Stads-
bus Maastricht bv, De Valk
Tours bv uit Valkenburg en Per-
sonenvervoer Nederland bv. De
proef duurt vier jaar.

Zie verder pagina 15

" VSL loopt gevaar
debus te missen
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Reclamevereniging
Markt Eygelshoven
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Kabinet wil verbruik
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Inschrijving tot22 september 1994 9.00 uurvia banken en
commissionairs

koers wordt na de inschrijving vastgesteld volgens het
tendersysteem

rente jaarlijksper 15 januari

storting 29 september 1994

aflossing 15 januari2023 wordt het uitstaande bedrag van de1 lening a pari aflosbaar gesteld, gehele ot gedeeltelijke
; vervroegde aflossing is niet toegestaan

vervolg uitgifte 10 november 1994 volgens het tendersysteem

voorwaartleri kosteloos verkrijgbaar bij banken en commissionairs

(ADVERTENTIE)

Vanaf 23 sept.

IJSBAAN
GEOPEND
GEULHAL
VALKENBURG
10rittenkrt. verkrijgbaar

Info. tel. 04406-14951

DAMES-, HEREN-,p~^~j
KINDERJACKS "JEU
LIMBURGS GROOTSTE 9H I

KOUBKTIBTBGBN \ __\\___\_U
LIMBURGS LAAGSTE MflHKi
/oS. l^_______________________J

1 ö,'trVG£f*uzö" ÏhEERLENSCIiËIJSbËrG^ 045-721124 ('S MANDAGS GEOPEND VANAF 10.30 UUR)
1 -«SITTARD BRUGSTRAAT 1, TEL. 046-51 56 56 'AALSKERKSTRAAT 4. TEL. 04454-6 36 36



kunst
Vier choreografieën later op televisie uitgezonden

Avond van de Nederlandse
Dans in Vrijthoftheater

Van onze kunstredactie

MAASTRICHT - Het Theater
aan het Vrijthof presenteert
woensdag 21 september voor
de tweede keer de Avond van
de Nederlandse Dans. De
NOS maakt opnamen die vrij-
dagavond 23 september op te-
levisie te zien . zijn. Op het
programma staan vier choreo-
grafieën, van Pastor, Galili,
Norton en Brandsen. Het
Theater en de NOS hopen
hiermee een breder publiek te
interesseren voor de wereld
van de dans. Bij de eerste afle-
vering van de Avond van de
Nederlandse Dans stonden
onder andere Het Nederlands
Danstheater 2, Scapino en
Krisztina de Chatel in het
Theater aan het Vrijthof. De
opnamen die toen werden ge-
maakt kregen een hoog waar-
deringscijfer van de kijkers.

De choreografie van Krzysztof Pas-
tor, danser bij Het Nationale Ballet,
heet Stop It. Daarin staat de uit-
zichtloze, conflictueuse relatie tus-
sen een al lang aan elkaar gekoppel-
de man en vrouw centraal. Beiden
tonen een dubbelzinnig gedrag;
iedere toenaderingspoging wordt
uitgelokt en vervolgens weer afge-
wezen. Drie andere paren tonen hoe
hun relatie is opgebouwd.

Itzik Galili schreef een duet voor
zichzelf en zijn vrouw, de danseres
Jennifer Hanna. De Israëliër Galili
verwijst naar de politieke situatie in
zyn geboorteland. In de muziek 'So-
liloqui' is een tekst verwerkt van de
joods-Amerikaanse publicist I.F.
Stone over de verbroedering via de
redelijkheid.
Zo soepel als dezetekst verweven is
in de muziek, zijn ook de expressie-
ve bewegingen, die strijd, wanhoop
en berusting suggereren, opgeno-
men in een verder abstracte dans.

Ook Paul Selwyn Norton maakte
een duet dat de merkwaardige
naam th" "n meekreeg. Dit duet,
geschreven voor Arme Affourtit en
Mischa van Dullemen, werd goed
ontvangen tijdens de Springdance
1993. Het is een helder abstract stuk
op muziek van de Amerikaanse
avantgarde-componist John Zorn.
Het stuk opent overigens met een
stevige rap. De choreograaf doet
een beroep op het gevoel van de
dansers voor zuiverheid in de bewe-
ging en harmonieus samenwerken.
Evengoed eist hij een verscheuren-
de dissonantie.
Th" "n is een best voorbeeld van
moderne dans.

Toekomst
Na de editie van vorig jaar besloot
de commissie die het programma
samenstelt dat er naast de presenta-
tie van recente maar bestaande
dansstukken ook aandacht aan het
danstalent van de toekomst ge-
schonken moet worden.
Daarom kreeg choreograaf Ted
Brandsen het verzoek een nieuwe
choreografie te maken van zeven a
acht minuten voor studenten uit de
hoogste klassen van de Nederland-
se dansvakopleidingen. Het zal een
ensemble-stuk worden voor negen
meisjes en zes jongens,allen leerlin-
gen die volgend jaar zullen afstude-
ren aan klassieke dansopleidingen
in Den Haag, Amsterdam en Arn-
hem.

Aanvang: 20.15 uur. Entree 40 gul-
den.

Hommage aan bevrijders

Musical Hello Dolly
is ’extra speciaal’

DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - De befaamde
Broadway-musical Hello Dolly
van Jerry Herman beleefde der-
tig jaarna deeerste uitvoering in
het St.-James Theatre te New
Vork eergisteren in het Theater
aan het Vrijthof zijn Maastricht-
se première. De versie van de
Nederlandse Volksopera was,
om de woorden van de gerant
van het Harmonia Gardens Res-
taurant te gebruiken, extra spe-
ciaal

Extra speciaal, omdat de eerste
van in totaal acht opvoeringen
als hommage aan onze Ameri-
kaanse bevrijders bedoeld was
en voornamelijk door genodig-
den, onder meer twee bussen vol
'Amerikanen van toen' bijge-
woond werd en die zich na de
glansrijke Parade zichtbaar ont-
roerd toonden.

Extra speciaal tevens omdat de
voorstelling liep als de bekende
trein. Vanaf het eerste optreden
van koppelaarster Dolly tot en
met de Eind goed, Al goed-fina-
le. De rustige momenten tussen
de spektakel- scènes door waren
zodanig getimed, dat acteurs,
musici én publiek net voldoende
tijd kregen om adem te halen. De
beruchte dode decors-minuten

heeft men kunnen vermijden
met het inbouwen van de onver-
mijdelijke decorswisselingen in
devoorstelling.

Extra speciaal was verder Frans
Meewis' bewerking van de tekst,
een geslaagde combinatie van
Engels en Limburgs dialect, al
zullen de Hollanders van Heer-
len en de Laammaekesj in Sit-
tard op respectievelijk 24 sep-
tember en 24 november waar-
schijnlijk moeite hebben met het
toch wel overheersende Maas-
trichtse accent.

" De Parade
van Hello Dolly.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

recensie
Extra speciaal vond ik zonder
meer de acteer- en zangpresta-
ties op het toneel. Het duo
Edward Hoepelman als Corne-
lius Hackle en Roger Baum als
Barnaby Tucker hep danwei
huppelde als een soort prettig
gestoorde rode draad-combina-
tie door de voorstelling. Zij de-
den in geen geval onder voor de
twee feitelijke hoofdrolspelers
Mariëtte Janssens (Dolly) en Will
Wintjes (Horace Vandergelder).
Leuke rollen waren ook wegge-
legd voor 'grieniezer' Jeanine
Bonnemayer als Ermengard, de
hoedenmadam Dianne van den
Eynden (Irene Molloy) en haar
winkelmeisje Irene Meeuvis
(Minnie Fey). De geest van de

overleden echtgenoot van Dolly,
Jonathan, gespeeld door Janvan
Kasteren, fungeerde als een
soort verteller. Omwille van de
aanwezige honorable guests
deed hij aan 'Englisch spoken.
De resterende uitvoeringen
spreekt Jonathans geest, zoals ik
uit zeer betrouwbare bron ver-
nam, gewoon 'plat.

Extra speciaal was ongetwijfeld
het ballet. Dat was niet als zo
vaak met deharen erbij gesleept,
maar vormde een geïntegreerd
onderdeel van de produktie. Het
door Joop Grubben voorbereide
koor van de Nederlandse Volk-
sopera leverde uiteraard voor-
treffelijk werk evenals het Maas-
trichts Wind Collectief, dat
muzikale wind kon maken dank
zij de beste arrangeur die er bij
het LSO - Symphonie Orkest
van Maastricht rondloopt: cellist
Jan Dols.

Extra speciaal tenslotte was de
produktie dank zij de aardige re-
gievondsten van Frans Meewis,
de nooit overheersende decors
van Matthias Stevens, de vlotte
choregrafie van llona Hendriks
en de duidelijke muzikale lei-
ding van André Presser. En niet
tevergeten de artistiek coördina-
trice, Mariëtte Janssens, bij wie
de rol van Dolly zonder meer op
haar 'prij' geschreven was.

Kunstwerk
verdwenen

ZANDVOORT - De Stoel, het
kunstwerk dat begin deze week ge-
plaatst is in de branding voor de
Zandvoortse kust, is op geheimzin-
nige manier verdwenen. Waar De
Stoel, een vijf ton wegende creatie
van kunstenaar Paul van den Berg,
is gebleven is onduidelijk. De Zand-
voortse politie acht het vrijwel
onmogelijk dat het kunstwerk, ge-
stolen is. Het is ook onaannemelijk
dat het heftige weer De Stoel heeft
losgewoeld.

Na vele problemen lukte het deze
week eindelijk om De Stoel te in-
stalleren. Eigenaar van de schep-
ping is de Stichting Kunstcircus
Zandvoort. De poten van De Stoel
staan vijf meter diep in het zand en
zou volgens berekeningen van een
ingenieursburo de grootste wind-
kracht kunnen weerstaan.

In Zandvoort riep De Stoel veel
weerstanden op. Tegenstanders
noemden het plaatsen van een
kunstwerk in de branding 'horizon-
vervuiling. Maar de Zandvoortse
politie kan zich niet voorstellen dat
De Stoel-haters zich meester heb-
ben gemaakt van de creatie van de
IJmuidens creatie. „Zoiets sleep je
niet zo maar weg."

De Stichting Kunstcircus Zand-
voort vermoedt dat de storm De
Stoel heeft verplaatst en dat een
van de komende dagen de zee het
kunstwerk weer terug zal brengen
op het Zandvoortse strand.

puzzels

cryptogram

HORIZONTAAL: 4 Luchtstroom omhoog (10); 6 Nuttige(n) gewoon-
ten (9); 8 Onderscheiding voor een Surinaamsegroente (9); 12 Bin-
nen dat land (5); 13Bas gaf een luide waarschuwing (8); 14Het kas-
teel gaat dicht (4); 15 Dat klinkt als een opgewonden geluid (4); 16
Rauw gebied (5); 17 'nKus isgezellig(4); 19Het leek een stuk been
(6); 20 Droog is dubbel zo lekker (4).

VERTIKAAL: 1 Pad naar het einde (9); 2 Portemonnee voor de
boodschappen (14); 3 Die slof alkeuren(5); 5 Een rondje voor mijn
maten (13); 7 Een soort snijbloem (8); 9 Ik hengelde naar zijn ster-
renbeeld (6); 10 De spiegelvan deziel (6); 11 Waardeloos hoofddek-
sel (3); 16 Onderdeel van een lijkschouwing(6); 18 Flutplaatsje (4).

kruis
woordraadsel

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 verbinding; 6 scheepstrap; 12 Z.-Amer. land; 14
hooivork; 15Rijksgrond; 17grootste gedeelte; 20 inh. maat; 21 berg;
23 onbep. vnw.; 24 boerenbezit; 25 soortonderwijs; 27 groot hert; 28
vieze lap; 29 benul; 31 buidel; 32kortschrift; 33 tocht; 35riv. in Zwit-
serland; 36 veedrijver; 37 binnen; 39 faam; 41 boom; 43 Turkse
schimpnaam; 45 loot; 47 zenuwen betreffende; 49 egaal; 50 bol; 52
orgaan; 53 lidw.; 54 geschied; 56 sportterm; 57 uit; 58 vogel; 60per
week; 61 pijnlijke; 62 streven naar; 64 houders; 65 fris. ■

VERTIKAAL: 1 uitroep; 2 niet parkeren; 3 tot en met; 4 palm; 5 pau-
selijk hol; 7 roofvogel; 8 vers; 9 opstootje; 10 maanstand; 11 mantel;
13conserveermethode; 16 slijtplek; 18 verharde huid; 19bewegings-
kunst; 20Europeaan; 22 predikantschap; 24 zoogdier; 26 jungle; 28
aaien; 30 borgmoer; 32 duivel; 34 larve; 35 persbureau; 38
eihoofd(Eng); 40 joekel; 42zonderomhaal; 44hulst; 45riv. in Duits!.;
46 koord; 48 strook; 50 stof; 51 proef; 54 vuile; 55 aanw. vnw.; 58
wig; 59 speelstok; 61 zaterdag; 63 nummer.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 engerling; 8 ene;
9 bes; 10 aar; 12angel; 13 dagen; 15
sater; 16 Ate; 18 degel; 20 Tiel; 21
bliek; 23 lire; 24 kegelen; 26 Ab; 28
erg; 29 Noë; 31 af; 32 .fossiel; 33
idolaat; 34 Ba; 35 per, 37 ark; 38 Ko;
40 leiband; 44 Amor; 47 nodig; 48
bath; 50 regel; 52 NOS; 53 temet; 54
eggen; 55 arren; 56 EEG; 57 pel; 59
een; 60 nomineren.

VERTIKAAL: 1 engel; 2 neer; 3 <j
reptiel; 5 LS; 6 naad; 7 gagel;8 <n
11 regie; 12 aai; 14 Ner; 15straj^
16 alg; 17 ccl; 19 leeltocht; 21
ren; 22 kendang; 24 kriel; 25 n^
27 boa; 28 esp; 30 elk; 31 aa*]
abdomen; 39rogge; 41 ion; 42a^j
ramen; 45 mee; 46 regen; 48
49 ten; 51 lego; 53 tree; 57 pi; -*

Winwoord: KARAKTERISER" 1
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recept
Bleekselderij met
gesmoorde tomaten
Deze groenteschotel combineert heel goed met
lamsvlees en gebakken aardappeltjes ofaardappel-
taart.

1 struik bleekselderij, 6 dl kippe- ofkruidenbouil-
lon, 1 ui, 2 eetlepels'olijfolie, 500 gram tomaten, 1/2
theelepel gemengde Italiaanse keukenkruiden, pe-
per en zout.
Maak de bleeksederij schoor, en verdeel elke sten-
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gel in drie of vier stukken. Kook de stukken bleek-
selderij in kippe - of kruidenbouillon beetgaar.
Pel ondertussen de ui en snipper deze fijn. Kruis
de tomaten aan de onderzijdekruiselings in en leg
ze kort in heet water. Ontvel de tomaten en snijd j
ze in stukken.
Verhit de olijfolie en fruit hierin de uisnipperS
zacht. Voeg de stukken tomaat toe en smoor ze
kort samen met de gedroogde Italiaanse kruiden
mee. De tomaten mogen niet tot puree koken.
Neem de bleekselderij uit het kookvocht (bewaar
de bouillon voor soep of saus) en leg de stukken ill
een schaal. Schep de gesmoorde tomaten over de,
bleekselderij en bestrooi met versgemalen peper.

■' '
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Laatste poging om invasie van Haiti te voorkomen

Carter gaat bemiddelen
"an onze redactie buitenland

JsHINGTON - De voorma-
l Amerikaanse president
V^y Carter gaat naar Haiti
j een laatste bemiddelings-
!"-g tussen de Amerikaan-
i^oriteiten en de Haitiaan-
jy-ilitairen te ondernemen.
Jy6l- zou toestemming heb-,2.Van het Witte Huis om
i Jüntaleider Raoul Cédras

Verhandelen. Cédras zou
i^ruime tijd geleden om de
j'Mdeling van Carter heb-

gevraagd. De oud-presi-
} bemiddelde onlangs nog

SüCces tussen de VS en
iJd-Korea. Door zijn tus-

,s. °ttist praten beide landen
J met elkaar over het,
0 nucleaire'"ïrnma.
B'lys Wettige president Jean-Ber-
il Aristide beloofde zijn volk
_3-eri, dat er na zijn terugkeer

il* Wraak of vergelding' zal
tegen de aanhangers

1^? junta. In een ceremonie op
Iji.'tte Huis riep Aristide, die in

in ballingschap leeft,
„Laat ons de vre-

Cftmen. Het is tijd. Stop het
t^- Wees niet bang," zei Aristi-

landgenoten in Haiti.

1.. '- Port au Prince kwamen gis-
iijSeruchten dat de leiders van
lig 'ütaire junta misschien toch
sl JJ Willen opstappen, om de in-boor 20.000 Amerikaanse sol-
fc, te voorkomen. Er zou ver-
i.fs eid bestaan over de te volgen
lam tussen luitenant-generaal

Cédras, brigade-generaal Phi-
Hjßiamby en politiechef Jo-
l "^chel Francois.

6tnier Edward Seaga van
iw^d Jamaica zei gisteren een
i^ J^friisvoorstel namens de jun-
tj J;ashington te hebben afgele-
-I,l'af zou e e's bevatten dat na
tl .'treden geen maatregelen te-
tty e militairen genomen zouden
Iv Washington heeft dat afge-

H^nt Clinton beloofde dat de
W anse invasietroepen niet
(L dan enkele maanden in Haiti
'Hij Daarna zullen zij de
tiu'e over Haiti overdragen aanlij bestaande uit

soldaten en 3000
M-? 1"* van minstens 24 andere
«3p- Die VN-macht zal maxi-
ItJ^derhalf jaar in Haiti blijven,
\ de presidents- en parlements-
fVlngen die in februari 1996
* etl gehouden., lij,!? 6 stelde dat hij niet van plan
«;t, t>vj die verkiezingen kandi-
jfo* stellen. Zodra zijn in 1990
L 'ten termijn afgelopen is, zal
tyf stappen. Aristide en Clinton
!^e!\0P een bijeenkomst op het

%^ Kuis met de ambassadeurs
]\ *24 landen, waaronder Neder-
V sle troepen hebben toegezegd
1l^e VN-vredesmacht. Ons land
l Mariniers leveren.

'id.C-0 beloofde een plan voor de
'b ■ van scholen, het aflossen
;ije,a-ti's buitenlandse schulden,
§ e *ng van de gezondheids-
-1 g.ll het planten van bomen om
U ld te maken aan de ontbos-
ta^tt Haiti. Hij wil ook banen
(k ** voor militairen voor wie
kv nieuwe Haitiaanse krijgs-

k6en Plaats meer is- Clinton
tl(j '"et Internationaal Monetaire
tC el de Wereldbank Haiti zul-

lPen bij de wederopbouw.

S«e -ek °P de komende Ameri-
\e 'nvasie Sing overigens ook
jjt.Q n onverminderd door. Het

[)k 0
an veroordeelde de invasie.

VU(*-president George Bush en
! Jwaal Norman Schwarzkopf,
X ,jerikaanse bevelhebber tij-
V e Golfoorlog, uitten kritiek.

Den Haag is het oneens met Izetbegovic

Nog te vroeg voor
terugkeer Bosniërs

Van onze redactie buitenland

HEERLEN - Het is nog veel te
vroeg voor de vijftienduizend Bos-
nische vluchtelingen in Nederland
om terug te keren naar hun eigen
land. Ondanks het akkoord tussen
Kroaten en moslims dat gisteren of-
ficieel in Zagreb werd bekrachtigd,
menen zowel het ministerie van
Buitenlandse Zaken als Vluchtelin-
genwerk dat de situatie in Bosnië
nog onveilig is.
Ook een woordvoerder van de Cen-
trale Opvang Asielzoekers krijgt
'geen vrolijk kerstgevoel' bij de ge-
dachte dat de Bosniërs nu terug
zouden gaan.
„We houden de zaak in de gaten,
maar er is nog geen groen licht voor
de vluchtelingen om terug te keren.
Er zijn ook nog geen aanwijzingen

van het Hoge Commissariaat voor
de Vluchtelingen (UNHCR, red.)
dat het veilig genoeg is. Buitenland-
se Zaken hecht zeer aan het oordeel
van de UNHCR. Er is dus geen wij-
ziging in het beleid van Buitenland-
se Zaken."
De Kroatische president Tudjman
en zijn Bosnische collega Izetbego-
vic streven naar een snelle terug-
keer van de over Europa verspreide

vluchtelingen. In pamfletten wordt
getracht de vluchtelingen zover te
krijgen dat ze daadwerkelijk de
thuisreis aanvangen.
Volgens Buitenlandse Zaken is er
geen sprake van dat druk wordt uit-
geoefend op de vluchtelingen van-
uit Bosnië en Kroatië. Ook Vluchte-
lingenwerk zegt niets te weten van
pressie op de Bosniërs in de op-
vangkampen.

„Zon verdrag zegt voorlopig hele-
maal niets, er zal een tijd overheen
gaan voor er zicht komt op de vei-
ligheid in Bosnië," aldus V. Biesma
van Vluchtelingenwerk. „Het is nog
te vroeg voor de vluchtelingen om
nu terug te keren. Als het zover is,
zal Buitenlandse Zaken daareen ac-
tieve rol in moeten spelen."
Bij Buitenlandse Zaken wijst een
woordvoerder erop dat het geweld
in bepaalde delen van Bosnië nog
flink kan oplaaien. „Bihac valt ook
onder Bosnië, en daar is vaak nog
een felle strijd. Het plaatje is nogal
divers, maar ik weet dat er in grote
delen nog wordt gevochten."
Veruit de meeste Bosnische vluch-
telingen in ons land hebben de A-
status. Dat betekent dat zij zelf mo-
gen bepalen of zij de situatie in hun
land veilig genoeg vinden om terug
te keren.

Weerbericht los van Journaal
HILVERSUM - Het weerbericht na het acht-uurjournaal op Neder-
land 1 gaat vanaf maandag drie minuten duren. Het NOS-bestuur
heeft gisteren besloten een lang, zelfstandig weerbulletin in te voe-
ren.
De huidige berichtgeving duurt tachtig seconden. Het Journaal
houdt dezelfde lengte van twintig minuten. Het (zelfstandige) weer-
programma zal net als nu worden verzorgd door de medewerkers van
het KNMI. Er komen geen nieuwe presentatoren.
De NOS heeft hiertoe besloten omdat vele (publieke) omroepen in
Europa zon lang bulletin kennen. Er blijkt vraag naar, zegt een
woordvoerder.
Op zondag zal er geen lang weerbericht zijn.
Het reclameblok na het journaal van acht uur zal straks vóór het
weerbulletin worden uitgezonden.

Britse premier raakt overtuigd van goodwill IRA

Major wil referendum over
toekomst Noord-Ierland
Van onze redactie buitenland

LONDEN - De Britse regering
heeft gisteren een einde gemaakt
aan het verbod om het stemgeluid
van Noordierse 'terroristen' uit te
zenden. De opheffing was een ge-
baar naar de IRA, die enkele weken
geleden een staakt-het-vuren afkon-
digde.
Premier Major, die tijdens een blik-
sembezoek aan Belfast deopheffing
van het verbod bekendmaakte, be-
loofde de protestanten een referen-
dum over hun toekomst. Hoewel

John Mjyor eerder had verklaard
dat voor elke wijziging van de sta-
tus van Noord-lerland de 'instem-
ming was vereist' van de bevolking
aldaar, had de premier nooit expli-
ciet gewag gemaakt van een refe-
rendum.
De opheffing van het uitzendver-
bod was een poging de IRA aan te
moedigen haarbestand 'permanent'
te verklaren. Tot dusverre heeft de
organisatie geweigerd te verklaren
dat zij de wapens voorgoed heeft
neergelegd. De belofte van eenrefe-
rendum moest de protestanten er-

van overtuigen dat de Britse rege-
ring geen knieval voor de IRA had
gemaakt.

Het vooruitzicht van een referen-
dum werd verwelkomd door leiders
van 'de protestantse gemeenschap,
die in Noord-lerland ruim 60 pro-
cent van de bevolking vormt. Ook
AlbertReynolds, de premier van de
lerse Republiek, reageerde positief.
Sprekend vanuit HongKong noem-
de Reynolds het houden van refe-
renda in zowel Noord-lerland als in
de lerse Republiek „een logische
ontwikkeling."

Het uitzendverbod werd zes jaarge-
leden ingesteld. Het doel was, zoals
minister Hurd van Binnenlandse
Zaken destijds zei, de IRA de 'zuur-
stof van de publiciteit' te onthou-
den. De maatregel had echter niet
het gewenste effect, omdat de BBC
en andere Britse zenders interviews
met ondermeer Gerry Adams,
spreekbuis van de IRA, zonder
diens stemgeluid begonnen uit te
zenden. De woorden werden onder-
titeld ofdooreen acteur gesproken.
Het verbod werd hevig bekritiseerd
door ijveraars voor burgerrechten
en door exponenten van- rechts.
Norman Lamont, die binnen de
Conservatieve Partij altijd een pleit-
bezorger was van de protestantse
zaak, zei ooit: „Het uitzendverbod is
heel goed, maar alleen voor de
werkgelegenheid onder acteurs."
InBelfast kwam het in de nacht van
donderdag op vrijdag overigens
weer tot ongeregeldhedenin protes-
tantse wijken. Er werden brand-
bommen gegooid naar politiemen-
sen.

binnen/buitenland
Kolossaal kunstwerk
in golven verdwenen

[^^an onze redactie binnenland

jjANDVOORT - Paul van denoerg richt zijn handen omhoog
hij duidelijk wil maken dat

I* verdwijning van De Stoel al-
het werk kan zijn van een°Sere macht. Weg is zijn tien

e*er hoge en bijna zes ton we-
r-de schepping, opgelost in de

zee voor de kust van
j^dyoort. Weg maanden werk,
J6tienduizenden guldens. Ter--3 de IJmuidense kunstenaarJN zeker wist dat zijn houten
Plaats het jarenzou uithouden11 alleen zou omwaaien dooreen°rm die ook Zandvoort optilt

i elders in Nederland neer zou
Jfëen. „Ik wist dat de zee het

uiteindelyk van De Stoel zou
winnen, maar zo snel... nee."

Gisterochtend belde de aanne-
mer hem op. Paniek, verbijste-
ring. De aannemer dacht De
Stoel, die hij pas afgelopen
woensdag in de zee had ge-
plaatst, te zullen zien, vechtend
tegen de golven. Maar hij zag he-
lemaal niks. Drie keer wreef hij
zich de ogen uit, het zicht bleef

echter hetzelfde: geen De Stoel.
Paul wist ook nietwat-ie hoorde,
liep gisterochtend langs de bou-
levard, zocht met een verrekijker
de horizon af en zag niks.
Alle 'deskundigen' waren het er-
over eens dat De Stoel in de
Zandvoortse branding een flinke
storm makkelijk kon weerstaan.
Donderdag op vrijdag was het
windkracht tien, een noordoos-
tenwind. Paul staat langs de zee-

reep en wijst op deplek waar het
tien meter hoge gevaarte, waar-
van drieëneenhalve meter in het
zand, hoorde te staan. „Donder-
dag stond-ie nog als een huis, zag
ik hoe mooi de golven door De
Stoel gebroken werden. Waar-
schijnlijk is het zand om de pa-
len weggezogen en is-ie omge-,
vallen.. In principe kon-ie dit
weer hebben. Met een hijskraar
hebben we van tevoren nog aan
het ding lopen trekken, maar De
Stoel gafgeen krimp:"
„Ik heb echt geen idee waar-ie
kan zijn. Het is een grootraadsel.
Ik vermoed dat De Stoel ergens
op de bodem ligt en in de loop
van de week aanspoelt. In stuk-
ken, waarschijnlijk, of volkomen
vernield."

Van Mierlo blijft bij
steun Van den Broek

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Nederland 'is niet
van plan om oud-minister Van den
Broek te laten vallen als kandidaat
voor de nieuwe Europese Commis-
sie van de Luxemburger Jacques
Santer. Minister van Buitenlandse
Zaken Van Mierlo beklemtoonde
gisteren op een speciaal ingelaste
persconferentie dat hij de 'indruk
van chaos en verwarring' wil weg-

nemen die is ontstaan rond deposi-
tie van Van den Broek.
De bewindsman herhaalde dat het
kabinet blijft vasthouden aan de
huidige koers. Hij adviseerde de
media zich niet te laten opjagen
door uitlatingen zoals die de afgelo-
pen dagen door onder andere de
Tweede-Kamerfracties van de
PvdA en de WD alsmede door en-
kele PvdA-Europarlementariërs
zijn gedaan. „Dit is de lijn en dit
blijft de lijn," onderstreepte Van
Mierlo.
De minister liet weten dat hij nog
geen aanwijzingen heeft dat de por-
tefeuille Buitenlandse Betrekkin-
gen, die Van den Broek zou moeten
krijgen, wordt uitgekleed in de
nieuwe Commissie.
Van Mierlo wees erop dat er goede
redenen zijn om de post te houden
zoals die is. Nederland zou als klein
land beter de man voor de functie
kunnen leveren dan één van de gro-
tere EU-lidstaten. Een Nederlandse
commissaris krijgt als gevolg van
die competentiestrijd meer ruimte
om een Europees beleid te ontwik-
kelen.
Van Mierlo beklemtoonde dat Ne-
derland nog geen zekerheid heeft
dat Van den Broek de gewenste
portefeuille inderdaad krijgt. Ook
het verslag dat Santer eind deze
maand na zijn rondreis langs de
EU-partners zal uitbrengen, zal
geen absolute zekerheid opleveren,
zo legde de bewindsman uit. Hij
voegde eraan toe dat Nederlandwel
achter de schermen steun zoekt van
andere landen vooi* het behoud van
de post Buitenlandse Betrekkingen.
Van Mierlo hoopt met zijn uitlatin-
gen een einde te hebben gemaakt
aan de groeiende twijfel aan de kan-
sen van Van den Broek op een
plaats in de nieuwe Europese Com-
missie.

Sperma verbetert bij dagelijks sex
LONDEN - Mannen die kinderen willen, maar problemen hebben
met hunvruchtbaarheid, doen er goed aan minstens een keer per dag
seks te hebben. Dat bevordert namelijk hun spermaproduktie. Dat
blijkt uit een studievan Israëlische onderzoekers waarvan de resulta-
ten gisteren zijn gepubliceerd in het Britse medische blad The Lan-
cet. De onderzoekers, artsen van de afdeling verloskunde en gynae-
cologie van de Universiteit van Tel Aviv, stellen dat de meeste
onvruchtbare mannen hun kansen kunnen verbeteren door ofwel
sperma van verschillende ejaculaties op te sparen in reageerbuisjes,
ofwel door eens per dag en zo mogelijk tweemaal daags seks te heb-
ben rond de tijd van de eisprong brj hun partners.
Onvruchtbaarheid komt voor bij rond 15 procent van deparen. In de
helft van deze gevallen is de kwaliteit van het sperma van de man de
schuldige.

GGD geeft thuis
aids-voorlichting

ROTTERDAM - De Rotterdamse
Gezondheidsdienst (GGD) wil bij
jongeren thuis voorlichting geven
over veilig vrijen. In enkele huis-
aan-huisbladen is een oproep ge-
plaatst waarmee moet worden ge-
peild hoe groot de belangstelling
hiervoor is.
Medewerker M. Wagemans van de
afdeling infectieziekten - hij is be-
last met voorlichting over veilig
vrijen - denkt aan bijeenkomsten
bij mensen thuis of, wanneer dat
gewenst wordt, in een wijklokaal,
omdat daarmee een intieme sfeer
wordt gecreëerd. De GGD heeft al
enkele vrijwilligers die de voorlich-
ting moeten geven, getraind.
De GGD constateert dat ondanks
allerlei voorlichtingsprojecten het
condoomgebruik nog steeds te
wensen overlaat. Dat levert, vanwe-
ge de aids-problemen, nog steeds
zorgen op bij de dienst. Daarom is
voor deze aanpak gekozen.

President Rwanda
wil geen dialoog

met ’moordenaars’
DEN HAAG - President Bizimun-
gu van Rwanda omarmt het idee
van nationale verzoening, maar
wijst een dialoog met de verant-
woordelijken voor de massaslach-
tingen van afgelopen voorjaar van
de hand. Deze mensen moeten juist
zo snel mogelijk voor een interna-
tionaal tribunaal gebracht worden,
zo stelde het staatshoofd gisteren
tijdens de conferentie in Den Haag
over de wederopbouw van Rwanda.
Bizimungu onderschrijft in grote
lijnen de oproep van minister van
Buitenlandse Zaken Van Mierlo,
die bij de opening van de conferen-
tie een warm pleidooi hield voor
verzoening en een dialoog tussen al-
le partijen. De Rwandese president
was evenwel resoluut in het afwij-
zen van onderhandelingen met ver-
tegenwoordigers van het oude
Hutu-bewind die de wijk hebben
genomen naar vluchtelingenkam-
pen in de buurlanden.

Zie ook pagina 7

" Weinig resultaten
verwacht tijdens
conferentieRwanda

punt uit
Onzeker

Het doorgaan van de herden-
kingssprong door 58 Britse ve-
teranen vanochtend boven de
Ginkelse Hei, is uiterst onze-
ker. Door het slechte weer wor-
den de veiligheidsrisico's te
groot. De landing van de 700
parachutisten van de Airborne
Division gaat echter 'zo goed
als zeker' wel door. Luchtvaart-
deskundigen achtten de kans
daarop gisteravond laat zelfs
meer dan negentig procent.

Vijf jaarcel
Tegen een 36-jarige groepslei-
der is gisteren voor de recht-
bank in Den Haag vijf jaar
gevangenisstraf geëist. Hij
wordt verdacht van het plegen
van ontucht met zes kinderen
in twee jeugdinstellingen. De
man verklaarde tijdens de zit-
ting veel spijt te hebben van
zijn daden. De seksuele contac-
ten vonden meestal plaats wan-
neer hij de kinderen naar bed
bracht.

Ruimte
Twee Amerikaanse astronau-
ten hebben gisteren vanuit het
ruimteveer Discovery een zes
uur durende ruimtewandeling
gemaakt. Het is voor het eerst
sinds tien jaar dat er een wan-
deling werd gemaakt, waarbij
de astronauten helemaal los
waren van het ruimteveer. De
astronauten waren tijdens de
test 'menselijke satellieten. De
twee droegen, namelijk om de
beurt een rugzak die 24 stuwra-
ketjes bevat en batterijen van
28 volt.

Loongrens
De Ziekenfondsraad zal de re-
gering adviseren de loongrens
voor deverplichte ziekenfonds-
verzekering op 1 januari 1995
op 58.950 gulden te berengen.
De loongrens is nu 58.100 gul-
den. Het advies is gebaseerd op
de ontwikkeling van de lonen
in de periode juli 1993 tot juh
1994.

Ongeluk
Zeven brandweerlieden en drie
soldaten zyn in de nacht van
donderdag op vrijdag bij een
helikopterongeluk in het
noordoosten van Griekenland
om het leven gekomen. De le-
gerhelikopter, die voor blus-
werkzaamheden zou worden
ingeschakeld in de bergen van
Lekani bij de stad Drama,
vloog boven het dorp Eghiros
tegen een rots. De oorzaak is
onbekend.

Topman
Topambtenaar H. Pont stapt
over van Binnenlandse Zaken
naar Vrom. Het kabinet is gis-
teren akkoord gegaan met zijn
benoeming. De voormalig
FNV-voorzitter wordt direc-
teur-generaal Milieubeheer. Hij
was voor zijn ambtelijke loop-
baan van 1985 tot 1988 voorzit-
ter van de vakcentrale FNV.

Builenpest
De builenpest, een ziekte waar-
van werd aangenomen dat zij
was uitgeroeid, is opgedoken
in het westen van India. In de
deelstaat Maharashtra zijn 36
patiënten opgespoord. Dit ge-
bied werd vorig jaar september
door een zware aardbeving ge-
troffen.

Geen gratie
De wet van Singapore kent
geen gratieregel voor ter dood
veroordeelden die zestig jaarof
ouder zijn. Sinds 1977 zijn drie
gevangenen van 61, 62 en 66
opgehangen. Dat laat de Singa-
porese ambassade in Brussel
gisteren in een verklaring we-
ten. De ambassade ontzenuwt
daarmee berichten dat de di-
plomatieke inspanning van de
Nederlandse overheid erop zou
zijn gericht de executie van de
ter dood veroordeelde oud-
Hengeloër J. van Damme (59)
te vertragen tot hij zestig
wordt.

Ravage na botsing met koeien

(ADVERTENTIE)
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" Een lege passagierstrein is donderdagnacht tussen Leeu-
warden en Groningen ontspoord na een botsing met een aan-
tal koeien. De 45-jarige machinist uit Groningen kwam met
de schrik vrij. De schade wordt op enkele miljoenen guldens
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geschat. De ravage was groot. De ontspoorde wagons kwamen
links en rechts van de spoorlijn terecht. De botsing heeft drie
koeien het leven gekost. Het treinverkeer op het desbetreffende
traject was de hele dag gestremd. Foto: gpd
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Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

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

Prijzen zijn exclusief 17,5%BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtvrijdag 11.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgeleien door
bijna 250.000 personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: CebucoSummoScanner) D930

Vermist/Gevonden

— Beloning —
voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van de

gepleegde diefstallenen het terugverkrijgen van onder-
staande voertuigen:

Op dinsdag 13 september jl. is vanaf de Haenrathstraat te
Sittard ontvreemd:

Mazda 626 Hatchback 1.8 LX
GF-RX-49

Kleur: donkerbruin metallic (roodachtig). Chassisnummer:
laatste vier cijfers 4388. Bouwjaar: 1993. Bijzonderheden,

scheurtje in het rubber, roestvrijstalen sierstuk op de uitlaat,
autobahn-vignet Zwitserland links op de voorruit en er zit

een scheur aan de linkerkant in het achterraam

Op donderdag 15 september jl. is te Geleen ontvreemd:
Volkswagen Golf cabriolet

GH-TT-10
Kleur: zwart. Chassisnummer WVWZZZISZNKOI77S4.

Bouwjaar 1993

Op donderdag 15 september jl. is te Valkenburg ontvreemd:
Honda Civic 1.6 ESi

FS-GJ-50
Kleur: grijs. Chassisnummer JHMEH9SBOOSOO9O36,

bouwjaar 1992. Bijzonderheden, brede velgen, mistlampen
en spoilers, spiegels in dezelfde kleur als voertuig

Op donderdag 15 september jl. is te Beek (LB) ontvreemd:
Volkswagen Golf GTi 16V

HZ-FV-62
Kleur: zwart. Chassisnummer; WVWZZZI9ZGW6O9SI2,

bouwjaar 1986. Bijzonderheden rose stuur en rose
versnellingspook

Inlichtingen bij:
Adviesbureau Schade

Postbus 443, 8070 AK Nunspeet, tel. 03412-61700
(dag en nacht bereikbaar) vragen naar Henny Mulder.

Fax:03412-61800.
Verloren: PASPOORT uit personeel aanbodvoiksrep. China nr. 1830876. Personeel aanooa
Dit pasp. is niet meer geldig! Dakdekkersbedrijf AADAK„. . , . , ~ , kan nog dakwerk aannemen,piccoos in het Limburgs Be| V(£r vrijb|ijvende offerte.
cm?t!!-!-?'£ 19/ïï?TinoQ««' Telef■ 045-226688/226377/SULTAAT! Bel: 045-719966. 06-52606457

Bewaar mij! Voor voordelig
en goed SCHILDERWERK
door schilder, bel 045-
-728808.
DAKDEKKERSBEDRIJF P.
Hillmann. Vernieuwen en re-
pareren van daken, schoor-
stenen en boeiboorden. Tel.
045-325326.
STUCADOOR neemt nog
werk aan. Tel. 045-218762,
na 17.00 uur.
Ploeg ervaren METSE-
LAARS bieden zich aan voor
op korte termijn, eigen ver-
voer. Tel. 043-219277.

Personeel vraag

Diversen
Gevr. gedipl. BLOEMIST
m/v, zelfstandig kunnen
werken. Tel. 045-414533.
Ga je graag met mensen om?
St. Gez. Lich. zoekt 'n STU-
DENTE (parttime). Soll. 045-
-352044.
Landelijk Dagblad zoekt BE-
ZORGERS voor de wijken
Treebeek en Chevremont/
Rolduck. Bezorgen tussen
17.00 en 19.00 uur. Telet.
045-726373/045-323163.
Hondentrimsalon in Kerkra-
de heeft weer plaats voor
nieuwe gemotiveerde STA-
GAIRES m/v. Inlichtingen tel.
045-423400.

EXCLUSIEVE MATEN |^Xryüp
] I-aal WÉT' .aal

■ V’

Horeca pers.
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP, liefst 'ouder persoon,
zonder erv. onnodig te re-
flecteren. Tel. 0653-138628.
FRITUUR-HULP m/v met
erv. Persoonlijk melden:
Holzstr. 126, Kerkrade. Fri-
tuur Marpé.

Huish.pers./Oppas
Gevraagd huishoudelijke
HULP voor 3 uur per week.
Telefoon 043-210919.
KINDEROPPAS/huishoud-
ster voor gezin met 3 lieve
kinderen in centrum Geleen,
4 halve dagen per week, 30+
en niet rokend, woonachtig
in Geleen of directe omge-
ving, g 046-745156
Gevr.: huishoud. HULP bij
licht-gehandicapte te Eys, 3
uur per week. 04451-1833.
Gevraagd huishoudelijke
HULP voor de dinsdagmor-
gen van 8.30 uur tot 13.00
uur. Br.o.nr. B-05962, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Chauffeurs
Gevr. CHAUFFEUR voor
schoolbusje, part-time. Pers.
melden: Maastrichterstr.- 155, Brunssum.

Customer Service/lnside Sales
(Mexican Food) m/f

Ready for an exciting opportunity in a dynamic environment?
Growing international consumer products compagny seeks

enthusiastic and experienced representative to handle
internal customer sales. Best qualified candidates are

motivated, flexible, team spirited, and have outstanding
communication skills, verbal and written. Initiative and
positive attitude are key! Required: fluency in Dutch,

English, German; other languages a plus. Minimum 18
months experience in similarposition; age 24-35. Position
available immediately. Send cover letter and c.v. in English

within 10 days to Mrs. M. Brown, Bruce Foods Europe,
Klarenanstelerweg 25, 6468 EP Kerkrade.

Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling en uit-
daging. Een beroep waar
vraag naar is. Haal daarom
het (enige) erkende Kader-
schooldiploma. Met dit be-
geerde diploma mag u ook
(zonder middenstandsdiplo-
ma) een eigen rijschool star-
ten. Dus een mooie kans om
al na vijf maanden eigen
baas te zijn (full-time of part-
time) of een leuke baan te
hebben. Binnenkort starten
de nieuwe dag-, zaterdag-
en avondopleidingen in o.a.
Maastricht en Best. Nog en-
kele plaatsen vrij. Meer we-
ten? Bel dan vandaag voor
21.00 uur voor een gratis
uitgebreide studiegids. De
Kaderschool; 04998-99425
Of 043-259550.
Gevraagd zelfstandig wer-
kende HEREN/DAMES-
KAPPER(STER), full-time
of part-time. Kapsalon
Albertz. S 043-210917, b.g.g.
612522.
Gevraagd leerling BAKKER
of algemene hulp m/v. Bak-
kerij Packbier, 045-241202.

Stubbe Glas- en Gevelreini-
ging zoekt GLAZENWAS-
SER i.b.v. rijbewijs. Telef.
045-222979.
NAAISTER gevr. die thuis
verstelwerkzaamh. wil ver-
richten voor 2 gezinnen.
Omg. Heerlen-Landgraaf.
Br.o.nr. B-05945, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
MODELLEN gezocht v. kap-
persopl. te Heerlen op ma.
Na 18.00 u. 045-352757.
Enthousiaste CONSULEN-
TES gevr. voor stijlvolle lin-
gerie, nachtkleding, badmo-
de. Bel 04498-53470.

Met spoed representatieve
1e KAPSTER gevraagd, 4
dagen per week, met salon-
ervaring en zelfstandig kun-
nen werken, g 04493-3738.
Part-time KAPPER/STER
gevr., plm. 22 jr. Coiffure
Wouters, na 18.00 uur 045-
-314838.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwvak personeel

Met spoed gevraagd
all-round metselaars en inschalers voor werk in Duitsland.

Goede arbeidsvoorzieningen. Aannemingscombinatie
v.d. Werf & Co 8.V., afdeling personeelszaken.

Telefoon 010-4855504 (9.00-17.00 uur).
's Avonds 080-785528 (na 19.00 uur).
DELMACH BOUW NEDERLAND B.V.

vraagt voor diverse projekten
Betontimmerlieden

Metselaars
met ervaring

Sollicitaties na telefonische afspraak
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth, tel. 045-242285.

Bunij bouwbedrijf b.v. vraagt
met spoed voor werk in
Duitsland collones ervaren
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Hoog loon en
goede sociale voorzieningen.
Telefoon 045-217358.

Firma Schmitz vraagt met
spoed METSELAARS en 1
metselaar met vakdiploma,
colonne inschalers , 2 ijzer-
vlechters. Voor Duitsl. Ne-
derl. verz. SFB. Telef.: 045-
-743749.

■a_aaaaaaaa-aa_-aaa_a-aa>aa>aaai_a_.._

Baugesellschaft Universeel
GMBH zoekt met spoed
zelfst. VAKLIEDEN voor di-
verse projecten omg. Köln.
Metselaars, betontimmerlie-
den en betonijzervlechters.
Duitse sociale verzekering
en goede akkoordwerk mo-
gelijkheden. Pers. gesprek
na afspraak 04750-11249.
Gevr. METSELAARS en
kraanmachinist omg. Heer-
len/Hoensbroek, vervoer
naar Duitsland aanwezig.
Mark Bau GMBH. S 00-49.
2161-205565.

Parko-Euroservice zkt. voor
Dld. METSELAARS en
Inschalers. Korrekte verze-
kering en goede akkoord-
mogelijkh. Tel. tijdens kan-
tooruren. 080-607199.
Gevraagd METSELAAR en
betontimmerlieden (DL) Tiba
b.v. Tel. 04450-1254, de
heer J.C, van tilburg.
Install.bedr. P.Cloodt vraagt
voor direct LOODGIETERS
en leerl. loodgieters. Beitel
112, 6422P8 Heerlen. Tel.
045-421941.

Winkelpersoneel

Personeel gevraagd
Modehuis Baks zoekt voor haar vestiging te Heerlen, part-

time verkoopsters met meerdere jaren ervaring in de
damesmode. Inl. 045-715806.

Juwelier Leon Spauwen is een jonge en moderne juwe-
lierszaak gevestigd in het Winkelcentrum "Op den Kamp"
te Landgraaf. Het team dat o.a. in eigen atelier op ambach-
telijke wijze sieraden maakt en repareert staat er voor om
de klant kwaliteit te leveren. Door middel van eigen, per-
soonlijke stijl hebben wij een grote klantenkring opge-
bouwd. Daarbij staan vakbekwaamheid en klantvriende-
lijke benadering steeds centraal

Wij zoeken
EEN ENTHOUSIASTE
Part-time medewerkster

voor het adviseren van onze cliënten bij hun aankopen.

Voor deze functie zoeken wij een representatieve vrouw
die

* Zelfstandig en vanuit de nodige ervaring werkt en graag
resultaten ziet

* Opleiding op middelbaar niveau
* 25 tot 32 jaar jong en affiniteit heeft met de juweliers-

branche
* Naast goede contactuele eigenschappen, ook doorzet-

tingsvermogen en sterk verantwoordelijkheidsgevoel heeft
en over een flexibele instelling beschikt

* Woonachtig in de regio Oostelijke Mijnstreek

Belangstelling?
Alleen schriftelijke sollicitatie, c.v. met recente pasfoto bin-

nen 14 dagen naar:

#|p» L€ON SPfIUWCN
V()r juwelier goudsmid horloger diamantair

JuwelierLeon Spauwen
Vivaldipassage 10, 6371 LL LANDGRAAF.

Gevr. part-time VERKOOP- 'STER voor een represent,
herenmodezaak, 12 tot 32 "uur. Inl. g 045-740070.

Kantoorpers.
Gevraagd adm. MEDE-
WERKSTER, goede kennis
Duits, Engels, PC, MBO-
nivo. Lftd. 18-24 jr. Soll.
schrift, naar: IBC, Postbus
2644, 6401 DC Heerlen.

Medisch pers.
Gevraagd FYSIOTHERA-
PEUTE voor particuliere
praktijk te Stolberg (20 km.
van Heerlen). S 00-
-49.240224222.

2 Gediplomeerde KRAAM-
VERZORGSTERS die mij
bij mijn werk willen assiste-
ren. S 045-218493.

Uitzendbureaus
Op korte termijn zijn wij op. zoek naar:

Taxichauffeurs m/v
voor Heerlen en omgeving. Een representatief voorkomen
en enige stratenkennis zijn vereisten. U bent flexibel qua

werktijden.

Chauffeur groepsvervoer m/v
Bij voorkeur afkomstig uit de omgeving van Simpelveld.

Betr. een baan voor plusm. 20 uur p.wk. voor langere tijd.

Chauffeurs m/v
Met grote regelmaat hebben wij plaatsingsmogelijkheden
voor chauffeurs in bezit van groot rijbewijs en chauffeurs-

diploma. U bent flexibel inzetbaar en bent bereid op
oproepbasis te werken.

Heftruckchauffeurs m/v
Voor een opstartend bedrijf in Heerlen zoeken wij

gemotiveerde kandidaten die een heftruckcertificaat of
getuigschrift m.b.t. het besturen van een heftruck kunnen

overleggen. Betreft baan voor langere tijd.

Vertegenwoordigers m/v
Men dient bereid te zijn te verhuizen en technische kennis
m.b.t. bevestigingssystemen te hebben. Minimaal nivo: M.
8.0. Betreft vast dienstverband. Bent u geïnteresseerd in

een van bovengenoemde vacatures? Neem dan zo
spoedig mogelijk contact op met onze vestiging in Heerlen,

Emmaplein 2. Tel. 045-718170.

(> unique
uitzendburo

Een Unique manier van werken.

Assemblagemedewerkers
Voor NedCar Bom zoeken wij assemblagemedewerkers

voor de opstart van nieuwe produktielijnen. Het betreft een
bijzonder proces in de automobielindustrie. Voor de funktie
in 2-ploegendienst vragen wij een afgeronde opleiding op

LBO-nivo. Je leeftijd ligt tussen de 18 en 35 jaar en je moet
goed kunnen samenwerken met collega's.

Interesse? Neem danvoor meer informatie contact op met
Richard Schaapkens of Rachel Stok. S 046-527909.

Produktiemedewerkers m/v
17 tot 21 jaar.

Bedienend personeel horeca m/v
Met passende opleiding en ervaring.

Leerling slager
Met S.V.O. opleiding.

Interesse? Neem danvoor meer informatie contact op met
Marian van der Ham of Sylvia Boer. s 046-527909.

Uitzendbureau Start
Rijksweg-zuid 49a

Sittard.
1
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Hartelijk Gefeliciteerd en tot
vanavond, wenst Robert en

I Petra, Martin en Claudia.

Hoera!
j Onze Jim wordt
I morgen 40 jaar.

i
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Proficiat! Je ouders.

Proficiat.
30 jaar!
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Pap, Mam, Fethi,
Corne en Margo.

Eric Proficiat

ti. A^UmJ' ■ ■

van Josje
Proficiat met uw

90ste

?y ;" fl

"Kindereriien kleinki"!^
Oma Marie |

proficiat!!! ,A
Met je 60ste verjaag
Sientje, Robbie_gnj!s>

Reageren op
advertenties on*"

BRIEFNUMMtM

Stuur uw brief (voldo^j
gefrankeerd) naar
Limburgs Dagblao^

postbus 2610, 6401 (p|
Heerlen en vergeet wJ
onder op de envelop!^
nummer uit de advef

te vermelden-

Technisch personeel
DELMACH TECHNIEK B.V.

Vraagt met spoed voor diverse projekten:
Verwarmingsmonteurs

Loodgieters
met ervaring

Sollicitaties na tel. afspraak
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285^

Chauffeurs y
Gevraagd

Chauffeur Buitenland
tevens chauffeur (oproepbasis), met ervaring-

Tel. 045-457449. _^s
WWWWWW"-' ■ ■ ■ ■-■"■■■■■■—^^^—mmm—^^^^^^am

Opleidingen ;

Rij-instructeur/trice
Vraag onze gratis studiegids aan.

ROC Heerlen, a 045-224556 of 045-258398; S

Schoonheidsspecialist(e)
Pedicure **** Visagie
Sportmassage e.a.

Opleiding inst. Jenny Smeets
Meerssenerweg 216, Maastricht 043-623643.

Erkend: Min. O & W (WSF) Anbos.
Cursus EMOTIONEEL
Lichaamswerk Roermond,
Neerstraat 63. Info-avond
op ma. 26 en do. 29 sept.
Start: do. 13 okt. Heerlen, 't
Leiehoes, Limburgiastraat
36. Info-avond op wo. 28
sept. Start: wo. 12 okt.
Maastricht, City-centrum
Kapucynenstr. 43. Info-
avond op do. 29 sept. Start
13 okt. Alle avonden begin-
nen om 19.30 uur. Deze
basiscursus duurt 10 weken.
1x per week van 19.30 tot
22.30 uur. Kosten: ’350,-
Opgave en informatie:
School voor Body & Soul,
02156-8447, Jeanne of He-
lena, 00-32.89853189.
SPAANSE les, groepen en
privé. Inlichtingen: 045-
-459938.

Jaarcursus ASTflOj^
en psychologie en f
tiecursus. Start sep'.d
derseninl.:tel. 04__l_!>/

Bevoegd

pianodocefl'
geeft pianoles, infJUHenri Nijsten M^E^

ANWB & Bovag S
Verkeersschool j
MANN & ZN voor ai-,
bewijzen en chaU'
ploma's. Europaweg j
340, Landgraaf, .\d
045-321721. RiJ'S.kan in 8 dagen of injj^.
Wat VERKOPEN? A
teer via: 045-719gg6>y

Voor Piccolo's
zie verder pagina^

Pers.Kont./Klubs
MEISJES gevr. overdag en
's nacht. De eerste 3 pic.
(’60,-) worden voll. uitbet.
V.a. 22.00 u. 045-416143.
Exclusieve bar zoekt GAST-
VROUWEN. Tel. na 21.00
trur 046-517402.
CLASSIC Club te Lanaken
vraagt nog enkele nette, at-
tractieve meisjes. Prettige
werksfeer, zéér hoge ver-
diensten. WErktijden en ver-
voer in overleg. Heeft u in-
teresse, bel dan snel- voor
een afspraak. Tel. 089-
-472301 of 089-718692 na
20.300 uur.
Luxeclub zoekt TOPPER die
pim. ’ 1.000,- per dag wil
verdienen. Halen/brengen.
00-32.11602729 (na 11 uur).
Div. MEISJES gevr. voor nw.
te openen Privé huis, int.
mog. Telef. 043-652425 na
20.00 uur.
Dringend MEISJE gevr. voor
excl. Club. Gar. loon geb.
Tel, na 13 uur 045-428305.
MEISJES gevraagd voor in
gezellige bar, chauffeur
aanw. Tel.: 045-217407. Na
20.00 uur: 04492-2650.
Door artikel is de DRUKTE
niet meer te stoppen!!!
Dringend meisjes gevraagd.
Telef. 045-708903. __
Goedlopende privéclub
vraagt met spoed leuke
jonge" MEISJES, zeer hoge
verdiensten. 046-745814.
Dringend 2 MEISJES gevr.
Hoge, verdiensten en garan-
tieloon." 045-311135 of zal.
en zo. .045-317607

Ö64ijnen

Gratis
sexgesprek

voor vrouwen. Dames bel 06-
-4300. Heren bel 06-9667

(100 cpm)

Hete Sex
Ik werd van allekanten
gepakt, wil jeweten hoe

8EL.06..(1 ,-p.m.)

320.320.20.
Praat nu zelf de heetste

vrouwen jouw(hotel)bed in!
Bel nu! (100 cpm)

06-9664
Erv. vrouwen

40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm)

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio. .
Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502 *

Eenzame hete
vrouwen zoeken
Anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Hete vrouwen willen met jou
Sexgesprek

06-320.322.33 (75 cpm)

Gratis
sexkontakt

voor vrouwen: 06-4909
Mannen bel

06-9604 (75 cpm)

Sex voor twee
telefoonsex met vrouwen
06-320.330.46 (75 cpm)

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Rijpe vrouwen

zoeken onervaren jongens
06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.
06-320.330.79 (75 cpm)

SM-Kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm)

Heerlijk discreet
Direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!!

06-320.322.11 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken jongensvoor een

slippertje. AKTIE!
06-97.60 - 75 cpm.

Zin in 'n WIP? Bel de gewilli-
ge dames direkt - 75 cpm.

06-9877
Rijpe vrouwen

willen sexkontakt
(niet commercieel)
06-98.90 - 75 cpm.

Zoek jeRIJPE vrouwen voor
sexkontakt

(niet commercieel). Bel:
06-350.266.53 - 1 gpm.

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24 u./p.d. 100 cpm.

Adressen
Dames geven hun adressen

en telefoonnummer.
06-96.85

24 u/p.d. 100 cpm

SM voor 2
snelle SM-kontakten

06-320.329.99 (75 cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06*320*330*18 (75 cpm)

* Griekse sex *
Lisa draait zich om 1 g.p.m.

06-320.325.55
Sex via je
Postcode!

Toets de cijfers van je
Postcode in en ontdek de
Sex/Adressen in jouw
direkte leef/woon omgeving!

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

Lesbi Live
06-320.323.12 ’ 1,-p.m.

Twee vrouwtjes doen
het samen

Gratis telefoon-
sex voor

vrouwen 06-
-4311 of 4611

Mannen bellen v. ’ 1,- p.m.
Telefoonsex 06-9596
Sex direct 06-9519

Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
Super sex 06-9716
Sex direct 06-9718
Sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Let op! BLIND DATE via de
telefoon.

Direkt apart
Leuke meiden, bel
06-95.95 - 75 cpm.

Homosex voor 2
(/1,-p.m.)

Jack Off 06-9735
Telefoonsex 06-9835

Draai eerst 06-320 en dan:
SM voor 2 325.10

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
’l.-P-m.

Hete Livesex
06-9714

24 upd -1 gpm.

Lekkere livesex!!
Zij wachten op jou!

06-320.330.68 1 g.p.m.
(1,-p.m.) Geef die stoute
meid v. mij maar een flink
pak op dr b10te.... zei ze

tegen haar vriend, nou die
kon zich niet meer inhouden
06-340.340.55

De sadist
lacht wreed naar het vast-

gebonden meisje.
06-340.340.90 (1,-p.m.).

De sadist
lacht wreed naar het vast-

gebonden meisje.
06-340.340.90 (1,-p.m.).

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen 06-9706 (100 cpm)

Sex voor twee
sexgesprek met 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm)

(1,- p.m.) Opeens deed hij
m'n rokje omhoog en m'n
broekje n. beneden. Maar

meneer toch, wat doe u nu?
06-340.340.30

(1,- p.m.) Met 2 jongensin 't
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken. Voel 'ns hoe
strak ik ben, wie wil er eerst?

06-340.340.21
Hete livesex

340.330.20
24 u.p.d. 06-1 g.p.m.

Live direct apart
ook voor adressen en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm).

Live telefoonsex
Bel onze vurige en super-
hete vrouwen live! 06-9808

1 gpm.
Voor amateurs door

amateurs AFSPREKEN of
zeer zeer spannende

LIVE gesprekken. 1 g.p.m.
06-320.326.65

Taboe
Beestachtige Bepü

1 g.p.m. 06-320.327.20

Vrouwen
studentes 18 jr.Bel 06-4100
(gratis) Mannen, studenten

18 jr Bel DD 9644 1 gpm (06)
Privé 9778 vrouwen
dag & nacht
open 06-9778 1 g.p.m.

Extreem? 9821!
beestachtig live

1 g.p.m. 06-9821.
HOMOKONTAKTEN
Zoek je'n lekkere

hete jongen?
Gaydating
06-95.18 75 cpm.

(1,-p.m.) Kom maar m. je
hand onder m'n bh, zei ze
tegen de knul. En heb je dit
wel 'ns gezien? Toen trok ze
haar slipje uit

06-340.350.60
Telefoonsex

Hete vrouwen bellen gratis!
06-320.330.87 (75 cpm)

Volrijpe
Vrouwen, zoeken anoniem

en niet-commercieel
sexkontakt.

06-96 56 - 75 cpm.

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320*330*88 (75 cpm)
NIEUW! Sexdoorschakellijn:

vrouwen willen
Direkt sex

Bel nu: 06-97.50 - 75 cpm.

Gratis-sex
voor vrouwen: 06-4300,
heren bel: 06-320.330.91, (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

Anonieme
sexadresjes van vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75 cpm)

100% Wild Live Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

Kontakten/Klubs
»

Porky's Pretpark I en II
Totale nieuwe bezetting, uitsluitend Nederlandse bezetting
o.a. Sonja, Moniek, Daniëla, Lizet, Cindy, Carmen, Brigitte,

Pattie, Shriley, Ricky, Tonia, Anja, Corina, Mariska.
Hoensbroek 045-228481
Roosteren 04499-5500

Love Escort © 045-320905
Ma. t/m vrijd. v.a. 10 uur.

HUIZE LYDIA
Daar weet U alles van....

NU: twee nieuwe meisjes. 046-749662.

SM-kontakten
Direkt apart met meester of

dienaar.
Bel nu 06-95.37 75 cpm.

Marilyn Escort
045-426331. Ma tot vrij 14-
-05 uur, zat. en zond. 22-05uur. Alle creditcards welkom.

Club La Bellle
Wij zijn van vakantie terug

en verwachten u. Yvon Moni
Karin, Biggi, Meggi, Regina,
Anita. Elke dag geop. van

22.00-05.00. Alle credit-
cards geacc. Graverstr.l3
Kerkrade-W. 045-416143.
Ook Escort. Meisjes gevr.

Laat u verrassen in onze
zeer exclusief verbouwde

bar
Club St. Tropez

Putstraat 40, Sittard
ledere dag 21-5 uur.

Escort all-in
S 045-326191
ma t/m vrij v.a. 14.00 uur
zat. en zond.
v.a.20.00 uur

Bent u eenzaam en alleen
komt u dan naar privéhuis

YVONNE heen

Zat./zond.
geop. v. zat. 11-20 uur, zond.
V: 15-23 uur. Spec. meisjes
aanw. met 'n stripteasedans

en/of vibratorshowtje of
Russisch/Grieks en/of alles
wat lekker is. 045-425100.

Wilt u iets beleven, dan bij
Romantica

S 045-419742
van 11.00-23.00 uur.

Manuela Escort
©045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00uur.

of bezoek CLUB EDEN
Holzstr.lo3, Kerkrade.

Privé llona
Met of zonder cola, blijft
het nog altijd verfrissend
bij de meisjes van llona.

Telef. 045-708903.

Suprise Escf
Ook SM. 045-275g-$/

Nieuw j,
Jacqueline S 045-J^jS,
Brigitte, Nancy en &K
©045-2546^
Kelly escöj
g 046-52805
Twilight escoj.
8 045-275618. kvkjg7
Privé Club Würselen (

Gezellige sfeer .
20 min. achter Hee'^vervoer mog., w 6

Meisjes
Telef. 045-25833.1-/

’ 50,- all-j^i
Gratis film en koffie. G%

9-23 uur, a 045^2^
Kelly iéVanaf 10 uur, Q4517gV/

Boys 2 Men Esc*"1'
Aanwezig zijn: ,

Armand 22, Marce' <
Elroy 24, Marcel 24 "',

en 2 Black 0w
Ricky 18 & Orlando
(046) 58408',

(tev. nwe jonge boysj-^

Model )sP
zkt. heer voor discr. <^J
Br.o.nr. B-05970, urj^p,

Dagblad, Postbus *»
6401 DC HeerjgjM

Privé Can*
Goed en discreet, r*

gevraagd. 045-2*
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Isolement
'Wo Nederlanders brj hun ge-
4e.ngen verblijf ergens achter
t* <J?"es waar ook ter wereld brj

n is in 1976 het Bureau
i». uenland van de Reclassering

et leven geroepen. Het bv-

reau steekt de gevangenen een
helpende hand toe. en probeert
door middel van een leger vrij-
willigers ter plaatse de gevange-
nen een beetje uit hun sociale
isolement te halen. Bijna alle Ne-
derlandse gevangenen en hier
wonende buitenlanders zijn bij
het bureau bekend. Om te zor-
gen dat de rechters in het buiten-
land een goed beeld krijgen van
de verdachte Nederlander,
maakt het bureau een profiel van
veel verdachten.

Naast bijstand aan de gevangene
ter plaatse, legt het bureau ook
contact met familie en relaties in
Nederland. „We vinden het van
groot belang dat de gevangene
bij terugkomst in Nederland
weer een toekomst heeft. Maar
daarnaast schuilen achter iedere
gevangene wel tien mensen die
hier diep in de problemen ko-
men. Ik verbaas me niet meer als
hier een moedertje van 85 bin-
nenkomt en praat over haar
zoontjevan 60 die in Spanje vast-
zit. Zij weet niet eens waar het
land ligt," aldus W. Reusen.

Netwerk
Het netwerk van vrijwilligers dat
reclassering de afgelopen decen-

nia heeft opgebouwd in het bui-
tenland is voor het bureau onbe-
taalbaar. „Daarom zoeken we in
het buitenland 'gesettelde' Ne-
derlanders die tijd en energie
willen steken in bezoekjes aan
gedetineerden. Het zijn vooral
mannen en vrouwen wier part-
ners vaak een goede baan heb-
ben en die zelf tijd over hebben.
Daarnaast maken we gebruik
van pastores, dominees en zen-
delingen." Ook Van Damme
kreeg bezoek van een vrijwilliger
in zijn cel in Singapore.
Om de vrijwilligers bij te staan
worden door het bureau inciden-
teel bijeenkomsten georgani-
seerd. Zo komen deze dagen in
Parijs vrijwilligers bijeen om er-

varingen uit te wisselen en waar
mogelijk knelpunten op te los-
sen. Het Bureau is niet de enige
organisatie die zich bekommert
om landgenoten in buitenlandse
cellen. In Utrecht zit de kerkelij-
ke stichting Epafras die met be-
zoeken geestelijke steun geeft
aan gedetineerden. De stichting
krijgt geld van kerken, fondsen
en particulieren. Namens de
stichting leggen de gevangeni-

spredikanten Boeschoten en
Spoor jaarlijks zon 300 bezoe-
ken af bij gedetineerden. Anders
dan het Bureau Buitenland tim-
mert de stichting vooral pasto-
raal en minder diplomatiek aan
de weg. Waar het bureau in tacti-
sche dialogen met buitenlandse
overheden vooral contact en be-
grip probeert te kweken, wil
Eprafas nogal eens fors uithalen
naar misstanden in buitenlandse
gevangenissen.

Piepertjes
Vaak zijn het oudere Nederlan-
ders die in de buitenlandse cel
vastzitten. Volgens Reusen zou
dat kunnen worden veroorzaakt

achtergrondi
doordat de organisaties die
drugskoeriers proberen te strik-
ken, meer vertrouwen hebben
dat ouderen door de grensposten
heen glippen. Reusen sluit niet
uit dat de nu bijna 60 jaar oude
Van Damme er ook is ingeluisd.
„Naar mijn overtuiging behoort
het gros van de mensen dat vast-
zit tot de kleinste piepertjes.
Veelal zijn ze makkelijk te beïn-
vloeden. Ik weet van zeer veel

gevallen waarbij het onmogelijk
is dat ze zelf de transporten kon-
den verzinnen."

Volgens het Bureau behoren de
gedetineerden tot de doorsnee
van de bevolking. „Wellicht ko-
men ze voor in de categorie die
altijd net iets te hard rijdt, een
pilsje te veel drinkt en een beetje
onverschillig is. Het gaat ook
bijna altijd samen met werke-
loosheid en hoog opgelopen
schulden. De meesten zijn ook
nooit eerder met justitie in aan-
raking geweest. Ik ben elke dag
weer verbaasd dat ze voor een
paar duizend gulden dekans wil-
len lopen van jarenlange deten-
tie. En ze geloven vaak ook nog
dat er geen enkel risico is."
Het komt meer dan eens voor
dat de kinderen van een (echt)
paar uit het buitenland moeten
worden teruggehaald omdat
man en vrouw tegen de lamp zijn
gelopen. Vaak worden dat sle-
pende zaken. In Nederland moet
een zaak binnen drie maanden
voor de rechter komen. In het
buitenland kunnen zaken soms
acht maanden op de plank blij-
ven liggen. „In Nederland heb-
ben we prachtige voorzieningen,
maar één stap over de grens en
dat alles is weg."

Fries ras
De twintig koetspaarden en acht
rijpaarden hebben ieder een ei-
gen afdehng. Er zijn twee secties
koetspaarden, de Friese paarden
en de zogenaamde KWPN-ers.
De laatste groep (Koninklijk
Warmbloed Paardenstamboek
Nederland) bestaat uit Gelderse
paarden. De koetsier majoor
wijst naar de Friese paarden.
„Dit ras is een van de oudste Ne-
derlandse rassen en dreigde en-
kele jaren geledente verdwijnen.
Het Gelderse paard raakte meer
in zwang, omdat het sneller is en
gemakkelijk te trainen. Hare ma-
jesteit werd echter bescherm-
vrouwe van het Friese stamboek
en sinds veertien jaar behoren
deze dieren gelukkig weer tot de
Koninklijke Stallen."

In de Koninklijke Stallen wor-
den de bewoners netjes opge-
voed en ze leven volgens een
strak schema. ledere dag begint
met een poetsbeurt en met het
uitmesten van de stal. Daarna is
het tijd de benen te strekken met
een wandeling door het Haagse.

Speciale training voor Prinsjes-
dag is volgens de ritmeester niet
nodig, omdat de viervoeters aan
het verkeer zijn gewend. „leder
jaar op de maandag voor Prins-
jesdag is op het strand van Sche-
veningen de speciale Prinsjes-
dag-training voor de cavalerie-
paarden. Daar speelt dan een
muziekkorps en zwaaien ze met
vlaggen om de paarden te laten
wennen," aldus de ritmeester.
„Onze paarden komen alleen
maar een kijkje nemen."

Legertje vrijwilligers bezoekt landgenoten in buitenlandse cel

Nog 1400 andere ’Van Dammes’onze redactie binnenland

j?fiN HAAG - Gezien de
P°te publiciteit rond zijnrsoon lijkt het wel of Ne-
tland maar één gevange-s heeft in het buitenland.
Kaar naast Johannes van
Jr^ftime zitten er nog 1400

achter vreem-
j.?|tralies. Vaak in erbarme-
is^P omstandigheden. Toch

ue ophef over Van Dam-
h!e niet overdreven, meent
k " ïteusen van het BureauUitenland van de Reclas-
jjr^g. „Alleen hem wacht
J^ strop. De doodstraf is

oordeel,
Ij, is nooit herstel moge-

bjj!jt Bureau Buitenland in Den
» Sch heeft een legertjevrijwilli-
(^ s in het buitenland dat de
Heerden anonieme gevange-
iL'V bezoekt. Het aantal Neder-
hi? .s dat tegen de grenzen van
o.]

11 e»gen overmoed en naïviteit
tol °Pt, neemt nog ieder jaar
gfy- Zaten in 1976 nog 300 land-
le-y°ten vast in buitenlandse cel-
tot' *iv is dat aantal opgelopen
h^o'n 1400. In vergelijking met
Oh i u'tenland zijn de cellen in
W- nd 'hotelkamers. Het gru-
ge^.Jke beeld van Turkse gevan-
it. rtSsen dat wordt opgeroepen
Vq,0"6 film 'Midnight Express' is
j^ Sens Reusen werkelijkheid,
t^^^l landen zitten zware cri-
elk en en kruimeldieven bij
j3ar in één ruimte. Reusen:

.Jüjri kom je bijvoorbeeld in
'b l.d-Arnerika dan mag je het
\- lten' niet beter hebben dan
-Wn?n-Buiten hebben"de men-
(jj? ft»et-te vreten en geen onder-
<W' dus binnen ook niet. An-
b;ns zitten ze morgen allemaalnen, is de gedachte daar."

brQ
Veruit de meeste gevallen (80

rje Cent) worden de Nederlan-
-oq^ gepakt bij drugssmokkel.
r4 6r mensensmokkel lrjkt ont-
jv;' °m snel geld te verdienen.
v^maastrnaast komen Nederlanders
rjf ' te zitten na vechtpartijen,
rL Genschap en roekeloos rij-
iC' Vooral in Spanje (150),
lCnkrijk en Duitsland (beide
W' ingeland en België (beide
üt j[J' Italië (75) en Marokko (70)
W?.? veel Nederlanders vast.
*% n als Griekenland, Tur-
bu ' Suriname, Guyana, Colom-en Venezuela verlenen even-
rjjj s enkele Nederlanders logies
t^yater en brood. De strafma-
fetl loPen ver uiteen, maar straf-
d4hVan tien jaar zijn meer regel

Ultzondering.

" Twee gevangenen spelen schaak in een Amerikaanse gevangenis zonder dat ze elkaar kunnen zien. Archieffoto: LD

binnen/buitenland

Pracht en praal is troef in Haagse Koninklijke Stallen

Luxepaarden klaar voor Prinsjesdag
DOORJOSINEWEHRENS

'J?N HAAG - De stallen
rijl om door een ringetje te
Jpen. Geen mest op defoer, alle boxen zijn voor-
in, van vers stro, het
woengelakte ijzeren sier-
r*k glimt. Tevreden knab-elen de paarden van de
koninklijke Stallen aan,aun kwaliteitsstro.
Wwijl in de stallen een weldadi-

«* rust heerst, is het in de rest
I "ft het complex een drukte van
*elste. Hier wordt Prinsjesdag
Oorbereid. In het galakoetshuis

uSeiiover de stallen geeft de be-
urder de rijtuigen een laatste
r^rt. „Welkom in de eerste

"atkamer van de koningin,"
jl* hij met een breed gebaar.

J '̂t is niet de grootste, maar wel
rt

e Mooiste collectie koetsen van
gereld."|,°ts stapt hn' tussen de twee
;j?ge rijen glimmende koetsen
j 25>r- „ledere koets is minimaal
r u tot 180 jaaroud. Goed onder-
,l üd is daarom noodzakelijk en

ben ik voor."
sti u avoriete koets is hetkroon-
j.uk van de collectie: de Gouden
I êts- „Kijk eens wat mooi.j^re afbeelding is symbolisch.

6 draken staan voor de kracht
d**1 het koningshuis en de hon-
l/*1 symboliseren trouw. De
potten van de wielen zijn la-
|e ehde zonnen, de spaken stel-
V dezonnestralen voor en daar-
k^sen staan de twaalf sterren-Jolden."De beheerder opent de
w ür van het pronkstuk en wijst
vrar de gebloemde bekleding
3 de banken. „Amsterdamse.ouwen en weeskinderen heb--- de binnenbekleding ge-

maakt. Vijfenveertig miljoen
steekjes zitten erin. Geweldig
toch?"

Pracht en praal is troef in de ga-
latuigenkamer, alweer een
'schatkamer' van de koningin.
Maar de functionaris die deze af-
dehng beheert, heeft weinig tijd
om van deze onbetaalbare collec-
tie te genieten. Hij draait drie
weken lang dubbele dienstenom
al het koper van depaardetuigen
gepoetst te krijgen. Op Prinsjes-

dag moet alles zoveel mogelijk
glimmen. De 'eenvoudige' gala-
tuigen voor de koetsen van de
prinsessen en hun gevolg, zijn
het eerst aan de beurt. De paar-
den van de Gouden Koets krij-
gen het grootgala, een streling
voor het oog voor menig paarde-
liefhebber. „Die poets ik pas het
laatst, om het koper zo lang mo-
gelijk mooi te houden," vertelt
hü.
De koetsier-majoor maakt zich

niet zo druk over Prinsjesdag.
Zijn paarden worden iedere dag
perfect verzorgd en glimmen als
een spiegel. De man heeft een
paardeverslaving, zoals 'ie dat
zelf noemt. Dat mag ook wel na
36 jaar dienst in de stallen. „Ik
heb geen behoefte van deze ver-
slaving af te komen."
Een baan als dienstpaard van de
koningin is lang niet voor alle
paarden weggelegd. Natuurlijk
is schoonheid en voorbeeldig ge-
drag een vereiste, maar er moet

ook een offer gebracht worden:
alleen ruinen (gecastreerde
hengsten) zijn toegestaan in de
stallen.

" Friese paarden worden op de binnenplaats van de Koninklijke Stallen uitgelaten.
Foto: GPD

Haiti
Over enkele dagen zal het
VS-leger beginnen met de
invasie van Haiti, het weste-
lijk deel van het ten oosten
van Cuba gelegen eiland
Hispaniola, tenzij de Haiti
aanse junta nog net op tijd
de macht uit handen geeft.
Daar lijkt het echter niet op.
ondanks de oproep van de

beruchte politiechef en moordenaar kolonel Francois aan het
adres van twee juntaleden om af te treden.
Het omstreden Haiti-beleid van president Clinton heeft officieel tot
doel de gekozen president Jean-Bertrand Aristide, die al drie jaar
in de VS in ballingschap leeft, terug aan de macht te helpen. Er
wordt in. Haiti inderdaad een uiterst verwerpelijk terreurbewind
gevoerd, met gruwelijke moorden, verkrachtingen en wat dies
meer zij. Maar in feite gaat het Clinton erom de onophoudelijke
stroom vluchtelingen uit Haiti naar de VS in te dammen en om het
vertrouwen van de burgers in de Verenigde Staten te herwinnen.
De vraag blijft of die doelen een dergelijk machtsvertoon accepta-
bel maken.
Opvallend is in ieder geval wel dat slechts enkele Middenameri-
kaanse landen en een paar eilandstaten in de Cariben meedoen
in de door de VS geleide en door de Verenigde Naties gesanctio-
neerde militaire operatie. De meeste Westerse bondgenoten over-
wegen pas troepen te leveren voor een multinationale strijdmacht
die na de invasie de orde moet handhaven en de democratie
moet herstellen.
Navrant is dat Clinton zijn gespierde taal heeft uitgesproken op
vrijwel hetzelfde moment dat de laatste Amerikaanse soldaten uit
Somalië zijn vertrokken. Na 21 maanden aanwezigheid streken zij
de vlag. De Amerikaanse interventiemacht vertrok met stille trom
uit een land dat had moeten worden gered maar dat in wanhoop
werd achtergelaten. Deze stille aftocht stond in schrilcontrast met
de gfoots aangepakte landing op de stranden van Mogadishu in
december 1992.
In feite heeft Clinton dus dringend een groot buitenlands succes
nodig om zijn geschonden binnenlands blazoen tekunnen herstel-
len. Daarvoor heeft hij Haiti uitgekozen, waar de kans op een ecla-
tante overwinning het grootst is. Zijn handen branden aan een
riskante operatie in bij voorbeeld het voormalige Joegoslavië doet
Clinton kennelijk liever niet. Bovendien kan de aanstaande opera-
tie worden gezien als een waarschuwing aan het adres van de
Cubaanse president Fidel Castro en eventueel als een oefening
voor een invasie aldaar. In dat geval zal Clinton echter op heel
wat meer internationale tegenstand moeten rekenen dan nu.

P.S.

Voor Amerikaans leger
valt in Haiti weinig
eer meer te behalen
Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - In de Golfoorlog in
februari 1991 hield Irak, dat toen
over het op drie na sterkste leger
van de wereld beschikte, het nau-
welijks een week vol. De superiori-
teit van de Amerikanen en hun
bondgenoten was enorm. In een
mum van tijd werd Koeweit-Stad
bevrijd, Zuid-Irak bezet en het
grootste deel van het Iraakse leger
verwoest. Murw gebombardeerd ga-
ven de eerder zo gevreesde Iraakse
militairen zich bh' bosjes over. De
Amerikaanse troepenmacht onder
leiding van generaal Norman
Schwarzkopf leed nauwelijks ver-
liezen en werd met lofoverladen.

Aan de op handen zijnde invasie
van Haiti valt weinig eer te behalen
voor de circa 20.000 Amerikaanse
militairen die vermoedelijk zullen
worden ingezet. Er wordt uitgegaan
van een dermate geringe tegen-
stand dat het Washington wordt
aangerekend als ook maar een VS-
militair in een lijkenzak terugkeert.

Er wordt zelfs verwacht dat veel
Haitiaanse militairen direct de pijp
aan Maarten zullen geven als de
speciale elitetroepen van de snelle
interventiemacht binnenkort in het
holst van de nacht op Haitiaanse
bodem arriveren. Dat zou het voor
de daaropvolgende met helikopters
aangevoerde mariniers, die in Port-
au-Prince moeten landen, nog ge-
makkelijker maken. Eenheden van
de 82e luchtmachtdivisie, van de
10e bergdivisie en al wat er nog
meer uit de vliegdekschepen voor
de Haitiaanse kust tevoorschijn
komt, zouden de operatie vervol-
gens snel en simpel kunnen afron-
den.

Drugshandel
Van een uniform Haitiaans leger is
overigens geen sprake. De strijd-
macht bestaat meer uit een los sa-
menwerkingsverband van allerlei
met wapens uitgeruste groepen: po-
litiemensen, soldaten en para-mili-
taire knokploegen. Allen hebben
zich geschaard achter de een of an-
dere commandant die hen laat mee-
profiteren van zijn winstgevende
cocaïnetransacties. Want de drugs-
handel heeft de Haitiaanse gewa-
pende machten geen windeieren
gelegd. Al decennia lang worden
daarmee kapitalen verdiend. Elke
politicus die, al is het maar zeer
voorzichtig, probeert aan deze ille-
gale praktijken van het leger een
einde te maken, is zijn positie en
vaak ook zijn leven niet meer zeker.
Sommige 'Haiti-watchers' beweren
dat drugs een belangrijke reden zyn
waarom er nog nooit sprake is ge-
weest van enig normaal politiek
bestuur in dit arme Caribische land.

Ongedisciplineerd
Behalve in betrokkenheid bh' de
drugshandel blinkt het Haitiaanse
leger ook uit in het voeren van een
schrikbewind. Militairen hebben
duizenden Haitianen op brute wijze
vermoord. Het bestrijden van de ei-

gen bevolking is de enige oorlogser-
varing die de militairen hebben.
Daarvoor is een gedisciplineerd en
goed uitgerust militair apparaat
nooit nodig geweest. Volgens een
verslaggever van de Britse krant
The Guardian in Port-au-Prince be-
gint de oppercommandant van het
7.000 man tellende Haitiaanse leger
vaak pas om 12.00 uur met zijn
werk en houdt hrj er om 14.00 uuj
mee op. De marine beschikt welis-
waar over onberispelijke uniformen
maar heeft slechts één schip waar-
van de motoren werken^En van de
twee propellervliegtuigen van de
Haitiaanse luchtmacht kan er
slechts een vliegen. De zes a zeven
stuks artillerie van de landmacht
zijnvoor het merendeelverroest. Ze
worden alleen gebruikt bij ceremo-
nies. De zes pantservoertuigen, die
zrjn uitgerust met lichte machinege-
weren, kunnen niet allemaal rijden.

Voodoo
Ook de wijze waarop de Haitiaanse
legerleidingzich voorbereidt op een
mogelijke invasie heeft tot weinig
bezorgdheid geleid in Washington.
Zeker onderAmerikaanse ambtena-
ren dieniet al te veel geloofhechten
aan de geheime krachten waarmee
voodoo-priesters eventueel de in-
dringers kunnen bestrijden. Van de
zandzakkenen betonblokken die in
de straten van Port-au-Prince zijn
geplaatst gaat weinig dreiging uit
En ook de burgermilities, die mo-
menteel worden getraind, zrjn geen
toonbeeld van kracht. De wapens
waarmee, zonder munitie, wordt ge-
oefend moeten na afloop weer wór-
den ingeleverd. Dus als de Ameri-
kanen plotsklaps 's nachts binnen-
vallen kunnen de 'getrainde'
burgers slechts met blote handen
vechten.
Volgens functionarissen van bet
Pentagon zal de omvang van de in-
vasiemacht overweldigend zijn. Met
dat machtsvertoon moet worden
voorkomen dater onnodig slachtof-
fers vallen, zowel onder de eigen
militairen als onder de Haitiaanse
burgers. De Amerikaanse minister
van Defensie zei gisteren dat de mi-
litaire operatie hooguit twee dagen
zal duren. „Het zal eerder een kwes-
tie van uren zijn," aldus Perry.

■Licht-Studio RI

Heerlen, Spoorsinqel 1a
tel : 045-72973?
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Diversen

Autoparck Kerkrade b.v.
ANWB gekeurd

Audi 100 2.0 E marsrood nw. model 02-92’ 34.750,-
VWPassat CL diesel div. ace. 1.9 08-92 ’ 26.850,-
VW Passat CL diesel station Van 07-92 ’ 17.250,-
Peugeot 405 GLi U9kl. zwart.... 03-92 ’ 19.250,-
Seat Ibiza CLXi 5-drs. blauwmet 07-92 ’ 15.750,-
OpelKadett stationwagen 1.7 D 5-drs 03-'9l ’ 15.450,-
OpelKadett 1700 D 3-drs. wit 08-'9l ’ 14.900,-
Ford Siërra sedan inj. + pakket rood 07-'9l ’ 16.250,-
Renault 19TR Chamade silveredit 11-'9l ’ 16.950,-
Ford Scorpio 2.4iGL aut. full-opt 07-'9l ’ 18.750,-
Toyota Camry nieuwste mod. 2x2 XLi 12-'9l ’ 22.900,-
BMW 318iTouring autom. uitm. cond 06-'9O ’ 27.500,-
Ford Orion 1600isignaalrood 05-'9o’ 12.250,-
Scorpio sedan CL 5-bak v. ace. 2.4i 09-'9O’ 16.750,-
Nissan Sunny 1400 LX speciaal 4-drs 09-'9Ö/ 14.500,-
Mazda 626 4-drs. DX 1800 10-'9O’ 13.900,-
Opel Omega 2.0ikl. zw.met. alle extra's 05-'9O ’ 16.750,-
OpelKadett 4-drs. 1400isedan „ 06-90’ 13.900,-
Suzuki motorGS 500E3.800 km 02-'9O ’ 6.500,-
VWGolf 3-drs. CL U904-^ 13.900,-
Citroën BK kat. signaalrood 05-'B9’ 8.950,-
Ford Siërra CL 5-drs. HB kl. zwart 02-'B9 ’ 11.850,-
Ford Scorpio 2.4iCL aut. 5-drs 01-'B9 ’ 12.900,-
Fiat Panda 750 CL White 03-'B9 ’ 6.500,-
Nissan Sunny 13 station bestel van 09-'B9 ’ 6.850,-
Opel Kadett sedan 16001 07-'B9/ 12.750,-
Toyota Corolla 1600 GT 16V 16S sport 06-'B9’ 16.950,-
VW Golf 1800iautom. GTi-pakket 03-'B9 ’ 16.750,-
Fiat Uno45 S champ. blauwmet 10-'BB ’ 8.750,-
Fiat Uno 75 IE kat. signaalrood 08-'B7 ’ 6.950,-
Mercedes 190 diesel antr.met 11-'B7 ’ 16.900,-
Peugeot 305 1400GL stationwagen 07-'B7 ’ 6.950,-
Toyota Corolla 1300 SLXLiftback rood 12-87 ’ 9.750,-
Ford Siërra 2.0Laser coupé 10-'B6 ’ 5.950,-
Ford Escort 1400CL 10-'B6’ 6.950,-
Ford Escort 1400 ghia 12-86’ 6.950,-
Citroën Visa Sport GTi 08-'B5’ 5.250,-
Nissan Sunny 13004-drs. zilver 11-'B5’ 4.250,-
Toyota Starlet 1000 superconditie. 08-'B5’ 6.750,-
VW Golf diesel mooie auto 04-'B3’ 4.250,-
Ford Orion GL 1300blauw 11-'B3’ 2.750,-
Matra Murena 2.2 Sport supermooi 08-'B2 ’ 13.750,-
Toyota Celica cabrioletrood 03-'B2 ’ 6.750,-
Daf 400 bestelbus diesel wit 06-'B9/ 8.950,-

ANWB autogarantplan

Autoparck Kerkrade b.v.
Inruil, financiering, onderhoud, keuringen.

Locht 44. Tel. 045-426424.
Eenmalig aanbod van Autobedrijf Jasper b.v.

1 jaar gratis rijden
in een Leeuwenkeur geselecteerdeauto

U leest het goed: wie bij ons voor 25 september een ge-
bruikte auto koopt van ’ 12.500,- of meer krijgt 1 jaar ga-
rantie gratis + 1 jaaronderhoud gratis (max. 20.000 km).

Keuze uit 65 auto's. Donderdagavond koopavond.
Inruil en zeer gunstigefinancieringen (6.9% eff.) mogelijk.

Kom snel langs bij
Autobedr. Jasper b.v.

off. Peugeot dealer
Windraak 29, 6153 AC Munstergeleen. Tel. 046-521944.

Te k. gevr. alle merken au-
tos. Bet HOOGSTE prijs!!!!
045-416239 tot 21 uur open.

Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.

Keuze uit 150 occasions, o.a.
AllaRomeo 164 3 O V6. alle extras 89 22.750,-
AllaRomeo 75 I.BiE, Imola, grijsmet 92 20.450.-
BMW 316i, nw. model, zwart 91 29.850,-
Citroèn BK 19TD. diesel, rood 90 12.900,-
Citroën BK 1 9 TRD. wil 87 6.900.-
Daihatsu Charade 1 3i, zwartmet 93 19900,-
Daihatsu Applause 1 6i.zilver , 91 15.850,-
FiatPanda 750 L, rood 86 4.250,-
Ford Escort 1 4i. nw model, rood 91 16 250.-
Ford Scorpio 2.4 autom . broodmet 90 18.650,-
Ford Scorpio 2 Ol CL. groenmet 92 22.650,-
Ford Sierra 2.0iGT, zwartmet, div. extra's 92 21.450.-
Ford Sierra 2.0i, LPG, blauwmet 89 10.450,-
Honda Accord 2.0 automaat, stuurbekr 90 19.900,-
Honda Accord 2.0 luxe. wit 87 9.450,-
Honda Civic Shuttle, antraciet 86 8.950,-
Honda Civic 1.4i, stuurbekr.. grijsmet 89 15.850,-
Lancia Bèta 1300Coupé, zeer exclusief 78 6.850,-
Mazda 626 1 8 LX, LPG. grijsmet 90 15.650,-
Mercedes 190D autom d.groenmet 92 44.750,-
Mercedes 190D 2.5turbo diesel, blauwmet 90 47.750,-
Mercedes 190E, div. extra's, nieuwstaat 90 34.750,-
Mercedes 230 Coupé. inst. zilver 81 10.450,-
Nissan Sunny 2.0 diesel Van. rood 92 15.250,-
Nissan Bluebird2 0 SLX, grijs 90 14.850,-
Opel Corsa 1.3 S, wit 87 7.450,-
Opel Kadett 1 3 GT, blauw 86 7.950,-
OpelKadet 1.6diesel, rood 86 7.650,-
Opel Kadett 1.3S. blauw 85 5.750,-
Opel Kadett 1.7LS diesel, blauw 91 12.850,-
Ooel Veetra 1.61, div uitvoeringen v.a. 90 12.900,-
Opel Veetra 18S HB, roodmet 90 18.450,-
Opel Veetra 1.6iGLS. LPG, blauwmet 90 15.850,-
Opel Veetra 1.6 GLi, grijsmet 91 18.650.-
Opel Veetra 1 7 diesel GLS 91 18.850.-
Opel Omega 2 Oi CL. blauwmet. 91 19.900,-
Peugeot 205Ralley. wit 89 13.450,-
Peugeot 309XL Profil. LPG. wit 90 11.400.-
Peugeot4os 16 GLXi,LPG. bronsmet 92 17.850.-
Peugeot 405GLO 90-91-92 15.750,-
Peugeot 405GRD, blauw 92 18.750,-
Peugeot 405 SRD, blauw 91 21.450,-
Peugeot 605SLi. donkerbruinmet 91 21.450,-
Renault2sTS. blauwmet 90 12.850,-
Renault Chamade TD 91 14750,-
Suzuki Vitara JLX, div extra's 90 23.450.-
Toyota Camry 2 Oi 16V, roodmet 90 16.750,-
Toyota Corolla 1.3DX, gn.smet 85 6.900.-
Toyota Corolla 18LX diesel, zilver 88 10.850,-
Triumph Spitfire 1500. liefhebbersauto 78 13.850.-
Votvo44oGL, LPG, wit 91 17.850,-
Votvo44oGL, div. extra's, rood 90 15.950,-
Volvo 440 DL 1 Bi, LPG, zilver 91 16.250.-
-volvo 460 GLE, grijs „ 90 19650,-
VWPolo 1.1, wit 87 5.950,-
VW Jetta C 40 kW, blauwmet 85 6 900,-
VW Passat 1.9 diesel, div. extra's, rood 92 25.850,-
VWPassatCL, roodmet 90 17950,-
WVGotf Turbo, diesel, intercooler 91 21.450.-
VW Caddy 1800,pick-up 88 10.900,-
Motor: Yamaha FZR 600R r. 94 17.650,-

Stationcars
Ford Escort 1.8XLD Clipper 91 16.750,-
Ford Sierra 1.8CLX Turbo diesel Combi 91 20.450,-
Honda Civic Shuttle, antraciet 86 8.950,-
IsuzuTrooper 2 6 MGi, geel kent 90 27 850,-
OpelKadett 1.7 diesel. 68.000 km! wit 90 16.950,-
Peugeol4os 1 6 GLi Break, wit 90 17.650,-
Peugeot 405 1.9GRi Break, rood 91 21 850,-
Peugeol 405 1.9GRD Break, rood 91 21.450,-
Renault 21 Nevada GTS inj., LPG 90 16.450,-
Renault 21 Nevada LPG. wit 91 18.750,-
Votvo 740 2.0iEslate, LPG. rood 91 32.650,-
VW Passat Variant, div. extra's 92 28.750,-
VWPassat Variant 1.9 diesel, blauw 90 22.65Q,-

-50 inruilauto's vanaf ’ 1 .000,- ■ f 3.000,*
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Moet weg!
Ford Escort bwj. '84; Ford

Fiësta bwj. '82; Opel Ascona
bwj. '79, zeer mooi en goed,
met APK. Tel. 045-228726.

v.a. ’ 10.000,-
-2 jaar garantie
Vergelijk prijs/

kwaliteit in 1000
m2showroom

TERREINAUTO'S
Daih. Feroza sportrack '93

VW Passat Variant '91
VW Transporter 2.0 '89

Ford Escort 1.6 CLX Clip'93
DIESELS

Mercedes 190 zeer mooi '89
Seat Ibiza GL D '86
Daih. Charade '89
Daih. Charade '85

VW Golt '84
ANWB GEKEURD

Alfa Twin Spark 75 '91
Alfa 33 Twin Spark '90
Alfa Romeo 75 2.0 '86

AudiBo 1.8589
Audi 100 2.3E'91

Citroen AX Sport '87
Citroen BK 1.4 '85

BMW 323i'83
Daih. Charade 1,3iSport '92

Daih. Charade '89
Daih. Cuore TX '93
Fiat Panda 34 '86

Ford Esc. 14CL 5-drs '87
Ford Escort Sport '88

Ford Siërra 2.0 Azur '91
Ford Scorpio 2.0 GL '86

Ford Escort 2x '85
Mondeo I.&GLX 16V93

Ford Orion 1.4 CL '91
Ford Orion 1.6GL90

Ford Siërra 2.0 '87
Honda Jazz 1.2 '86

Honda Civic Sedan '88
Honda Civic 15iGLt.'91

Hyundai automaat '86
Mazda 323 hatchb. '87

Mitsubishi Colt Sport '86
Nissan Micra S Sport '91

Nissan Primera 1.6 LX '91
Opel Kadett GT '86

Opel Omega 2.4 autom. '89

' Opel GT 2.3i'69
Kadett 1.8 GTi'BB

Kadett 1.3 S GSi Look'Bs
Opel Kadett 1.3iwit'BB

Opel Kadett 1.3 S Club'BB
Opel Kadett 1.8 GTi Sed. '88

Opel Veetra 1.6irood '90
Opel Corsa 1 3S '89

Peugeot 106 1100 XN'9l 'Peugeot 309 XE '88
Peugeot 405 GR '88

Renault 11 TL Braodway '86
Renault 21 TL '88
Suzuki Alto '88/'B9

Suzuki Swift '88
Toyota Corolla autom. '86
Toyota Starlet 1.2 GL '85

Volvo 360 GL '87
Volvo 340 DL '87

VW Golf 1.6 S 5-drs '90
VW Polo '90

VW Golf Tour 1.6 '88
VW Passat I.BiCL'9l
VW Passat 18i CL '90
VW Passat I.BiCL'B6

Mitsubishi Starion XE '82
Mitsubishi Cordia '83.

Div. inruilers uitzoeken een
prijs ’ 2.250,- per stuk.

Reeweg 112, Landgraaf.
a 045-321810.

SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Kadett 1300 GT '86; Ka-
dett station '87; Kadett sta-
tion '85; Nissan Cherry 1300
DX '85; Opel Record 2.0 S
'83; Escort 1400 CL '86 en
'87; Subaru Justy '87; Golf
1600 '86; Citroen AX '88;
Escort '84 en '85; Opel Man-
ta '85; Volvo 340 '85; Siërra
v.a. '84 t/m '86; Alfa t. 33 '86
’4.900,-; Renault 11 '87;
Fiësta '82; Datsun Cherry
autom. '83. Nog diverse
goedkope inruilers. Telefoon
045-222455 of 231448.
Off. FSO Dealer. Autobedrijf
P. van DIJK & Zn. Ford
Mondeo 1.6 CLX 8-93
’32.750,-; Ford Orion 1.6
CLX '93 ’24.750,-; Alfa Ro-
meo 75 '91 ’17.750,-; Fiat
Uno 70 '90 ’10.500,-; Fiat
Panda 1000 '91 ’9.750,-;
Audi 100 2.3 E aut. '90
’27.750,-; Audi 80 1.6 '90
en '91 v.a. ’21.750,-; Audi
80 1.8 '88 ’18.750,-; Peu-
geot 605 SLi '91 ’26.750,-;
Peugeot 309 1.6 GLX aut.
'93 ’23.750,-; Peugeot 205
1.1. GR 5-drs. '93
’18.750,-; Opel Astra 1.4
GL 5-drs. '92 ’23.750,-;
Kadett 1.3 5-drs '87

’ 9.750,-; Ford Siërra2.0i
Solar '93 ’27.750,-; Ford
Siërra 2.0 CL Sedan '92
’23.750,-; Ford Siërra 2.0
Sedan '89 ’14.750,-; Ford
Siërra 1.6 CL '87 ’8.750,-:
Ford Fiësta 1,11 5-drs. '93

’ 18.750,-; Ford Scorpio
2.0i CL aut. '88 ’16.750,-;
Mazda 626 2.0 4-drs. '89
’11.750,-; Honda Accord
1.6 '88 ’12.750,-; Renault
25 TX 2.2 i '91 ’26.750,-;
Renault 19 Chamade '91
’16.750,-; Opel Corsa 1.3
'84 ’3.750,-; Seat Ronda
1.2 '87 ’4.250,-; Volvo 340
'85 ’4.500,-; Ford Fiësta
'86 ’5.750,-; Inruil, finan-
ciering. Bovaggarantiebe-
wijs. Autobedr. en APK keu-
ringsstation. P. van Dijk &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf. 045-311729.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Audi coupé GT 5E
1e eig. '84; Mercedes 19ÓE
div. extra's '83; Ford Scorpio
2.0 CL '86; BMW 316 LPG
'85; Renault 11 GTD '86;
Toyota Corolla 16 GL 5-drs.
'85; 3x Ford Siërra 16L '84/
'85; Toyota Celica LB 16 ST
'84; Volvo 360 2.0 5-bak '85;
Citroen Visa 17 RD 11-'B6;
Daihatsu Taft 4x4 '83; BMW
315 '83; Peugeot 305 GL
'84; Toyota Corolla LB 1.3
DX '80; VW Golf 16S '81;
Opel Ascona 16S '82; Ford
Granada 2.8 GL aut. '84;
Opel Ascona 1.9 aut. '80
’1.000,-. Inkoop, verkoop,
financ. Div. inruilers. Akerstr.
Nrd. 52C, Hoensbroek. S 045-
-224425. Geopend van 10-
-18 uur, zat.lo.oo-17.00 uur.

Waar vindt u
de jongste modellen van

Leolux het eerst..?
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Precies, bij Design House. Met deze De speciale primeur-prijs bewijst dat En dat is echt niet veel voor zon topmerk

prachtige en .comfortabele bank heeft Design House ook op dekleintjes let. De als Leolux. Natuurlijk kunt u ook kiezen

Design House de primeur voor 2- en 2'/.-zits uitvoering kost tijdelijk uit andere bekledingen en kombinaties.

Nederland. U kunt er uw koters rustig samen nl. maar ’ 7.995,-.

hun gang op laten gaan. De bekleding, Maandag 13.00 -18.00 uur.

een kombinatie van leder en alcantara, is -, . y Di. t/m vr. 9-00 - 18.00 uur.

gemakkelijk schoon te houden. / j-> J Za. 930 - 17.00 uur. j

| \_%__yjam\\a\\\isSk Donderdag koopavond. o

<
In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen *

■j

Autohandel O.K. CARS: VW
Scirocco 1.8, 16V '86; GTi
16V '86; VW Golf GTi '86;

BMW 630 coupé '79; Opel
Kadett stationcar diesel '87;
Opel Corsa '83; Escort KR 3i
'84; Nissan 1.5 85; Siërra
'86; Golf 1.6 '84; Toyota
Corolla LB 1.6 '84. Inruil, fi-
nanciering, garantie. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. 04492-5782, eerstvol-
gende APK gratis.
Opel ASTRA 1.4 i '92; Ford
Escort XR3i '86; Peugeot
205 GTi '86 en '87; Opel
Manta 2L Irmscher '87; Mer-
cedes 190 E veel extra's '84;
Toyota Starlet 1.3 '85; Ka-
dett 1.3 '87; Seat Marbella
'90; Seat Terra diesel '93;
Seat Terra benzine '90; Ford
Fiësta Carier 1.8 diesel '93;
Fiat Ducato 2.5 diesel bestel,
lichte zijschade '92; Citroen
Cd2s TD pick-up '89; Toyo-
ta Landcruiser pick-up 3.5
diesel 4x4 '92; Honda Prelu-
de '85; autom. frontschade
BMW 320 i autom. '84.
Sportstr. 16, Kerkrade-W.
Vento 1600 GL '93; VW Golf
Combi 14i '94; Opel Veetra
1.6 i GLS '93; Opel Veetra
2.0 GL '92 nieuw model; O-
pel Veetra 18i '94; Omega
2.6 i combi autom. '93; Astra
Combi 1.6 i '92; Astra 4-drs.
Sedan '93; Audi 80 2.3 E
'92; Opel Corsa 5-drs. nw.
model 14i '93; Astra 5-drs
16i '92; VW Passat I.Bi bwj.
'89; Veetra 2.0 GL 4-drs. '88.
Garage BUISMAN, Stenen
Brug 6, Landgraaf (Ind.ter-
rein Strijthagen). g 045-
-323800. Inruil en' financie-
ring mogelijk, 1 jaar garantie.

Autocentrum P. VEENSTRA:
Opel Kadett 1.6 i 5-drs. stati-
oncar '89 ’ 14.900,-; Opel
Kadett 1.3 S GL 3-drs. '88
’11.900,-; Opel Kadett 1.3
S LS 3-drs. '87 ’9.250,-;
Opel Veetra I.Bi GLS 5-drs.
'90 ’20.500,-; Mazda 1.8
LX 626 stationcar t.'B9
’14.900,-; Mazda 626 GLX
2.0 t.'9o ’15.500,-; Mazda
323 GLX 16 t.'92 ’20.500,-;
Mazda 323 LX '88
’10.500,-; Ford Siërra 2.0 i
Azur-uitv. 5-drs. '91
’22.600,-; Toyota Corolla
1.3 SLX 4-drs. '87 ’8.250,-;
Suzuki Alto 5-drs. GL '89
’8.900,-: Nissan Micra s-
drs. '89 ’9.900,-; Subaru
Jumbo SDX 4 cyl. '90
’10.900,-; BMW 316 i Edi-
tion '90 ’22.500,-; Volvo
340 GL 5-drs. '85 ’4.250,-;
Suzuki Swift 1.3 GL 4-drs.
'92 ’19.250,-; Opel Corsa
1.2 S '87 5-drs. ’7.500,-;
Mazda 323 LX aut. '86
’7.900,-; Ford Siërra 1.6
CL 3-drs. '85 ’4.900,-.
Bovaggarantie, inruil, financ
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaal. Tel. 045-752999.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Opel KADETT 1300 S, auto-
matic, '84, vr.pr. ’2.950,-,
Peugeot 405 SRI, LPG, bwj.
'90, vr.pr. ’ 16.995_>: Info.
telef. 06-52927240.
Te koop OPKNAPPERS VW
Kever '73; VW Camper '78.
Na 18.00 uur 045-250820.
Astra 1.4) 4-drs. '93; Passat
Variant 1.8 CL '90; Citroen
Ax. 1.4 '92; Honda Civic 1.4
3-drs. '89; Kadett 1.8 LS 3-
drs. '88. IMEX v.e 045-
-312044.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.

Audi 80 18E div. extr. '90;
Dodge-Crysler Aries SE
stationcar '86; Honda Civic
1500i 4-drs Sedan '90; Ford
Fiësta 1.1 CTX autom. 3-drs
'88; Opel Omega 2.0 GL 4-
drs '90; Honda Integra 5-drs
'87; VW Scirocco 1800 GTX
'85; Citroen AX 1.11 nieuw
45 km '94; VW Kever 1302 i.
nw.st. '79, Opel Kadert GSi
2.0 16V 5-drs '88; Mercedes
230 E85.000 km met ANWB
rapport '88; Volvo 360 GLS
2.0 '85; Mazda 626 hardtop
'83; Vauxhal Cavalier HB
'79; Nissan Sunny 1600
SGX coupé '86; Lancia Yp-
silon 1050 '87; Fiat Tipo 1.4
DGT nov. '89; Ford Fiësta
1.1 3-drs '86; Austin Mini
Magie '89; Autobedrijf HAVE
Industriestr. 31, Sittard. 046-
-515195. Auto's zijn met APK
en bovag garantiebewijs.

Stationcars
Passat 2.0 GT 16Vrood '90

Passat I.Bi GL zwart '90
Passat I.Bi CL wit'9l

Ren. Nevada GTS inj. '90
Citr. BK 16 TRi rood '88
Mazda 323 1.5 wit '87
Escort 1.6 diesel '85
VW Passat diesel '83

Nissan Sunny Florida D '89
VW Polo Fox grijs '89

VW Polo wit '87
ANDERE AUTO'S

Honda Prelude EX 1.8 div.
extra's '85

Ford Escort 1.4 zilver '87
Volvo 360 GLT inj. '86

Autobedr. Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen.

Tel. 045-416023.
Diverse goedkope inruilers
in goede staat met APK. Au-
tomobielbedrijf KOMPIER,
Heerierbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Math. KOENEN heeft keuze
uit 150-tal auto's, vanaf
’750,- tot ’10.000,-. Ka-
dett, Corsa, Escort, Golf,
Uno, Colt, Kevr enz., alles
APK. Handelsweg 1, Sus-
teren. Tel. 04499-5204.

Ford Siërra 2.0 i stationcar
automaat, div. extr. 6-88;
VW Passat stationcar LPG
onderb., div. extr., 11-'9O;
VW Passat 1.8 CL station-
car, div. extr. 11-'B7; Seat
Ibiza 15i special '89; Seat
Marbella '91; Nissan Sunny
1.6 SLX coupé '87; .Ford
Fiësta 1.1 CL '88; Ford Fiës-
ta 1.1 CL '86; Mazda 323
16V '90; Opel Kadett 1.6 GT
'87; VW Golf 1.6 GT-uitv! '87.
Bovag autobedrijf Chris
GEILEN, Dorpstr. 58,
Broeksittard. 046-516295.

Sloopauto's
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer. gQ4S-720418.

Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
RAPIE vraagt loop- sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. g 045-423423.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

Alfa
Alfa Romeo 164 2.0 TS, bwj.
'90, blauwmetallic, alarm,
radio, erg mooie auto! Auto-
mobielbedrijf KOMPIER,
Heerierbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Te k. ALFA 164 Twin Spark,
bwj. '90, km.stand 134.000,
zeer zeldz. uitv., geh. wit ge-
spoten, Pullman int., notenh.
uitv., mistlampen, Lm.-vel-
gen met brede banden,
schuifdak, aiarminstall., cd-
install., alles electr. bediend,
auto in perf. st. Inl. na 19.00
uur, g 04454-61471.
ALFA 33 1.3 S, bwj. 1-89,
LPG, rood, vr.pr. ’6.500,-.
Tel. 04459-2425.
ALFA 164 V-6, dir.auto, 1e
eig. bwj. '89, donkerblauw,
veel extra's, ’16.950,-. Te-
lefoon 046-750145.
ALFA 33 1.5 Ti, 5-drs., wit,
LPG, '88, Iste eig., vr.pr.
’5.750,-. Tel. 04459-1758.
Alfa GIULIA 1.3 NS, beige,
bwj. '77, uit italië, techn.
goed, carrosserie redelijk, vr.
pr. ’2.950,-. Tel. 045-
-274469 na 18 uur.
ALFA 33, 1.3 S, bwj. '88,
70.000 km., kl. blauw, div.
access., ’8.000,-; GTV 6
2.5, roodmetallic, i.z.g.st.,

’ 9.750,-. Te bevragen:
Overhoven 69, Sittard.

Te koop ALFA 33 1.3, bwj.
juni '90, 70.000 km, lm vel-
gen, ANWB rapp. aanw., pr.
n.o.t.k. Telef. 045-455822.

Audi
Te k. AUDI 100 cc, bwj. 87,
LPG, APK 9-'B5, radio, cd,
trekh., airco, etc. Vr.pr.
’8.450,-. 046-510086.
Te koop AUDI 80 GLS, bwj.
'80, APK 6-95, ’1.250,-.
Tel. 04746-2797.
Te k. AUDI 80, bwj. '89, APK
4-95, vaste prijs ’ 14.500,-.
Telefoon 045-319179.
Té k. AUDI 80 CL, bwj. '82,
APK 9-95, sportvelgen,
centr. vergr. g 045-318598.
AUDI 100 CC diesel, bwj.
'85, kl. wit, sportvlgn., nwe.
banden, 1e lak, 5-gang, pr.
’5.750,-. 046-512315. ■
Te koop AUDI 80 1.9 diesel,
bwj. '90, 5-bak, getint glas,
stuurbekr., centr. vergr.,
kleur rood, ’16.500,-. Tel.
045-212887 na 17.00 uur. -I

Austin
Austin METRO Surf '85, wit,
APK 9-95, i.g.st., ’2.250,-.
Akerstr. 53, Heerlen.
Te koop Austin METRO 13
GT kl. zwart, bwj. '87, APK 6-
95, pr. ’2.500,-. Scheldestr.
36, Heerlen. 045-725956.
Te k. MINI Mayfair, bwj. '83,
metallicgroen, APK tot 6-95,
’2.750,-. 045-311651.
Te koop Austin MAESTRO,
'84, APK 7-95, i.g.st.
’975,-. Tel.: 04754-88209.

BMW
BMW 325i, kl. zwart, Hartge
uitv., m. '87, verl., airco, cv.,
alarm, elec. ramen, schuifd.,
Azev velgen, nw. band., in
nw.st., t.e.a.b. 045-708604.
Te k. BMW 318 isedan, met
extra's, bwj. '91, km.st.
75.000, roodmet. Autobedr.
Nie Gelissen, Genhout-
Beek, B 046-371054.
Te k. zeer mooie BMW 320i,
bwj. '84, pr.n.o.t.k., of mr.
mog. tegen VW Golf GTi
16V. S 04454-65112.
Te koop BMW 735 i '89,
autom., airco, etc, i.z.g.st.,
’25.000,-. 045-465431.
Te koop BMW 318i, bwj. '86,
nw. sp.velgen. Telef. 046-
-525452.

_^_

BMW 320 i autom., bwj. '84,
APK, sch./kanteldak, boord-
computer, i.z.g.st., vr.pr.
’5.750,-. Tel. 045-324915,
BMW 316, bwj. '87 (2x).
Garage Swentibold. 04499-
-3300.
Te k. BMW 316 1800 '83, nw.
mod., 'zeer mooi, div. extra's,
pr.n.o.t.k. 045-410832.

BMW 735 i met autotelefoon,
CD-inst. en alle extra's, bwj.
okt. '87, vr.pr. ’27.500,-, al-
le opties. Tel. 04499-1051.
BMW 316, 4-drs., '84, APK,
wit, veel extra's, zeer mooi,

’ 4.950,-. 046-582655.
BMW 318i, bwj. '82, getint
glas, sportvelgen, uitbouw-
set, RDW gek., vr. pr.

’ 2.750,-. 045-464458.
Te koop BMW 327i, 210 PK,
bwj. 4-'B6, diamantzwart,

’ 16.500,-. Tel. 045-222177.
BMW 320i, 1990, div. ace,
nieuwstaat, grijsmetallic,
’18.000,-. g 04132-69628.
Te koop BMW 320 i bwj. '83,
compl. 325 i ombouw, uniek.
Telef. 045-710110.
Te koop BMW 635 CSI dia-
mantzwart, 4 x elec. ramen,
leder inter., verl., 16" wielen,
APK 9-95, mr. mog. pr.

’ 7.850,-. 045-224225.
BMW 320i, nw. model, verl.,
sportv., boardcomputer,
zwart, bwj. '86, ’10.700,-.
Telefoon 04454-63693.

Chrysler

&CHRYSLER
| DEALER 1

American-Cars
Schimmert
Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Cabriolet
Te koop ESCORT XR3i ca-
brio, vele extra's, bwj. '88.
Telef. 04492-2999.

Citroen
Te koop 2x CITROEN 2 CV,
bwj. '83 + '87, beide uitst.
staat. Telef. 045-441311.
CITROEN KM laat '91,
47.000 km, ABS, leer bekl.,
nw.st., vr.pr. ’28.500,-. Tel.
046-583136.
Unieke CX PRESTIGE aut.
'88, ABS, airco, etc, nw.st.,

’ 15.000,-. 046-511710.
Topper CX BREAK 25 TRi
'88, nw.st., alles elektr., vr.pr.

’ 13.000,-. 046-583136.
CITROEN AX Plaisir 8-'9l,
42.000 km, alu. wielen, spoi-
ler, met garantie, mr. mog.
04450-1450.
CITROEN BK 14 RE 5-'B6,
blauw, 1e eig., ’4.900,-.
Rijksweg 113, Gulpen.
CITROEN BK 14 TE 2-'9O,
antracietmet., met garantie,mr. mog., ’9.900,-. 04450-
-1450.
BK 1600 TRi ’7.200,-. Met
APK, bwj. '88, in nw.st. Ach-
ter de Heggen 51, Hulsberg.

Eurocaslons
Rij nu, betaal later

Demonstratieauto's jS)
Citroen Xantia 2.0iSX jjCitroen ZX 1.4 Furore |i
Citroen ZX 1.8 Furio

Citroen Xantia 2.0 blauwmetallic
Citroen ZX Volcane 2.0rood "Sjj
Nissan Primera 2.0iSLX grijsmetallic £|j
Citroen ZX 1.6iAvantage zwart ",l«Citroen BK 1.6 TGi Break rood üIA
Citroen AX I.li TGE groenmetallic Z\\Citroen AXl.li First rood 5-drs "%
Volvo 460 I.BiGL wit 1%
Volvo 440 1.7GLT rood ïTJ
Citroen BK 1.6iTGi grijsmetallic ï)j
Toyota Carina grijsmetallic
Fiat Tempra 1.6iSX grijsmetallic Sil
OpelKadett I.Bi Frisco wit J5J
Toyota Carina 11 1.6igrijsmetallic %4
Ford Escort 1.6irood "jd
Toyota Carina II 16i grijsmetallic !!j.|j
Ford Siërra 2.0 grijsmetallic ", \tNissan Bluebird roodmetallic
Ford Siërra Turbo Diesel blauwmetallic ïï.i)
Citroen C25 bestel diesel wit "%
Peugeot 405 1.6Reference-uitv. wit :» \i
Volvo 440 I.Bi GLT automaat wit ,J
Daihatsu Applause 1.6igroenmetallic L.j.
Citroen ZX 1.4iAvantage rood ï|j
Citroen AX 1.1 First zwart $i)
Citroen BXl.4iCannes wit "y
Toyota Corolla 1.6blauwmetallic "?.))
Ford Siërra 2.3 diesel GL blauwmetallic u I

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Telef. 045-223300

Te k. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. '83, LPG, APK 4-95,
moet weg, t.e.a.b. Telef. 045-
-276117.
Citroen KM 2.0 Comfort, bwj.
'91, zwartmetallic, alarm,
schuifdak, trekhaak. Auto-
mobielbedrijf KOMPIER,
Heerierbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Citroen BK 1.9 GTi 16V, bwj.
11-'BB, rood, electr. ramen,
160 Pk, 1.m.-velgen, apart!
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerierbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Te koop CX PRESTIGE met
plaatwerk, ’ 750,-. Unesco-
plantsoen 9, Vrieheide-Hrl.

■ maCITROEN AX 1.1 lnj-%.
bwj. '91, diverse %

’ 11.950,-. Tel 046-582^
CITROEN BK DeauviUe'
'93, cv., electr. rarne'.
’21.000,-. Tel. 04541gj>
CITROEN Visa II suP«f
APK juni '95, '*’ 1.395,-. Tel. 045-415^
CITROEN-ONDERDELEN;
gebruikt en nieuw; '^verkoop schade ,
May Crutzen, 045-7521Zy
Weg. aanschaf bedjtë
CITROEN BK TRI 160%
'87, stuurbekr. elec "4
LPG, vr.pr. ’3.500,--
-045-241588. ✓

Fiat >■—rTs

| P£4^f/? |
Automob.bedrijf

Creusen BV
Parallelweg 34, Heerlen.

Tel. 045-74 21 21.

Autobedrijf
Klankstad BV
Kaalheidersteenweg 185

Kerkrade. Tel. 045-41 39 16.

Fiat UNO 1.1 model & 4
re, '88, 3-drs., bijz.

’ 4.500,-. g045-4540g1>/

Te k. FIAT Uno 55 S,^'
de staat, '84, APK 7’1.500,-. Tel. 04450jlgg>/;
FIAT Uno 45 S, type &
g.st., APK 10-95, 7 J

Tel. 045-317675. _^
Fiat UNO 45 2-'B7. 'jj
69.000 km, 1e a
’5.750,-. Accu, uitlaa''
den nieuw. 04450-1450.^
Fiat PANDA, bwj.'9L 4
blauw. Tel. 045-3 1'
313900. _^

Sinterklaas?!!!
tot ’ 2.000,- contant kado!!

12xFiat Panda ’ 500,-kado
20x Fiat Uno tot. ’ 1.250,-kado
4x Fiat Tipo tot ’ 2.000,-kado
Alfa 164 Twin sp. LPG 1990 ’ 1.500,-kado
Citroen AX TGE 1992 ’ 1.000,-kado
Citroen AX 12-87 ’ 500,-kado
Escort Laser 1.1 5-drs 1985 ’ 750,-kado
Lancia Prisma 1.3 1986 ’ 750,-kad"
Lancia Dedra 1.8 IE 11-90 ’ 2.000,-kado
Lancia Thema 16V 1991 ’ 1.500,-kado
Mazda 626 1.6 GLX 1983 ’ 500,-kado
Mazda 323 1.3 GLX 1983 ’ 1.000,-kado
Mitsubishi Cordia 1984 ’ 500,-kado
Opel Corsa 1.2 STR 1987 ’ 750,-kado
OpelKadett .18 LS 1988 ’ 1.000,-kado
Peugeot 405 GL 1989 ’ 750,-kado
Peugeot 205GTi 1.9 1988 ’ 1.000,-kado
Renault STR 1.4 1989 ’ 750,-kado
Seat Ronda 1.2GL 1984 ’ 250,-kado
Volvo 340autom 1983 ’ 250,-kado
Volvo 340GL spec. aut 1990 ????? kado
Volvo 740GL LPG 1989 ’ 1.500,-kado
VWGolf cabrio 1.8 GLS 1986' ’ 750,-kado

Bedrijfswagen 4
Daihatsu Hi-Jet 29.000km 1988 ’ 6

Bovaggarantie - inruil - financiering
Off. Fiat - Lancia Dealer

Creusen Heerlen
Parallelweg 34, g 045-742121. S

Voor Piccolo'szie verder pagina 8 V
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Voorbeelden
y°°rbeelden zijn er te over. Het

schaffen van de ziektewet kan
Jk^lijk niet, geven de ambtena-
-0

n aan. Het kabinet schrijft het
Mogelijke plan toch maar op,

Ve er valt 900 miljoen mee te
,j rdienen. Een energieheffing,
v enige echte milieumaatregel
ja*1 de ploeg-Kok, wordt voor 1
j^Jjari 1996 beloofd. Maar de

kp u naren weten nu al met ze~rheid dat het niet kan.

(j.^fschuwingen dat er niet
v eer aan de sociale zekerheid
wll ambtenaren getornd kan
tj ""den zonder ze ook extra sala-
ïp i geven, worden in de wind
lorT gen' De milJarden die extra
V 0 & zijn voor openbaar ver-
tlj^r' Wegen, infrastructuur, wo-

en politie komen er'
0. '■ Pleidooien snel te beslissen

<^er Schiphol, HSL, Betuwelijn
bf, y^egveld Rotterdam gaan de
l^lenbak in.
een de gezondheidszorg wordt
Sm groei van de uitgaven toege-
j. an die te weinig is om elke
Qger dezelfde zorg te laten be-
°tiri en a^s nu et Seval is. Des-
l^e?ai>ks wordt er net gedaan of
|k van de zorg toch ge-

aafd kan worden- °n-
iw*s ambtelijke nota's waaruitlfogendeel blijkt.

nieuwsanalyse
Er is meer. Zo liggen er ook
ambtelijke stukken waaruit
blijkt dat het huidige beleid
domweg niet werkt. Zoals de
aanpak van de illegalen of het in
de hand houden van het gokwe-

zen. Het 'paarse' kabinet zag er
echter geen aanleiding in het
roer om te gooien.

Het kan natuurlijk zijn dat Kok
en de zijnen de macht van de

ambtenaren niet te groot wilden
laten worden en bewust de me-
ningen van de overheidsdiena-
ren hebben genegeerd. Dat zou
onvoorstelbaar dom zijn. Niet al-
leen omdat men zélf om de amb-
telijke mening vroeg, maar ook
omdat de ambtenaren de enige
continue factor in politiek-Den
Haag zijn. Het is de enige groep
die de beleidslijnen over een pe-
riode van meer dan de zittings-
duur van een kabinet kunnen
overzien.

Opvallend genoeg vroegen Kok
en de andere informateurs/
onderhandelaars op talrijke an-
dere voor de hand liggende pun-
ten niet naar de mening van de
ambtenaren. Zo is er geen stuk
over de ingrepen in het hoger
onderwijs en de studiefinancie-
ring. Waarmee de indruk wordt
versterkt dat men dat zelf maar
even met de benen op tafel heeft
beslist omdat er zo lekker door
bezuinigd kon worden.

Geen woord ook over het besluit
WVC weer op te delen. Het
milieu werd geen ambtelijk ad-
vies waard gevonden, net zo min
als het terrein van minister Van
Aartsen (Landbouw). Asielzoe-
kers komen niet aan de orde. De
beleidsterreinen Binnenlandse
Zaken, Buitenlandse Zaken, De-
fensie en zelfs Economische
Zaken ontbreken in de bijna 30

centimeter hoge stapel ambtelij-
ke notities ten behoeve van de
kabinetsformatie.

Rwanda- conferentie in Den Haag
slechts vrije gedachtenwisseling

Van onze redactie buitenland

tjM HAAG - De tweedaagse internationale conferentieer Rwanda, die gisteren in Den Haag begon, zal Weinig
g eer opleveren dan enkele vage plannen. „Er zullen zeker
i en besluiten worden genomen. De conferentie richt zich
or -5*e eerste plaats op een vrije gedachtenwisseling en
jvléntatie ten aanzien van de problemen in Rwanda," zegt
Let van Ham van de Nationale Commissievoorlichting enewüstwording (NCO).

de. is de organisator van
t^, e groots opgezette internatio-
Qièn c°nferentie, onder auspi-
k** van de Organisatie van Afri-

Se Eenheid (OAE) en de
en^d van Europa. Vanuit Afrika'

opa zi Jn 125 Politici in
<le Waag verschenen, onder wie
rr,Resident van Rwanda, de ge-
§u llSde Hutu Pasteur Bizimun-
*>e'h ?^n gezelschap bevinden
tyfj t> r̂e ministers van de nieu-
Wy^andese regering. Ook ver-nw°ordigers van de regerin-tia van Zaire, Burundi, Oegan-
SlSt^aken hun opwachting,
Hut,ede - saillant detail - enkele
Söhu leiders uit de vluchtelin-C*»&Pen.

ankelijk zou ook de presi-
k\x,[ Van Tanzania, Ali Hassan

*6t^ ftyi, naar Nederland afrei-
ge ■ maar daar houdt de NCO
W0 j.. rekening meer mee. Hij
h§? vervangen door Ami
flr»u nSWe, de huidige ambassa-

enVan Tanzania in Zuid-Afri-
<Je ü destijds onderhandelaar in

v ''"eindelijk mislukte bespre-

kingen tussen Hutu en Tutsi-par-
tijen over een nieuw democra-
tisch bestel in Rwanda. Het
wegblijven van president Mwi-
nyi kan als een signaal worden
opgevat dat Tanzania, dat een
belangrijke rol speelt in oostelijk
Afrika, weinig belang hecht aan
de conferentie in Den Haag.

" President van Rwanda, Bizimungu. Foto: ANP

Verband
De NCO ziet de conferentie zelf,
nu de ergste nood in de vluchte-
lingenkampen gelenigd is, als
een opstap naar een gezamenlij-
ke aanpak van de problemen in
Rwanda en in de grensgebieden.
Dit kan alleen in internationaal
verband, met steun van Afri-
kaanse landen, de Verenigde
Naties en de Europese Unie, al-
dus Van Ham. De werkelijkheid
is echter weerbarstiger. Ver-
wacht wordt dat er op de confe-
rentie mooie woorden worden
uitgesproken, intenties geformu-
leerd, maar dat de politieke te-

genstellingen vooralsnog on-
overbrugbaar lijken. Er zijn al
diverse signalen dat devoormali-
ge regeringstroepen en Hutu-
mihties in de vluchtelingenkam-
pen in Zaire en Tanzania zich
opmaken voor een guerillaoorlog
tegen de door Tutsi's gedomi-
neerderegering in Rwanda.
De regering in de Rwandese
hoofdstad Kigali houdt voet bijstuk dat de Hutu's die verant-

woordelijk worden gesteld voor
de slachtingen onder de Tutsi's
voor een internationaaltribunaal
worden berecht, alvorens te gaan
onderhandelen over 'machtsde-
ling', zoals de VN graag wil.
Vluchtelingen die vrijwillig te-
rugkeren zullen echter gaan haar
worden gekrenkt, benadrukken
regeringsvertegenwoordigers in
Kigali. Mondjesmaat keren Hu:
tv's ook terug naar huis.

Toch twijfelt het merendeel van
de in totaal 2,5 miljoen vluchte-
lingen, voornamelijk Hutu's, om
huiswaarts te keren. Enerzijds
omdat lokaleHutu-leiders oproe-
pen en desnoods met' geweld
afdwingen niet uit de kampen te
vertrekken. Anderzijds omdat ze
geen vertrouwen hebben in het
door Tutsi's geleide Rwandees
Patriotisch Front (RPF). Er zijn
rapporten dat het RPF-leger te-
ruggekeerde Hutu's heeft ge-
dood. De VN wil mensenrech-
tencontroleurs in Rwanda statio-
neren als garantie tegen wraa-
kacties. Enkele tientallen zijn
inmiddels ter plaatse, evenals
een VN-macht van enkele dui-
zenden soldaten.
Berechting van oorlogsmisdadi-
gers en de terugkeer van vluch-
telingen zijn kortom belangrijke
voorwaarden om het vredespro-
ces in Rwanda op gang te krij-
gen. Maar belangrijker is of de
Tutsi's en Hutu's in staat zijn de
wederzydse haat te overwinnen,
dieal meer dan honderd jaar die-
pe sporen trekt in de relaties tus-
sen beide stammen. Gezien de
groeiende spanningen in buur-
land Burundi, waar hetzelfde
probleem speelt, zal dat nog ge-
ruime tijd duren.

Het zou daarom ijdele hoop zijn
om te verwachten dat de
Rwanda-conferentie in Den
Haag een concrete doorbraak in
die verziekte verhoudingen te-
weeg zou kunnen brengen. Maar
mogelijk kan de informele sfeer
in deHaagse wandelgangen wor-
den gebruikt voor het slaan van
bruggen die de ellende in Cen-
traal-Afrika tegengaan. Elke po-
ging om de dialoog tussen de
strijdende partijen in Rwanda en
de buurlanden tot stand te bren-
gen, moet daarom worden benut.
Uiteindelijk zijn het de betrok-
ken partijen zelf die een eind
kunnen maken aan de onmense-
lijke situatie die er nu heerst.

opinie

Illusiepolitiek van kabinet-Kok
DOOR CAREL GOSELING

JE N HAAG - Een be-
".'ndspersoon zal over het

beleid nooit zeggen
|*at het niet deugt. Hoog-
?"e*is komt er vlak voor ver-
dingen een erkenning
zl^ het allemaal wat beter
°ü kunnen, vooral door er
feer geld voor uit te trek-en.

adat de kiezer de gang naar de
embus heeft gemaakt,keren de
Seste bewindslieden echter vrij
iel weer terug tot de orde van

2j
e De marges in de politiek
jjft smal, heet het dan. Het kost

S veel tijd het beleid te wijzi-
* De vergelijking met eenarnmoettanker die van koers

oet veranderen, wordt regel-
hatlg getrokken.

®- zijn de in politiek-Den Haag
dooddoeners om weer

'en vooruit te kunnen zonder
.e2enlijke veranderingen.■ °cht de nood erg hoog stijgen,

'^-.volgt snel de belofte dat er
lf
u ingrijpende maatregelen ge-

zullen worden. De voor-, reidingen zijn al in gang gezet,j^thet dan.
l* buitenwacht, parlement en
v r̂ger, -wordt geacht het meestal
sj,or zoete koek te slikken.
..echts hoogst zelden ontstaat

1^«ans eens in de Haagse keu-
J 1 te kijken. Zoals bij een kabi-

netsformatie. rj an Wordt niet
het regeerakkoord open-ar maar ook de talloze ambte-

„;*e adviezen die er aan tenB°ndslag lagen.

via deze krant ge-
„pbüceerde ambtelijke nota's
(j v^n een onthullend beeld van
j. jjlusiepolitiek diehet kabinet-
C bedrijft. Grote delen van
fj regeerakkoord en de rege-
.^gsverklaring blijken op drijf-
_! ld gebaseerd. Er wordt lippen-
enst aan problemen bedreven,
hder echt inhoudelijke keu-

" Premier Kok met zijn kabinetsploeg. Foto: dijkstra

Fout
Het geheel geeft wel een helder
beeld van beleid-maken door de
'hoge heren' in Den Haag. Men
beslist zelf maar wat, in de waan
van het moment en in weerwil
van alle beschikbare informatie.
Mocht het straks 'fout' gaan, dan
kan nog altijd een beroep op de
'loyale' ambtenaren gedaan wor-
den om binnen een halfjaar via
een beleidsnota een uitweg te
bieden voor de betrokken minis-
ter.

Alleen cijfermatig lijkt het kabi-
netsbeleid goed onderbouwd,
gezien de talloze nota's van Fi-
nanciën over de budgettaire
stand van zaken in relatie tot de
plannen die tijdens de formatie
werden bedacht. Inclusief het
concept-regeerakkoord. Maar ja,
het beleid draait niet alleen om
cijfers. Al zou het duo Kok-Zalm
daar wellicht graag verandering
in willen brengen.

lezers schrijven
Herinnering

Een van de artikelen in de serie
'De herinneringvan' in de bevrij-
dingskrant van 10 september
heeft mij zeer geschokt. Het be-
treft de herinnering van Sjeng
Heuts over mijn vader, de heer
Savelberg. Het verhaal strookt
totaal niet met de waarheid en ik
begrijp niet dat dit gesprek klak-
keloos is overgenomen door een
van uw medewerkers zonder te
controleren of deze gegevens
juist zijn. Het is inderdaad juist
dat mijn vader een vlag had uit-
gehangen en ook weer heeft bin-
nengehaald. Maar niet op de
belachelijke manier zoals de
heer Heuts weergeeft.
SITTARD

H.M. Tijssen-Savelberg

Klankstad
Afgelopen zaterdag 10 septem-
ber vierden we in Kerkrade het
feit dat we 50 jaar geleden wer-
den bevrijd. De gehele zaterdag
waren er festiviteiten georgani-
seerd, met name voor een groep
Amerikaanse oudstrijders, die
speciaal hiervoor naar Kerkrade
kwam. 's Avonds was er een dé-
filé waaraan alleKerkraadse har-
monieën, fluit- en tamboerkorp-
sen en schutterijen zouden
deelnemen. Wie schetst mijn ver-
bazing als er slechts enkele
schutterijen en tamboerkorpsen
blijken deel te nemen. Erger nog
vind ik dat er slechts vier harmo-
nie/fanafare-korpsen aanwezig
blijken te zijn, van de in totaal elf
die Kerkrade rijk is. En dat ter-
wijlKerkrade zo graag deKlank-
stad wil zijn. Is het te veel ge-
vraagd om op zaterdagavond een
uur lang present te zijn om onze
bevrijders muzikaal te begroe-
ten?
Aan het weer kan het niet gele-
gen hebben, want tijdens het
défilé was het praktisch droog.
Trouwens onze bevrijders heb-
ben in 1944 ook niet gedacht: we
kunnen niet optrekken naar
Kerkrade, want het regent. Al»
met al een zeer slechte beurt van
onze Kerkraadse muziekkorp-
sen. Gelukkig hebben de wél
aanwezige hafagezelschappen
St.-Barbara, Uw Harmonie, St-
Callistus en St.-Pancratius zich
uitstekend gepresenteerd als
muzikale vertegenwoordigers
van Kerkrade.
KERKRADE B.Krewinkel

Oranje
Het is toch niet te geloven dat je
vlak na het WK-voetbal in de
krant moet lezen dat het Neder-
lands voetbalelftal, als het zo
blijft spelen, het EK-boek beter
kan sluiten. Waarom zijn wij al-
tijd zo kritisch en weten wij
vooral altijd alles beter? Wat dat
betreft doen wij echt niet onder
voor onze oosterburen.
Nu ben ik geen voetbalkenner
brj uitstek, maar toch vond ik het
zo slecht nog niet. Mijn mening
wordt niet gelezen, die van jullie
wel. Vandaar dit schrijven. Klei-
ne voetbaldwergen bestaan niet
meer wordt er gesuggereerd.
Maar met 8-0 winnen van Lu-
xemburg is een must. Tegenstrij-
diger kan het gewoon niet. Op
alle linies missen we de namen
van Koeman, Wouters, Van Bas-
ten en Rijkaard. We weten wat
dit betekent voor de nieuwe ge-
neratie, die die plaatsen moet
gaan innemen. Buiten voetbalta-
lent moet je in Nederland ook
beschikken over een ontzettend
dikke en harde kop en dat heus
niet alleen om de ballen in te
koppen.
Zou het niet goed zijn om al die
voetbaltalentjes duidelijk te ma-
ken dat de journalistiekeen gro-
tere en gevaarlijker tegenstander
blijkt te zijn dan dieop het veld?
HEERLEN W. Geelen

Bevrijding
Betreffende mijn kritiek op het
bevrijdingsgala met Oostenrijk-
se muziek in Sittard, wil ik het
volgende toelichten. Het waren
Oostenrijkers die hier het bezet-
tingsbewind voerden en zij de-
den dat sehr gründlich. Rijks-
commissaris Seys-Inquart en
SS-topman Rauter hadden blan-
co volmachten en moesten de
inlijving bij het Derde Rijk voor-
bereiden. Dit als dank voor hun
steun bij de geslaagde coup in
Duitsland in '33 en het welslagen
van de vlekkeloze Anschlufi in
1938. Zij brachten hun eigen staf
mee, bijna alle Ortscommandan-
ten en een groot deel van het
bezettingsleger in Nederland
hadden de Oostenrijkse nationa-
liteit. Er was meldingsplicht
voor Arbeitseinsatz in Duitsland
voor mannen van 17 tot 40 jaar.
Niet melden en opgepakt wor-
den betekende de doodstraf. Dit
was geen loos dreigement. Te-
genover mijn ouderlijk huis wer-
den de twee broers Eykenbroek
uit huis gehaald en doodgescho-
ten. Als voorbeeld hebben zij 24
uur op straat gelegen. Zelf ben ik
via onderduiken de dans ont-
sprongen. Alles onder Oosten-
rijks bezettingsbewind.
Hiervoor betuigde pas veertien
dagen geleden de huidige presi-
dent van dat land zijn spijt aan
de koningin, bij haar bezoek aan
Oostenrijk. Hiermee krijgt ech-
ter de geschiedenis geen wen-
ding en rechtvaardigen dit niet
het bevrijdingsgala en de storen-
de aankondiging, die toen al
ophing. De op 9 september in

Sittard uitgevoerde muziek is de
muziek van de bezetter, niet van
de bevrijder. De uitvoerende ar-
tiesten treft hiervoor geen
blaam, wel de organisatie. Dit
concert op een ander tijdstip,,
prima. Maar nu even niet. Duit-
sers zelf zijn bij de bevrijding
niet welkom, Duitstalige muziek
wel. Hoe krijgt men dit verzon-
nen?
GELEEN H. Speksnijder
(Door redactie ingekort)

postbus :n(M)

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort. Een inge-
zonden brief moet voorzien
zijn van correcte naam, adres
en het telefoonnummer, waar
men overdag te bereiken is.
Brieven op rijm, in dichtvorm,
of brieven die oproepen tot
acties of oanzetten tot ge-
weld of andere onwettige
daden, worden niet geplaatst.
Datzelfde geldt ook voor
brieven met onwelvoeglijk
taalgebruik en beledigingen.
Anonieme brieven worden
evenmin geplaatst.

Afvalverbrander
In de vergadering van Provincia-
le Staten van 18 februari 1994
heeft deputé Tindemans be-
weerd, dat a. er geen afvalver-
brander (AVI) gebouwd zal
worden als tevoren niet vast
staat, dat voor deze 100% aan alle
normen zal voldoen, b. wanneer
de AVI gebouwd is en er blijkt
dan dat deze niet aan alle nor-
men voldoet, zal hij door de leve-
rancier afgebroken moeten
worden. Deze uitspraken waren
voor o.a. D66 en het CDA wel
voldoende reden om voor de
bouw van een AVI in Maas-
bracht te stemmen. Nu blijkt,
dat deze uitspraken van de depu-
té niet als voorwaarden in het
AVI-besluit zijn opgenomen.
Vraag: Waarom zijn deze onvol-
ledige besluiten desondanks dan
toch door Provinciale Staten
goedgekeurd? Tindemans be-
weert nu, dat zijn twee genoem-
de voorwaarden geen deel uit-
maken van het besluit tot bouw
van de AVI. Uit deze opstelling
blijkt, dat hij helemaal niet in-
staat voor de juistheid van zijn
beweringen. Wij, als inwoners en
kiezers, willen niet belazerd wor-
den en eisen, dat deze bewerin-
gen alsnog als voorwaarden in
het besluit opgenomen worden.
Indien de deputé dit niet wil,
kunnen de Staten alsnog met be-
hulp van een motie het volledige
besluit nemen. Voor ons is dit
dan de beslissing, dat. er nooit
een AVI kan komen. Immers, in
tegenstelling tot de coonclusies
van het Oostenrijkse Institut für
Umwetlanalytik (n.b. een doch-
teronderneming van de AVl-
leverancier) is nog nergens ter
wereld een AVI gebouwd, die
aan de (gezondheids)normen vol-
doet. Het is toch voor iedereen
duidelijk, dat dit bureau zijn ei-
genprodukten niet zal afkraken.
Bovendien is er maar op drie
achtereenvolgende dagen geme-
ten. Dus onbetrouwbaar! Waar-
om wordt door Gedeputeerde
Staten beweerd, dat er al zoveel
aan he afvalprobleem gedaan is.
Dit is zeker niet het geval. In ver-
gelijking met andere provincies
in ons land loopt Limburg ver
achter. Wel heeft het Afval Over-
leg Orgaan prognoses gemaakt
over de toekomstige omvangvan
het afvalprobleem. Hierbij dringt
de vraag zich op, of deze progno-
ses betrouwbaar kunnen zijn.
Immers hierbij wordt uitgegaan
van de huidige situatie waarbij
aan het gescheiden inleveren
van afval en aan het gebruik ma-
ken van milieu-straten praktisch
nog niets gedaan is. Hoe is het
mogelijk, dat er over dioxines!
geredeneerd wordt alsof deze
niets te betekenen hebben. In
verband hiermee verwijs ik naar
het rapport hierover van het
Amerikaans Bureau voor Milieu-
bescherming. Dat dit rapport
betrouwbaar moet zijnblijkt wel
uit het feit, dat de uitkomsten
niet aan de verwachtingen van
de opdrachtgevers voldoen. Ik
ben benieuwd naar de standpun-
ten.
MAASBRACHT W.Brouwers

Rechtzetting
Wederom heeft een flauwe grap-
penmaker toegeslagen. De op
zaterdag 10 september onder het
kopje 'Brunssum' geplaatste
brief blijkt niet te zijn geschre»
ven door de heer H. van Os, maar
door een persoon die misbruik
van diens naam heeft gemaakt.
Wij bieden de heer Van Os hier-
voor onze excuses aan.

Redactie
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I JE ZOU ZO WEER OP
VAKANTIE WILLEN.

EXTRA'S MET 4.250,- VOORDEEL.
Bij aanschaf van de extra aangeklede Tempra Liberty krijgt u extra's met 4.250,- voordeel. Met zon auto zou jezo
weer op vakantie willen. Ga snel naar de dichtstbijzijndeFiat-dealer (bel: 06-0998880). Er is ook eenTipo Liberty.

'N ZOMER VOL WERELDAANBIEDINGEN. 000*1
Tempra Liberty v.a.33.450,-.Tipo Liberty v.a. 27.950,-.Deze actie loopt t/m 30 september.
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MA U T 0 ' S LS
Fiat

Te koop Fiat PANDA 34, bwj.
'84, APK mei '95, vr.pr.
’1.650,-. Tel. 045-415460.
Fiat type UNO 45S '87, bijz.
mooi, 81.000 km, APK 9-95,
’4.250,-. Tel. 045-424128.
Te koop Fiat TIPO 1.4 i E,
bwj. 8-'B9, vr.pr. ’8.250,-.
Tel. 043-650174 Of 251251.

Rat UNO 45 Fire, 5 versn.,
rood, bwj. '88, ’3.750,-. Tel.
045-229584/224967.
Te koop Fiat RITMO bwj. '83,
LPG, APK 2-95, ’1.350,-.
Telef. 046-747894.
Te koop Fiat UNO 60 DS bwj.
'88, ’4.500,-. Telef. 04498-
-51222.
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Daihatsu

DAIHATSU
DEALER |
Garage

Ruud Tiems
Geleen, Zaanstr. 16

Tel. 046-753010

Te k. Daihatsu CHARADE
TS Black Jack, bwj. aug. '88,
km.st. 59.000, kl. zwartmet. 8
045-351678.
DAIHATSU Applaus 1.6 ü,
bwj. '90. Garage Swentibold.
Tel. 04499-3300.
Daihatsu CUORE, '85, 2-
cyt., zuinige aut. Tel. 045-
-317777/313900.

\PICCOLO'S\'[045.719966 1 r
Ruud Tiems

Off. Daihatsu Dealer Geleen
4x4

Daihatsu Rocky Wagon TD (geel kenteken) ’ 39.500,-
Daihatsu Rocky Wagon TD (geel kenteken) ’ 27.500,-
Daihatsu Rocky Wagon TD (grijs kenteken) ’34.950,- -Daihatsu Feroza (grijs kenteken) ’ 22.500,-
Daihatsu Feroza (grijs kenteken) ’31.950,-
Daihatsu Applause groen ’ 22.500,-
Daihatsu Charade (sedan) zwart ’ 23.950,-
Daihatsu Charaderood ’ 16.950,- -Daihatsu Charaderood ’ 13.500,-
Daihatsu Cuore zwart ’ 13.600,- i
Daihatsu Cuorerood .-. ’ 12.250,- .
Daihatsu Cuore wit ’ 10.950,- l
Mazda 323 grijs Hatchback ’ 14.500,- :
Renault 5 groen ’8.500,- .
Suzuki Swift Wauw sedan ’16.950,- \
Volvo 360grijs ’ 7.500,- ,
Votvo 340 beigeautomaat ’ 7.500,- :
Volvo 340 blauw automaat ’ 7.500,-
Hyundai Scoupe ’ 19.950,-
Hyundai Pony ’ 11.500,- .
Mazda 3231.6 GLX sedan ’16.500,- ;
Audi 80 ’ 19.900,- i
Subaru Coupé 1.6GL ’ 11.900,- .

Diverse goedkope inruilers:
Citroen Visa wit ’ 3.500,- ,
Daihatsu Charmant groen ’5.950,- ]
Daihatsu Charaderood ’ 5.950,- i
Ford Siërra wit ’ 6.500,- "Ford Siërra grijs ’ 5.500,-
NissanCherry grijs ’4.950,- 'ToyotaTercel blauw ’ 3.950,- .
Volkswagen Polo wit ’6.450,- .

Ruud Tiems Daihatsu, Zaanstr 16, Geleen a 046-753010. 'Ford i

DEALER~~~\
Lautenslager bv

Heerlen
Breukerweg 201

Tel. 045-23 20 30.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 I s-
drs., bwj. '87, APK feb. '95.
04956-2512.
Ford SCORPIO Sedan, '91, i.
z.g.st., vele extra's, vr.pr.

’ 19.500,-. g 045-222364.
Te koop Ford FIËSTA HOOi,
bwj. '93, bordeauxrood-
metallic, als nw. vraagprijs

’ 14.250,-. Sleinadestraat
52, Schaesberg/Landgraaf.
FORD Escort XR3i, bwj. '88,
86.000 km., i.st.v.nw., vr.pr.

’ 8.250,-. Tel. 045-708900.
Te koop Ford SIËRRA '84,
APK aug. '95, orig. verl., i.z.
g.st., ’2.450,-. Tel. 045-
-274101.
Te koop SIËRRA KR 4i V6
2.8 injection, bwj. '83, stuur-
bekr. en schuifd., ’3.650,-.
Telef. 045-222384.
Te koop Ford SIËRRA,
bouwjaar '83, 5-drs., APK, i.
z.g.st., vraagprijs ’2.450,-.
Tel. 046-376061.
Te koop Ford ESCORT,
bouwjaar '76, i.g.st. Tel.
04406-16107.
Te koop Ford FIËSTA I.li,
bwj. '89, als nw., pr.n.o.t.k.
Tel.: 04492-5132.
Te koop Ford FIËSTA nwe.
banden en koop., nwe APK,
vr.pr. ’ 750,-. 045-708674.
ESCORT Cabriolet KR 3i
Konings BL bwj. '86

’ 13.000,-, inruil mogelijk.
Tel. 045-717914.
FIËSTA type 1.1 L Festival
'87, rood, bijzonder mooi
’6.950,-. Tet. 045-424128.
FORD Escort 1100, km.st.
117.000, type 84, APK 6-
-95, ’ 2.800,-. g 045-317675.
Te koop Ford ESCORT be-
stel, bwj. '81, grijs kenteken,
LPG, trekh., APK, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04492-1038.

i

Te koop Ford ESCORT
1600 5-gang, APK 10-95.
Tel. 045-322115. 'Ford Escort 1.4 Bravo, bwj. ''87, wit. Automobielbedr.
KOMPIER, Heerierbaan 66,
Heerlen, telef. 045-428840.
Te koop Ford SIËRRA XR4i
2.8 ltr. Tel. 045-251531.
Te koop Ford SIËRRA 1.8
CLX turbo diesel bwj. '92, pr.
’15.000,-. 04493-2710.
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XOO geselecteerde
KWALITEITSOCCASIONS

in alle prijsklassen van ALFA tot VOLVO.
waaronder: 30 stuks Mercedes

SNELLELEVERING VAN NIEUWE IN GEWENSTE
UITVOERING EN KLEUR!!!

OPEMJUSSTUOEN: ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur ,
zaterdag 10.00-17.00 uur Ê

Langheckweg 32-40,Kerkrade, M
'industrieterreinDentgenbach
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Ford SIËRRA 2.3 Diesel Hyundai PONY 1.2 TL, '83,
station, luxe uitv., bwj. '89, 100% in orde, ’500,-. Tel.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-715078. 045-424128.
Ford ESCORT 1.3, bwj. '83, 'trekhaak, uitgebouwd, prijs I
’3.500,-. g 046-528578. .
Te koop Ford FIËSTA met
APK, goed uitziend, bwj. '82,
vr.pr. ’ 2.500,-. 045-708674. 'Ford SCORPIO Sedan, '90,
blauw, ABS, stuurbekr., ww-
glas, centr. loek, LPG enz.,
pr.n.o.U. Tel. 04499-4689.
Te koop Ford ESCORT 1.41
CL Sport, bwj. '89, kl. zwart,
RS-uitv. schuifd. sportvlgn.
plus uitbouwset, in st.v.
nieuw, iets aparts, pr.
’9.750,-. 046-512315. .
Ford SIËRRA Combi 2.0 i.
Luxe, bwj. '91, 75.000 km, i.
z.g.st., vraagprijs ’19.500,-. .
Tel. 045-459415. 'Te koop FORD SIËRRA .
1800 Turbo Diesel CLT, bwj.
juli '91, kl. wit, get. glas,
electr. schuifdak, centr. slot,
radio/cass., prachtige auto,

’ 13.500,-. Tel. 046-750506.
Ford ESCORT 1.6 RS zil-
vermetal., met APK, 54.000
km. Weg aansch. leaseauto.
’7.250,-. Tel.: 046-582655.

Lada
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.

Honda

Hhoxda
\pealer' 11Autobedrijf

Rotor BV
Heerierbaan 229, Heerlen

Tel. 045-41 69 00.
(Afslag Geleen McDonald's)

CROMBAG
g 046 - 74 62 60

Te koop Honda CIVIC CRX
coupé, 1.6i, bwj. '92, vr.pr.
’27.500,-. Evt. mr. mog. S
045-724133.
Te koop HONDA CRX, bwj.
9-85, kl. wit, met uitbouwset
en sportvelgen. Te bevr. 045-
-461186 b.g.g. 452399.
Te koop HONDA CRX, 1.6i,
16 V, kl. rood, bwj. '86, vr.pr.
’9.750,-. Tel. 045-325180.
Zeer mooie Honda CIVIC
CRX 16V, bwj. 87, vr.pr.

’ 10.500,-, event. mr. mog.
Tel. 045-415379.
Honda ACCORD 2.0 £Xi
aut., bwj. '88, met alle ex-
tra's, ’13.500,-. Zien is
kopen. 045-317777.
Te k. HONDA Civic, nw. mo-
de), APK sept. '95, vr.pr.
’4.850,-, inruil mogelijk. Tel.
04754-88850.
Van part. HONDA Prelude
1.8 EX met lichte schade,
met APK, bwj. '84, mr. mog.
045-754373 na 12.00 uur.

Hyundai

<g>HYUnDHI

PEALER~~\
Auto Vaessen

Heerlen
Beitel 19

Tel. 045-42 40 10.

Te koop HYUNDAI Stellar
bwj. '86, APK 9-95, pr.
’5.500,-. 045-224616.

Jeep

&Jeep.
DEALER 1

American-Cars
Schimmert

Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Te k. MITSUBISHI Pajero
TD, m. '86, i.z.g.st., vr.pr.

’ 8.750,-. Tel. 045-255092.

Lancia

DEALER '

"^Automob.bedrijf
Creusen BV

Parallelweg 34, Heerlen.
Tel. 045-74 2121.

Lancia Thema 2.OiE, bwj.
'91, antracietmet., airco. Au-
tomobielbedrijf KOMPIER,
Heerierbaan 66, Heerlen,
telet. 045-428840.

Lancia Dedra' I.BiE, bwj. '93,
m. '94, 19.000 km., blauw-
met., electr. ramen, radio.
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerierbaan 66, Heerlen,
telet. 045-428840.
Lancia Ypsilon touring, bwj.
'86, blauwmet., alcantare
bekl. Automobielbedrijf
KOMPIER, Heerierbaan 66,
Heerlen, telef. 045-428840.
LANCIA Dedra 1.6 lE, bwj.
'90, zilvermett., 80.000 km.,
’17.500,-. 04498-52897.

Mazda

mazpa
DEALER

Mazda Caubo
Kerkrade
Langheckweg 2.
g 045-46 46 46.

Loven
Heerlen

Palemigerboord 401
Tel. 045 ■ 72 24 51

Te koop MAZDA 626 2.0D,
bwj. 10-'B9, 140.000 km, al-
le extra's, van ber.mil. we-
gens uitzending Bosnië,

’ 11.950,-. Tel. 046-518535.
Te koop MAZDA 323 F '89,
aut., sp.w., st.b., gr.m., i.z.g.
St„ ’ 19.950,-. 045-729406.
MAZDA 1.3 323 bwj. 9-'B6,
LPG, APK 9-95, pr.
’4.100,-. 045-354448.
Te koop MAZDA 323F, bwj.
10-'9O, pr.n.o.t.k. Tel. 04492-
-1415 b.g.g. 04492-4134.
MAZDA 626 12-V coupé 1e
eig., met extra's, bwj. 1989,mr. gar. fin. 046-513976.
MAZDA 121 16-V met ca-
brio-top, t.'92, ’ 18.500,-.
Inr. gar. mog. 046-513976.
MAZDA 626 LX, 5-drs., bwj.
'84, ’3.750,-. Telefoon: 045-
-229584/224967.
Te koop MAZDA RX 7
sportauto, 150 Pk inj., bwj.
10-'B7, antr. met., radio,
Tbbs-Tno alarm, schijfrem,
stuurbekr., ’ 18.250,-. Tel.
045-215553, na 17.00 uur.

tJtII'IZim^ÊÊÊÊÊm

Mercedes

DEALER
SMEETS

Mercedes Benz
Heerlen 045-754575

Maastricht 043-613200
Geleen 046-757575

Te k. MERCEDES 200 D,
wit, 110.000 km., '91, wagen
als nieuw! S 045-713713, na
17.00 uur.
Te k. van part. MERCEDES
200E, bwj. 9-'9O, zwartmet.,
electr. schuif-./kanteldak,
alarm, i.z.g.st., vraagpr.
’27.500,-. Tel. 045-413218.
MERCEDES 190 E 2.6, 6
cyl., autom., bwj. 7-'B7, i.z.g.
st., vele extra's, ’23.750,-.
Tel. 0653-182139.
MERCEDES 190 E bwj. '84
extra verlaagd, schuifd. I.m.
-velgen, rookzilver. Tel.
04405-3942.
Te koop MERCEDES 200
Diesel, bwj. '85, APK 8-95,mr. mog. Tel. 04750-20148.
Te koop MERCEDES 200
Benzine, zeer mooi, geh.
gerest., bwj. '77, pr.

!’4.500,-, inruil mogelijk.
1Telefoon 045-464785.
Te k. v. part. weg. omstan-
digheden Mercedes BENZ
190E, bwj.'B3, i.st.v.nw.,
’9.750,-. Tel. 045-233561.,Te k. MB 300 TD Turbo, '83,
APK 9-95, alle extra's, vr.pr..’6.750,-. Tel. 04454-63196.
Zeer mooie MERCEDES
280E, bwj. '84, veel extra's,
ABS, airco, standkachel, c.v.
Tel. 045-213196.

Mitsubishi
Te koop Mitsubishi GALANT
'81, vaste pr. ’1.100,-. Tel.
045-226568.
MITSUBISHI kleine bus, 9-
pers., 3 jr. oud, 50.000 km,
nw.pr. ’ 52.000,- nu

’ 25.500,-. Tel. 045-714273
na 14.00 uur.
Mitsubishi COLT bwj. '87,
APK 8-95, in nw.st., div. ex-
tra's, ’ 6.750,-. 045-462637.

\PICCOLO'S\1 045-719966 1
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-

-1 SULTAAT! Bel: 045-719966.
i

I

Nissan/Datsun

l DEALER |
Nissan Garage
Schoenmakers
Limbrichterweg 78, Sittard.

Tel. 046-51 28 14.

Jurgen
Autocentrum

Langheckweg 36, Kerkrade.
Tel. 045-452570

Te koop Nissan MICRA, bwj.
'86, pr. n.0.t.k., APK gekeurd.
Telefoon 045-325482.
Te koop Nissan SUNNY 1.3
GL, bouwjaar '84, vr.pr.
’2.650,-. Tel. 045-217290.
Te koop SUNNY 1.6i SU
51.000 km, aut. '89. Tel. 045-
-252974.
Te koop Nissan SUNNY 1.5,
5-drs., i.z.g.st., bwj. '83, vr.
pr. ’2.250,-. 04492-5392.
Te k. NISSAN Cherry 1300
GL bwj. '83, APK 7-95, 3-
drs. Tel. 045-424484, Maar-
zijde 53, Terwinselen.
Nissan SUNNY 1.4 L, bwj.
'91, 3-drs., antracietmet.,
moet weg, km.st. 60.000, t.e.
a.b. Tel. 04498-56295.
Te k. van 1e eigen. Nissan
PRIMERA 2.0 LX, bwj. '92,
LPG, overname autotel. mo-
gel., pr.n.o.t.k. « 045-256466

Oldtimers
OLDTIMER-VERZEKERIN-
GEN nu al vanaf ’BO,- WA
per jaar. Ass.kantoor Jac.
Stel, telef. 045-721866.
Te koop Opel KADETT C
Coupé autom., '75, in perf.
staat, met zeer veel onderd.
Tel. 046-379926.
Te koop Opel KADETT B,
bwj. '73, i.g.st., pr.n.o.tk.
Telet. 045-312427.
MG A, bwj. '61, volledig ge-
restaureerd, taxatierapp.
aanw., vr.pr./ 35.000,-. Tel.
04499-1051.

Te k. PRINCESS VAN DEN
PLAS, type rolls royce, bwj.
'52, in redelijke staat, 1995
belastingvrij, t.e.a.b., mr.
motor mog. 04406-41193.

Opel

OPEL
| DEALER
Göttgens Sittard

Haspelsestraat 20
Rijksweg Noord 27
Tel. 046-51 65 65.

Welling
Autobedrijf BV

Haefland 2, Brunssum
Tel. 045-25 77 00.

Corsa Sport
1.4 Si, 82 Pk, bwj. 10-92,

zwartmet., km.stand 24.000,
trekhaak, zeer snel, zeer

zuinig, vr.pr. ’ 20.950,-. S
045-753693 na 10.00 uur.

Opel CORSA 1.2 S, bwj. '83,
3-drs., zeer mooi, ’3.250,-.
Telefoon 045-752420.
Te k. Opel ASTRA 1.61 GL,
kleur wit, getint glas, bwj. '92,
i.z.g.st., km.stand 35.000.
Te1ef.04755-2006.
Te k. Opel KADETT LS, bwj.
'85, APK 5-95, vraagpr.
’4.250,-. 8 045-411572.
Opel CORSA 1.41, bwj. '93,
APK, 32.000 km, ’21.500,-.
Telefoon 045-222422.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'82, APK 3-95, vraagpr.
’1.350,-. «045-712468
Te koop Opel KADETT 1.6
D, bwj. '87, perfecte auto, pr.
n.Q.t.k. Tel. 045-442769.
Te koop Opel REKORD 23
D., caravan, bwj. '85, stereo-
radio-cassette, Im-velgen,
pr. ’2.600,-. Bergerweg 33,
Hom.

Te koop Opel KADETT D
1.6 Lz.g.st., '84, m. APK, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-222449.
Te koop Opel VECTRA 1.6i,
bwj. '89, grijs, vraagpr.

’ 15.000,-. Tel. 045-214946.
Te koop Opel KADETT ES,
bwj. '87, i.z.g.st., vraagpr.

’ 6.250,-. Tel. 046-583530.
Te koop Opel CORSA 13S,
bwj. '84, pr.n.o.t.k. Telef.
04493-1252.
Te koop Opel KADETT 3-
drs HB, bwj. '80, APK tot 9-
95, ’ 950,-. 04746-2797.
Te koop i.z.g.st. Opel KA-
DETT bwj. '84, pr. ’2.950,-.
Tel. 045-415330.

Smeets

OPEL
Corsa's

Corsa 14. Swing 5-d. '94
Corsa 14i Swing 3-d. '94

Cordsa 14i Joy-uitv. 3-d. '93
Corsa 12i Bord.rood 3-d. '94
Corsa 12i sign.rood 3-d. '94

Astra's
Astra stationwagon '94
Astra stationwagon '92

Astra 16i GL 29.000km. '92
Astra 14i GL zwart 3-d. 93
Astra 14i GL grijs 3-d. '93
Astra 14i GL sign.rood '93
Astra 14i GL sign. rood '91

Astra 17D GLS 5-d.'92
Let op! 12-36
mnd. garantie

mogelijk
Inruil, financ. keuring mog.

Donderdag koopavond
De Griend 2 M'tricht.

Tel. 043-252250.
Opel KADETT GT E 1.8, '84,
APK 8-95, vr.pr. ’3.650,-.
Teletoon 045-442952.
CORSA 13 Swing 88; Astra
1.4 Si GT '92; Veetra 1.6iGL

.'93; Veetra I.Bi GL '91; Ka-
dett 1.6itype '90; Kadett 1.3
Club '89; Kadett Sedan 1.2
S '87; Kadett 1.2 S '86; As-
cona 1.6 S HB '86; Met Bo-
vaggarantie Denneman Au-
tomobielbedrijf, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Te k. Opel ASCONA type A,
bwj. '73, APK 10-95, zwart-
met., verlaagd, sportv., tax-
atierapport 3-94, waarde
’7.500,-, vr.pr. ’4.700,-. S
045-275994 na 17.00 uur.
Te koop Opel KADETT
Hatchback 1.2 S bwj. 11-'81,
kl. rood, extra's, alu velgen,
spoilers, sunroof, APK 2-95,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-418935.

m^^TTalW-Tm\tm

Te koop ASCONA bwj. 84,
APK, met LPG, vr.pr.
’1.350,-. Tel. 045-723736.
CORSA Swing HB, bwj. '85,
APK 7-95, i.z.g.st.,

’ 4.750,-. Tel. 046-332890.
Te koop Opel KADETT 1.6,
bwj. 85, APK 6-95, spoiler,
zonnedak, getint glas, kl.
rood. Tel. 045-320995.
KADETT 1.6 S GT '85, rood,
103.000 km, 1e eig., dealei
onderh. ’6.900,-. 045-
-415160.
Opel CORSA 1.41, kl. wit,
bwj. 90, vr.pr. ’10.500,-.
Tel. 045-311794.
Opel KADETT Sedan, 1.6i,
bwj. '89, antraciet, vr.pr.
’10.750,-. Tel. 045-311794.
Te koop van part. Opel
VECTRA 1.6 i GLS, 8-93,
auberginerood, stuurbekr.,
electr. ramen en spiegels
enz., ’28.700,-. Tel. 045-
-327838 b.g.g. 311365.
Opel KADETT 1.3, 4-drs.,
'87, zeer mooie auto,
’7.750,-. 045-317777/
313900.
Opel KADETT 1.6i, bwj. '89,
rood, diverse accessoires.
Tel. 045-753582.
Opel KADETT 1.6, 4-drs.,
'88, wit, weinig km., zeer
goede auto, ’8.750,-. 045-
-317777/313900.
Opel KADETT 1.6 diesel
Caravan, bwj. '87, extra's, vr.
pr. ’ 5.650,-. 045-216947.
Te k. CORSA TR 1.2 S, bwj.
'83, APK 12-94, ’2.750,-.
Tel. 045-451279/353248.
KADETT type 1.3 GT '86
Hatchback, 5-bak, sportw.,

’ 5.750,-. 045-424128.
KADETT type 13 LS Hatch-
back '87, rood, i.z.g.st.,
’4.950,-. 045-424128.

1
'94 Astra's en Veetra
tegen opruimprijzen

Van Voor
Astra 1.4i3-drs ...... ’ 31.235,-’ 26.450,-
Vectral.6i 4-drs ’ 36.955,-’ 31.950,-

Incl. 2 jaar garantie en afl. kosten en metallic.
Inruil en financiering mogelijk

OP = OP
Alleen bij Göttgens

Sittard: Telef. 046-516565. Beek: Telef. 046-375858.

'94 Astra Young
kenteken klaar 0 km.

3-drs 1.4ivan ’ 30.150,- voor ’ 27.950,-.
3-drs 1.6i, van ’ 31.150,- voor ’ 28.950,-.

Incl. stuurbekrachtiging, getint glas, 5-bak, radio-voorbe-
reiding, excl. kosten rijklaar maken. Inr. en financ. mog.

OP = OP
/ OPELe

Haefland 2, Brunssum. g045-257700.

Opel CORSA Swing bwj. '88,
kl. rood, APK, div. extra's, in
nw.st., vr.pr. ’8.500,-. Tel.
045-724055.
Opel ASTRA 1.7 D, GLS, s-
drs., bwj. 10-92 met auto-
pas, zeldz. mooi, ’24.500,-.
Tel. 043-254462.
Opel ASCONA HB 1.6 S,
gaaf en goed, APK 7-95, nw.
mod. ’1.150,-, bwj. '82.
Telef. 045-322037.
Opel KADETT 1.6 S, zeer
mooi, bwj. m. 1986,

’ 4.750,-. 045-423480.
Zuinige KADETT 1.2 N
Hatchback, APK 9-95,

’ 775,-. Haesenstr. 34,
Schaesberg.
Opel KADETT HB 1.2, bwj.
'86. Dr. LT. Wietenstr. 17,
Brunssum. Tel. 045-255304.
Te koop Opel KADETT 1.8,
bwj. '88, kleur rood, Recaro
interieur, sportw., schuifdak,
in nw.st., prijs ’9.250,-.
Beekstraat 11, Schinveld.
Voor liefhebbers MANTA B
2.0 i GTE, bwj. '85, bijzonder
model, TUV en AN nw.,
65.000 km., i.z.g.st., met on-
derh. boek, nwe. uitlaat, ra-
diorecorder, vr.pr. 6.975 DM.
Tel. 00-49.241520209.
Te koop Opel KADETT, bwj.
11-83, APK 6-95, ’1.750,-.
Tel. 045-425087.
Te koop Opel KADETT GSi
bwj. '85, i.z.g.st. Tel. 045-
-242068.

Te koop Opel ASCONA 1.9
N, i.g.st., bwj. '81, met APK
6-95, trekhaak, t.e.a.b. Tel.
045-423361.
Te koop Opel KADETT 13S,
bwj. '86, 4-drs, i.g.st., pr.n.o.
t.k. Telef. 045-226478.
Te koop Opel ASCONA 1.6,
bwj. '84, APK 8-95, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-326818.
Te koop Opel KADETT 1.6
Diesel, bwj. '85, APK '95, vr.
pr. ’ 3.250,-. Erensteinerstr.
5, Kerkrade.
LPG-auto's: Kadett 13 LS,
'88; Escort 13 CL '87. Auto-
mobielbedr. DENNEMAN,
Raadhuisstr, 107, Hulsberg
Te k. D KADETT 1.3 S, bwj.
'84, met trekh., ’3.000,-.
Goselingst. 88, Heerlen
Te koop Opel OMEGA 3.0 i
GLS station, ' bwj. " nov. '89,
kat., ABS plus vele extra's,
vr.pr. ’ 16.500,-. Telef.
04459-1860. .
Te koop Opel KADETT sta-
tioncar, kleur rood, bwj. '84,
5-drs., i.z.g.st. Telefoon:
045-443787, na 18.00 uur.
Te koop Opel COMMODO-
RE coupé, bwj. '67, i.z.g.st.,
vanaf 1 januari belastingvrij.
Telef. 04405-2391.
Opel ASCONA 2.0, bwj. '80,
APK 9-95, nw. uitl. en ban-
den, sp.velgen, i.g.st., vr.pr.
’850,-. Tel.: 04492-5320.
Te koop D-KADETT 12N
bwj. '80, APK 8-95, i.z.g.st.
vr.pr. ’1.250,-. 045-273041.

Peugeot
Peugeot 405 SRi 1.9, bwj.
'92, groenmetallic, electr.
schuifdak, electr. ramen.
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerierbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Te koop PEUGEOT 205 XS
met diverse extra's, bwj. '87.
Te bevr. 046-374360.
Te koop PEUGEOT 205,
bouwjaar '88. Tel. 045-
-243317.
Te koop PEUGEOT 605 SLi,
bwj. '90, 90.000 km, d.Wauw,
nw.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-451076, antw.app.
PEUGEOT 205 GTi 1.6, bwj.
12-'B6, kl. wit, vr.pr.

’ 7.000,-. 045-228624. ,

PEUGEOT 205 Gti 1.6, bwj.
'87, ’9.950,-, rood. Telef.
04493-2903.
PEUGEOT 605 SLD diesel
bwj 9-'9O, 115.000 km, nw.
St., ’21.500,-. 045-231740.
Te koop PEUGEOT 205 1.6
GTi, bwj. '88, met vele ex-
tra's, vr.pr. ’14.500,-,- Tel.:
045-243437.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad■ zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Porsche
PORSCHE 924. bwj!
rood, i.z.g.st., inruil mog.,

’ 12.500,-. 045-752420.
PORSCHE 912 uitgevoerd
als 911, 2.4 ltr. carb. wit, bwj.
'69, zeer mooi, geode basis
voor liefh., vr.pr. ’13.950,-.
Tel. 045-223641, Dr.M.L.
Kinglaan 60, H'broek.
PORSCHE 944, bwj. '84,
kleur rood, ’14.950,-. Telef.
046-750145.

Renault

| DEALER |
Autobedrijf

Kerres
Kerkrade. Tel. 045-45 24 24.
Heerlen. Tel. 045-23 09 99.

Auto Bex
Sittard

Tunnelstraat 2A
Tel. 046-51 96 64.

Renault TWINGO 10-93,
zwartmet., pr. ’ 16.500,-
-incl. BTW. 046-371760.
RENAULT 21 TL, gas en
benz., schuifd., bwj. '86,
zeer mooi, APK mrt. '95,
’3.950,-. Tel. 04704-5236.
Te koop RENAULT 5, nieuw
model, bwj. '85, zeer mooi
en zuinig, ’4.000,-. Sittar-
derweg 142, Heerlen.
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
10-'B3, i.z.g.st., APK 1-95,

’ 1.350,-. Tel. 045-246059.
Te koop RENAULT 21 GTL,
bwj. sept. '89, 5-drs, km.st.
75.000. Telef. 04492-3321.
RENAULT 19 TR, 5-bak,
bwj. '90, 3-drs., zeldz. mooi,
’10.950,-. Tel. 043-254462.
Te k. RENAULT 9 GTL, bwj.
'86, antracietgrijs, APK tot 7-
95, centr. deurvergr., elec.
ramen, i.z.g.st. 045-752422.
RENAULT type 5 TL, 1e lak,
'86, bijz. mooi ’4.950,-, el-
ke keur, mog. 045-424128.
Te koop RENAULT R 5, m.
'83, kleur blauw, ’850,-.
Telef.: 045-229584/224967.
Te koop RENAULT 5 GTL,
bwj. '85, i.g.st., pr. ’3.950,-.
Tel. 045-324942.
RENAULT R 5, '84, APK 7-7-
-95, ’2.450,-, in staat van
nieuw. 045-323178.
Te koop RENAULT 11 auto-
matic bwj. '86, nwe. banden
plus APK. 045-257898.
Te koop RENAULT 5 Alpine,
bwj. '81, vr.pr. ’2.300,-. Te-
lefoon: 04746-1101.
Te koop RENAULT " 19,
Chamade 1.7, bwj. '91, 4-
drs., i.z.g.st. g 04498-54974.

Rover

DEALER |
Autobedrijf

Balt BV
Kasteellaan 1, Heerlen.

Tel. 045-7215 41.
Te koop ROVER 216 S,
bouwjaar '89. Tel. 045-
-243317.
Te k. ROVER 111 L, bwj. '91
24.000 km, wit, prijs

’ 12.500,-. g 045-426923.
ROVER 114 GTi, 16V, bwj.
4-'9l, rood, cd-tuner, vaste
pr. ’16.950,-. 04746-5152.
BALT-Rover: Rover 620 Si,
'94; Rover 827 Si '89; Mini
Sprite '91; Metro 1.3 '83 '87
'89; Volvo 460 GL '90; Nis-
san Primera 1.6 '91; Mazda
626 2.0 GLX '87; Hyundai
Stellar 2.0 GSi '88; Austin
Maestro 1.3 '84 '88; Ford
Siërra 2.0 GLS '90; Peugeot
309 KR 1.4 '90; Audi 80 '88;
Citroen BK 1.9 TRi '90; Fiat
Uno '88; Rover Dealer Balt
BV, Kasteellaan 1, Heerlen.
045-721541 naast GAK.

Saab
Saab 9000 2.3 16 CSE, bwj.
'93, scarabee groenmet., I.m.
-velgen 16", airco, cruise-
contr., alarm, audio. Auto-
mobielbedrijf KOMPIER,
Heerierbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
Saab 9000 2.3 16 CD, bwj.
'90, donkerblauw, 1.m.-vel-
gen, leder, schuifdak. Auto-
mobielbedrijf KOMPIER,
Heerierbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Saab 9000 2.0 16, 5-deurs,
bwj. '87, odoardo grijsmetal-
lic. Automobielbedrijf KOM-
PIER, Heerierbaan 66,
Heerlen, telef. 045-428840.

Te koop SAAB 90, bwj. '86,
kleur blauwgrijs, ’ 4.750,-.
Telef. 04450-2793.

Te koop witte SAAB 90, bwj.
'85,prachtauto, vr.pr.

’ 8.000,-. 045-742724.

Seat js

SEAt
Volkswagen grog,

Autosport
Brouns BV

Schelsberg 175, Hef»1Tel. 045-72 jsgL^
Seat Ibiza 1.5i Crof»^;
'92, rood, 1.m.-vekjea^
Automobielbedr. * ZalHeerierbaan 66, \telef. 045-428840. __^j
SEAT Marbella Bl** j
11-'9O. km.st. 38.000, -1 «
nw. Telef. 045-220957^ ü
Te k. Seat IBIZA bwj. y
div. extra's, pr. n.o-t-K t(
04492-5361. ~—-^l\
Seat IBIZA 1.2 L ro*Ll
5-bak, bwj. '89, ’8-s*'5*'

_
nw.st. Tel. 045-729036^ fe
Seat RONDO 1.5, 9€\ .
syst. bwj. '85, APK \
’3.000,-. 045-413737^11
Te k. SEAT Ibiza l^!bwj. 5-'B9, zwart, \\
km.st. 66.000, „wjjf
’10.750,-. Tel. 046-5»" j.

na 19.00 uur.
y|.

Skoda ,\

SKODA'S te koop f
Telefoon: 04977-86033^[

Suzuki >j
-»SUZUjj!|

wawaoiwgjjojfi^ammam^mmm^am^^^~^

_~~Mal3[J\
Suzuki HLM

officieel deag
Rijksweg Zuid 212, S*»j

Tel. 046-52il3^
Suzuki SWIFT 1300 3
bwj. '89, km.st. 43.0 W|
b. Garage Fleischeu*-
-045-217944. -A
Te k. Suzuki VITARA {jj
zwartmet., bwj. ,AJ
23.000 km. Tel. 044g3j5:|
Te koop SUZUKI Vit*aJ
cabrio, geel kenteken j
'90, div. extra's, Vi
f 23.000,-. Tel. 045-320^|

Toyota /

®JTOYOJ
| DEALER^/

Mengelers 0V
OFFICIEEL DEAJ-tIJ.

VOOR ZUID-LIMBUH
Klasse

Occasions ,,-
Oirsbeek tel. 04492-1BJ,

Schaesberg tel. 045-J' 0 .Sittard iel. 046-^l^ >
Swentibolo J

Officieel agf';
Oude Rijksweg Noo%j

Susteren. Tel. 04499^-
Te k. Toyota CELICV
back, bwj. '87, i-9-*J.
stand 65.000, met ]
Telet. 04755-2006. V,
TOYOTA Celica 16 S?'
92. Garage Swentibo|U■

04499-3300. V\
TOYOTA Starlet 1.3
'94. Garage Swenlibo11"

;
04499-3300. _<f
Te k. Toyota STAf-^l
DX bwj. '87, km.st
’6.500,-. 045-25178^'
Hendrikln. 185, Brung!J!y
TOYOTA Corolla 1.3 V
1c eig., ANWB mofl'
f6.950,-. 045-424128. '

l DEALER^
Autobedrijf
Volvo Klij-1
Strijthagenwegl2^!*

Kerkrade. Tel. 0453^'
Te k. VOLVO 440 -\%
I.Bi, 1-'93, centr- y
stuurbekr., toerent, $
trekh., radio-cass., 'ant., ca. 53.500 W" I
groenmet., vastefl#>

’ 27.000,-. Tel. 045: j4j^ ■Te koop VOLVO D^ J;
'77, geh. gerest., Ar*
’2.150,-. Mgr. Ferons» »
Heerlen-Heksenberg.
045-217861. _^-^
Te koop VOLVO 7<JJschadevrij, airco, "u /'
bwj. eind '89Vo«fl^

’ 18.500,-. Tel. 045^752^1Te koop VOLVO 'rood, 7-92, 46.000 *"'045-258241.
VOLVO 340 1400 3^j«
wielen, 1-'85, wit, / ,|
04450-1450. ___-^ül
VOLVO 460 GLE (n|yA
wit, bwj. '90, in u|,slg)fl
staat, met veel tf J

’ 13.250,-. g045-4logg<i
Te k. VOLVO 343, bf^APK 12-94, vr.pr ' 1
Julianastr. 24, Hulsbgfj^

Voor Piccolo's
zie verder pagir"3^^

IW _■ m bevestigingsmaterialen & gereedschappen

V *S Bouten-Service Limburg b.v. _^

Dé specialist voor vakmens^j



Transporteurs tegen
heffing in Zwitserland
?°ETERMEER - Transport- en

Nederland (TLN), de
or6anisatie van 7.000 transport-

is tegen het
o°rnemen van de Zwitserse re-

ping de belasting op het weg-
j^ryoer drastisch te verhogen,
■^nister Jorritsma van Verkeer

bij de Europese Unie
i Pleiten voor tegenmaatrege-

wil jaarlijks 350.000. extra dwingen van
tp spoor gebruik te maken. Het

dient begin vol-■ ide eeuw - de Zwitsers spra-
zich daarover begin dit jaar,. 1 in een referendum - alleen. °S maar van het spoor gebruik

_j niaken. Tot die tijd wil de
J^itserse regering buitenlandse
sj^htwagens bij elke binnen-

komst 100 Zwitserse franken
(134 gulden) laten betalen. Daar
komt voor de belangrijkste door-
gaande routes nog een transito-
belasting van 300 tot 400 frank
(400 tot 534 gulden) bovenop. Op
dit moment wordt een 'Schwer-
verkehrsabgabe' van 15 frank (20
gulden) geheven.
De regering geeft als argument
voor de maatregel dat het vracht-
verkeer over de weg onvoldoen-
de meebetaalt aan de infrastruc-
tuur. Volgens TLN zijn er geen
onbetaalde rekeningen en is de
maatregel louter bedoeld om het
spoorvervoer meer concurrerend
te maken. De vrije vervoerskeu-
ze zoals afgesproken door Zwit-
serland en de Europese Unie
wordt naar de mening van TLN
op dezewijze een farce.

Winst Frans Maas blijft dit jaar nog bescheiden
jan onze redactie economie

IW *-* ~ Het expeditie- en trans-<.rs?edrüf Frans Maas heeft in het
\sf halfjaar van 1994 een netto-C* van ’ 5,1 miljoen geboekt
V, ken met ’ 3,5 miljoen in de
W* helft van 1993.Het bedrijfsre-Njjoat0at steeg van ’ 11,6 tot ’ 13,9
Ki^n en de winst per aandeel

_
tcle van ’ 0,69 tot ’ 1,01.

L,
fc ije lts de slechte gangvan zakenK,, exPeditiesector in Duitsland
%*entcnt het bestuur dat het be-
ft^ t

resultaat over het tweede half-
r^bp?ll opzichte van vorig jaar zal
<fc ,^fen. Voor geheel 1994 wordtta.Ltbescheiden' nettowinst ver-

De gang van zaken weerspiegelt ge-
heel de verwachtingen die het be-
stuur eerder heeft uitgesproken.
Hoewel enige stijging in de tweede
jaarhelft mogelijk wordt geacht, zal
de nettowinst toch niet erg veel ho-
ger dan die van het eerste halfjaar
uitkomen. Wat dat betreft blijft 1994
een moeilijk jaar, aldus bestuurslid
C. Mes in een toelichting.
Het hele jaar zal dus positief wor-
den afgesloten en dat is al heel wat
beter dan 1993 toen de vervoerder
zelfs ’ 2,7 miljoen in het rood
kwam te staan. Maar vergeleken
met de grote winsten in 1991 en
1992 (’ 35,5 en ’ 36,5 miljoen) zal
de uitslag van 1994 nog maar een
peuleschil zijn. Mes erkent dit ook
ruiterlijk. „We hebben eerder ge-
waarschuwd voor te groot optimis-

me, maar ik blijf ervan overtuigd
dat 1995 en 1996 belangrijk * beter
zullen worden."

In Engeland, België, Zuid-Europa
en Oostenrijk verbeterde de omzet
van Network Services en werd te-
vens een hoger winstniveau bereikt.
In Nederland en Zwitserland zakte
de omzet, maar steeg de winst. In
Duitsland hield de al in 1993 gesig-
naleerde prijsdruk aan en was spra-
ke van een verdere daling van
omzet en marge, wat uitliep op een
toeneming van net verlies. In totaal
nam het bedrijfsresultaat van deze
sector echter licht toe.
Omzet en resultaat van de logistieke
diensten verbeterden op grond van
een positieve volume-ontwikkeling.
In het afgelopen voorjaar is over-

eenstemming bereikt met een nieu-
we opdrachtgever over een project
in Portugal. Dit project zal echter
pas in 1995 bijdragen aan omzet en
resultaat van de sector. Het gaat om
verzorging van de logistiek voor de
bestelwagenfabriek die Ford en
Volkswagen onder de naam Auto
Europa in Portugal bouwen. De eer-
ste auto's moeten begin volgend
jaar van de band rollen. Het con-
tract loopt tot en met 1999. Frans
Maas trekt hiervoor 150 mensen
aan.
De sector die zich concentreert op
transport van confectie en textiel
kon nog niet helemaal profiteren
van een inmiddels afgeronde ingrij-
pende reorganisatie. De omzet daal-
de omdat een aantal activiteiten
werd afgestoten.

beurs
Signaal
■Vj^ERDAM - De Amsterdamse
\6a nbeurs, die gisterochtend al
% j^inieerd was, kreeg in de loop
r\imf ag een extra tik na de pu-

cÜf van Amerikaanse produk-
%£.ers die hoger waren dan was
Sgj ht. Vooral de obligaties lic-
)} °te verliezen zien.

■iSti erikaanse industriële pro-
*0C

e steeg in augustus met 0,7
Sb 6

nt. Analisten hadden slechts
raj 'J. Plus van 0,5 procent gere-
ld di> "°*c steeS de bezettingsgraade industrie naar 84,7 procent,
*, l°°gste niveau sinds april 1989.

J% 16 sterke groei van de econo-
j^l-u6^ de angst voor inflatie ver-
jtteti. . t zou een stijging van de

■r Vsieven kunnen uitlokken. In
[N(je Wordt dan ook rekening ge-
Hnni1 met een renteverhoging
ta 'a Procentpunt.

LJ^ e Amsterdamse beursvloer
ft 1» ep AEX-index uiteindelijk te-sn. ®n sterk verlies van 4,61 pun-

°P 407. De Amerikaanse
(TS ones-index zakte na de ope-X/an de markt met 40 punten.
Ij °nden was flink lager.

ging 's middags
l?S<_ JT^?Uijk onderuit. De dertigja-
3_, l̂lgatielening van 7,5 procent
K% ij are averrj op door een verliesINeJe st f !.70 OP 93.55. Ook de'i^tj s. vastrentende waarden daal-
Nrs Tk- Gemiddeld zakte daar de>en met zeven dubbeltjes. Wel.
k de omzetten niet erg hoog.

f" wlderinS onder de hoofdfond-L°,Bo KNP BT. Dat fonds trok
Jféénaan op f 51,50. KPN was de
ltr f 0 !ta sterkste met een winstje
SN si °p f 54- De internationals
J, " vp-fcht in de markt, mede door
Ost s van de dollar. Philips
f6rli*«*k omlaag op f 55,60, een
ft! 1 beiVan f MO. Akzo Nobel, die
E?ek v .g in een Duitse garenfa-
B f 2rifi ocht- moest f 4,10 omlaag
neH i"'80- Koninklijke Olie keek
il 2.20 n min van f 2 aan °P

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN AmroHold. 59,90 59,50
ABNAmroA.inF. 83,10 83,30
ABN Amro L.Gr.F. 182,40 182,40
ABN Amro ObLGrf. 199,00 199,00
Aegon 97,50 96,50
Ahold 49,80 49,80
Akzo Nobel 210,90 206,80
Alrenta 228,60 228,60
BolsWes.c. 35,30 35,10
CSM eert. 67,80 67,20
DordtschePetr. 196,10 194,20
DSM 154,20 153,40
Elsevier 166,00 163,70
Fokker eert. 16,50 16,20
Fortis Amev eert. 73,50 73,00
Gist-Broc.cert. 44,80 44,20
Heineken 240,70 238,10
Heineken Hold. 215,00 214,50
Hoogovens nrc 80,20 80,20
Hunter Douglas 78,50 78,90
INGc. 77,20 76,50
KLM 49,00f 48,40
Kon.KNP BT 50,70 51,50
Kon. Olie 194,20 192,20
KPN 53,60 54,00
Nedlloyd 64,80 64,30
Océ-v.d.Gr. 74,90 74,00
Pakhoed eert. 48,50 47,90
Phiüps 57,00 55,60
Polygram 75,60 74,30
Postb.Beleggf. 57,50 57,50
RGFlorenteF. 128,70 128,70
Robeco 117,90 116,80
Rodamco 52,70 53,00
Rolinco 118,60 118,60
Rorento 82,20 82,30
Stork 45,00 45,20
Unilever eert. 196,90 196,30
Van Ommeren nrc 46,40 46,50
Ver.BezitVNU 199,00 197,00
Wolters-Kluwer 120,00 119,50

Avondkoersen Amsterdam
Akzo Nobel 206,80(206,80)
KLM 48,40(48,40)
Kon. Oüe 191,30-191,50(192,20)
Philips 55,50-55,60(55,60)
Unilever 195,80(196,30).

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 83,50 82,50 aABNAmroHld.prf.c. 6,24 6,21
ABN Amropref. 58,70 58,70
ACF-Holdingc. 36,40 36,20
Ahrend Groepc. IOIJDOb 162,00
AsdOptionsTr. 19,50 20,80
Asd. Rubber 2,75 2,75
Ant. Verff. 401,00 b
Atag Hold. eert. 127,00 129,00
Athlon Groep 72,50 72,50
Athlon Groepnrc 69,00 69,00
Aut.lnd.R'dam 107,80 107,80
Ballast Nedam c. 76,30 76,00
BAM Groep 114,50 114,00
Batenburg 143,00 143,00
Beers 188,00 a 187,00 a
Begemann Groep 37,80 38,20
Belindo 280,00 280,00
Blydenst-WUI. 28,40 28,40

BoerDeWinkelb. 70,20 70,30
BorsumyWehry 28,00 28,00
Boskalis eert. 39,80 39,80
Braat Beheer 28,30b 29,10
Breevast 9,40 b 9,40
Burgman-Heybroek 1385,00b 1388,00bCalvé-Delftpref 850,00 850,00
Calvé-Delftcert '375,00 1375,00
CapVolmac 21,40 21,70
CetecoHold. «,80 45,00
CinduIntern. 106,00 106,00
Claimindo 278,00 279,00
ContentBeheer 29,00 28,50
CreditLBN 43,00 43,00
Crownv.G.cert. 135,70 135,90
CSM 68,00 68,00
Delft Instrum. 25,10 24,90
Dorp-Groep ' 35,00 35,00
Draka Holding 43,80 43,50 aEconosto 22,60 22,70
EMBA 190,00 a
Eriks Holding 118,00 118,00
Flexovitlnt. 85,00 84,80
Frans Maas eert. 52,50 52.50Fugrocert. 33,30 33,80
Gamma Holding 92,00 89,50
Gammapref. 6,00 6,00
GarzareUis 10,50
Getronics 53,30 53,40
Geveke 32,50 32,00
Giessen-deN. 58,00 58,00
Goudsmit 30,00 30,90
Grolschcert. 53,90 53,30
GTI-Holding 168,00 a 167,00 aHagemeyer 137,60 137,50
HALTrust B '6,00 16,10
HALTrust Unit '6,00 15,90
HBG 302,00 302,00
Hes Beheer c. 19,80 19,70
Heijmans 60,40 59,70
Hoek'sMach. 79,50 79,50
HoU.Colours 83,00 82,70
HoU.SeaS. 0,43 0,43
HoU. Ind. Mij 69,00 69,00
HoopEff.bank 7,90 7,90
Hunter D.pref. I.Boe
IHCCaland 44,40 44,10
Intemat-Muell. 93,50 96,00
ING 7,35 7,35
Kas-Associatie 64,60 64,60.
Kempen &Co 13,70 13,70
Kiene Holding '40,00 140,00
KondorWessels 45,90 45,90
KBB 109,00 109,50
Kon.KNPßTc.pref. 7,80 7,80
Kon. Sphinx 54,00 53,90
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 151,50 149,50
Landré&Gl. 50,00 49,50
Macintosh 45,10 45,30
Maxwell Petr. 191,00 190,00
Moeara Enim 1698,00 1699,00
M.EnimOß-cert. 89,50 89,50
Mooien Holding 45,20 46,30
Mulder Boskoop 34,50 34,50
Multihouse 2,00 2,20
Naefl 440,00
NAGRON 95,00a 95,00 a
Nat. Inv.Bank 129,00 129,90
NBM-Amstelland 17,20 17,30
NEDAP 61,30 61,50
Nedcon Groep 34,00 34,40

NKFHolding 221,00 220,00
Ned.Part.Mij 51,70 51,50
Ned.Springst. 6450,00 6450,00
Norit 21,00 20,80
NutriciaVßcert 88,00 87,60
Nüv.-TenCate 82,50 81,50
OPG eert. 46,10 45,00
Orco Bank eert. 63,80 64,00
OTRA 281,00 284,00
Philips Electr. d'9s 0,10
PirelliTyre 14,30 14,30
Polynorm 189,00 189,00
Porc. Fles 25,50 25,50
Randstad 86,80 86,50
Reesink 119,00 118,00a
Rothmanslnt. 4,14 4,11
Roto Smeets Boer 36,50 36,50
Samas Groep 55,00- 55,00
Sarakreek 5,40 5,40
Schuitema 1908,00 1908,00
Schuttersveld 45,30 45,00
Smit Intern. 43,00 43,20
Stßankiersc. 17,90 17,90
StadRotterdam c. 38,10 37,80
Telegraaf De 195,00 195,00
Textielgr.Twente 73,50 73,00
Tulip Computers 16,60 16,90
Tw.Kabel Holding 194,00 193,50
Übbink 62,00 62,00
Union 31,00 30,80
Vereenigde Glas 563,00
VolkerStevin 89,50 89,60
Vredestein 14,00 14,10
Wegener 119,50 118,30
WestlnvestF. 12,50 a 12,50a
Westlnv.F.wb 65,00 65,00
WoltersKluwer 484,00
Wyers 22,60 22,60

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 96,30 98,00
lABNAmroAmer.F. 73,40 ■ 74,00
ABN AmroEur.F. 86,70 85,80
ABNAmroFarE.F. 78,90 78,00
ABN AmroNeth.F. 117,20 116,00
ABNAmro rent.div 160,50 160,50
Aegon Aandelenf. 47,00
Aegon Spaarplus 5,00
AldollarßFs 30,90 30,90
Alg.Fondsenbez. 251,00 251,00
AllianceFund 10,20 10,20
Adam Eoe Index 448,00 443,00
Aimabel 94,70 95,50
AsianCap.F.s 63,80 63,60
AsianTigersF. 112,00 113,30
Asian Select. F. 108,40 108,00
AustroHung.F. 8,00 8,00
AXAAand.lnt. 75,00 75,00
AXAObl.Ned. 75,00 75,00
BemcoßentSel. 62,40 62,40
Bever Holding 4,50 4,50
CL Aandelenfonds 97,00 97,40
CLUq.Groeifonds 102,00 102,20
CLObl.Dividendf. 103,00 103,70
CLObl.Waardef. 121,40 121,60
CuMPreferentF. 107,30 107,30
Delta Lloyd Inv. 39,00 39,10
DonauFonds 31,50 31,60
DP America Gr.F. 35,50 36,00

EGFlnvestm. 164,00 163,50
EMFRentefonds 82,40 82,40
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,50 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.GrowthF. 41,00 40,50
Esmeralda part. 38,50 38,80
Eur.Ass. Trust 8,40 8,40
EMS Growth Fund 101,90 102,10

' EMS Income Fund 90,30 90,50
EMS Offsh. Fund 99,60 99,80
Euro Growth Fund 63,80 64,00
Euro SpainFund 8,70 8,70

FarEastSel.F. 83,00 83,00
GAFAm.Liq.F.ecu 1,53 1,53
GAFAm.Obl.F.ecu 1,82 1,83
GAFDMLiq.F.ecu 1,59 1,59
GAFDMObI.F.ecu 1,56 1,56
GAFEng.Aandf.ecu 2,10 2,10
GAFEng.Uqf.ecu 1,21 1,22
GAFEng.Oblf.ecu 1,28 1,28
GAFEur.Aandf.ecu 2,33 2,32
GAFEur.Oblf.ecu 2,15 2,16
GAFGl.Managf.ecu 2,57 2,57
GAFJap.Aandf.ecu 1,18 1,18
GAFJap.üqf.ecu 1,62 1,62
GAFJap.Oblf.ecu 1,74 1,74
GAFN-Am.Aandf.ecu 2,27 2,30
GAF 3,36 3,39
V.OostAandf.ecu
GAFBfr.Uq.F.bfr 1048,00 1048,00
GimGiobal 57,30 57,10
Groeigarant 1,37 1,38

Holland Fund 90,50 90,50
Holl. Eur. Fund 60,80 60,80
HoU. Obl.Fonds 129,50 129,80
Holl. Pac.Fund 142,00 141,50
Holl. Sel.Fonds 98,40 98,60
Hooge HuysHypf. 128,50 128,50
INGBnkDutch F. 62,00 62,00
INGBnkGeldm.F. 60,80 60,85
INGBnkGlob.F. 53,80 54,00
INGBnkOblig.F. 32,30 32,40
ING Bnk Spaard.F. 103,20 103,22
ING BnkRentegr.F 127,10 127,40
INGBnkVastg.F. 22,00 22,00
INBBnk Verre Oost. ■ 48,10 48,00
Interbonds 488,00
Intereffekt 500 28,20 28,30
Intereffektwt 31,20 30,30
IntereffektYen Value 87,70 85,00a
Investa part. 84,60 84,00
ISHimal.Funds 17,50 17,70

JadeFonds 225,50 225,50
JapanFund 19,70 19,60
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr.s 13,30 13,50
LatinAm.Eq.F. 106,00 105,00
Leveraged Cap 60,80 60,70
Uquirent 54,40 54,40
Mal.CapitalF.s 16,90 16,90
MeesObl.Div.F. 113,00 113,90
MexicoIncome F. 20,30 20,30
Mondibel 76,60 76,60
Nat.Res.Fund 79,50 79,50
NewAsia Fund 10,30 10,50
Nomura Warr. F. 0,26 0,26
Obam, Belegg. 325,10 325,50

OAMFRentefonds 11,50 11,50
Orange Fund 28,40 28,40
Pac.Dimensions 30,30 30,30
Pac.Prop.Sec.F. 38,20 38,00
PiersonRente 127,80 127,80
Postb.Aandelenf. 58,00 58,20
Postb.Obl.f. 48,30 48,50
Postb.Verm.gr.f. 59,30 59,40
Rentalentßel. 167,90 167,90
RentotaalNV 38,30 38,40
RGAand.Mixfund 60,80 60,90
RG America F. 141,00 142,00
RGDivirentF. 53,50 53,50
RGEuropeF. 129,10 129,70
RG Hollands Bezit 99,00 99,10
RG Nettorente F. 105,10 105,10
RGQbl.Mixfund 61,50 61,40
RG Pacific F. 144,40 144,50
RG Rente Mixfund 63,60 63,60
Rodamcoßet.Ned. 98,50 98,50
RodinProp.s 69,00 69,00
Rolinco cum.p 90,90
Schrod.lnt.Pr.F 29,40 29,40
Sci/Techs 16,00 16,20
Suez Liq.Grf. 199,70 199,80
TechnologyFund 16,30 16,30
TokyoPacHold. 256,00 256,00
Tolsteeg, Beleggmij 352,00 352,00
TransEur.Fund 91,20 90,90
Transpac.F. 368,00 .358,00
Uni-Invest 19,90 19,90
Unicolnv.Fund 68,40 69,00
UnifondsDM 35,50
Vaste Waard.Ned 55,30 55,30
VastNed 108,00 107,50
VIBNV 46,70 46,70
VSBAand.F. 99,90 99,50
VSB Mix Fund 61,90 61,00
VSBObl.Groeif. 107,50 107,50
VSBRente Fonds 99,00 98,30
WBO Intern. 70,40 70,80
WereldhaveNV 100,00 98,50
ZOMFlorida F. $ 33,00 33,00
Zonnespectrum 8,55 8,60

Parallelmarkt
ABF 113,40 113,40
ARTUBiolog. 3,60 3,60
ASN Aandelenf. 53,00 53,40
Austria Giobal 1217,00 1217,00
AXA E&L Belegg. 1 93,80 94,20
AXAE&LBelegg.2 93,00 93,20
AXAE&LBelegg.3 117,30 117,30
AXAE&LBelegg.4 86,90 87,10
AXAE&LKap.Rente 118,00 118,20

■ BesouwHold. 32,90 31,80
Biogrond Belegg. 10,40 10,40
Comm.ArgeusF. 86,20 86,00
Comm.BenacusF. 88,80 88,60
Comm.CeaF. 91.40 91,30
DeDrie Electr. 14JO 14,70
Delta Ll.Dollarf. 53,70 54,10
Delta Lloyd ECU 53,90 54,00
Delta Lloyd.Mix 72,80 73,10
Delta Lloyd Rent 60,00 60,00

DICO Intern. 68,70 68,70

" EHCO KLM Kleding 34,50 34,50
FreeRecord Shop 28,70 28,70
German City Est. 30,70 30,70
Gouda Vuurvast 70,30 70,30
Groenendijk 29,80 29,80
Heivoet Holding 28,50 28,50
ManagementShare 1,60a 1,60aOhraAand.F. 64,00 64,40
OhraLiq.Grf. 54,00 54,00
OhraObl.Df. 54,30 54,40
OhraObl.Grf 54,90 54,90
OhraOnr.G.F. 61,00 61,20
OhraTotaal F. 58,10 58,30
Pan Pac. Winkel 3,40 3,40
P&CGroep 105,00 105,00
PieMedical 5,80 6,20
Pitcher 46,00 46,00
RoodTesthouse 3,80 3,80
Simac Techniek 16,10 16,60
SuezGr.Fund 50,30
VHSOnr.Mij 4,80 4,80

Parallel top-15

Alanheri 37,40 ' 37,40 .
GeldersePap. 73,10 73,10
Grontmij 62,50 62,50
Inter/ViewEur. 6,50 6,50
Kühne+Heitz 37,20 37,20
LClComput.Gr. 3,60 3,55
Melle,van nrc 114,00 114,50
NedschroefHold. 75,10 75,10, NewaysElectr. 11,30 11,10
Ordina Beheer 21,80 21,80
SligroBeheer 87,90 88,30
Vilenzo 44,60 44,00
Welna 48,30 48,30
Weweler 32,70 32,00
Wolff, Handelmij 61,30 61,30

Wali Street

alliedsignal 365/s 36%

' amer.brands 35 34%
amer.tel.tel 55'/s 55
amoco corp 59% 59
asarcoinc. 31% 31%
bethl. steel 21% 22%
boeing co 45% 45%
can.pacific 17% 17% .
chevron 43% 42%
chiquita 16% 15%
chrysler 48 47
citicorp 45 44%
cons.edison 24 231/.
digitequipm. 25Vs 24%
dupontnemours 59'/a 59Va
eastmankodak 52% 53%
exxon corp 59% 58%
ford motor 28% 28%
gen. electric 51% 51 Vb
gen. motors 52 50%
goodyear 35 33%
hewlett-pack. 91% 91%
intbus.mach. 69% 71
int.tel.tel. 80% 82
klmairlines 28% 28
mcdonnell 115% 116%
merckco. 34% 34%

mobiloil 80% 79%
omega financ. 24% 26
philips 32% 32
royaldutch 111% 110%
sears roebuck 51 Vs 50%
sfe-south.pac. 22% 22%
texacoinc. 61 60V2
travelers 35% 35%
united techn. 64% 64
westinghouse 13% 13%
whitman corp 17 16%
woolworth 17% 17%

Advieskoersen
amerikdollar 1,675 1,795
austr.dollar 1,22 1,34
belg.frank(loo) 5,28 5,58
canad.dollar 1,220 1,340
deensekroon (100) 26,90 29,40
duitse mark(100) 109,45 113,45
engelse pond 2,58 2,83
finse mark (100) 33,30 35,80
franse frank (100) 31,20 33,95
griekse dr.(100) 0,63 0,80
hongkongdlr.(loo) 19,75 23,75
iersepond 2,52 2,77
itaUire (10.000) 9,950 11,65
jap.yen(10.000) 170,50 176,50
noorsekroon (100) 24,00 26,50
oost.schiü.(100) 15,65 16,15
portescudo(lOO) . 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira(100) 0,0035 0,0065
zuid.afr.rand 0,37 0,52
zweedse kr.( 100) 21,60 24,10
zwits.fr. (100) 132,00 136,50

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,73475-1,73725
antill.gu.den 0,9625-0,9925
austr.dollar 1,2865-1,2965
belg.frank(lOO) 5,4415-5,4465
canad.dollar 1,28525-1,28775
deense kroon (100) 28,405-28,455
duitsemark(100) 112,0750-112,1250
engelse pond 2,7190-2,7240
franse frank (100) 32,765-32,815
griekse dr. (100) 0,6860-0,7860
hongk.dollar(100) 22,3550-22,6050 -iersepond 2,6775-2,6875
itaUire (10.000) 11,075-11,125
jap-yen(10.000) 175,050-175,150
nwzeel.dollar 1,0450-1,0550
noorsekroon (100) 25,535-25,585
oostenr.sch.(loo) 15,9210-15,9310
port. escudos (100) 1,0810-1,1210
spaanse pes. (100) 1,3470-1,3570
zweedsekr. (100) 23,175-23,225
zwits.frank(loo) 135,055-135,105
e.e.u. 2,1320-2,1370

Indexen
EOE-index 411,61 407,58
CBS-koersindex 276,10 273,90
DowJones 3933,35 -20,53

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.l

abnamro c apr 65,00 416 2,20 2,10
abnamro psep 60,00 568 0,30 0,40
abnamro pj96 52,50 1600 2,30 2,30
aegn c okt 95,00 271 4,70 a 3,70
aegn c okt 100,00 537 1,60 1,30a
akzo cokt 220,00 297 2,80 1,80
bsw pokt 40,00 1490 4,80 5,00
bsw papr 37,50 2074 3,60 3,70
d/fl c scp 175,00 514 0,10 0,05
d/fl psep 175,00 654 1,50 2,50-
-d/fl psep 180,00 701 6,70 a 7,50
d/fl p scp 190,00 457 16,30 17,50
d/fl pdec 190,00 309 16,90 a 17,50
coc c scp 370,00 1313 41,50 b 37,00a
coc c scp 390,00 296 22,50 a 17,00a
coc csep 400,00 1051 12,00 6,90
coc c scp 405,00 814 6,90 b 1,90
coc c scp 410,00 1754 2,80 b 0,10
coc c scp 415,00 498 0,40 0,10
coc c okt 410,00 1068 9,50 6,60b
coc c okt 415,00 601 6,60 4,80a
coc c okt 420,00 1144 4,70 3,20
coc c okt 430,00 835 2,00 1,70
coc psep 405,00 404 0,10 o,loa
coc psep 410,00 2746 0,70 3,10
coc psep 415,00 2114 4,50 8,10
coc psep 420,00 1646 8,50 a 13,10-
-eoe pokt 400,00 1619 3,20 4,30b
coc pokt 405,00 806 4,40 6,00
coc pokt 410,00 1403 6,00 8,20
coc pokt 415,00 465 8,60 11,20b
coc pokt 420,00 523 11,50 14,50b
ing cokt 70,00 1010 7,80a 6,90
ing pokt 70,00 1000 0,20 0,20
kpbt cjan 55,00 440 1,80 2,00
kpbt pjan 50,00 1038 2,50 2,30
nut c feb 95,00 433 6,50 6,50
olie pokt 200,00 875 10,60 11,80
olie pokt 205,00 464 15,00a 16,00b
phil c scp 55,00 325 2,30 o,Boa
phil c okt 57,50 732 1,70 I,loa
phil c okt 60,00 298 0,70 0,50
phil cjan 65,00 1050 1,00 1,00
phil psep 57,50 1189 0,60 1,90
phil p okt 57,50 474 1,90 2,50
phil pjan 55,00 1290 2,20 2,60
tops psep 760,00 348 0,30 0,90a
tops psep 770,00 362 1,50 10,90a
tops p scp 780,00 279 8,50 a 20,80b
unil pokt 185,00 610 0,70 0,80

Goud en zilver
GOUD: onbewerkt 21,400-22,000, vorige
21,300-21,900, bewerkt 23,600 laten, vorige 23,500
laten.

ZILVER: onbewerkt 265-335, vorige 265-335, be-
werkt 380 laten, vorige 380 laten.

a=iaten g=bieden+ex.div.
b=bieden hslaten+ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan»bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie
’Gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen’

Mosa schrapt veertig banen
Van onze redactie economie

-j^ASTRICHT - Koninklijke Mosa bv in Maastricht schrapt,
lSt, llïl veertig banen. Dat heeft de directie gisteren bekend-
maakt. De bonden, waarmee de tegel- en porceleinfabriek
ij., jj^aanden onderhandelde, is met de reductie akkoord ge-
T<»|%. Gedwongen ontslagen zullen „zoveel mogelijk" worden
vinkomen. Garanties daarvoor kan geen van beide partijen
5i geven.
"V ...

en verdwijnen brj de wand-je! ab«ek w£»ar momenteel 370
(B ;Sen werken. Voor een mogelij-

■\ tje£orSanisatie by de porceleinfa-
iljK> Waar 140 mensen werkzaam
Pj^ Wordt momenteel een studie
jjy.cht. Alles by elkaar zijn er bij

■■■ Mosa bv in Maastricht
S\ "^nsen werkzaam.L,erste instantie wilde Mosa hon-
/ a schrappen. Na'
8*ij studie was opeens sprake van
> feL nen waarna het aantal te

LjPPen banen in overleg met de
)i,c en en de OR kon worden gere-

id 1% rd tot rond de zestiê- Toen de
o\, kken na de lente hervat wer-_ _ etl de economische vooruitzich-

ten voor Mosa positiever werden,
besloot de Maastrichtse porcelein-
en tegelfabriek eigener beweging
twintig van de voorgestelde zestig
te schrappen banen toch in stand te
houden.

Tijdens het overleg hebben de bon-
den en Mosa overeenstemming be-
reikt over een tweejarige cao. De in
het eerste jaar beschikbare ruimte
werd volgens een verklaring van de
directie 'ten volle' aangewend voor
het behoud van werkgelegenheid
bij de onderneming. In het tweede
jaarvan de cao kunnen de werkne-
mers een loonsverhoging tegemoet
zien van anderhalf procent.

Luxe voor zakenman

NS maken van
intercity een

’verwentrein’

UTRECHT - Met veel luxe pro-
beren de Nederlandse Spoorwe-
gen de zakenreiziger te verleiden
vaker de trein te nemen. Over
een halfjaar kunnen zij de 'ver-
wentrein' nemen voor de lange
afstanden. Daarvoor zal wel een
toeslag op het normale tarief
worden gevraagd; Het percenta-
ge is nog niet bekend.
De NS hebben deze week 4,9
miljoen gulden uitgetrokken
voor de ombouw van twaalf in-
tercity-rijtuigen tot verwenwa-
gons. De coupes krijgen comfor-

tabele vliegtuigstoelen, muziek
op de koptelefoon, een scherm
met actuele verkeersinformatie,
een speelhoekje voor de kinde-
ren en zachte vloerbedekking.
In de werkplaats Haarlem wordt
deze maand nog begonnen met

de verbouwing van vier eerste-
klas en acht tweedeklasrijtuigen.
Als het experiment een succes
blijkt, worden ook deandere 488
rijtuigen voor de lange afstand
verbouwd.
NS hebben er nooit een geheim
van gemaakt dat het lange af-
standvervoer een belangrijke
'melkkoe' is. Het is daarom van
groot belang vooral de zakenrei-
zigers te interesseren voor de
trein. Die maken per jaar 166
miljard kilometer, waarvan 6,5
procent met de trein.

" Tekening van het luxe interieurvan de verwentrein. Foto: gpd

Unilever weer in het offensief
DEN HAAG - Unilever start
volgende week een grote recla-
mecampagne op radio en tv om
het vertrouwen van de consu-
ment in Omo Power terug te
winnen. Winkelend publiek kan
uitzien naar voordeelbonnen en
een informatieboekje over het
omstreden wasmiddel. Het con-
cern zelf gelooft - ondanks een
vernietigend onderzoek van de
Consumentenbond - nog steeds
heilig in Omo Power.

„Reddingsoperatie? Welnee, ge-
woon marktondersteuning," rea-
geert een woordvoerder van
Unilever als gesteld wordt dat
met de campagne geprobeerd te
redden wat er teredden valt. „De
consument heeft vertrouwen in
Omo Power, dus van een red-
dingsoperatie is geen sprake. Wij
krijgen van consumenten nog
steeds veel positieve reacties op
ons produkt." Wel houdt de was-
middelengigant in de komende
campagne rekening met de kri-

tiek van de Consumentenbond.
Op welke manier, wil Unilever
niet kwijt. „Dat moet een verras-
sing blijven."
De komende reclamecampagne
is dezoveelste zet in de strijd om
Omo Power, die verdacht veel
weg heeft van een 'vuile' was-
middelenoorlog, begonnen door
aartsvijand Procter & Gamble.
Na de eerste versie van Omo Po-
wer kwam de afgelopen week
ook de vernieuwde formule on-
der vuur te liggen. Unilever
vecht bitter door en probeert via
de reclamecampagne de strijd in
zrjn voordeel te beslechten, om
zo de investering van minstens
800 miljoen gulden (300 miljoen
ontwikkelingskosten, 500 mil-
joenvoor reclame) te redden.
Het concern acht het niet nodig
het in opspraak geraakte pro-
dukt met een tegentest te onder-
steunen. „De test van de Consu-
mentenbond is éénvan de vele,"
zegt de woordvoerder van Unile-
ver.

Kousenfabrikant verwerft
meerderheid Akzo-garen

Van onze redactie economie

ARNHEM - Het Duitse concern
Textilwerke Deggendorf (TWD) zal
per 1 januari 1995 van Akzo Nobel
Faser 51 procent van de aandelen in
Kuagtextil overnemen.
TWD is een onderneming van de
Heinrich Kunert Gruppe met be-
drijven in Duitsland, Oostenrijk en
Portugal. De groep telde vorig jaar
ruim 4.000 medewerkers en behaal-
de een omzetvan 700 miljoen mark.
TWD is in de sector fijne kousen
één van de belangrijkste producen-
ten.
De Europese activiteiten van Akzo
Nobel op het gebied van gladde en
getextureerde polyestergarens voor
textiel zijn bij Kuagtextil onderge-
bracht. In Konz (nabij Trier), Ober-
bruch en Wuppertal werken 1.350
mensen. De omzet bedroeg vorig
jaar 300 miljoen mark. Binnenkort
wordt begonnen met een omvang-
rijk moderniserings- en rationalise-
ringsprogramma dat aanzienlijke
investeringen vergt.
Akzo Nobel heeft gisteren ook een
overeenkomst getekend voor de
verkoop van de Nobel-activiteiten
op het gebied van chemicaliën voor
de farmaceutische industrie aan

Cambrex Corporation in New Yer-
sey. „Hoewel deze sector op zich
een aantrekkelijke activiteit vormt,
zijn wij tot de slotsom gekomen dat
er onvoldoende draagkracht aanwe-
zig is voor integratie met onze acti-
viteiten." aldus Akzo Nobel.
Nobel's Pharma Chemistry omvat
bedrijven in Zweden, Milaan en ver-
koopmaatschappijen in Duitsland,
Engeland en de Verenigde Staten.
De omzet was vorig jaar 90 miljoen
dollar. Er werken circa 500 mensen.

(ADVERTENTIE)

Hel mooiste \m
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"De TwaalfProvinciën is geenszins 'de strenge controleur. Onze OR heeft
grondige studie verricht en een beslissende rol gespeeld hij de selectie.
De TwaalfProvinciën is objectief, rechtvaardig en hanteert als geen ander
de menselijke maat. Wij zijn uitstekend over ze te spreken."

Panasonic-Centre Nederland
msjimmm "¥■>*. M.M.A.M. Faria, directeur

» Jr. J De TwaalfProvinciën
ÉËk^

_
-y /W iIIUÜJ Landelijke Arbodienst N.V.

i

Een gezond bedrijfsleven verdient beter.
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Bingoprijswinnaars spelronde 2

C. Nöllgen Vullingsweg 97 Heerlen ’ 5000,-
J. Wijnen Kaalheidersteenweg 212 Kerkrade ’lOOO,-
M. van Tol Douvenrade 1006 Heerlen f 500,-
J. Huynen Florinstraat 2 Voerendaal ’ 250,-
A. van Rijswijk Canisiusstraat 26 Kerkrade ’ 100,-
M. Wings Diddenstraat 20 Simpelveld ’ 100,-
N. van Liere dr.Huntjensstraat 11 Ransdaal ’ 100,-
N. Snellen Emmaplein 4 Hoensbroek ’ 100,-
B. Senden Salviaplein3 Kerkrade ’ 100,-
L Koehoorn Aan Hiemstenrade 13 Sittard ’ 100,-
P. Creugers Grachtstraat 15 Schin op Geul ’ 100,-
M. Nix In het Diepebroek 58 Gulpen ’ 100,-
M. Schlösser van Itersonstraat 5 Landgraaf ’ 100,-
Y. Frissen Paadweg2sa Hoensbroek ’ 100,-
M. Lauvenberg Schovenhof 17 Heerlen ’ 100,-
B. Vaartjes Heerierbaan 143 Heerlen ’ 100,-
T. Lemmens F.Erenslaan 45 Landgraaf ’ 100,-
H. Hendrikx Aan de Schacht 27 Landgraaf ’ 100,-
A. Steyns Kasperenstraat 39 Kerkrade ’ 75,-
M. Peters Pr.Hendrikstraat 10 Landgraaf ’ 75,-
M. Rodermond Huls 99 Simpelveld ’ 75,-
H. Peeters Gansbeek39 Geleen ’ 75,-
J. de Haan F.Erenslaan 24 Landgraaf ’ 75,-
H. Huysmans Zijstraat 4 Simpelveld ’ 75,-
A. Smeets Putgatsl4 Nuth ’ 75,-
L. Bertrand Past.Sartonstraat 50 Valkenburg ’ 75,-
M. Brouns Grotestraat 34 Meers ’ 75,-
M. van Horck Schoolstraat 42 Grevenbicht ’ 75,-
A. Roth Hunzestraat 37 Heerlen ’ 75,-
A. Hamers Pastorijweg 55 Vijlen ’ 75,-
E. Bauwens Laurierstraat 575 Heerlen ’ 75,-
R. Schweighofer Matheusstraat 24 Heerlen ’ 75,-
L. Mertens Grachtstraat 6 Eys ’ 75,-
A. Berendsen Zonstraat 98 Kerkrade ’ 75,-
G. Schoonbrood Hoofdstraat 16 Landgraaf ’ 75,-
A. v.Hal Rukkerweg 51 Heerlen ’ 75,-
C. Esser Burg.Horstmansstraat 12 Hoensbroek ’ 75,-
E. Heuts Kerkraderweg 110 Heerlen ’ 75,-
C. Salden Aan de Bogen 10 Nieuwstadt ’ 50,-
C. Gouders Maastrichterlaan 248 Vaals ’ 50,-
M. Baggen J.v.Vondelstraat 33 Heerlen ’ 50,-
E. Geraets Casimirstraat 4 Hoensbroek ’ 50,-
M. Nierling Bernhardstraat 21 Beek ’ 50,-
J. Terpstra Past.Schleidenstraat 22 Hoensbroek ’ 50,-
J. Eggen A.Coolenstraat 7 Wylre ’ 50,-
J. Franssen Narcisstraat 31 Kerkrade ’ 50,-
J. SchrijnemaekersG.Gezellestraat27 Heerlen ’ 50,-
G. Lennartz Kleingraverstraat 211 Kerkrade ’ 50,-

Wickes-caissière krijgt vrijaf van haar chef
„Mevrouw, u heeft de hoofdprijs gewonnen!”

HEERLEN - Er zijn momenten waarop
een mens stil wordt. Dat overkwam Ellie
Nöllgen donderdagmiddag. De Wïckes-
caisssière wist echt niet meer hoe ze het
had. Hoofprijswinnares? Zij? Dit soort
dingen gebeurt toch alleen bij anderen.
Een diepe blos kleurde haar wangen, tot
plezier van de verzamelde collega's. Het
drong maar langzaam tot Ellie door.
VIJFDUIZEND gulden die echt helemaal
voor haar waren.!
Ellie speelt al lang het bingospel. VrouweFortu-
na stond echter nooit aan haar zijde. Toen een
mede-caissière'haar koffiepauze onderbrak en
Ellie naar de kassa's dirigeerde had de Heer-
lense zoiets van: leuk die vijfentwintig gulden.

Die houding veranderde als sneeuw voor een
voorjaarszonnetje. Bij het zien van de zware'
delegatie metfotograaf en de bloemen wist Ellie
dat er meer onder de hemel is dan vijfentwintig
gulden. „Oh, nee hè", stamelde zij toen Karel
van Knippenberg, hoofd pr- en promotie van het
Limburgs Dagblad, haar de verlossende mede-
deling deed: „Mevrouw, u heeft deze week de
hoofdprijs gewonnen."
En als je dan Ellie Nöllgen heet zou je je het
liefst willen verbergen met al dat geluk. Dat
deed zij dan ook. „Fotografeer de bloemen
maar", zei Ellie met gesmoorde stem vanachter
haar enorme ruiker. Zoveel aandacht en dan
ook nog met een foto in de krant!
Assistent-bedrijfsleider Schmetz die het tafereel
geamuseerd gadesloeg had een speciale ver-
rassing voor zijn medewerkster. „Voor mij is het

duidelijk. Aan haar heb ik vandaag niets meer.
Koopavond of niet. Ze heeft de verdere dag
vrij."
Ellie werd uitbundig gezoend door haar colle-
ga's en repte zich naar huis. Naar echtgenoot
Martin die er geen notie van had dat zijn vrouw
plotseling.vijfduizend gulden rijker geworden
was.

" Ellie Nöllgen met haar hoofdprijs. Die werd overhandigd door
hethoofd pr- en promotie, Karel van Knippenberg. Frans rade, " Trudy en Joep Wijnen: een zilveren paar meteen gouden rand.

FRANS RADE

Feest
Trudy en Joep Wijnen in Kerkrade vieren vol-
gende week hun 25-jarige huwelijksfeest. Een
zilveren paar met een gouden randje zou je
kunnen zeggen. Want beiden werden donder-
dag ook winnaars in de tweede ronde van het
bingospel. DUIZEND gulden waarmee je na-

tuurlijk het grote feest dat zij gaan vieren eXtr
cachet kunt geven.
„Ik sta te trillen op mijn benen", glunderde Truw
nadat ze de prijs gekregen had. „Ik kan u verze'

keren dat het geld héél goed van pas komt."
Trudy en Joep gaan maandag al een beefl
voorgenieten van hun zilveren huwelijksfeeS-
Tezamen met hun twee dochters en familia'^den gaan ze uit eten. „Wat zullen die meisje
verbaasd zijn", lachte Trudy.

Volgende week de derderonde. U heeft natuu'
lijk al kaarten in huis gehaald. Zo niet, dan kü^u die vandaag nog kopen bij u in debuurt. Wan
vergeet niet dat wij die Peugeot 306 XN in °laatste ronde absoluut kwijt moeten. Missend
wel aan u! j

Limburgs Dagblad

Volkswagen

VW GOLF GX 1.5, '83, ATS,
verlaagd, sunroof, spoilers, i.z.g.st. Telefoon 04459-2049.

Te koop VW GOLF GLD,
bwj. '80„ APK gekeurd. Tele-
foon: 045-216040.
Te koop VW GOLF 13 CL
bwj. '90, pr. ’13.750,-. Telef.
045-428803.

Te koop GOLF GTS, bwj.
'85, i.z.g.st. Telef. 04492-
-2999.
Te k. VW KEVER, bwj '62,
Engels model, event. te ruil
tegen Kharman Ghia C cou-
pé. Telef. 04455-2371.
Te k. KEVER, 1979, kleur
wit, opknapper, pr. ’ 750,-.
Telefoon 045-228598.
Te koop VW GOLF '79, i.g.
st., voorz. v. 2 nw. banden
en uitl., vr.pr. ’1.750,-. Tel.
04451-2572.
Weg. omst te koop VW
GOLF 1800 inj. 90 pk, bwj.
'91, km.st. 45.000. Tel. 043-
-475358 na 12.00 uur.
Te koop VW CABRIO, bwj.
'87, evt. mr. mog., vr.pr.

’ 18.750,-. S 045-724133.
Te k. VW CORRADO G6O
USA-uitv., kl. rood, bwj. 10-
-'9O, alle opties. g 043-640179.
VW PASSAT Variant CL 66
kw, metaalkleur, weinig ge-
lopen, in prima st., okt. '88.
Sanders b.v., Akerstr. 128,
Brunssum. 045-251644.
Te k. VW PASSAT Variant
I.Bi GT met vele extra's, bwj.
m.90. Tel. 045-220870.
VW JETTA GL, bwj. '81,
119.000 km., i.z.g.st., vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-461273.
Te koop VW KEVER 1300
bwj. '75, halfautom., kl.
groen, zeer mooi, weinig
km's, vr.pr. ’4.500,-. Tel.
04405-2556.
Te koop VW KEVER '82,
APK '95, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-253935.
Te koop GOLF cabrio bwj. 5-
90, 52.000 km, 98pk, stereo,
z.g.a.n. DM 17.000,-. Telef.
00-49.2419770121 (kantoor)
00-49.241528789 (privé).
Te koop GOLF GTi bwj. '86,
dikke bumpers, verlaagd,
alu. velgen, pr. n.o.t.k. Telef.
045-326841.
Te koop GOLF D, eind '83, i.
z.g.st. en div. onderdelen
Golf I + 11, goedkoop. Tele-
foon: 045-228971.
VW SANTANA bwj. '82, kl.
antracietmet., 75 PS,
190.000 km, pr. ’2.400,-.
045-462945.
Te k. GOLF GTi 16V bwj. '86,
duits kent., vr.pr. ’6.250,-.
Tel. 043-612580.
VW GOLF GTI, bwj. '84, kl.
antraciet, div. extra's, pr. n.o.
t.k. Telefoon 043-479109.
POLO Shopper 83, APK 9-
95, perfecte auto, ’2.750,-.
Tel. 046-376639.

KWALITEIT DUURT
HET LANGST:

l -^^»^^ WATERMATRASSEN

"■a'jjJOMJM^.M.injia
AQUALINIA WATERMATRASSEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ

TOfroRM^LEEFWORLD/TOfFORMCLASSIOUMBURCS HANDWERK
Woonboulevard Heerlen, ln de Cramer 168,Tel.: 045-754292
Akerstraat Noord 362. 6431 HX Hoensbroek, Tel.: 045-229191

GOLF GTi 16V diam.zw.,
zeer interes, pr., m. '89, z.g.
a.n. 046-583015.
VW SCIROCCO GTi, leren
inter., 15" sportvlgn., spoi-
lers, i.z.g.st., vr.pr. ’4.950,-.
bwj. '83. Tel. 045-352164.
Te koop GOLF II diesel,
150.000 km, ’4.600,-. Telef.
04493-4870.
Te koop VW TRANSPOR-
TER 1.6 Diesel Carravelle,
bwj. '85, APK aug. '95, vr.pr.
’4.250,-. Tel. 04492-5818.
GOLF 1.3 CL, '87, sportwie-
len, 1e lak, zeer mooi,
’6.950,-. Tel. 045-424128.
Te koop POLO C, bwj. '83,
APK 10-95, i.z.g.st.,
’2.600,-. Tel. 045-713791.
Te koop VW fJOLF 1.6 CL, i.
z.g.st., bwj. '85, ’5.500,-.
Telef.: 045-229584/224967.
VW GOLF GT 1800i, bwj.
'86, vraagprijs ’8.500,-. Te-
lefoon 046-374966.
Weg. aanschaf nieuwe auto
VW GOLF, mod.'B4, blauw-
met., get. glas, Blaupunkt
radio/cass. 045-327354
GOLF D 85, APK, rev. mo-
tor, 22.000 km, veel extra's,
zeer mooi, ’6.750,-. J. Pe-
tersstr. 2, Roosteren.
Te k. Volkswagen KEVER,
1973, kleur rood, t.e.a.b.
Grensstraat 80, Landgraaf.
Te koop VW JETTA met
APK op gas, ’700,-. Telef.
045-708674.

VW GOLF 1.3 C, bwj. '85,
div. extra's, wit, koppeling
defect./4.250,-. Tel.: 045-
-229584 of 224967.

Zastava
Te k. ZASTAVA 55L, '86,
112.164 km., wit, APK,
’400,-. Tel. 045-751374.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
DASSEN, aanhangwagens
fabr., verk., verh., onderd.,
rep. 8 045-455088/452501.
Te k. gevr. AANHANGWA-
GEN plm. 2.20mx1.25m.,
plm. 750 kg. laadvermogen.
Telefoon 04450-3329.
Te koop AANHANGWAGEN
2.00 x 1.20 x 0.35 mtr., in nw.
St. Telef. 045-251304.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfswagens

vensooMßaV.
MitsubishiL3OO 1990
Ford Transit 1991
Ford Transit + bank 1990
Nissan Cabstar open bak 1987
VW Pick-up 1988
VWPick-up 1987
VW Pick-up dubb. cabine 1988
Nissan Trader open bak 1991
Iveco Daily 4910 meubelbak 1991
Daflsoohuifbak 1981
Daf2loshuifbak..... 1981
Dodge Pick-up 4x4 1976
Mitsubishi L3OO 1990
Nissan Cabstar open bak _ 1988
Mercedes 207 bestel lang hoog 1981
Peugeot J5Van 1989
Eurocargo Iveco 80 ElB bak + klep 560x220 1992
MazdaE220 1987

Wijngaardsweg 62a, Heerlen
Hoensbroek. Tel. 045-720654, fax 045-725959.

Te koop ASTRA Van bwj. 3-
92. Tel. 046-513760.
BEDRIJFSAUTO'S in alle
uitvoeringen. W. Feijts
auto's, Vaesrade 61-63,

' Vaesrade. Tel. 045-243317.

MITSUBISHI L3OO D, lang
en hoog, bwj. '85, ’ 4.500,-. g
045-229584/224967.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires
In- en verkoop schade-auto's

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelen van

alle recente merken auto's. Tevens nieuwe trekhaken.
Haefland 20 (industrieterrein) Brunssum, 045-254482.

Geopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen, g 045-222675.
Te k. 220-Volt COMPRES-
SOR, 1 jr. oud, ’750,-. Tel.
045-216476/04492-3311.

Te koop diverse onderdelen
VW GOLF, bwj. '87. Tele-
foon: 045-423361.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren en scooters

Motoren
Honda CRB 600 '91; CB 650 '80

Kawasaki ZZR 600 '92; VN 1500 '90; GPZ 305 '86;
KZ 440 LTD '83

Suzuki GSX 750 F '90; GSX 400 E '87; DR 250 S '83
Yamaha FZR 600 '91 2x; Virago 535 '92; KT 350 '90;

FJ 1200 '86; RD 350 YPVS '83; RD 250 '78.
" Spronck Motorservice

Wilhelminalaan 31, Valkenburg. Telef. 04406-15020.
Te koop MOTORBANDEN
tegen scherpe prijzen. Ban-
denspecialist Abel, Reeweg
143, Landgraaf, g 045-
-314027.
Een motor huur je bij
Dreams MOTORVERHUUR.
Jongmansweg 39, Heerlen
Nrd. g 045-214942 of 06-
-52.759767 of 045-210575.
Te k. gevr. KOFFERSET,
universeel of voor Suzuki
GS 650 GT. g 04450-3307.

| Te koop SUZUKI GSX 600 F,
bouwjaar '94, in nw.st.,. ’13.800,-. Tel. 045-411451.
Te k. HONDA 750 Magna,: bwj. '83, opknapper, vr.pr.

1 ’4.900,-. Tel. 045-320202.
i Te k. HONDA XL 500 S, off. the raad, bwj. '81, pr.
’1.750,-. 045-228598.

\Te k. YAMAHA XJ 700 XS
i 20V, bwj. eind '88, i.z.g.st.

Telefoon 046-512701.

tf*aama%\^_ _^^^^^^^ a-s- zondag
in Sittard en Valkenburg

Profiteer van de vele extra aanbiedingen. zoNnar rcnocun

il ff y^jjoyp interieur
SITTARD VALKENBURG JJx _. , . Industriestraat 23 Reinaldstraat 1 /ilSlaapadviescentrum: |ndustriestraat 4 Mi

Te koop SUZUKI GSX 750
R, bwj. '87, vr.pr. ’10.500,-.
g045-216722.
Te k. BMW KlOO RS, bwj.
'88, zeer veel extra's. Tel.
045-710110.
Te koop YAMAHA KT 600,
bwj. '89, zeer mooi,

’ 5.500,-. g 045-723862.
Te koop HONDA XL 600 R, i.
z.g.st., nieuw blok. Tel. 045-
-258408.
Te koop HONDA KR 600,
1994, i.z.g.st. ’ 10.500,-.
Telef.: 04404-2400.
HONDA CBR 1000 F, bwj.
'89, kl. rood-wit, 40.000 km.,
pr. ’14.400,-. 04492-1346.
SUZUKI RF 600 R, bwj. '94.
pr. ’16.500,-. Garage
Swentibold. 04499-3300.

Te koop TRIKE Kawasaki
250 Prairie, z.g.a.n. 04405-
-3317.
Te koop ELECTRO-SCOO-
TER, bwj. '93, 4-wielig, z.g.a.
n. Tel. 046-581328.
Te koop CROSSMOTOR
bwj. '90, 250 cc, vr.pr.

’ 2.000,-. Tel. 046-526099.
SUZUKI LS 650 Savage,
bwj. '92, km.st. 11.000, kleur
zwart, vraagpr. ’ 8.000,-.
Tel. 045-222923.
Herfst-koopje! HONDA CBR
FZ 600, bwj. '91, 15.000 km,
in nw.st., vr.pr. ’ 13.500,-.
Moet weg! Tel. 045-421306.
Te k. wegens omst. heden
CROSSMOTOR Honda CR
250, bwj. '91; Honda CR 500,
bwj. '89. Tel. 045-216040.

Te koop YAMAHA KT 600 E
bwj. '90, 1e eig., 7.000 km.
Tel. 045-271544.
KAWA ZZR 600 '91, d.blauw,
i.z.g.st., moet weg! T.e.a.b.
Telefoon: 045-740340.

(Brom)fietsen
Nu grandioze OPRUIMING,
honderden guldens voordeel
op fietsen. Tweewielers
Math Salden, Limbricht-Sit-
tard.
Collectie '95 van diverse
merken reeds te bewonde-
ren in onze vernieuwde
showroom REKERS Bruns-
sum, tel. 045-252361.
Enorme korting op overjari-
ge FIETSEN. Rekers,
Brunssum. Tel. 045-252361.

Rekers Motoren Heerlen
Nu bij ons:

* Opruiming nieuwe motoren, hogekortingen -* Opruiming gebruikte motoren ook voor meeneemprip'
knalprijzenü ..

* Bezoek onze gigantische occasionhal, door lage inkw
prijzen van onze groothandel vindt u ze nergens gP6"

koper. Kom langs en overtuig u zelf.
* Voor kleding onze uitgebreide kledingshop met de

bekende merken zoals Shoei helmen en Dainese kled |ra'
en deskundige service.

* Dus kort, u moet bij Rekers zijn, Heerlen-Noord.
045-215375.

Te koop APRILIA Rally, bwj.
'93, i.z.g.st., met verz. pr.n.o.
t.k. Telef.: 04498-59465.
GIANT fietsen 1995 zijn bin-
nen. Model 1993 en 1994
speciale prijzen. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.

Te k. SNORFIETS
Citta Dizzy, H

J650-JeLyo^fr^7^j
Groot aantal 9eL
FIETSEN. Rekers, p

sum, tel. 045-252361^-^
zieverder pagina3"
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Op vertoon van de Countdown Card krijgt u 10% tot Kortom: vraag vandaag uw Countdown Card nog aan.
zelfs 20%korting bij tienduizenden winkels en gelegen- Voorfl. 42,50per jaarontvangt u uwpersoonlijke Count-
heden. Van cadeauwinkels tot CD-shops. Van modeza- down Card plus de Countdown Voordeelgids.
ken tot musea. Bij restaurants en rijscholen. Noemt u Voor Vrienden van het Limburgs Dagblad is de Count-
maarop. Overal terwereld ' . down Card nos voordeli-
kunt u uw kortingkaart —, . ger. Vrienden ontvangen
gebruiken. Maar laten we H^^A IUUWI I de Countdown Card voor
dicht bij huis beginnen: H^.H Sh^B / signaturé slechts fl. 10,-per jaar!
Limburg. Op de achter- /]^f^/}/^//f
kant van deze pagina ziet \\\W f /IJJi^^ Voof"VC^T
u een selectie van adres- ~ T"T ] . ,)H s^^^^^^P
sen in uw omgeving. De card number expires end of "
complete lijst vindtvin de JJ J JJJ j J UJ/ U U ' Bent u nog geen Vriend?

Countdown is a trademark of Countdown PLC
CountdownVoordeelgids II -—u_m__________m ■■ „ ■ ' ' Dan is dit het moment om
voor Limburg. f u aan te melden. U krijgt
Alleen al in Nederland krijgt u korting bij ruim 7.000 dan uw Countdown Card én Vriendenpas voor in totaal
adressen. Bij zon 250 musea en attractieparken. Bij zon één tientje thuisbezorgd.
800 restaurants. En wat dachtu vankorting opreizen en Vul nu de bon in. En profiteer van honderden guldens
vakanties? voordeel. Voor één tientje.

! JïiKWILmNG i
I □ Ik word lid van Countdown. Ik ben al Vriend van het Limburgs Dagblad, dus stuur mij de Countdown Card I

| plus gids voor maar/10,-. ' |
| Q Ik word lid van Countdown. En ik meld mij hierbij ook aan als lid van de vereniging 'Vrienden van het

Limburgs Dagblad. Daarom ontvang ik de Vriendenpas geheel gratis ên de Countdown Card plus gids voor’ 10,-.
I □ Ik word alleen lid van Countdown. Stuur mij de Countdown Card plus gids vcx>r’ 42,50

.
I X aankruisen wat van toepassing is
l I :*■ i
| Hierbij machtig ik Countdown Benelux in Weesp om éénmalig het hierboven aangekruiste bedrag van mijn |

I bank/girorekening af te schrijven.

I Naam zoals ik die op de card wens te zien

I Voorletters: I I I M/V Geb.datum:
| Straat: _________ Huisnr.: |

I Postcode/Plaats: v I, Telefoonnummer:

| Rekeningnummer:^ |(Storneringstermijn 30 dagen)

i "8 " i* _. * Countdown

..-§*£ _,
Stuur deze bon in een envelop zonderpostzegel naar:

Vereniging Vrienden van bet Limburgs Dagblad/Countdown, Antwoordnummer4072,6400 VC Heerlen.

II DE COUNTDOWN CARD MAAKT HET LEVEN EEN STUK GOEDKOPER



Maastrichtpresenteert toekomstig beleid

Noodopvang verslaafden
in tweede stadskantoor

Nederlandse Selfkanters eisen inspraak
SELFKANT - De 'buitenlanders' in de grensplaats Selfkant (waar
van de grootste groep bestaat uit de ruim 1100 Nederlanders) willer
meer inspraak in het gemeentelijk beleid. Daartoe willen ze na d<
volgende gemeenteraadsverkiezingen(over vier jaar) een Auslander
beirat instellen, een gekozen adviesorgaan dat naast de gemeente
raad functioneert. Bij de volgende verkiezingen zullen de buitenlan
ders naar verwachting ook hetkiesrecht krijgen.
Een zevental grensgemeenten kent al zon 'neven-raad', als vertegen
woordiging van groepen buitenlanders. In Selfkant is, gezien de ge
schiedenis, sprake van een iets andere situatie.
In de westelijkste gemeente van Duitsland is ruim een tiende van d(
bevolking (1100 van de 8700 inwoners) Nederlander. Selfkant wa:
van 1949 tot 1963 Nederlands, en werd vanuit Sittard bestuurd doo
burgemeester en landdrost Hub. Dassen.

Van onze verslaggever

j^STRICHT - Het Maastrichtse stadsbestuur heeft een
Van het tweede stadskantoor, gelegen aan de oprit van de

j 'helminabrug, bestemd tot noodopvang voor drugsverslaaf-
ifi ■ Op 7 oktober zal de computer-instructieruimte, die thans
J^omt, ingericht zijn voor de opvang van zon zestig zoge-
nde 'perspectiefloze' verslaafden. Zij zullen daar een kop
L'le en een eenvoudige maaltijd kunnen krijgen en gebruik

maken van de toilet- en wasgelegenheid.
L

V^voorziening, honderd vier-

'y tneter groot, zal dienst doen
\ ~eeri periode van zes maanden.
it zijn gisteren van
Insluit op de hoogte gesteld.
%erdag volSt nog een informa-
ü^nkomst om 21.15 uur in het

i|^. u°odvoorziening komt in de
\r van de hulpverleningsbussen
Ij^et CAD, die sinds de ontmi-
jdVan het junkenparkje langs de
'L *ijn ingezet. De noodvoorzie-

staat los van het opvangcen-
wiat in het naJaar aan de sint_
I v uusweg open gaat ten behoe-
■\;n verslaafden aan wie metha-'w°rdt verstrekt.L
it jp2es maanden de noodopvang
| ie* stadskantoor verdwijnt, zal
Wh Politie,:)urea'i aan de Prins
L "öpsingel een tijdelijke voot-

kt^M in gebruik worden geno-
[ ' komt op een terrein naast
% van Afcent, grootiL^rkante meter, waar porto-

geplaatst kunnen worden.
lit^itie en het CAD hebben deze

'e al eerder goedgekeurd. Ook
int?^ zijde van de bewoners van
V ter is weinig weerstand te
!.Ua^hten, omdat zij zelf deze mo-
!V0*heid als alternatief hebben

De tijdelijke voorziening
W ns **e inspraak worden bc-
'efreri. Medio 1996, wanneer de
t uWing dan wel nieuwbouw

van het politiebureau gereed zal
zijn, zal de tijdelijke voorziening ko-
men te vervallen. Dan zal 'hard
zicht' zijn op een definitieve voor-
ziening, zoals burgemeester Ph.
Houben, die de plannen gisteren
toelichtte, het noemde.

Rechter
Het is niet uitgesloten dat de Sint-
Pieternaren nog voor die tijd op-
nieuw in het geweer zullen komen,
want volgens de beleidsstukken
van het gemeentebestuur staat de
omstreden voormalige MTB-vesti-
ging aan de Prins Bisschopsingel
nog steeds op de nominatie; nu als
definitief opvangcentrum. Onlangs
wilden B en W in dat gebouwtje een
tijdelijk onderkomen scheppen,
maar de bevolking stapte woedend
naar de rechter. Met succes. Vol-
gens twee gerechtelijke instanties
bood het vigerende bestemmings-
plan onvoldoende ruimte voor de
herinrichtingvan het MTB-gebouw-
tje tot opvangcentrum voor ver-
slaafden. Kort nadat de gemeente
de lokatie had aangewezen, werd
brand gesticht in het gebouwtje.

Wat betreft het drugstoerisme deel-
de Houben gisteren mee dat er da-
gelijksnog een honderdtal verslaaf-
den van elders worden gesigna-
leerd. Dat waren er voor het invoe-
ren van de openbare ordemaatregel
soms 1500 per dag.

Eurode wil Duitse les in Kerkrade

ging geboden aan ruim vierdui-
zend kinderen in Nederland.
Als voorzitter van de Nederland-
se afdeling van Unicef mocht
Beelaerts van Blokland vijfdui-
zend gulden in ontvangst ne-
men. Humanitas maakte met de
overhandiging van het geld de
nauwe verbondheid tussen beide
instanties duidelijk. Zowel bij
Unicefals bij Humanitas staat de
zorg voor het kind centraal.

Van onze verslaggever

KERKRADE - Op basisschool
De Domaniale wordt donderdag
een proefles Duitse taal en cul-.
tuur gegeven aan in Kerkrade
wonende Duitsers. De les is een
gezamenlijk initiatief van de Eu-
rode-gemeenten Herzogenrath en
Kerkrade. Indien de proefles aan-
slaat, zullen nog dit schooljaar
Duitse leerkrachten op Kerkraad-

se scholen les geven aan de daar
wonende Duitsers.
Uit eenrecent onderzoek is geble-
ken dat dit jaar 490 kinderen van
in Kerkrade wonende Duitsers
naar scholen gaan in Herzogen-
rath. Daardoor ontstaat op de
Kerkraadse basisscholen een ca-
paciteitsoverschot. In Herzogen-
rath daarentegen kunnen de kin-
deren niet meer worden geplaatst
omdat daar bij de scholenplan-
ning geen rekening kan worden

(ADVERTENTIE)

EXP OSITIE IN HET ABP

Margiiehite Juhrissen
Arthur Puts É|

Margnerite Janussen verwerkt de éJÊi' ]Lj_
vergankelijke kanten yan het menselijk jKsr/ i.J^Sf
bestaan in keramische keelden. Steen- :' *
"vormen aitgeAold door de tand des .jjga

tijds inspireren naar. _^Ê

i Arthur Puts maakt, vaak manu- V \rV_\
mentale. linusnedes die mensen T^^___-**

Beiden exposeren tot en met 20 oktoker ■yys^rjr^3?
in ie hal van het Ahp nro/dkantoor. U\-.. j\2_y^
Oude Lindestraat 70 teHeerlen. /_/^S
De tentoonstelling is op werkdagen vrij MM _^K^__l

I IL_I

gehouden met de instroom van in
Nederland wonende leerlingen.
In Kerkrade bestaat de bevolking
voor tien procent uit burgers met
de Duitse nationaliteit. In sommi-
ge wijken, zoals Gracht en Nul-
land, ligt dit rond de twintig pro-
cent.
Met de Duitse proefles willen de
Eurode-gemeenten (Duitse) ou-
ders en kinderen alsmede docen-
ten en schoolbesturen kennis te
laten maken met de vorm en in-
houd van dit onderwijs.
Kerkraadse Duitsers sturen hun
kinderen overwegend naar Duitse

peuter-, kleuter- en basisscholen
met het oog op het vervolgonder-
wijs. Uit een Eurode-onderzoek is
echter gebleken dat Duitse ou-
ders bereid zijn hun kinderen
naar Nederlandse scholen te laten
gaan, mits een en ander goed is
geregeld.
De financiering van de lessen
komt grotendeels voor rekening
van de Duitse deelstaat Nord-
rhein-Westfalen.
De proefles in basisschool 'De
Dominale' aan de Feldbiss 210 in
Kerkrade-Zuid begint donderdag
om 19.00 uur.

Werktijden in AZM
weer overtreden
MAASTRICHT - Medewerkers van
de afdeling hartchirurgie van het Aca-
demisch Ziekenhuis Maastricht heb-
ben weer veel te lang gewerkt Dat is
gebleken uit een hercontrole door de
Dienst voor Inspectie en Informatie
(voormalige Arbeidsinspectie) die, en-
kele maanden geleden net voor de
zomerperiode, is uitgevoerd. De situa-
tie is volgens clustermanager J. de
Rooij van de dienst wei verbeterd na
de eerste overtreding, maar niet vol-
doende. De Dienst voor Inspectie en
Informatie heeft proces verbaal opge-
maakt. De zaak is nog niet in handen
van justitie gegeven. De hercontrole
heeft betrekking op een periode van
enkele maanden. Vorig jaarvoerde de
Arbeidsinspectie ook een onverwach-
te controle uit. Toen bleek dat de
werktijden behoorlijk overschreden
werden. De raad van bestuur van het
AZM heeft een schikking getroffen
met justitie. Het is gebruikelijk dat na
een geconstateerde overtreding een
hercontrole volgt.

Drugs gebracht
aan arrestant
MAASTRICHT - Een 30-jarige vrouw
uit Sint-Truiden is in Maastricht aan-
gehouden omdat zij harddrugs het
cellencomplex van het politiebureau
had binnengesmokkeld. In een beker
yoghurt werd drie gram heroïne ge-
vonden. Een arrestant die in een poli-
tiecel zit, mag voedsel van buiten
laten komen. Toen de drugs werden
ontdekt, was de bèzorgster ervan al-
weer vertrokken. Een volgende maal-
tijd die bezorgd werd voor dezelfde
arrestant, werd terdege gecontroleerd
en ook daarinzat (een gram) heroïne.
De vrouw diehet eten had afgeleverd,
werd op de parkeerplaats van het po-
litiebureau aangehouden. Bij het fouil-
leren werd in haar onderbroek nog
vier gram heroïne aangetroffen. Zij
werd ingesloten.

Congres afscheid
Sjef Dezaire
ROERMOND - Bestuurder Sjef De-
zaire van de Katholieke Onderwijs
Vakorganisatie (KOV) zal op zaterdag
24 september zijnwerkzaamheden na
een ambtsperiode van veertig jaarbe-
ëindigen. Ter gelegenheid daarvan
zal in De Oranjerie in Roermond een
congres worden gehouden, waar
CNV-voorzitter Anton Westerlaken en
de voorzitter van de NederlandseKa-
tholieke Schoolraad NKSR, prof. dr.
G. Brenninckmeijer, het woord voe-
ren. Zij gaan onder andere in op de rol
van de christelijke vakorganisatie en
het katholieke onderwijs. Het congres
begint om 10.15 uur en wordt om
12.00 uur afgesloten. Van 15.00 tot
17.00 uur wordt een receptie gehou-
den.

Extra geld voor
fusie Symbiose
MAASTRICHT - De nieuwe welzijns-
organisatie Symbiose, waarin volgend
jaar tien nu nog zelfstandige' welzijns-
instellingenopgaan, krijgt van de pro-
vincie 725.000 gulden extra om de
fusie gestalte te geven. De provincie
betaalt het geld uit een meevaller van
2,4 miljoen. Daarvan houdt de provin-
cie een half miljoen achter de hand
om dreigende rijksbezuinigingen op te
vangen. Verder trekt de provincie ex-
tra gelduit voor toerisme (vier ton), de
aankoop van natuurgebieden (twee
ton) en het herstel van de natuurlijke
loop van de Noordlimburgsebeek de
Niers (125.000 gulden).

Trein naar
Yomanda
MAASTRICHT/UTRECHT - Op alle
stations zijn vanaf 1 oktober combi-
kaarten te krijgen voor een rit per
trein, inclusief toegangskaan, voor
een optreden van het in Tiel gezeten
medium Yomanda. Om dit te 'vieren'
rijdt op 1 oktober eenmalig vanuit
Maastricht een speciale trein naar Tiel
met bezoekers voor hetrazend popu-
laire fenomeen. De zitplaatsen in de
speciale trein zijn volgens de Neder-
landse Spoorwegen 'gekocht' door de
stichting On Line, die de optredens
van de Tielse organiseert. De combi-
kaarten zijn te gebruiken op dinsdag,
donderdag en zondag, de dagen dat
de vrouw optreedt in de plaatselijke
evenementenhal.

Overval station
Beek-Elsloo
ELSLOO - Met een afleidingsma-
noeuvre heeft een gewapende man
gisteren een succesvolle overval ge-
pleegd op de kas van het NS-station
Beek-Elstoo. De lokettist van het sta-
tionnetje zag hoe buiten een man ver-
nielingen aan een auto pleegde. Hij
ging naar buiten om hem te somme-
ren daarmee op te houden. Toen trok
de vandaal een pistool waarmee hij
de NS-employee bedreigde en hem
dwong de inhoud van de kas te ge-
ven. Met een onbekend geldbedrag
ging hij er vervolgens vandoor.

o/z

DSM’braakt’weer
Tientallen klachten na storingen

Dubbel feest bij Humanitas
HEERLEN - P. Beelaerts van
Blokland, commissaris van de
koningin in Utrecht, opende gis-
termiddag het nieuwe hoofdkan-
toor van Stichting Humanitas
aan de Meezenbroekerweg 3 in
Heerlen.

Tegelijkertijd. onthulde burge-
meester Jef Pleumeekers de
nieuwe naam van het Humani-
tas-kinderdagverblijf aan de
Grasbroekerweg in Heerlen: 'Al-
les ki(d)ts'. Het dagverblijf biedt
plaats aan honderd kinderden in

de leeftijd tot twaalf jaar.
Humanitas is een van de groot-
ste landelijke aanbieders op het
gebied van kinderopvang. Met
450 medewerkers, zon zestig
dagverblijven en gastoudercen-
trales wordt onderdak en verzor-

IJj^^Von onze verslaggever ■- r£EN - Bij fabrieken van DSM
Slrj Jeen hebben zich gisteroch-
pih >

e storingen voorgedaan.
Jf 'braakten' de bedrijven poe-

l> dat volgens het chemiecon-
WoriSchadelijk is voor de ge-aeid.

Jty.l eede storing leidde tot veel

" L st in Krawinkel en omgeving.
}de ,aïften bij het bedrijf gisteren
W °°P van de dag zon veertig
<to, er> binnen, die vrijwel uitslui-
fUit ";trekking hadden op de twee-
\ 7?!°ot.
% e

'jf uur vrijdagmorgen deed
\ _etJ decomp voor, waarbij een

"e
n°ekende hoeveelheid poly-nP°eder naar buiten kwam.. ecomp loopt de druk in de
stieketel te hoog op, waarna

Sm als veiligheidsmaatregel
W'^isch ontlaadt.
V'J stootte de fabriek 750 kilo
Nei-6as uit. zes kilo polyetheen-
Yen dertig kilo roet. Het e-
?^e r

s vervloog; het witte poeder
Vj °et sloegen neer op het eigen
Sk ' ,2odat DSM daarover nau-
Os «lachten kreeg.
f\

Om kwart over negen kwam maxi-
maal anderhalve ton titaandioxide
(een soort kleurstof voor kunststof-
fen) vrij. Toen die stof bij de ABS-
fabriek van een voorraadwagen
naar een silo werd overgeblazen,
sprong een veiligheidsklep los, die
tien minuten heeft opengestaan. De
oorzaak van deze storing was een
verstopte filter.

Hoewel de meeste poeder van deze
fabriek neersloeg op het DSM-ter-
rein, kwam een deel terecht in de
omgeving. Dit witte tot lichtgrijze
poeder bedekte de geparkeerde
auto's. Volgens een woordvoerder
van DSM is het spul niet aggressief
en eenvoudig te verwijderen met
water.

De klachten over poeder op auto's
en dergelijke kwamen vooral uit de
buurten Vouersveld en Krawinkel.
Diverse klagers hebben een schade-
claim ingediend, maar de DSM-
zegsman kon gisteren nog geen be-
dragen noemen.

Begin dit jaar deed zich een serie
decomps voor. Sinds enige tijd is
dat niet meer voorgekomen.

Geringe vergoeding asielzoekers
/v^o_'an onze verslaggeverIta .
Sfj^SUM - Asielzoekers in de
Sg6nltl Brunssum en Spaubeek,
C 8e met inSang van 1 oktober
k^tg rin§e vergoeding voor ver-
As jWerkzaamheden. Bewoners
/fe e asielzoekersopvangcentra
fcQri daar huishoudelijk en
k rnll33^ werk verrichten, krij-
(Si^ et ingang van volgende

*i tween vergoeding van een gul-

ill^lrf m°gen asielzoekers geen
V%l *erk verrichten. Dat mogen
\^^genen die een officiële

—^■^■■>~...5~^--K.^^^<^>-ij
&')' cte geoefende M 'drinker komt %de kater %\ enkel /:?
stukken later %

■aysv punaise

vluchtelingenstatus hebben. De di-
rectie van de asielzoekerscentra
streeft er echter naar zoveel moge-
lijk bewoners bij de werkzaamhe-
den in huis te betrekken.

Directeur H. Boesten van de asiel-
zoekerscentra in Spaubeek en
Brunssum: „De mensen moeten iets
om handen hebben, ze vervelen
zich hier. Bovendien kijkt de over-
heid sinds enige tijd ook iets anders
tegen asielzoekers aan. Daar past
zelfwerkzaamheid en voorbereiding
op de Nederlandse samenleving na-
drukkelijk in." Het AZC in Schim-
mert kent vrijwilligers al enkele
weken een vergoeding toe.
Door het vrijwilligerswerk kunnen
asielzoekers hun wekelijks zakgeld
van dertig gulden verdubbelen tot
maximaal zestig gulden.

Sinds kort besteden de centra meer
aandacht aan Nederlands onder-
richt. Ook worden meer mogelijk-
heden voor zelfstudie geboden. De
bibliotheek wordt hiervoor binnen-
kort uitgebreid met enkele compu-
ters. Begin oktober openen de
AZC's in Brunssum en Spaubeek
informatiebalies waar asielzoekers
terecht kunnen met vragen over on-
der meer Nederlandse regelgeving.

" Circus Custers leverde een originele bijdrage aan de opening van het Humanitas-hoofdgebouw. Foto: DRIES linssen

(ADVERTENTIE) ~
f 5 000 -
je ZUlt Ze Li^b^Da3blad

maar winnen! \s^Bm~T
ledere week’ 10.000,- m^P^lkaan prijzen plus in de nwiija fi v-"
extra gratisronde de
superhoofdprijs

'_> 306 XN°t.w.’ 27.500,-. *,
Ot^^Jo^ Koop nu uw kaarten! Tlf, BW_9
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* iLaurence Stassen

Eric van Esser
Echt-Maaseik

17 september 1994
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Yvonne Schoon
en

Max Höppener
trouwen zaterdag
24 september 1994
om 14.30 uur in de

Minderbroederskerk,
Minderbroederssingel

15 te Roermond.

Receptie van
18.00-20.00uur in

café-restaurant
Oolderhof,

Groeneweg 2,
Ooi te Roermond.

Enige en algemene kennisgeving

t
Ik sta in God's huis alseen groene olijfboom,
vertrouw op Zijn goedheid voor immer.

Ps. 52
In dankbare herinnering aan haar persoon, le-
ven, zorg en liefde geven wy u kennis van het
overlyden van onze medezuster, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

zuster Maria Francisca
Petronella Maria Dohmen

lid van de congregatie
Arme Dienstmaagden van Jezus Christus

Voorzien van het heilig oliesel overleed zij op
78-jarige leeftijd te Geleen.

Geleen: Zusters Arme Dienstmaagden
van Jezus Christus
Familie Dohmen

6162 XJ Geleen, 15 september 1994
De Vaart 40
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben maandag 19 september a.s. om 14.00 uur in
de parochiekerk van het H. Hart van Jezus, Pa-
ters Ka_rmelieten, Rijksweg Noord te Geleen,
waarna de begrafenis op het kloosterkerkhofDe
Vaart 40 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wy overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zuster Francisca is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

Dankbetuiging
Voor uw medeleven in de vorm van bloemstuk-
ken, h. missen, uw aanwezigheid bij de kerk-
dienst en crematie, uw bezoek, brieven en tele-
fonische blyken van medeleven by het overly-
den van myn lieve man, onze vader, schoonva-
der en opa

Lou Scholtz
willen wy u allen van harte bedanken.

Louisa Scholtz-Höppener
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den in de parochiekerk van St.-Joseph te Wau-
bach op zondag 18 september aanstaande om
11.15 uur.

Pap
Ons leven moet verdergaan.
Een deel van ons is met je meegegaan.
In ons hart zul je altijdblijven voortbestaan.

Pap, ik mis je.

t
Door de tranen van dit uur,
sluipt de glimlach der herinnering.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend hebben wy afscheid geno-
men van mijn lieve man, schoonzoon, onze dier-
bare broer, schoonbroer, oom en neef

Wiel Delahaije
echtgenootvan

Mia Senden
Hy overleed voorzien van de h. sacramenten op
de leeftijd van 53 jaar.

Hulsberg: Mia Delahaije-Senden
Familie Delahaije
Familie Senden

6301 RJ Valkenburg, 15 september 1994.
Hekerweg 41.
Corr.-adres: Bernhardstraat 12,
6336 TN Hulsberg.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 20 september om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Clemens te Hulsberg waarna
de begrafenis zal plaatshebben op de algemene
begraafplaats Wissengracht aldaar.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
In de eucharistieviering van zondag 18 septem-
ber om 10.30 uur zal de dierbare overledene
herdacht worden in voornoemdekerk.
Wiel is opgebaard in de rouwkapel van het be-
jaardencentrumPanhuys te Hulsberg. Gelegen-
heid tot afscheid nemen dagelijks van 19.30 tot
20.00 uur.
Wilt u indien wy vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Met zeer grote verslagenheid namen wij kennis
van het plotselinge overlydenvan onze zeer ge-
waardeerde vriend en collega

Wiel Delahaije
Wij hebben Wiel leren kennen als een uiterst
waardevolle en collegiale medewerker en zullen
hem als zodanig altijd in herinnering houden.
Wij wensen Mia veel kracht en sterkte toe by
het dragen van dit zware verlies.

Collega's
Directorate Engineering en Housing
Schinnen

Met grote verslagenheid hebben wy kennis ge-
nomen van het overlijden van

Wiel Delahaije
Zijn hartelijke vriendschap zal steeds in onze
herinnering blijven voortleven.
Wy wensen Mia en de familie heel veel sterkte
toe.

Directie en medewerkers van
E.I.T. Nederland BV
Valkenburg a/d Geul

Valkenburg, 15 september 1994

t
Met grote verslagenheid laten wij u weten dat
plotseling is overleden onze dierbare

Frans Kempen
weduwnaarvan

Willy Cobben
Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar.

GodfriedKempen
FamilieKempen
Familie Cobben

13 september 1994.
Corr.adres: Anna Paulownahof 63,
5038 W Tilburg.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 19 september om 11.00 uur in
de parochiekerk van het H. Kruis aan de Sino-
pelstraat, hoek Lage Witsiebaan te Tilburg,
waarna de begrafenis plaatsvindt op de Centrale
Begraafplaats West aan de Hoflaan aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar vooraf gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
Papa is overgebracht naar het uitvaartcentrum
van Dela aan de Benatzkystraat 23 te Tilburg-
Noord, alwaar geen bezoek.
Wilt u, indien wy zyn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

tWie is een God, groot alsGod
Gij zijt de God, diewonderen werkt

psalm 77:14-15

In de volle overtuiging dat hij naar zy'n Schep-
per ging en wij elkaar zullen terugzien is van-
daag overleden mijn lieve man, onze onvergete-
lijke pap en opa

Hubertus Frans
Ludovicus Kleintjens
geboren te Heerlen op 21 juni 1939
overleden te Schimmert
op 16 september 1994
echtgenoot van

Elisabeth Maria
Hubertina Palmen
zyn kinderen en kleinkinderen:
Leon en Anita Kleintjens-Houwers
Johnen Brigitte Kleintjens-Blommers

Danny en Robin
Bas en Sandra Kleintjens-Hanna

Samantha en Nicky
Joost en ChantalKleintjens-Tijssen

Correspondentieadres: Langstraat 16a,
6333 CE Schimmert.
Huub ligt thuis opgebaard.Als u persoonlijk af-
scheid wilt nemen en ons wilt condoleren is dit
mogelijk op zondag 18 september van 15.00 tot
17.00 uur aan de Langstraat 16a te Schimmert.
De gezamenlijke dienst van de r.-k. kerk en
Evangelische Gemeente „De Ware Wijnstok" uit
Maastricht zal plaatshebben in de kerk van de
Remigiusparochie te Schimmert op dinsdag 20
september om 10.30 uur. Aansluitend vindt de
begrafenis plaats op de begraafplaats te Schim-
mert.
Avondmis op maandag a.s. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.

Met grote verslagenheid namen wy kennis van
het overlyden van ons mede-erebestuurslid

Hub Kleintjens
Hub, bedankt voor alleswatjevoor onze vereni-
ging hebt gedaan.
Wij wensen Lies en kinderen veel sterkte tij-
dens deze moeilijke tijden.

Het erebestuurvan
TTV Quick'72 Schimmert.

Met grote verslagenheid namen wij toch nog
onverwacht kennis van het overlyden van onze
voorzitter

Hub Kleintjens
Met name na de fusie was hij de drijvende
kracht om onze vereniging weer tot een hechte
gemeenschap te smeden.
Hub bedankt, we zullen jewerk voortzetten.
Lies en familie, veel sterkte by het verwerken
van dit grote verdriet.

Bestuur en leden van
TTV Quick'72 Schimmert.

Voor hetopgeven van familieberichten
voor de krant van maandag bestaat
gelegenheid op zondagmiddag tussen
15.00en 16.00 uur op ons hoofdkantoor, of
telefonisch uitsluitend op 045-739886.

LimburgsDagblad
In de Cramer 37, Heerlen

|-T^ GEVESTIGDI '-4&T C.G.I.
»■___ Centrum voor Groepsgerichte

Interactie
Communicatietraining voor het
bedrijfsleven en onderwijs
Groeps- en individuelecreatieve therapie
voor kinderen en volwassenen
Ontspanningstherapie

De Wingerd 41,6419 EM Heerlen
Tel. 045-712038

tMartijn Schroën,
2 1/. jaar, Vlasstraat

24c, 6093 EG Heyt-
huysen. De engelen-
mis wordt gehouden
zaterdag 17 septem-
berom 15.00 uur in de
H. Nicolaaskerk te
Heythuysen.

tßèr Deckers, 79
jaar, weduwnaar

van Mia Neijnens,
Verstraetenweg 205,
6001 JA Weert. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden maandag 19
september om 11.00
uur in de dekenale St.
-Martinuskerk te
Weert.

tKJ. Hundt, levens-
gezel van J.S.

Franssen. Verpleeg-
kliniek Klevarie,
Maastricht. Corr.
adres: Presantstr. 45
B, 6217 KT Maas-
tricht. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden op
dinsdag 20 september
a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.
Christoffel te Caberg-
Maastricht.

tJeu Voorst, echtge-
noot van Marie

Jongen, 77jaar, Edi-
sonstr. 43 Maastricht.
Op wens van de over-
ledene hebben de uit-
vaartdienst en crema-
tieplechtigheid in
besloten kring plaats-
gevonden.

t ;
Het regent zachtjes Soms ben ik de oudste
in mijn ogen en zij is het kind
en achter de wolken soms noem ik haar „moeder"
verschuilt zich de zon als ik erkenning vind.
als ik kijk Nu glimlacht ze zachtjes
naar die vrouw en ik zit naast haar neer
met haarkinderlijk wezen ik zoek in haar ogen
waarin, lang geleden maar het regent alweer
mijn leven begon. Christel Kuipers

In dankbaarheid voor hetgeen zij voor ons heeft betekend ge-
ven wy met droefheid kennis dat van ons is heengegaan myn
moeder, schoonmoeder, schoonzuster en tante

Marieche Wöltgens-Ritt
weduwevan

Arnold Wöltgens
Zij overleed voorzien van de h.h. sacramenten in de leeftijd van*~
jaar. ;

Kerkrade: Antoinette en SjefWallz-Wöltgelll
RamilieRitt tï
Familie Wöltgens e

16 september 1994.
Corr.-adres: Putgang 5, 6461 EK Kerkrade. U
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijksvan 18.00 tot 19.30 ui»li
in het mortuarium Schifferheide, Schifferheidestraat 7 te Kerkrade h
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden in de parochiekef,ll
van A. van Padua te Kerkrade-Bleijerheide op maandag 19 septefi
ber a.s. om 14.00 uur. il
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het crematorium
aan deImstenraderweg te Heerlen. ,(
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot schriftelijk cond°t
leren. Iq
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen gelieven de\
annonce als zodanig te beschouwen.1 i

i

t
Als liefde wonderen kon doen
en tranen doden wekken,
dan zou, mijn schat, niet morgen al,
de aarde jou bedekken.

Tot groot verdriet van ons allen is na een kort-
stondigeziekte in het St.-Elisabethziekenhuis te
Tilburg overleden onze lieve vriend, zoon,
broer, oom en neef

Wim Nuyens
* 30 juli 1947 t 15 september 1994

Tilburg: Henkvan de Sande
Heerlen: JankeNuyens-Fontein
Boxtel: Dick Nuyens

LilianNuyens-van Rossum
Nemo

Heerlen: Marjo van Geffen-Nuyens
Leon van Geffen
Cécile, Jules

Roermond: John Nuyens
Els Nuyens-Brandt
Anoek, Milou, Geert,Kamiel

Maastricht: Bets Nuyens
Nijmegen: Miek Nuyens

Canada: Famile Nuyens
Familie Spekkens

Corr.-adres: St.-Annaplein 20,
5038 TV Tilburg.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 19 september om 12.00 uur in
de parochiekerk van de H. Dionysius, Heike,
Stadhuisplein, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op het r.-k. kerkhof aan de Bredaseweg.
Samenkomst in de kerk.
Voor Wim wordt zondag om 19.00 uur een
avondwake gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is overgebracht naar de rouwka-
mer van het uitvaartcentrum Beneluxlaan 75,
alwaar geen bezoek.
Condoleren door tekenen van het register voor
de uitvaartdienst in de kerk.
Na afloop van de begrafenis nodigenwij u uit in
restaurant De Postelse Hoeve, Dr. Deelenlaan
10 te Tilburg.

I.v.m. wegvallen vermelding in telefoongids 1994
Diergeneeskundig centrum

j Op dn Diek \
Parklaan 28 Sittard |

tel. 046-512417 y
Dierenartsen: Benders, Franken, Maass, <Y°Maass-Venselaar en Quax

Dag an nacht bereikbaar

t :
Bedroefd om het scheiden, maar dankbaar*
het vele goede dat hij ons heeft gegeven lc'i
wij u kennis dat heden van ons is heenge!>'
mijn lieve man, onze fijne vader, schoonva11
opa en overgrootvader, broer, zwager, ooi"1
neef e

Hansi Bernardi !
echtgenoot van

Mientje van Hoorn
Hy overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Hoensbroek: Mientje Bernardi-van Hoof"
Oirsbeek: Emilio en Ine

Giovanni en Mart
Patricia

Hoensbroek: Tonny en Anita
Miranda en Roger, Jordy
Melanja

Hoensbroek: Lydia en Jean
Angelo
Nataly
FamilieBernardi
Familie van Hoorn

6431 MJ Hoensbroek, 16 september 1994.
Pannenberg 157.
De afscheidsdienst waarna crematie zal wof'
gehouden op maandag 19 september om "
uur in de aula van het crematorium in He£f
Imstenraderweg 10.
Samenkomst vanaf 14.10 uur in de ontvaw
mer van het crematorium met gelegenheid
schriftelijk condoleren.
Hansi is opgebaard in het uitvaartcentrum "
in Heerlen Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot rouwbezoek zaterdag en 'dag van 17.00 tot 18.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kenn^ving te zenden deze annonce als zodanig
schouwen.I 1 4

Veranda dakplaat

Omi«ff3l7o®[/D" ■
l|L^—r^M^t-a life I ■—■ "»-"_^~"V^' 1 I

Gegarandeerd onbreekbaar en blijvend I ,_\fy
helder, bv. voorpergola's, j\ mg

verandabouw, carports, il üL W^terrasoverkappingen yflrXï/JI 'Eventueel met bijpassend /liuj__t
bevestigingsmateriaal. .A IJ \rJ\Met 10 jaar verzekerde garantie iUmr^r

MESTEROM, Prinses Ireneweg 6. RiKtBunde. Tel. 043-645959. U MóT
Showroom geopend: woensdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag van W
13.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van ■ »*J
10.00 tot 16.00 uur.

1 U

Lezing met waarschuwing
ding en derol die de illegale pers
tijdens de oorlog toebedacht aan
Nederland. Hy waarschuwde
voor het gevaar dat Nederlandin
zowel de Westerse als de wereld-
economie aan de zijlijn wordt
gezet.

Eis medisch onderzoel
bij promillage van 2

van een verenigd Europa eIL
haar democratieën had betej
die economisch al maar S|j
worden. „Bij open grenzen took een opening van de geS
een afbouw van vooroordele^meende hij. „En dat is ook t*
ma methode om het opkoi^
rechts-radicalisme in te datf*l^Een luid applaus onderstreep,
instemming met deze visie
vroeger zo vijandige kamp. I

Duitser spreekt bevrijders in kerk Simpelveld to
SIMPELVELD - In tegenstelling
tot de algemene trend van de bevrij-
dingsfeestvieringen in Limburg
hadden de Oranje-comités in de ge-
meente Simpelveld gisteravond tij-
dens een dienst in de parochiekerk
ook een jongeDuitser uit Aken, die
sinds kort in Simpelveld woont, als
spreker uitgenodigd.
Onder het toeziend oog van gene-
raal Harjehausen en drie andere
Amerikaanse oorlogsveteranen van

de Red Horse-divisie zei Arnd Jan-
sen in het Nederlands zeer door
deze invitatie verrast te zijn. „Er
kwam een zekere verontrusting
over me: moest ik alsDuitser die na
de Tweede Wereldoorlog geboren is
mijn gedachten laten gaan bij een
volk dat zo onder de Nazi-praktij-
ken geleden heeft? Is dat wel het
goede moment? vroeg ik mij af."
Jansen betoogde dat het einde van
de Hitler-dictatuur ook de geboorte

SITTARD - „Voor de Europese
Unie is het spreken door één
mond meer een kwestie van om-,
slachtigheid dan een van slag-
vaardigheid." Dat zei prof. H.J.
Neuman, voormalig directeur
van het Nederlands Instituut
voor Internationale Betrekkin-
gen 'Clingendael' gistermiddag
tijdens de academische zitting in
de Sittardse stadsschouwburg.

In het kader van 'Sittard 50 jaar
bevrijd' sprak hy over de to\ van
Nederland op nationaal en inter-
nationaal niveau sinds de bevry-

Als voorbeeld gaf hy de 'kwestie
Korfu', waarbij het voorzitter-
schapvan deEuropese Commis-
sie aan de neus van voormalig

hotels. „Toen de Amerikanen
kwamen, bezetten die de school.
Maar dat kon je geen bezetten
noemen. Wij gaven les in de fiet-
senkelder onder de school. Dat
waren grote klassen, want er
werden steeds meer mensen be-
vrijd. Eén keer ontdekte ik in die
massa een muis. Ik ben bang
voor muizen, maar ik zei niets.
Stel je voor dat die hele kelder
op zn kop zou staan. Dat be-
schouw ik nog steeds als mijn
grootste persoonlijke helden-
oorlogsdaad!"

Tydens de zitting was er ook tijd
voor een luchtige noot. Op sma-
kelijke wijze wist drs. J. Oremus,
jarenlang leraar natuurkunde in
Sittard, te vertellen over de im-
provisatietalenten van de school
tijdens de bezetting. Nadat de
Duitse troepen de school in be-
slag namen, werd er onder ande-
re les gegeven in restaurants en

premier Ruud Lubbers voorbij
ging.

De Maastrichtenaar beklaagd j
hierover bij de minister va"^keer en Waterstaat maar da» ,
tevergeefs. Bij chauffeurs fl^ji
promillage van 2 wordt met^coholverslaving vermoed. *.
gevallen raakt de bestuurde t

rybewijs kwyt. In derèchtsz 3 (
de Raad van State die diend*
juli haalde de Maastrichter»3 (<
nieuw bakzeil. Hy zei het nJ
lijk te vinden dat juist hij er d \
politie uit was gepikt terwijl 9
veel automobilisten zijn d*eJ
raak drinken. De afdeling beS»
rechtspraak heeft dit beroep °gelijkheidsbeginsel verworP^

DEN HAAG/MAASTRICHT - Een
keer in de auto aangehouden wor-
den met een alcoholpromillage van
2 ofmeer kan een verplichting ople-
veren tot een gezondheidsonder-
zoek dat vervolgens kan leiden tot
intrekking van het rybewijs.
Zo luidt een al langer bestaande
richtlijn van het ministerievan Ver-
keer en Waterstaat die door de
hoogste rechter in dit soort kwes-
ties, de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, pre-
cies zo wordt toegepast. Dit is
gebleken in de rechtszaak bij de
Raad van State van een vijftigjarige
Maastrichtenaar die op 14 novem-
ber 1987 door de Maastrichtse poli-
tie in de auto werd betrapt met een
bloedalcoholgehalte van 2 promille.
Behalve een proces-verbaal kreeg

de man van de politie de op
om naar een arts te gaan dJ*j
moest testen op zijn rijvaardJ»

Nieuwe centrale
voor praatpalen
HASSELT - In het
provinciaal hoofd-
kwartier van de
rijkswacht in Hasselt
is een nieuwe praat-
palencentrale in ge-
bruik genomen.
Deze centrale staat
in verbinding met de
118 praatpalen, die
langs het Limburgse
gedeelte van de
autowegen E314/A2
en E313/Al3 staan.
Al deze palen wor-
den nog vóór het
einde van het jaar
vernieuwd.

De nieuwe compu-
tergestuurde centra-
le vervangt een ver-
ouderd systeem, dat
sinds 1976 in dienst
was. De rijkswachter
die een oproep ont-
vangt, krijgt meteen
op het computer-
scherm alle informa-
tie over de plaats,
waar de praatpaal
gelegen is. Op een
afzonderlijk scherm
kan hij de nuttige in-
lichtingen aflezen
over alle aldaar be-
voegde hulp-, orde-

en pechdiensten.
De Vlaamse minister
van Openbare Wer-
ken, Theo 'Kelchter-
mans, kondigde
donderdag by de in-
gebruikname van de
nieuwe centrale aan
dat ook langs druk-
ke provinciale we-
gen praatpalen ge-
plaatst zullen wor-
den. Vermoedelijk
zullen die aangeslo-
ten worden op het
telefoonnet van Bel-
gacom. In Vlaande-
ren zijn momenteel
vijf praatpaalcentra-
les in bedrijf, een per
provincie. Hierop
zijn 1.008 palen aan-
gesloten, waar jaar-
üjks 3.500 oproepen
worden gedaan.

Minister Ritzen komt
hogescholen tegemoet
HEERLEN - Minister Ritzen is be-
reid hogescholen die kampen met
minder eerstejaars studenten als ge-
volg van lotingsperikelen, en die
daardoor subsidie dreigenmis te lo-
pen, enigszins tegemoet te komen.
Hij stelt voor de teldatum op basis
waarvan bekostiging plaatsvindt, in
voorkomende gevallen van 1 okto-
ber naar 1 november te verschui-
ven. Dat heeft hij devereniging van
hogescholen, de HBO-Raad, giste-
ren laten weten.

In Limburg kampt met name de
Hogeschool Heerlen met proble-
men omdat voor een aantal oplei-
dingen, waarvoor andere jaren vol-
doende belangstelling was, nu te

weinig studenten zyn aangemeld.
De Hogeschool Sittard wordt juist
overspoeld met eerstejaarsstuden-
ten die elders niet terecht kunnen.
Sittard kan de studenten niet wei-
geren omdat voor verschillende op-
leidingen geen numerus fixus is
vastgesteld.

Ritzen voelt er niets voor om by de
bekostiging uit te gaan van de tevo-
ren vastgestelde instroomcapaciteit,
zoals de HBO-Raad wil. Dat ver-
draagt zich niet met de wet, aldus
Ritzens voornaamste bezwaar.

De problemen gelden de studierich-
tingen waarvoor een studentenstop
geldt, zoals toerisme, fysiotherapie

en logopedie. De loting, die dit stu-
diejaar voor het eerst wordt uitge-
voerd door de Informatie Beheer
Groep (IBG) in Groningen, verloopt
volgens de hogescholen veel te
traag. Dat leidt ertoe dat studenten
de lotingsuitslag niet afwachten en
alsnog kiezen voor een opleiding
waarvoor geen fixus geldt.

Ritzen erkent de problemen, maar
volgens hem zijn die vooral te wij-
ten aan 'het feit' dat ingelote stu-
denten die geen gebruik willen
maken van hun plaatsingsbewijs dit
veel te laat melden. Daardoor kun-
nen nieuwe plaatsingsbewijzen aan
uitgelote studenten niet tydig wor-
den uitgereikt.

Inmiddels hebben hogescholen en
de IBG afgesproken een actief wer-
vingsbeleid te voeren om de open
plaatsen alsnog op te vullen. Dat
gebeurt onder andere via adverten-
ties in kranten en bladen. De laatste
lotingsronde is op 25 september.
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Toch steun VVV na tumultueus en bizar marathon-debat

’Belachelijkheid ten top’

CDA en GS ten onder in
historische’Statenslag’

" Constant de Waal
...bakzeil...

Ordebevel
Wat is er mis in Zuid-Lim-
burg? Maastricht vaardigt
op 15 juli een noodbevel uit
tegen de drugsoverlast.
Heerlen doet hetnu met een
openbaar ordebevel iets
kalmer aan, maar nog
steeds is sprake van een
paardemiddel waarbij de-
mocratische rechten opzij
gezet kunnen worden.

Het doel: zorgen dat de drugs- en prostitutie-overlast weer binnen
de perken blijft, zorgen dat de gewone burger niet zonder angst-
gevoelens 'zijn' NS-station kan betreden. De overlast is ook Heer-
len boven het hoofd gegroeid, zo blijkt uit de afkondiging van het
ordebevel. Als burgemeester Pleumeekers deze maatregel had
kunnen vermijden, had hij het gedaan. De gemeente had liever
voor een beleid gekozen, dat het simpele 'law and order' te boven
gaat.

Nu is echter - terecht — het ordebevel afgekondigd. De overlast
is de laatste maanden alleen maar groter geworden, de sfeer in
een deel van Heerlen steeds grimmiger. De gebeurtenissen dreig-
den - ook doortoedoen van actiesvan boze burgers - uit de hand
te lopen.
Gemeenten als Heerlen en Maastricht bereiken echter de grenzen
van wat zij nog kunnen doen. Een belangrijk deel van de overlast
komt uit de buurlanden, en daar hebben de Limburgse gemeenten
geen greep op. Dat vergt, zo merkt Pleumeekers terecht op, een
internationaal antwoord. Daarvoor is de hulp van het kabinet no-
dig. Dat moet met Duitsland en België gaan praten over de af-
stemming van het beleid.
Duidelijk is ook dat het beleid dat tot nu toe in Nederland werd
gevoerd óm de drugsoverlast te beperken, onvoldoende heeft ge-
werkt. Ook daar ligt een taak voor het kabinet. Het antwoord
moet niet alleen liggen in de sfeer van grotere mogelijkheden voor
justitieom effectiever tegen dealers op te kunnen treden. Repressief
beleid alleen lost niets op.: _!_>

v^Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 1

Van onze redactie economie

Vervolg van pagina 1

" De vervoersbonden CNV en FNV overhandigden gisteren bij wijze van protest tegen de aanbesteding nep-offertes aan
Rijkswaterstaat. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Piet Neus blijft steevast ontkennnen
Reis naar Parijs deels
op kosten ondernemers

Vervolg van pagina 1

MAASTRICHT - Ook zou
Neus de kosten van een reisje
naar Parijs gedeeltelijk heb-
ben laten betalen door onder-
nemers, die voor al die 'goede
daden' een voorkeursbehan-
deling bij het verwerven van
opdrachten van de gemeente
Maastricht konden krijgen, of
dank zij de ingrepen van Neus
ineen heel laat stadium alsnog
hebben kunnen meedingen
naar werk.
Neus heeft steeds ontkend te heb-
ben gereisd op kosten van bedrij-
ven. De verbouwingskosten met
name aan aannemer Tillie zou hij,
zo hield hij bij de Fiod vol, toen de
openstaande rekeningen ontdekt
werden, nog niet betaald hebben.

Volgens het Openbaar Ministerie
heeft de aannemer de verbouwing
aan de woning van Neus voor bijna
30 mille onder de kostprijs verricht,
althans op een of andere manier dit

bedrag niet in rekening gebracht,
en deed ook loodgieterHogenboom
een duit in het zakje door voor acht.
mille onder de prijs te werken. Ten-
slotte leverde volgens de aanklacht
ook J. Hoen van installatiebedrijf
Melotte bv werk dat volgens justitie
bijna vier mille gunstiger uitviel
voor de wethouder.

Opvallend en ook als element in de
aanklacht verwerkt, aldus justitie,
waren de innige vriendschapsban-
den die Neus onderhield met onder
andere de heren Tillie en Hogen-
boom. Dat kwam tot uitdrukking in
de uitnodiging die de heren en hun
partners kregen om Neus te verge-
zellen naar de wijnfeesten in Eguis-
heim. Neus ging daar als officiële
vertegenwoordiger van Maastricht
heen omdat de gemeente vriend-
schapsbanden onderhoudt met die
stad.

Neus heeft in 1990, zo zegt justitie,
ook geknoeid met zijn autodeclara-
ties. Hij zou zijn secretaresse een
valse rekening voor 1020 dienstkilo-
meters hebben laten indienen, die
hij met zijn eigen auto gemaakt zou
hebben.

VSL loopt gevaar
de bus te missen

Vancom Nederland bv in Amster-
dam. Dat is een rechtstreekse
dochter Vancom Transpbrtation
Ine. uit Illinois, eigendom van de
Amerikaanse miljonair Peter Hui-
zinga. Deze nazaat van Nederland-
se emigranten ziet big business in
het Nederlandse personenvervoer.
Hij wil dat op de bekende grootse
Amerikaanse wijze aanpakken. De
bonden vrezen echter dat de flexi-
bele Amerikaanse aanpak vooral
ten koste zal gaan van de rechten
van het personeel.

voor het busvervoer in het zuid-
westelijkste stukje van Limburg.
Het bedrijf dat met dat geld het
beste openbaar vervoer weet op te
zetten, maakt de meeste kans de
concessie te bemachtigen.

"t^ASTRICHT - De Lim-
Jgse WV krijgt van de.°vincie volgend jaar tóch
■^erlangde 1,6 miljoen gul-

'^subsidie. Na een bizar en.■^ultueus verlopen mara-
r^debat, vol babylonische
1,aakverwarringen enn rst rumoerige schorsin-
'Z 1» dwong een krappe Sta-

n^eerderheid zowel het
i e§e van Gedeputeerde
o-l len als de doorgaans op-
efachtige CDA-fractie op
L^iieën. Met als tastbaarLultaat voor de VVV-Lim-
'j.S dat de provinciale sub-le in 1995 alsnog drie ton
£er uitvalt dan door GS -F steun van het CDA - tot

? hiaal toe in gespierde
.'^as voorgesteld.

itI - extra steun is niet alleen vol-
( s de VW maar ook volgens
>3 VVD, D66, PNL, Groen-

r]s.en de fractie Veugen onont-,
i üJk om de geplande 'Lim-
Ütp

r °motie' in met name het
U^^and te kunnen uitvoeren.
to^ ie buitenland-promotie van
fis rg als toeristische trekpleis-
j..

vanaf volgend jaarbijzonder
J^kkelijk, omdat het Natio-
lt ,öureau voor Toerisme (NBT)

'1 K°r Provincie en bedrijfsle-
fd TJJccngebrachte budget zal

Dat betekent dat dev°ordit doel in totaal 1,2 mil-
Sulden kan besteden.

■ke sde hoog opgelopen poli-
jc.. druk van zes van de zeven■a)yes - die alleen samen een

lJ*e meerderheid vormen zon-iet CDA, hetgeen in de Lim-
ios*e Staten zelden of nooit
ürd| °mt ~ voelde CDA-gedepu-

e Constant de Waal er lange
6(j lets voor om bakzeil te halen.

bleef hameren op de eis
\fy*et college dat de provinciale
jj eerst maar eens alle beschik-
ij, . 'financiële en organisatori-
ty' Mogelijkheden 'ten volle'scl °enutten. Vooral het toeris-
jor °edrijfsleven zelf, aangevuld
H .^e Europese structuurfond-
_jL an en moet volgens De Waal
t^ eens wat steviger in de bus
Me w bovendien kan de provin-
ge VVV in de ogen van het col-
li^ eetl hoop extra daadkracht
irrj en door veel nauwer te gaan

met haar lokale ves-
iri,°en- „En met die 1,3 miljoen
e v^s moet de VVV redelijk uitoeten kunnen."

Zuidooster. Daardoor is VSL
straks ook in staat om meer maat-
werk te leveren en efficiënter te
werken. Bijvoorbeeld door op stil-
lere tijden luxe zespersoons taxi-
busjes in te zetten of op onrenda-
bele lijnen met belbussen te gaan
rijden.

MAASTRICHT - De VSL-bus
heeft vertraging. Tien minuten la-
ter dan het programma van de
Vervoersbond FNV aangeeft, arri-
veert de bus bij het kantoor van
Rijkswaterstaat Limburg. Zon 45
VSL-personeelsleden stappen uit,
die tegen de openbare aanbeste-
dingkomen demonstreren. Ze zijn
bang dat ze hun baan verliezen als
VSL op 25 november bij de gun-
ning niet als eerste uit de bus
komt. Het bedrijf dat de komende
vier jaar bij wijze van proef het
busvervoer in het gebied tussen
Valkenburg, Maastricht en de Bel-
gische grens mag verzorgen, is
niet verplicht de circa 42 betrok-
ken VSL-werknemers over te
nemen. Aantal Maastrichtse cafés

wil decibels opschroeven

Gistermiddag brachten de ver-
voersbonden van CNV en FNV
daarom bij wijze van protest een
nep-offerte uit. Daarin wordt be-
toogd dat de proeï 'de belachelijk-
heid ten top' is. Met de aanbeste-
ding wordt volgens FNV-woord-
voerder Krol de tijd vijftig jaar
teruggezet. Krol: „De reiziger
heeft alleen maar last van de ver-
snippering van het openbaar ver-
voergebied. Er worden geen eisen
gesteld aan het materieel, dus het
is de vraag of gehandicapten nog
wel kunnen reizen. Er worden
geen eisen gesteld aan de arbeids-
voorwaarden, zodat het personeel
de sluitpost van de begroting
vormt."

Als VSL de strijd verliest, vreest
Krol dat het VSL-personeel niet
door de nieuwe concessiehouder
wordt overgenomen. In dat geval
is het de vraag hoe rijvaardig de
niet-VSL chauffeurs zijn. „Zo
dreigt kwalitatief goed openbaar
vervoer verloren te gaan. Volgens
de normen van Maij kan zelfs de
vakbond met dertien oude auto-
bussen zo aan de slag."

pensatie in aanmerking moetei
komen. Dat vindt tenminste cci
woordvoerder van Horeca Neder
land.

tic komt voor sommige Maastricht
se cafés, zouden de eigenaren die a
fors hebben geïnvesteerdvoor eom

Ervaring
Natuurlijk heeft VSL zelf een of-
ferte ingediend. Het bedrijf heeft
immers jarenlangeervaring in het
betreffende gebied en heeft alle
mensen en middelen die voor het
busvervoer nodig zijn. Maar wat
VSL tot nu toe als vervoerder
heeft gepresteerd, is niet voldoen-
de. Als de streekvervoerder voor
de concessie in aanmerking wil
komen, zal toch het een en ander
moeten verbeteren op bijvoor-
beeld het gebied van lijnen,
dienstregelingen, opstappunten
en service, laat medewerker Hub
Winter van Rijkswaterstaat door-
schemeren.

lardhandig
J^tef kreeë daarbij stevige rug-

van CDA-fractievoorman
''tih* Eurlings. Die wreef de

*r rtUrBse VW hardhandig on-
,^n neus dat deze 'nog altijd,
/örfnt' samenhangend netwerk

»H ■ »Ze is eigenlijk niet meer
m. t.etl net van autonome kanto-
i \,a n dat is onaanvaardbaar. Het

Vy> l^eeën een: öf twee streek-
Vi/ S. één echte provinciale
b taf ,u als provincie extra geld
%. st

el leggen, is de weg van de
H e 'e Weerstand. Laat de VVV
&0 st maar eens gaan werken

betere structuur en af-
e sla lrig- Niet zeuren, maar aang-'

De Vervoersbond FNV is woe-
dend op mevrouw Maij-Weggen
die voordat ze vertrok nog even
'een koekoeksei heeft gelegd in
het nest van het openbaar ver-
voer. Om de kwaliteit en de ser-
vice aan de passagiers te verbete-
ren mogen bij wijze van experi-
ment in Zuid-Limburg en Noord-
Beveland buitenstaanders concur-
reren-met de traditionele busmaat-
schappijen. Het streekvervoer
hoeft niet per se goedkoper, maar
het moet wel beter. Maij heeft het
project niet aan het parlement
voorgelegd.

Woordvoerder Jelle Krol van de
Vervoersbond FNV vreest niette-
min dat VSL bij de aanbesteding
de strijd gaat verliezen op de per-
soneelskosten. VSL betaalt zijn
personeel namelijk volgens devry
dure cao Openbaar Vervoer, ter-
wijl de meeste concurrenten ope-
reren met cao's die minder goed
en dus goedkoper zijn. Zo werkt
een van de mededingers, Perso-
nenvervoer Nederland (PVN), met
een touringcar- cao. In PVN wer-
ken de grootste Nederlandse tou-
ringcarbedrijven samen onder
leiding van OAD-reizen en De
Jong Intratours. Ook een andere
inschrijver,' De Valk Tours bv in
Valkenburg, heeft minder perso-
neelskosten dan VSL. Dat geldt
echter niet voor Stadsbus Maas-
tricht nv.Iknif en De Waal werden ech-

) e J^a letterlijk overstemd door
W„are kritiek van de overige

i Ufg es- ..Zeker, de VVV's in Lim-
it' '«Hf ftl°eten meer gaan samen-
el n. Maar dat neemt niet weg
Kn^.^eze voor de Limburgse
5, fe$6>y ê en werkgelegenheid zo
i °sitjil belangrijke organisatie
(i laats * moeten stimuleren, in

'{^s br V^n aar *e demotiveren.
i '°U\v°vincie moeten we ons ver-
f d.nen durven uitspreken. Goe-
i'S„ gen moet je goed doen. En

|j(j ««an dekosten nu eenmaal al-

f\ tc70T de baat," zo vatte VVD-
%^ v°erder Jan Schrijen de on-
tlri> e eis van het 'monsterver-samen.

Tot gistermiddag kon iedereen in-
schrijven op de twee openbaar
aanbestede trajecten. Het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat stelt
4,7 miljoen gulden beschikbaar

Dat heeft VSL zelf natuurlijk ook
allang bedacht.. Niet voor niets
heeft het bedrijf de afgelopen tyd
flink aan schaalvergroting ge-
werkt door links en rechts taxi- en
touringcarbedrijven over te ne-
men en te fuseren met de Bra-
bants/Gelderse streekvervoerder

Nazaat
Interessant is de kandidatuur van

HEERLEN - Een aantal cafés in de
Maastrichtse binnenstad overweegt
toestemming te vragen om meer la-
waai te mogen maken. Het betreft
caféhouders in een deel van het
centrum van de stad dat volgens
landelijke normen aangeduid zou
kunnen worden met 'horeca-con-
cenratiegebied'. Eerder dit jaar heb-
ben Amsterdam en Groningen ge-
vraagd om voor een uitzonderings-
positie in aanmerking te komen. In
plaats van bijvoorbeeld de toegesta-
ne vijftig decibel, zou men een li-
centie kunnen krijgen voor het
produceren van 55 decibel geluid.Opleggen van

’verblijfsontzegging’

invoorbereiding

Ordebevel zonodig verlengd
De wensen van in ieder geval Am-
sterdam en Groningen zijn volgens
Horeca Nederland uitdrukkelijk bij
het verantwoordelijke ministerie
van Vrom bekend. Maar een woord-
voerder van het ministerie in Den
Haag liet gisteren weten dat wat
Vrom betreft 'niets verandert. De
plaatsen beroepen zich er op om
meer lawaai te kunnen maken om-
dat in hun buurt het uitgaansleven
een centrale en overheersende rol
speelt, zo wordt geoordeeld.

te voor een experiment met legali-
sering van drugs. In landen met een
veel strengere aanpak is de proble-
matiek nog groter, merkt hij op.

De normen voor geluidshinder zijn
momenteel nogal actueel. Caféhou-
ders geven duizenden, vaak tiendui-
zenden guldens uit om de geluids-
normen niet te overschrijden. Voor
het geval er een uitzonderingsposi-

HEERLEN - Het openbare orde-
bevel geldt tot 15 oktober, maar zal
mogelijk nog worden verlengd.
Heerlen wil bovendien de mogelijk-
heid tot het opleggen van 'verblijfs-
ontzeggingen' in de Algemene Poli-
tie Verordening opnemen. Dan kan
aan dealers en gebruikers de toe-
gang tot de stad voor een bepaalde
periode worden verboden.

Heerlen kampt daarenboven nét als
Maastricht met de grensproblema-
tiek. Het kabinet moet met Duits-
land gaan sprekenover de harmoni-
satie van het beleid, vindtPleumee-
kers. Anders blijven Heerlen en
Maastricht buitenlandse junks aan-
trekken. In Duitsland worden ver-
slaafden en dealers ook harder
aangepakt. Het beleid in Duitsland
zou volgens Pleumeekers in Neder-
landse richting moeten worden
omgebogen.Op rijksniveau moet men gaan stu-

deren op een fundamentele aanpak
van het drugsprobleem, vindt Heer-
lens burgemeester, die eerder pleit-

Nu gaat de gemeente dus nog een
stap verder. Pleumeekers: „We ko-
men evenwel langzaam aan de gren-
zen van wat we als lokale overheid
kunnen doen. Hetkabinet moet met
ons mee gaan worstelen."

Begin september kondigde het ge-
meentebestuur een strenger beleid
aan. Een speciaal politieteam van
enige tientallen agenten uit de hele
regio Zuid-Limburg werd gevormd
om de overlast aan te pakken en
'versneld recht' werd ingevoerd.

te, mishandelde ofbedreigde prosti-echter niet goed te vergelijken met
die in de Limburgse hoofdstad.
Het uitvaardigen van het openbare
ordebevel volgt na een aantal roeri-
ge maanden. Nadat de overlast rond
het station aanvankelijk afnam, was
deze zomer sprake van een sterke
toename van de overlast. Twee
maanden geleden voerden boven-
dien de inwoners van Zeswegen
acties tegen de straatprostitutie in
de naar hun wijk leidende CBS-
weg. Daar wordt de straatprostitu-
tie getolereerd. De acties in Zeswe-
gen leidden echter tot verspreiding
van de overlast naar andere wijken
en tot nieuwe protesten van burgers
aldaar.

Heerlens burgemeester zal de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeen-
ten vragen derproblematiek bij het
kabinet aan te snijden.

Compromis
i^lde ele Serie halve en hele
?Beti tTlenten. evenzovele schor-

fi ? te„ en omzichtig geformuleer-
I van De Waal,
P ,6t han

het college er uiteindelijk
1 en en wurgen in om een,% (j"mis uit te dokteren dat
v^ A2es fracties aanvaardbaar
> VSüKn de (maximaal) drie ton
fVUbsidie wordt nu de voor-

V%slBesteld dat het toeristisch
.t^6lpeVen een even grote bij-
%e>T ert Voor de promotie-acti-r, n van de VVV

'!Vi "V l NV
1"1 tUmUlt n°ë eVen

|(riss d^n °P een toenadering,
t r uiteindelijk
t u '.Het u oc et nieuwe voorsteli?H_l l begint hier op een koe-
''s'^gs constateerdeaan eind van de ruim

aurende slag.

In de steeds grimmigere sfeer pas-
sen ook de berichten over verkrach-

De gemeenteMaastricht werkt daar
nu al mee. Anders danin Maastricht
medio juli is in Heerlen geen nood-
bevel afgekondigd. Op grond van
een noodbevel kan iedereen de stad
worden uitgezet. Dan moet wel
sprake zijn van een acute noodsi-
tuatie. Daar is in Heerlen geen spre-
ke van, zo liet burgemeester Pleu-
meekers al eerder weten.
In Maastricht werden op grond van
het noodbevel en het daaropvol-
gendopenbare ordebevel 3300 men-
sen de stad uitgezet. Volgens Pleu-
meekers is de situatie in Heerlen

In Heerlen zelf wordt overigens
druk gewerkt aan het aanwijzen van,
een officiële gedoogzone voor'
straatprostitutie. De gemeente
hoopt dat dan veel overlast zal ver-
dwijnen.

. (ADVERTENTIE)
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Ook voor u
„De weg naar de vrijheid"

OPENLUCHTSPEL
WAAR:

Vanavond ± 21.15 uur rond
de Meezenbroeker vijver in het kader van

Jup-promotion-feest
op 17 - 18 september
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Van onze verslaggever

Burgemeester met vrijheidsvuur naar Gulpen

" Elke veteraan kreeg een roos uit handen van de Valkenburgse schoolkinderen. Foto: frits widdershoven

Imeld om niets te missenvan het
plechtige ceremonieel.Valkenburg biedt bevrijders ingetogen ceremonieel

Rozen voor oud-strijders
enigszins verkleumde echtparen
met bloemen en vlaggetjes. Elke
oud-soldaat kreeg een roos aan-
geboden tijdens de voettocht
van de Bosstraat naar scholenge-
meenschap De Ravensberg.

VALKENBURG - Honderden
schoolkinderen trotseerden gis-
termiddag de kille regenbuien
om de oorlogsveteranen van de
Old Hickory-divisie in Valken-
burg te verwelkomen. Door een
foutje in het scenario arriveer-
den de oud-strijders te laat in de
Bosstraat. Maar het vreugde bij
het inhalen van de Amerikanen
was er niet minder om. *

na namen de ambtenaren Leo Kramer, Guido "
sems, Hub Colen en Jan Somers de fakkel °v
Via Margraten, Termaar, De Planck en Rey"''
stok arriveerde de toorts in Gulpen, waar OT
meester Som weer gereed stond om de fakke'
ontvangst te nemen.
In de Toeristenkerk werd vervolgens een oecU
nische dienst gehouden.

GULPEN - Burgemeester Jos Som van Gulpen
heeft gisteren persoonlijk het bevrijdingsvuur uit
Maastricht gehaald. Woensdag werd met een esta-
fette het vuur van Normandië naar Maastricht ge-
bracht. Gisteren vierde behalve, Valkenburg ook
Gulpen de bevrijding van een halve eeuw geleden.

Jos Som liep het eerste deelvan de estafette. Daar-

Voordien werkten de veteranen
een programma af in de Geul-
hemmergroeve met een rondlei-
ding door de grot en de onthul-
ling van een plaquette. Volgens
een van de organisatoren van het
Valkenburgse bevrijdingsfeest
wilden de veteranen en hun ee-
ga's daarna de Valkenburgse
souvenierwinkels bezichtigen.

Vooraf gegaan door de schutterij
St.-Mauritius van Strucht en om-
sloten door vier muziekgezel-
schappen werden de veteranen
met een hartelijk applaus ont-
vangen voor het gemeentehuis.
Handenschuddend en zwaaiend
baanden de Old Hickory-leden
zich een weg naar de gereed-
staande stoelen.
„Onder elke weersomstandig-
neid zullen wij de feestelijkhe-
den laten doorgaan", vertelde
ceremoniemeestert Lou Pluy-
men voor de plechtigheid. Hij
had het geluk aan zijn zijde,
want het bleef de hele tijd droog.
Een herdenking ontrolde zich
die de handen van de Amerika-
nen regelmatig op elkaar bracht.
Niet in de laatste plaats door het
optreden van het Zangkoor Wal-
ram en het Mannenkoor Geul-
klank.

Na enkele speeches in De Ra-
vensberg gebruikten de Old Hic-
korystrijders een broodmaaltijd
om vervolgens door burgemees-
ter Nuytens in de gemeentegrot
ontvangen te worden. Ook hier
weer een onthulling van een pla-
quette en de aanbieding van het
in het Engels vertaalde boek 'De
bevrijding van Valkenburg.
In de avonduren had de Valken-
burgse organisatie een ingetogen
en muzikaal programma voor de
toenmalige bevrijders in petto.
Voor het gemeentehuis in het
park Dersaborg haddenzich vele
Valkenburgse inwoners verza-

De kinderen van de St.-Joseph-
en openbare school ontvingen de

Boer vond lichaam gesneuvelde Utecht sneuvelde soldaat zijn laatste
rustplaats gegeven worden.

Vervolg van pagina 1 A. Utecht op 2 oktober, evenals
vele van zijn kameraden.

Bevrijdingsvuur
brandt in Sittard

betekende het "ciële begin met
bevrij dingsfeeste"j
die al langer aafl
gang waren.Agent Hans Nillessen wist dat de

vondst waarschijnlijk met de
oorlog te maken had en alar-
meerde op zijn beurt de militaire
autoriteiten.

Met dit begin beg1
nen de kerkklok"
te luiden en gind'
feestverlichting 'op de markt en
de kiosk.

escorte - via Bunde,
Meerssen, vliegveld
Beek en Geleen naar
Sittard overge-
bracht.

SITTARD - De Sit-
tardse sportman Ar-
nold Vanderlijde
heeft gisteravond
rond half negen het
bevrijdingsvuur ont-
stoken op de Sittard-
se Markt.

Rond acht uur nam
Vanderlijde zijn
vlam over bij de Sit-
tardse stadssporthal
en liep met de spor-
ters door de binnen-
stad. De ontsteking

optredens Ha^nie St.-Joseph, e"
U.S. Airforce Eu"
(Usafe-)band si"
de bijeenkomst ®

Tal van internationale militaire
instanties in Nederland, Frank-
furt, Genève en in de VS waren
bij het onderzoek betrokken. Be-
gin dit jaar kwam uit Hawaï het
bevrijdende bericht. Het gevon-
den lichaam was geïdentificeerd:
Willis A. Utecht uit Marysville
Kansas. Eindelijk kon de ge-

MARGRATEN - De naam van
Willis A. Utecht was op de mili-
taire begraafplaats in Margraten
al gegraveerd in de muurvoor de
in de Tweede Wereldoorlog ver-
miste soldaten. Want enkele
weken na zijn landing op 23 sep-
tember in Overasselt (ten westen
van Nijmegen) tijdens de geal-
lieerde operatie Market Garden
werd nooit meer iets van hem
vernomen

De fakkels werden
door leden van atle-
tiekvereniging Uni-
tas - onder politie-

Dat gebeurde gisteren in de be-
vrijdingsweek mede op verzoek
van de familie in Margraten. De
Groesbeeks'pastoor G. Thuring,
dienauw betrokken is bij de nas-
peuringen naar gevallenen bij de
operatie Market Garden, droeg
in de stromende regen een mis in
de openlucht op. Honderden ve-
teranen, die in Zuid-Limburg de
bevrijdingsfeesten bijwonen,
waren opnieuw naar Margraten
gekomen. Onder militaire eer,
compleet met saluutschoten,
werd Willis A. Utecht ter aarde
besteld.

Een dag na zijn landing stak de
tweede luitenant de frontlinie
richting Groesbeek over. Een
van de opdrachten voor hem en
zijn kameraden was het zuiveren
van het Kiekbergbos van Duit-
sers. Op 1 oktober was het gelukt
om de laatste zware tegenaanval
van de Duitsers in het gebied te
pareren. Daarop ging hij richting
Mook, waar in het gebied tussen
de huidige autoweg en de Maas
de Slag om Mook in alle hevig-
heid was losgebarsten. Daar in
het Katerbosch sneuvelde Willes

Er werd nooit meer iets terugge-
vonden van de militair. Zeer
waarschijnlijk is hij door een on-
bekende Nederlandse burger ter
plekke begraven. In 1949 werd
zijn naam officieel als vermist
geregistreerd. Maar vorig jaarop
2 november stuitte boer Lamers
bij ploegwerkzaamheden in een
akkerland in het gebied Kater-
bosch op iets 'vreemds'. Hij
waarschuwde direct de politie.

Historicus vindt onthulling gedenkteken onvoldoende
’Sittardheeftniets

voor joden gedaan’DOOR HAN BRINKMAN leden in de stad zichtbaar ma-
ken, schreef de historicus vorig
jaar.

joodse grafstenen in Sittard is
volgens Lemmens ook al opmer-
kelijk, omdat elders in Limburg
helemaal geen en in de rest van
het land nauwelijks één verhui-
zing van een joodse begraaf-
plaats is voorgekomen.

SITTARD - „Het is schandelijk
dat Sittard pas vijftig jaarna da-
to een monument onthult op
deze plek. De gedenksteen is
niet eens van de gemeente. Sit-
tard heeft vijftig jaar lang niets
gedaan."

Verplaatsen
De publicatie sorteerde effect.
Sittard besloot het joods gedenk-
teken te verplaatsen van de alge-
mene begraafplaats naar de
stadstuin. Burgemeester Ton-
naer en rabbijn Jacobs verrich-
ten zondag de onthulling.

Maar Jac. Lemmens, die al ver-
scheidene publicaties over het
joods leven in Limburg op zijn
naam heeft staan, is over deze
stap verre van tevreden. „Sittard
heeft vijftig jaar lang niets voor
de joden gedaan. Ze heeft wel tot
tweemaal toe de begraafplaatsen
van de jodenontruimd en de sy-
nagogen afgebroken."

Zondag wordt in Sittard een ge-
denksteen onthuld ter nagedach-
tenis aan de 160 jodenuit Sittard
- en omgeving - die de Tweede
Wereldoorlog niet hebben over-
leefd. De Sittardse historicus
Jac. Lemmens is uitgenodigd
voor deze plechtigheid, maar hij
heeft voor de onthulling weinig
goede woorden over. „Dit is wel
het allerminste wat de gemeente
kan doen."

" Historicus Jac. Lemmens bij het joodse gedenkteken in Sittard, dat morgen wordt onthuld. Foto: PETERROO#f

Apathisch
Ook de plek waar de gedenks-
teen nu staat, de in 1993 aange-
legde stadstuin,, deugt in de ogen
van de historicus niet. Vóór deze
tuin lag het complexvan de zus-
ters Ursulinen. Lemmens: „Ik
kan niet zeggen dat de katholie-
ke kerk een rol gespeeld heeft in
het verzet. Er is een aantal pas-
toors dat niet apathisch heeft
toegekeken, maar dat zijn de uit-
zonderingen. De houding van de
kerk in het algemeen was: lijd-
zaam toekijken. Ik noem het
ongepast dat Sittard het joods
gedenkteken in een voormalige
kloostertuin plaatst. De kerk is
mede-verantwoordelijk voor de
jodenvervolging."

Het joods gedenkteken is al tien-
tallen jaren oud, maar nooit offi-
cieel onthuld. Het kreeg na de
oorlog een plekje op het joods
kerkhof in Sittard. Deze begraaf-
plaats moest in 1963 wijken. De
graven en de stenen werden
overgebracht naar de algemene
begraafplaats van de gemeente,
waar ze in een uithoek beland-
den.

plaats werd verplaatst. „Het was
een ravage. Alle stenen waren op
een hoop gegooid. Als de Duit-
sers zoiets gedaan hadden, had
ik dat kunnen begrijpen."

de Plakstraat, naar kampemen-
ten gestuurd. In concentratie-
kampen kwamen er 113 om,
onder andere in Sobibor. Onder
hen ook Nathan Blijdenstein, de
laatste rabbijn-voorzanger van
Sittard. Slechts één jood uit Sit-
tard overleefde het concentratie-
kamp en dat was Isidoor Sassen.

seum, vorig jaar nog bij een
tentoonstelling over het 750-jarig
bestaan van Sittard. „En nu we-
ten ze me niet te vinden," zegt ze
enigszins spottend. Ondanks dat
ze niet is uitgenodigd, gaat ze
wel naar de onthulling. „Ik denk
dat ik dan mijn oorlogspaspoort
maar meeneem," zegt ze cynisch.

vraagt ze zich nog steeds af
Jac. Lemmens heeft zich
zijn studie geschiedenis vj
vastgebeten in de geschie?
van de joden in Limburg '^negentiende en twintigste e*j
Hij schreef een boek over
joods leven in Maastricht el^verde verder een historisch2.,
drage over joods Beek. HÜ K
stellig van overtuigd dat het
semitismetot op de dag van
daag voortduurt.

Ten slotte vindt Lemmens het
kwalijk dat Sittard nauwelijks
iets doet aan de herdenking van
de joodse gemeenschap. „Bij het
gedenktekenhoort een plaquette
met een toelichting. De plekken
waar in de stad de synagogen
hebben gestaan, kunnen worden
gemarkeerd. Bij de dodenher-
denkingen op de algemene be-
graafplaats worden de Neder-
landse en Engelse militaire
oorlogsslachtoffers geëerd, maar
bij het joods gedenkteken wordt
niet stilgestaan. De joden wor-
den nog steeds vergeten, syste-
matisch vergeten."

De weinige joden die r>o4
Limburg wonen, pfaten j
echter niet zo snel openlijk °j
Op dit moment zijn er in de \
vincie nog zon 150 joden, te^j
over 1500 voor de Tweede ,
reldoorlog. Van de joden d»j
oorlog overleefden, zijn er v
daarna geëmigreeerd.

Omgekomen
Verder is ze het met Lemmens
eens dat Sittard in gebreke is ge-
bleven in vergelijking met ande-
.re Limburgse gemeenten. Ze is
er ook van overtuigd dat vanuit
Sittard meer dan 130 joden zijn
gedeporteerd. „Er waren toen
ook joden hier die waren ge-
vlucht uit Duitsland. Als ik zie
dat er 113 zijn omgekomen, waar
zijn die anderen dan gebleven?"

In tegensteling tot de schijver
Lemmens is de vrouw ingeno-
men met de plek waar Sittard nu
de joodse steen heeft geplaatst.
De stadstuin is 's nachts geslo-
ten. „Op de joodse grafstenen
hebben ik yaker bloemen ge-
legd, maar als ik 's anderendaags
ging kijken waren ze al weg. Ik
ben dus wel blij met deze plek."
Minder fraai vindt Vera Linssen
dat ze van de gemeente geen uit-'
nodiging heeft gekregen voor de
onthulling van het monument.
Ze heeft de afgelopen jaren di-
verse attributen beschikbaar ge-
steld voor het historisch mv-

Ontruiming van een joodse be-
graafplaats is volgens de tal-
moed (joodse regelgeving) in
principe verboden, omdat de
rustplaats van de overledene
voor de eeuwigheid is. Sittard
beroept zich op toestemming
van het Nederlands-Israëlitisch.
Kerkgenootschap (NIK) voor het
verhuizen van de graven. Dit be-
sluit van het NIK heeft Lem-
mens verbaasd, omdat joodse
kerkbesturen doorgaans alleen
meewerken aan een verhuizing
van een begraafplaats als de
overheid dit vraagt in het kader
van stadssanering. Daarvan was
in Sittard geen sprake, zegt Lem-
mens. „Toen het joodse kerkhof
nog bij Fort Sanderbout lag,
bleekte de buurt er het wasgoed.
Daarvoor vonden ze de begraaf-
plaats ongepast. Er waren eigen-
lijk geen argumenten voor de
ontruiming."

Ravage
Tegenwoordig wonen praktisch
geen joden meer in Sittard. Vera
Linssen-Rutten (73) is van joodse
afkomst, maar werd in 1937 ge-
doopt. Zij noemt zich een katho-
lieke jood, is praktizerend katho-
liek maar nog steeds begaan met
alles wat joods is. Zo trok ze fel
van leer tegen de gemeente Sit-
tard toen ze in 1963 zag opwelke
brute wijze de joodse begraaf-

Vorig jaar wijdde Lemmens in
een boekje ter gelegenheid van
het 750-jarig bestaan van Sittard
een hoofdstuk aan de geschiede-
nis van de joden in Sittard. Hij
beschrijft daarin hoe de joden
eeuwenlang zijn gepest en hoe
onzorgvuldig de gemeente met
de joodse begraafplaatsen om-
sprong. In tegenstelling tot ande-
re gemeenten in Limburg (Maas-
tricht, Meerssen, Beek, Gulpen)
gaf Sittard volgens Lemmens
weinig blijk van piëteit. Sittard
moet de verantwoordelijkheid
op zich nemen en het joods ver- De dubbele verhuizing van de

Tijdens de oorlog zijn vanuit Sit-
tard 130 joden gedeporteerd. Ze
werden vanuit de verzamel-
plaats, de vroegere synagoge aan

■ ' '
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ft Burgemeester Jos Som
ontsteekt in Maastricht
defakkel waarmee hij. het bevrijdingsvuur
naar Gulpen zal
brengen.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

bevrijding



Verdwijning jongens stelt politie nog altijd voor raadselDe Zeisterbroers van Somalische afkomst Mahad
(13) en Faisal (14) Adem zijn vier weken spoorloos. Op
19 augustus zouden ze na een bezoek aan hun oom in
Heerlen de trein naar Utrecht nemen. Bij het station
in Heerlen stapten ze uit de bus, maar ofze ooit op

de trein zijn gestapt, is onduidelijk. Diverse getuigen
verklaren dat ze de broers in de week na de

vermissing bij Heerlen CS hebben gezien in de
omgeving waar de junks samenkomen. Maar ze

hadden ogenschijnlijk geen contact met de
Verslaafden. De politie tast nog altijd volledig in het

duister. Afrika-kenner M. Doornbos wijst in Den
Haag evenwel op de nomadische aardvan het

Somalische volk.

" Mahad

Van der Veer. Gezien de om-
schrijving die de getuigen van
de broers uit Zeist konden ge-
ven, betitelt de politie dezetips
als 'vrij zeker.

Station
„Duidelijk is dat Faisal en Ma-
had de eerste week na hunver-
dwijning nog in Heerlen zijn
geweest en dat ze meestal rond
het station hebben gelopen,"
vat Bouwman van de politie
Zeist samen. „Ze waren vooral
met zn tweeën en vertoefden
in debuurt van de junks, maar
hadden geen contact met hen.
Het meest waarschijnlijk is
dan ook, dat ze nog leven."
Haar collega Van der Veer con-
cludeert dat alles erop wijst,
dat de broers aan het zwerven
zijn geslagen.

verzoek dat de politie ook
overal in en rond het station
van Heerlen heeft opgehangen.
De mannen weten van niks.

" Faisal

Afgesproken
Vader Adem zou de jongens
om vijfuur ophalen op Utrecht
CS, zo had hij de avond ervoor
via de telefoon met hen afge-
sproken. Maar bij de bushalte
in Landgraaf bleek dat de zo-
mer-dienstregeling van de bus
pas de dag daarop zou eindi-
gen. De bus vertrok dus niet
om twaalf, maar om twee voor
drie.
De bedoeling was dat de
broers op het station van Heer-
len kaartjes zouden kopen
voor detrein van één voor drie.

M. Doornbos, als Afrika-ken-
ner werkzaam bij het Institute
of Social Studies in Den Haag,
vindt die mogelijkheid zeker
niet irreëel. „Somaliërs zijn
van oudsher een rondtrekkend
volk en zijn, cru gezegd, per
definitie zwervers. Van huis-
uit kennen ze letterlijk geen
grenzen, dus het lijkt me hele-
maal niet onmogelijk dat ze in
Limburg de grens zijn overge-
gaan. Hoewel de jongens wel
jong zijn, zullen ze zeker be-
weeglijker zijn dan hun Neder-
landse leeftijdgenoten."

achterkantvan Heerlen CS uit-
gestapt, heeft ze tegenover de
politie verklaard.
Ze kwamen zo terecht bij de
achteringang, waar dagelijks
drommen junks samenscho-
len. „Misschien hebben die een
zekere aantrekkingskracht op
hen gehad en hebben ze het
van dichtbij willen bekijken,"
veronderstelt Van der Veer.

Nu kwamen ze echter te laat in
Heerlen aan. De eerstvolgende
trein naar Utrecht vertrok vijf-
tig minuten later. Vader Adem
heeft, toen de jongens niet om
vijf uur uitstapten in Utrecht,
de trein van een uur later afge-
wacht en is om half zeven ver-
twijfeld naar huis gegaan toen
ze ook daar niet in bleken te
zitten.

bioscopen
HEERLEN

Royal: I love trouble, do t/m zo f
19 en 21.30 uur, ma t/m wo 18.15 r
en 20.30 uur, za en zo ook 14 uur. jr
Digitale nachtmarathon, (Clear C
and present danger, Forrets I
gump, Blown away, true lies) za I
24 uur. Rivoli: Four weddings (
and a funeral, do t/m zo 18.30 en £
21 uur, ma t/m wo 18.15 en 20.30 E
uur. za zo ook 16 uur. Duimelijn- §,
tje, za zo 14 en 16 uur,wo 14 uur. E
Mistery movie, za 23.30 uur. §__
Maxim: Beverly Hills cop 3, do E
t/mzo 18.30 en 21 uur, ma t/m wo E
18.15en 20.30 uur, za en zo 14 en t
16.15 uur, za ook 23.30 uur. {=
H5: Speed, dag. 14.30 18 en 20.45 §»
uur, za ook 23.15 uur. The flints- ftones, dag. 14.15 18.15 en 20.45 fuur, za zo en wo ook 16.15 uur. fWolf, dag. 14 18.30 en 21 uur, za f
ook 23.30 uur. The cliënt, dag. f
18.30 en (beh. zo) 21 uur, za ook f23.30 uur. De aristokatten, dag. f
14 uur, za zo en wo ook 16.30 £uur. The cowboy way, dag. 14 f
18.30en 21 uur, za ook 23.30 uur. |
Sneak preview, za 23.15 uur, zo 1
21 uur.

LANDGRAAF
Autokino: Beverly Hill cop 3, do f
t/m wo 20.45 uur. Maverick, vr |
en za 23 uur.

MAASTRICHT
Mabi: I love trouble, dag. 18.30 L
en 21.15 uur, za zo en wo ook C
14.30 uur. The cliënt, dag. 18.30 C
en 21.15 uur, za zo en wo ook L=
14.30 uur. Sirens, dag. 18.30 en :L
21.15 uur. De aristokatten, za zo {=
en wo 14.30uur. Duimelijntje, za i=
zo en wo 14.30 uur. Four wed- m
dings and a funeral, dag. 18.30en p
21.15 uur. Ciné-K: Como agua p
para chocolate, dag. 21 uur. Ci- §■
nema-Palace: Speed, dag. 18 en ~:r_
21 uur. De aristokatten, za zo en JFwo 14 en 16 uur. Wolf, dag. 18 en f"
21.15 uur,za zo wo ook 14.30uur. f
The flintstones, dag. 18en 21 uur r
( geen voorstelling 21 uur), za zo £
wo 14.30uur. Sneak preview, ma if
21 uur. Lumière: Senso, dag. 20 C
uur. La vie sexueUe des belges, C
dag. 20.30 uur. Blue kite, dag. 22 C
uur. C

GELEEN
Roxy: I love trouble, dag. 20.30 JE
uur. Speed, vr t/m wo 20.30 uur. §■
The flintstones, za zo 14 en 18.30 m
uur, wo 14 uur. Het meisje met \*
het rode haar, do 20.30 uur. m

SITTARD
Forum: Four weddings and a fu- |"
neral, dag. 20.30 uur. Beverly r
Hills cop 3, vr t/m wo 20.30 uur. |
D c

ECHT
Royal: Speed, do t/m di 20.30 jr
uur, zo 14.30 uur. Maverick, do f"
t/m di 20.30 uur. Duimelijntje, zo f__
14.30 uur. f=

ROERMOND
Royal: I love trouble, do t/m wo C
20.30 uur. Royaline: Speed, do C
ma t/m wo 20.30 uur, vr t/m za 19 C
en 21.30 uur, zo 14.30 en 20.30 £__
uur. The flintstones, za zo en wo (E
14.30 uur. E

Ook deLimburgse tips hebben
niks opgeleverd, aldus J. La-
taster van deLandgraafse poli-
tie. Dinsdagavond 23 augustus
zou een getuige een van de jon-
gens op de Groene Boord heb-
ben gezien, vlakbij Heerlen
CS, aan dekant waar de junks
domicilie houden. Een NS-
conducteur heeft de broers
woensdagmorgen 24 augustus

Vijftien hadden betrekking op
Zuid-Limburg. Dat zijn de se-
rieuzere tips, zegt Van derVeer
tijdens eën kort bezoek deze
week aan zijn collega's in
Landgraaf, nadat de politie
daags ervoor had vastgesteld
dat haar onderzoek is vastgelo-
pen.

r^^^Vanonze verslaggevers

1p^.RLEN/ZEIST - De twee
|. jrtiemensen uit Zeist zetten
LJ' zodra ze bij de bushalte|nter het NS-station van
L erlen zijn uitgestapt, ineens
bh g°P een lopen. Vanuit de
ks zagen ze net aan de over-
at yan de straat een Somali-
Sc^ e jongen lopen, in gezel-

van een donkere man
JeJ kalend hoofd, ook een So-maliër
5-jle jongen is misschien Fai-
j Adem," moet in de bus
k °r de twee rechercheurs zijn

Faisal (14) is deoste van de twee broers uit
1 vluchtelingengezin in

die sinds vrijdag 19 au-
jo stus 2jjn verdwenen. Na een
!lj>eerpartij bij hun oom "in
fQ ingraaf stapten ze die dag
.la drie uur 's middags op de
A s> reden naar Heerlen om
2e t" de trein te pakken. Maar
> Kwamen nooit in Utrecht oflst aan.

rcheurs C- Bouwman
tfJ: van der Veer halende So-
j.e 's£he mannen in en klam-
met nen aan- Maar ze zien

e^ dat het niet de jongens
chei ze zoeken. De recher-hho f vraëen in hun beste
Bong °1-Engels of demannen de
t)a °^s ergens hebben gezien.
H) tonen ze het op oranje
i Wer gedrukte opsporings-

Een vrouw die reageerde op
een politiebericht na het Jour-
naal, een week na de verdwij-
ning op vrijdagavonduitgezon-
den, zegt met de Somalische
jongens in de bus te hebben
gezeten. De broers zijn aan de

Vastgelopen
Een opsporingsbericht op de
tv leverde, behalve onbehoor-
lijke telefoontjes van mensen
die vroegen waarom de politie
zich druk maakte over 'dat
soort lui', tientallen tips op.

„We hebben honderden uren
in deze zaak gestoken," zegt
Van der Veer, „maar er is
niks." De twee broers zijn toe-
gevoegd aan de lijst van ver-
miste personen met 192 jon-
gens en mannen en 107 meisjes
en vrouwen die de Centrale
Recherche Inlichtingendienst
sinds 1992 bijhoudt.

op het station gezien, een colle-
ga vanmem zegt ze 's middags
op perron 2, waar vandaan de
regionale treinen vertrekken,
te hebben waargenomen. Maar
enig doorvragen door de poli-
tie leerde, dat de tweede con-
ducteur alleen twee figuren op
de rug heeft gezien, aldus de
Limburgse politieman.
Zeer serieus neemt de politie
de getuigenis van iemand diede jongenseen aantal malen in
het centrum van Heerlen zegt
te hebben gezien en van een
ander die ze bij de verzamel-
plaats van junksachter het sta-
tion is tegengekomen. „Dielaatste tipgever komt niet uit
de wereld van de junks,", zegt

September nu al te nat
De eerste helft van september is goed en wel halverwege en heeft
inmiddels, ook in Limburg, al meer dan de normale hoeveelheid
neerslag voor de hele maand in de regenmeter achtergelaten. Regen-
god Pluvius liet in deze periode dit instrument slechts op één dag
ongemoeid. Vooral na woensdag is het erg nat geweest met bijna 30
mm hemelwater. Dit was het gevolg van een langdurige stryd tussen
warme en koudere lucht die zich juist boven het noorden van ons
land voltrok. De totale hoeveelheid neerslag is in deze maand tot gis-
termiddag opgelopen tot bijna 80 mm. Normaal valt in Limburg in
september 65 a 75 mm. Ondanks de vaak overvloedige en langdurige
regenval zijn dit toch bescheiden hoeveelheden in vergelijking metNoord-Nederland. Op diverse plaatsen viel daar op één dag twee
maal zoveel als hier in tien dagen. Daarnaast is in Noord-Holland
plaatselijk nu al ruim 210 mm regen opgevangen. Na een eveneens
zeer natte augustusmaand is daar opveel plaatsen sprake van water-
overlast, terwijl zeven weken geleden nog alarmerende berichten
binnenkwamen over de grote droogte.

Vogeltrek
Uiteraard heeft de herfst ook zijn mooie kanten, waarvan de vogel-
trek voor de natuurliefhebbers er één is. Onder vogeltrek worden alle
vliegbewegingenverstaan, die de vogels naar de streek van overwin-
tering voeren en weer terug brengen naar het broedgebied.

JMÊ_W_WMH9!ffSrVaW 'Veel blaasjes op de waterplas
amlam\mmmaamia\%imiaaamM nog meer regen komt er aan te pas

Onderzoekingen hebben uitgewezen dat een najaarstrek wordt gesti-
muleerd met een wind 'op de staart', met niet al te hoge temperatu-
ren, een lucht die iets minder dan voor de helft bewolkt is en een
luchtdruk van rond de 1020 hpa. Hoewel de grootste trek plaatsvindt
in denacht, kan het in de komende tijd best interessant zijn de lucht
goed te observeren. Wellicht al in het komend weekeinde wanneerde opklaringen breder worden, als de zon er weer wat meer aan tepas zal komen.

■~sU_onze verslaggeefster

De grootste hoeveelheid neerslag in september bedraagt 250 mm en
werd in 1984 opgevangen in het Brabantse Klundert. Het huidige
uiterst sombere weer heeft tot gevolg dat het aantal uren zonneschijn
in de eerste helft van september in Limburg sinds 1956 niet meer zo
laag is geweest. Maar tijdens de schaarse uurtjes zon konden in het
begin van de week, alleen in Limburg, toch nog twee warme dagen
aan het totaal worden toegevoegd, dat inmiddels op 106 is uitgeko-
men. De gemiddelde etmaaltemperatuur is in de eerste helft van deze
maand vrijwel normaal geweest met de aantekening dat het overdag
iets te fris was, maar de zachtere nachten dit vrijwel geheel gecorri-geerd hebben.
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Bezitters van een goed functionerende barometer hebben via dit in-
strument het weersverloop in de afgelopen week goed kunnen vol-
gen. De luchtdruk daalde van dinsdagavond tot donderdag van 1010
tot 994 millibar of 745 mm kwikdruk. Een dergelijke lage barometer-
stand is in september weliswaar geen grote uitzondering, maar was
wel de laagste stand sinds april van dit jaar. In Groningen daarente-
gen werd het septemberrecord van 975 hpabijna geëvenaard, omdat
de kern van het lagedrukgebied vlakbij was.
Gistermiddag liep de luchtdruk geleidelijk hier weer op tot boven de
1005 hpa.

Aanwinst
Met Dag en Dauw wil hetLimburgs

die elk dagblad zichzelf stelt om de-
ze belangrijke schakel tussen kranten lezer vast te houden. „Tegen-
woordig zijn er natuurlijk tal van
baantjes waaruit jongeren kunnen
kiezen. In het bezorgersvak heb je
bovendien te maken met concur-
rentie van reclamefolders en tijd-
schriften."

ken yoor een krantenwijk, maar dat
is niet alles. De campagne is ook
bedoeld om het respect van de le-
zers te winnen voor deze vroege
vogels. Cox: „We willen de kranten-
bezorgers laten zien dat hij of zij
onmisbaar is binnen de krant. Het
is vaak het eerste baantje van een
scholier en als bedrijf moet je ook
de jongste werknemers voor vol
aanzien."

blad zijn bezorgers te imponeren.
„Geld is natuurlijk de grootste moti-
vatie om met een krantenwijk te
beginnen. Daarom geven we elke
krantenbezorger een klapper met
een instructieboekje, een mapje om
de salarisafschriften te bewaren en
een bonuspuntenboekje. Met dit
boekje kan de bezorger sparen voor
cadeaus."

'Dagblad de jonge medewerkers la-
ten zien dat ze er echt bij horen en
speciale aandacht verdienen. „Het
is een soort informatieblad voor be-
zorgers met het laatste nieuws op
het gebied van muziek, film, trends
en aanbiedingen."
Zelf kunnen de krantenjongens en
meiden ook verhalen insturen voor
Dag enDauw over al hun. belevenis-

ben in de vroege ochtend. „Mischienlis dit wel een manier om in de toe-komst aan nieuwe talentvolle jour-Inalisten te komen."

Onmisbaar
Met de kreet 'Zonder nieuwe hel-
den ben je nergens' probeert de
NDP jongeren enthousiast te ma-

Met een flitsend koffertje, een thuis-
bankmap en een bonuspuntensys-
tyeem probeert het Limburgs Dag-
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Rijkweg Zuid 78, Geleen (naast AH)
046-754310, Eindhoven/Den Bosch
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Somalische broers op
lange lijst vermisten

Jimburgs dagblad i limburg

" Directeur van het Limburgs Dagblad K. Verwer (rechts) deelt de eerste exemplaren van de bezorgerskrant Dag en Dauwuit aan krantenbezorgers Patrick en Wendy en het echtpaar Klunder. Foto: frans rade

in hetnieuws



Vervolgingsbeleid
euthanasie soepeler MAASTRICHT - De raad van bestuur van het Acade-

misch Ziekenhuis in Maastricht moet de onafhankelijke
commissie van externe deskundigen, die de problemen
op de afdeling cardiopulmonale chirurgie moet oplossen
uitbreiden met een deskundige op het gebied van de
hartchirurgie.

Sorgdrager en Borst schrijven dat
ook psychiatrische patiënten in be-
ginsel de vrije wil kunnen hebben
om te sterven. De Hoge Raad heeft
namelijk het standpunt verworpen
dat bij psychiatrische patiënten
nooit sprake kan zijn van een vrije
wil. Dit betekent dat ook psychiatri-
sche patiënten voortaan in beginsel
een te honoreren beroep kunnen
doen op hulp bij zelfdoding.

DEN HAAG - De ministers Sorg-
drager (Justitie) en Borst (Volksge-
zondheid) versoepelen het vervol-
gingsbeleid voor euthanasie en
hulp bij zelfdoding. Daarbij is het in
beginsel niet meer van belang of het
om geestelijk of lichamelijk lijden
gaat. Het is evenmin nog van belang
of een patiënt in een stervensfase
verkeert. Voorwaarde blijft dat de
patiënt uitzichtloos en ondraaglijk
moet lijden.

Sorgdrager en Borst hebben het be-
leid versoepeld naar aanleiding van
een uitspraak van de Hoge Raad in
juni van dit jaar. De Haarlemse psy-
chiater Chabot werd toen op wezen-
lijke onderdelen vrijgesproken,
nadat hij een patiënte die psychisch
leed, geholpen had zelfmoord te
plegen. Door die uitspraak is vol-
gens de ministers en de procureurs-
generaal het vervolgingsbeleid van
Hirsch Ballin niet langervol te hou-
den.

vanuit dat de stervensfase moet zijn
ingetreden, wil er sprake kunnen
zijn van euthanasie. Vice-president mr. H. Martens van de rechtbank (sector

bestuursrecht) heeft met die uitspraak hartchirurg dr.
Olaf Penn gelijk gegeven. Penn had de raad van bestuur
van het AZM verweten in de commissie van goede dien-
sten niet alleen geen specifieke deskundigen op te ne-
men, maar bovendien er relaties in te hebben opgeno-
men. Volgens Penn moet de commisie nu juist heel
expliciet aangeven hoe een einde gemaakt kan worden
aan de meningsverschillen die tot de problemen op de
hartchirurgische. afdeling hebben geleid. Zodanige pro-
blemen dat Penn zelfs werd ontslagen maar later na tus-
senkomst van de rechter weer aan het werkkon gaan,
maar voorlopig nog niet als afdelingshoofd.

Mr. Martens was met Penn van mening dat met die sa-
menstelling een onjuiste uitleg is gegeven aan een eerde-
re uitspraak van de rechtbank.
De commissie die volgend jaar maart een advies over de
nieuwe structuur van de afdeling hartchirurgie moet uit-
brengen, mag van de rechter geen conceptrapport in het
leven roepen. Die vindt dat een de rgelijke werkwijze
zich niet verdraagt met de noodzakelijke onafhankelijk-
heid van de commissie.

men, om de vervolging van elf hun-
ner te staken.
Sorgdrager en Borst schrijven dat
bij de vaststelling van de uitzicht-
loosheidvan het lijden, het medisch
oordeel bepalend is. Vast moet
staan dat de situatie van de patiënt
verergert, en niet te verbeteren is.
In beginsel kan er geen sprake zijn
van euthanasie en hulp bij zelfdo-
ding als de patiënt een reëel be-
staand alternatief om het lijden te
verlichten, heeft afgewezen. Vol-
gens de ministers is uitzichtloos-
heid van lijden door medici objec-
tief vast te stellen.
Dat ligt anders bij het criterium dat
er ook sprake moet zijn van on-
draaglijk lijden. Dit is een moeilijk
meetbare factor, aldus de ministers.
Het Openbaar Ministeriezal er hier-
bij op letten of een arts in redelijk-
heid tot de conclusie kon komen of
er van ondraaglijk lijden sprake is
geweest. Er zijn daarbij vaak geen
scherpe grenzen te trekken tussen

In een toelichting wees minister
Sorgdrager erop dat er geen poli-
tieke motieven in het .spel zijn. „De
beleidswijziging is noodzakelijk op
grond van de uitspraakvan de Hoge
Raad, en is derhalve een juridische
aangelegenheid."

De ministers wijzen er wel op dat in
dergelijke gevallen „uitzonderlijke
behoedzaamheid" moet worden be-
tracht, en dat hulp bij zelfdoding
hierbij, slechts „in zeer uitzonderlij-
ke gevallen" denkbaar is.
De vorig jaar door het parlement
vastgestelde meldingsprocedure
voor artsen hoeft niet te worden
veranderd. De vragen en aandachts-
punten die daarin zijn opgenomen,
en waarover de arts moet rapporte-
ren aan het Openbaar Ministerie,
voldoen ook voor het versoepelde
beleid.

In het vorig jaar onder de toenmali-
ge minister Hirsch Ballin van
kracht geworden vervolgingsbeleid
was het criterium dat slechts on-
draaglijk en uitzichtloos lichamelijk
lijden tot euthanasie en hulp bij
zelfdoding mocht leiden. Psychisch
lijden kon nooit een rechtvaardi-
gingsgrond voor euthanasie vor-
men. HirschBallin ging er eveneens

Op grond van het oude beleid had
het openbaar ministerie inmiddels
vervolging ingesteld tegen vijftien
artsen die euthanasie hebben ge-
pleegd op, of hulp bij zelfdoding
hebben verleend aan patiënten die
niet in een stervensfase verkeerden.
De ministers hebben het advies van
de procureurs-generaal overgeno-

met een licht verstandelijk handi-
cap voor langdurige intensieve be-
handeling door te verwijzen naar
behandelcentrum Gastenhof. Daar
wordt samen met kinder- en jeugd-
psychiatrisch ziekenhuis Wickra-
derheem in Heerlen gewerkt aan
het verbeteren van de hulpverle-
ning voor dccc doelgroep.

Fusie bedrijfsverzorging
Limburg gaat niet door

Raad Volksgezondheid vraagt GS om extra aandacht

Hulpaanbod voor jeugdigen met
gedragsprobleem onvoldoende

DOOR ROB PETERS

Familiezender in samenwerking met Disney

RTL start met derde
zender in Nederland

Zowel Super RTL als RTL Dis-
ney Channel kunnen voor hun
programmering putten uit het
uitgebreide Disney-repertoire.
„Op het Disney Channel kan de
kijker veel filmmateriaal, veel
kinderprogramma's en een aan-
tal Nederlandstalige produkten
verwachten. Daarbij moet je
denkenaan ondermeer spelletjes
en documentaires," aldus RTL-
directeur Huib Boermans. Over
het stadium waarin de plannen
voor RTL Disney Channel zich
bevinden doetRTL nog geheim-
zinnig. Boermans: „Het gaat om
een eerste beslissing. Dat bete-
kent dat er nog een aantal stap-'
pen genomen moet worden om
een definitief ja te geven. We
kunnen in veel dingen snel zijn,
dus ook dat beslissingspad kan
als het nodig is snel doorlopen
worden."

ven maakten eind vorige maand
hun gezamenlijke plannen voor
Super RTL bekend.

HILVERSUM - RTL wil in ja-
nuari volgend jaar een nieuw
commercieel station in Neder-
land lanceren. In samenwerking
met de Walt Disney Company
start RTL het derde station on-
der de naam RTL Disney Chan-
nel. Daarnaast overweegtRTL in
maart volgend jaar een eigen
programmagids op de markt te
brengen. Het blad, RTL Telestar,
is gebaseerd op het gelijknamige
Franse programmablad. Dat
heeft RTL gisteren bekendge-
maakt.

schermen nu meer bedrijven
hun plannen voor een commer-
ciële zender bekend hebben
gemaakt. Zo begint het Zweedse
SBS volgend jaar in Nederland
een commercieel station en staat
Veronica pp het punt het publie-
ke bestel te verlaten.
RTL Disney Channel wordt een
afgeleide van Super RTL, dat in
januari 1995 in Duitsland van
start gaat. Super RTL is even-
eens een samenwerkingsver-
band tussen CLT, de moeder-
maatschappij van RTL, en Walt
Disney Company. Beide bedrij-

Von onze redactie binnenland

RTL Disney Channel richt zich
op Nederland en Vlaanderen en
gaat amusementsprogramma's
voor het hele gezin uitzenden.
Met het nieuwe station poogt
RTL haar marktaandeel te be-

RIEMST - Over de dubbelekandidatuur voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van de 44-jarige Jeanne Theunissen uit Vlijtingen-Riemst
zal door de rechter worden beslist. Haar naam kwam voor op de kan-
didatenlijst van de Socialistische Partij en op die van de lijst Ge-
meentebelangen. Het dossier is overgedragen aan het hofvan beroep
in Antwerpen. De gemeenteraadsverkiezingenzijn zondag 9 oktober.

Dubbele kandidatuur voor rechter

enveloppe, en sloop hij bij
nacht en ontij rond haar wo-
ning. Zaken die hij overi-
gens met ontkende.MAASTRICHT - Specialis-

ten van het AZM vochten
gisteren nog steeds voor het
leven van Fien Salden, de
47-jarige vrouw uit Hoens-
broek, die donderdag werd
neergeschoten door haar ex-
vriend Leo D. De verwon-
dingen in de buikstreek zijn
van dien aard dat voor het
ergste moet worden ge-
vreesd.

Van Leeuwen berichtte de
Maastrichtse rechtbank in
september 1993 en later in
maart 1994 ook het hof in
Den Bosch dat naar zijn me-
ning Leo D. waarschijnlijk
geen nieuwe poging zou
doen Fien te vermoorden.
Tegelijkertijd beschreef de
reclassering de situatie zo-
danig dat de rol van D. meer
leek op die van het slachtof-
fer dan van de verdachte in
een huurmoordzaak.

Signalen te over, maar deson-
danks volgde rechtbank en
hof toch psychiater en re-
classering in hun milde en
geruststellende visie, dat
niets meer zou gebeuren in
een relatie die twee partners
volslagen uit hun evenwicht
moet hebben gebracht door
met name de geestelijke pij-
nigingen over en weer. D.
gaf bij alle behandelingen
duidelijk aan dat hij het

Officier van justitie mr. R.
Philippart met name heeft
tijdens de behandeling van

Intussen is de vraag actueel
of deze crime passionel
voorkomen had kunnen
worden of dat Leo D., gezien
zijn geestelijke toestand,
zijn voornemen toch ten uit-
voer had gebracht.

Politie en justitie denken dat
nooit helemaal te voorko-
men is dat een zo door een
emotionele en vooral dene-
grerende scheiding geobse-
deerde man op enig mo-
ment toch door het lint gaat.

de affaire voor de rechtbank
in Maastricht herhaaldelijk
en met nadruk zijn ongenoe-
gen (en zijn zorgen over de
effecten daarvan) over die
rapporten doen blijken. Phi-
lippart werd later gesteund
door Leo D. zelf dievoor het
hof in Den Bosch openlijk
uitkwam voor zijn teleur-
stelling dat het 'met Fien
nog niet gelukt was. Een
uitspraak die op 21 maart
1994 voldoende was voor
het hof om een verzoek tot
onmiddellijke invrijheid-
stelling af te wijzen.

Daarbij helpen straatverbo-
den en extra bewaking niet.
Ook een langere gevange-
nisstraf of dwangverpleging
voor de eerdere poging van
D. Fien te laten vermoor-
den, zijn in de ogen van
persofficier mr. J. Nabben
geen middelen die alles uit-
sluiten. „Hoe lang die straf
ook is. De man komt op enig
moment weer uit de gevan-
genis," aldus Nabben.

nauwelijks kon verkroppen
dat de eens zo aanbeden
Fien het hield met anderen.,
.en toch was de psychiater
meer dan optimistisch.
Een misrekening of een be-
drijfsrisico?

Of de straf van vier jaar die
Philippart had voorgesteld
(het vonnis was uiteindelijk
drie jaar, waarvan een jaar
voorwaardelijk) Fien Salden
had kunnen redden, blijft
een open vraag.

Fien Salden heeft in elk geval
wel het idee gehad dat iets
moest gebeuren. Anders
had zij het verzoek om D.
een straatverbod op te leg-
gen niet doorgezet. 'Het
heeft niet mogen baten, al
zal Leo D. nu wel voor hele
lange tijd uit haar buurt blij-
ven...

Justitie heeft steeds hardop
kanttekeningen geplaatst bij
de adviezen in deze affaire
van de psychiater. Professor

Philippart had indertijd nog
een serie aanwijzingen, die
al wezen op een meer dan
abnormale geestesgesteld-
heid brj D. Zo stuurde D.
onder andere nadat hij uit
de woning van Fien Salden
was gezet haar kogels in een

Moordaanslag op Fien Salden
leek nauwelijks te vermijden Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar,

Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen. Tel.: 078.196.596, Fax 079.1f^jutp^^'

GRATIS GIDS 10/17 dgn Htl** Sept./Okt. ’249 Kerst ***
Salou 12 dgn’ 599. Boosten Busreizen SGR 045-227777

’ 199,- NIEUW! Benidorm busret. mcl. ontb./diner, vertr.
ma. & vr., sept. t/m apr. '95. REKRO REIZEN

ROTTERDAM 010-4142233 tot 22u. SGR.
/ 229,- Super HERFST-aanbieding div. app. a/d Costa
Brava, vertr. 30 sept. 7-14-21 okt. 10/17 dgn mcl. luxe bus

’ 229/299 3e/4e pers./kind ’ 189,vol = vol. REKRO
REIZEN ROTTERDAM, 010-4142233 tot 22.00 uur. SGR.

FREELINE (ANVR/SGR)'Your Friendly Company.
Pendelbus reizen met htl. of app. en gratis maaltijden in

de bus. Vele aanbied, in sept/okt. Benidorm/Salou/
Calella/Pineda/Malgrat/Lloret. Met herfstvak. 14 okt.
speciale 10d. reizen C.Brava met cxc. o.a. Bareelona

met hotel Hp of VPv.a. ’ 339,- of met app. v.a. ’ 237,- of in
Salou in supérhotel met HP’369,-. Bel. 04970-16461.

/ 299,- VP! WINTERZONBENIDORM, mcl. gratis ontbijt&
diner in zeer luxe bus. Vertrek div. datav.a. 28 okt. iedé- J
re ma. & vr. 10/17 dg VP (!) Hotel Golden ** v.a. /369/579.
Hotel Las Vegas *' 10 dgn VP al v.a. / 299! NIEUW! busre-
tour ’ 199 p.p. vol = vol. REKRO REIZEN ROTTERDAM

010-4142233 tot 22.00 uurSGR.
SOLMAR TOURSBUSREIZEN, vraag nu gratis folder

voorde laatste naseizoen reizen, b.v. Salou in 3-sterren
hotel volp. 10dgn al v.a. / 249,-. Herfstv. Malgrat in 2-
sterren hotel ’ 315,- Benidorm 24-31/10 14dgnvolp.

’ 465,- nov. 10dgnv.a. ’ 354,-. Bijk. kosten: royal class ,
’ 40,-, gratief. / 15,- adm.kosten ’5,- Bel 040-460560.

PRAAG-C, pension, km./badk. + bew. parking l/o/ 38,-.
Kam, bij part, l/o v.a. ’ 28,-. 808 Travel: 02290-39762.

PRAAG! Wekelijks 6 verschillende reizen, o.a. 6-dgse
nachtbusreisv.a. ’ 279! 7-dgse excursiereis met ons ***- |
HOTEL CAROL v.a. ’ 599! 8-dgse excursiereis Praag &
Omgeving v.a. ’649! 4-dgse Lang Weekend Vliegreis
v.a. ’ 599. Ook 12-dgsereizenPraag & Moravië v.a. ’ 998

en 10 dgn Moravië v.a. ’ 798! Gratis reisgids? Bel
Speciale Reizen Centrale 050-120100(24 uur per dag) of

020-6202121 anvr/sgr.
PRAAG per bus v.a. ’ 289
Vertrek: 17-10/24-10/26-12 Hoe bereikt vin één keer
mcl.: bus, hotel, ov kaart. 4£"!'i&enJ«!!s
Dino Tours 070-3252899. Bel 072" 196t>96

BUDAPEST: 7-dgse nachtbusreisv.a. slechts ’ 399!
8-dgse excursiereisv.a. ’ 699! 12-dgseRondreis met
o.a. Budapest, Eger, Balatonmeer en Pécs v.a. ’ 998.

Wenen, Budapest & Praag: 12-dgserondreis v.a. ’ 1198!
Weer vertrek mogelijkv.a. 22/9. Gratis reisgids? Bel

SpecialeReizen Centrale 050-120100(24 uur per dag) of
020-6202121 anvr/sgr.

Kies voor onze verzorgde

OVERWINTERING OP BALI
Wij gaan in jan. '95 voor de 6ekeer naar BALI. Nederl.

arts gaat mee. Keuze uit 12parken. (AANBIEDING 6
WEKEN ’ 2895,- van 1-3tm 11-4). Dia/info NUNSPEET
22/9 (o.a. golfers) 22/10(o.a. bridgers), ALERSLOOT

(NH) 20/9, MAASTRICHT 23/9, BEST 28/9. Inl. 081
(D. v.d. Linde), Vledder. tel. 05212-1866.

In 1995 overwint, op Bali (4-10 wkn) en divrondreizen:
Sumatra, Java,Bali,Lombok, Sing., Phuket, Bangkok.

Inl. en pres. iedere laatste zaterdag v.d, maand.
ASIAN ARTS DECORATION in Vlaardingen. Doe. + Inl.:

STAP-INN TRAVEL: 01887-4156 +01881-2083/2347.
Reeds 16 jaarkleinschalig reizen naar INDONESIË 'Reis van 5 weken naar NIEUW-GUINA en andere delen
van oost-lndonesië. Hollandia, Baliemvallei, Biak,

Woendi, Manokwari, Sorong, Kaimana, Fakfak, Ambon,
Saparua, Jakarta, etc. Vertrek ca. 1 maart '95.

Info: Stichting Nieuw-Guinea, Tel. 02220-17266.

ONZE NIEUWE WINTER- I;SS^
BROCHURES ZIJN UIT! *Ï35J«!!r /
" Groepsreizen

" Oosterse steden en Indoiies&Singopore, iWörtd,:
individuele rondreizen l«»,Moteisié, India, Nepal,

" Overwinteren op Sri Lanko, Ojlna, Hongkong,
Bali en Lombok IDiw°n, Filippijnen en Vietnam

Haal de brochures bij uw ANVR-reisburo of bel voor meer
informatie : 01828 - 1 1966. Lid van ANVR en SGR.

24 dg. Java-Bali / 2.825,- /31 dg. Sumatra-Java-Bali
/ 3.450,- Volledig verzorgd met RJA. Met Singapore

Airlines is 23 dg. ’ 2990,- /30 dg. ’ 3650,- in 1995.
AHA TOURS 05980-95830 / 045-226743 / 03440-19515.

Speciale aanbieding 26 dagen SUMATRA-JAVA-
SULAWESI-BALI v.a. /4200,-. Diapresentatie Bijhorst

Wassenaar 18sept.Arthavan Uden Travel: 070-3635900.

'Rondreis: MEXICO-Guatemala-Belize. 23/30 dgn v.a.
/ 2995,- Uitgebreidefolder DISCOVER: 020-6854506 SGR

COSTA RICA, schitterende 9 daagse rondreis mcl.
vlucht en hotels v.a. ’ 1899,- verlenging aan de Pacific-
coast mogelijk. Info GoGo TOURS: 010-4142599 anvr/sgr

NIEUW-ZEELAND: reisinformatie uit de eerste hand,
want we komen er zelf vandaan. Bel voor NIEUWE
VLIEGTARIEVEN naar Nieuw-Zeelanden Australië. Bar-
ron & De Keijzer Travel 010-4780000-020-6258600, SGR.

_^_^_^_^_HMOTM^B^_^_^_^_^_^_k

■■■■■■I HOERA
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wym droom
[JAVÊ CRUISES
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■MH ■■ MS. BALTICABs*H i/^xmmV&mm I naar de stralende zon van■■■■HKHi NICE-SARDINIË

MALTA-MALLORCA
WIYA I=■ P TUNIS-CORSICA

info en foldervan deze"De Vietnam specialist** grandiozeaanbieding
VIETNAM TRAVEL natuurlijk alleen bij:
Tel. 070-3625800.

*EURO*
UWILTEEN rDIIIQPC

ADVERTENTIE OP UhUlötö
DEZE PAGINA? 043-250808

B E L: 072-196596

ISLA MARGARITA, schitterend eiland voor de kust van
Venezuela. Vlucht inclusief hotel (9 dgn.) vanaf ’ 1249,-
-verlenging mogelijk. Boeiende rondreis doorVenezuela

vanaf / 2469,-. Belt uvoor informatie GoGo TOURS:
010-.4142599 ANVR/SGR.

Tot nu is de organisatie verdeeld in regio's. Eerder stem-
den de leden van Kring Zuid tegen de plannen. Te grote
overheadkosten en onenigheid binnen het bestuurwaren
voor de boeren uit Weert en omgeving reden genoeg om
niet akkoord te gaan met de voorgenomen fusieplannen.
De ledenvinden bovendiendat zij onvoldoende informa-
tie gekregen hebben. Het voltallige bestuur heeft daaruit
haar conclusies getrokken en is opgestapt. Boeren in
Noord-Limburg en de Limburgse tuinders hebben voor
de fusie gestemd.

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Het schort in
Limburg aan een goed hulpaanbod
voor jeugdigen met ernstige anti-
sociale gedragsstoornissen. De
hulpverlening voelt zich niet altijd
goed uitgerust om deze kinderen,
die zich kenmerken door een zeer
agressief, destructief en vaak delin-
quent gedrag, te helpen. Dit meldt
de Provinciale Raad voor de Volks-

gezondheid aan Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg. De raad pleit dan
ook voor een zorgcircuit voor deze
groep jongeren,waarin hulp van di-
verse hulpverleningsinstellingen in
samenhang kan worden aangebo-
den.

De zorgcircuits zouden met mede-
werking van de jeugdhulpverle-
ning, de justitiële jeugdbescher-
ming, de kinder- en jeugdpsycholo-
gie en de zorg voor licht verstande-

lijk gehandicapte jeugdigen verder
ontwikkeld kunnen worden. Een
zorgcircuit kan er, volgens de raad,
voor zorgen dat de jeugdigen niet
tussen walen schip raker! en onno-
dig worden doorgeschoven van de
ene naar de andere instelling. De
jeugdige is doorgaans niet echt be-
reid en gemotiveerd om een vaak
langdurige behandeling te onder-
gaan.

De raad stelt voor om jeugdigen

Noodzakelijk noemt de raad ook
het beschikbaar komen van moge-
lijkheden om normaal begaafde jon-
geren voor langere tijd op te nemen
voor een intensieve behandeling.
Zon voorziening zou kunnen wor-
den ontwikkeld door de Stichting
Jeugdzorg Sint Soseph in Cadier en
Keer samen met het Wickrader-
heem. De Provinciale Raad voor de
Volksgezondheid hoopt dat GS de
genoemde instellingen vragen een
voorstel te doen over hoe de behan-
delvoorziening er uit zou kunnen
zien.

ROERMOND - De fusieplannen van deLimburgse be-
drijfsverzorgingsdiensten gaan niet door. Dat is besloten
tijdens de vergadering van de Bedrijfsverzorgingsdienst
kring Weert. De bedrijfsverzorgingsdienst is een organi-
satie die inspringt op boerderijen waar boeren door ziek-
te of vakantie hulp nodig hebben.
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50 meter van zee en strand

' 6 daagse vliegreis naar

MALLORCA
Hotel Sa Coma playa****

5 golfbanen (1.8+9-holes)
Gratis vervoer naar 5 golfbanen

’ 62?;. p.p.
6 daagsevliegreis naar

SPANJE/
COSTA DEL SOl

Hotel Don Carlos*****
7 golfbanen (18-holes)
Green fees inbegrepen

.......’ ?03'-P:P..
8 daagse vliegreis naar

PORTUGAL/
ALGARVE !

Hotel Vilar do Golf***** locatie van
'PortugalOpen'; 4 golfbanen (18+4x9-ho|e'

Greenfees inbegrepen
va. ’ 903,. p.p.

8 daagse vliegreis naar

CYPRUS !
Hotel Laura Beach****
’965,. p.p. ;
Hotel Coral Beach

’ 1.010,-p.p.
Nieuw sinds voorjaar '94:18-holes golfb^

met een lengte van 5129 m. '
Vraag naor onze speciale.

Golf & Greenbrochure
m m m m
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PAUL CROMBA»
VAN DE BURGIJ

Toch hartchirurg in
externe commissie
deskundigen AZM

Gevolg uitspraak Hoge Raad in zaak Chabot
Limburgs Dagblad

gevallen waarin het lijden voort-
kom! uit een lichamelijke aandoe-
ningen gevallen waarin dat niet het
geval is. In feite is er sprakevan een
glijdende schaal. Daarbij zullen ge-
vallen waarbij het lijden meer psy-
chisch is bepaald, een nog zorgvul-
diger toetsing van de arts vragen.

nieuwsanalyse l



Emancipatie Sint Paulus
uit pure nood geboren

Bodybuilding

„Om het dalende ledental te
stoppen, hebben we toen beslo-
ten ook meisjes toe te laten tot
het muziekkorps. Maar daar is
nog een heel debat aan vooraf
gegaan," herinnert Logister zich.
Zijn dochter was een van de eer-
ste meiden, die toetrad tot het
fluit- en tamboerkorps.

De vereniging heeft goede en
slechte tijden gekend. In de ja-
ren '65, '67 en '68 werd St.-Pau-
lus Limburgs Kampioen. Rond
de jaren zeventig echter was het
ledenaantal tot een dieptepunt
gedaald. Noodgedwongen moest
de muziekvereniging emancipe-
ren.

In 1988 ging het zo goed met het
korps dat het landskampioen-
schap werd binnengehaald. Het
muziekgezelschap heeft aldus
een niet weg te denken plek in
de Schaesbergse gemeenschap
verworven. Om ervoor te zorgen
dat ook de onderlinge band tus-
sen de leden plus aanhang goed
blijft, gaat het korps de laatste
jaren geregeld op concertreis
naar het buitenland.

"In de Stadsschouwburg in
Heerlen vindt zondag nu eens
geen toneelvoorstelling, muzi-
kale showof balletdemonstratie
plaats. Vanaf 12 uur verschij-
nen de beste, de krachtigste en
meest bicepsrijke bodybuilders
op de bühne. Al die fraai ge-
spierde mannen strijden die
dag om het Open Grensland
Kampioenschap. Voor de heren
senioren bieden deze wedstrij-
den de mogelijkheid zich te
plaatsen voor de wereldkam-
pioenschappen in Shanghai.
Gelet op de internationale be-
langstelling is het aan te beve-
len reeds in devoorverkoop een
kaartje te kopen bij Fitness
Centrum De Landgraaf, Ruk-
kenerweg 7 in Landgraaf, ®
045-317926. Oud-wereldkam-
pioene Erika Mes, nog altijd
beeldschoon, neemt de presenta-
tie voor haar rekening. Dat
wordt dubbel genieten.

Koempel
In '83 ging het richting Hamar in
Noorwegen, tien jaar geleden
was de Spaanse kust aan de
beurt. Foto's uit het Spaanse Pi-
neda de Mar en Blanes spreken
boekdelen. De zon schijnt voor
het Landgraafse muziekkorps.

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

TOGRAAF/HEERLEN -
h ' Grotiuscollege in Heerlen
f Scholengemeenschap Bran-
[lberg in Landgraaf gaan
LSeren. Nieuwe leerlingen

op beide lokaties blij-
jy* instromen. Door de fusieFj*de interstedelijke scholen-L^eenschap alle vormen vanPeerwijs aanbieden.

Lekengemeenschap Brandenberg
k naar katholieke signatuur val-
L' nieuwe fusie-school krijgt
Dj,°Penbaar karakter. Het Grotius-
weSe (mavo, havo, atheneum en
i^asium) heeft nu ongeveer 800

Prigèn en de Brandenberg (ma-
il; vbo, ivbo) heeft zon 600 pupil-
L.^e fusie levert volgens direc-
te **' Schiffelers van scholenge-

Brandenberg alleen
f *r Voordelen op. Banenverlies is
Cl? lgens hem niet bÜ' "We ver"
L^ten geen ontslagen, integen-
|lt ' na de fusie kunnen we aan-
lok maken op speciale fusie-
geiten. In de praktijk kan dat

acht volle banen opleveren."

ekgezelschap vermeld: Kunsten Vriendschap.
*°ch is de vereniging nooit on-
?er die naam bekend geworden.

pastoor vond dat niet
Soed.

ziekgezelschap blijkt dat de in-
komsten van het feest fl 238,15
bedroegen. Niet dat de club dit
bedrag ook daadwerkelijk over-
hield aan het gebeuren. Logister
lachend: „Néé, de uitgaven wa-
ren precies 233 gulden en acht-
tien cent. In kas zat toen dus het
lieve sommetje van bijna vijf
piek."

Geld voor uniformen was er dus
niet. Om het uiterlijk van de le-

den van het kersverse muziek-
korps toch enigszins op elkaar af
te stemmen, werden vijfentwin-
tig identieke petten gekocht. Op
de pof. „De afbetaling voor de
petten was vijf gulden per
maand. Sommige leden betaal-
den daarom maandelijks een
kwartje contributie extra," weet
de secretaris.

" Het Landgraafse muziekkorps St.-Paulus gefotografeerd begin jarenzestig tijdens een
concertreis naar Duitsland.

oppakken van het Militair Ge-
zag."

~e statuten werden door de
J°e nmalige pastoor, ik geloof dat
"Jet Schatten was, tegengehou-
den tot december 1934. Waarom?vaar kan ik alleen maar naar gis-
jle«. Alleen blijkt uit de notulen
Jjat de zaak zo was gepiept, toenac kapelaan werd gevraagd als
Westelijk adviseur en de naam
]Jar_ het korps werd gewijzigd in
Xfnt Paulus," vertelt secreatris
**arry Logister van de club.

Op het muzikalevlak is veel ver-
anderd in de zestig jaar dat het
muziekgezelschap nu bestaat.

„Voor en vlak na de oorlog
maakten we slechts gebruik van
een paar instrumenten, alleen de
fluit en de trom. Nu heeft een
fluit- en tamboerkorps brj een
concert ook de beschikking over

Fluit- en tamboerkorps Sint Pau-
lus recipieert zaterdag 1 oktober
in gemeenschapshuis Carré,
Hoofdstraat 144 van 19.30-20.30
uur. In het weekeindevan 7 okto-
ber zijn optredens gepland van
The Jaguars en Rowèn Heze in
sporthal Strijthagen.

Ruste
Het eerste lustrumfeest van de
vereniging viel in het water om-
dat de Tweede Wereldoorlog
zich aankondigde. „In 1939 wer-
den volgens de notulen veel le-
den opgeroepen om het vader-
land te dienen," vertelt Logister.
„De laatste ledenvergadering
werd in december '41 gehouden.
Noodgedwongen ging de vereni-
ging daarna 'in ruste. Pas in mei
'45 mocht men de draad weer

Pc vereniging was in die begin-gen niet bijzonder rijk. Toch
*erd er in mei 1935 een groots
r^idefeest gehouden. Uit het

logboek van het mv-

Logister is exact veertig jaar lid
van het fluit- en tamboerkorps.
„Als kleuter werd ik door mijn
oudere broer meegenomen naar
derepetities en danraak je toch
gefascineerd door alles wat je
ziet en vooral hoort."

In de tijd na de oorlog nam St
Paulus wel twee of driekeer per
jaar deel aan een concours. „Op
elke hoek van de straat werd
toen bij wijze van spreken zon
concours georganiseerd. Daar
waar de minste concurrentie
was, óf het meeste geld in de
prijzenpot, was St.-Paulus pre-
sent," zegt Logister.

Leerlingen kunnen terecht in Landgraaf en Heerlen Reclameboodschappen
op Omroep Landgraaf

Van onze verslaggeefster I
LANDGRAAF
Omroep Landgraaf
begint in november
naar alle waarschijn-
lijkheid met het uit-
zenden van reclame-
boodschappen. De
lokale televisiezen-
der wil hiermee haar
financiële positie in
dètoekomst verbete-
ren.

Het bestuur van Om-
roep Landgraaf heeft

onlangs een vergun-
ning aangevraagd bh'
het Commissariaat
yoor de Media. Zo-
dra de omroep de
vergunning binnen
heeft, wordt gestart
met de uitzending
van bewegende beel-
den.
Volgens Jo Dautzen-
berg van Media Pro-
file, de produktie-
maatschappij van
Omroep Landgraaf,
wordt gedacht aan
reclameboodschap-

pen van het midden-
en kleinbedrijf in de
gemeente, sponsor-
overeenkomsten en
een donateursactie.

De tarieven voor een
bewegende adver-
tentie zijn nog niet
bekend.

De vacante plaatsen
in het dagelijks be-
stuur van de lokale
omroep Landgraaf
zijn overigens opge-
vuld: voorzitter is
Coen de Jong, pen-
ningmeester Lou
Nelissen en secreta-
ris Peter van
Wersch.Diamanten feest

Fusie tussen scholen
Brandenberg en Grotius

Heerlen werkt tweede
bordeel Schandelen tegen

HEERLEN - Het college van bur-
gemeester en wethouders van Heer-
len wil voorkomen dat de exploi-
tant van een bordeel in Schandelen
zijn pand kan verbouwen. Het gaat
om het tweede bordeel in de wijk,
dat pas sinds zeer kort in bedrijf is.
Pas enige tijd geleden werd aan de

Gewonde bij
aanrijding

EYGELSHOVEN - Een 17-jarig
meisje uit het Belgische Lanaken is
woensdagmiddag om 16 uur bij een
aanrijding in Eygelshoven gewond
geraakt. Zij moest in het St.-Jozef-
ziekenhuis in Kerkrade worden
behandeld.

De politie heeft nu gemeld dat de
exploitant van het bordeel het win-
kelgedeelte van zijn pand wil ver-
bouwen. Omdat ter plekke geen
bestemmingsplan geldt, wil het col-
lege snel stappen nemen om te
voorkomen dat zonder meer aan het
bouwplan moet worden meege-
werkt. Het college spreekt van een
'ongewenste ontwikkeling.

Nu wordt dus opnieuw een woon-
huis-winkel (Oude Kerkstraat) als
bordeel gebruikt. En opnieuw pro-
testeren de bewoners, terwijl ook de
politie druk uitoefent om op te tre-
den, schrijft het college aan de
raadscommissie Stadsontwikke-
ling.

Schandelerstraat een eerste woon-
huis voor prostitutie in gebruik
genomen. De bewoners van Schan-
delen hebben de gemeenteverzocht
daar tegen op te treden, maar het
college ziet daar geen kans toe, ook
al had het bordeel zich illegaal ge-
vestigd. De bewoners hebben tegen
dit besluit een bezwaarschrift inge-
diend.

" De kring-Heerlen van Velde-
ke viert dit najaar het derde
lustrum. De dialectvereniging
zal dit de komende drie maan-
den met diverse activiteiten
vieren. Maandagavond is het
al zover. In Auberge de Rousch
in Heerlen vindt een liedje-
avond plaats. Tijdens deze
avond, die om 20 uur begint,
wordt de nieuwe cd van Jos
Meessen gepresenteerd. Pierre
Cnoops zorgt voor de presenta-
tie. Daarnaast kunnen belang-
stellenden in het Thermenmu-
seum in Heerlen tot 15 oktober
een tentoonstelling over het
Limburgse dialect bezoeken.

Veldeke

% Voor de Amerikaanse vetera-
nen die vandaag een bezoek
aan Bocholtz brengen, is op het
allerlaatste moment een verras-
sing ingebouwd. Van 13.30 tot
14 uur worden zij met originele
Amerikaanse jeeps door het
dorp gereden. De route van de-
ze optocht komt deAmerikanen
misschien nog bekend voor: bij
de bevrijding van Bocholtz leg-
den ze deze weg af. Onder de
bezoekers bevindt zich ook de
Amerikaanse generaal Harje-
hausen, die bij de bevrijding
van Bocholtz het bevel voerde.
De optocht, waar ook schoolkin-
deren en leden van de Phil van
Bocholtz aan deelnemen, start
bij de Schoutissenhof en eindigt
in Overhuizen, waar een ge-
denkplaat wordt onthuld.

Optocht

Koempel 2
w Wij horen u al hardop reke-
nen en denken: 'Hoe oud is Ro-
ger dan wel niet?' De Emma is
al een kwart eeuw dicht. Wel,
Roger is 'pas' 26 jaar. Waarom
dan de link met de Emma? Bij
DSM werkt Coenders samen
met een aantal collega's die
daadwerkelijk op de mijn heb-
ben gewerkt. Als het in Geleen
eventjes niet op rolletjes loopt,
zegt Roger Coenders steevast:
„Ut is nimmer zoë es vreuger.
Op de Emma woar dat alle-
moal angers..."

" Volgens zijn DSM-collega
Harrie Custers uit Geleen is
Hulsbergenaar Roger Coenders
de laatste koempel van de Em-
ma die nog vrijgezel was. Giste-
ren is Coenders in Oud-Valken-
burg in het huwelijk getreden.
De gelukkige bruid is de 23-ja-
rige Angelique Nix. Over de
'late' trouwpartij zegt de kers-
verse bruidegom: ,tfet heeft
inderdaad lang geduurd. Op
de Emma hebben wij geleerd
geduld te hebben. En het wach-
ten was de moeite waard...".

76-jarige doet nog elke
dag gymnastiekoefeningen

" Diamanten jubilarisHarry Vankan klaar voor hetfeest. Foto: DRIES linssen

'W ecties van de °pleidingen
Wm de fusie-aanvraag met
\\t °Pgestuurd naar het ministe-
%* an Onderwijs, om nog van een
jLe fegeling te kunnen profiteren.

°ktober is he;t niet meer mo-
lt jp dat brugklassers op alle twee
tL^sie-scholen instromen. Jemoet
Sitj een hoofd- en een nevenvesti-
iisJ> aanwijzen. In ons geval kun-

j^e in de toekomst inLandgraaf
W*1Heerlen nieuwe leerlingenop-
Wen" Door dit laatste feit en de
V,reiding van studierichtingenre-
\} Schiffelers op een toeloop van
<l$»enten. Volgend schooljaarmoet
feüUsie-opleiding een feit zijn. Een

naam voor de interstedelij-
"lietScholengemeenschap is er nog
Lta .Schiffelers. „Het kan best dat
Pl»s. °orgaan onder de naam Gro-
P^'^Uege, die opleiding is per slot
L" tekening de oudste."

De aanrijding vond plaats op de
kruising Molenweg/Bosweg. De
19-jarige bestuurder van een auto
uit Lanaken verleende geen voor-
rang aan een 29-jarigeautomobiliste
uit Kerkrade. De Belgische auto
met het 17-jarige meisje aan boord
belandde tegen een muurtje, de
Kerkraadse tegen een geparkeerde
auto. Beide rechtstreeks bij de aan-
rijding betrokken wagens raakten
totalloss.

DOORKATJA KREUKELS den een houten kurk (Sjtob)
meenemen en dan konden we
stiekem samen plezier maken."

DEN HAAG/VOERENDAAL- De
Klimmenaar L. Schaepkens heeft
bij de Raad van State vergeefs om
toestemming voor de bouw van een
woning aan de Klimmenderstraat
gevraagd. Schaepkens spande bij
de Raad van State een schorsings-
zaak aan omdat de gemeente Voe-
rendaal weigerde voor Schaepkens
het bestemmingsplan 'Kern Klim-
men' te veranderen. Het rechtscol-
lege wijst erop dat de gemeente een
grote vrijheid heeft bij het wyzigen
van bestemmingsplannen.

Man vangt bot
bij rechter

Dief aangehouden
LANDGRAAF - De poltie heeft
woensdagavond in de Dr. Calsstraat
in Landgraaf een 25-jarige inwoner
van die plaats aangehouden. Hij
had een half uur eerder een brom-
fiets gestolen in de Voortstraat in
Landgraaf. De man werd voor na-
der onderzoek ingesloten.

Herinrichting Promenade Brunssum

Man wil betalen
metgestolen pas

tK Rade _ Een bedrijfsleider
fVu etl bouwmarkt aan de Locht in
j *rade kon donderdagmiddag
Va cc uur een 25-jarige Kerkra-
Ml(jar aanhouden, die goederene k°Pen met een gestolen giro-

BRUNSSUM - De gemeente Brunssum is inmiddels gestart met de
tweede fase van de herinrichting van de Promenade. Het gaat hierbij om
de reconstructie van het plein voor het oude raadhuis tot aan het plein
voor de Edah. Op het pleinbij de Edah komen zeven nieuwe winkels. De
werkzaamheden moeten op 15 november, ruim voor de feestdagen, klaar
zijn.

BOCHOLTZ - Hij is geen man
van woorden, maar van daden.
Harry Vankan (76) ging op 15-ja-
rige leeftijd bij gymnastiekver-
eniging Wilhelemina in Bocholtz
om zich uit te leven in de turn-
sport. Zestig jaar later is hij nog
steeds trouw lid. 'Met hart en
ziel' zoals hij het zelfzegt. Samen
met zilveren jubilaris Ger Wet-
zels is hij het paradepaardje van
de club die haar zestigjarig be-
staan viert. Vier dagen lang feest
in Bocholtz. De champagnefles
is gisteren geopend. De muziek,
show en sportevenementen gaan
door tot maandagnacht.

Wilhelmina is op 12 mei 1934 op-
gericht in het voormalige café
Havenith in Bocholtz. Harry
Vankan is samen met een kame-
raad twee weken later bij de
nieuwe club gegaan. „Ik kon niet
zo goed voetballen als andere
jongens van mijn leeftijd en tur-
nen vind ik een schitterende
sport. Vooral op de brug en. in
het rek was ik erg bedreven."

ben het allang niet meer. Turnen
is natuurlijk onmogelijk op mijn
leeftijd, maar ik doe wel elke dag
trouw mijn gymnastiekoefenin-
gen op de badkamer. Je moet
toch een beetje beweeglijk blij-
ven."

Limburgs Dagblad
REGIONALE EDITIE
Wnctehef regioredactie
ioos Phiiippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

64! 1 RS Heerlen, .
tel: 045- 739911,
fax:045-739264.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045-452932, .fax:045-455506. ::

Brunssum
Rayonkantoor, Rumpenerstraat81, .

6443 CC Brunssum,
tel: 045 - 256363, -fax:045-259056.

De reconstructie van de Promenade bestaat onder meer uit het aanbren-
gen van nieuwe bestrating. De nieuwbouw van gokpaleisFairplay naast
het oude raadhuis moet medio volgend jaar gereed zijn. Dan pas wordt
de bestrating van het Promenadegedeelte voor Fair Play aangebracht.

\,m auto van de man lagen nog
"jj oankpasjes en eurocheques.
%s6?n huiszoeking werden nog

betaalcheques, bank- en giro-
-8 aangetroffen. Ook vond de

&il.e 'e 700 gram amfetamine, xtc-V k en een hoeveelheid marihua-
N§ e Kerkradenaar is voor naderrz oek ingesloten.

Dat sporten goed voor je condi-
tie is, blijkt uit het drukke leven
van deze veteraan. Op zijn oude
dag houdt Vankan de tuin bij, is
hij aktief in het huishouden en
rijdt hij rond in zijn eigen auto.
„Ik voel me net 42 jaar, maar ik

Op 20 september 1942 stopte Wil-
helmina met haar aktiviteiten,
omdatze niet op de eisen van de
Duitse bezetter wenste in te
gaan. Om de verenigingsband
niet verloren te laten gaan, werd
31 januari 1943 de zogenaamde
Sjtobbekloeb opgericht. „Als her-
kenningsteken moesten alle le-

Wilhelminakreeg het in 1951 aan
de stok met de parochiegeestelij-
ken, omdat een van de bestuurs-
leden was -gescheiden van zijn
vrouw. Vanaf de kansel werd de
vereniging verketterd. Wilhelmi-
na stapte om dit conflict uit de
Katholieke Gymnastiekbond en
sloot zich aan bij het Koninklijk
Nederlands Gymnastiekverbond
(KNVG). Deze overstap leidde
tot een enorme sportieve ontwik-
keling en grote teamprestaties.
Willy Jagers, net als Vankan ere-
lid van de vereniging, werd ze-
ven maal Nederlands kampioen.
Zelf heeft Vankan in groepsver-
band het Limburgse kampioen-
schap in de wacht gesleept. Als
bestuurslid en penningmeester
is hij enkele malen onderschei-
den: „Ik ben er apetrots op, re-
ken maar dat ik dit weekeinde
lekker ga feesten."

De winkels die door Ruijters worden gebouwd, zouden een meer exclu-
sief karakter moeten krijgen. De winkels moeten dienen als trekker na
het wegvallen van V&D.
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bekkens, grote trom allerlei soor-
ten fluiten en zelfs een xylofoon
of marimba."

DOOR MONIQUE PARREN

’ ontmoeting l.t.\).\W.}.UaWJi

Een beslissing die goed heeft uit-
gepakt volgens de secretaris. „Er
zijn wel mooie dingen opge-
bloeid, om het zo maar eens te
verwoorden. Sommigen kregen
verkering en ookwerd er een en-
kel huwelijk gesloten tussen
twee leden van de St.-Paulus-
familie."

Landgraaf - Eigenlijk is de
verjaardag van St.-

Paulus al dik een maand voorbij.
**et verslag van de oprichtings-vergadering stamt namelijk uit
Agustus 1934. In een kartonnen
sPhrift staat een verslag van die
biereerste bijeenkomst. In
"tooie krulletters staat de oor-sPronkelijke naam van het mv-

De contributie was één dubbeltje, maar fluit-
en tamboerkorps St.-Paulus uit Landgraaf

bezat in 1934 dan ook nauwelijks
instrumenten: drie gebruikte en zes nieuwe

fluiten. Later kwamen daar nog acht trommen
bij. In september '35 had de vereniging

weggeteld 4 gulden en 97 cent in kas. Een
schrille tegenstelling met de welvarende

vereniging anno 1994, een bindend element in
de Schaesbergse gemeenschap.

Ledental Schaesbergs korps opgevijzeld door meisjes

regionaal
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l RDP Vakantie & Recreatie is Nederlands grootste dagt^dcombinatie.
fee m/ Met een betaalde oplagevan ruim 1.700.000 exemplaren, goed voor een bereik

m Wm_\ Kgk V^WL"''* ."■*"> *-2 miljoenreislustige Nederlanders
.^ W"V^ Voof *rfo,mati* CT reserveringen: RDP, postbus 2,1800AAAlkmaar,

\ V"' N C . -'" SfaTttjd woensdag 16.00uur.Kaderadv. mits gereserveerd donderdag 10.00 uur.

Tel.: 072.196.596, Fax 072.196.484 Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen.

" " AMELAND " "T.h. luxe 2-4 pers. app. beg. grond of zeezicht, 50 mtr v.
strand. Vele extra's o.a. telef., fietsen, etc: 05191-42809
Texel De Koog, HOTEL BOSCHRAND 5-dgs fietsarr.
/ 225,- h.p.p.p. + 50%krt. subtr.zwemb. 02220-17281

"TERSCHELLING" t.h. 2-4 p. luxe app. W'kend/midwk
verhuur v.a. / 250,- mcl. linnengoed/fietsen: 05620-9099
TERSCHELLING, Th. 2 p. car / 260,- p.w. 2 pers., app.
/ 340,- p.w., Chalet / 365,- p.w. Finse bung. ’ 625,- p.w.
W'kend/Midw. v.a. ’ 220 resp. ’ 175: 05620-8981/2948.

:^^m\ 1 —W _"■» ■ mW kW kWI Ï^Jn Ê^kW maf kW I l

\W>pr ~^r;* r I \
Waddeneiland Texel, verhuuradressenen rekreatie i. Q Campingfolder 1994 ZlReisgids Texel, metinformatie

hotels, bungalows en sportievereizen. Kruis degewenste
I informatie aan, plak deadvertentieopeen briefkaart en i

stuurdezenaar Stichting VWTexelPromotie, \
Postbus 3,1790AA Den Burg. Telefoon 0222014741

HOTEL OP Dl EK,"* TEXEL
Texel, 5- en 8-daagse fietsarrangementen op luxe

kamer.mcl.: dineren fiets v.a. ’ 299,-. Tel. 02220-19262.
" TERSCHELLING-AMELAND *. T.h. chalets + stacar's.
Voll. inger., ktv, radio, douche. Vrij na 17-9: 05180-1581.

"HERFST, TEXEL NATUURLIJK»
Nog enkele bungalows op s**"*Park, (6 pers; 3 sip.)

op heerlijk eiland metsubtr. bad, sauna,
supermarkten rekreatieprogramma.

ZILVERBERKPARKDE KRIM/TEXEL: 02220-16666.

"CALIFORNIë OPTEXEL«
Ruim luxe s***** appartement, 2 slpkmrs, whirlpool,
sauna, in de bossen vlakbij zee en strand, Ecomare,

zwemparadijs. Last-minute korting. BEL:
ZILVERBERK RESIDENTIE CALIFORNIë : 02220-16626

TERSCHELLING, t.h. 2 rustig gel. 4 pers. vak. woningen
ANWB ***, v.v. allecomfort + een luxe app. ANWB ****,

2 pers., huisdierwelkom, vrij v.a. 24-9 :05620-3277.

3-dgs. Fietsarrangerrrentv.a. /199,-
-; VLIELAND: STRANDHOTELSEEDUYN: 05621-1560

TERSCHELLING: HOTEL SCHYLGE: 05620-2111
Familiesuites / 24,75p.p. Logies, v. 4p. slechts’ 99,- p.n.

ROWRSTtïf i^exd-
("ftATTFM Verwen u zelf eens...met eenI\U|] IfN fietsarrangement inCm* V I I bil Hotel /Appartementen

/*~^ D« Pelikaan. Logies met
ontbijt, verw. zwembad, mcl.V fiets en div. extra's all in.Voor het ontbijt met

HOTEL/APPARTEMENTENuw gastheer De Pelikaanvogels gaan kijken. _____.!fflßli^}it,tMir-Hffl.7TW

Vanaf ’ 171,50 p.p. halfpension —
V (midweek vanaf f «7.0 ..Ameland..SPEC. PRIJZEN

luxe 4-6 p. bung's en appar-
(mclusief hetnieuwe tementen. Midw., weekend,

y^-^fV^&i^imT^V^ herfstvak.: 05191-54423

H.C.R. Hotel Adolfs
Unieke arr. HPv.a. ’ 172,-

-**** Hotel Opduin Texel Bel voor info. 05999-12204.
02120-17445 FIETS/WANDELVAK. Hotel... waar men terugkomt... _

■______.__. _" ._ ■__" Pension Nathaha inBorger._, Inl. 05998-34791.

TERSCHELLING, 2 en 4 p. appartementen met alle
comfort, centr. gelegen v.a. ’ 360,- p.w. Inl. 05620-8783

TERSCHELLING te huur voll. inger. stacaravans,
2 slpkmrs, toilet, douche, radio/ktv; ’ 230,- p.w.

Herfstvakantie ’ 430,- p.w.; Te1:05620-2562.

Ameland/Terschelling t.h. chalets & stacar's v.a. / 225,-

-p.w. Herfstvak. v.a. ’ 325,- pw.Tel.:05180-1206 n.o. zond.

Hotel-Restaurant,, 'T WAPEN VAN OOTMARSUM"
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.

Tel: 05419-91500. SpecialeArrangementen Folder.
DE PAPILLON BUNGALOWPARK, DENEKAMP

T.h div. huisjes 3 slaapk., woonk., open keuken, ktv-satt.
In herfstvak. GRATIS gebruik Nieuw overdektrecr. bad
in Denekamp. Div. kortingen voor-/najaar: 05413-51670

HERFSTVAKANTIE EN/OF SPEC. AANBIEDINGEN
Holten Bung. Park „deLindenberg" ANWB. T.h. 33 in het

bos gelegen vrijst. bungalows met kl.tv., speeltuin,
midgetgolf, restaurant, fietsverhuur. Zwemparadijs op
10 min. Vraag gratis kleuren folder. Borkeldsweg 57,

7451 TA Holten of bel: 05483-61364. Mogelijkh. na 30-9.
Recr.centr.'HET STOETEN- 4s=^f:;aas^^
SLAGH' Bung.park en ] f*4 fcfflss^camp., kamperen na4/9/'94 | fcJ | Q Q
10% korting. Hardenberg. I(" "4-ïa Bi-~

Inl. 05230-38260. — T^

Rlllll-ln (%§ Arhtprhi.ek Ouderwets goed Ook buiten
KUUTIU ...V^ rtLllierilUeK het seizoen. Volop betaalbare
pensions en vakantieoorden Rust. ruimte en recreatie. Info VVV,

| Pomtbu»78, 7260AB Ruurio,fl. 06738-2188 b-g-g. 05736-2204. |

REST.HOTELSTAD MUNSTER **** Winterswijk
Lekker erop uit in natuurrijke en culinaire omgeving.
Stad Munster Arr. (4 dgn.) ’ 350,- Info: 05430-12121.

" " GRATIS SLAPEN ""na uw diner of feestavond voor families van 2 tot 100
pers. Hotel BOSOORD in Loemen (Veluwe).

GRATIS tennis, sauna etc. Info, tel. 05765-1264 / 2193

Subtropen in Achterhoek
Te huur op ons BUNGALOW-KAMPEERPARK 4-6-(8)
pers. bungalows of chalets- Op ons park vindt U o.a.
SUBTROPISCH ZWEMBAD. Café/ bowling-restaurant-
supermarkt-tennisbanen-sauna-verw. buitenbad-sola-
rium-fitness-hairstyling-vis/roeivijvers. Reservering

KAMPEERPLAATSEN mogelijk. Folder op aanvraag.
MARVELD RECREATIE

Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo. Tel. 05440-61638.
ERMELO, op ons prachtig nieuwe vijfster. bung. park DE
WITTE BURCHTEN nog enkele weken vrij in het naseiz.
tegen aantr. prijzen. Ook nog enkele boekingen mogelijk
op ons rustige natuurpark DE KRIEMELKUIL. HAYCAP
HOLIDAYS B.V. Pb 8237, 6710 AE EDE; Tel: 08380-51120

St Maartenszee/Julianadorp bung's/villa's aan zee golf,
subtrop. zwemb. herfstvak. hogekorting. Inl. 02246-1596
St. Maartenszee bungalows bij strand, GRATIS zwem-
paradijs, ookvoor weekend/midweek. Tel. 02246-3109.

Wieringermeer, vak.bung. wiJKAANZEE app. 2-5
4/6 p. 02278-1521 na 18.00 u. pers., 300 m. van zee, v.a.
KAMPEREN aan zee en in ’ 390,-p.w. Inl.: 02517-5956.
de duinen: sept./okt.: 30%
KORTING v/a 3 nachten. De MEDEMBL|K bij ijsse|meer

Tei 022?S^i * PenS Opperde» L/O /35LepeYaaSSfarte^szee "■ ook "»■ °2274-5082'
{'") Tel. 02246-1351.

(Noordzeepark) Ouddorp aan Zee
te huur luxe5 bungalows plm. 500mtr vanzee.
Speciale arrangementen in de maandenapril/mei en oktober.
Voor reservering plus info, tel. 01878-3099/3211.

KAMPERLAND, luxe bung's a/h strand m. uitz. overzee
en Veerse Meer, Herfstvak. v.a. / 450,- p.w. 01107-1866.

I Nu te koop in Drenthe vanaf f* 59.500,00 k*k* k

I op Vakantiepark "Het Land van Bartje": \
* Houten bosbungalows op royale kavels eigen grond! *
w, _^_m mW^^L^mt^^p^^^r ________flK^vij_Hi^^*^_2_ir

veelzijdis vakantiedorp met 0.a.: y
« "verwarmd openluchtzwembad ZokOlHt UCr. A2B Zwolle-Grwirgen, afslcrc Assen-Zuid, richting Veendam/Gieten,'' £
s «tennisbanen - afslas Rolde-Borser, rechtdoor richting Bor|er_ ANSre-borden Land van l3artje voJgen I

,< «restaurant Adres; Het Land van Bartje, Buinerweg 8,9536 PG Ees (bij Bofger). T

iAjU^i^UcfM^. iU la+J- v++. ItMty. \j^m*^tU^ik iUL*+J- va*, tuitje v*iu+4ie+*vdm iU

BRESKENS, bungalows te huur aan zee, strand en duin.
NAPOLEON HOEVE ***** 01172-3500

Overd. zwembad, reuze glijbaan..café rest. tennisbaan.

SUPER ACTIE!!
"Badhotel Saint Pierre"

Het mooiste hotel aan de Zeeuwsche kust. Biedt U

’ 300,-echt voordeel inde periode van 15-9tot 15-10.- Aankomst op dinsdagen vertrek op vrijdag of- Aankomst op donderdagen vertrek op zondag.- Op basis van halfpension.
Dus: 3 x overnachting, 3 x ontbijt en 3 x diner 4-gangen.
Normale prijs / 885,- voor 2 personen.
Nu slechts ’ 555,-voor 2 personen.
Boek snel, zolang er plaats is, op nummer 01171-2020.

1We/kom in: ~r Rerckt IfHrecreatieoord De Bercta^"gS^P
"subtropisch zwembad " particuliere bungalow- 'r*W'

en caravanverhuur "kampeerplaatsen
" buitenbad " skeelerbaan " speeltuin" recreatie-programma " brasserie "restaurant *supermarkt " fr—~N // fltennisbanen "midgetgolf " manege" —^y lllßjJlr^^

Bel voormeer informatie (óók in het weekend): IlssSj^ltsssd
| De Berckt, Baario (L) Tel. 04707 - 1547 B-tR-BBTIfTJ mr-mt. am%Kmt\^,W\ I

Gulpen, EXCLUSIEVE LANDHUIZEN in parkachtige tuin.
10-30 p. en bung's 2-8 p. Ook w'kend/midwk 04450-1180.

HOTEL EUROTEL VENRAY ***
Zeer rustig gelegen in 't centrum, eigen parkeerpl.

Speciale najaarsaanbieding 3 daagsarr. / 130,- p.p.
Inl. 04780-85777Fam. H. in 't Holt.

SCHIN OP GEUL. Hotel De Kroon 1 week HPvoor 2 pers.

’ 875,-. KERSTarr. ’ 500,- p.w.p.p. Vr. folder 04459-1518.
EPEN " HOTEL CREUSEN"«*.*"

Zit/sip.kamer met bad/douche, toilet, radio, tv, minibar,
lift aanw. Prijs v.a. / 93,-hp/pp. Prospectus op aanvraag.
Wilhelminastr 50, 6285 AW Epen Tel. 04455-1215fax 2101
Valkenburg, HOTEL ASTORIA (nieuwe eig.) eigen par-
keerpl. Sept-okt. L.O. mid/week ma/vr. 4 n. / 120,- p.p.
Weekend vr./ma. 3 nachten ’ 110,-pj>. Inl. 04406-12125.

GEZONDHEIDSARR. IN HOTEL ROOLAND ARCEN
2 overh., 2x ontbijt, 2 driegangen-dinêrs en 2 uren re-
laxen indeweldaadvan 35°mineraalwaterv.h. kuuroord
ThermaalbadArcen ’ 192,50 p.p. OokBeauty en Culinair
arr. Kmrs. met douche/wc/tven telef. Bosrijke omg. met
wandel- en fietsroutes. Gratis kl.folder. Tel. 04703-2121

***VALKENBURG*** 8-dgs nazomer/herfstreizen
/575,- p.p. met halen en brengen per bus + volpension+ 3 bustochten + vele extra's. Bij ons geen annule-
ringsverzekering nodig P. Hermens, Bondshotel ANWB
"" Bel nu!!! Gratis vakantie-pakket Tel. 04406-13020.

Verrassend Voordelig
Najaar/Wintervakantie
v.a. ’ 169,- (per w'kend/midwk)

Rustig gelegen partikuliere bungalows, volledig inge-
richt. Bungalowpark Simpelveld in het uiterste puntje
van Zuid-Limburg. Diverse kortingen o.a. 30% korting
voor 55 + wilt u meer weten? Vr. dan onze folder aan en/
of boek nu uw vakantie in Zuid-Limburg. Bungalowpark
Simpelveld,Kruinwg 1, 6369 TZ Simpelveld: 045-441242.

SIMPELVELD, t.h. 6 pers. JUBILEUM AANBIEDING
vak-woning v.a. ’ 730,-p.w. 3 dgs arrangement, ’ 129,-
-all-in. Inl. 04499-3857. HOTEL ASTERIA Venray.

Folder:o47Bo-11466.

HOTEL AUSTEN.'VALKENBURG
Weekend 3 dgn a/ 180,-p.p. mcl. 2xL.0., 1 x warm/koud
buffet, fietshuur, wandelroutes, entree Holland Casino.
Comfortable kamers met badkamer, tel., radio, tv-aan-
sl., eigen parkeerplaats. Reserveringen: 04406-13692.

Zeil- en windsurfinstructeurs/trices
Wij zoeken vrijwilligers, min. lft. 17 jr.of zij die opgel.
willen worden. Gratis instructeursopl. CWO/ANWB/
KNVW. Start in de HERFSTVAKANTIE. Vereisten:
Goed te kunnen zeilenen/of windsurfen (nivo3).
ANWB Zeilschool Nautilus, Kerkdriel 04183-2887.

. EUROCAR
Luxe stacaravans in de Ardennen en Frankrijk.

***Gids 1995!*" Inl. 04406-42600 lid SGR.
STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen

v.a. ’ 250,- per week all-in. Inl: 04459-1598.

WINTERGIDS METVELE APPARTEMENTEN
in de Franse Alpen. Bel nu INTERLUX: 072-183.183.

EUROCAR
Luxe stacaravans Cóte d'Azur, Landes,Vendée,

Bretagne, Dordogne en Belg. Ardennen. ***Gids 1995!***
Inl. 04406-42600 lid SGR.

Noordwijk aan Zee
OUDDORPAANZEE. Na- HOTELDE BRANDING
jaarop deKop van Goeree, 3 min. v.h. strand. Geheel
vraag nu onze gids aan! verzorgde vak. v.a. / 300,-
VVV Ouddorp, Postb. 6, p.p. p.w. Tevens weekend
3253 ZG Ouddorp. Tel. en midweekarr. v.a. ’ 110,-.
01878-1789. Fax. 3783. Info. Fam. Scholten,
" tel. 01719-12425

Kamperen op Duinrell:
Nu extra aantrekkelijk.

Wie opDuinrell overnacht krijgt het attraktieparkkado.
* t/m 14oktber '94: Bij 3 overnachtingen op de campingof
in een luxe 4of 6 persoons Duingalow 1 x gratis toegang

Tikibadp.p. tijdens uw verblijf.
" Camping-herfstarrangement geldigvan 14t/m 30

oktober 1994bij minimaal 6 overnachtingen', gratis diner
voor het hele gezin, dagelijks entreetot het spectaculai-

re Tikibad, gratis bowlen, korting opTikisauna en op
attracties in en om Den Haag.

DUINRELL WASSENAAR, daarkikker jevan op!
Folders/Reserveringen: 01751-19314/Fax. 12339.

SEPTEMBER/HERFST- ~,.,.. _
VAKANTIE. GTtes, vak. VALLEI: Camping
huizen, bung.parken en 'oc; ch,alets> wande routes

mobilhomes. Gratis gids. gasteel, restaurant bar,
SEJOUR EN FRANCE nf*P'Jl^T BLOIS
085-257800. Lid SGR. lnfo 00.3354207066.

Een tweede woning in
Friesland.

'Een waardevaste investering in derecreatie-
provincie van de toekomst.

De meest groene en natuurlijke provincie biécit veen schitterende
lokaties: Noordwolde a.d. Elsweg-een bosr/jke omgeving tegen de grens
__—______■ vfifl Drenthe en St. Nicolaasga
tEamJmmmmmlmmSEßEaa^m ■ a.d.Langwarderdiik- omgeven door

ï552»I, gjng. Op deTe-vgrd. bevinden zich 2grote/slaapkamers.
Het uitstekende isolatiepakket, de standaard uitvoering mét openhaard, lig-
bad, c.v. enoptioneel eenbedstede, maken een verßfitf4o.d_.ze landhuizen
bij uitstek geschikt voor elk seizoen. i**"*'
Deze eigenschappen vormen tevens debasis voor een uitstekend rendement.
De modelwoningis geopendvan woensdag t/m zondag (Noordwolde alleen Zat.
en Zon.) van 11.00 uur tot 17.00uur. (Tel.: verkoopkantoor 05134 - 32769)
Verkoop: w^—££" ■-"~*-*m

Tademd Ontoerendgoed
________B________H-H3KMDH-^_H-_fl-HMS

St. lacobsstr. 30, Pb. 347, 8901 BC LEEUWARDEN, Tel. 058 " 125411

Tekoop recreatiewoningen op schiereiland
4-6PERSOONS RECREATIEWONINGEN r—" Swi^SÏÏÏ»**^ \

op Vn 'e Lute te Grou \ B«*"'**£^ü»««^, \
BUHETPIKMEER,

MET RUIME KAVELS EIGEN GROND
VANAF’ 98.500,- V.O.N.

Financiering bij ttoFriesland-ank lot 90% jj

| . „ -■. i^^:
Hel.wftoopfcanloorisaonJKrJaHVm^nOag'ji;eß^|g|r^Mßfaj^ j|fc._ „t^ —^

telefoon: 05662- 32070i070-350.20.00 h.j.k. ProjeXtgróép b.v. Den Haag

HOTEL HESBORNER KUCKUCK
NEDERLANDS HOTEL IN HET MOOIE SAUERLAND

18 km van Winterberg. Het best geoutilleerde hotel ter
plekke. Comf. inger., ANWB AA-erk. hotel beschikt over:
53 k., lift, gr. verw. zwembad, sauna, sol., kegelb., bilj.
Uniek gel. a.d. voet v.d. Bollerberg (758), midden i. d.
bergen en bossen van HOCH-SAUERLAND. Wij nodigen
u uit een plezierige ontsp. vakantie bij ons door te bren-
gen. 7 Dagen van DM 420/525 HP mcl. keuzemenu, ontb.
sal.buffet. Hoge kind-korting. Oelfestr. 22, D59969 Hal-
lenberg/Hesborn. Te1:0049-2984.475. NL.gespr. Fax 573

Droomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
Hm gezellige familiehotel in Bad Bentheim bij Oldenzaal metzijn heuvel-
achtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, KTV, mini-bar en
telefoon. Zwembad (30°), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.
Luxe 4-daags arrangement (3 n.) DM 225.- p.p.
Dit arrangement geldt bij aankomst op zondag, maandag of dinsdag.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Tevens aantrek-
kelijke weekend- en andere meerdaags-arrangementen. Hotel Grossfeld,
SchlolistraOc 6, 48443 Bad Bentheim, Duitsland. Bel 053-353246(NL)of
0049 5922 828 (D)«oor prospectus. Fax 0049 5922 4349.

Aantrekkelijk fietsarrangement
Er even lekker tussenuit in het gezellige hotel van Bad
Bentheim, dichtbij Oldenzaal. Wij bieden u kamers met
luxueuze badkamer/ligbad, toilet, KTV, tel. en minibar.

3-DAAGSFIETSARRANGEMENT (2 n.)
2x ontbijtbuffet, 2x culinair diner, 2x lunch v onderweg

Bij aankomst op zondag, maandag, dinsdag, woensdag.
DM 185,-p.p.

HOTEL MOZART, Stadtmitte, 48443 Bad Bentheim.
Bel 05423-88177(NL) of 00-49.5922.3128voor brochure.

Dat andere hotel in Bad Bentheim ! Sfeervol en gastvrij!
Fantastische droomkamers, uitstekendekeuken en eenprivé zwembad,sauna w.pool etc. etc.

Luxe - Midweek- Vakantie | Happy - Weekend
5 dagen, DM 299,- p.p. ' 3 dagen, DM 199.- p.p.

Incl. ontbijtbuffet en 4- gangen keuze menu's
Hotel Am Berghang, Postbus 1412. D-4844S Bad Bentheim
Gratis brochure? Bel 00-49-5922-2047 Fax 00-49-5922-4867 'S

Boppard, gez. Holl. fam.-ANWB hotel direkt aan dePI
Alle kamers met do./wc/tel/ktv met RTL-4, v.a. DM ■«"
p.p.p.d. Vier uwkerst of oud & nieuwbij live-muzie
fam.sfeer. Kerst 23-27 dcc. DM.375,-. Jaarwisseling ,

dec-1 jan.DM.200,-. Bel (wij_spr. Ned) of schrijf ons
een folder. Fam. A Potharst.

HOTELL'EUROPE*** .
Mainzerstr. 4 D-56154 Boppard Tel. 0049-6742^80^

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND I
T.h. bungalows v.a. 2 t/m 7 p. in rustig park. Ned. be he

Wandel- of excursiegebied, ca. 250 km v.a. Am%
Spec. korting in meiof sept. Info/doe. C. Hageos7s3-'

WINTERGIDS MET VELE VAKANTIEWONINGEN
in geheel Oostenrijk. Bel nu INTERLUX: 072-183^

De meest komplete en goedkope wintersportvaka'1' ■all in v.a. ’815,-10 dgs busreis H.P. 7 dgn skipas,6 aA
skiles, 7 dgn skiuitr. en avondprogramma. Dolorn |e»
skisafari v.a. ’ 995,-, 10 dgs busreis H.P. 7 dgn skipa'
dgn skibegl., 7 dgn skiuitr. en avondprogramma- L.j
glaufsafari v.a. ’ 650,- 10 dgs busreis H.P. 3 1/2 d9n.
les, 7 dgn 1.1. uitr., 3 11. excursies en avondprogra"1

Korting eigen auto ’ 125,-. Groepskorting v.a. 10 Pji
Bel voor Gratis gids Joy Tours: 070-3633938. SGR^

BELLA ITALIA: prachtige bus- en vliegreizen! O-^-j
en 15-dgse bus-rondreizen met o.a. Florence, Rollyj
Venetië v.a. / 999. Venetië: schitterende 8-dgse reis
/ 699,-! 9-dgse busreis met o.a. Rome, Florence, S' 6
Assisi & Arezzo voor slechts’ 799,-Rome & Lazio:8-^se vlieg-excursiereis v.a. / 1099,-. 15-dgse vlieg-ro^
reis Sicilië& Zuid-ltaliëv.a. / 1795,-. Gratis reisgids j
Speciale Reizen Centrale 050-120100(24 uur per da9'

020-6202121 anvr/sgr.

AANBIEDING: vluchten v.a. / 495, arrangem. met h^app. v.a. / 695. CONNECTION TRAVEL 072-337473, =u

IWintervakantie 94||22 T/M 25 SEPTEMBER|

H BBH I\ ■■
I

10 DGN. SKIEEN POLEN/TSJECHIE: mcl. lift, les, hy' grillavond, extra dinerbij vertrek, ontbijt bij aankop
Ned. v.a. ’ 375,- p.p. Bel Euro 90: 077-548884. Lidj^

WINTERSPORTBROCHURES 94/95zijn uit! .j
Oostenrijk, Spaanse Pyreneeën, Frankrijk, Tsjechi

Kransjka Gora! REKRO REIZEN ROTTERDAM
010-4142233 tot 22.00 uur. SGR. V

f 639 SOLDEN 8-daagse skireis mcl. hotel/HP, skipaL
luxe bus vertr. 15-22-29 okt. 5-12-19-26 nov. 3-10-1' <K

’ 639. (15/10 unieke reuzenslalom wedstrijd) R^aREIZEN ROTTERDAM 010-4142233 tot 22.00 uurj^/
!! SNEEUW, SNEEUW, SNEEUW H j

Razendvoordelig skiën in Oostenrijk, Frankrijk en l*a,(
Bus + app/hp + skipas al v.a. ’ 299,-! Gratis brocn"

BIZZ TRAVEL: 050-144255Lid ANVR/SGR^y
GRATIS snowboardsen skies testen tijdens onze he ,
wintersportreizen naar Val Thorens. Bus + skipaj
luxe app. al v.a. ’ 399,-. Vertrek v.a. 23 okt. 2 x per *e

GoGo Tours 010-4142599 SGR/ANVR. V
GOEDKOOP skiën in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en j^,
chië. Bus + skipas + appartement al v.a. / 299,-. V'j
ook naar onze speciale jongerenreizen.Bel voor 9

brochure GoGo Tours 010-4142599SGR/ANVg^

’ 399! SUPERVOORDEEL! NIEUW& UNIEK-
Skiën onder deSpaanse zon op het dak van de i

Pyreneeën! 50 km piste & 20 liften op 2200 m. 10dQse,2
mcl. ***hotel? HP en luxe bus v.a. ’ 499.Eigen auto ’ J
Gn Ipk toesl. Liftpas v.a. / 130/wk, les v.a. ’ 70/wk, £Jv.a. ’ 60/wk. Vertrek iedere vrijdag.REKRO REIZ^

ROTTERDAM 010-4142233 tot 22.00 uur SGR^1
TELETRAVEL WINTERSPORT «

Kerst in Zuid-Triol: bus, HP, Skipas en -les f 795,-r
Krokus in Tirol: 250km piste, 87 liften, HP en skipB)

/ 850,- p.p. Ookoverige periodes compleet arrange
mcl. skipas/les.Luxe appartementen mcl. skipas^J

/ 295,-p.p. Bel voor gratisfolder met Oostenrijk, lta"RFrankrijk: Teletravel: 01650-55855,Lid SGR/AN^

WÉ ËÉ feM * /^Ê it/W mei \\EammmmWmWamm

'' '^i^Br-^m\ B"***^?tsst**",B fl&Ti'ïr^ I B^^_e_L_a
t—_^ FJI 235_2_i32_i '^*^'^!>^ '■ " m\. S W_i_^_l_MaaaJ^aamkW^

" J nni mhSI ES B
"/v'^ \\l 1-9!HIPTiTi 1 R. Corfu en Samos aanP..

~~MC % Elk W K in najaar. ROSS HOUy
■rl ly| Bl|É_M Ml 08894-24848 lid SU

_mm__2___M ■ <■H'llÜïlJTlttwfT^ I BODRUM, Antalya 1 >HWtïïfTtnßffj!iyu?W «PPUI v.a. ’795,-, htl. metz*
BjtiliiÉJiiiygailMiliÉMiiMiM^^ Aerotravel 043-64Q4^y

Dubbel Haags
11 VOOR ENKEL GHdP |

IBiHÉ_HH_BÉftÉHH

DEN HAAG E JIST EKT E S

Ga mee op onze avontuur-
lijke en sportieve rondreis
door het diepe zuiden van
Tunesië. Na een dagje Tu-
nis hobbelen we met de
trein naar een exotische
palm-oase. We gaan op vi-
site bij berbers in hun grot-
woningen en trekken op
een kameel naar een ver-
geten woestijnfort. We ver-
bazenons over defata mor-
gana's boven de eindeloze
zoutmeren en komen ervan
bij in een uitzonderlijk mooi
berggebied. De prijs is bij-
na nog interessanter: v.a.
’899,- mcl. KLM vliegre-
tour, nederlandse reislei-
ding, allevervoer per trein,

! taxi, landßover en lijnbus,
[ alle overnachtingen in ho-
i tels, bungalowtjes, noma-
j dentent en bamboehutten.
i Bel CHARTACTER voor
! een folder: 030-292474.

wkn iW"j iII IjM > l ijl HI i\ J^y*
HERFSTVAKANTIE! Zuid-Engeland: 8-dgse r&s\j
steden,kastelen en tuinen v.a. / 949! Londen: 6-dy

busreis met veel Londen maar ook: Cambridg^.
Canterbury, Leeds- en Windsor Castle v.a. ’ 649- ,0

vertrek mogelijkv.a. 15/10 en 22/10. Gratis reisgi%i]
SpecialeReizen Centrale 050-120100(24 uur per °*020-6202121 anvr/sgr. V
2 dgn LONDEN ’ 393,-. Leuk _-*fd
htl, ook theaters en diners. _WnT\\T*TTTTT?\ "hÜ-W
Aerotravel 043-640440. m__J__\_^_^i_^na^^'

Vraag tegen portokosten ons infopakket «J,,
" DANSOMMER " DANCENTER " NOVASOi " ülfB0»6"JJ" IANGEIAND/FYN/AERO" ODDffi " M TOURISO^

'omF—"-^ DANSK FERIEHUS BOOKINGBUB^y1d.;,. .;„,..„» _k,_ltln,i_u,oJ Hoofdweg 49, Midwolda. Tel. 05975-1416.Fox "^il

Limburgs Dagblad



Van onze correspondent
HENKSPORKEN

„RKONS is altijd voor ons een moeilijke
tegenstander. Maar ik zie duidelijk moge-
lijkheden om te winnen. De ploeg raakt
steeds meer op elkaar ingespeeld," voor-
spelt Schaepkens.

kansen die we vandaag voor de rust heb-
ben weggegeven zullen we zondag niet
meer bieden. Houdt daar alvast rekening
mee".

FC Vinkenslag dat morgen in Kerkrade
op bezoek gaat is gewaarschuwd. Limbur-
gia speelt in eigen sportpark tegen
RKONS. Trainer Math Schaepkens van
de thuisclub is blij dat Aussems, Bons en
Fijneman weer beschikbaar zijn.

in verhouding met deprestatie tegen Eijs-
den.Herkansing in thuiswedstrijd tegen Roermond

NORAD/EHC moet leren
omgaan met emoties

en Panningen-Geldrop (18.30 uur)

Ruud Gullit
in Oranje

J^DHOVEN - Ruud Gullit speelt
J> één keer in Oranje. De aanval-
j AC Milan heeft toegezegd op
J^tober mee te doen in de af-
t'teid.swedstrijd van Hans van
lakeien. De oud-doelman van
V en het Nederlands elftal kreeg

van Gullit te horen dat die
"Ün in heeft".

HEERLEN - „Voetbal is een emotionele
zaak, ook in de amateursector. En met
emoties moet je op positieve wijze kun-
nen omgaan. Dat hebben de jongens afge-
lopen zondag in en tegen Deurne niet
gedaan. De instelling was perfect, maar je
moet je kunnen beheersen, ook al heb je
de scheidsrechter negentig minutenlang
tegen. Dat is de belangrijkste opdracht
voor de thuiswedstrijd tegen Roermond,"
aldus EH/NORAD-manager Karel Bau-
ling.

# Frans Körver weer aan de
bal. Als keeperstrainer van

Fortuna neemt hij Arno
van Zwam onder schot.

Foto: PETER ROOZEN

Van onze sportredactie

In 1F daarentegen valt er morgen, op pa-
pier althans, veel te genieten. Zo ontmoe-
ten SVN en Waubach elkaar in Nieuwen-
hagen. Een echte derby:

Waubach-trainer Rob Hutting blikte afge-
lopen zondag meteen na afloop van het
duel tegen Almania alvast vooruit: „De

NORAD/EHC contra RFC Roermond is
de enige wedstrijd in de hoofdklasse C,
die morgen in Limburg wordt gespeeld.
Vandaag (zaterdag) vinden reeds plaats
Wilhelmina'oB-Lindenheuvel (18.00 uur)

Toppers in de lagere klassen: 2A Heer-
Kolonia; 3A Amicitas-Buchten; 3B Voe-
rendaal-Heerlen Sport; 3C EMS-IVS; 4A
Spcl.WW'2B-Walram; 4B Banholtia-Gul-
pen; 4E Susteren-Susterse Boys; 4F
Swift'36-Brevendia.

Voor SVN is het dus zaak de Waubach-
defensie te ontregelen. Chevremont is de
competitie met twee nederlagen gestart.
Toch bespeurde trainer Mario Eleveld te-
gen RKVCL een duidelijke vooruitgang

Balarabe op MVV-bank Roda klaar voor fanatiek Vitesse

Eerste serieuze
test voor Fortuna

* VOETBAL - AS Monaco
o[yft coach Arsène Wenger met
jjMiddellijke ingang ontslagen.
Igo^S-jariger Elzasser was sinds
ttr' in dienst bij de club. De
v aatregel is genomen nadat Mo-
tief0 ?n de eerste acht wedstrij-

" Vyf nederlagen leed.

SITTARD - Voor Fortuna Sit-
tard staat vanavond om 20.00
uur in De Baandert eigenlijk
de eerste, echte krachtproef in
het nog jonge voetbalseizoen
in de eerste divisie op het pro-
gramma. Niet alleen gezien de
stand op de ranglijst van te-
genstander Helmond Sport
dat vijfde is, maar ook vanwe-
ge de recente prestaties van de
Brabantse gasten tegen AZ en
VW. Van eerstgenoemde
ploeg werd verdiend gewon-
nen en tegen de Venlose lijst-
aanvoerder werd de winst
knullig uit handen gegeven.
Fortunatrainer Pim Verbeek
liet beide wedstrijden analyse-
ren.

IC^LICUM - Het debuut van
v<Sk evers op het hoogste zaal-
j^oalniveau, de ere-divisie, is
vjy begonnen. De Geleense ploeg
C orj FCK de Hommel, 5-7. Met
Vr.1eelc het nog een debacle te
k...en: 4-1. Voor Meyers scoorden
Qaans en Goulding (2x), Gerrits,
» "^ont en Fennane elk een keer.

k'>toepje-Bunga Melati 2-11; JSB-GZS/
TO» Fe"ks 1-4; FCK de Hommel-H.

5-7; Handsome Eight-Hoornsche

ËJis 2-5; Kras Boys-BLG Sport 6-2; FC
'e-Schoenenreus 9-5; Kabelkrant-

_Wop 7"7$e «visie C:
Wo, etH-Graus Bouw 7-2; Bouwfonds->tikil 8"2i). ,aMasse noord: Nederweert-Hercules

Kesjotje 2-5 .
voetbal kort

„In Venlo had Helmond Sport twee
punten kunnen en moeten pakken.
Dat ze daar de overwinning nog la-
ten glippen, zal ze niet zo gauw
meer gebeuren. We weten dat Hel-
mond Sport een goed voetballende
ploeg is en we zullen het team dan
ook uiterst serieus nemen," aldus
Verbeek

Meyers opent
met winst

i opbrengst van het duel tussen
PSV en het Nederland-sen uit 1988 gecombineerd met

l Eindhovense formatie uit dat
'«*" respectievelijk Europees kam-
\ij etl en Europa-Cupwinnaar, komt
X goede aan Top Support. Van
kakelen en ex-profwielrenner
jj^en Ducrot richtten deze stich-
)Jj onlangs op ter ondersteuning
M? ■ J°nge topsporters. De af-
t eidswedstrijd zal naar verwach-
y 6 drie tot vier ton opleveren.
Q Breukelen heeft de toezegging
w veelvan zijn oude ploeggenoten
ff^ezig zullen zijn op 6 oktober.iJ^n Gerald Vanenburg ont-
V .. **Ü krygt geen toestemming

J? 2Ün Japanse werkgever. Ook
Om Koeman moest een voorbe-

maken, omdat Bareelona tweejpn later tegen Atletico Madrid
tef aantreden. „We proberen te
Fen dat hij een kwartier of 20
i^ten meespeelt", zei Van Breu-
J? 1.die zijn aandacht eerlijk zal
selen over PSV en Oranje/PSV.

erheid heeft hrj over het mee-
Ijl van een aantal inmiddels ge-

«** oud-PSV'ers als Nielsen,
f bv, Arnesen, Gerets en Kieft.

Ernie Els zal volgend jaarminder te

Els, die dit jaar ook bij het Heine-
ken Open te bewonderen was, heeft
derhalve een goed uitzicht op de
hoofdprijs van drie ton. De Zuida-
frikaan heeft zichzelf hervonden, na
een mindere periode. „Na de US
Open ben ik enigszins onder de
voet gelopen door de publiciteit. Ik
raakte daardoor uit m'n evenwicht.
Nu gaat het echter weer de goede
kant op", zei Els.

Het viertal voltooide de eerste acht-
tien holes - donderdag verregend -
in 67 slagen, vijf onder par op de
koude en winderige Duke's Course.
De Zuidafrikaan Ernie Els, de open-
baring van het seizoen met onder
meer winst in de US Open, ligt ech-
ter op de loer. Hij heeft, evenals de
ler Philip Walton, een slag achter-
stand. zien zijn in de Europese Tour. Hij

prefereert dan het Amerikaanse
PGA-circuit en heeft daartoe een
huis gekocht in Orlando. Dat be-
sluit heeft hij niet genomen omdat
de toernooien in Europa hemtegen-
stonden. „Integendeel. Ik heb er
veel geleerd. De bezetting is vaak
veel sterker dan in de Verenigde
Staten, maar het klimaat bevalt me
niet."

" De finale van het NK matchplay

voor profs in Geijsteren gaat tussen
Alan Saddington en Brian Gee. De
eerste, pro op De Haar, won van
Tim Giles, 2 up. Gee (Rijk van Nij-
megen) versloeg Joos Steenkamer
met een hole.

" Rolf Muntz, die via de Challenge-
toernooien een plek in de Europese
Tour hoopt te krijgen, bezet in Pa-
rijs na twee ronden de 48e plaats,
net genoeg om ook tijdens het
weekeinde nog in actie te komen.

Verbeek kan over een nagenoeg fit-
te selectie beschikken. Alleen Mau-
rice Rayer (lichte griep) en Roland
Vroomans (spierverrekking) zijn
niet helemaal honderd procent,
maar kunnen hoogstwaarschijnlijk
wel spelen. Voor René Maessen is
opnieuw geen plaats in de selectie.

min zijn wij klaar voor deze tegen-
stander. De zege tegen Heerenveen
was een fijne opsteker. Daarop
moeten we tegen Willem II verder
borduren."

VOETBAL - Het bestuur vane-Internationale Voetbal Fede-
J^(FIFA) heeft de Duitse club
t^y Duisburg in de transfer-
."W ronc* de Nigeriaan Emma-

ei Amunike gelijkgegeven. In
.u s*e instantie was bepaald dat
Sj. nike voor de Portugese club
tHeorting Lissabon uit mag ko-.L*1' De Afrikaan tekende afge-
hjf!n zomer zowel by MSV alsy korting.

Programma
betaald
voetbal

eredivisie
FC Utrecht 3 3 0 0 6 8-2
Ajax 2 2 0 0 4 8-1
PSV 2 2 0 0 4 8-3
FC Twente 3 12 0 4 7-6
Feyenoord 3 12 0 4 4-3
Volendam 2 1 1 0 3 3- Ol
NEC 3 1113 4-4
NAC 3 1113 4-5
RKC 3 1113 3-4
MW 2 10 12 5-2
RodaJC 2 0 2 0 2 2-2
Groningen 3 10 2 2 6-7
Dordr.'9o 3 0 2 12 3-4
Willem II 3 10223-4
Heerenveen 3 10 2 2 2-8
GA Eagles 3 0 12 13-9
Vitesse 3 0 12 12-9
Sparta 2 0 0 2 0 3-5

Vandaag 19.30 uur:
MW-Willem II
NAC-Ajax
PSV-Dordrecht'9o
Morgen 14.30 uur:
Feyenoord-NEC
RKC-Sparta
FC Twente-Go Ahead E.
FC Utecht-FC Groningen
Vitesse-Roda JC
Volendam-Heerenveen

eerste divisie
FCZwolle-Excelsior 3-1

VW 3 3 0 0 6 13- 8
CambuurL 3 2 10 5 7-3
FortunaS. 3 2 10 5 6-3
TOP 3 2 10 5 5-2
FCZwoUe 3 12 0 4 6-4
Helm.Sport 3 2 0 14 9-8
Graafschap 2 110 3 6-3
Haarlem 3 1113 8-6
Emmen 3 1113 3-2
AZ 2 10 12 5-4
RBC 3 1-0 2 2 5-7
Telstar 3 0 2 12 6-9
Veendam 3 02 123-6
Heracles 2 0 1111-2
Den Haag 2 0 1113-5
Eindhoven 3 0 12 11-6
Excelsior 4 0 13 12-8
Den Bosch 2 0 0 2 0 5-8

Vandaag 19.30 uur:
AZ-RBC
Cambuur L.-Veendam
Emmen-Haarlem
Graafschap-Heracles
VW-Eindhoven
Fort.Sittard-Helm.Sp (20.00 uur)
TOP Oss-Den Bosch
Morgen 14.30 uur:
Telstar-FC Den Haag

buitenland
DUITSLAND
Karlsruhe-1860 München 3-1
VfL Bochum-SC Freiburg 1-3'

Vandaag 15.30 uur:
Dynamo Dresden-MSV Duisburg
Bayern München-Hamburger SV
Schalke'o4-FC Köln
Uerdingen-Kaiserslautern
Vfß Stuttgart-Eintr.Frankfurt
Bayer Leverkusen-Bor.Dortmund
Morgen 15.30 uur:
Werder Bremen-Mönchengladbach

BELGIë
Vandaag 20.00 uur:
Lommel-Seraing
Lierse SK-Beveren
RWD Molenbeek-Charleroi
AA Gent-KV Mechelen
Club Luik-Standard Luik
Morgen 15.00 uur:
Eendr. Aalst-Anderlecht
Oostende-Sint Truiden
Cercle Brugge-FC Antwerp
Ekeren-Club Brugge

mvv-willem II
Vandaag 19.30uur
Scheidsrechter: Wegereef

MW: (Selectie): Van Duijnhoven, Van
Grinsven, Van As, Straal, Benneker,
Thai, Hofman, Reyners, Libregts, Dela-
haye, Lanckohr, Visser, Joordens, Van
Wissen, Scheepers, Roelofsen, Balara-
be.

Willem II: Jansen, Meijs, Smits, Fes-
kens, Bogers, Van Gastel, Stewart, La-
tupeirissa, Van Arum, Soumah, Laros.

vitesse-roda jc
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Luinge

Vitesse: Van der Gouw, Sturing, Van
der Looi, Bos, Vermeulen, Van der
Weerden, Laamers, Cocu, Mise, Gill-
haus, Helder.

Roda JC: Hesp, Senden, De Koek, Atte-
veld, Luijpers, Van der Luer, Iwan, Van
Galen, Derksen/Babangida, Graef, Hui-
berts.

vvv-eindhoven
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Van Vliet

WV: (Selectie): Roox, Smits, Polman,
Spee, Verberne, Driessen, Van der
Meer, Sibon, Cattenstart, Corneille,
Koenen, Boer, Jilisen,Wolter, Knippen-
berg, Jacobs.

Eindhoven: Van der Steen, Van Cor-
stanje (of Van de Rijt), Thijssens, Dili-
berto, Janfada, Den Haan, Hendriksen,
Driessen, De Getrouwe, Danen, Dos
Santos.

fortuna-helmond
Vandaag 20.00 uur:
Scheidsrechter: Bossen

Fortuna Sittard: Fortuna Sittard: (ver-
moedelijke opstelling); Van Zwam,
Rayer, Ricksen, Boessen, Vergoossen,
Losada, Usta, Van Bommel, Meulen-
berg, Van der Zander, Van der Weert.
Reserves: Juffing, Dassen, Loontjens,
Lee.

Helmond Sport: Zoetmulder, Meeuw-
sen, Schol, Schuman, Swinkels, Van
Aerle, Vincent, Van leeuwen, Schip-
pers, Taihuttu,Gerestein.

Na afloop van de ultieme training
vandaag zal moeten blijken of Regi-
nald Thai vanavond om 19.30 uur
van de partij kan zijn in het compe-
titieduel tegen Willem 11. Thai suk-
kelt de hele week met een hardnek-
kige voetblessure en heeft daarom
de afgelopen dagen niet kunnen
trainen.

Thal

"eiuk°ETBAL _ Eerste divisie-
;!<jr;° Eindhoven heeft Roy Hen-
W?60 voor twee jaar gecon-
Vg^erd. De 25-jarige midden-

' Sw, r speelde de afgelopen drie
!«4 en voor RBC ' dat hem
'Wh n*euw contract meer aan-! ïtw Hij keerde terug naar de
' lateurs.

Arnhemse spel zien dat er in de da-
gen vooraf het een en ander ge-
beurd was. Er was veel agressie en
motivatie in de gelederen."

Bij Roda JC gebeurde er aanmerke-
lijk minder. Geen onderling geruzie
zelfs de vage geruchten rond een
eventueel PSV-interesse in Johan
de Koek, bracht op Kaalheide nie-
mand van de wijs. Marco van Hoog-
dalem is niet verder gekomen dan
wat looptrainingna zijn knie-opera-
tie en Tijjani Babangida is nog licht

gebleseerd. De laatste training van-
ochtend moet zekerheid omtrent
zijn meespelen verschaffen.

VVV
Dogan Corneille komt vanavond te-
gen Eindhoven voor de zevende
keer in een officiële wedstrijd voor
WV uit. Het voldoen aan deze
voorwaarde is de graadmeter om
een contract te kunnen tekenen. De
20-jarige CIOS-student in Arnhem,
komt al zeven jaar uit voor WV en

is akkoord gegaan met de aanbie-
ding van de Venlose club. Harold
Derix ontbreekt in het Venlose-
team. Hij liep een dijbeenblessure
op tegen RBC. Ook Geert Braem is
niet van de partij. Hij hield aan een
valpartij op de training een schou-
derblessure over.
Reynierse: „Zijn vervanger kies ik
uit Maurice Koenen, Pascal Boer of
Rob Jilisen. Gelukkig zijn Alfred
Knippenberg en Erwin Wolter ook
weer fit maar zij beginnen op de
bank."

Ernie Els ligt op de loer

Huub Stevens heeft er een zwaar
hoofd in als hij naar buiten kijkt.
Volgens hem zou Vitesse-Roda JC
morgenmiddag wel eens afgelast
kunnen worden. „Ik ben er van de
week geweest. Het toch al niet al te
beste veld heeft behoorlijk wat ver-
werken gekregen tijdens het Euro-
pacupduel tegen Parma. Als het zo
blijft regenen, sta ik er niet versteld
van als het duel eruit vliegt."

Regen
In ieder geval kan MW-trainer Sef
Vergoossen nog steeds niet be-
schikken over Eric Maes en Roger
Knarren. En Stijn Haeldermans
heeft in de selectie plaats moeten
ruimen voor Sascha vari Wissen.
Wie wel van de partij is, is Balarabe.
Nog niet fit voor een helewedstrijd,
maar welvoor een korte presentatie
aan de eigen aanhang.

|hvJ[OETBAL0ETBAL - De Deense aan-
i v0o!* Ron Ekelund komt
I i?n uit voor Southampton.
IVr gelse club betaalde onge-
.\r miljoen gulden aan FC

lf»r Celona voor de 22-jarige spe-
-311 bet Deense olympische Niet dat Stevens hoopt op een der-

gelijke ontwikkeling. Hij dicht zijn
ploeg wel degelijkkansen toe in het
onderlinge treffen. „Ik heb afgelo-
pen woensdag een defensief inge-
steld Vitesse aan het werk gezien.
Pas toen na de rust Cocu wat dich-
ter in de buurt van Gillhaus ging
spelen en Bos kon doorschuiven
werd de ploeg meteen een stuk ge-
vaarlijker. Daarnaast kon je aan het

WOBURN -De openingsronde van
het Britse Masters-toernooi in Wo-
burn gaf gelegenheid aan de loon-
slaven onder de golfers om zich te
onderscheiden. Niet Nick Faldo,
Seve Ballesteros, Bernhard Langer,
Colin Montgomerie of Jose-Maria
Olazabal voeren het sterk bezette
veld aan, maar Steve Bowman, lan
Palmer, Andrew Murray en Martin
Gates. Niet de bekende jongens van
de Europese Tour, maar een zelden
op de voorgrond tredende Ameri-
kaan, een Zuid-Afrikaan en twee
Engelsen.

Vergoossen omschrijft Willem II als
een van de betere eredivisieploe-
gen. „Geen gemakkelijketegenstan-
der. Een ploeg met een duidelijke
strategie, die zoals MW voor de
winst speelt," meent Vergoossen,
die het team van zijn vriend Jan
Reker afgelopen zondag tegen FC
Utrecht zag verliezen. Vergoossen:
„Willem II had pech tegen Utrecht,
dat geen enkele kans kreeg. Niette-

%mETBAL " Aan het JaPansH.l« rVur van Pierre Littbarski
tjw binnenkort een einde te ko-
i^ r- 'Litti' voelt zich niet thuis
6n et land van de rijzende zon
tf^ Verweegt na een conflict met
J{;t> ?r Kiokomo zrjn contract bij
fletl united voortijdig te ontbin-

Houwaartsteekt
manmet mes

%t e "" Henk Houwaart heeft zich
%(j: el mes verweerd tijdens een
w°U\j? rne^; de ex-man van zijn
li Jar e Haagse oud-voetballer,
N^cht6!] woonachtig in België,
j% si e man enkele steken toe.
fi yachtoffer kon na behandeling
S°cht verlaten. Houwaart
?4u h

na verhoor op het politiebu-
iSde.^31 huis- HiJ zou hebben ge-
stie uit zelfverdediging. De
iSity stelt een nader onderzoek in.'ir^erlT' trainer van tweedc-
el g «acing Harelbeke, haalde in
V v^Stv!aamse Knesselare het
A Sc?n zijn vrouw en haar ex-man
tiStspol- Toen de ex-man zich ter
V°Blor,meldde' kwam het tot een
ST^en nde ruzie tussen beide
jy^t 1" Houwaart trok een mes en

6-' n vrouw was getuige
*

l

/ (ADVERTENTIE)

W_ZmM_^ mmm _^3_£ mmimmm Vanavond
■ 20.00 uurFortuna Sittard ïïl«

fk Mk Voor deV:^LS wedstrijd en
■ ■ ' | ■ _t tijdens de

Helmond Sport ■»<■ " Ernie Els klaar voor weer een stunt. Foto: ANP
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AMELAND, HOTEL NOORDZEE
Uitgebreide arrangement-mogelijkheden

B.v. 3 dagen v.a. / 99,- p.p.
Bel voor informatie: 05191-42228.

AMELAND, HOTEL 'BOSEN DUINZICHT';3-5-8-dgse arr.
+ fiets- en bootkaart, HP v.a. ’ 160 p.p. Te1.05191-42368.
TEXEL, luxe villa's t.h. nu 20% INTRODUCTIEKORTING!

■ DE WITTEBERG: 02220-12423
Genieten van de Herfst op TEXEL? Bung's 4-6p. t.h. per.
14-10 tot2B-10 15%KORTING, Dennenoord: 02220-12423
'TEXEL-DE KOOG* t.h. stacaravan/chalets met douche/

w.e. op CAMPING COOGHERVELD. Inl: 02220-17728.
"TERSCHELLING» t.h. 2-4 p. luxe app. W'kend/midwk
verhuur v.a. f 385,- mcl. linnengoed/fietsen: 05620-9099

TEXEL, DE BREMAKKER. Een gezellige,rustige
camping met: verhuur sta-caravans-tent-en

caravanplaatsen. Natuurkampeerterrein, wasserette,
kantine, recreatiewerk. Voor ml. 02220-12863.

AMELAND
UW VAKANTIE EILAND

Vraag despeciale reserveringsgids met
verschillende accommodaties en arrangementen.

VW AMELAND, Pb 14, 9163 ZL Nes. Bel: 05191-42020.
TEXEL, HOTEL NIEUWBREDA***, biedt u bijvoorbeeld

sdgs arr. op luxe kamer mcl H.P., sauna, overd. zwemb.,
tennisb. en fietsen voor / 350 Info: 02220-11237.fax 11601

SCHIERMONNIKOOG
T.h. nieuwe liAe 2-p. studio's’ 55,-p.p.p.n. + luxe6-Bp.,
app. v.a. / 25,- p.p.p.n. Tevens voll inger. 2-5 p. app. voor
w'kend/midw. of langer. Mogelijkheid voor groepen tot
32 p. Nog vrij herfst-Zkerstvak.: 05195-31272fax. 31100.

AMELAND-HOLLUM
T.h. nieuwe app. en bung's.
Nog vrij met herfstvakantie.
Tel. 03242-4445 (ma-vr na

19.00 en za 9.00-12.00).
Ameland (Nes) t.h. luxe 2-4
pers. app. 50 mtr. van
strand.: 05908-10225.

TERSCHELLING: T.h. chal-
ets + stacar's: 05620-8344.
TEXEL - Den Hoorn 4 pers.
app. met KTV + video, v.a.
25 sept. Tel. 02220-19361.
Terschelling, Part. huis 4-5
p. zeer compl.Ook herfstva-
kantie nog vrij: 05620-2224.

Kom, kom,
ZO VER IS GRONINGEN NIET

Kom nu naar de BORGMEREN
Villa's met 3 slpk., 2 badk., vaatwasser en kl.tv.

Subtr. zwemb., sauna, stoombad, rest. en spelmogel.
Meer met goed viswater en een wandelbos.

Tot 31-10 30% KORTING op de midweekprijzen
Informatie bij Recreatiepark DE BORGMEREN,

Hoofdw. 34 9616 TD SCHARMER: 05904-6662/03482-1272

WEDDE. 2 p. app. badk/cv

’ 350,- p.w. Tel. 05976-2614.

Vraag het 48-fullcolour pagina's tellende Gaasterland
Sloten magazine aan bij: VVV GAASTERLAND

Sloten, De 8rink4,8567 JDOudemirdum, tel.: 05147-1767

GAASTERLAND BIEDT AAN:
een geheel gerenoveerde groepsaccomodatie voor een
vriendelijke prijs. Bel met defam. Dooper 05140-3343.

Het GOUDMEER, Gezell. Fam. camp., rust, ruimte
rondom zwem-vis-, en roeivijver. Cararvans t.h. Tijdens

herfstvakantie geopend. Oosterwolde 05160-88281.
Vrijstaande bung. aan vis-vaarwater in uniek merengeb.

+ privé aanlegplaats: 05154-69566 /fax: 69925.

HUNZEDAL-HONDSRUG-BORGER
s***** camping- en bungalowpark met GRATIS

subtropisch zwembad. HERFSTVAKANTIE: nog enkele
bungalows vrij. CAMPING MET VERWARMD SANITAIR.
Herfst-rekreatieprogramma. Bel voor info; 05998-34698

Drenthe-Hotel-café-restaurant
KUIK

Brink 15, 7963 AA
Ruinen (Dr). Telefoon: 05221-1237.

Bij ons kunt u nog ongestoord fietsen en wandelen.
Bung.park NUILERVELD-Pesse, ANWB-erkend. Luxe
bung's t.h. Vr. kl.folder: 020-6459541 Tel + fax:6404728

HOTEL " DE DRIFT"
'n gezelligthuis in 't hartje van Drenthe.

" HERFSTARR 3 overnachtingen HP’ 185,-.

" KERSTARR 5 overnachtingen HP’ 375,-
Folder op aanvraag. Tel. 05219-1538. Dwingeloo.
NW. BALINGE, de Breistroeken. HET park voor de

rustgenieters HET HELE JAARDOOR!! Ook fietsverh.
Vraag folder W. Hutten, tel. 05282-1238.

'DE TlP'**** Schoonoord, overdekt zwembad, sauna,
enz. aan bos. Ook chalets t.h. GRATIS 11 Wandelroutes

en 21 fietsroutes v.a. de Camping. Inl. :05918-1279.

Hotel Langewold"" Roden
3-daagsfietsarrangement ’ 180,- p.p. Zeer mooi gebied

in de kop van Drenthe. Sfeervol hotel. Goede keuken.
Kamers met bad, KTV metFilmnet. Groepen reductie.

Telefoon: 05908-13850.
Bij RUINEN, rand bos en
hei, bung's: 05280-63599.

"HOOR DE STILTE"
Op bungalowpark Lanka
jßuinen-rust-Ruimte

Info/folder: 05281-1321.
Luxe vak.woning aan Dwin-

gelerveld. 05930-22141.

BEL & BOEK voor rust &
privacy, verschillende

locaties in Dr. 05910-16743.

OMMEN, nw inger. bung. 5
pers. geen huisd. afh. st. NS

mogelijk. Tel 02157-1465

Omgeving OMMEN, t.h. luxe vrijst. stenen 6-p. bung., bij
bos, speelt, cv, eigen inrit,v.a. f 295,-. p.w.: 074-664360.

Te huur nabij Ootmarsum, 2 tot 6 pers.
rustieke landelijk gelegenEngelse bungalows.

"VAKANTIEVERBLIJF DENNENOORD', Tel: 05418-80221.

OMMEN, T.h. inger. stacaravans opvak.centrum Besth-
menerberg in de bossen, overd. en buitenzwembad,
sept. v.a. / 165. Herfstvak. ’ 295 Vrij na 17-9:05274-1267

HOLTEN T.h. in bos, rustig en vrij gel. comf. bungalows,
fiets-Zwandelmog. Herfstvak. nog enk, vrij: 05483-63592

Genieten van de Herfst in Overijssel!
Want Overijssel, De Tuin van Nederland,

heeft veel te bieden.
Vraag deGratis Vakantiereisgids Overijssel mettal van
arrangementen en accommodaties aan. Bel NU, janu

(za/zo tot 16.00 uur) de Prov. VVV Overijssel
05130-81001. Ma t/m vrij tijdens kant.uren 0546-818767

HOTEL VAN DER MAAS***
Grotestraat 7, 7631 BT Ootmarsum

Weekendarrangement vrijdag tot maandag / 245,-.
Midweekarrangement maandag tot vrijdagf 315,-.

Op basis van Half Pension. VRAAG NAAR
ONS GEHEEL VERZORGD HERFSTARRANGEMENT.

Bel voor reservering/informatie.Tel: 05419-91281
HOTEL TUBBERGEN*** in Tubbergen. Fietsarr. met NA-
ZOMERKORTING en GRATISFIETS in het TwentsDuitse
grensgebied. W'kend 4 dgn. (3n) ’ 232,50, midw. 5 dgn.
(4n) ’ 310,- 8dgn slechts/ 499,-. 4 gang.diners, kmrs do/
wc/ktv. Ook onzekerstfolder ligt voor uklaar: 05493-1480

Ommen, 'tReggehuus t.h. 2,5 en 6 pers. bungalows
heerlijk rustig in de bossen op ± 800 m. v.h. centrum.

Restaurant, buitenzwembad, kinderboerderijtje,
wandelen, fietsen, enz. Aantrekkelijkekortingen.Gids
info Hogenboom Recreatie 02977-45797 ANVR/SGR.

OOTMARSUM, uniek gel I^RnVTTTTfT^SIluxe 5 p. bung. 074-663204.
OMMEN, 2-15 P bosbung's, W|NTERSW|JKiLuxe burl g.Kortingi midwVweek(end). staca Qverd zwembv.a. ’ 168,-: 05291-52926. bow|jng tennjs enz
OMMEN, 2-18 p.bos-bung's Nu v.a. ’250,-.
wk/midw/'end 05722-2776. Tel. 05437-52203.

CAMPING DE VLINDERHOEVE *"*
in Gorssel (GLD.) Grens Veluwe Achterhoek,

Voor vakantie of seizoen. Ook 6 pers. stacaravans te
huur. Herfstvak. kamp, all-in’ 95,-. Folder? :05733-1354.
ERMELO: t.h. luxe en comf. stenen 4tot 6 pers. vakantie-

bungalows in schitterende bosrijkeomg.
Folders van onze parken op aanvraag:

HAYCAPHOLIDAYS
Postbus 8237, 7610 AE Ede, tel.: 08380-51120.

Nunspeet, Hotel Pension HET JAGERSHOF. 1 week
volledig pension alleen van 1 T/M 8OKTOBER voor een

HERFSTPRIJS V.A. / 395,- P.P.
Gratis folder kunt u aanvragen bij Fam CJ van Olst

Spoorlaan 12-14, 8071 BP Nunspeet Tel. 03412-52393.
HERFST KAMPEREN en stacar's t.h. leuk recr. progr.,

overd. zwemb. etc. 'De Bosrand' Veluwe 05788-71343
HERFST! DUS... natuurlijk naar de VELUWE

GEEN FILES, MAAR ... RUST, RUIMTE EN NATUURLIJK
GOLDEN TULIPEPE

B.v. 3 dgn genieten met het hele gezin. Aankomst dgls: i
"2 overn. #2x uitgebr. ontbijt-buffet 62x3 gangen-
diner:v.a. / 225,- p.p. Kinderen 2-12 jr. 50% reductie;

13-16 jr. 25% reductie en tóch een eigen (2p.) kmr.
Verlenging (HP) ’97,50 p.p.p.n. Overd. zwemb. (gratis),

bowlingbaan, tennisb., fietsverh., sauna, 300km.
fietspaden, wandelmog. Bel v info/reserv.: 05780-12814,

Dellenweg 115, 8161 PW Epe. (Fax. 05780-15493).

Kom Herfstkleuren kijken op
RUIGHENRODE

In één van de mooiste bosgebieden van Gelderland ligt
Ruighenrode. Midden in het bos liggen 70 comfortabele

bungalows. Op het park is aanwezig: Uitstekende
horeca, bowling, overdekt zwembad, sauna,

fietsverhuur, supermarkt, tennisbanen. Volop fiets- en
wandelroutes aanwezig. Er is al een 4-pers. bungalow

in het naseizoen voor / 290,- (midweek).
Bel nu voor uw reservering of meer info.: 05730-89400.

BUITENCENTRUM RUIGHENRODE,
Vordenseweg 6, 7241 SB Lochem. Fax: 05730-89429.

Vak. centr. DENNENHOEK
in rand van Veluwse bos-
sen heeft bungalows vrij in
naseiz. & herfstvak. Inl:
Parallelweg 25, Hierden bij
Harderwijk: 03413-1415.
Spec. naseiz. aanbied.

LOCHEM, "Pension Villa
l'Autriche' kamers met
douche/wc/ktv. L.O. of H.P.
Tel. 05730-56322.
Winterswijk t.h. vrijst. vak.
won. (boerderijtje) tot 8 p.
Fiets omg.: 05430-69271

| HERFSTVAKANTIE? I
Huurdaneen sp/internieuwe vrijstaande bungalow aan het

water, in hetschitterende wateriport-bangakiwpark
'Oe Vhetranden'.

IDEAAL VOOR VISSERS EN WATERSPORTERS
4-Bpers. vanaf f IÖÖÖ.-totf f375-p.w.

Weekend of midweek ookmogelijk.
Twnisbomn, botenverhuur en «en uitstekendrestaurant

ztjn op ttetpark aanwezig
Bungalowpark 'De Vlierlanden'

Droge Wtjmersweg 5,-i 693 HPWeversnoofN -H.
Tefefoor»; 02288-U9., fax 02288-1266.

Gratis folder op aanvraag.

Te huur div. vakantie-bungalows en appartementen aan
dekust van Noord-Holland. Inl. RPH tel./fax 02269-4257.

GROET-SCHOORL, T.h.
zomerh./ app.: 02209-3437.

Wijk aan ZeeApp. 2-5 pers.
800 m. v. zee va. ’ 390 p.w.
Tel. 02517-5956fax 5843.

SCHOORL, te huur luxe sta-
caravans. 4/6 pers. Inl.
02209-4117.
MEDEMBLIK bij ijsselmeer
Pens. OpperdoesL/O ’ 35,-

-p.p. Ook app. 02274-5082.

Noordwijk a/zee HOTEL PIROMBO" 1 week HP v.a.
/ 345,- p.p. Arr. 3-5 dgn HP v.a. ’ 110,- p.p. 01719-12417^

" ELKE DAG MOGELIJKHEID-VOOR EXCURSIES " HUSKYTOCHTEN " IJSVISSEN-SAFARI'S "
§ Ontdek nu Lapland, het oneindige vakantieland, i
$ friia . °P. fl B^^^^ _*—-^ï\ QOOl u dit iaar weer naar de bekende wintersport- m
IXI P :~* jB WL-^V^CI 't -ill Ulieden? Samen met al die eendere skiliefhebbers? fl Hf
Z sË«R_t_"v~ 3*9 *l^] 6l%J_yift'lmïiik ®f kiest u dit keer voor de oneindige rust en de g
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» SKITOCHTEN " SNEEUWSCOOTERTOCHTEN «LANGLAUFEN " ONGEREPTE NATUUR "

imm\ai\mJo
KLEINE GROENE -s

CAMPINGS 070-3202°;
T.h.Luxe stacaravan 1^
do/wc, radio/tv in D^
en N. Brabant ’ 350,- P
Tel: 05232-62309.

3-daagse shopp'll^
LONDEN vertrek wek*"
van okt. t/m dcc. md "reis, cxc, overtocht
tel ’ 239,-p.p. Pelikaan"
zen (SGR/ANVR) °1*
29634/076-650452.

DORDOGNE/LOT: Te "jj'
huisjes alle comfon' ,
mers + ontbijt. Prach"ï'
rustige omgeving, bij "„
gezin. Privé zwembad-
-0033-65414859. _^S
Rustig gel. huis t.h. inf1?]
vels van Bourgondië "|
20km. Tel. 085-23337M

Bij ANZERE schiftere^1
pers. chalet02240-126"

HERFST *** ARRANGEMENT: / 180,-p.p.
V.a. 5/9/94,4 dagen hotel mcl.: welkomstdrankje, 3 x

logies/ontbijtbuffet, 3 x diner, kamer met douche/wc/ktv.
In rustig landelijk3-sterren hotel (50 kamers) bij

Brasemermeer en Kagerplassen. Goede wandel- en
fietsmogelijkheden. Strand 15km. Leiden 7 km. Adam

en Den Haag 20 autominuten. Verlenging ’ 55,- HP
p.p.p.n.Kinderen t/m 11 jaar’ 25,-per nacht.
Hotel "Rijnland***Hoogmade"

Kerkstraat 37,2355 AE Hoogmade Tel. 01712-8000.

T.H. PART. BUNG'S OP SCHOUWEN-DUIVENLAND, a.h.
Grevelingenmeer, enk. min. v. Noordzeestrand. Voord.
arr. Info. 01119-1866 of fax 1355.Ook s'avonds/w'kend.

RENESSE Vakantiepark Schouwen huisjes, chalets, en
caravans voor uw lente zomer en herfstvak. 900 meter
van zee Hoogenboomln 28 4325 DJ 01116-1231 fax 2666
Zeeland Recreatie Charter heeft bungalows, vak.won.,
en stacar. vrij op de MOOISTE lokaties in Zeel. Lage prij-
zen in voor en naseizoen. Tel. 010-4751466 fax 4751569.

Nog even voordelig ertussenuit?
PARK PORT GREVEDIREKT AAN GREVELINGENMEER!
7 dgn4-6 pers. luxe villa***** huren, 5 dagenbetalen v.a.:

7/14 okt. of 21/28 okt. ’ 355,-14/21 okt. /440,-
Vlakbij Noordzeestranden * (indoor)zwemmen * squash/

tennis enz. Brouwershaven/Schouwen-Duiveland.
BEL VOOR INFO: 01119-1855.

****BADHOTEL RENESSE
Aan derand van de Zeeuwse badplaatsRenesse ligtons
sfeervolle 4sterren familiehotel. Op loopafstandvan de

mooiste duinen, zee en strand van Nederland. Eigen
zwembad en parkeerplaats. Folder en info: 01116-2500.

Aquadelta in de herfst
BUNGALOWS EN APPARTEMENTEN.

Voordelig een weekend of midweek naar Schouwen-
Duiveland? Informeer dan snel of er nog ruimte is.

Er zijn ook luxe vrijstaande bungalows en
komfortabeie hotel-appartementen. Vraag meteen naar

de mogelijkheden in de herfstvakantie.
NIEUW: Zwembad met 35 m. superglijbaan en

kinder-waterspeelplaats (gratis).
Kinderappartementen en hotelkamers.

Weekend 4 pers. al v.a. / 310,- all-in!
BEL 01113-1940

AQUADELTA RECREATIE, BRUINISSE.
Schouwse kust, t.h. op vak.
park chaletcaravans, all-in HERFST AAN ZEE. Luxe

’ 550,-p.w. Tel. 01115-1639. VAKANTIEWONINGEN van
/325,-tot/650,-p.wk.Zou-

OOSTKAPELLE, t.h. 6 pers. telande, Woeste / Hoeve,
vak.woning op ca. 800 m. Tel. 01186-1258, Fax 2655.
van strand. 01189-1458.

BAARLE-NASSAU, VAKANTIEOORDDE STEPPE Lande-
lijke bosrijke omg., 4-6 of 12 pers. vak.huisjes Herfst/
Kerstweek ’ 260,- p.w. Hoogseiz. ’ 535,- Inl. 04249-9246.

Te huur; 4persoons stacaravan volledig ingericht,
metTV/douche/toilet, oprecreatiecentrum/camping
'Hazeduinen' te Putte (N.Br.) Huurprijsall-in / 600,-
-per week. Herfstvakantie nog vrij. Tel. 01645-3917.

6000 m 2
Overdekte Recreatie

Waaronder: Subtropisch-zwemparadijs, sport- en
spelruimtes en tennisbanen. Vraag vandaag onze

schitterende KLEUREN-BROCHURE aan en overtuig u
zelfvan de naam diewij hebben opgebouwd.

"DEKINDERCAMPING BIJ UITSTEK"
Camping "de Paal",

De Paaldreef 14, 5571 TNBergeyk.
Tel.: 04975-71977. 5 5vlaggen.

VALKENBURG Hotel Berkelpoort, 200mvan centr. Bar
en terras. LO v.a. ’ 37,50, HP v.a./ 52,50. 04406-12978.

Valkenburg "BERGZICHT" *** Gezell. 2 pers. app. bosr.
omg. 300 m. van centr. Voor ml. of fold. 04406-12119.

Schin op Geul, Hotel Heuvelzicht, alle kamers do/toilet,
tv op aanvraag. Div.terrassen, zonneweide eigen park-
pi. ideaalwandelgebied, 3 min. van station. 04459-1324

St. Geertruid Z-Limb. t.h. gezellig fam. vak.app. unieke
ligging, ideaalwandel/f ietsgeb. Gratis folder 04408-2968

Gulpen V.V.V. Wijlre
voor een fijne vak. in 't Zuid-Limb. heuvelland, pr. gel. in
Geul- en Gulpdal. Geniet van wandel- en fietsmogelijk-
heden. Vr. de gids. Pb. 27,6270 AA Gulpen. (04450) 1444.

In ZUID -LIMBURG, 2-23 pers. app. te huur in verbouw-
deBoerderij, voorzien van alle comfort. Tel. 045-443296.
NOG netNederland! CAMPING COTTESSERHOEVE****.
Gezinscamp. met verw. zwemb., kleuterb., kampw.,
kant., snackb., speelt., sportv. en comf. sanitair. Tev.
verh. van ruime stacar. en app. 2-6 p. Gratis kl.prosp.

Fam. Bleser, Cottessen 6, 6294 NE Vijlen. 04455-1352.

" " VVVHEUVELLAND-ZUID-LIMBURG " "Epen-Eys-Mechelen-Slenaken-Wittem

Rust en ruimte in een uniek stuk natuur. Eifel en
Ardennen, steden alsMaastricht, Aken en Luik in directe

omgeving. Info. en brochure tel. 04455-1346.

MECHELEN, Geuldal rus-
tieke vak.huisjes aan bos-
rand gelegen. 04455-1457.
Kl. sfeerv. hotel, 10 km v.
M'tricht, in Voerstreek
mooi/rust. gel. 04409-1475.

" EPEN, Zuid-limburg 4
Uniek gelegen luxe

vak.-appartemerrten.
1n1.04455-1510.

Hotel/Pension ORANJE i
Valkenburg, VP ’56,5
p.p.p.d. Inl. 04406-13094

10 KORTE AKTIEVE
STADSVAKANTIES: Eigen-
WijzeReizen, 053-303435.

Gez. actieve KINDERVAKANTIEWEKEN in de Herfst, met
ponys e.a. dieren 6-12 jr. De Gele Broek 05939-2806.

BELGISCHE ARDENNEN te huur' in schitterend natuur-
I gebied, luxe vakantiewoningen inger. voor 2-8 pers.

ARD-INVESTTeI.OO-328447802500k weekend (Ned-spr.)

ARDENNEN, t.h. 6-pers. VIANDEN (Lux) Bp. chalets,
vak. bungalows in park: 6p. nieuwe vakantiewonin-
-01828-18899/01828-14995. gen t.h. Inl: 00352-84187.

Pisa/Florence/Rome/Capri/Napels/Pompei/Vesuvius.
10 dgs. excursie-reis / 599,-. Inkl. Verv. Halfp. excur.
Vertrek iedere vrijdag in sept./okt. NIT 08819-77744.

Rimini/Venetië/Florence/San Marino en Milaan. 7 dgs.
excursie-reizen / 299,- Inkl. Verv. Halfp. en excursie.
Vertrek iedere zondag in sept./okt. NIT 08819-77744.
TOSCANE EN ÜBRIE, appartementen en villa's nu nog
voordeliger in het naseizoen. Folder en reserveringen:
PRIMAVOLTA 05900-49504 wo. en vr., fax: 05900-49502.

TSJECHIE/POLEN + DRESDEN 8 dgn bus, hotel*** met
binnen zwembad, tennisbaan, halfpens., diverse excur-
sies/ 595,-. PRAAG 8 dgn bus, hotel 1.0.’ 350,-. Vliegre-
tourf 395.-.MEVOReizen Holten 05725-1547(lid SGR).

Vraag onze TSJECHIË brochure aan voor pendels,
excursie- en low budgetreizen. 10 dgn al v.a. ’ 289,-.
Onze nieuwe winterbrochure ligt ookvoor u klaar!

Info: GEBO REIZEN 05280-67000/020-6189966.
Temidden van mooie g D pR
herfstkleuren prachtig 2| k , , . .
VAKANTIEHUIS in Bohe- *Im.„LLi inviel
~,*_r. t.,i nzozn q-iq-iq nachten hotel LO prijs v.a.men. Tel. 05250-81818. / 279,-p.p. PelikaanReizen
PRAAG BOHEMEN 6-dg/hp (SGR/ANVR) 01680-29634/
reis / 299. Smit reizen Tel. 076-650452.
03410-15000 ANVR/SGR.

Campingvluchten ISMIR voor / 460,- en ISTANBUL
voor / 420,-. Bel Bravo 053-333138 lid SGR.

Hij | ■ i-Tl ■' 1 1 1 $_M

Wandeltochten in bosrijk natuurlandschap. Boerderijvakantie,
vakantiehuisjes vanat 40,- DM p.d., logies van 19,- tot 75,- DM, hotels,
pensions, kurhaus, vrijetijds-vermaak, gezellig samenzijn, vakantie-
gids. VVV: Verkehrsbüro, PosMach 44, 0-79348 Freiamt
Tel. 0049 7645/644 «Fax0049 7645/628 4 k A

ZIN IN EEN HERFSTCRUISE???
* 8-daagse Rijn/Moezelcruise, vertrek 13 oktober.

Prijzen vanaf ’990,-
EXCLUSIEVE KERSTCRUISE!!!

* 7 dagen, vertrek 21 december. Prijzen vanaf / 795,-.
NIEUW in ons programma:

'gezellige kerstinkoopcruises! 3-daagse minicruises
naar deKerstmarkten inKeulen en Düsseldorf; Div.

vertrekdata vanaf 24 novemver. Prijs slechts’ 299,- Alle
prijzen mcl. volpension, avondsnack, live-muziek,
busvervoer. Vraag gratis brochure bij uw ANVR-

reisburo of bel B.V. WATERTRANSPORT,
Tel. 010 - 4118660 (ANVR/SGR)

Kom dit najaar genieten in onze
OASE VAN ZON, ZEE EN RUST. j;

Kleinschalig fam.park, NL eigenaar. Gel. in hetZÖ .
Kreta aan de schoonste en warmste zee van EurrJ*
Zeer aangen klimaat, totKerst 28 gr. Prijsvriende'J 1

L/O of halfpens. Brochure: tel. 02520-22476 (Ina v/^J
De GROOTSTE KEUZE in Vak.app. met EXTRA °tf%
vluchten op zonnig ARUBA, BONAIRE, CURACAUT

9SINT MAARTEN, bij CARE Te1:02260-1551-

STEDENREIS Bareelona 7
dgn. mcl. busr. hotel, alle
excur, ’575. Markant lid
SGR, tel 010-2330513.
Nieuw!! COSTA LA LUZ va.
’750,- ex. vlucht, 11/15 dg.
30 sept. Ook spec.kerstreis
9-23 dcc. 070-3866015.

10-daagse reis Salou jj
overn. op heen- en w J
reis, mcl. cxc. *"hoteIJJIrinada, basis volpenJl
prijs ’629.- p.p. PELM
REIZEN, (SGR/A?
01680-29634/076-65045' \

NATURISTENM De wintergids is uit j
Internatuur tel. 085-617134. I

—i jj
Appartementen Picasso Benidorrn

Het beste met de meeste service, v.a. 1 okt. nog enkJapp. vrij. Vraag folder aan ma. t/m vr. 10.00tot 18.00
LISMAN'PICASSO'TeI: 030-328212. /

"ZON HAPPEN IN HERFSTVAKANTIE'
10 DAGEN VOLPENSION AL V.A. / 31*
Er zijn weer extra mogelijkheden, vertrek 14 + 21J\LloretdeMar hotelLa Palmera***VP )\a,

"/'"hotelsop indelingVP JV
MalgratdeMar hotelRey Mar" VP JU\

hotel Maripins" VP / $
hotelCaprici"VP f/lhotelTropicPark"* VP 1%

Calella hotel Santa Fé** VP J/ZSalou **/*"hotels op indelingVP IL.
hotelPlaya Park"* VP ’ $
hotel Jaime*" VP /^Royal Class toeslag’ 50,- p.p. retour. Info en boeking*

bij uw ANVR of V&D-reisburo of bel SNOEYINK Re'nj
05413-53200(Lid SGR/ANVR). 1

Comf. Vakantie-woningen 2 t/m 10 pers. voor hf J
winter-of zomervak. voordelige prijsTel 05910-22*j

wkammmmaAmkmm^Êli 1 1 M 1AlllMmm^kmmmmW
Bij Winterberg mooie 2-6 p.
app. v.a. ’3OO,- p.w. Bel
RECREA Tel. 05780-13992. y>

Ems Land
EIN STÜCK NAHER ZUR NATUR

INFO-COUPON: Landkreis Emsland, Abt. 84
Ordeniederung 1,49716 Meppen, Telefoon 00-49.5931.4418"..

i*^- ' f iH^_r_h_^ ;a* - = «sS _____k!_BVi(4 Ik^Vt I llSl

Het Sparpreïs/Voordeelbiljet De Sparpreis tarieven:

Het Sparpreis/Voordeelbiljet is ideaal wanneer u over 1e persoon 2 tot 5 kindere» 1

grotere afstanden heen èn terug wilt reizen. Dat voordeel persoon
begint al te tellen, vanaf zon 400km over de grens. 2e klas f224- fll2,- f56-, alleen de éérste reiziger betaalt de volledigebasis- :
prijs, terwijl reisgenoten héél voordeligvoor slechts de 1e klas f 336,- f 168,- fB4r^J
helftkunnen meereizen. Maximaal ö'A persoon kunnen ' 'zo samenreizen. Een kind (4 t/m 11 jaar)wordt voor een Prijzen mcl. EC/IC-toeslag op het Duitse traject
halve volwassene gerekend.

IDe terugreis is pas op zn vroegst mogelijk op de eerste Meer informatie over voordelig reizen door Duitsland
zaterdag (vanaf 03.00 uur) na de eerste geldigheidsdag. kU rrt u aanvragen bij: Deutsche Bahn, Rodezand 34-
Is die dag een zaterdag of zondag, dankan vanaf deze 3011 AN Rotterdam. Ook per fax: 010-4131628.
dag worden terug gereisd. ■> ___w
i

Het Sparpreis-Retourbiljet geldt vanaf de ! TREIN-VOORDEELBON
Nederlands/Duitse grens naar de meeste stations in !

m Duitsland of naar deZwitserse, Oostenrijkse ofPoolse \ Naam: "'grens. De geldigheidsduur is 2 maanden. ]; Adres: '' i
Untemehmen Zukunft I^D j Postcode: '£ Deutsche Bahn ___JD i Woonplaats: "i



over 50 kilometer.
Ook de A- en B-amateurs ver-
trekken met een korte tussen-
pauze. De A-klassers beginnen
om 14.45 uur aan hun opdracht
over 90 km. Twee minuten later
starten de B-klassers om 60 kilo-
meter af te leggen. De perma-
nence, het administratieve
hoofdkwartier, is gevestigd in
Peppermill.teurs (17.30 uur, 80 km) in actieDe wedstrijd is Neer staat alleen

open voor renners, die aangeslo-
ten zijn bij een van deLimburg-
se wielerclubs. Nadat de jeug-
drenners vanaf een uur hun
rondjes hebben gedraaid, komen
de nieuwelingen (16.00 uur, 40
km) en zowel de A- als B-ama-

PERLEN - Het internatio-
nale profpeloton heeft nog

aantal wedstrijden voor
?e boeg, maar op de Lim-
Jürgse wegen is de wieler-
j^kte na het weekeinde
Nrbij. De Omloop van de
eitel voor amateurs, mor-

{kttmiddag, is de sluitings-
Joers van de KNWU in de
wovincie. Vandaag is er ook
°g startgelegenheid in Neer.

Startgelegenheid is er dit week-
einde ook nog voor licentiehou-
ders van de NWB. Zij krijgen
morgen de jaarlijkse Ronde van
Hom voor de wielen. Start en fi-
nish in de Graaf Jacobsstraat.

De Omloop van de Beitel begint
zondagmiddag om een uur met
een wedstrijd voor junioren (60
km). Exact twee minuten (!) later
wordt het nieuwelingenpeloton
.op pad gestuurd voor een koers

Speed-manager verwijt Team-Tuur maffiapraktijken

Wereldtitelstrijd
boksen al ontbrand

" WIELRENNEN - Scott Sun-
derland verlaat de wielerploeg,
van Cees Priem. De Australiër
verruilt TVM voor het Belgische
Lotto, de ploeg van Jean-Luc
Vandenbroucke. Priem onder-
handelt op dit moment met Eric
van Lancker. Voor de Belg is
geen plaats meer in het Word-
Perfect-team van JanRaas.

" WIELRENNEN - Mikel Zar-
rabeitia, ploegmakker van vier-
voudig Tourwinnaar Indurain, is
bij een auto-ongeluk op de weg
tussen Bilbao en San Sebastian
zwaar gewond geraakt. De 24-ja-
rige Spanjaard, dit jaar tweede in
deVuelta, liep een hersenschud-
ding en fracturen aan schouder,
heup en ribben op. Zarrabeitia
werd uit zijn auto geslingerd na
een botsing tegen de vangrails.

toto

" AUTOSPORT - Het Formule
I-team van Tyrell heeft het con-
tract met motorenleverancier
Yamaha met nog eens twee jaar
verlengd. Voor het Britse race-
team rijden de Brit Mark Blun-
dell en de Japanner Ukyo Ka-
tayama.

Euro-toto 36 A Eerste prijs: geen win-
naar; tweede prijs, 1 winnaar bruto f
5221,90; derdeprijs: 8 winnaars f652,70.

lucky ten

Vrijdag 16 september: 3 - 6 - 8 - 10 - 18 -27-31-33-35-43-45-46-47-55-62
-68-71-74-76-79. (Onder voorbe-
houd).

sport op tv

Vandaag:
15.00-16.00TV 5: Sports Africa.
15.00-17.00Dld 3: Sport 3 extra.
17.15-17.30Dld 3: Sport im Westen.
18.40-18.48 Ned 2: Sportjournaal.
19.10-19.50Dld 1: Sportschau: met Bun-
desliga-voetbal.
19.30-20.00 BRT 2: Sport.
20.30-20.40 RAI UNO: Sport.
22.15-23.00 Ned 3: Studio sport.
22.15-23.35 Dld 2: Das aktuelle Sport-
Studio.
23.00-23.15 BRT 1. Sport op zaterdag.

Van onze medewerker
MICHEL JANSSEN

ROTTERDAM - Een week voor het gevecht om de WBO-
wereldtitel tussen Regilio Tuur en Eugene Speed, zaterdag in
Sportpaleis Ahoy', staat de relatie tussen beide kampen op
springen. Het begeleidingsteam van de Amerikaanse bokser
waant zich in Rotterdam in een slechte mafia-film. Met Stan
Hoffman, de Amerikaanse manager van Tuur, als regisseur.

Handbalnostalgie
inRoermond

.tjI^MOND - Vanavond om
IE»?* herleven oude handbal-
ILII in Roermond. Een team
il ex-Swiftspeelsters uit de ja-
i|h etltlS. begin tachtig speelt
JLe Jo Gerrishal een wedstrijd
L^ een Hongaars team van

„Het is één groot complot", verze-
kerde boksagent George Kanter
vrijdag tijdens een geïmproviseerde
persbijeenkomst. „Het Team-Tuur
schuwt geen enkel middel om de ti-
tel veilig te stellen. Dadelijk geven
ze hem in de ring nog een pistool
mee, voor noodgevallen. Wij pikken
deze belachelijke samenzwering
niet. We zullen ons tegen alles ver-
zetten wat ons niet bevalt. Het is
zelfs mogelijk dat we Speed terug-
trekken."

uit Puerto Rico heeft aangesteld",
gromde Kanter. „Dit gevecht ver-
dient goede, ervaren en vooral on-
partijdige ringrechters. En bij die
laatste kwaliteit zet ik zeer grote
vraagtekens. Ook met die weging
op vrijdag is het niet pluis. Volgens
mij heeft Tuur grote problemen om
zijn gewicht te maken. Daarom wil
hij liever een dag eerder op de
weegschaal om daarna nog flink te
kunnen bijspijkeren. Het is alle-
maal heel doorzichtig en als wij
geen actie ondernemen, krijgen ze
hun zin nog ook."De in het vak vergrijsde Kanter

heeft namens zijn Franse baas Jean-
Cristophe Courrèges, die pas vol-
gende week in Nederland arriveert,
een boze fax gestuurd naar het
hoofdkantoor van de WBO in New
Vork. Daarin protesteert de voor-
malige Belg tegen de samenstelling
van de jury. Ook eist Kanter een
verplaatsing van de officiële we-
ging. Het Team-Tuur wil beide bok-
sers uit publicitair oogpunt vrijdag-
avond op de weegschaal zetten. De
staf van Speed- houdt vast aan de
zaterdagochtend, op hetzelfde tijd-
stip dat de andere profboksers van
het gala in Ahoy' worden gekeurd.

„Ik begrijp niet waarom de WBO
twee volstrekt onbekende juryleden

Kanter, een oude boks- en zaken-
vriend van de Nederlandse ma-
nager Henk Ruhling, verwijt de
Nederlanders in het Team-Tuur en
in het organisatiecomité niets. Hij
zoekt de kwade geesten bij Top
Rank, het Amerikaanse bureau van
de invloedrijke promotor Bob
Arum. De voormalige advocaat be-
slootvorig jaar, na bemiddeling van
Hoffman, een lucratief contract
voor drie profpartijen met het
Team-Tuur af te sluiten. Het ko-
mende WK-duel is het laatste ge-
vecht en moet het meeste geld ople-
veren. Verdere samenwerking en
meer winst is te verwachten, maar
dan moet Tuur wel eerst wereld-
kampioen worden. En daarvoor
moet veel, volgens Kanter zelfs al-
les, wijken.

"Regilio Tuur, klaar voor het belangrijkste gevecht in zijn loopbaan. Foto: ARCHIEFLD

Van Olphen en Mouton
winnen verkiezingen

NK-tennis verdronken
UTRECHT - Met de nationale
handbalkampioenen bij zowel de

22.55-23.15 BRT 1: Sport.
00.00-00.30 Dld 1: Sport extra: roeien,
WK vanuit Indianapolis.

18.34-20.00Ned 1: Studio Sport.
18.50-19.10Dld 3: Sport im Westen.
19.30-20.00BRT 1: Sport.
19.30-20.00BRT 2: Sport.
19.45-19.53 Dld 1: Sportschau-Tele-
gramm.
21.55-22.05 Dld 2: Sport am Sonntag:
o.a. Bundesliga-voetbal (Werder Bre-
men-Borussia Mönchengladbach).
21.56-22.45 Ned 2: Studio sport: Italiaan-'
se en Spaanse voetbalcompetitie.
22.25-22.55BRT 1: Sportweekend.
22.25-00.05 RAI UNO: La domenica
sportiva.

18.10-18.40Dld 1: Sportschau.
18.20-18.50 RAI UNO: 90 minuto: voet
balmagazine.

Morgen
12.30-13.00 BRT 1: Sportmiddag.
12.40-14.00 Ned 2:TV Sport: gevarieerd
en actueel magazine.
15.05-17.00 Dld 1: Sport extra: met o.a.

roeien (WK vanuit Indianapolis), paar-
desport (Int. toernooi voor springruiters
vanuit Donaueschingen).
15.30-18.00 RAI UNO: Domenica in

ruststanden voetbal en einduitslagen.
17.15-18.10 Dld 2: Die Sportreportage:
o.a. autosport (DTM-races vanuit Sin-
gen) en basketball (Streetball-finale
vanuit Berlijn).

pen jaren, ditmaal werd voorbijge-
stoken door ploeggenote Diana
Mouton (60). Ze moest zelfs de
Haagse Petra van der Knaap (Hel-
las, 52) nog voor laten gaan en ein-
digde op de derde plaats. De ex-
Roemeense Nicolete Borecianu (24)
en Jolanda de Kok (15) legden be-
slag op de volgende plaatsen.

dames als de heren was Limburg
het afgelopen seizoen opnieuw bij-
zonder succesvol. Successen die
een vervolg kregen bij de verkiezin-
gen 'handballer en handbalster van
het jaar' waarbij Horn/Sittardia en
Swift prominent aanwezig waren.
Patrick van Olphen en Diana Mou-
ton werden door journalisten en
trainers aangewezen als de besten
van het afgelopen seizoen.

Biljarters in
actie

Jj^ftLEN- Van de Limburgse
L tploegen uit de eredivisie in
b. topteam en kader
§g\ Willems Koeltechniek
L^aten) vandaag een uitwed-

tegen BC Princess in Nij-
)?■ Matchpoint (Heerlen) moet
|hezoek bij Graafschap Buren
Leventer. Frans Bevers Cate-

vandaag in Ulestraten
itïffronteerd met Fullhous I

Dë partij begint
feh Uur 'n Walk Inn- In de

speelt
lay Centers zondag uit te-

jv 'Jter Amusement in Amster-
\f£ Onder meer deLimburgers
Ca.en Hendriksen nemen dit
L*einde in de hoofdstad deel

het NK kunststoten.

NHS springt in
gat Ruiterspelen
L; HAAG - De hippische
bj^oond NHS zal de organisa-
Lff yan de Wereldruiterspelen
Q^ieel tegemoet komen,
kt .'oor kunnen de ruiters, die

S. Un woede nog geen prijzen-
hebben ontvangen, er van

Cati dat zij alsnog betaald
In totaal gaat het om

t bedrag van zevenhonderd-fe^nd gulden. De organisatie
L de Wereldruiterspelen

met een te^ort van d"e
n gulden en heeft surséan-

b betaling aangevraagd.

„Deze streken zijn typisch Ameri-
kaans", stelde hij. „Nederlanders
kunnen dit niet bedenken. Tuur is
nu eigendom van Top Rank en
'heeft weinig meer te vertellen. Ik
verdenk vooral Stan Hoffman van
verkeerde praktijken. Dat valt me
van hem tegen. Ik heb met hem en
met Bob Arum jarenlang in Ameri-
ka goede en sportieve zaken ge-
daan."

Organisator Peter Bonthuis, als eni-
ge van het Team-Tuur aanwezig bij
de tirade van Kanter, benadrukte
dat van een publiciteitsstunt geen
sprake is. „Deze ongein kunnen we
missen als kiespijn. De onvrede is
kennelijk groot in het Speed-kamp
en dat betreur ik ten zeerste. De ko-
mende dagen gaan we proberen de
pijnpunten weg te masseren. Ik
moet er niet aan denken dat het ge-
vecht wordt afgelast."

AMSTERDAM - Volleybalbonds-
coach Joop Alberda heeft gisteren
zijn definitieve WK-selectie vastge-
steld.Als laatsteviel het Apeldoorn-
se talent Mike van de Goor (Piet
Zoorriers/Dynamo) naast het uitein-
delijke twaalftal.
Samenstelling nationale ploeg voor
het WK in Griekenland (29 septem-
ber tot en met 8 oktober in Thessa-
loniki en Athene): Peter Blangé'
(Parma), Ron Zwerver (Treviso),
Jan Posthuma (Milan), Ronald
Zoodsma (Montichiari), Henk-Jan
Held (Bologna), Bas van de Goor
(Modena), Olofvan der Meulen (Na-
poli), Martin van der Horst (Da-
chau), Guido Görtzen (Capelle),
Rob Grabert, Brecht Rodenburg en
Misha Latuhihin (allen Zevenhui-
zen).

Alberda stelt
selectie vast

Tsjech verdacht
Singapore
h^AF>ORE ~ Een rechtbank
(.■j^Sapore heeft de zaak tegen
ka hische voetballer Michal
h^ u'tgesteld. Vana wordt er-
k erdacht wedstrijden te heb-
bL§emanipuleerd. Singapore
R, y ln deMaleisische competi-
L ana was tot voor kort één
» J!e. topspelers in het team.
WjJ'Jarige middenvelder zou
V? gulden van een bookma-
L^ben gekregen als Singa-*»(_ bepaalde wedstrijden met
Pl r?e uitslagen zou beëindi-
k'w°e Tsjech heeft ontkend.
Rh, erd tegen betaling van een
ÈjjTor*i van 600.000 gulden op: voeten gesteld.

Patrick van Olphen (95 punten)
bleef zijn voorganger en ploegmaat
Dick Mastenbroek (66) uiteindelijk
ruim voor. Derde werd de jeugdige
Jeroen Hulscher van Aalsmeer die
43 punten verzamelde. Wil Jacobs
(Hirschmann/V&L) en Kees Boom-
houwer (Aalsmeer) werden vier en
vijf met respectievelijk 36 en 30
punten.

Brj de verkiezing van het beste
scheidsrechterskoppel gaf de jury
met een enorme meerderheid de
voorkeur aan het duo De Jonge/
Kaakebeen (132). Opmerkelijk om-
dat dit koppel, na een meningsver-
schil met de scheidsrechterscom-
missie, in de slotfase van het sei-
zoen met onmiddellijke ingang
stopte.

sport in cijfers

De internationals Brussel en Van
Dongen (78) werden tweede, terwijl
het koppel Nusser/Struik (64) op-
nieuw niet verder kwam dan de
derde plaats. Haak/Koppe (41) dui-
kelde naar de vierde plaats terwijl
Duyndam en Helleman, met veer-
tien punten, nog een plekje by de
top-vijf konden veroveren.

Kopstukken bij
NKB-titelstrijd

Ook bij de dames verdeelden de fi-
nalisten in de strijd om het nationa-
le kampioenschap de podiumplaat-
sen onder zich. Het was daarbij
verrassend dat de Hongaarse Kata-
lin Szilagyi (Swift, 32 punten), na
haar twee verkiezingen in de afgelo-

GOLF
Endicott. Mannen, 1,7 miljoen gulden.
Stand na eerste ronde: 1. Sluman 63 sla-
gen, 2. Day, Edwards en Flannery 64, 5.
Ó'Meara, Byrum, Barranger, Dawson en
Hemen 65.
Kent. Vrouwen, 950.000 gulden. Stand
na eerste ronde: 1.Sörenstam 67, 2. Litt-
le, Johnson en Estill 68.

WIELRENNEN
Ronde van de Toekomst. Tiende etap-
pe, Saumur - Le Puy-du-Fou: 1. Steels
103,5 km in 2.28.35, 2. Zabel, 3. Teuten-
berg, 4. Jalabert, 5. McEwen, 6. Kirsi-
puu, 7. Vierhouten, 8. Ramel, 9. Ko-
nings, 10. Hoffman .
Elfde en laatste etappe, individuele tijd-
rit: 1. Rous 19,5km in 25.29 (45,886 km/
uur), 2. Casero 0.22, 3. Heulot 0.35, 4.
Den Bakker 0.39, 5. Bouyer 0.40, 6. Vo-
gels 0.53, 7. Chauvière 0.56, 8. Petersen
0.58, 9. Boogerd 1.04, 10. Genty 1.06.
Eindstand: 1. Casero 37.32.36, 2. Den
Bakker 0.15, 3. Bouyer 0.53, 4. Rous
0.56, 5. Heulot 1.27, 6. Ziegler 1.34, 7.
Bouvard 1.39, 8. Thibout 1.41, 9. Roux
1.48, 10.Vogels 1.49.

VanEysden mag
miljoen uitgeven
V?ErDAM - Piet van Eys-
Lneeft van de ATP toestem-
\, gekregen het prijzengeld
Sf l Melkhuisje het komende
It^P te trekken van 300.000
k,. 3°0.000 dollar oftewel onge-
kveen miljoen gulden. Door
lt tT^oging behoort het open

nnis dan tot de 32 best be"
ATP-toernooien. „In het

Vj se zomercircuit is er al-
S. n Stuttgart meer te verdic-
ht' aldus de organisator, die
\ kezig is met de voorberei-
Nk **et evenement over te
\cnvan Hilversum naaf Am-

"fti.

Overheidgarant
veiligheidskosten

S - De rijksoverheid
kSihJ 0*1 voor een bedrag van
jfy "^aal 12 miljoen gulden ga-
A>, oor de veiligheidskosten
stó EK voetbal in 2000, dat

nd (KNVB) en België
L&st wiüen organiseren. Dat
Moteren door de ministerraad
JN n en bekendgemaakt

Erica Terp-
S^eif 11 volksgezondheid, wel-
>%_? sP°rt. De Europese voet-gCf UEFA eist dergelijke
%id S van de landen die zichaaat hebben gesteld.

WANROY - Springruiter Leon
Thijssen zal morgen in het rekrea-
tiepark De Bergen in Wanroy pro-
beren voor het derde achtereenvol-
gende jaar de hoogste NKB titel
mee naar Sevenum te nemen. Nadat:
hij in Meterik'reedsLimburgs kam-
pioen is geworden, start hij in Wan-
roy als grote favoriet bij de spring-
ruiters. De concurrentie is erg groot
en zeker vanuit het Limburgse
kamp zal hij op grote tegenstand
kunnen rekenen.

Bij de dressuur moet Kelly En-
brocks uit Tegelen proberen haar

Limburgse titel in de hoogste klasse
ook in Wanroy waar te maken. Ook
voor geldt dat, naast combinaties
uit Brabant, ook vanuit Limburg
combinaties meerdere gebrand zijn
op de titel zoals Monique Beckers
en Angelique Smeets uit Beek.
Naast de sportieve hoogtepunten
kunnen de ongetwijfeld vele dui-
zenden toeschouwers in Wanroy
ook kennis maken met de gouden
kur van wereldkampioene Anky
van Grunsven en van circusdres-
suur met Friese paarden.
De titelstrijd begint in Wanroy voor
alle onderdelen om 10.00 u.
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GRATIS
Geldig op al onze

afgeprijsde artikelen
Schoenen, trainingspakken, rackets,

jacks, T-shirts, sweatshirts enz.

RUUD CAMPS
jFjrnr/ttITXTïTï

Rijksweg Nrd./hoek Steenweg
Sittard. Tel. 525839

ZONDAG KOOPZONDAG

" NK-tennis in het water gevallen. Foto: ANP

Merry en Wassen schuilen
AMSTERDAM - De regen is nog steeds de oorzaak
dat de partij uit de eerste ronde van de Nationale
Kampioenschappen tussen Rogier Wassen en
Mark Merry nog steeds niet beslist is. De stand is
vanuit de kant van Wassen 6-4, 5-7, 6-2, 2-3 met

hem aan service. Gisteren is geen enkele bal gesla-
gen, zodat na drie dagen nationale titelstrijd nog
geen enkele partij uitgespeeld is. Voor de tennis-
bond is dit aanleiding geweest om de dubbel- spe-
len van het programma af te voeren.

Van onze sportredactie

sportkort

Den Bakker verliest
tweestrijd met Casero

navolging van zijn ploeggenoot
Miguel Indurain, die in 1993 op
dezelfde plek aan een zegetocht
begon in de grote Ronde van
Frankrijk door de proloog te
winnen.

LE PUY-DU-FOU - Maarten
denBakker heeft in de afsluiten-
de tijdrit van deTour deI'Avenir
de tweestrijd met de Spanjaard
Angel Casero verloren. Op een
lastig parcours van 19,5 kilome-
ter in Le Puy-du-Fou moest hij
een voorsprong van twee secon-
den zien te verdedigen. Dat was
onbegonnen werk. Casero was
beter in derace tegen deklok; in

Den Bakker gafzich niet zonder
slag of stoot over. Hij werd vier-
de in de tijdrit, maar gaf zeven-
tien tellen toe op Casero. De

Spanjaard, lid van de Banesto-
ploeg, hoefde alleen de Frans-
man Didier Rous voor te laten
gaan. Die haalde een gemiddelde
snelheid van bijna 46 km/uur.
De derde plaats in het eindklas-
sement, achter Casero en Den
Bakker, was voor de Franse
amateur Franck Bouyer, die vol-
gens de kenners een grote toe-
komst tegemoet gaat. De pas
20-jarige protégé van Jean-René
Bernaudeau eindigde in de tijd-
rit als vijfde, op 40 seconden van
de winnaar, net voor de Neder-
landse Australiër Henk Vogels.
Die tekende een profcontract brj
Raas.

Omloop van de Beitel
slotkoers in Limburg

sport



door

BENNIE
CEULEN

MAASTRICHT - MVV'er Jan van Grinsven zal
wellicht de minst prettige periode in zijn lange

voetballoopbaan doormaken sinds hij twee
weken geleden door nieuweling Rein van

Duijnhoven uit het doel van de Maastrichtse
eredivisieclub verdrongen werd. Definitief lijkt

het, ook al wordt gewag gemaakt van een
sportieve concurrentiestrijd tussen het tweetal.

Want na zijn geslaagd debuut in Sef
Vergoossens hoofdmacht zal de ambitieuze

Brabander zijn verworven positie niet
gemakkelijk meer uit handen geven. Ook al"

heeft de 27-jarige sluitpost een aantal seizoenen
bij Helmond Sport onder de lat gestaan, in het ,

Limburgse is hij nog steeds een vrij onbekende.
Wie is die Rein van Duijnhoven dan wel? Voor

het antwoord zochten we hem deze week tijdens
een rustig moment tussen ochtend- en

middagtraining op in de Geusselt.

Rein van Duijnhoven, 1 meter 93
bij 88 kilogram, heeft in korte
tijd zijn draai gevonden in de
Limburgse hoofdstad. „Ik heb
me snel aangepast," valt hij met
de deur in huis. „Ook al kende ik
persoonlijk geen enkele speler
toen ik hierheen kwam. Het be-
valt me uitstekend bij MW. Een
leuke sfeer en gezellige groep.
De Limburgse mentaliteit is on-
geveer dezelfde als de Brabant-
se."

Hoewel MWs nieuwste keeper
in Veghel geboren is, woont hij
al vele jaren in Helmond. „Daar
ga ik ook niet weg, omdat mijn
vriendin Anouschka bij Omroep
Brabant in Eindhoven als jour-
naliste ■ werkt. Indien MVV me
verplicht had naar Maastricht te
verhuizen, had ik het contract
wellicht niet getekend. Een uur-
tje rijden, ben ik in de Geusselt.
Ik heb er geen enkele moeite
mee. In Nederweert stap ik tel-
kens over in de auto van Twan
Scheepers en Raymond Li-
bregts. Zy pendelen ook elke
dag heen en weer. Is gezellig on-
der mekaar."

Ondanks zijn drukker voetbal-
programma en het vele reizen
heeft hij nog voldoende tijd voor

’Ik koos niet
voor MVV om

op de bank
te gaan zitten’

een belangrijk steentje bij aa".
4-0 verwinning. ,
„Ik ga er van uit, dat ik blijfM
len. Ik denk, dat ik nu voldoen
krediet krijg om niet na eenfj
eruit gehaaldte worden. Ik vlj
de concurrentiestrijd met J
van Grinsven niet. Ik doe "Juiterste best en zie wel waM
wordt."

1
Van Duijnhoven begrijpt. JJan van Grinsven allesbehfl
staat te juichennu hij zijn vfl
positie als MW's doelman jj
verspeeld te hebben. „De trai*
heeft met Van Grinsven gesPj
ken, toen hij besloot mij °P
stellen. Jan is professioneel
hoopt ook het beste voor
club. We zijn goeie collega's!
trainen elke dag met elkaar- jj
is heus niet zo, dat hij het |
niet gunt. Natuurlijk is het Ij*
als je op de bank moet zif
Het mooiste is immers als jel
in de goal staat."

Hoe dan ook, lange Rein is R
van plan zich door zijn voorij
ger onder de lat vandaan te Ifl
halen. Hij is overtuigd van cic
kunnen. Van Duijnhoven k«^ficeert zichzelf als een allrO»Jkeeper. „Ik kan van alles jj
Ben geen specifieke lijnkeefj
Mijn sterkste wapen is de reflj
Ik reageer snel, vooral bij hel
komen. Ook in een-tegen-eeij,
tuaties kan ik goed uit devoej
En ik laat me horen in het vel"'
Maar hij heeft ook tekortkoi^gen, geeft hij toe. „Mijn uitö*
pen zijn niet hard genoeg.
en toe heb ik moeite met n"
flankballen. Daar wordt keihj
aan gewerkt. Dat zijn zaken,
tijdens de training weggep°y
dienen te worden. Binnen fj
tot drie weken moet ik het
trappen en de flankballen oi>
de knie hebben."

i
Rein van Duijnhoven steekt*]
ambities niet onder stoeleflj
banken. „Ik ben er zevenen^tig. Hoe ouder een keeper woj"
hoe meer ervaring hij opd^
hoe beter hij wordt, zegt mei1

tijd. Ik heb twee jaar de kans ,
aan te tonen, dat ik de erediv^aankan. Hier moet ik iets l*j
zien. Daarna kijken we wel n
der. Wel ga ik er van uit, da*
me bij MW waarmaak. Daa"
zet ik alles op alles."

TT tVanavond tegen Willem v\
.het Maastrichtse publiek de j j
ge Brabander voor het eers^het Geusseltstadion in actie&i
„We winnen met 2-0," voorsPj
Rein van Duijnhoven. „WiUe j!
is een club die de ene dag *]
kan, de andere niks. Het is
om zo snel mogelijk tegen he""
scoren en vervolgens de vjjj
sprong uit te bouwen. AcW^houden wij de zaak dan
dicht."

zijn hobby's. „Het liefst ga ik met
mijn hond, een Labrador, door
de bossen fietsen. En als het
mooi weer is, ga ik wel eens lek-
ker vissen."

Van Duijnhoven startte zijn
voetbalcarrière bij de amateurs
van Nuenen en stapte over naar
Helmond Sport. Toen hij in Til-
burg aan de middelbare hotel-
school ging studeren verkaste hij
naar hoofdklasser Longa. „Na
twee jaarLonga keerde ik terug
naar Helmond Sport."

Vijf seizoenen verdedigde hij het
doel van deze eerste divisieclub.
De laatste jaren verdeelde hij
zijn sportieve activiteiten met
een halve dagtaak in de lun-
chroom van zijn ouders. Halver-

wege vorig seizoen besloot hij
alles op het voetbal te zetten. „Ik
moest een keuze maken. De zaak
of een sportieve loopbaan." Van
Duijnhoven koos voor de laatste
mogelijkheid. De lunchroom
werd van de hand gedaan. Onge-
veer tegelijkertijd volgde MW
de verrichtingen van de uitblin-
kende eerste divisiedoelwachter
op de voet.

„In maart stondMVV plots op de
stoep. Bleek, dat ze me geduren-
de vier maanden in veertien
wedstrijden hadden gescout. Ik
wilde absoluut hogerop. MVV

gaf me de kans. Die liet ik uiter-
aard niet liggen."
Kersvers profvoetballer Rein
van Duijnhoven beweert, dat bij
de contractbesprekingen met
MW's leiding geen enkele toe-
zegging werd gedaan met be-
trekking tot de bezetting van het
doel. „Ik diende de strijd met
Jan van Grinsven aan te gaan en
we zouden gelijke kansen krij-
gen, kreeg ik te horen. Daartoe
was ik bereid. Ik koos uiteraard
nietvoor MW om op de bank te
gaan zitten," zegt hij zelfverze-
kerd. „Ik wil zo snel mogelijk
bewijzen wat ik kan en kwam.

hierheen om eerste keeper te
worden."
Hij liet er dan ook geen gras over
groeien. Hoewel zijn entree in de
Maastrichtse selectie gepaard
ging met een rugblessure, die
hem bijna drie weken op non-
actief zette en waarvoor hij nog
steeds fysiotherapeutisch behan-
deld wordt, kreeg en greep hij
een week na de seizoensopening
zijn kans. „Jan van Grinsven
stond in het eerste competitie-
duel tegen NEC in doel. Een
week later in de bekerwedstrijd
tegen Parmingen werd ik opge-
steld. Ik had wel verwacht, dat ik

die kans zou krijgen. Daags tevo-
ren vertelde Sef Vergoossen mij,
dat ik tegen Parmingen zou spe-
len."
MVV versloeg de hoofdklasser
met 1-0. Debutant Van Duijnho-
ven hield zijn doel derhalve
schoon. „Toch liet ik in Parmin-
gen niks bijzonders zien, ook al
pakte ik een paar goeie ballen."
Voor Vergoossen in ieder geval
voldoende om hem vorige zater-
dag in Heerenveen opnieuw in
het doel van MVV te posteren.
Van Duijnhoven ontpopte zich
tot een van de uitblinkers in de
Limburgse gelederen en droeg

NUTH - „Als zó'n koers al door de mecanicien
gewonnenkan worden, hoe sterk moet de ploeg dan
wel zijn waaraan hij verbonden is." Jan Willemsen

[65) geniet nóg als hij terugdenkt aan deze passage in
een Sloveensekrant, vele decenniageleden. Daags
voor de Ronde van Kroatië en Slovenië had hij de
Grote Prijs ROG gewonnen, een klassieker voor

amateurs in het toenmalige Joegoslavië. In de jaren
vijftig en zestig trok een team van de Toer- en

Wielerclub Maastricht altijd naar het evenement.

„Van Maassen kreeg ik alti)0., |
exemplaar van de leiderstr^hij droeg in deze of gene f'
koers. Een paar maanden »
den ben ik hem nog gaan
moedigen in de proloog va^Tour. Het was voor mij °\ge'ns geen prettige dag. Toe,
terugkeerde in het hotel b 1(
de fietsen van mezelf en<i
vriend waarmee ik naar K
was gegaan gestolen. Scj 1

enkele duizenden guldens-'
JJan Willemsen bewaarde "l

dan de - soms al vergeelde.
tig licenties. Zijn archiefkr^een halveeeuw indrukwekK .
afmetingen. Met het Jutlli)
voor de boeg, dat hij op 2*,
yember viert, is hij druk d°
om alles nog eens te ordene 11'

JHet jubileum belooft een
reünie van de eerste orde te ,
den. Een klassieker met he^Kringen en sterke verhalen. I'»ve het feit, dat hij vijftig.,
aangesloten is bij de K^j
viert hij immers ook - met e .
vertraging - zijn vijfenzestig
verjaardag. Bovendien zit hti^halve eeuw in het zakenl.e ,
Eerst hielp hij zijn vader li> j
sport- en rijwielzaak, da^werd hij - met een kleine
onderbreking elders - zélf °fl
nemer.

A \Overigens, het wieierpao J,
Jan Willemsen ging niet %
over rozen. In Joegoslavië
hij eens toen hij uit het m^„
aalbusje stapte aangereden
een andere volger. . *„Het gebeurde aan de fin'5 J
een van de eerste etappe*^Drummen uit Bemelen ha0.-,.
kele uren tevoren bij een va y
tij zijn pols gebroken. Als° .t
voor de ploeg nog geen te^slag genoeg was reed een
met het voorwiel over mü 11
Pijn dat ik had."

In de Ronde van SpaubeeK s
hij omstreeks 1970 door noê^tere tegenslag getroffen. Hi)
zijn linkerheup. UitgerekefV^
de laatste koers yan het seiLs
Bovendien, in de laatste k 1» A
ter en als leider in de wedstr

cd„Even tevoren was ik $
sprongen. Toen gebeurde m

Pats, daar lag ik. Mijn achte
gers reden mij voorbij. Pu e j_i'
snelde toe en hielp mij over a
Toen de mensen me los »A
zakte ik weer ineen. Ik V i
dat het goed fout zat, maa j
wilde naar de streep. Die n ’gehaald, maar toen was he '
voor enige tijd echt afgelop

AHet plan om een paar dagengt<
als mecanicien met Harr)' ,
yens en Gerard Koel naar d j,
daagse van Berlijn voor *
teurs te gaan moest hij
varen. Zijn comeback nie '^guurüjk gesprokenrijdt Jajl^
lemsen al een halve eeuw °"

Jan Willemsen: ’Tweeduizend koersen, heel gewoon’

Halve eeuw op
kop van peloton

Jan Willemsen: „Ik was negen
keer van de partij. Altijd als me-
canicien, soms ook nog in de
functie van ploegleider. Die ene
keer, dat ik ginds won had ik
toestemming om als individueel
te starten, zowel in genoemde
klassieker alsook in de daarop-
volgende etappekoers."

Het waren, vanzelfsprekend,
drukke dagen. Hij moest alles re-
gelen, vervolgens koersen. En
als de ploeg na het avondeten
ging rusten begon voor hem het
werk als mecanicien. Voor
„eeuwige" wielerman Jan Wil-
lemsen heel gewoon.

„Omgerekend in Nederlands
geld hield ik aan mijn overwin-
ning in de Grote Prijs ROG en-
kele honderden guldens over.
Kwam goed uit. Konden we nog
extra eten kopen. Vooral de hon-
ger van Jan Hugens was bijna
niet te stillen. Allemachtig, wat
kon die man eten. Maar wat kón
hij ook hard rijden."

Vijftig jaarzonder onderbreking
heeft Jan Willemsen van de Ko-
ninklijke Nederlandse Wielren
Unie een licentie gekregen. Eerst
een paar keer als nieuweling ('di-
rect na de bevrijding ben ik be-
gonnen'), daarna tientallen jaren
als amateur, mecanicien, helper,
noem maar op. Thuis in de Bavo-
straat 118in Nuth, naast de foto's
van zijn drie kleinkinderen, be-
waart hij de documenten als tast-
bare herinnering aan een halve
eeuw wielersport.

Hij haalt een plakboek voor de
dag. „KKK-ronde in Hoens-
broek," staat er in schoolschrift.
„Eerste wedstrijd als nieuweling.
Zesde plaats in uitslag." Het was
kort na de oorlog. Hij grinnikt en
wijst naar het bijbehorende
kranteknipsel.
„Klaas Vet uit Amsterdam won.
Jacq Fooy uit Maastricht, hij is
naderhand nog even prof ge-
weest, werd zevende. Jan Bak-
kes uit Puth elfde. Na ons
kwamen de amateurs aan de
start, vervolgens de profs. Zij re-
den 125 kilometer." Uitslag: 1.
Gerrit Schulte, 2. Kees Pelle-
naars, 3. Bouk Schellingerhoudt,
4. Theo ('Fiele') Middelkamp.
„Kanjers, hé."

door

WIEL
VERHEESEN

Hoeveelwedstrijden JanWillem-
sen reed? „Zeker tweeduizend.
Niets bijzonders. In 1961, ik was
toen tweeëndertig, werd ik ge-
huldigd ter gelegenheid van
mijn duizendste wedstrijd. Be-
ginjaren zeventig koerste ik nóg.
Tel maar uit. Er waren jaren, dat
ik tachtig, negentig keer aan de
start kwam. Veldritten en wed-
strijden op de sintelbaan niet
inbegrepen."

Als cyclocrosser was hy lange
tijd een toonaangevend figuur.
Trouwens,, zijn allereerste bloe-
mentuil veroverde hij in het
veld. „Het was in 1947. Op de
Sint Pietersberg. Een jaar later
werd ik amateur. Ik heb menige
generatie zien komen en gaan.
Geen amateurkoers waar de
Toer- en Wielerclub Maastricht
destijds naar toe ging of ik ben
er geweest. Omloop van de
Twaalf Kantons in Luxemburg,
Ronde van Joegoslavië, Ster van
Namen, Ronde van Belgisch
Limburg, Ster van Henegouwen,
Olympia's Tour door Nederland,
noem maar op."

Een poosje geledenreed hij eens
met een trimclub naar Luxem-
burg. „Ik zei tegen mijn metge-
zellen: 'Mensen, tussen de grens
in Eijsden en het Groothertog-
dom ligt géén dorp of ik heb er
gereden.' Toen ik zevendertig
was won ik nog vijf koersen."

Prof is hij nooit geweest. Wel
veel met beroepsrenners op pad
geweest. Als mecanicienzes keer
naar de Tour de France.

„Telkens met de ploeg van Kees
Pellenaars. Eerst TeleVizier,
daarna Goudsmit Hoff. De Tour
de I'Avenir heb ik als zodanig
ook meegemaakt. Ook de Ronde
van Tunesië. In deTour de I'Ave-
nir heb ik Cees Haast gered van
een val in het ravijn. Ik zag hem
zigzaggend over de weg naar be-
neden gaan. Volledig van de. kaart. 'Stop', riep ik tegen de
ploegleider. Ik sprong uit de
auto en kon nog net op tijd Haast
grijpen."

Vaste klant werd Jan Willemsen
na zijn rennersbestaan ook in
toertochten en gentlemenwed-
strijden. Het wielerfeest in het
Oostenrijkse Sankt Johann slaat
hij nooit over. Met veel oud-col-
lega's heeft hij een goede band.

Zeker met Jan Hugens, maar
ook met renners uit een latere
periode zoals de ex-wereldkam-
pioen der veldrijders Hennie
Stamsnijder en huidige prof
Frans Maassen. " Jan Willemsen, vaste klant op de afdeling licenties van de Koninklijke Nederlandse

Wielren Unie. Foto: FRANS RADE

Rein van Duijnhoven
grijpt zijn kans

rii_-¥É_rk_-_i_r_riC _rvfï_n_n_-_r___r9 _____
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" Ontspannen pose in
de Geusselt van
MVV's nieuste
doelmanRein van
Duijnhoven. „Ifc
vrees de
concurrentiestrijd
met Janvan
Grinsven niet".
Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN



meer een vorm van babysit-
ten."

Hoe lang gaat Biebel nog door?
„Ik zeg altijd dat ik hetbeu
ben, maar zolang ik het leuk
vind, blijf ik het doen. Ik denk
niet dat ik het mijn heleverde-
re leven volhoud. Maar tegen
detijd dat ik met tegenzin aan
tafel gazitten om grappen te
bedenken, dan stop ik ermee."

Ook'na 21 albumsvan Biebel
meent Legendre dat het niet
echteen beroep is, maar een
hobby. Een echtberoep is trou-
wens zijn hoofdredacteurschap
van het stripblad Suske en Wis-
ke ook niet. „Hoofdredacteur,
eengroot woord, maar het is

kig niet iedere dag een grap te
bedenken, zo nu en dan ga ik
een weekeinde biebelen."

Vanaf vandaag elke
zaterdag in Vrijuit: een

hele pagina
kleurenstrips op de
achterpagina van

Vrijuit. Scorpio is een
strip van Robert

Wuyts, eenromantisch
verhaal dat doorloopt;
Biebel is een grappig
figuurtje van Mare

Legendre, die op elke
pagina een compleet
'avontuur' beleeft -

ditis wat men in
België, waar beide

strips vandaankomen,
een 'gagstrip' noemt.
Op dezepagina een

korte kennismaking
met de makers van de

strips en wordt een
tipje van de sluier

rond de
ontstaansgeschiedenis

opgelicht.

" Robert Wuyts: heimwee naarAfrika

door

SANTÉ
BRUN

Robert Wuyts, detekenaar van het
album 'De Gekkenlijn' in dereeks
Scorpio, werd geborenin Rwanda
en is zelf'halfToetsi'. Scorpio is ■een mooieromantische stripover
devriendschap tussen Schotse
avonturierSteve McEwan en de
Maasaï inKenia. Wuyts zal wel
vaakKenia en Maasaïland bezoe-
ken. „Ik ben één keer in Kenya
geweest; ik was toen zeven jaaren
onderwegvan Rwanda naar België
heb ik een tussenstop gemaakt in
Nairobi."Hij is nu 41, en een nieu-
wereis naarAfrika heeft er finan-
cieel nog steeds niet aagezeten. „Ik
ben dezezomer met Yaack op va-
kantie geweest in De Panne. Veel
plezier gehad, trouwens. Het was
erminstens zo warm als in Afrika."
Yaackis de schrijvervan het sce-
nariovan Scorpio.

De verbluffing wordt alleen maar
groter. Maar hoekom jedanaan
die gedetailleerdekennis, dieno-
dig is om dit type strips geloof-
waardig te tekenen? „Een vriend
van me werkt bij deFAO, dieheeft
via een baan in Rwanda contact
gekregen met deMaasaï. Hij heeft
daar later eentijdlang iemandver-
zorgd die syfilis had, en zo raakte
hij er zo vertrouwd, dathij werd
opgenomen in het stamverbanden
toestemmingkreeg te fotografe-
ren." Honderden foto's kreeg Ro-
bert Wuyts ter beschikking, plus
een bijna eindelozeverhaal vol in-
formatie over deMaasaï.
WuytsBelgische vader verdween
in 1959, vlakvoordat Rwanda een
zelfstandige staat werd. Kinderen
van gemengd bloed worden niet
geaccepteerd door deRwandese
bevolking. Via het Rwanda Fonds
werden Belgische adoptie-ouders
gezochten gevondenvoor de klei-
neRobert, dievervolgens naar
België vertrok. Eerst woonde hij in
Turnhout, nu in Antwerpen. „Maar
natuurlijk heb ikheimwee naar het
continent, naar de mensen in Afri-
ka." Dat heimwee leeft hij een
beetje uit in destrip, diehij zelf
graag 'grafische literatuur' noemt.

Wuyts was aanvankelijk reclame-
tekenaar, maar zelfs toen hij nog in
Afrika was, werd zijn belangstel-
lingvoor strips gewekt.Hij werkte,
voor hij aan Scorpio bergon, uitge-
breid voor Willy Vandersteen, en

voor deweekbladen Kuifje en
Robbedoes.
De verhalen worden overigens ge-
schreven doorYaack, schuilnaam
voor JacquesBakker (52), maar in
feite komen de uiteindelijkestrips
in een soort symbiose tot stand.
Dat gebeurtbijvoorbeeld in uren-
lange telefoongesprekken, en ze
gaan dus ookwel samen op vakan-
tie. Gemiddeld eens in de maand
zien ze elkaar, en allebeslissingen
worden gezamenlijk genomen.
Ook Yaack wist nietsvan Afrika,
hij hadwel - ook onder de per-
soonlijke leidingvan Willy Vander-
steen - zijn sporen verdiend als
schrijvervan verhalen voor dertig
verhalen van Jerom, 350 verhalen
van Bessie, twee verhalen van Ro-
bert en Bertram en daarnanog
Erik of hetKlein Insectenboek.
De film Out ofAfrica was zowel
voor Wuyts alsvoor Yaack de
voornaamste aanleidingom als on-
derwerp voor hun strip deMaasaï
te nemen. „Ik had al eens gewerkt
aan een verhaal over Stanley, maar
daar was geen belangstelling

voor," zegt Wuyts. Maarna defilm
was de interesse van het publiek
gewekt en daarhaakt Scorpiobij
aan.
Waarom heet de stripheld Scorpio'
Oplettende striplezerszullen al
snelzien dat Steve McEwan op
zijn bovenarm een getatoeëerde
schorpioen heeft staan. En de
schorpioen is een deMaasaï hoog-
geacht edel dier, waardoor de ta-
toeage aanleidingwerd McEwan ir
hun kringen op te nemen.
Wat is het bijzondere aan de Maa-
saï, met wie McEwan derest van
zijn leven verbonden zou blijven?
„Ik houd heel erg veel van traditio-
neel Afrika," zegt Wuyts. „En de
Maasaï weten traditioneel en mo-
dern heel goed te combineren, ze
blijvenzichzelf en gebruikentoch
westerse middelen.Er zijn Maasaï-
veeartsen en ingenieurs, maar ze
gaan allemaal terug naar hun stam- het stamverband is heel sterk."
Na 'De Gekkenlijn' is verschenen
'Het begin van alle schoonheid', er
dezer dagenkomt 'Het Witte Goud
uit.

" De schorpioen op de schoudervan Ste-
ve McEwan, die de serie strips haar
naam gaf.

al tiet "1y°lis meteen al te zien aan de1 fste aflevering uit boek 17'
i Biebel waar we vandaag
<jj S j

6e beginnen: Biebel is een
■J J^figuur dieeen stripfiguur
i\\^- Maar meestalzie je dat
jij.6t> is Biebel wat zijn 'vader'
jar.cLegendre met hem bc-,
elde: een ]_in_ dater uitziet

j_ 2even en doet als iemand
'fvijftien.
ijOf)L.^ Oe^e' moet Je trouwens, *met een korrel zout nemen,

' Biebel ontstond toevallig.

ji|,e eerste keer dook hij op in
iLK°^ad van de jeugdbewegingt (S^bedol," herinnertLegendre
i./) zich. Hetfiguurtje was be-
i i ,eW als illustratie bij een arti-

JJ) dat blad, dat het 'Vredes-
ajj e'c' moest aanbevelen. „Maar
) nkind datbraaf een Vre-
I !osboek leest, dat leek me niet
il j\ sPannend om te tekenen.!|B r̂otn tekende ik een figuur-
-ij dat zijn zusje met het Vre-
-1L^boek op het hoofd slaat -jgerendoen dat toch? Ik

eg er welcommentaar op,
Jjarbij Robbedo'l vonden ze
v*' Wel goed, ik moest

maandelijks op die
«Hier een heet hangijzer be-
utnmentariëren."

' figuurtje moest toen ook
ijl hebben, en kreeg de
>1111 die het genoemde zusje
(jj fuikte, toen ze riep: „Nnee,
't^el, stop." Mare Legendre
fc We^een verklaring voor
d „Hier in Antwerpen
LeJften we en figuur die een
-Jj^jeraar doet een 'kwisten-

bel'." En (jat js een woord
k ln geen woordenboek voor-st.
{Jj?ndre studeerde toegepaste
Vlek - reclame-ontwerper,
k^aar - en werkte een poos-
(m 1j het stripblad Kuifje als
t^cteur. „Ikkon nietteke-
ij! 1'nog niet trouwens, en dat
Cg'lk tekendeBiebel altijd
jj r diezelfde haag, als het

stmis was, lager dus
kj e.Uw op. Perspectief, daar
J\ji 'k geen kaas van gegeten."
V^e^gs verdwenen de haren
st>ii ebel. Benen en broek-
en n tlad bij nooit gehad,
V voeten stonden als dievan
\ Pmguin. „ledereen riep dat
Voj eetl nieuwe stijl was, maar

my was het onkunde."
iJJ&aam ging het beter: „Ik
h 0 Veel in boeken gekeken,

!<!<_<. anderen het deden."En het
Hij ,°r is ook opgelost, dat doen
[l^ anderen. „Ik heb een tijd-

dat ik wilde bewij-
-1<le l. *ik hetperspectief onderv^ehad, ik tekende dus
! 'Se^Vo§ei"en kikkerper-^^'maar dat soort S/>^_^\'%iu ort niet bi-i Bieb_fyulhij weervoor die la/gJ' Jtoc

,r intussenkan Le*iidrey
broekspijpen tekeiilm^e

ts n?telijke leeftijd van vS&D
Z° toevallig: "IkbenzSK^

i% ~°uder geworden dan vijf-

SN ma£ dan een zichzelf
i^„ende stripfiguur zijn, zijn
ii^pPer hoopt dat de humor
Hoe^tekst 2it, het is wat hij
'^aa 'w°ordhumor'. Hoe hij
licj9-11komt? „Ik heb veel fami-
\\ ier *nAntwerpen, ik kom
W66118 in een café, zo hoor je

6 eens wat. En ik hoef geluk-
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" Mare Legendre met Biebel: geregeld een weekeinde bie-
belen. Foto: BRUNO VETTERS

vrijuit

Tekenaar van Scorpiozou best eens naar Afrika willen
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Wij bieden een jonge 'ondernemer' m/v
een interessante carrière als regiomanager
Tempo-Team Uitzendbureau is een succesvolle. Functie-inhoud Watwij vragen Wat wij bieden De volgende stap
dynamische en snelgroeiende organisatie.
Met ruim 1 00 vestigingen behoren wij tot de Als regiomanager geeft u leiding U hebt een afgeronde HBO- Omdat wij veel van u vragen. Indien u zich herkent in het
grotere uitzendondernemingen in Nederland. aan een vestiging. U bent direct ofacademische opleiding. Wij stellen wij daar veel tegenover. geschetste profiel, neem dan
Om flexibel en daardoor slagvaardig te kunnen verantwoordelijkvoor de ver- denken daarbij aan HEAO-CE, Zoals: een uitgebreide intro- het juiste initiatief.
opereren, helpen wij vanuit onze specifieke koop en voor hetreilen en HHS of een studie Economie. ductieperiode in een professio- Stuur binnen twee weken s.v.p.
deskundigheid bedrijven aan tijdelijk personeel. zeilen op uw vestiging. De bege- Verder beschikt u over commer- nele organisatie met een vrien- een sollicitatiebriefvoorzien van
En mensen aan passend werk. Op vrijwel leidingvan de intercedenten - ciële en leidinggevende werker- delijk en open werkklimaat; pasfoto en c.v. aan:
elk gebied.Wij zijn gespecialiseerd in diverse uw'naaste medewerkers - staat varing, bij voorkeur opgedaan in binnen een organisatiestructuur Tempo-TeamUitzendbureau
sectoren van de arbeidsmarkt. daarbij voorop. U gunt hen hun de zakelijke dienstverlening. Om met korte communicatielijnen. Mw. J.M. Caro

verantwoordelijkheden en sti- diereden hanteren wij een Wij hebben verder een uitste- Postbus 1 2700
Ook Randstad Holding nv. de groep zakelijke miHeert hen die te nemen. U leeftijdsindicatie van 27 tot 34 kende honorering met dito 11 00AS Amsterdam-ZO
dienstverleners waarvanTempo-Team deeluit- initieert, coördineert en contro- jaar. U hebt vanzelfsprekend een arbeidsvoorwaarden voor u in
moakt, floreert. Met een omzet van ruim leert alle activiteiten van de resultaatgerichte ondernemers- petto en reële mogelijkheden Een op de functie afgestemd
3 miljard gulden behoort onze groep wereldwijd vestiging en bent zowel per- mentaliteitvan een 'go-getter' om door te groeien binnen psychologisch onderzoek
tot de grootste uitzendorganisaties. soonlijk als indirect actief in de en bent zogezegd een geboren de eigen organisatie en holding. maakt deel uit van de selectie-

prospectieve en de relatiebewa- leider met visie en overzicht. U Nog een pluspunt via een op- procedure.
Om in de pas te blijven met onze groeiende kende acquisitie. Ook bent u werkt met die kwaliteiten op tiefonds hebt u de mogelijkheid
oct/vite/ten zyn wij op zoek naar regio-managers verantwoordelijkvoor de uit- een integere en dienstverlenen- te participeren in het aandelen-
m/v voor onze vestigingen in Limburg. voering van uw vestigingsplan. U de wijze. Verder bent u initia- kapitaal van Randstad

rapporteert uw werkzaamheden tiefrijk en kunt u goed Holding nv.
aan de districtsmanager. organiseren en delegeren.

tempo-team uitzendbureau

'.'■. - Wa illl .
.#■ -Mm-. WMM&M&.'%. .sss&&.-. 'i:i»:i»:iMl»:«":_:

Hogeschool Katholieke Leei \\ g e n

ÉM lE*-*- '*WÈ II Jl D€ HogeSChOOl Katholieke De Hogeschool Katholieke Utrgangen

mMm~ ' ° ' 3£_| KI T _-___, C*2mm„„J Sittard biedt muist opleidingen Wl_^_m _j_wm\W II i Leergangen Sittard zoe/a op zeer
mm ♦■ 3SL j " leraar voortgezet onderwijs (in voltijd en

L^' Amm AW 11 ftorte termijn een energieke medewerktst)er .fl BJ deeltijd) entot leraar basisonderwijs een

»*~ jdF*l^'''"^» * Voor de onderwiisadministra,ie/reCePtie- groot aantal Samengestelde Program-

_C^^ër-~±.—^^l|JM|__l^eJ^|P|| 7a*t'', onderwijsadministratie: uitvoeren van toA „, ,UiSiht,img ,_,„_ docenten aan.

_\\ tmWü7 '®SSS»| administratieve procedures voor verschillende De Hogescholen Katholieke Leergangen
_W^^_9r .y-*-««^^^^^^^^^ ~~-~*^~^j}'" _ —-— -*-r- c^kt vakgroepen en het archiveren van studenten- behoren tot de Stichting Hoger Onder-

Ü9__ "~**u»<^_§SSf >>N^r__i, ">*fc^2s_2!S**si gegevens. Taken receptie: bediening telefoon- wijs Zuul-Nederland en verzorgen een

centrale, doorverwijzing, postverwerking. U beschikt minimaal over breed scah m" ""ddelbare en hogere

MEDEWERKER de opleidingen HAVO en MEAO-secretarieel. Ervaring met tekst- kennisiransjervoor
. „ . , .mm.m bedrijven en overheid en opereren in

__fm__t |k| __^ \_B nilf■■ m ___ verwerking WPS.I onder Windows is vereist. Bezoldiging: schaal 3/4
\%y_\ \mWE lm WW |J kmW m internationaal samenwerkingsverband.

AHiUIIMICTDATIE/ Kaderbesluit Rechtspositie HBO. Nadere informatie: Mevrouw Een ündemijsbedrijif mor
JmUIVIINI9I ICJmI 1Waf w, Mollemans, personeelsfunctionaris HKLS, (046) 59 95 35. de bjjm 4m medewerkers en ruim

REC ïPTII Sollicitatie binnen 10 dagen richten aan de Hogeschool Katholieke 3SOOO midmu,n mn de Hogescholen

%,M / Leergangen Sittard, afdeling P&O, Postbus 558, 6130 AN in Sittard ,n Eindhoven, s-Henogenbosch. Roer-

W / mll onder vermelding van vacaturenummer HKLS94O. mond, Sittard en Tilburg.

t 1 i■Production Manager m/v
functie-informatie gevraagd wordt
Als Production Manager geeft u direkt " Opleiding akademisch/H.8.0.-niveau,
leiding aan vier Supervisors en indirekt procestechnologie/chemische
aan ± 50 medewerkers. U draagt zorg technologie, eventueel aangevuld met
voor een, zowel kwalitatief als kwanti- ervaring keramische processen
tatief, optimale produktie.Ook bent u " Enkele jaren ervaring in een
verantwoordelijk voor het opstellen, vergelijkbare funktie
onderhouden en bewaken van het " Leidinggevende capaciteiten
produktiebudget en de maandelijkse " Kwaliteitsbewuste instelling
rapportage. In overleg met de " Kennis van logistiek
Supervisors stelt u de korte termijn " Aktieve kennisvan de Engelse en
planning voor de produktie vast. de Duitse taal
verder onderhoudt u nauwe kontakten " Leeftijd 30 - 35 jaar
met de indirekt produktie-gerichte
afdelingen. Als enthousiast manager .
neemt u initiatieven en ziet u problemen
als een uitdaging. U rapporteert aan de
Director Production.

■ Technical Sales Engineer m/v
FUNKTIE-.NFORMATIE GEVRAAGD WORDT
Na een ruime inwerkperiode, waarin " Opleiding H.8.0.-niveau, chemie
voor een gedegen interne opleiding (produkttechnologie) of laboratorium-
wordt zorg gedragen, zult u werkzaam techniek
zijn als Technical Sales Engineer voor de " Bij voorkeur kennis van glas/
produktgroepen Glasverven en Edel- keramiek/zeefdruk
metalen. In deze dynamischefunktie " Commercieel inzicht
begeleidt u klanten bij het gebruikvan " Goede kontaktuele vaardigheden
Cookson Matthey produkten en " Aktieve kennis van de Engelse en
adviseert u over de technologie en de Duitse taal, kennis van de Spaanse
diverse toepassingsmogelijkheden. taal strekt tot aanbeveling
In eerste instantie is uw rayon beperkt " Enkele jaren ervaring in een
tot de ons omringende landen, later zal vergelijkbare funktie
dit de gehele wereld omvatten. " Bereidheid tot regelmatig reizen
Intern werkt u samen met de afdelingen " Leeftijd 30-35 jaar
R&D, Laboratorium en Produktie.
U rapporteert aan de Technical Sales
Manager Glasverven en Edelmetalen.

__________fc_____L_^_B_fl] \\^mmk\ _fc _» COOKSON MATTHEYBIEDT funktie kunt u telefonisch kontakt
b| De funkties bieden uitstekende opnemen met de afdeling Personeels-

_^^9_ perspektieven voor de toekomst in een zaken onder nummer 043-632444.
_Y_f_\\ middelgrote organisatie, waarin men

\\ gewend is ep informele wijze samen te Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van
werken. Het salarisen de secundaire c.v. en recente pasfoto, kunt u binnen
voorwaarden zijn zonder meer goed. twee weken zenden aan:

Cookson Matthey 8.V.,
INFORMATIE EN SOLLICITATIE Postbus 23, 6200 AA Maastricht
Voor nadere informatie omtrent de t.a.v. de afdeling Personeelszaken.

1 IJ BERRYI
BERRY LOCHT OPTIEK is met vestig.n-
g^n te Venlo, Roermond, Echt, Maaseik(B), Nuth, Bom,
Maastricht, Heeren Vaals, de grootste optiekketen in
L.imburg.
Door sterke groei van de activiteiten bestaat er dringend
behoefte aan een

gediplomeerd opticien
en/of

Optometrist/
contactlensspecialist
Functie-eisen:
* minimaal 5 jaren ervaring in een soortgelijke functie,

*■ contactuele aard en een dienstverlenende instelling.
Geboden wordt:
* een verantwoordelijke baan in een jongteam,
"k uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaar-

den,

* goede ontplooiingsmogelijkheden.
Voor nadere inlichtingen kunt u desgewenst telefonisch
contact opnemen tijdenskantooruren met de heer
H. Locht (tel.: Ü4754-82727).
Bent u energiek, minimaal 25 jaaren voldoet u aan boven-
staande functie-eisen? Stuur dan uw sollicitatieonder bij-
voegingvan uw cv., diploma'sen referenties binnen
14 dagen na heden aan:

Berry Locht Groep Tav. de heer il. Locht
Postbus 69 f6100 AB ECHT S

tempo-team
uitzendbureau
industrie
Sorteerder m/v
bij een distributie-bedrijf in Sittard. Naast het sorteren
van pakketten tot 30 kg, gaat u ook nauwkeurig codes
intoetsen. U hebt een stevig postuur, kunt secuur
werken en bent gedurende langere tijd 's avonds
beschikbaar. De werktijden zijn op maandag t/m vrijdag
van 17.30 tot 21.30 uur. Leeftijd: vanaf 25 jaar.
Informatie: 046 -5 1 42 22, Marianne Bardoul
Sittard, Rosmolenstraat 4
Textiel-medewerker m/v
voor een bedrijf in de textiel-branche. De voornaamste
werkzaamheden zijn strijken, vouwen, prijzen en
inpakken. Voor deze baan in dagdienst moet je snel en
secuur kunnen werken. Je bent 17 tot 20 jaaren
minimaal een half jaarbeschikbaar.
Informatie: 046 -5 1 42 22, Marianne Bardoul
Sittard, Rosmolenstraat 4

TECHNIEK
Werkvoorbereider m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Heerlen. Naast een
opleiding MBO-/HBO-Bouwkunde hebt u 3 jaar ervaring
als werkvoorbereider in de woningbouw. Verder hebt u
bij voorkeur ervaring met automatisering zoals IBIS,
planningpakket en spreadsheets. Deze baan is full-time.
Informatie: 045 - 71 26 31, Harry Hollanders
Heerlen, Op deNobel I
Engineer m/v
voor machine vision-systemen en machine-besturingen
bij een bedrijf nabij Heerlen. U bent een MBO'er
of HBOer met ervaring in de PLC-besturingstechniek,
camera-belichting en/of optiek fotografie. U hebt er geen
probleem mee korte periodes in het buitenland
(Europa) te werken. Bij voorkeur beheerst u de Duitse
en Engelse taal, Frans is niet strikt noodzakelijk.
Bent u geïnteresseerd? Kom dan snel langs en neem
een volledig cv mee.
Informatie: 045 -7 1 26 3 1, Harry Hollanders
Heerlen, Op de Nobel I

' ■ -*

Binnen de sector Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs is bij de opleiding
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) een vacature voor een '3

b]
docent dans (m/v) t

voor 15,2 uur per week

Taken:
" verzorgen van onderwijs in het betreffende vakgebied;
" eindwerkstuk (scriptie)begeleiding;
" supervisie en praktijk/stagebegeleiding;
" (samen met anderen) ontwikkelen van het onderwijs in het betreffende

vakgebied;
" leveren van een bijdrage in de ontwikkeling en organisatievan de opleidi^
" verzorgen van lessen en taken binnen andere opleidingen van de \j

Hogeschool;
" verzorgen van contractactiviteiten.

Functie-eisen:
" een voor de functie relevante HBO- of universitaire opleiding;
" bekendheid met en werkervaring in een of meerdere werkvelden van SPr1' \
" bekendheid of affiniteit met het werken in een modulair onderwijssysteem
" een bewijs van voldoende didactischevoorbereiding of de bereidheid "' hiertoe een cursus te volgen; \
" ervaring in het onderwijs is een pre.

Het salaris wordt vastgesteld conform de CAO van de Hogeschool Sittard'
bedraagt minimaal ’ 3.727,- en maximaal ’ 7.996,- bruto per maand bij een
volledige betrekking.

Inlichtingen kunt u telefonisch inwinnen bij mevrouw drs. C. Schoffelen- ,
Steentsma, directeur HSAO, (046) 59 12 12, of bij mevrouw Y. Truyen,
studierichtingsleider SPH, (046) 59 1 3 34. '(

Sollicitaties kunt u vóór 3 oktober a.s. richten aan mevrouw W. Overstege"'
personeelsfunctionaris, Postbus 69, 6130 AB Sittard.

H^—- HOGESCHOOL SITTAfI
De Hogeschool Sittard ressorteert onder de Stichting Opleidingen van de sector Hoger Sodaal Ag°J
Hoger Beroepsonderwijs Limburg. Hiervan maken Onderwijs:
ook deel uit de Hogeschool Heerlen en de HEAO- " Culturele en Maatschappelijke Vorming;

1 Limburg te Sittard. Er worden opleidingen verzorgd in * Kreatieve Therapie;
de sectoren Economie, Gezondheidszorg, Sociaal * Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
Agogisch Werk, Onderwijs en Techniek. " Sociaal JuridischeDienstverlening;

" Personeel en Arbeid;
Sportcentrumlaan 35, " Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
6136 XX Sittard,
Postbus 69, 6130 AB Sittard. ■ postpropedeutisch examen:Europees Socta3 (
telefoon (046) 59 12 12. Beleid. [
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GEMEENTE «« MAASBRACHT

Openbare basisschool Het Palet te Maasbracht is op zoek naar een entnö ■siaste

GROEPSLEERKRACHT M/V !
voor 23 uren per week l)

Openbare basisschool Het Palet is een groeiende school met een basis-,
formatie van 2.8. Het onderwijs isflexibel georganiseerd om zoveel moQe,
rekening te kunnen houden met d.e mogelijkheden van het individueleW
fcjaast de cognitieve ontwikkeling staat ook de sociaal-emotionele ontwik
ling van het kind centraal. Groepering van kinderen geschiedt dan ook op
basisvan de hele ontwikkeling. Een goede samenwerking met de ouders'
voor de school een onmisbare factor in de begeleiding van kinderen.
FUNCTIE-INFORMATIE:
- het betreft een groepsleerkrachtvoor groep 4/5 voor 4 ochtenden;
- uitbreiding van de functie in de toekomst is niet uitgesloten.

FUNCTIE-EISEN:- van de kandidaten wordt een actieve instelling verwacht t.a.v. de organ'5
tic van de school;- de doelstellingenvan het openbaar onderwijs moeten worden onder-
schreven;

- een flexibele houding met betrekking tot de klasse-organisatie is, gezie'1'uitgangspunten van de school, noodzakelijk.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
- de gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toepassing.

NADERE INFORMATIE:
Inlichtingen over deze functie kunnen worden verkregen bij:- de heer L. Knipschild, directeur van 0.8.5. Het palet, tel: 04746-5133,

privé 04746-6319;- de heer G. van Hegelsom, ambtenaar onderwijs van de gemeente
Maasbracht, tel: 04746-9292.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie binnen 1 week na
verschijnen van dit blad zenden aan hetCollege van Burgemeester en
Wethouders van Maasbracht, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht.
In de linkerbovenhoekvan de enveloppe s.v.p. vermelden:
"Sollicitatie groepsleerkracht".

I ; J
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f. I WORDT TOPSCORER BU ItlilhTJ,
I fc——i^———«^

Als belangrijke SPORTRECLAME onderneming Jarken wij samen met honderden clubs in Benelux en Fran*
Dankzij onze dynamische ontwikkeling

in de provincies Limburg en Brabant willen wij

ZELFSTANDIGE ABUITENDIENSTMEDEWERKERS/S^'
de mogelijkheid bieden naar hetsucces,

eden U : een gedegen opleiding, hoog commissieloon, i
extra vergoedingen, secundaire arbeidsvoorwa3

en vrij organiserenvan uw dagtaak,
/oor meer inlichtingen, gelievetelefonisch kontakt op te ne

op maandag en dinsdag tussen 9 en 18 uur met
onze verantwoordelijke Marcel HUMBLET.

Telefoonnummer 043/47.86.43
* ■fffl 11 krrï ADVERTISING bvba JII llrllVl Satumushof 50 - 6215 XP mtffy



Bisschop Wiertz schept
klimaat voor dialoog

" Frans Wiertz een
jaar bisschop: 'Er mag
best een robbertje gere-
detwist worden, maar
niet zo verbeten als in
het verleden.'

Foto: JANPAUL KUIT

a&s Wiertz al eenjaarbisschop ? Waar
j^jftde tijd; en wanneerkomt er meer
'lelijkheid over zijn beleid ?' hoor je
Ünks en rechts van het middenschip.

Progressieven en conservatieven
wachten in spanningaf. Nog even
genieten ze hun adempauze in het
'oud-testamentisch vredesjaar' dat
bisschop Wiertz bij zijn aantreden
': aankondigde.v*naf het moment dat zijn benoeming

I bekend was,klinken op alle fronten
Analen van hoop opbetere tijden dan

ü onder mgr. Gijsen. Waar de vorige
é ölsschop steeds weer in staat bleek de

j^geweerstand op te roepen, is met de
'tomstvan Wiertz een frisse wind door

e het bisdom gaan waaien. Hij wint
i vertrouwen doorwelwillendheid,

openheid, menselijkheid en
gelijkheid. In een jaartijd is Wiertz
etin geslaagd een klimaat te scheppen
°^r een open dialoog. Het Universitair

* voor Theologie en Pastoraat
zoekt toenadering. De Vereniging

pastoraal Werkenden (VPW), de Acht
) Mei Beweging zijn op
1 geweest. Maar

hoe verder nu ? door

RENÉ
ROOSJEN

opgemerkt. VicarisMoonen, belast
met onderwijszaken,verdween
van het toneel. Hij kreeg een taak
als pastoor. Ongetwijfeld heeft het
afschieten door de scholenvan het
Arkor-reglementvoor Moonen de
weg terug-naar-afgebaand.

Van derValk. Terug door devoor-
deur, na de historische aanvaring
met Grjsen in devorm van een
open aanklacht in de vaak geci-
teerde Hubertuspreek.

Binnen de muren van het bisdom
voerde Wiertz eeoJreorganisatie
door. Het bureau missiezaken en
het bureau katechese en evangeli-
satie heeft Wiertz ondergebrachtin
eèn diocesaanpastoraal centrum.

Een heel ander chapitervormen de
financiën. Grjsen wist buitenzijn
bisdomgrenzen draagkrachtige
fans aan zich te binden. Schenkin-
gen van pakwegvijftig milletot
een ton waren eerderregel dan uit-
zondering. Een belangrijk deelvan
die centen had Grjsen nodigvoor
Rolduc. Vertrouwelingen weten
datGrjsen heeft gezegd: „Als er
geen garantie is voor dekomende
twintig jaar, begin ik er niet aan."
Dat geldwas er dus. Die twintig
jaarzijn nu voorbij. Gijsen is weg.
Een deelvan de geldschieters ook.

I vjol gunt de bisschoprust en
|a« ~ar tQch die alom gestelde

a[t. Weet Wiertz zelf al welk be-
sclJ gaat geven ?' De
"op wü over >nu en straks'

rPraten. Ook met de media.V& de bisschoppensynodevoor hij de maand oktoberin
' emoet verblijven.

ür ~Baat als enigevertegen-
%

ger Van de Nederlandse bis-
0v peiiconferentie naar de syno-
L jrde taken van religieuzen in

f OfvjJ?'l dekerk. Prachtige kans
W 1?I*21*2 om in hetcentrum van
knf kerk internationalecon-
ioq 'e teggen. De andere bis-
Htfen vinden hetprima zo,

ö _bj'| 2nen het episcopaat heeft
kt het Bevoel dat Wiertz hen
.r^voor devoeten wegmaait.

R z'* ec^lt te v^assen °P een
lil ty?me vice-versa. Wiertz mag
H' **» heeft zelfs devrije hand

Jet .1 Hfe?e Nederlandse bisschoppen-
i * Vafniie al watWiertz daar als
i BfenVr 250 bissch°PPenÊaat
jj,w " In welgeteld tien minuten
f«e °°rdvoerder J. Mourits:
Cteta 'ertz kr^gt een studie"
«teT 1?- tekst wordtvaak
?et rP'ekke inRome op papiere Plaats in derij van spre-

Met alle consequentiesvan dien
voor detotale exploitatievan het
bisdom, weet ookWiertz.
De leidingvan Rolduc is vervan-
gen,na onverkwikkelijke affaires
diein dekranten breed uitgemeten
zijn, zoals dekwestie Van Opstal.
Th. Willemssen deken-pastoor in
Thorn; J. Vries nieuwerector Rol-
duc.

Rolduc leverdetussentijds zeven
diakens en negen priesters af.

Rolduc stondook afgelopen week
in het nieuws. Door detoespraak
van UTP-directeur prof. dr. P. Ste-
vens bij de opening van het acade-
misch jaar.Er zijn meerdere ge-
sprekken met de bisschop ge-
weest. „Zij zullen in detoekomst
wordenvoortgezet binnen het al-
gemeenkader van het herstelvan
een klimaat van dialoog in ons bis-
dom."

Een fusiegedachte speelt niet. De
UTP stemt eisenaan priesters en
pastoraal werkendenenregelingen
afop deafzonderlijke bisdommen
waarvan Roermond eréén is.

De open dialoog isWiertz nietuit
deweg gegaan. Ook de pers was
weer welkomin het bisschoppelijk

kers hangt een beetje van de bis-
schop zelfaf. De een staat vooraan
in derij; de ander wacht afwat an-
derente berde brengen."

Een maand naarRome voor tien
minuten spreektijden een aantal
vergaderingen. In het zakenleven
heet dateen 'snoepreisje'.Voor
Wiertz ligt heteen tikkeltje anders.
Hij neemt dezorgen van het bis-
dom mee. Zijn grootste zorg: 'Hoe
vertaal ik delinks en rechts opge-
bouwde goodwill in daadkracht, in
beleid ?'

Binnen van hetbisdom hoor jewat
gemurmel van 'Waar gaat het alle-
maal naartoe ?', maar het vertrou-
wen in deze bisschop is onge-
schonden. Niemand dieWiertz
voor de voeten wil lopen. Zeker
nieteen onbekend aantal jaarcon-
tractanten dat zich gedeisd houdt.

Zonder naam in dekrant willen
bisdom-medewerkers watmeer
kwijt. Dan bespeur jedat hetver-
trouwen ook weer geen eeuwig-
heidswaarde heeft. Want als de
trein niet in gang blijft, verandert
er niets. Ofzoals een geestelijke
het scherper formuleert: „Dan is
het uitstelvan executie."

noeming zeiWiertz ter introductie:
„Ik ben maar een eenvoudige pas-
toor. Parochies waren mijn leer-
school; geenuniversiteiten.Qua
karakter ben ik meervoor een har-
moniemodel.Ik kan niet zo goed
leven met een strijdmodel."

Eenmaal bisschop gafhij aan dat
van zijn handgeen blauwdrukken
zijn te verwachten om de polarisa-
tie af te bouwen. „Ze wekken te-
gengestelde verwachtingen en
niet-ingelosteverwachtingen wek-
ken frustraties... Er mag best een
robbertje geredetwist worden,
maar nietzo verbeten als in het
verleden."

Wiertz is een bisschop diezich
graag onderhetvolk mengt.Bij de
watersnood gaat hij op de mensen
af. Scholengemeenschap Ursula in
Hom onvangt hem met spandoe-
ken 'We love Wiertz'. Metkardinaal
Simonis rijdt hij op een 'mobiel'
door defabriekshallen van Nedcar.
Bij depolitieschool schiethij fo-
to's. Maareen wapen aanraken
druisttegen zijnprincipes in. Met
Rolduc-priesterstudenten zeilt hij
op deFriese meren. Bij de herden
king van het Indië-monumentzal
Wiertz niet ontbreken.

paleis. Er stonden er meer op de
stoep: deAcht-Meibeweging en de
VerenigingPastoraal Werkenden.
En diemochten ook binnenko-
men.

WoordvoerderL. van derMeer van
deAcht Mei Beweging: „We stuur-
dern hem een felicitatie bij zijn
aantreden en daar heeft hij harte-
lijk op gereageerd.Voorzitter He-
dwig Wasser sprak vervolgens met
debisschop. Zonder agenda. Ver-
der is het totnutoe windstil geble-
ven. De gezamenlijke bisschoppen
lietenverstek gaan bij deAcht-
Meiconferentie in Zwolle. Eerst
worden de resultaten afgewacht
van debisschoppelijkecommissie
dialoog. Wordt eind september. De
Acht MeiBeweging is benieuwd."
VPW-voorzitter M. Gubbels over
één jaarWiertz: „De VPW heeft in
februari een gesprek met de bis-
schop gehaden hem gevraagd
structureeldoor te praten. 'Laat
eerst het oud-testamentisch vre-
desjaarvoorbijgaan', was debood-
schap van Wiertz. 'Er zijn nog heel
wat cohortenstellingen te doorbre-
ken', is zijn opvatting. Een positief
teken aan de wand is dat de oud-
dekenvan Thorn J. vanTulder be-
last is met een studieopdracht (in
Louvain-La Neuve) aangaande het

leidenvan parochies. De VPW con-
stateert ookdat de VPW nietbij dit
soort ontwikkelingen wordt be-
trokken."

'Wiertz staat dichtby de mensen.
In beleidszaken is nog nauwelijks
ietsveranderd. De staf is nagenoeg
dezelfde gebleven.De materialen
vanuit de diocesaanpastoraal cen-
trum zijn nog identiek. Ook de ge-
loofscursussen. Als ik naar federa-
tiegenoten buiten Limburgkijk,
zou Roermond het voorbeeldvan
'Rotterdam' kunnen volgen. Daar
bestaat tussen bisdom en VPW in-
houdelijkcontact."

De 23e bisschop van Roermond,
op 26 september '93 gewyd door
dr. A.J. Simonis,profileert zich als
pastorale herder. „Ik ben geen bis-
schop om te publiceren." Plezier
heeft hij wel in het schrijvenvan
columns. Een aantal is gebundeld.
Onder degelijknamigetitel van
een toneelstuk van Herman Heijer-
mans: 'Op hoop van zegen. Als
pastorale herderheeft Wiertz tij-
denszijn eerste pontificale mis
aangegeven op welkezegen hy
hoopt: „Evenals de pachters in de
wijngaardenzijn ookpriesters be-
heerders van parochies; samen
metveel leken. Anders zou het niet.meerkunnen."Bij de bekendmakingvan zijn be- Echte wapenfeiten bleven nieton

’NATUURLIJK PROZAC’ KUNNEN

WIJ ZELF ONTWIKKELEN
afbreken. En dat is precies een van deredenen waar-
om mensen zich vaak zo plezierig gaanvoelen als ze
na een dagvol stress een tijd stevig gaan wandelenof
joggen.

Op de vijfde plaats, ten slotte, spelen ookendorfines,
de dooronze hersenen zelf geproduceerde morfine- of
opium-achtige stoffen, een rol. Maar ze zorgen er niet
alleen maar voor dat we ons minder moe en meer uit-
gelatenvoelen na een periodevan stevige lichaamsbe-
weging. Endorfines regelen ook onze bloeddruk en
onze lichaamstemperatuur en hebben effect op onze
eetlust en eetgedrag. Anders danuiterlijke lichaams-
veranderingen als gevolg van fitness-training of body
building, dievaak pas na maanden te zien zijn, treden
dit soort stemmingsverbeterende effecten van li-
chaamsbewegingvrijwel onmiddellijk op.
De stemmingsveranderingenuiten zich vooral op de
volgende drie manieren: een afname van angst en ner-
vositeit, een gevoelvan ontspanningen kalmte, en -
niet het minst belangrijk - éen positieverzelfbeeld.
Onderzoeken laten zien dat gevoelensvan zelfwaarde-
ring en tevredenheidmet onszelf, al toenemen na één
keer conditietrainingof stevig wandelen. Alles bij el-
kaar genomen lijkt het er dus op dat regelmatige, ste-
vige lichaamsbewegingeffecten kan hebben die sterk
overeenkomenmet deeffecten die medicamenten
zoals antidepressiva, bijvoorbeeld prozac, hebben.
Maar net als voor medicamenten geldt ook voor li-
chaamsbeweging dat er ook negatievekanten - bij-
werkingen - aan kunnen zitten.
Een van dienegatievekanten is overdosering, over-
matige lichaamsbeweging ofovertraining. We kunnen
onszelfevenzeer met lichaamsbewegingoverdoseren
als dat we dat met medicamentenkunnen doen. Over-
trainingkan ervoor zorgen dat spieren en gewrichten
pijn gaan doen, dat allerleiblessures ontstaan, dat de
hartslag te hoog wordt, datmoeheid optreedt, dat

>Waarom is het zo dat, als
we ons opgefokt en

ontstemd voelen, een
flinke frisse wandeling
onze stemming (bijna)

altijd verbetert? En hoe
komt het dateen stevige

conditietraining ofeen
flinke tijd joggen, de

stress van een hele week
uit onze spieren kan

halen? Is het simpelweg
omdat we onze longen

ïftet frisse lucht vullen?
Is het een kwestie

van onze ledematen
strekken en rekken

en ons bloed weer
op stroom brengen?

Ofmoeten we het
toeschrijven aan die
wonderlijke stoffen

die onze hersenen
bij inspanning

kunnen produceren,
de zogenaamde

endorfines?

door

RENÉ
DIEKSTRA

Het juiste antwoord luidt, datwaarschijnlijk al diefac-
toren hun steentjebijdragen, maar dathet bepaald
niethet heleverhaal is. Als we afgaan op de huidige
standvan onderzoek op dit punt, zoals recent samen-
gevat door de sportfysiologenRalph LaForge en Dana
Thomas, danblijkt dat het stemmingsverbeterende en
stressverminderendeeffect vanregelmatige lichaams-
beweging het resultaat isvan ten minste vijflichaams-
processen.

Op deeerste plaats is dat het stijgenvan de lichaam-
stemperatuur. Een flinke periodevan lichaamsbewe-
ging doet onze lichaamstemperatuur zon 2 tot 3 gra-
denoplopen wat normaliter - het moet nietal te
warm buitenzijn - een gevoelvan behaaglijke warme
ontspanning geeft; niet zo heel veel anders danhet
gevoel dat wekrijgen wanneer we in een warm bad
zitten. Bovendien is het zo, dat mensen dieregelmatig
aan lichaamsbewegingdoen,beter in staat zijn om dat
plezierig gevoelvast te houden. Dat is mogelijkzo,
omdat lichaamstemperatuur samenhangt met spier-
massa. Meer spiermassa betekent in het algemeen wat
hogere lichaamstemperatuur. Dat is ook een van de
redenen dat mannen het vaak minder koud hebben
dan vrouwen - ze hebben eenvoudig meer spiermassa- en oudere mensen hetvaker koud hebben dan jon-
gere. Op hogere leeftijd neemt de spiermassa af.

Op de tweede plaats leidt lichaamsbeweging tot een
toename van de zogenaamde monoaminen in onze
hersenen. Monoaminen zijneen bepaalde categorie
zenuwgeleidingsstoffen (ook wel neurotransmitters
genoemd), waaronder noradrenaline, dopamineen se-
rotonine. Deze stoffen zijn stemmingverbeteraars en
in dejuiste dosering geven ze een gevoel van innerlijk
evenwicht en zelfvertrouwen.

Op de derde plaats treden er als gevolgvan lichaams-
beweging veranderingen in debuitenste laag van onze

spijsverterings- of stofwisselingsproblemenontstaan
en dat er bepaalde veranderingen in de hersenen op-
treden die depressieen angstveroorzaken. Dat laatste
kan onder meer een gevolg zijnvan het feit datover-
matige lichaamstraining tot de toename van een be-
paald stresshormoon, cortisol genaamd, kan leiden.

Cortisol speelt een belangrijke rol in het ontstaan van
angstgevoelens. Met andere woorden, als we zowel li-
chamelijke als mentale ontspanning willen bereiken
met behulp van lichaamsbeweging, dan is het code-
woord: met mate. Een belangrijke manierom devoor
ons gewenste mate te vinden - die is namelijk indivi-
dueel verschillend- is om lichaamsbewegingniet al-
leen maar als lichaamsbeweging te benaderen.

In zijn boek De Relaxatie Reactie stelt deAmerikaan-
se arts Herbert Benson dat het van belang is om te
bewegeïi op grondvan een innerlijkritme, dat over-
eenkomt metritmes zoals dieook in meditatie-oefe-
ningen worden gebruikt.Bij hetwandelen, joggen,.zwemmen of fietsen is het volgens hem zinnig om het
ritme van debewegingen in ons hoofd te herhalen.
Bijvoorbeeld tijdens hardlopen bij het neerkomenvan
onze schoenen op deweg, innerlijk te herhalen: 'een-
twee', 'een-twee', ofhet ademhalingsritme aan te hou-
den.
Door ons tijdens lichaamsbeweginginnerlijkop een
ritme te richten, treedt ook mentale ontspanning op.
Daardoor neemt de kans toe, datwe lichaamsbewe-
ging niet langer alseen 'must', een prestatie of een
opgave zien, wat op den duurnatuurlijk alleen maar
spanningoproept. In plaats daarvan wordt het eerder
een soort van lichamelijkeen geestelijke 'minivakan-
tie. En pas als lichaamsbeweging niet langer iets is
waartoe onze geest ons lichaam dwingt, maar waarin
beide in een soortvan ritmische dans in elkaar op-
gaan,zijn we werkelijk gezondbezig.

hersenschors op. De hersenenzijn een soort van elek-
triciteitscentrale, dieelektriciteitsgolvenuitzendt, die
we onder andere met behulp van EEG-apparatuur
kunnen waarnemen.Lichaamsbeweging brengt de
hersenen er toe een bepaald soort golven te produce-
ren, dezogenaamde alpha-golven. Dat zijnrelatief
langzame golvendieeen aanwijzingzijn voor een ge-
voelvan ontspanningen welbevinden.Het zijn dezelf-
de golven dieook optreden tijdens ontspannings- of
meditatieoefeningen enin bepaalde stadia van de
slaap.

Op de vierde plaats leidt lichaamsbeweging ertoe dat
een hele horde hormonenwordt afgescheiden.

Er zitten in onze hersenen een aantal systemen - zoals
een kleine kern (hypothalamus) en een kleine klier
onder aan de hersenen, diehypofyse heet - die samen
met onze bijnieren bepaalde hormonen in ons bloed
pompen zoals het bekendeadrenaline.Die hormonen
zorgen ervoor dat onze armen, benen, ons brein en
andereorganen in de juistetoestandkomen om er
hard tegen aan te gaan. Zezorgen er ookvoor dat onze
spierenefficiënter werken, dat onze ademhaling in-
tensiever wordten onze bloeddruk stijgt, zodat meer
zuurstof aan onze spieren wordtafgeleverd.

Dat is natuurlijkprima wanneer weaan lichaamsbe-
weging doen en ons lichaaminderdaadeen hogere
ademhalingsfrequentie en meer zuurstof nodig heeft.
Maar dezelfdeklieren produceren diehormonen ook
alsreactie op stress (bijvoorbeeld op het werk of tij-
denseen ruzie thuis). Zonder een methode om al die
hormonenweer af te breken, is de kans groot datwe
er op een stressvolle dageen zodanige hoge concen-
tratie van opbouwen, dat gevoelensvan onbehagen en
angst ontstaan. Stevige lichaamsbeweging zorgt er
dan voor dat de hypothalamus, hypofyse en de bijnie-
ren, stoffen gaan afscheiden die deze stresshormonen
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TIJ,-DE LIMBURGSE
AUff PERSONEELSGIDS

tempo-team
uitzendbureau

KADERPERSONEEL
Logistiek manager m/v
voor een middelgroot modern produktiebedrijf in de
consumptieve sector in de Westelijke Mijnstreek. In het
hoogseizoen werken er ± 130 mensen en in het laag-
seizoen ± 100. In deze nieuwe functie, waarin ute zijner
tijd deel gaat uitmaken van het Management-Team,
coördineert en organiseert u de logistieke bedrijfs-
voering. U geeft leidingaan de afdelingen Inkoop,
Planning en Expeditie/Logistiek, waar in totaal in het
hoogseizoen ± 35 en in het laagseizoen 1 25 personen
werkzaam zijn 0.1.v. van 2 afdelingchefs. Naast een
belangrijke bijdrage aan de verbetering van de totale
logistieke stroom verwachten wij van u een duidelijk
resultaat- en servicegerichte instelling to.v. zowel de
Interne als de externe belanghebbende. U hebt minimaal
een HBO-opleiding aangevuld met ten minste 5 jaar
ervaring in een logistieke functie, waarvan minstens 2 jaar
als leidinggevende. Verder voelt u zich thuis In een
'doe-cultuur* en bent u voorstander van een no-nonsense
beleid. Leeftijd: 30 tot 45 jaar. Reageer maandag direct!
Informatie: 045 - 74 26 77, Adriane Keulen
Heerlen, Op de Nobel I

In ons bedrijf is op korte termijn
plaatsingsmogelijk voor een

ervaren en gediplomeerde

KRAANMACHINIST
voor debediening van een mobiele
hijskraan.
Arbeidsovereenkomsten conform CAO BV
21 verhuur mobiele kranen.

Reacties te richten aan:
Piet van Cruchten Kraanverhuur BV,
Schout Offermanstraat 33,
6042 XP Roermond. ««

Assemblage-
medewerkers m/v
voor de opstart van nieuwe produktie-lijnen bij NedCar
in Bom. Het betreft een bijzonder proces in de auto-
industrie. Voor deze functie in 2-ploegendienst hebt u
een afgeronde opleiding op LBO-niveau. U bent tussen

18 en 35 jaar en kunt goed samenwerken met collega's.
Hebt u interesse? Neem dan concact op met een van
onderstaande vestigingen.
Informatie: 045 - 27 38 38, Jeanette Vaessen
Brunssum, Lindeplein 1 5
Informatie: 046 -75 6 1 56, Nathalie Verlaan .
Geleen, Rijksweg Zuid la
Informatie: 045 - 71 83 66, Mariëlle Urlings
Heerlen, Op de Nobel I
Informatie: 045 - 46 56 66, Simone Sporken
Kerkrade, Grupellostraat 35
"Informatie: 043 - 21 05 51, Marja Talmon
Maastricht, Hoenderstraat 3
Informatie: 04750 - 3 36 49, Henny Wolters
Roermond, Wilhelminaplein 10
Informatie: 046*- 51 73 60, Mare Köhlen
Sittard, Rosmolenstraat 4

tempo-teamuitzendbureau

-AtQpTmt I
Op de belangrijkste Punten hetbeste Advies

AdviesPunt Nederlandkenmerkt zich door haar zeer
aktieve en succesvolle methoden van marktbenaderingop
het gebiedvan financiële dienstverleningen assurantie-
bemiddeling in Nederland.
Voor onze divisieSpaarAdvies, die zich voornamelijkricht
op spaarprodukten,komen wij graag in kontakt met een

SpaarAdviseur m/v
voor deregio Roermond en Weert

De werkzaamheden zullen bestaan uit het bezoeken en
adviserenvan partikulieren over de diverseprodukten van
SpaarAdvies. Specifiekekennis is niet vereist. Het inkomen
is, naast een vast basisinkomen, afhankelijk van inzet en
prestatie. Voor deze part-time functie genietenvrouwen de
voorkeur.

De adviseur herkent zich in het volgende profiel:- pioniersgeest;- commerciële feeüng;
- goedekontaktuele eigenschappen;- in bezit van auto.

Uw sollicitatie kunt u binnen 14 dagen zendenaan:
AdviesPunt Nederland, t.a.v. de afdeling Personeelszaken
Postbus 1450,3800BL Amersfoort
Telefoonnummer: 033-756624

y^ m\
f Mó\ is een vooraanstaande en succesvolle

supermarktorganisatie. Het bedrijf kenmerkt zich
door een geheel eigen vorm van presentatie en
lage prijzen voor kwaliteitsprodukten.
Voor ons filiaal in Vaals zoeken wij:

VERKOOPSTERS/
CAISSIÈRES m/v
20 tot 30 uur per week

Functie-inhoud:- het bedienen van de computerkassa;- het verwerken van aangeleverde vracht;- het zelfstandig uitvoeren van aangewezen
taken;- het verzorgen van het winkelbeeld.

Wij vragen:
- motivatie en enthousiasme;- interesse in gevarieerd werk in de

detailhandel;- verantwoordelijkheidsgevoel en inzet;- leertijd 16 tot 19 jaar.
Wij bieden:- een leuke, vaste baan;- een goed salaris en een aantrekkelijkepremie;- afwisselendewerktijden die zoveel mogelijk

aan uw wensen tegemoetkomen;- een uitstekende inwerkperiode;
- doorgroeimogelijkheden.
Uw enthousiasme en motivatie zijn voor ons
belangrijker dan uw leeftijd en ervaring.
Heeft u interesse? U kunt zich als volgt melden:
Telefonisch: na 20.30 uur, tel.nr. 046-379534.
Schriftelijk: Aldi Best BV, t.a.v. dhr. Kerkhofs,
postbus 304,5680 AH Best. xmi

UACtÜCWmW^ W^tm mk Hoens Industrieel te Geleen is nu bijna 50 jaareen gerenommeerde
I^MP^sßmS iß^-Wr groothandel in gereedschappen, bouwbeslag, machines en veiligheids-

■— —" produkten. Het totale assortiment omvat ruim 28.000 verschillende
NDUSTRIEEL artikelen. De 1500klanten zijn afkomstig uit industrie, bouw, overheidaendiverse instellingen.

Hogekwaliteit en een klantgerichte instelling geven het begrip
"Industrial Partnership" steeds meer inhoud.Daarnaast garanderen
collegialiteit, efficiënte samenwerking en soepele interne communicatie
een zorgvuldige afhandeling van orders. Met deovername van Janssen
Techniek Maastricht is de expertise op het gebied van aandrijftechniek
sterk toegenomen, o.a. SKF-lagers en Optibelt-snaren.

Vanwege verdergaande groei is Hoens Industrieel op zoek naar een

COMMERCIEEL BUITENDIENST
V- sn^ MEDEWERKER INDUSTRIE m/v

hv\jV een pionier die ook binnen de organisatie soepel communiceert
De functie:
u legt en onderhoudt persoonlijk contact met klanten. Aanvankelijk
bezoekt u uitsluitend vaste relaties. Na een degelijke inwerkperiode is
acquisitie uw belangrijkste taak. U verkoopt goedeprodukten, al dan
niet samen met diensten die de "partnership" metrelaties versterken.
U wordt daarbij ondersteund door een vaste binnendienst medewerker.
Tot uw administratievetaken behoren het aanreiken van gegevens voor
offertes en het makenvan korte bezoekrapporten. De soepelheid
waarmee u communiceert metklanten én collega's bepaalt in grote mate
uw succes.

De eisen:- leeftijd tussen 22 en 26 jaar;- bij voorkeur een diploma MTS-werktuigbouwkunde/fijnmechanica;- aantoonbare2a 3 jarigeverkoopervaring in debuitendienst,
liefst met deverkoop van technische producten;- enige ervaring in het werken met een geautomatiseerd systeem.

Het gebodensalaris is afhankelijk van uw kennis en ervaring en past bij
j__

de zwaarte van de functie. Een psychologisch onderzoek behoort tot de
_j/_m_A' selectieprocedure. Indien u geïnteresseerdbent in deze functie stuurt u

Jmm HÉlt dan een bondig c.v. en een gemotiveerde brief aan: H. SELECT,
" JMMHMMipt * t.a.v.-dhr. L.E. Hermans, Markt 28, 6211 CJ Maastricht. Tel. 043-257708.

i | CE l E _r" T H-SELECT is de afdeling van psychologisch adviesbureau Hermans
fl» LE V I SELECT gericht op arbeidsbemiddeling.JHHHHMHHH Vergunning CBA\A 93.0112

f£~\ Reclameverspreidbureau SpiralBV is
(s^Y®T\ een organisatie met als voornaamste
KjZ~--Jmj activiteit het verzorgen van
Y^Kf *?S huis-aan-huisverspreidingen in de
\^G provincie Limburg en daarbuiten.
» Y^-^jT Landelijk gezien behoort SpiralBV totL / " de grootste regionalett DYl£ Al verspreidorganisaties;sinds 1968

KjM. MmMImMJ gevestigd te Horst, vanwaaruit
reclameverspreidbureau momenteel een 70-tal vaste

personeelsleden werkzaam zijn.

Onzeorganisatie is op zoek naar:

2 ACCURATE AGENT-CONTROLEURS m/v
voor de regio's Geleen en Vaals

Tot detaak van deze agent/controleur behoren 0.a.:

* het controlerenvan huis-aan-huisverspreidingenin hun rayon;
* het contact houden met onze bezorg(st)ers;
* het aannemen en instrueren van nieuwe bezorg(st)ers.
Voor genoemde werkzaamheden opfree-lance basis zoeken wij iemand die
de beschikking heeft over veel vrije tijd, woonachtig is in de genoemde regio,
over goede organisatorischeen contactuele vaardigheden beschikt en graag
met jongerenwerkt. Minimum leeftijd 35 jaar.

Men dient in het bezit te zijn van een auto en telefoon.
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het huisadres.
Voor inlichtingen inzake deze vacature kunt u zich in verbinding stellen met
de afd. Inspectje, dhr. Hermans, telefoon 04709-84222.
Gaarne uw spoedige schriftelijkereacties aan de directievan Spiral BV,
postbus 6094, 5960 AB te Horst. om.

Visser & Smit Hanab

Vestiging Beek (L)
Visser & Smit Hanab voert werken uit op het gebied van gas- en
waterleidingen, kabels, installatiebouw, industriële projecten,
stadsverwarming, wegkruisingen, zinkers en leidingenvoor de
procesindustrie en treedt veelal op als hoofdaannemervan multidisciplinair*
projecten.
Ten behoeve van onze activiteiten in de regio Midden-Limburg, zoeken wij
op zeer korte termijn:

- GRONDWERKERS
* ervaring
* bezit van rijbewijs B

- GAS/WATERFITTERS
(hoofd- en dienstleidingen)
* opleiding LTS/MTS diploma (ass.)distributiemonteur gas/water of

vakman buizenlegger
* ervaring
* bezit van rijbewijs BE

Schriftelijke sollicitatie, met vermelding van de vacature, kunt urichten aan
onderstaand adres, t.a.v. de afdeling P&O.

Visser & Smit Hanab Beek bv,
Weth. Sangersstraat 25,
postbus 112,
6190 AC Beek (L).
tel. 046-375555. '__________

Visser ft Smit Hanab C_f Koninklijke Volker St.vln —^

iX\\\\\X\XVVVXVVV\X\VVV\\\VV\\VVVVXVVVVX\V\\\

Kansen in E*m
tijdelijk werk' %Ë

~___li_§p m

Stilist m/v
Wij zijn op zoek naar een HBOer, die kan werken met de pc
toepassingen Correldraw en Freestyle. U werkt zelfstandig als
assistent-stilist. De werkzaamheden bestaan ondermeer uit
het tekenen en uitwerken van de collectie. Bent u
modegevoeligen geïnteresseerd in werken bij een
textielbedrijf, neem dan snel contact met ons op. Het betreft
een opdracht voor lange tijd.
Informatie bij Paul Diepstraten, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Stoffeerder m/v
Wij hebben op dit momentwerk voor een ervaren
woningstoffeerder. De werkzaamheden bestaan ondermeer
uit het leggen van tapijten en ondervloeren, het lassen van
naden en het aanbrengen van gordijnen. Uw leeftijd is
maximaal 32 jaar. Deze opdracht is voor lange tijd en fulltime.
Informatie bij Paul Diepstraten, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Magazijnmedewerker m/v
Voor een groothandel. U bent maximaal 20 jaar en per direct
inzetbaar. De werkzaamheden vinden plaats in dagdienst en
kunnen lange tijd duren.
Informatie bij Jacqueline Meuwissen, tel. 043-25 30 90,
Maastricht, Helmstraat 12.

Coördinator techniek m/v
Voor een instelling in Zuid-Linburg zijn wij op zoek naar een
coördinator voor de technische afdeling. U gaat leiding geven
aan ca. 20 medewerkers, bent actief op het gebied van
technische troubleshooting, vervult een coördinerende rol
naar externe leveranciers en aannemers en u gaat mede de
organisatie-structuur van de groep techniek ontwerpen. Een
diploma HTS Wtb/Bedrijfskunde en enige jaren werkervaring
zijn vereist. Deze opdracht is voor lange tijd.
Informatie bij Karien Wolfs, tel. 046-52 96 96,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Studenten m/v opgelet!
Wij zijn bezig met het samenstellen van een produktiepool
voor een bedrijf in de omgeving van Maastricht. De
werkzaamheden bestaan uit het sorteren van paketten. Ben je
enkele uren per dag beschikbaar en wil je 1 of meer dagen
werken, reageer dan meteen. Eigen vervoer is een pre.
Informatie bij Kitty Pepels, tel. 043-25 76 86,
Maastricht, Helmstraat 12.

Groepsleiders m/v
.Voor een instelling in de omgeving van Sittard zijn wij op
zoek naar groepsleiders. U heeft een diploma HBO J, HBO IW
of HBO MW. Heeft u werkervaring, dan geniet u de voorkeur,
maar ook schoolverlaterskunnen reageren. Bent u ook in
bezit van eigen vervoer, neem dan z.s.m. contact met ons op.
Informatie bij José Blezer, tel. 045-71 31 00,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Basisarts m/v
Voor een instelling in Zuid-Limburg zijn wij op zoek naar een
basisarts. Het betreft een fulltime vacature voor min. 3
maanden. Bent u geïnteresseerd, neem dan zo spoedig
mogelijk contact met ons op.
Informatie bij Zita Breukers, tel. 046-52 97 77,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Hulp-kok m/v
Voor een tweetal restaurants in Maastricht en directe
omgeving. Heeft u een gerichte opleiding en bent u bereid op
onregelmatige tijden te werken, dan kunt u meteen aan de
slag als assistent van de chefkok!
Informatie bij Jacqueline Meuwissen, tel. 043-25 30 90,
Maastricht, Helmstraat 12.

Kelner/serveerster m/v
Voor een brasserie in de omgeving van Maastricht. Bent u
tussen 18-20 jaar,fulltime beschikbaar en heeft u ervaring,
dan kunt u meteen aan de slag. U dient in bezit te zijn van
zwart/wit kleding.
Informatie bij Jacqueline Meuwissen, tel. 043-25 30 90,
Maastricht, Helmstraat 12.

Kok m/v
Vooreen recent geopend restaurant in de omgeving van
Maastricht. Heeft u uw diploma SVH, of gelijkwaardig en
enige werkervaring, dan bieden wij u een fulltime baan voor
langetijd.
Informatie bij Esther Urlings, tel. 043-25 30 90,
Maastricht, Helmstraat 12.

Verkoper m/v binnen/buitendienst
Voor een gerenommeerd bedrijf zijn wij op zoek naar een
verkoper. U heeft enige jaren aantoonbare verkoopervaring
en een afgeronde MBO-opleiding. Verder beschikt u over een
eigen auto en beheerst u deDuitse taal. Uw leeftijd ligt
tussen 25-28 jaar.Kennis van geautomatiseerde systemen is
een pre.
Informatie bij Frank Becker, tel. 045-32 60 38,
Landgraaf, Streeperstraat 30a.

: __?* ■ Y___r_______v

ir randstad uitzendbureau

ZOEKT U OPVANG VOOR UW KIND?
STICHTING

I " ■'" "iyi|jjywjjgjgj
HUMANITAS

biedt diverse mogelijkheden voor kinderen in de leeftijd
van 0-12 jaar, in een kinderdagverblijf of in een gastgezin.

INFORMATIE-, INSCHRIJF- EN GASTOUDERBUREAU:

Heerlen e.o. Landgraaf
Karin Voncken: 045-727909 Rita Palmen:
Marjo Gerrickens: 045-725556 045-327961

■*'

'
LAAT

CARA-
PATIINTf

NIET,STIKKEK
Astma^fFOP

Giro55056s

JIW
[JaiHermansJ

De Hermans groep exploiteert ca. 140 moderne supermarkten
en slijterijen. Assortiment, prijs en winkelsfeer zijn afgestemd op
de wensenvan de hedendaagse consument. Tot de Hermans
Groep behoren Jac. Hermans, Kom en Koop en Jac. Hermans
wijnpakhuizen. De Hermans Groep maakt deel uitvan het
Tengelmann-concern: eenvan de grootste levensmiddelen-
bedrijven terwereld.

lets
voorjou? Voor onze filialen te Brunssum enSchaesberg

zoeken wij:

caissières m/v
voor 16tot 32 uur per week
Jegaat de hele dag met mensen om. Je bent
vriendelijk en behulpzaam en werkt samen met
een gezellig team collega's. Het werk dat je doet
is belangrijk. Door jouw handenen die van je
collega-caissières gaat de hele omzet van het
bedrijf. Vandaar de grondige interne opleiding.
Voordeze afwisselende baan bieden wij
vanzelfsprekend prima arbeidsvoorwaarden,
zoals:- een uitstekende beloning;
- waar nodig, een reiskostenvergoeding;- 8% vakantietoeslag en een

compensatieregelingvoor werken op
zaterdagmiddag;

-100% studiekostenvergoeding.

Enthousiaste kandidaten van 21 jaaren jonger
nodigen wij uit te solliciteren bij de bedrijfsleiders:
Brunssum: Heugerstraat 1, tel. 045-252954
Schaesberg: Prinssenstraat 52, tel. 045-321433

||

VRIjyÖOR.EEN
VERKOPER ®

Valhal is een meubelketen gespecialiseerd 1"
Scandinavische meubelen met vestigingen door <*

het land. Voor onze vestiging in Heerlen is ef
dringendbehoefte aan een enthousiaste

VERKOPER.
Ervaring is een pré, vandaar dat we ook

herintredende heren en dames uitnodigen op °- *vakature te reageren.

Het betreft een partime baan van 16-24 uurr
week. Omdat de vakature het regelmatig aatlP?(
van de showroom met zich meebrengt hebbennp J

de voorkeur

Geboden wordt een goed salarisen uitstekend
secundaire arbeidsvoorwaarden. .

Spreekt deze functie je aan, richt dan zo sne'
mogelijk een schriftelijke sollicitatie aan:
Valhal Heerlen, In de Cramer 176,

6412 PM Heerlen t.a.v. Dhr. T.C. Rae*
tel. 045-754206

rTVA,LHXI
**?|| Skandinavische meubelen enkunstnijverheid

>
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GIROLOTERIJ

Prijzen op Prilzen op
gironummer eindcijfer(s)

■■HHIIf ■■Hll'f
113.658 8.839

HX-E_____!___ |B___l——_l
1.649.936 7.140

■■"l'H'M'fH- ■Düimß
1.194.394 863

■■J-til— üH__CR---i
3.297.833 638
5.426.747 _______«TV—___
5.505.113 BK—_-———-

■■■'■ ■ "191.950 _■_____——■
626.678 59
869.922 _____________rr___________

1.498.055 ■i^_l_«m_____i
2.145.309 6
2.422.981
4.485.093 Extra prilzon
4.584.109 op "indcl|f*n
4.861.628 _^__n-rrß--___
5.640.828 ■■SJ————■

■BËfl-i
636.376 4.920

1.333.730 ■ i ■■■1.669.720 ■BUSH
1.901.733 274
2.362.031 ;rß^
3.281.722 ■■'rW
3.878.322 123
4.641.038 ■ — ■ ■-,mkmmMJßmm

1.486.848
2.179.043
2.849.818
2.989.279
3.233.873
3.332.848
3.747.323
3.803.804
5.062.208
6.310.413

Uw eigen rekeningnummer il uw lotnummer.
Hot infeggeld, één tientje, wordt circa 2 weken
voor de bekendmaking automatisch afgeschre-
ven. Op uw rekeningafschrift staat dedatum van
de TV-bekendmaking. Een gewonnen prijs wordt
binnen 1 week automatisch bijgeschreven.

BANKLOTERIJ
Prijzen op bank- Priizen oprekeningnummer eindcijfer(s)

■niiHiin ■IHIIM
48.10.33.556 6.001

HSX-Si-QZBII B-eßlli-l-9
43.10.96.538 6.526

■UHMU ___n___i
49.01.29.59 S S6B

■■fHMf -_____■_
16.14.24.341 844

BDDïK-X-Xi-^-ei -BTJEOKeI
30.28.59.209 20

______________K_X_l_J-9 -KEEK!
10.39.08.404 29
11.88.02.747
15.28.94.446 .______■
29.62.66.477 8
30.79.50.018
31.33.52.336 Extra prijzen
42.91.23.753 op eindd|fers47.09.66.364 ~ , ,~,
69.60.61.376 .____—__

92.44.10.793 1.421
MOHH-Q-M B_J__i_£_^_l
10.21.38.770 3.164
14.36.19.983 _—___■_—__
32.91.93.836 ■UULfB—
35.93.73.338 880
36.73.21.203 __________r_rr___
37.48.19.696 _■____
38.42.04.279 743
42.11.77.292 __Mr___ei
53.38.05.171 ____I___l
97.20.47.373 67

De loterijen zijn goedgekeurd door de Staatsse-
cretaris van Justitie onder nummer LO
700/088/210.93. De baten zijn bestemd voor
de Stichting Algemene Loterij Nederland te
's-Gravenhage ten behoeve van landelijke,
overkoepelende instellingen op het gebied vanmaatschappelijk werk, volksgezondheid, cultuur
en natuurbehoud. Prijzen boven f 1.000,- wor-
den belast met 25% kansspelbelasting,

TV-bekendmakingen
GiroLoterli GiroLoterij/ BankLe**.
6x per|aar BankLoterij ex per 1°

12x par (aar
14 ok ober

GA MAANDELIJKS MEESPELEN.
Wilt u ook uw geluk beproeven? Vul don °f°jl
staandecoupon in. Ook bestaande deelnemer* /
op dit moment om de maand meespelen kv" /door het invullen van onderstaande coupon *^.
taanmaandelijks gaan meespelen. U ontvanfl'
deelname-bevestiging met de eerste speeldo'"

I "r*s.Ik verleenhierbij, tot wederopzegging, M*ci,/ 1aon SUFA, Zomerhofstraot 64-68. Rotterdorn ft, iI onderstaande rekening(en) ten hoogste *

I trekking af te schrijven.

I naam :—
' adres : -"^

I postcode/plaats 'I handtekening

I datum ______________
|poS"nk \..'WVj..V

! BfTTTW
J\I ..a'jI Stuur ds coupon inMn ongefrankeerd» Bt^Z^i| SUFA, Antwoordnummer 2020, 3000VB *°VA| GiroLx>terijüßankLö^

I De makkelijkste loterijenvan ri^*y
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" De
Afwerkplek bij

de Utrechtse
gedoogzone:

hier vindt het
geslachtsver-

keer plaats
tussen

straatprosti-
tuées en hun

klanten.
Foto: UTRECHTSNIEUWSBLAD

maar hetgebeurt onopvallend
toch. „Soms wordt de overlasttoch
te groot. Dan veegt depolitie de
zaak schoon.Laatst zijn weer acht
dealers opgepakt. Je moet de over-
last beheersbaar houden. Als we
bellen, komt depolitie altijd on-
middellijk. "
Gedurendedeeerste jarenklaag-
den debewoners aan de overkant
van de drukkeEuropalaan steen
en been. In hunwijk vond veel
sexverkeerplaats tussen prosti-
tuees en hunklanten, een ver-
schijnsel dat 'afwerken' heet.
Zeswegense toestanden in feite.

„Daarom is in 1989een afwerkplek
ingericht. Sindsdien is de overlast
geminimaliseerd.We lopen wel
tweekeer per jaar met omwonen-
denen politie door de omgeving.
Soms kunnen wekleine verbete-
ringen aanbrengen."

De afwerkplek ligtlangs het ka-
naal. Hier passeren in devroege
avond veel joggersen fietsers. Op
het Merwedekanaal'wordtdruk ge-
roeid. Aan deoverzijde liggen
woonboten.
Als jede afwerkplekniet weet te
liggen,vind je haar niet. Het is een
soort onoverdekte carport van an-
derhalvemeter hoog, gelegen tus-
sen twee bedrijven, ondereen paar
bomen. Met plaats voor tien auto's.

„Het is zeer belangrijk dat devrou-
wen in eikaars omgeving afwer-
ken. Dan kunnen ze elkaar waar-
schuwen.Wie op een afgelegen
plek met een klant alleen is, loopt
een groterrisico." Net als inHeer-
lenhouden devrouwen een zwarte
lijst bij van gevaarlijkeklanten.

In Heerlen wordt 's middags al
druk getippeld. Met als gevolg dat
kinderen erhet nodige van mee-
krijgen. In Utrecht is dat taboe.
Tippelen mag alleenvan zeven uur
's avonds tot twee uur 's nachts. Op
koopavonden pas vanaf half tien.
Bij de oppikzone ligt namelijk de
Superdoe, een grote zaak doe-het-
zelfzaak.

De eerste hoeren arriverenkort na
zevenen. Hun beschermers zetten
hen af, één vrouw komt zelfs ach-
ter op een fiets. En daar staan ze
dan,bijna allemaal onder een para-
plu. De een met een dikke winter-
jasaan, de ander juistmet een
groot deel van deborsten zicht-

Alle mannen voetballiefhebbers? Vergeet het maar.
Terwijl Ronald de Boer tijdens de wedstrijd Ajax-AC
Milanvoor het eerste hoogtepunt zorgt, is het druk

op de ventweg naast de Europalaan in Utrecht. Zeker
twintig prostituees wachten opklanten. Het is deze
woensdagavond een komen en gaan van auto's met

meestal slechts één inzittende. Een man

kunnen rustig een klant uitzoeken.
In Amsterdam denken ze 'Snel in-
stappen, anderspakt depolitie me
misschienop.' Daar is elke avond
wel een mishandeling ofverkrach-
ting, hier gebeurt driekeer per
maand iets."

Niet voor niets staan devrouwen
dichtbij elkaar. Zekunnen zien
wie in welkeauto stapt. „We stimu-
leren hen dekentekens te noteren.
Als het echt nodig is, kan depolitie
meteen gerichtzoeken. Dan wordt
de dadermeestal gepakt."

compromis als politieke smeerolie)
voerde de gemeente een tippelver-
bod in voor de omliggende woon-
wijken.

Dat leekeen goede oplossing, ware
het niet dat de nabijgelegen wijk
Zeswegen klaagde. Op weg naar de
stad worden Zeswegense vrouwen
voor tippelaarsters aangezien, in
dewijk doken auto's op met daarin
hoeren en hunklanten en ook
drugspanden.

In aprilnam de nieuwe coalitievan
GroenLinks, PvdA, WD, D66 en
CDA dan ook in haar regeerpro-
grammaeen passage op over een
nieuwe, definitieve gedoogzone.
Eentje diezelfs bij de echte naam
genoemd mag worden.

Rustig nadenkenover deopzetvan
die gedoogzone is er voor depoliti-
ci niet bij.De bewoners van Zes-
wegen, daarbij fors gesteund(op-
gejut, zeggen tegenstanders) door
deSocialistische Partij, maakten
ereen hetezomervan. Viaallerlei
acties bemoeilijktenze devrouwen
hetwerken.
Directeur Laurens Melissievan het
Consultatiebureauvoor Alcoholen
andereDrugs (CAD) luiddena een
aantal weken de noodklok: „De
vrouwen zien zich nu genoodzaakt
in het holst van de nacht te werken
en danzijn ze veelkwetsbaarder."

Dat is decontext waarbinnen het
Heerlense stadsbestuur deze week
een bezoek brengt aan het Utrecht-
se voorbeeldproject. Mariska van
Keulen, de coördinatorvan het
Huiskamer Aanloop Prostituees
(HAP) is belangstelling als deze ge-
wend. „Laatst waren hier twee
Britse journalistenen morgen
komt een delegatievanTweede-
Kamerleden kijken."

Utrecht is een lichtend voorbeeld,
constateerde devakgroep planolo-
gievan deKatholieke Universiteit
Nijmegen in 1991. Utrecht stelde
de gedoogzone in 1986 in, toen de
straatprostitutie in het stadscen-
trum voor veel overlast zorgde. „Je
kunt prostitutie niet uitbannen,
daaromkun jehet als stad beter
goedregelen," vindt Van Keulen.

De verplaatsing naar de Europa-
laan gebeurderelatief probleem-
loos.„De gedoogzone is officieel
vastgelegd in deAPV. Vrouwen

%°og2one-1° Heerlen een
W t*bladen term'maar Utrecht
Bev fenomeen al acht jaar. On-
stg ?ertwee kilometer van het
Vj6^hart, ingeklemdtussen drie
|^ baanswegen en het Merwede-
lrg0 **!■Rond een bedrijventerrein
W . ventweg, dieeen geslo-
ft^ ?lreuitvormt van 2,5 kilometer.

's nu de gedoogzone.

,Vrouwen staan met zn allen in
(jJJPpikzone' van een paar hon-
r toeter. Ze stappen in auto's

D| J^enzich dannaar de afwerk-
vJ*rijden, ongeveer op de helft
.jj- circuit.Tien minuten later
(L ,2e terug. De klant vlot bevre-
6iiu' e vrouw in een wip vijftig'^rijker.
|»
de °Pvalt zijn devele geparkeer-
Wuï?.'s in debuurt van devrou-
%if r z'tten vnvriendjes
üL'Pooiers. De vrouwen praten
ra oor geopendeportierra-
|kQgaan danweer op het trottoir

'vw n lokken. De politie arri-
\k' wijst op een oude auto aan
%SntVan deweg. Praat metde
Wers- Even later sleepteen ta-
lij^gen het ding weg. Onduide-

BHJft waarom.

en g°°ien ze hetroer om.
t'en Jaar lanS verzette de

CJste raadsfractie, het CDA,
\iegen het officieel gedogen
'W straatprostitutie. Omdat
Uw ren nietgoed terijmen valt

k
christelijke deugdelijk-

i0Maarookuitvrees dat
iVj gedoogzone prostituees van
Vi?t? en verre aantrekt, met in
<v Kielzog dealers en dus drugs-

St^eerlense wegjaagbeleidhielp
O:1- niet.De vrouwen werden
W e wijkGrasbroek naar Mee-

van deWillemstraat naar
t_s,.'ttarderweg gejaagd.En weerm,en weer heen. De woonwij-
t(i6/daagden over grote overlast.
f 1 aarvormden bewoners

Vn Ook depolitieer moedeloos van.

V;1twee jaargeleden volgde een
% *doorbraak. Op deCBS-weg,
W,rede, goed verlichte straat,
Vn gs wat kantoren
ffct "*" zouden de hoeren niet lan-

t*eggejaagdworden.Tegelijk
Kr, e gedoogplaats, diezo niet
Vheind mocht worden, (een ty-n Voorbeeld van een hypocriet

door

JOOS
PHIUPPENS
i

anderzijds
Pech

DOOR MONIQUE PARREN

Even tussen de middag iets
regelen: bij deverhuizingnaar
Amstenrade is deel 111 van het

kentekenbewijs onder hét
voetvolk gekomen. Formuliertje

kopen op hetpostkantoor, kosten
zestig gulden. Daar begint hét

gedonder: de gedienstigeachter
het loketdeelt mee dat daarniet

betaaldkan worden met de
Postbankcard. Begrijpelijk dus.

Het bedrag nognet bijeen kunnen
schrapen, en hetformlulier

ingevuld.

Aha, er moet een stempel op:

Het is dus tussen de middag, en
hetkomt mij goed uitdat ik,

onderweg naar mijn werkplek,
langs het politiebureau inHeerlen
kom. Telefonische informatie leert

datmen daar gaarne stempeltjes
zet

Behalve dantoevallig de
dienstdoendeambtenaar.Die

'hecht aan regeltjes' en deregeltjes
willen dat ik buiten de gemeente

Heerlen woon en dusin de
gemeenteHeerlen geen

stempeltjes te verwachtenheb.
Maar de ambtenaar geeftwel

inlichtingen aan niet-ingezeten. Hij
weet zeker dat depolitieburelen in
\ Amstenrade gaarneen naar

hartelustzullen stempelen.

Hetpolitiebureel in Amstenrade
staataleen helepoos leeg, zegt een

schoffelende medemens, wijzend
op hetopvallend leegstaande

gebouw. Maar in Schinnen is de
politievolledigactief, meent hij.

Op naar Schinnen. Het landschap
is schitterend, maar ikkrijg een
beetjeklamme handen:'ikmoet

toch ooiteen eind maken aan deze
uitgelopenmiddagpauze. Zoklam,

dat ik debenzinemeterniet in de
gaten houd.

In Schinnen, u raadt het, staat het
politiebureau leeg. Maar op
bepaalde uren op maandag,

woensdag en vrijdag is depolitie te
raadplegen in het gemeentehuis.

mm

Het is dinsdag.

'U moet inBeek zijn', zeggen ze in
Schinnen.

Westwaarts maar weer.

De politie-ambtenaar inBeek
mompelt iets over 'flauwekul in
Heerlen' en zet hetfelbegeerde

stempeltje. Ik berg het formulier
zorgvuldig op, zodat het niet uitde

auto kan waaienof gestolenkan
wordenen gawelgemoed op weg

naar mijnwerkplek, waar ik, zo
stel ik met klam voorhoofdvast,

flink te laatzalkomen.

Op deafritvanaf de autoweg
stottert deauto even heftigen
geeft het danop. Het bewijs is

geleverd dat hij zonder benzine in
detank niet loopt. Ik barst in

snikken uit, metvan die lange
uithalen, want niemand hoortme

toch - iedereenraast voorbij.
ledereen moet op tijd terug zijn

van middagpauze.

Als ik detranen gedroogd heb,
tracht ik toch de aandachtvan

voorbijgangers tetrekken.

Een taxichauffeur ruikt lont en
stopt. Hijrijdt me naar een

benzinestation en terug; helaas
heb ik nietveel geldop zak - zie
boven - nietgenoeg voor èn de

benzineèn detaxi. Jekuntook te
veel eisenvan een mens. De

taxichauffeur ziet de tranen weer
opwellen in mijn weerlozekijkers
en besluit dat hij in dit gevalvan

ernstige overmacht en veel domme
pech, van betalingafziet

Dank, dank, dank.

Het is een gewone doordeweekse
dinsdag.

Op dekrant zie jeze denken: die
houdt tegenwoordig ook lange

middagpauzes.

In de oppikzone staat een HAP-
bus, zo eentjevan het formaat bi-
bliobus. Hier kunnen devrouwen
rustig eenkop soep ofkoffie drin-
ken, douchen, een broodjeeten,
spuiten ruilen en condoomsko-
pen. „Die kosten een kwartje per
stuk, dat is inkoopprijs."Regelma-
tighoudteen dokter gratis spreek-
uur, eens per veertien dagenkomt
hetCAD op bezoek.

Waarom die bescheidenrol van het
CAD? „We zijn een prostitutiepro-
ject, geen verslaafdenproject. We
bieden devrouwen een veilige
plek, datstaat voorop," zegt Van
Keulen. „Natuurlijk, bijna tachtig
procentvan devrouwen is ver-
slaafd. Maarer zijn ookvrouwen
bij diehun Wehkampschuld moe-
ten aflossen ofvan wie de man in
de wao zit. Sommigevrouwen
staan hier omdat ze snelveel geld
willen verdienen, anderenzijn be-

baar. Er zijn zichtbaar verslaafde
vrouwen bij, maar de meesten
ogen goedverzorgd en gezond.

Het is een druktevan jewelste.De
klanten rijden niet de heleroute
van 2,5 kilometer, want dat zou te
veel bezinekosten. Zerijden langs
devrouwen en draaien ter hoogte
van deSuperdoe. En weer terug en
weer heen. Totdat dekeuze is ge-
maakt.

Nftg voor acht uur staan zeker zes
auto's op de afwerkpleken dat
worden er in de loop van de avond
niet veel minder, alhoewel Ajax en
deregen nietechtbevorderlijk zul-
lenzijnvoor dezaken.

De rol van deplaatselijke politiek
is wezenlijk, onderstreept oók Van
Keulen. „Nu Van Thijnweg is, zie
jein Amsterdam eindelijk initiatie-'
ven van de grond komen. Maar in
Groningen noteert de burgemees-
ter bij wijzevan spreken hoogst-
persoonlijkkentekens vanklan-
ten."

Toch is de situatie de laatste jaren
aan hetverbeteren. Rotterdam
heeft een gedoogzone methuiska-
merproject en krijgt straks een
afwerkplek, voor Den Haag geldt
hetzelfde. Nijmegen heeft sinds
kort ook een gedoogzone. De Arn-
hemse politiek daarentegen heeft
na uitvoerige discussie een nega-
tiefoordeel geveld. "
Natuurlijkbestaat deprostitutie
bij de gratievan de mannen dieer
gebruikvan maken. Veel mannen.
„Vaak zeggen ze tegen hunvrouw
dat ze even naar het café gaan,"
zegt Van Keulen.

Vorig jaarbenaderde het HAP de
klanten met aidsvoorüchting. Dat
gebeurdein een shop met gratis
snacks en porno. „De meeste man-
nen zijn gewoonaardig en nor-
maal," zegt Van Keulen. „De
mannen gaannaar de hoeren om-
datze daar sex kunnen hebben
wanneer ze maar willen.Waar-
schijnlijkvinden ze het bovendien
spannend enwillen ze aparte din-
gen doen."

Ajax heeft met 2-0 gewonnen van
Europacuphouder AC Milan.Een
sportiefhoogtepunt, dat gevierd
moet worden. Voor heel wat man-
nen is dat een prachtvan alibi. „Ik
ga nog even een pilsje drinken."

gonnenom iets spannends te bele-
ven."

Het HAP is nietvoor een softe be-
handeling. „Er zijn ookvrouwen
bij dienietvan hunverslaving af-
komen of die een incestverleden
hebben.Maar we zien ze niet als
slachtoffers. Ze zijn zelfverant-
woordelijk, te moeten er zelfhet
bestevan zien te maken. Daarom
luisteren we goednaar waar de
vrouwen behoefte aan hebben. Re-
cent is hier nog een telefooncel
neergezet, voor als debus er niet
is."

Met een half miljoen gulden per
jaar moet Van Keulen rond zien te
komen. Daarvan heeft ze vijf pro-
fessionele hulpverleners in dienst
en vier chauffeurs die debus elke
dagnaar de Europalaanrijden.
Ook helpen zes vrijwilligers in de
bus. „Die doen hetprima, maar ei-
genlijk is dit geen werkvoor vrij-
willigers: Maar financieel kan het
nietanders."

Op een gemiddelde avond rijden
tweehonderdklantenrond en
staan 38 hoeren aan de Europa-
laan. „In hetweekeinde zijn het er
tien minder. Dan zijn veelklanten
waarschijnlijk gebonden aan hun
gezin.De maandag is een topdag,"
grijnstVan Keulen.

In 1986waren er nog maar 22 vrou-
wen, maar na een flinke groei is de
groepnu vrij stabiel. Door het op-
jaagbeleidin Amsterdam komen
daar nogal watvrouwen vandaan.
„De vorige zomer stondener hier
ineens tachtig. De afgelopen maan-
denheeft zich dat gelukkig niet
herhaald."

Jaarlijks verkoopt het HAP ruim
45.000 condooms.Dat duidterop
dat in de gedoogzone een miljoene-
nomzet wordt gemaakt.De drugs-
wereld is daarom nadrukkelijk
aanwezig. Handelen mag niet,
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Utrecht leert Heerlen
hoe je hoeren gedoogt

vrijuit
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CURSUSSEN*^OPLEIDINGEN lg_
Dè exportmanagementcursus van Nederland op post-HBO-niveau is

inmiddels in vijfjaar tijd uitgegroeid tot een modulaire leergang 'Export
Marketing Management, die wordt aangeboden dooreen samen-

werkingsverband van tien hogescholen, waaronder die van Heerlen,
regionale Kamers van Koophandel, waaronder die van Heerlen/Maastricht,

Fenedexin Den Haag en E&M Export en Marketing inRotterdam.

Leergang
Export Marketing Management

modulair
De leergang is bedoeld voor perso- Tevens wordt het samenstellen van
nen die verantwoordelijk zijn, of de scriptie, de afstudeeropdracht in
worden, voor een systematisch de vorm van een aan de eigen
exportmarketingbeleid en diezowel werkomgeving gerelateerd export-
beleidsbepalend als op uitvoerend marketingplan, begeleid,
niveau internationale bedrijfs-
activiteiten ontwikkelen, begeleiden De start is 7 november a.s. en de
en uitvoeren. Deelnemers zijn leergang omvat, afhankelijk van het
afgestudeerd in het WO of HBO of aantal gekozen modules, minimaal
hebben een vergelijkbaar denk- en 21 bijeenkomsten (kosten ’ 3.000,-)
werkniveau. Er vindt een sterke en maximaal 34 bijeenkomsten
koppeling van detheorie aan de (kosten ’ 4.500,-).
eigen praktijk plaats.
Tijdens de colleges wordt de theorie Voorafgaande aan de start van de
behandeld en worden per project- leergang wordt op 10 oktober a.s.
groep diverse praktijkopdrachten een informatie-avond georganiseerd
uitgewerkt. in Roermond.

Voor een uitgebreide brochure met een inschrijfformulier voor de leergang
en/of voor de informatie-avond kunt u contact opnemen met:

STICHTING EXPORT MANAGEMENT DEVELOPMENT
LIMBURG

mevrouw Gerry Gulikers telefoon 043 - 288472 fax 043 - 211277

M■:.£:&:::yy . ■ ,:: ■yyyyyy ■:■::**:*:■

Hogeschool Katholieke Lee fe n
>:.:.:.:.:.y .S:*:ÖS:

VOOROPLEIDING DANS MAASTRICHT
DANSACADEMIE BRABANT - TRICHTER COLLEGE

iL HOU JE VAN DANSEN?
V 'KOM NAAR

m ifl * ONZE AUDITIE!

De auditie vindtplaats in de studio's van devooropleiding in het Trichter College,

HUP jB ■ Voor de auditiekomen jongensen meisjes in aanmerking die nu in de groepen

_Jfjj___ Aanmeldingen nadere informatie: Mar ja Ronda, telefoon (043) 21 59 05.

J ~

AMBI/PDI-opleidingen
- Praktijkdiploma Informatica 1 en 2

- Basisdiploma AMBI HG.
- Databeheer HB.- Analyse en Ontwerp HS.
- Software Engineering HP.
- Exploitatie en Beheer HX.
- Systeembeheer Novell MN.I- Praktische Telematica MC.4
- Specialist C ++
Cursusplaatsen: Heerlen, Eindhoven,
Den Bosch, Tilburg, Breda, Rotterdam

Voor gratis brochure onderstaand) bon ongefrankeerd opsturen no<":
CCO. Antwoardnumnwr 33,6400VC Hterlin
el bel 045-717600, fax 045-742738
dhr/RW.
ooVts: " J
poste: plaats: \

opl.: tiltfoon:

W ..,£;;!!. :i:;:iS:;:;ll;:|-;:|

EDRIJFSHOGESCHOOL KATHOLIEKE Lï iGEN
voorheen Limburgse SPD-opleidingen Brouwers

"~~~~~"—""■"""""■* De cursussen Basiskennis boekhouden, PD
BKB, PUB, MBA, LOONADMINISTRATIE Bo Moud_"m"**■ i__\!^^^_den

* gegeven MET EXAMENGARANTIE !
CPQ i,a CEPTIFICEDEND AA Voor meer informatie en een gratisprospectus
»rt# i '*-*, vbri irtvsKEHu mm Mtó/e;i metonzemetjewei.kers o77-520440. of'ol3-394333 (tijdens dekantooruren) ofschrij-NIMA A/B, ven naar Antwoordnr. 909, 5000 VB Tilburg.

KORT HBO MARKETING MANAGEMENT
AVOND-HEAO m

(ACCOVSTASCY. BEDRIJFSECONOMISCH, COMMERCIEEL) Xw^^^^aXAANGEWEZEN

MANAGEMENT, 1 "^onderwijsinstelling
MANAGEMENT ASSISTENT "^^^uvevi e\f ma a VTBtf*iiT uniro\M/.\rr\ city* »n De Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen is (voor zover het onderwijs

/ï„_jX__/v, mAAAfKiVrti, KVbKMUWUy lyiltAK.Lt onder de reikwijdte van de wet valt) aangewezen op grond van de Wet Hoger
VENLO* WEERT, ÏZÏNOHOVEN onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, erkend door de Minister van

Onderwijs enWetenschappen op grond van de wet op de erkende onderwijsin-
——«—■«"——_— stellingen en behoorttot de Stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland.

ï■:■■■■■■■ ■■:■■■■■■

(Brom)fietsen
;;:: : : ; ■■; : :: " : : ■: -

Opruiming fietsen dus
nu klokactie

Van 8.00-10.00 uur 40% korting
van 10.00-12.00 uur 35%korting

Daarna 30% korting
Deze aktie geldt alleen zaterdag 17 september.

' Tweewielerspecialist Math Salden, Limbricht.
PEUGEOT SV 50 Garros
bromscooter, spec. prijs
’3.995,-; Occasion: Zip
snorscooter ’3.195,-, als
nieuw. Nieuwe Giant collec-
tie 1995 voorradig. Twee-
wielers Jan Rekers, Hoens-
broek, 8 045-212537.
Te k. SNORFIETS Citta Gi-
lera, bwj. '93, nieuwst., pr.
’1.350,-.® 04750-22553.

Te koop YAMAHA DT, i.z.g.
st., bwj. '89, met spec. ge-
spoten tank, a 04407-2297
Te koop PUCH MV 50 1972,
Zundapp 50 1964, t.e.a.b.
045-275108.

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

Braderieën/Markten »

Snuffelmarkt Mccc Maastricht
Zaterdag 24 september 9-17.00 u.
Zondag 25 september 10-17.00 u.

Huur een kraam f 45,- p.d. Bel 01640-57521.

Doe mee!
Hubertus jaarmarktte Gulpen op 5 nov. a.s.

Te huur marktkraam a ’ 50,-
Tel. 04450-2428, na 18.00 uur.

Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten: zo. 18 sept.
Limbricht; zo. 25 sept. Merk- 'stem Dld.; zo. 2 okt. Berg en
Terblijt; zo. 9 okt. Übach o.
Worms. Inl. 045-324112.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur diverse SPRING-
KUSSENS met toezicht.
Bert Gillissen 045-318734

Kerstmis
Te koop volle KERSTBO-
MEN 1,5 tot 2,5 mtr. hoog,
evt. met grond. Telef. 040-
-833988.

Landbouw en Veeteelt i j

Verhuisbericht
Mestrecycling Stassen BV i

Per 12 september a.s. nieuw adres:
Dr. Nolenslaan 145 a, 6136 GM Sittard.

Nieuw telnr. 046-515515. [
BETACAL-FLOW / ZUIVERINGSSLIB / DRIJFMEST / :

GRATIS MESTINJECTIE.
Tuinmachines- bladblazers/zuigers- houtversnipperaars- composteringsmachines- zitmaaier met perfecte

grasopvang- freesmachines- tuintraktoren
nieuw en gebruikt
Lozeman

Tuinmachines
Lottum b.v.

Markt 14, Lottum.
04763-2341.

Landbouwers opgelet
krachtvoer van eigen bedrijf

C.C.M.
voor het dorsen en het

malen van c.c.m.
04406-40082

{|pei"fontaïne
Tevens nog mais te koop

gevraagd voor c.am.

Geachte veehouders,
Wij bieden ons aan om met onze nieuwe John Deere 6910
hakselaar, 4,5 m brede rijonafhankelijke maisbek, uw mais

te verhakselen. Met de meest geavanceerde hakselaar
krijgt u

de beste kwaliteit voor een
scherpe prijs!

Tevens ook voor grashakselen

gnm nm :=r
" zand & grind

Gulpen, 04450-1603 Heerlen.
ONDERDELENBANK. Te
04493-2715.
Te koop jonge LEGKIPPEf
en mestkuikens, 14 dagei
oud. Vaesrade 43, Nuth
Telefoon: 045-241284.
Te koop SNIJMAÏS. Tele
foon: 04744-2100.
PAARDENSTALLING me
weidegang, geheel verzorgi
en gebruik buitenmanege
Eikenrade 8, S 04451-1257
In prachtige omgeving
ruime PAARDEBOXEN mcl
gebr. v. mooie buiten- ei
binnenbak. Tel. 045-23253)
of 245610, Kersboomkens
weg 66, Wijnandsrade.
Te koop SNIJMAÏS in Doen
rade en Roosteren. Telefooi
04492-1964.
Te koop Vh paards TRAI
LER, ’4.000,-. De Steeg 13
Schimmert.
Te k. 5-jarige VOS-RUII\
zeer goed bereden, lief ei
betrouwbaar, ’ 7.000,-
Telef. 045-311448/312834.
Te., koop 3 hectare SNIJ
MAI'S, omgeving Sittard. Tel
046-517029.
Te huur PAARDESTAL
LING met weidegang. Telef
045-442629.

I. UTB TRAKTOR Fiat 65 pk,
met stuurbekr., vr.pr.- f5.000,-. Tel. 04407-1852.

n Te k. KERSTBOMEN Omo-, rica, Abies, 500 stuks, plm.

' 2.50m. Tel. 04950-37258.
7. Te koop recreatie PAARD

voor de ervaren ruiter, dra-
- ver, 1.60 mtr. ruin, 5 jr., bruin,
"J bereden. Tel.: 04498-57753.
>. Te koop 3 ZOOGKOEIEN

met kalveren. Tel. 045-- 455030 na 19.00 uur.
l' Te k. 5-jr. MERRIE, 1.30m.,
n licht betuigd; 2/2 jr. merrie
6 1,35m. Tel. 046-520601.
!■ Te koop Hampshire Dawn_ SCHAPEN ooien en lam-
7. meren en minipony (merrie).
n Tel. 045-253045.

Te koop gevraagd TRANS-, PORTBAND, plm. 5 mtr. Tel.
' 045-253045.

' New Forrest PONY, 1 jr. met- papieren. Tel. 046-335210.
n' Te koop 0,50 ha SNIJMAIS.
-. Tel. 04451-1816.
- Te koop 7 ha. zware SNIJ-
|. MAÏS. Tel. 045-728936.
I- Te k. mooi Haflinger MER-

RIE veulen met papieren.
I Tel. 04750-34596.

■" Te koop SNIJMAÏS. Tele-
foon 04498-53163.

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen van
zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o.a.

brandkasten, dossierkasten, tekentafels, flip-overs, white-
borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER !!!
Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokasten,

burostoelen, buro's enz. enz. Alles tegen kostprijs.
ALLES UIT VOORRAAD !!!

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. S 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, zajo.oo-16.00 uur.

Limburg College
INSTITUUT VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN EN BEDRIJFSCURSUSSEN

Begin september starten de mondelinge avondopleidingen te
Maastricht, Sittard, Roermond, Venlo en.Weert voor:
MAKELAAR ONROERENDE GOEDEREN
Dit is de opleiding voor het officiële SVM-diploma

tevens SPD-staatsexamen

Informatie, brochure en inschrijfformulier bij drs. S.J.M. Brouwers, tel.
04408/2675, fax 1290. U kunt ook schrijven aan: secretariaat Limburg
College, Gloriët 9, 6247 BB Gronsveld.

Met onze management-
opleidingen
communiceert u beter |

gqF^JfijBEDRIJFSOPLEIDING EN _y
_________! talen - automatisering - management/communie**1

0 (045) 712106
-4

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,

Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.
Spoor kantoormachines, Bocholtz. Telef. 045-443961.

Aanbieding
Kantoorstoelen

vb. Rock II Za ’ 165,-
Armleggers ’ 50,-

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.
Te koop Hovuma PALLET-
STELLING in prima staat,
staanders 365x90 ’95,- p.
st. 465x90 ’ll5,- p.st. leg-
balken 270x10 cm ’32,50 p.
st. Rockmart, Kissel 46,
Heerlen. Tel. 045-723142.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. s 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S,
met garantie, grote sort. v.a.
’95,-. Meer dan 25 jr. TV-
Occasions centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips/Blaupunkt. Ra-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide.S 045-213432.

Radio e.d.
Nieuw: Sony VERSTER-
KER "570 ES" van ’1.200,-
-voor ’500,-; Philips boxen
"FB820BL" van ’1.600,-
-voor ’650,-. Tel.: 045-
-742880.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.
iVakantie en Rekreatle

Div. Vakantie/Rekreatie

Heerlijke betaalbare
najaarsreizen

8 dg Salzburgerland v 25/9 hp, interes, excurs ’ 595,-
-8 dg Wenen e.o. v 1/8 en 29/10 hp m. Ned. gids ’ 715,-
-8 dg Gardameer 2/10 hp m. Venetie/Verona etc ’ 615,-
-7 dgLourdes 3/10 hp bezoek Nevers/Gavemie ’ 680,-
-9 dg Cote d'Azurv 7/10 hp m. heerl. excurs ’ 850,-
-10 dg Herfstspec. Costa Valencia/Gandia 14/10 ’ 595,-

Bel en reserveer direkt voor zon onbezorgde vakantie
KRISTAL REIZEN 073-131491 of 04103-4500.
i

huppeldepupje
op stap met een

clubje
Huur een 9-pers. busje

v.a. ’ 94,- p.dag mcl. BTW
en 100 km. of ’658,-p.

week mcl. 1000 km.
Autoßent Bastiaans,

Spoorsingel 50, Heerlen.
Vraag prijslijst: 045-724141.

Campers
Te huur -bij Sijstermans: 4-6
persoons CAMPERS v.a.

’ 900,- per week all-in. S 045-
-216476-04492-3311.
Te k. fabr. CAMPER VW-LT,
4 pers., inb. '87, geh. compl.,
60 dgnkaart. a 04498-53397.
Te k. 4-persoons CAMPER
in perf. staat, 60 dagen kaart
APK 4-95, vr.pr. ’27.500,-.
Telef. 046-754416 tusser
18.00-20.00 uur.
Te koop camper op MER-
CEDES. Bwj. 1980, 135.00C
km, 5-pers., v.v. alle extra's
w.o. douche, boiler, luifel etc
etc. Nw.pr. ’130.000,- vr.pr

’ 32.500,-. Tel. 045-753774.
Te koop STROOMAG
GREGAAT Endres Robir
R650 fluister, 1 jr oud. 045
723344 na 18.00 uur.

Waddeneilanden
TERSCHELLING. eiland
van rust en natuur, comfor-r tabele royale appartemen-
ten en luxe nieuwe stacara-

■ vans voorz. v. douche, toilet; + ktv voor 2 tot 5 pers., v.a.

’ 300,- p.wk. S 05620-2321.

Duitsland
KAPELLENHOF Weingut er
pension, Klotten bij Cocherr
aan de Mosel, 15 luxe ka
mers douche, wc, zeer goe
de keuken, h.p. 45 DM p.p. E
00-49.26711261 voor ml
045-411668.

MASSALE J
UITWERKOOP! 1
ÏOP^2--i Va" Voor |*" Tenten
Huttent dubbeldakskatoen v.a. ’ 99,- ’ 79,-
Grote 6 pers. bungalowtent ’1.675,- ’1.035,- m
Wintervoortent "Alpine" ’ 525,- ’ 319,-
Bijzettent "Bersa" ’ 345,- ’ 239,- i
Diverse voortenten vanaf ’ 399,- ■

Campingmeubelen I
Relaxstoel La Fuma ’ 299,- ’ 199,- V
Regiseursstoel 4 stuks ’ 119,- ’ 80,- I
Hangmat mcl. frame ’ 69,95 ’ 34,- 1
Kooktafel ’ 189,95 ’ 63,95 J

Gasartikelen I
Rolkachel 4000 W’ 299,- ’ 239,-
Gaslamp ’ 64,95 ’ 49,95 I
Gascomfort 2 pits ’ 67,50 ’ 52,50 1
Koelbox Electrolux RC 1600EG ’ 538,- ’ 359,- 1

Diversen
Antenne mcl. versterker ’ 69,95 ’ 35,50
Bagagedrager ’ 49,95 ’ 23,95 i
Rugzak f 69,95 ’ 31,95

i M^evv\esnU\ i—^ i

A HANS STSS^nrVj
___^__ leverancier van kampeerplezier 1

De Koumen 148 HOENSBROEK Tel.: 045 22 42 00
(naast van Melick party service) __

N-Holland. Te h. vak.won., 4 kamers in
■de oude binnenstad ENK-

HUIZEN N.-Holland aan het
IJsselmeer. Bespreek op tijd!

f' 502280-13791/02280-13988.

Luxemburg
LUXEMBURG prachtig gei
vak. woningen te huur ti
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

n Caravans/tenten

l Ridderbeks
Extra veel aanbiedingen

"' Met de grootste collectie vouwwagens van Limburg:
Trigano, Europa-Camper en Tago

Officieel dealervan ERIBA en HOME CAR caravans.
Tevens een ruime keuze in occasions.n Allemaal toppers in prijs en kwaliteit! Tot ziens

'" in KONINGSBOSCH, het is beslist de moeite waard.
Prlnconha?" Ifln «? 04743-P213 lid BOVAG.

"De kop is eraf..."
n Natuurlijk niet letterlijk, want daarvoor
n zijn ADRIA caravans veel te fraai van vormgeving-
i- Wat wij bedoelen is een

_
grandioos voordeel bij

1 Adria
->" U kunt nü voor een bijzonder aantrekkelijke prijs

-zolang de voorraad strekt- een ADRIA aanschaffen'
die deze zomer in de verhuur is geweest.
U begrijpt het al: dekop is van de prijs af!

Reageer dus zo snel mogelijk.
Bezoek deAdria-dealer in uw regio:

R. Moonen Caravanning, Trichterweg 27-29,
Treebeek-Brunssum. 045-211146.

Adria Caravan Promotie Nederland: 078-18Q1Q0>^
CHATEAU &
HOMECAR
Nu onze ex-verhuur-

caravans in de aanbieding
met duizenden guldens

korting.
RALON, Brommelen 58A,
GEULLE. Tel. 043-645079.

Te huur overdekte CARA-
VANSTALLING te Heerlen,
pr. ’425,-. Telef. 045-
-216476/0032-89.722307.
Te h. boot- of CARAVAN-
STALLING, buiten, ’175,-.
Tel. 045-415330.
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Sta-
tionsstr. 44. g 04408-1251.

IVoor REPARATIES en
schaderegelingen Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade, 04492-
-1870.

\ DUIZENDEN guldens voor-
deel op onze ex-verhuur ca-

l ravans. Geheel compl. mcl.

'■ voort., res.wiel, opstap enz.

(Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
04492-1870.
STA-CARAVANS. Echt ner-
gens zoveel keus, nw. en
gebr. alle merken, ook hou-
ten chalets. Fin. en mr. mog.

f Kom en overtuig uzelf. De
Bergjes Caravans Schaaps-_ brug 2, Roggel, 04749-5079.

" Groot AKTIE-FESTIJN
_Jamet Vouwwagens 1995,
il. nu tot ’1.261,- voordeel,
e Hans Stassar, De Koumen

148, Hoenbroek. Tel. 045-
-~ 224200 (naast van Melick

Partyservice).
" Naseizoen OPRUIMING ca-_ ravan, voortenten. 50 Mo-~ dellen op show sterk afge-

prijsd. Diverse voortenten
bijna V 2prijs. Ned. grootste
en voordeligste adres. Theo
Stet BV Eindhoven. Bel 040-
-482945.
Te koop i.z.g.st. caravan
CHATEAU Cantara '88, 4
mtr., voort., luifel, eindkeuk.,
ringverw., Alko stabil., enz.,
pr. ’ 12.000,-. ® 045-312826.

PAK uw VOORDEEDenkele Nederlands 'm
populaire 1994 f^Beyerland verhu"'
vans, geheel oomple j„ji
maximaal 6 weken "?' i
met een voordeel j
’2.000,- tot ’3.000,' |
de nieuwprijs. Tevens ,
se verhuur Raclet *°j
gens, zeer scherp 9J
Nog enkele 1994 %
Beyerland shov^met aantrekkelijke ko<*
Een groot assortirnen .
bruikte tourcaravans j
’1.750,- en °>%vouwwagens v.a. 'j,
Wees er snel bij enn,V
uw voordeel bij De o|a 1
ravan. Dr. NolenslaaJ f
md. park Nrd. Sittard-
-513634. Dond. koopayo%i
Uw eigen CARAVA^LING. Een speciaal ° ipen caravanhoes
degelijk materiaal va
nenuit ventilerend, j
schermt uw 'kostbaav
tegen schadelijke '^\j
zoals vervuiling, diej»,
inbraak, aantasting °° 're regen, algengroe'.
kleuring, uitdroging *
kitnaden en rubberS 'j.

schadiging van lak en w
Voor iedere opbo^,
verkrijgbaar v.a. ’ l6 p$
de echte vakhandel,
de . Caravan, Dr. Wf.141, industriepark Nrp-jP
tard. Telef. 046-s
donderdagkoopavojid^^
Te koop enkele STA J
VANS staande op c/3Mooi Bemelen. Inl. \*3, Bemelen. 04407-132 M
TOURCARAVAN j*
445 Comtesse, vaste
en toilet met kachf^
douche, bwj. '93, lu" H»
reg.bewijs, ’ 16.500,'' ,
weg. Tel. 045-323178^)
Te koop CARA^É |P
460 Bamba bwj. '9

B ljbeschad., 4-5 pers., J
stapelbedjes, wa,
voort., geh. corrfc j
f 8.900,-. Tel. 046-75jJ^/

zie verder pagi"a
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daags na de Duitse tegenaanval op 20 september 1944 " De Duitse graven bij de kapot geschoten kerk van Mid-
delaar

Eerst even naar devijand, bang in-
gegraven bij Middelaar.Op de
vooravond van 17 september 1944
krabbelt korporaal Wilhelm Lin-
gen van de4e compagnie, bataljon
Nickel, in zijn dagboek: erg plezie-
rige dag.Luchtalarm om 20.30 uur.
ln een kelder geslapen. Ik in het ene
bed en twee vrouwen in het andere.
De moeder had er geen moeite mee
als ik bij dr dochter zou gaan lig-
gen, maar ik heb me dit genoegen
toch maar ontzegd.

wordt ten westen van Arnhem ge-
dropt en moet de drie bruggen
over deRijn scheurvrij in handen
zien tekrijgen.
Tegelijkertijd moeten de 6.695
'Screaming Eagles' ofwel deAme-
rikaanse 101ste luchtlandingsdivi-
sievanaf Eindhoven elf bruggen
veroveren. En de82ste, eveneens
Amerikaanse luchtlandingsdivisie
krijgt als voornaamste opdracht
hetvrijmaken van deWaalbrug in
Nijmegen.Plus debruggen vanaf
Grave, Mook tot Nijmegen.

Een dag later moppert de kuise
korporaal: spoedalarm. Parachu-
tisten landdenin de buurt van
Goch enKleef. Snel in volle bepak-
king en per truck om 19.00vertrok-
ken in derichting vanKrefeld. In
een schuurslecht geslapen.

door

HANS
TOONEN

kost 5334 geallieerdenhet jonge le-
ven. De Duitse prijs voor 'Market
Garden' komt neer op tienduizend
man.
Angsthaas
Treurige cijfers die gelukkigvlees
en bloed krijgen in 'In Swaeren
Noodt', een voltreffer van een boek
over de benauwdebevrijding van
Mook, Middelaar en Molenhoek.

Terug in het spoor van Gerrit
Thijssen, die in het hoofdstuk
'Beelden dienooit verdwijnen'
grinnikend noteert dat de op hun
hooizolder verborgen Duitse sol-
daatWeber met de dag nerveuzer
wordt. Schiet me maar door mijn
hand, dan kan ik tenminste naar
het veldhospitaal,kreunt de angst-
haas vlakvoor 'Market Garden.

Bevreesd voor devolkswoede na
debevrijding duiktde 'foute'
Mookse burgemeester Sengers al-
vast onder. Maar binnen een week
sluitPiet Kanters, commandant
van deondergrondse, debange
burgervader op.

Met een witte zakdoek veilig uit de
broekzak gaat Gerrit met twee
Middelaarse kameraden een kijkje
nemen in Mook, die 19e septem-
ber. Bij de boerderij van 'Bert van
't Broek' (=Bertje Hendriks) liggen
twee Amerikanen te dutten tegen
hun mitrailleur. „We zijn dus be-
vrijd," noteert Gerrit jubelend.

En inderdaad, Mook loopt uit.
Zwaait naar deAmerikanen. Ver-
gaapt zich aan hun lichtlopende
laarzen. Gerrit en zijn kameraden

het volDuitsers gepropteReichs-
wald, hangt danweer een dreigen-
destilte, i

Tegen half twee, diezelfdezonnige
zondagmiddag, spikkelt de hemel
zwart van parachutisten.

Menselijk
Dat 'Market Garden' ineens als
manna uit de hemel dwarrelt, daar-
van hoortGerrit Thijssenen de
rest van Noord-Limburg pas maan-
denlater.

Wat vijftig jaarna debevrijding
opvalt, is het invullen van de wer-
kelijkheid achteraf. Begrijpelijk,
want hoe wist GerritThijssen nu
dat hij diezeventiende september
ooggetuige was van de grootste
luchtlandingsoperatieuit de ge-
schiedenis. Geenramp; juisthet
ontbrekenvan de grotere verban-
denmaakt zijn getuigenis, vastge-
legd in 'In Swaeren Noodt', bijzon-
deren boeiend. Want zijn ervarin-
gen geveneen menselijk gezicht
aan de cijfermatige opsomming
van deze militaire inzet.

Nu is de geallieerde inzetvooral
voor 'Market' en 'Garden' indruk-
wekkend geweest. Dik 20.000 man,
330 stuks geschut, 511 voertuigen
worden door bijna 5000 (zweef)
vliegtuigen 'los gelaten' om binnen
achtenveertig uur Arnhem te be-
vrijden. Van daaruitmoeten de
bevrijders doorstoten naar het IJs-
selmeeren het westen van Neder-
land.

Nu mee naar de notitiesvan Gerrit
Thijssen, net 24 en die 17de sep-
tember met derest van Middelaar
braaf naar de hoogmisvan tien uur
in de St. Lambertuskerk. Tegen het
eindevan de mis horen we gebrom
van vliegtuigen. Het gebrom wordt
steeds luideren luider en uiteinde-
lijk is het 20 hard datje hetkoor
niet meer kunt horen. Als het lijkt
dat de bommenwerpers boven
Groesbeek zijn, klinken er opeens
harde knallen. Groot tumult in de
kerk. ledereen beseft het: er wordt
gebombardeerd, en dichtbij.

Nog voordat pastoor Vleugels kan
laten weten dat hij het 'ite missa
est' maar tot na de oorlog uitstelt,
is dekerk leeg.

1944-1994
50 jaar
bevrijding

gaan meteen mee tot Molenhoek,
waar ze doorKanters worden inge-
lijfdbij zijn Orde Dienst-peloton.
Als deavond nadert, staat de weg
terug naar Mook onder hoogspan-
ning. Niet één Amerikaan ligtnu te
dutten. Gerrit hoort ze reppen over
'Germans'.En besluit terug teke-
ren naar 'veilig' Molenhoek.

Een dag later is het oorlog. Kampf-
gruppeHermann schiet vanuit het
Reichswald op Plasmolen. Mook
staat in brand. Drie dagen later
landthet 325eGlider Infantry Re-
gimentbij Overasselt. Samen met
540Poolse para'srukken deze
Amerikanen op naar het front bij
Plasmolen enMiddelaar.

Klompen
Intussen is Gerrit Thijssen met zijn
kameradentoch terugnaar Mook
gedirigeerd om de al op 20 septem-
ber gedodeburgers eindelijkop
een platte kar te laden. Boer Thijs
Wellens isde eerste van de acht
omgekomen Mokenaren diehij op-
tilt.Bij het kapot geschoten ge-
meentehuis liggen de lijken van
zeven Duitse soldaten tegen een
berg schoenen. Gerrit verruilt toch
gauwzijn doorgesleten klompen
voor deze stappers.

Op 3 oktober verstart het front. De
evacuatie in Noord-Limburg be-
gint.

Gerrit Thijssen blijft in bevrijd
Molenhoek.Afen toe schriktmen
opvan bijvoorbeeld het Duitse
bombardementop Malden op 29
november. OfmetKerstmis als een
stomdronken Candadees doorhet
glas&lood-tafereel van de Paters-
kerk in Molenhoek schiet.

Veritable
Op 7 februari krijgt GerritThijssen
van zijn 0.D.-commandant Kan-
ters te horen dat een dag later de
operatie 'Veritable' begint, be-
doeld om ineens door te stoten tot
minstens achterDüsseldorf. 'Veri-
table' begint om vijfuur 's morgen,
zo belooft Kanters.

En waarachtig, precies om vijfuur,
dieBste februari, schietenalle ka-
nonnen op de bang ingegraven
Duitsers in hetReichswald. Vijf
dagen later is er vanuit de dik be-
boste heuvelrug geen gevaar meer
te duchten.

Als Gerrit Thijssen terugkeert in
Middelaar, ligt zijn dorp geheel in
puin. Niet één huis is ongeschon-
den.

Bij het geruïneerdekerkhof, op
ongewijdeaarde, zijn negenverse
Duitse kruisen.
Ook denaam Weber staat op een
kruis.

lets verderop gaapt de hooizolder
van GerritThijssens ouderlijke
huis wijdopen.

Het boek 'In Swaeren Noodt' is
verkrijgbaar bij de Heemkunde-
kring De Grenssteen, Mook.Prijs
’45. Tel:08896-2101.De leBritse luchtlandingsdivisie

Over Middelaar, Mook en Plasmo-
len, drie dorpen in de schaduw van

1Deze week verschijnt de 54ste editie van de
postzegelcatalogusvan de vaderlandse

Postzegelhandelaren. Hét spoorboekje voor filatelisten.
de emissieging de eerste beurs van telefoonkaarten

vooraf. Veel publiciteit voor een verzamelwoede, die
°lgens liefhebbers meer daneen gril is. De toekomst zal
leren of de cards, de gekartelde postzegels echt gaan
beconcurreren. De aanschafkosten kunnen eenrol

sPelen, want voor verzamelaars zijn het voorlopignog
alleen niet gebruikte exemplaren die 'in' zijn.

Verzamelkoorts kan oprechte filatelist (nog) niet schokken

Verdringt telefoonkaart de
oude vertrouwde postzegel?

DOOR ROB PETERS

\ raa Sof detelefoonkaart de
V^6 vertrouwde postzegel gaat
si>1(jatlgen, ligt wat voor de hand,

(l« e
S met veel toeters en bellen nu

\fy erstebeurs voor telefoonkaart-t^jparders zo succesvol is verlo-
i^. e l fraaie exemplarenvoor

prijzen over de toon-
2ijn gegaan.

\" w°ord is nog open, al legt
Vtg °Precht filatelist toch voor-
t^|ef

'g al elke toevallig vergaarde
Q°nkaart vast opzij.L

telt al zeker vijftigdui-
*fe_ kartofielen'. Het aantal post-
ij ligtvan oudsher
\ en malen hoger, maar is wel
■

LW kaartverzamelaars in de
\5 ereldwordt geschat op zon1 n%en.

■.

'Vv tWee clubs in Nederland
Sd n e lec*en rï°or middelvan1Swr°fessioneel magazine op de

*\w Wor(^en gehouden van alle

!\ e ontwikkelingenen uitga-

at*vi Jfhonderd verschillende
\f^ationale organisaties geven
k orikaarten uit in meer dan

170 landen. In Nederland startte de
PTT in 1986 als eerste met een der-
gelijkexperiment in Zeeland.Tot
1990 werd steeds dezelfde kaart
verkocht. Pas sinds de groteVan
Gogh-tentoonstelling in 1990
kwam daarinverandering. Sinds-
dien zijn eralleen al in Nederland
circa vierduizendkaarten versche-
nen met een eigen opdruk.

Terug naar de filatelie en de catalo-
gus 1995. De NVPH (Nederlandse
verenigingvan Postzegelhandela-
ren) constateert in hetvoorwoord
van de nieuwe catalogus(24 gul-
den) dat depostzegelmarkt stabiel
is te noemen. Dat wil zeggen dat de
afbraak van de prijzen in de afgelo-
pen jareneindelijk tot staan is ge-
bracht. Voor de pur sang-filatelist
nietzo belangrijk, al remmen hoge
prijzen hem natuurlijk wel in het
completeren van collecties. Voor
deverzamelaar/belegger betekent
die ontwikkelingwel iets. Zeker
wanneer hij goed in Nèderlands-
Indië zit, want opvallend is dat de
vraag in Zuidoost-Aziënaar dat
materiaal erg groot is geworden.

Ook oud-Suriname en Antillen
doet het goed. De belangstelling
voor poststukken werkt ook door
naar de eerste dag-enveloppen.De
exemplaren van voor 1950 doen

kaarten geenszins geluid zal wor-
den.

Er zijnin de loop derjaren meer
aanvallen op het filateliebastion
geweest.Streekpostzegels, fraaie
uitgevoerdegelegenheidsblokken
en andere fraai en vooral durerom-
mel hebben nooit een echtebedrei-
gingkunnen vormen. De telefoon-
kaart lijkt meerkans te maken,
maar dat is dan ook mede te dan-
ken aan het feit dat de posterijen
zelfooktelefoonkaarten uitgeven...

Bij dePTT wordt ondanks de pro-
motie van de telefoonkaart, de
postzegel niet vergeten. De jeugd
van debasisscholen krijgt zelfs op-
nieuw dekans dekinderpostzegels
1995zelf te ontwerpen. Op de com-
puter wel te verstaan. Elke school
met het CorelDraw ofPaintbrush-
pakket magdrie doorkinderen
vervaardigde series naar dePTT
sturen. Een juryondervoorzitter-
schapvan Dick Bruna kiestdan
het ontwerp uit. Eerder in 1965,
1976 en 1988 werden kinderteke-
ningen gebruiktvoor kinderpost-
zegelemissies.

Wie de jeugdheeft, heeft detoe-
komst. Al lijkt de telefoonkaart
metpopster meer te passen bij de-
ze snelletijd, dandeviltroos op het
gekartelde papiertje...

# De postzegelcatalogus 1995: bijbel voor altijd honderd-
duizenden verzamelaars van de oude, vertrouwde postze-
gel Foto: NVPH

" Deze in
Denemarken
vervaardigde
telefoonkaar-
tenzijn
voorzien van
grappige
tekeningen. In
175 landen
verschijnen de
laatste jaren
duizenden
telefoonkaar-
ten met de
meest
uiteenlopende
onderwerpen.
Van kunst tot
pin-ups.

Foto: GPD

voor heteerst sinds jarenweer
15%0extra.

De huidige postzegelprijzen wor-
den grotendeels bepaald door de
verzamelaars, denkt de NVPH, en
niet langer door speculanten. Dat
zou betekenen dat defilatelie weer

door een dal is en datmoet straks
in oktober als deinternationale
manifestatie Feapost in Den Haag
wordt gehouden, duidelijkworden
middels een verdere 'gezonde
prijsontwikkeling' en dat maakt
duidelijk dat de(nood)klok on-
danks het succes van detelefoon-
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* Alleen dit houten kruis met gedenksteen herinnert aan
°orlogsslachtoffers van Middelaar. Foto: GER loeffen

Punt van Limburg in ’swaeren noodt’ na mislukte ’Market Garden’Met witte zakdoek op
weg naar bevrijd Mook

fimbwg» dogblocTl vrijuit
Noem 'Market Garden' en jehebt het over Arnhem. Dan duiken
Meteen beelden op van ontredderde Britse para's voor wie de

verovering van Arnhem een brug te ver was.
Reinigen weten dat ook Mook, Middelaar enPlasmolen, kortom

het noordelijkste puntje van Limburg, was opgenomen in
'Market', 's werelds grootste luchtlandingsoperatie, en in

'Garden', de opmarsvanuit Valkenswaard via
'heils highway' tot Arnhem.

herinneringen aan de, zeker vanuit het bevrijde zuiden bijna
Vergeten oorlog in het noordelijke Limburg, zijn nu vastgesjord

in 'In Swaeren Noodt', een monumentvan een boek.L

Wat veldmaarschalk Montgomery
niet weet/gelooft, is de aanwezig-
heidvan 'Hohenstaufen' en
'Frundsberg', twee SS-pantserdivi-
sies diedoorveldmaarschalk Wal-
ter Model naar deVeluwe zijn
gedirigeerdom er op te drogen van
hetangstzweet, overgehoudenvan
hetpak slaagin Frankrijk.

Een bijna fatale misrekening, die
leidttot devolgende dodencijfers
aan weerszijden: 7212 Britten, 3974
Amerikanen, 378Poolse para's, 718
piloten, 3300 Duitsers.

De opmars via 'HeilsHighway'
(corridor vanValkenswaard, via
Son, Veghel, Grave naar Arnhem)



EURAMAX EURAMAX TAüJMAX
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▼Alumax
Alhoewel u onze naam zelden tegenkomt wordt u vele malen per dag geconfronteerd met

produkten waarbij ons aluminium is toegepast. Aluminium produkten uit Limburg!

UitRoermond, L_ -_M W^^m waar bij Euramax Coated Products aluminium van hoog-

.x_^_<r^-.■■■-.■-.-.- ■■*■*>-■. | , :.. ::.|:::0.,^ ■; .
waardige coatings wordt voorzien, zodat ze direct verwerkt kunhen worden als bijvoorbeeld

gevelbekleding of caravancarrosserie. Uit Roermond komen ook de aluminium profielen,

die ondermeer worden toegepast in ramen en deuren, douchecabines en garagedeuren.

Ze worden gemaakt door Euramax Aluminium Extrusions. In Kerkrade wordt bij Alumax

Aluminium schrootmateriaal gerecycled voor hergebruik.

Deze 3 geavanceerde produktiebedrijven met ruim 500 medewerkers maken onderdeel uit

van het Amerikaanse aluminiumconcern Alumax Incorporated. Jf §j Om duidelijk

herkenbaar het hoge kwaliteitsniveau, de unieke know-how Ba en de wereld-

UJIE
wijde service uit te dragen opereren de 3 Limburgse bedrijven vanaf 1 september jl.-onder

één familienaam: Alumax. Naast deze 3 bedrijven is in Limburg ook de

Europese holding van Alumax gevestigd. Deze opereert onder de naam Alumax Europe BV

vanuit haar hoofdkantoor in Maastricht Ooit gedacht zo dichtbij huis zoveel ambitie aan te treffen?

m
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h leningen zijnverdeeld. Een
J^P jongerenzit in het jongeren-
Ll"rum Nova inHeerlen aan een
r|e tafel. Een grote pan met gou-
fh staat in het midden. Ze heb-
kllnet gezamenlijk gegeten.
I zit een groepje jongeknul-
ij'van eenjaar ofveertien. Ze
|3>en om hethardst. De jongens
k bben allen zon beetje dezelfde
K^iing. Zevinden het onzin om
(j|*r een opvangkamp te gaan.
i^rhaupt om nogover deoorlog
t|* denken. 'Wat gebeurd is, is
\ beurd en het heeft geenzin om
(^ nu nog over te zeuren', is zon

hun opvatting.

24-jarige Sylvia is hét daar
J^als haar vrienden niet mee
Lys- Ze werkt in de thuiszorg en
v M weleens bij een vrouw uit het

rnialige Joegoslavië die onge-
}jyr hetzelfdeheeft meegemaakt
ta^e joden in Nederland. Sylvia
\m ëraag mee om met eigenogen
k^n hoe het was om in een
J**Pte leven. „Zodat ik er in het

over mee kan praten."
L
Ü^J" haar broer vindt het ook on-
q ' heel dat gedoe over de oorlog,
lo k°eien uiïde sloot halen',
i^thij het.Maar hij meent wel
*l te datniet zomaar kunt zeggen
ij*in Westerbork bent. „Daar-
s 6̂,zou je mensenkunnen kwet-
k;-' Een blonde jongeman die
jjjtenoverhem aan tafel zit, fel: „Je
f
etvoor jemening uitkomen.

(J het nu op een kamp isof hier,
slaakt niet uit. Zo denkik er-

L
Crandgroepjongerenen een sta-
t,lre gaan mee naar Westerbork:
IftTia (24), Gert-Jan(22), Marcel
C' Werner (28), Claudia (16) en
Cen(23)). Gwen loopt stage bij

Nova. Ze
»vf ttlee, omdat ze het zelf interes-
: vindt en omdat ze wil zien hoe

Legeren reageren. Gwen zal
VfJ1 ervaringen later, tijdens een
Stj-^dering in het centrum be-e*en.
L
w?ens Sylvia houden veel jonge-

\h 1 Nova erracistische ideeën
{^a- „Het ismaar goed datjullie

racisten hebbenmeegeno-
-4J- Het zou heel vervelend zijn
Vutïle^ dat so°rtmensen door

*iv'awerkt, Claudiazit op de ma-
L'J de jongenszijn werkloos. Ze
Vp geen van drieëneen oplei-
V afSemaakt. De groep is gein-
ig Sseerd in de oorlog en in het
\s' e vifiden at het goed is
i|esterbork weer gedeeltelijkis
% ,°uwd. „Zolang demensen er
*iets van leren."

%k."eerlen naar Westerbork.De
t|s. 's op en relaxed zitten ze in
\^9- Heavy muziek schaltdoor
yr^jne ruimte. De songtekst
Vn b°ekc*elen. 'HÜslaat zÜnV> u met een l°den pijp nog
V eer °P haar hoofd. Ze blijft
*(3deUjk liggen.Hij heeft haar

snijdt zijn racistische moeder in
stukjes.'

Deze bizarre tekst wordt begeleid
door een jankendegitaaren een
flinke bas. Marcel schudt achter
het stuur wildmet zijn hoofd op de
maatvan de muziek. 'Een anti-
racistisch nummer', noemt hij het.
Wel toepasselijk, gezien het doel
van de reis. „Racisme is als een
slang die soms sissendnaar boven
komt, klaar om te bijten," defi-
nieert hij de term. Zelf is hij anti-
racisme. Hij vindt het danookver-
schrikkelijkwat er in de oorlog
met de jodenis gedaan. „Ik ver-
Wacht dood enverderfin Wester-
bork. Je zult het proeven, jezult
voelen water gebeurd is," zegt
Marcel als de muziek is weggeëbd.

Even laterklinkt Frank Boeijen uit
deboxen: 'Alswilde bloemen, al-
leen gelaten aan de kant van de
weg, aan derand onvolmaakt.' Alle
inzittendenverzinken in gedach-
ten. Misschien denken ze aan het
doelvan dereis. In de andere auto
wordt helemaalniet gedacht, daar
slapenze.

„Ik zou de oudjes tegen het prik-
keldraad zetten en er zelf overheen
klimmen. Hetklinkt wel grof,
maar je doet het wel, in die situa-
tie. Het zijn oude wrakken en ik
ben een jongmeisje. Zij zijn bijna
dood enik heb nog een heel leven
voor me. Je doet alles om te overle-
ven," zegt de 16-jarigeClaudia fel.
Het lijkt in ieder geval alsof ze
meent watze zegt. Niemandrea-
geert op deze ontboezeming.

Zelfs haar twaalf jaaroudere
vriend Werner niet.Hij vraagt zich
ondertussenaf of mensen op de-
zelfde manier zouden hebben ge-
handeldals de oorlog nietvijftig
jaar geleden, maar in deze tijd had
plaatsgevonden. Hij denktvan
niet. En Rwanda dan, ofBosnië?
Daar geeft hij geenantwoord op,
maar diep in gedachtenverzonken
loopt hij verder.
De groep lijkt haast tehebben om
bij het kampterrein tekomen. Op
Gwen en Gert-Jan na, heeft ieder-
een binnen en mum van tijd het
informatiecentrum verlaten. De in-
drukwekkende tentoonstelling
hebbenze in sneltreinvaartdoorlo-
pen.Kennelijk zijn ze niet uiterma-
te geïnteresseerd.

Een oude rugzak met een versleten
teddybeer, houten speelgoedfi-
guurtjes diein het kamp gemaakt
zijn, een metalen bord met bestek
en een houten bord 'Verboden
voor joden.Het eerste deelvan de
tentoonstelling wordt 'versierd'

" De jongeren
vinden het
kampterrein
van
Westerbork
niet erg
indrukwek-
kend, omdat er
bijna niets
meer staat.

Archieffoto: LD

kampterrein. Er staan geen barak-
ken, alleenenkele stukjesmuur,
een aantal heuveltjes waarop de
barakken gestaan hebben, een ge-
deelte van een prikkeldraadomhei-
ning, een wachttoren en twee
monumenten. Derest van de groep
vindt het kamp ook minder in-
drukwekkend dan ze gedacht had.
Ze vinden het allemaal jammerdat
er geen barakken meer staan. Alles
is trouwens opnieuw opgebouwd,
want hetkamp is in de jaren zeven-
tig onder druk van de joodse ge-
meenschap met de grond gelijk
gemaakt.

„Ik had een grote schok verwacht.
Een goed boek maakt meer indruk
dan dit. Omdat er niets meer staat,
doet het me weinig. Het werkt niet
op mijn gevoel. De militaire be-
graafplaats in Margraten maakt
nog meer indruk. En daarzie je ei-
genlijk ook niks," zegt Gwen. Maar
in combinatiemet detentoonstel-
lingvond ze hetkamp wel interes-
sant en aangrijpend. De anderen
zijn het daar mee eens.

Op weg naar de Mexicaan in Assen
duiken Marcel, Sylvia en Claudia
een koffieshop in. Het adres had-
denze van een zwarte rasta-man
met een wollen reggaemuts die
door Marcel bijna van zijn fiets
was gerukt. Eenmaal inhet restau-
rant verwijdert Marcel zich. Even
later komt hij zo stoned als een
garnaal terug aan tafel.

„Als ikme open zou stellenvoor de
zielen van de inWesterbork overle-
den mensen,zou ik vannacht wak-
ker worden van de stemmen," zegt
Marcel. Er wordt een beetje lache-
rig op gereageerd. Hij trekt zich er
niet veel van aan. Later, in de auto,
staart hij naar de verschillende
kleurschakeringen in delucht en
mijmert: „Ik zatnaar boven tekij-
ken en ik kreeg het gevoel dat de
zielenvan de doden uit Wester-
bork in de lucht hingen."

„Bij de rails voel je nog het meest
wat er gebeurd is in het kamp.
Daar was ik het meest bij betrok-
ken," zegt Marcel aan tafel. Derest
is het daarmeeeens. Het Nationale
Monument, - een stukrails dat
begint bij een muurvan keien en
dat aan het einde omhoog gebogen
is - heeft op iedereen de meeste
indruk gemaakt.

Westerbork is de jongerenniet
echt tegengevallen, maar ze had-
denverwacht datze meer zouden
zien en er meer bij zouden voelen.
„Maar het gaaterom dat mensen er
ietsvan leren. Als het herinne-
ringskamp voorkomt dat dit in de
toekomst weer gebeurt, is het goed
datWesterbork weer opgebouwd
is." Werner verwoordt hiermee de
meningvan de hele groep. „Maar
als het weer gebeurt, heeft heel het
kamp geen nut."

,Als het nog een keer gebeurt, zijn
het debuitenlandersdie opgeslo-
ten worden," zegt Werner. Marcel
reageert hierop met de opmerking'
dat zij danwaarschijnlijk ook aan
de beurtzijn: „Volgende keer zijn
het ook weer derandgroepen, wij
zijnrandgroepjongeren."
„Wij zijn geenrandgroepjongeren,"
klinkt het aan de anderekant van
de tafel. Er ontstaat een felle dis-
cussie over dieterm. Hetkomt er
op neer dat alleen Marcel vindt zij
onder de noemer randgroepjonge-
ren vallen. 'Jongeren zonder oplei-
ding, zonder baanen metweinig
positieve vooruitzichten', is de de-
finitie dieeen van hen aan het be-
grip randgroepjongeren geeft. Op
de drie jongens is dit inderdaad
grotendeels van toepassing.

Marcelvoelt zich na de jointerg
beroerd. Zelfs een stevige maaltijd
verandert nietsaan zijn toestand.
Hij is niet in staat terijden, duseen
ander neemt het stuur over. Een
uur of twee en eenzelfde aantal
jointslater achtMarcel zich weer■ in staat om te rijden en neemt
plaats achter het stuur. Hetregent
dathet giet. Na een aantal minuten
raakt de auto in een slip, vliegt
bijna uit debocht, bijna tegen de
vangrail. Marcel weet deauto met
een uiterste inspanningweer on-
der controle te krijgen.

Zo worden de jongerenin de blau-
we BMW op een dag meerdere
malen met dedood geconfron-
teerd.

loj?.**eerlen naar Westerbork.Dei* . 's op en relaxed zitten ze in
W^tp. Heai^ muziek schalt door
yr^jne ruimte. De songtekst
"%. bordelen. 'Hij slaatzijn
V> ur me*een 'oden pijp nog
V* eer °P haarhoofd. Ze blijft
V*3delijk liggen. Hij heeft haar
tap °°rd, omdatze nietvan Puer-H^hen, Arabieren, negers en
Lianen houdt. Hij looptvervol-
Sai?iaar e keuken om een mes
I^b en ' at voor speciale
Spnheden wordt gebruikt.
w 8 Thanksgiving. De zanger

werd zijn familie en de hele werk-
ploeg op transport gesteld. Er was
dus een sterke sociale controle on-
der de gevangenen."

Het transport hing als het zwaard
van Damocles boven ieders hoofd.
Ondanks depogingenvan de Duit-
sers om valse hoop te wekken,
waren alle jodenbang om wegge-
voerd te worden. Door cabaret-
voorstellingen, toneelstukken,
muziekoptredens, sportwedstrij-
den en het ziekenhuis werd zoveel
mogelijkeen 'normaal' leven nage-
bootst. De Duitsers wilden de jo-
denhet gevoel geven dat het in het
kamp zo slecht nog niet was. En
dat het in het oosten het zelfde zou
zijn. Er waren zelfs scholen.Er was
zelfs schoolplicht voor kinderen
tussen de zes en vijftien jaar.

Clara Asscher-Pinkhof vertelt hier-
over in haar boek Sterrekinderen:
'Toch zijn er heerlijke ogenblik-
ken, vooral als er verteld werd
voor de hele school of samen ge-
zongen wordt door alle kinderen.
Maar soms zijn er heel weinig
meesters en juffrouwen:na dins-
dag. Dan zie jeze nooit meer en
dan moet de school weer heel an-
ders verdeeld worden ofhelemaal
samengenomen. Nou ja, maar er
zijn danmeestal ook veel minder
kinderen, na zon dinsdag...'

Tussen juli 1943en september 1944
reed er bijna elke dinsdag een trein
met duizend tot vijftienhonderd
gevangenenvan Westerbork naar
Auschwitz of Sobibor.Een select
groepje joden uit het kamp bepaal-
dewie wegmoesten. Deze elite-
groepwerd doorde andere kamp-
bewoners gehaat, hoewelmen wel
probeerde een wit voetje te halen
om het eigen transport uit te stel-
len. De jodenwerden door deDuit-
sers zo veel mogelijk ingeschakeld
bij hun eigenvernietiging. „Wat
een boeven," zegt Claudia tegen de
gids. „Volgens mij was datbedoeld
als straf,"zegt Marcel. „Het is toch
verschrikkelijk dat jejeeijgen men-
sen uit moet wijzen. Niks is erger
dandat."

De jodendiezich nietaan de maat-
regelen van deDuitsers hielden,
kwamen terecht in het strafkamp.
Dat waren met name opgepakte
onderduikers, zoals Arme Frank.
Claudia leest deze informatie en
roept: „Fijn is dathè? Hadden ze
maar niet onder moeten duiken!"
„Staat hier nogwel wat overeind,"
roept Gert-Jan. „Het is jammerdat
er zo weinig is overgebleven. Je
krijgt er wel een ideevan hoe het
hier geweest is, maar daar moetje
wel veel fantasie voor hebben." Er
is inderdaadweinig te zien op het

kamp was in handen van de bewo-
ners zelf. Ook in deeerste jaren
van de oorlog hadden zij de touw-
tjes nog in handen. Toen kwamen
er ook steeds meer Nederlandse jo-
den. In 1942 namen de Duitsers de
leiding over, breidden hetkamp
uit, zetten een omheiningmetprik-
keldraad om het terrein, plaatsten
zeven wachttorens en lietenDuitse
SS-ers en leden van de Nederland-
se Marechaussee het kamp bewa-
ken.

„Probeerden demensen dan niet
te vluchten?" vraagt Werner aan de
gids. „Jawel, maar datwerd hen
door deDuitsers erg moeilijk ge-
maakt. ledereen die in het kamp
terechtkwam, werd aan het werk
gezet. Men werkte in ploegen. Als
iemandprobeerde te ontsnappen,

ding.Bij de ingangblijft hij staan.
Een verharde weg verdeelt het
kamp in twee delen.Het is de
'Boulevardvan Misère. Langs de-
ze weg liep vroeger een spoorlijn.
De jodenwerdenvanaf de 'boule-
vard' in detreinen geladen. Hier
werdenze op transport gesteld
naar vernietigingskampen in het
Oosten, meestalAuschwitz of So-
bibor.

Westerbork was een doorgangs-of
opvangkamp, geen vernietigings-
kamp. Bijna alleNederlandse jo-
denwerden hiernaartoe gebracht
om zich te latenregistreren, ver-
volgens werdenze doorgestuurd.
In 1939 was Westerbork opgericht
als opvangcentrum voorDuitse jo-
dendiegevlucht waren na deKris-
tallnacht. Het bestuurvan het

metvoorwerpen uit hetkamp in
detijd van de oorlog.De bezoeker
wordt door dezaal geleid via bor-
denmet informatie over het leven
in het 'Durchgangslager'. Onder
elkbord staat een verhaaltje of ge-
dichtjevan iemand diein Wester-
bork heeft gezeten.

In een aparte zaal staat op dit mo-
ment de expositie 'Kinderenvan
Westerbork'. De rode draad is het
leven van Hertha Aussen uitWijhe.
Haar levensverhaal wordt verteld,
ondersteund met foto's en brieven.
Zekwam eind 1942 terecht in Wes-
terbork en stierf op 17 september
1943 in Auschwitz.
Hetkamp zelf lijkt de jongeren
meer aan te trekken.Een jonge
gids geeft hen een speciale rondlei-
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1944-1994
50 jaar
bevrijding

’Volgende keer zijn

wij aan de beurt’ door

ANOUK
MOMMER

" Geïnteresseerd
luisteren (vlnr)
Gwen, Sylvia,
Marcel, Gert-Jan,
Werner en
Claudia naar het
verhaal van de
gids.
Foto:
BERT VENNIK

„Ik zou de oudjes
kgen het prikkeldraad

zetten en er zelf
overheen klimmen.
Hetklinkt wel grof,

jedoet het wel, in
die situatie. Het zijn
oude wrakken en ik

ben een jong meisje,"
zegt Claudia

goudeerlijk. Ze is op
weg van de

tentoonstelling naar
het kampterrein van, Westerbork. Na het

van hetkamp zegt
Gwen: „ Een goed
boek maakt meer

indruk dan dit. Het
militairkerkhof in

Margraten is nog
indrukwekkender."

Samen met vijf
zogenaamde

uit
'feerlen bezochten we

het voormalige
opvangkamp
Westerbork.

■ <_<»< . vj . m vrijuit
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nr, ACH LIEVE TIJD —i
l°vCtc^^>^Twintig eeuwen Maastricht

\ ' Nu verkrijgbaar
\ Elke maand een nieuwe aflevering T7VTPO \ T^^lT^^Tl■^, "y| \ Ach Lieve Tijd is een uniek verzameltijdschrift over de boeiende historie van Maastricht. M~dXW\. m. J.Vx_ M M/A X X__ "/<V\\ _^_ m^_k_ \ Elke maand verschijnt een nieuwe aflevering gewijd aan een onderwerp uit het fascinerende verleden _ _ , _ _

3 - uAu van Maastricht. Maastrichtenaren en de
\. V \ | llAl 1 mm^^^^ \ Verzamel alle 19 afleveringen van 24 pagina's en u heeft een schitterend geschiedenisboek met in totaal " j 117 ij 1\\\ _%%% \W mV Y\V, "\ 460 bladzijden en ruim 1.150 historische afbeeldingen. IWCeGC VVerelQOOriOg
\'\ \ 4^ll %^W i\<a&^ ' \ Alle afleveringen blijven tot het einde van de serie in maart 1996 volop verkrijgbaar bij uw

\ \ \\s'e<v t\'*ïCÏV \ boekhandel, tijdschriftenwinkel en Media Expresse. Deze bijzondere uitgave verschijnt op
vVv I^^^ VC^^^aS^ - et^e^ \ 14 september, wanneer het vijftig jaargeleden is

\\\ k \ Een prachtige kleurenreproduktie cadeau! dat Maastricht werd bevrijd.

\\\ lÉIÉI * Wilt u alle 19 afleveringen mooi bij elkaar houden? i—-—: ■ —T_——-— —"—-—: —

\\\ JlïB*-3B>w^-!BwH9FvW!^3b BBL '9ir ''"___!'jri__sÉ?inHi*??^ffi .:■--.■-■.:-■-■::--^ja[r̂■""■'^^ft ««11^OOI*O**?$ I j"j?yfc It*r iic.rdc'ïi.Lïiil*\'iit tic
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Caravans/tenten
Te k. voll. inger. STACARA-
VAN 10x3 + standpl. camp.
Kikmolen Opgrimbie (B).
Nw. luxe voort., compl. inger.
tuinhuisje + beplanting. Pr.
’23.000,-. 00-32.89756205
na 17.00 uur.
ATLAS stacaravans, Euro-
pa's meest verkochte. Div.
showmodellen '94 met aan-
trekkelijke korting. Gebruikte
stacaravans v.a. ’ 4.000,-.
Nieuw! Oerdegelijke Har-
wisch chalets. Camping
High Chaparra! Oirsbeek.
04492-2044, zondag open!
Koopzondag op 18 sept.
1994 v. 11.00 tot 17.00 uur.
Pak nu uw voordeel op nog
enkele Nederlands meest
populaire Beyerland 1994
modellen tourcaravans en
Raclet vouwwagen (max. 6
weken verhuurt). Tevens di-
verse gebruikte caravans en
vouwwagens. Speciale aan-
bieding van de zeer luxe
Deense Larsen voortenten,
Dak-, schuif- en terrasluifels.
Voor al uw caravan, cam-
ping en kampeerbenodighe-
den is uw adres. DE OLDE
Caravan b.v., Dr. Nolens-
laan 141, md.park nrd. Sit-
tard. Tel. 046-513634.
Te koop caravan HOBBY
Classic 430 TK '92, met Isa-
bella voortent en luifel, vele
extra's, ’16.750,-. Stall. tot
aug. '95. Tel. 046-337254.
Te k. BURSTNER Club 460
TN bwj. '91, extra's, luifel,

’ 13.500,-. 04454-63627.
Weg. omst. te k. HOBBY
520 TQM Classic, met div.
extra's. Oude Schachtstr. 43,
Kerkrade. Tel. 045-351917.
Te k. STACARAVAN 800x-
305cm. compl. inger., vaste
plaats. Tel. 046-517642.

■

Bergland CARAVANS biedt
aan: door inruil verkregen
enkele caravans tegen een
aantrekkelijke prijs, tevens
caravanstalling. Stem, 046-
-332458. ;__ :
Caravan TABBERT Com-
tesse Deluxe 5.90 mtr, plm.
1.050 kg, 6-pers., tandem- 'asser, 5x gebr., pr.n.o.t.k.
045-451832. 'HOBBY 460 '87-'9l 455 '94;
420 '93; 4 mtr '90, '94; 370
'87, '90. R.v. Gelrestr. 45,
Nieuwstadt. 04498-54664. ,
HOBBY 460 '87-'9l; 455
'94; 420 '93; 4 mtr '90, '94;
370 '87, '90. R.v. Gelrestr.
45, Nieuwstadt. 04498-
-54664.
Te koop HOBBY 535 T
Classic bwj. '94, compl. met
voortent. Tel. 045-452570,
Te k. HOME CAR Eureka 38,
1994, voortent, res.wiel, ver-
lengkabel, gasfles,

’ 15.750,-. Ralon, Bromme-
len 58A Geulle « 043-645079.
HOBBY 350 '91, 420 '93;
440 '94; 460 '94; 495 '93;
510 '91; Burstner 340 '91;
420 '87; Caravelair 415 '91;
Home-car '88; Dethleffs 495
nieuw. Telef. 04498-54390.
Home Car Eureka 38T met
stapelbed, 1993, voortent,
res.wiel, veriengkabel, gas-
fles, pr. ’15.500,-; Chateau
Chiara 380 AKI, '89, voort.,
res. wiel, ’ 12.500,-; Con-
structam Condor 390, '82,
voort., res.wiel, ’ 4.500,-;
Knaus Eiffelland, '80, voort.,
res.wiel, ’ 5.000,-; Fendt
Joker 410T, '88, geh.compl.
’12.500,- . RALON, Brom-
melen 58A Geulle. Tel. 043-
-645079.
HOME CAR Comfort 42T,
1994, nieuw! prijs ’15.500,-.
Ralon Brommelen 58A,
Geulle. Tel. 043-645079.

Home Car Eureka 43AT, bwj.
'92, voortent, res.wiel, verl.
kabel, gasfles, ’15.750,-.
RALON Brommelen 58A,
Geulle. Tel. 043-645079.
Te k. ADRIA 530 Tandem,
nieuwe voortent, div. extra's,
/11.500,-. Tel. 045-270822.
B'W'l'lfey :■ , i !.:;.:;!«

(Huis)dieren
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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,
Boemers, maltezers,
YORKS., west. w. h. terr.,
tekkels, Shi-Tzu's, dw. poe-
dels, Walem 11A. Schin op
Geul. 04459-1237/3097.
Te koop nest Mechelse
HERDERPUPS, ontwormd
en ingeënt. «04754-81269,
Te koop blonde BOUVIERS,
ongecoupeerd (iets apartsü).
Internationale stamb., geënt
en ontw. Ouders aanw. Tel.
00-32.89702760 na 17.00
uur, Kinrooi.
BRIARD-PUPS te koop met
stamboom, van uitmuntende
ouders, schriftelijke garantie.
Telef. 04752-1885.
Te koop AMERIKAANSE
Cocker-spaniëlpups met
stamboom. Tel. 04492-3655.
Te koop weg. tijdgebrek
MASTINO, reu, 20 mnd., vr.
pr. ’750,-. «045-741154.
Te k. nest ROTTWEILER-
PUPS, ingeënt en ontwormd,
’450,-. «046-370461.
Te k. Siberian HUSKIES
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. Tel. 04742-4188.
Te k. FRETEERHOND,
bastaard Labrador, oud plm.
15 mnd. Tel. 045-258491.

Te koop Holl. HERDER-
PUPS met stamb., ingeënt
en ontwormd. Ouders goed
waaks en zeer lief voor kin-
deren. Beide ouders aanw.
Tel. 046-523514.
Te koop weg. allergie, DOB-
BERMAN, reu, V/t jr. oud,
goede stamb., lief karakt.
Telef,: 045-326227
BOXERPUPS met stamb.,
kamp.afst., ingeënt, ontw.
Tel, 040-853824,
Te koop Duitse HERDERS
en Duitse Staanders, Mech-
else en Groendaalse Her-
ders, Rottweilers, Dobber-
mans, Bouviers, Labradors
Golden Retrievers, Boxers,
Franse en Engelse Bulldog,
Yorkshire, Maltezers, Shi-
tzu, enz., met stamboom en
gar. 00-32.14679708.
Te koop uit gedipl. kennel
PUPS van Golden Retrie-
vers; Labradors, West High-
land terriërs, Yorkshires,
Cocker Spaniels, keeshond-
jes en leuke bastaardhond-
jes. Met goede garantiereg.
Lochterweg 8, Budel Schoot.
04958-91851, ook zondag.

Te koop YORKSHIRE Ter-
riër, reu, 5 maanden oud,
zindelijk, ’175,-. Vrieheide-
park 51, Heerlen.
Te koop YORKSHIRE Ter-
riër, klein soort, 9 weken, in-
geënt en ontwormd, prijs

’ 350,-. Tel. 045-453497.
Te k. jonge lERSE SETTER
met prima stamb., geënt en
ontw. g 045-228433.
Duitse Dog KENNEL van 't
Oenseler Heem heeft pups
te koop. Telef, 04404-1490.
Te koop HERDERPUPS, 8
wkn. oud, met pupenting etc.
Telef, 046-523838.
Te koop mini YORKSHIRE,
reutjes, 5 mnd, ’300,-.
Thull 30A, Schinnen.
Gevraagd OPPAS voor
poes, weekends en vakan-
ties. Tel. 043-210919.

Te k. jonge JACHTHOND-
JES, 4 mnd. oud, van zeer
goede ouders, prima luitja-
ger en Duitse Staander
draadhaar, reu, 4 jr. prima
voor jacht. S 04760-72481

Huwelijk/Kennismaking. . ...ii.iihii iiiiimiiilii.iii.ii.iiii.iu .11,11,111 il

Juist nu
is een inschrijving extra voordelig.

Wilt u drie goederedenen weten om tot
inschrijving over te gaan, bel dan:

HEERLEN E.O: 045-726539 MEVR. LUCHTMAN
GRATIS BROCHURE VOOR PARTNERZOEKENDEN

Dhr/Mevr:
Adres:

Woonplaats:
Telefoon:

Stuur deze bon naar: pb 5050, 6401 GB Heerlen
Mens en Relatie

door onze PERSOONLIJKE BEMIDDELING
het hoogste slagingspercentage.

Erkend AVR, een branchevereniging met
vertrouwen van het Ministerie van WVC!

Jonge sportieve MAN, 28 jr.
met eigen huis en auto,
zoekt eerlijke jonge dame
die met mij verder wilt gaan,
lft tot 35 jaar. Brieven met
foto naar Postbus 436, 6460
AK, Kerkrade.
MAN, 55 jaar, gescheiden
zoekt vrouw tot 55-60 jr om
samen verder door het leven
te gaan. Br.o.nr. B-05950,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
WEDUWE, 49 jr., 1.65 m..
slank, zoekt een maatje voor
het leven. Welke betrouwb.
man wil mij een brief schrij-
ven, s.v.p. met foto 0.e.r.0.nr.
B-05953, L.D. Postbus 2610
6401 DC Heerlen.
WEDUWNAAR, 70 jr., jon-
ger ogend, vlot, spontaan,
humor, eerlijk, goed gekleed,
auto, zoekt leuke gezellige
vrouw. Br.o.nr. B-05954,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Leuk echtpaar, zij 29 jaar,
vol van boven, blond, met
zeer goed figuur, hij 40 jaar,
zijn op zoek naar een vlotte
MAN (liefst stevig type) tus-
sen 35 en 60 jaar voor een
leuke trio relatie om samen
haar te verwennen. Beslist
niet bi.nivo gevr./geb., geen
.fin. bed. Hyg. en diskretie
100% geb. en gevr. Wij be-
antwoorden alleen uitge-
breide en eerlijke brieven
met duidelijke n.foto en
eventueel telefoonnr. Leuk
echtpaar ook welkom. Post-
busnummers voor ons geen
probleem. Foto o.e.r. Br.o.nr.
B-05955, Limburgs Dagblad,
postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Heer, 55 jr. zkt. DAME om
samen een fijne rel. op te
bouwen. Br.o.nr. B-05961,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Deutscher Kaufman, 38,
1.88 m, mit Betatigungsfeld
in Vaals, sucht attraktieve,
junge, hollandische FRAU,
bis 35. Für gemeinsame Er-
lebnisse wahrend Freizeit,
Hobby, Beruf und vieles
mehr. Briefe mit foto und tel.
nr. Br.o.nr. B-05956, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Goed uitziende spirituele
man, 50 jr. zoekt gelijkge-
stemde VRIENDIN/relatie.
Bij voorkeur maagd-, kreeft-
of vissentype. Alle brieven
met foto worden beantw. Br.
o.nr. B-05958, L.D., Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Zoekt u een leuke VRIEND
of vriendin. Bel 06-
-52989322.
Wij organiseren van alles
voor alleenstaanden. Leuke
dingen! Single club CONTI-
Nl, de gezelligste alleen-
staandenclub van Limburg.
Leeft. 30-55 jr. Let op! Oud/
Nieuwjaarsbal voor alleen-
staanden te Beek. Voor info
046-522094 of Br.o.nr.
B-05959, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Aantrekkelijke Russische
dames van goed nivo en
meertalig va. 20 jr. z.k.m.
een serieuze partner. Info
INTEREL 045-461648.
All. ongeh. man, 54 jr. zkt.
kennismak, met VROUW v.
'n duurzame rel. op te bou-
wen. Trefw. huish.lijk, se-
rieus, geven en nemen, on-
afhank. Br. op crew. ret. Br.o.
nr. B-05965, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Jonge man gescheiden
zoekt kennismaking met
jonge VROUW tot 46 jr. Br.o.
nr. B-05967, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

Jonge 50er wil leren STIJL-
DANSEN en zoekt daarvoor
een gezellige vlotte vrouwe-
lijke partner. Er zijn voor u
geen kosten aan verbonden,
en u wordt gehaald en ge-
bracht. Interesse, bel even,
bij voorkeur rond 18.00 uur
046-338084.
Nette weduw. 53 jr. fin. onaf-
hank. wil kennism. met een-
voudige en betrouwb. MAN.
Leeft. v. 52-59 jr. Moet wel
huisel. zijn. Alle brieven liefst
met foto worden beantw,
Doel samen wonen, zeer
discreet. Br.o.nr. B-05963,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Jonge vrouw 30 jr., geschei-
den n. 1 niet inw. kind, is het
alleen zijn moe en zkt. langs
deze weg een JONGEMAN
voor een vaste rel. en later
huwelijk. Br. met foto Br.o.nr.
B-05968, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.

CUPIDO brengt u bij elkaarl
Indien gewenst reeds bin-
nen 1 week uw eerste con-
tact. Vraag gratis en vrijblij-
vend de folder aan: 03451-
-11486 (automatisch) of
03451-31364 (telefoniste).
24 uur per dag, 7 dagen per
week. Cupido: erkend, voor-
delig en één van Nederlands
grootste relatie-organisaties.

I' E»'AA. I*.. _ ___-~' lA_ ._...__-.-.saov en Kleuter_______________
;::;;;:::: :: ;:;..;;;:. -■; ;

Te k. PRENATAL-wagen
’150,-; 3 in 1 combi-wagen

’ 150,-;buggy f 50,-; sport-
wagen ’ 50,-. 045-211586.
Te k. complete BABYUIT-
ZET en box, moderne kin-
derwagen 3 in 1, pasteltinten,
V_> jaar oud, pr. n.o.t.k. Breid-
berg 28, Melick.

Sport & Spel J-■ ■■■■' ! ■ ■ ■■ ■■■■■■:"■ r : ■■ ■■■ "^r

Nieuwe cursussen
Sportief afslanken

maandag 19.30 uur 0.1.v. diëtiste, arts en sportleraar
(’185,-2 mnd).

Conditie training.
Speciaal voor heren, maandag 21.30 uur.

(’4l,- per mnd).
Moderne zelfverdediging
Leer in 8 weken u zelf effectief verdedigen,

woensdag 21.30 uur. (’85,- 2 mnd).
Step en Slide

Leuke combinatie. Ideale skigymnastiek.
donderdag 19.45 uur (’ 41,- p. mnd).

Jeugd Judo kennismakingscursus.
Maandag of donderdag 16.30 uur (’ 17.50)

Gratis judo pakje tijdens de cursus van 4 weken.
Verder ook: zwemlessen, Aqua-joggen, Aerobic,

Callanetics, Jiu-Jitsu, Karate, Sauna, Zonnecentrum,
Fitness-centrum. .

NA AFLOOP kan er MEESTAL GEZWOMMEN word* 11
GRATIS PROEFLES.

INFO: Sport- en Zwemschool Pierre Zenden.
St. Bernardusstraat 5, Maastricht. Telef. 043-21221]^

Zonnehemel-verhuuf Mezo
Na-jaars aanbieding! 1 Maand huren voor ’ 150,- ln"''

bezorgen en ophalen. Tevens verkoop nieuwe en
gebruikte hemels, te betalen in 6x zonderrente.

Inl, Steenenkruisweg 27, Landgraaf. Tel. 045-31295gx

ir, ... ■ i, i
SCHOONHEIDS-massa-
geped- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-66561,

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

IJSK., gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.

- -zimTe koop recente s>'(«l
TENEDITIE Nederl. p|
2 delen van ’ 99>'H j|
’79,-. Tel. 045-31631*]
18.00 uur. Vj'
Boeken voor
STANDS opleiding, /
Telef.: 045-742880. V
Wat VERKOPEN? A
teer via: 045-719966^

Voor Piccolo's .
zie verder pagina "*° l:= .

M MODERNE MEUBELEN — SLAAPKAMERS —WM IN ONZE^^SPECIAALZAAK, LOCHT 2, VERLENGDE HEERLERBAAN Bj^|ffi^^H IN ONZE SPECIAALZAAK, HEERLERBAAN 235, HEERLEN mlTMiT^pTiiJI

m VEGERS MEUBELEN _______Ssg&
Eiken klassiek Slaapkamers Moderne Meubelen

Honigmanstraat 47 Heerierbaan 235 Locht 2
Heerlen Heerlen Kerkrade j



ligie en de cultuur van de Egypte-
naren bekend is, danken we voor
een groot deel aan hun eigenaardig
geloof in onsterfelijkheid. Zij wa-
ren er heilig van overtuigd dat de
ziel na de dood voortleefde, op
voorwaarde dat hij in het dode li-
chaam kon blrjven huizen. Daarom
werden de lijken zorgvuldig gebal-
semd en in graven gelegd. Allerlei
gebruiksvoorwerpen gingen mee
het graf in zodat de dode ze in het
hiernamaals kon gebruiken. Die-
naren werden als houten beeldjes
bijgezet, want de koning kon na-
tuurlijk niet zonder hulpjes. Oor-
logszuchtige farao's kregen zelfs
een miniatuurlegertje mee, en voor
de kinderen was er voldoende
speelgoed. De prachtige reliëfs in
de grafkamers verbeeldden het le-
ven van de overledene en zouden
weer werkelijkheid worden, zodat
de dode op de oude voet kon door-
leven. Al die voorwerpen zijn na-
tuurlijk hapklare brokken voor
geschiedschrijvers.

" Tweedelige vaas, van hout met goudbeslag en glaspasta,
gevonden in het graf van Toetanchamon.

°e ontdekking van het rotsgraf
Van Toetanchamon is de grootste
theologische vondst ooit. CarterVerwierf er wereldfaam mee en de
jaraokreeg zrjn felbegeerde onster-flijkheid.
y*et is begrijpelijk dat de aandacht
**& Carter en de egyptologen na
'tem hoofdzakelijk uitgingnaar het
Souden dodenmasker van Toe-
J^nchamon, de kostbare juwelen,
net vaatwerk, de beelden en het
Srafrneubilair. Tijdens het latere
onderzoek van de schatkamerwer-den deveel minder tot de verbeel-
yjng sprekende kledingstukken
J^n of meer vergeten, hoewel die
*Jet leeuwedeel van de vondsten
'Ormden. Het Textile Research
entre in Leiden probeert sinds
orig jaar dat gemis goed te ma-

In totaal zijn er meer dan 450 stuk-
ken textiel en kleding uit het ko-
ningsgraf te voorschijn gehaald.
Uit het onderzoek van Vogelsang
blijkt datToetanchamon een geva-
rieerde garderobe bezat, waarmee
hij gerust voor de dag kon komen.
Zijn onderdanen stuurden hem het
graf in met bijvoorbeeld 12 tunie-
ken, 32 handschoenen, 24 sjaals, 18
sjerpen, 25 hoofddoeken, 4 sokken
en liefst 145 lendedoeken(te verge-
lijken met de tegenwoordige on-
derbroek).

ruimte waarin Carter en zijn
opgravers de kostbaarheden aan-
treffen, blijkt slechts één van de
Voorvertrekken te zijn van de ei-
genlijk grafkamer, gevuld met een
onvoorstelbare rijkdom aan voor-werpen én met de lijkkist van Toe-
pichamon. De egyptoloog stuurt
l*ee dagen later een jubelendtele-
Épam naar zijn sponsor. „Heb ein-
delijk in het dal een wonderbaarlij-
ke ontdekking gedaan. Een graf
"^et ongeschonden zegels. Gefeli-
citeerd."

tic in november dit jaar in het
Leidse Rijksmuseum van Oudhe-
den. Die gaat over de produktie
van linnen in het oude Egypte en
over de manier waarop de Egypte-
naren textiel gebruikten. Uiteraard
zijn ook enkele van Toetancha-
mon's kledingstukken - die mo-
menteel berusten in musea in New
Vork, Londen en Cairo - ofrepli-
ca's daarvan te zien.

# Het vermaarde, in massief goud gedreven dodenmasker van Toetanchamon

Maar dan, als Carter de wanhoop
nabij is, komen zijn medewerkers
opgewonden melden dat ze onder
j}etpuin traptreden hebben gevon-
den die in de rotswand zijn uitge-
houwen. De archeologen graven de
trap verder uit en ontdekken een
<*eur met daarachter een gang die
Jiaar een andere deur leidt. „Met
gillende handen," schrijft Carter
lr? het verslag van zijn archeolo-gische triomftocht, „maakte ik een
Kleine opening in de linker boven-
hoek. Eerst kon ik niets zien, want
de hete lucht die uit de grafkamer
daarbuiten stroomde, deed de
Kaarsvlam flakkeren. Maar toen
'ürjn ogen aan de belichting waren
Sewend, ontdekte ik in het duister
Van de grafkamer verschillende
"celden en overal stralend goud."

Ook de garderobe van Toetancha-
mon leverteen schataan gegevens
op. Door archeologischen antropo-
logisch onderzoek van zijn textiel-
erfenis - in combinatiemet de af-
beeldingen die van de koninklijke
familie zijn overgeleverd, en met
de aantekeningen en stapels foto's
die Howard Carter tijdens zijn op-
gravingen heeft gemaakt - hoopt
Vogelsang een goed beeld te krij-
gen van de mode in het Oude
Egypte en te achterhalen hoe de
mensen in die tijd hun kleding
droegen en wat bij welke gelegen-
heid werd gedragen. Kleding zegt
immers veel, vooral in het grijze
verleden, over de sociale verhou-
dingen en de status van de men-
sen.

Opmerkelijk is dat enkele kleding-
stukken een kindermaatje hebben.
De Leidse egyptologe vermoedt
dat de farao om een of andere re-
den gehecht was aan die kleding.
Overigens stierf Toetanchamon op
zeer jeugdige leeftijd. Hij werd
rond 1342 vóór Christus geboren
als telg uit de 18de dynastie en
werd farao toen hij amper negen
was. Toetanchamon regeerde
slechts negen jaar en werd rond
1324 vóór Christus ten grave gedra-
gen. Hij is dus waarschijnlijk niet
ouder geworden dan 18 jaar. Over
de man zelf is weinig bekend. Har-
de feiten zijn alleen dat hij gestor-
ven en begraven is. Zonder de
ontdekking van zijn wereldbe-
roemd geworden graf hadden we
vermoedelijk nooit van zijn be-
staan geweten.

yens alleen weggelegd voor de
upper class. De 'gewone Egypte-
naar' ging doorgaans als boer door
het leven en werkte voor de ko-
ning, hoge functionarissen en
priesters. De klassentegenstelling
werd nog pijnlijker bij de begrafe-
nis. Farao's en edelmannen moch-
ten rentenieren in de monumenta-
le koningsgraven (de piramiden)
en de mastaba's (tombes van de
weigestelden), terwijl de minder
bemiddelde Egyptenaar een meter
onder de grond werd weggestopt,
tot grote vreugdevan de jakhalzen.

van geglazuurd aardewerk in
blauw en zwart en met glazen kra-
len in verschillendekleuren. Enke-
le tunieken zijn prachtig geweven,
met rijk borduurwerk en fraai ap-
pliqué. De Egyptenaren waren
sowieso niet vies van pracht en
praal. Zij woonden in grote huizen
compleet met zwembaden, weelde-
rige tuinen en uitgestrekte boom-
gaarden. In hun vrije tijd wildenze
graag op de oevers van de Nijl nijl-
paarden spietsen, en helemaalwild
ging het eraan toe als ze de woes-
tijn introkken voor de leeuwejacht.

Wellicht dat de hedendaagse mo-
dekoningen inspiratie kunnen put-
ten uit Toetanchamon's kloffie.
Want kleren maken blijkbaar niet
alleen de man, maar ook de farao.

Toetanchamon hield, zo jong als
hij was, van stijlen grandeur. Zijn
kleding was merendeels overdadig
versierd met goudenkralen, kralen

gSyptologe dr. Gillian Vogelsang-
astwqod, leidster van het projectn directrice van het Leidse tex-

:^onderzoekscentrum, doet in het
jongste nummer van het voortref-
3Jke archeologische tijdschrift

carabee verslag van de eerste re-kten. Het artikel is bedoeld als
opwarmertje voor haar exposi- Toch waren die geneugten des le-

Kans op ongeluk groter dan op winnen jackpot

Robot kijkt als een huisvlieg
Over de gehele wereld hebben geleer-
den, ruimtevaartconstructeurs en fu-
turologen een dagtaakaan hetontwik-
kelen van nieuwe generaties robots.
Er worden snel vorderingen gemaakt,
hoewel het geboortekaartje van de
eerste androïdenog altijd niet gedrukt
kan worden. Een aardig nieuwtje is de
'vüeg-robot', die is uitgerust met een
serie ogen waarmee hij elk obstakel
kan omzeilen. Het kijkvermogen van
de robot is gebaseerd op het visuele
systeem van een huisvlieg; vandaar de
naam 'vlieg-robot'. In het dagelijks le-
ven zal de robot volgens de ontwer-
pers gebruikt kunnen worden als
geleider van blinden en in de trans-
portsector. Ook kan hij ingezet wor-
den bij voor de mens gevaarlijk on-
derzoek, zoals in vulkaankraters of in ruimten gevuld met giftige gassen.

T-Rex wellicht warmbloedig
De Tyrannosaurus Rex, devleesetende dinosaurus-soortdiezeventig mil-
joen jaar geleden op aarde leefde, was volgens een nieuw Amerikaans
onderzoek een warmbloedig dier dat meer leek op een zoogdier dan op
een reptiel. Andere wetenschappers blijven echter voorzichtig en menen
dat de chemische data in de fossiele beenderen kunnen zijn veranderd
onder invloed van de natuur. De negen meter grote T-Rex - het grootste
dier dat ooit op aarde heeft geleefd - had een zeer constante lichaams-
temperatuur - niet alleen bij dagen nacht maar ook gedurende de seizoe-
nen - en moet daarom een betrekkelijk hoog metabolisch (stofwisse-
lings-)gehalte hebben gehad. Andere wetenschappers onderstrepen
echter dat nog geen sprake is van een doorbraakin het aloude debatover
de vraag of dinosaurussen warm- of koudbloedig waren.

Apehaar bevat schat aan gegevens
Genetische onderzoekers dieharen van Afrikaanse chimpansees opDNA
hebben onderzocht, zeggen op deze manier gegevens te hebben verkre-
gen waar voorheen jarenlangeobservatievoor nodig was, terwijl deresul-
taten van observatie bovendien nooit als vaststaand kunnen worden
beschouwd. Een verrassende uitkomst van hetDNA-onderzoek is de aan-
wijzing dat er naast de twee bekende soorten chimpansees een derde,
geheel verschillende groep bestaat. Een subgroep van chimpansees uit
West-Afrika blijkt genetisch materiaal te bezitten dat zich van alleandere
soortgenoten onderscheidt, en dat er 1,5 miljoen jaarover moet hebben
gedaan om tot ontwikkeüng te komen. Een andere uitkomst was dat de
mannetjes in chimpanseegroepen, in tegenstelling tot de vrouwtjes, alle-
maal familie van elkaarzijn, meestal in de verhouding halfbroer. Dat zou
kunnen verklaren waarom de mannetjes, zoals onderzoekers hebben
geobserveerd, veel meer tot samenwerking geneigd zijn dan de vrouw-
tjes.

Geen kat in de zak meer bij slager
De Utrechtste universiteit heeft een test met erfelijk materiaal ontwik-
keld waarmee vastgesteld kan worden of vlees bij de slager of in een res-
taurant wel afkomstig is van de opgegeven diersoort. Het komt volgens
onderzoeker dr. J. Rothuizen vaak voor dat 'vals' vlees wordt verkocht
of op de menukaart wordt aangeprezen. De nieuwe methodekan daar een
eind aan maken. Door een analyse te maken van het erfelijk materiaal
(DNA) van het vlees, is het volgensRothuizen mogelijkexact te bepalen
van welke diersoort het afkomstig is. Daardoor kan worden nagegaan of
de winkelier en restauranthouder werkelijk rundvlees, reebout, konijn,
varkensvlees of gevogelte verkoopt, of dat de aangeboden waar in feite
afkomstig is van een paard, hond, kat of haas. „Op die manier is het mo-
gelijk een einde te maken aan het gerommel in de verhandeling van
vlees," aldus de onderzoeker.

Bijl van 4.000 jaar opgegraven

aangetroffen als bijzetting in

Bij opgravingen op hetKops
Plateau in Nijmegen is een
vierduizend jaar oude bron-
zen bijl gevonden. Het gaat
om een zogeheten kokerbijl.
Volgens archeologen wor-
den dergelijke bijlen in Ne-
derland slechts zeer zelden
gevonden. Kapotte bijlen
werden in de Vroege Brons-
tijd meestal omgesmolten
voor hergebruik. De weinige
overgebleven bijlen worden

________________________________________________________________________________________________________________________■ ii in ui i ln iln i nllii
t geval. De bijl werd gevonden

op een stenen vierkant, dat het begin vormt van een geplaveid voetpad
dat naar een veld met zes grafheuvels leidt. De vondsten, allen daterend
van ongeveer 2000 jaarvóór Christus, wijzen steeds meer op het bestaan
van een heiügdom op het Kops Plateau.

Geen nieuw hart maar een pomp
Britse chirurgen hebben bij een 62-jarige patiënt een pomp geïmplan-
teerd die permanent een groot deel van de functies van het hart over-
neemt. Het is een wereldprimeur, waarvan de artsen hopen dat deze op
den duur de noodzaak van harttransplantaties wegneemt. De doktersvan
het Papworth-ziekenhuis in Cambridge verklaarden dat het apparaat het
leven kan verlengen van patiënten die anders ten dode zijn opgeschre-
ven. De pomp, tergrootte van een hand, is geïmplanteerdin debuikwand
en verbonden met het hart. Het simpele elektrische apparaat - gemaakt
van plastic en metaal - neemt het meeste werk over van de linker hartka-
mer die het bloed rondpompt. Het verschil met de kunstharten die in de
jarentachtig werden gebruikt, is dat de patiënt het eigen hart houdt. De
geopereerde man maakt het goed.

Oervogel was vleugellamme kip
Engelse paleontologen van di. unnl

van Aberdeen uit-B
de allereerstevogelsß

waarvan fossielen zijn gevondenß
bijster goed konden vüegen.B

Misschien waren ze alleen staatß
maken van geregelde glij-B

De waar hierß
dezogeheten Archaeop-B

terix een wezentje halfß
ter grootte vanß
modale kraai.l

Het leefde gedurende middenß
van het ongeveerß

Vrijwelß
meteen na de anatomischeß
analysesvan waarvan erß

reesß
de vraag of Archaeopterix ve-(
rendek nu eigenlijk gebruikte voor vliegen of alleen om zich tijdens rust-
perioden warm te houden. Of misschien dienden de veren beide doelen.
Gebleken is dat zijn verendek meer lijkt op dat van de tegenwoordige,
niet vüegende vogelsoorten. Daarmee lijkt het vrijwel vast te staan dat
dit intrigerende stukjeoerpluimvee veel meer een klimmende zeiler was
dan een klapwiekende klimmer. Voor dat laatste was het toen nog veel te
vroeg.

wetenschap kort

Hazelip eenvoudig weggewerkt
Een hazelip kan bij kinderen eenvoudiger worden behandeld dan nu
meestal het geval is. Door de ontstane kaakspleet te vullen met bot uit
dekin in plaats van uit het bekken hoeft er slechts op één plaats geope-
reerd te worden. Dat gaat sneller en heeft voor hetkind als voordeel dat
het geen litteken op de heupen krijgt. Kaakchirurg R. Koole is vorige
week gepromoveerd bij de faculteit geneeskunde van de universiteit
Utrecht op deresultaten van transplantaties van kinbot in plaats van bek-
kenbot. Kinderen die geborenworden met een hazelip(een lip-, kaak- en
gehemeltespleet), moeten nu nog een behandeling ondergaan die tot hun
twintigste kan duren.

0
u is de algemene kans om een verkeers-

J).geluk te krijgen niet te berekenen en al
gemaal niet de individuele kans. Wel
J|n achteraf gezegd worden wat statis-

ch gezien het ongeluksgemiddelde per
1 °f per week is- er bijvoorbeeld
Vp i? doelen per jaar in het Nederlandse

rkeer te betreuren zijn, dan geeft dat
van vier per dag. Vier op

Juien miljoen inwoners: geen mens die
jySrbij wenst te zijn.
dat We^elijks wensen al die spelers wel
Jacw^6 lottol:)alletJes zo rollen dat zij de

*Pot winnen, terwijl de berekende
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Leidse onderzoekers
snuffelen in

garderobe van farao
Toetanchamon had
145 onderbroeken

DOOR RENÉ VLEMS

kans slechts één op 140 miljoen is. Wie
een heel formulier van twaalf verschillen-
derijtjes invult en nog twee op een ander

formulier, veertien in totaal dus, heeft een
kansje van nog niet meer dan één op tien
miljoen.

pc Egyptische ochtendzon
jaagt de laatste slierten
duisternis uit het Dal der
Koningen. Het is 4 novem-ber 1922. De stad der doden,
het kerkhof van de farao's,
°P de linker oever van de
Nijl komt tot leven als de
Britse archeoloog Howard
Carter zijn team aan het
Werk zet bij een bergwand.
Hij durft te zweren dat er-
gens achter de massieve
rotspartijen het graf van fa-
rao Toetanchamon schuil-
gaat, hoewel vijfjaar spitten
en hakken niets noemens-
waardig heeft opgeleverd.
Carter staat onder grote
druk. Zijn geldschieter lord
Carnarvon wil eindelijk wel

wat resultaten zien,
Want de graafvergunning
van de Egyptische autoritei-
ten is bijna verstreken.

Dat er zoveel over het leven, de re-

DOOR JAN DIEDEREN De kans in de Duitse lotto is te berekenen
met een formule uit de waarschijnlijk-
heidsrekening. Uit 49 genummerde balle-
tjes worden er elke zaterdag zes getrok-
ken. Het zevende reservegetal blijft bui-
ten beschouwing omdat dat niet meetelt
voor de hoofdprijs. Het aantal mogelijk-
heden om zes verschillend genummerde
balletjes te trekken uit 49 wordt verkre-
gen uit de deling:
49 x 48 x 47 x 46 x 45 x 44
lx 2x 3x 4x 5x 6

Daarvan is de uitkomst: 13.983.816.

Voor de jackpot wordt nog een apart cij-
fer tussen 0 en 9 getrokken, hetgeen tien
mogelijkheden geeft. Dat winnende één-
cijferige getal moet corresponderen met
het laatste cijfer van het (voorgedrukte)
formuliernummer. Op het hierbij afge-
drukte formulier is dat 6.

De beide mogelijkheden met elkaar com-
binerend - dat wil zeggen: vermenigvul-
digen - geeft het bijna onvoorstelbare
totaal van 139.838.160 mogelijkheden, af-
gerond honderdveertig miljoen. De kans
om te winnen is omgekeerd evenredig:
één op honderdveertig miljoen.

{-te man die met de trein van Amsterdamnaar Heerlen komt en daarna met een taxiaar Herzogenrath rijdt om enkele Duitse
ottoformulieren in te vullen, loopt bij wij-

van spreken meer kans om te veronge-
y'Kken dan dat hij de jackpotwint. Maar
lift als de milJ°enen anderen die weke-
Jks lotto spelen of aan een ander kans-
Pel meedoen, beseft hij dat niet. leder-en hoopt dat hij voor het geluk is gebo-
n, en vergeet liever dat een ongeluk inn klein hoekje zit.
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Onverwachte combinaties en verborgen grapjes

Humor als smaakmaker
bij nieuwe interieurs

" Cassiope, een aardig bescheiden plantje.
Foto: DRIESLINSSEN

Heideachtige in de
herfst verdwaald

DOOR SANTE BRUN

Vreemde tijd om over Cassiope te beginnen, want het is een koelte-
minnend plantje uit de poolstreken, dat in april of mei bloeit met
witteklokjes. De bloempjes hebben veel weg van lelietjes-van-dalen,
maar de planten zijn daar niet eens aan verwant. Het gaat namelijk
om een heide-acjitige, en wel een extreem kalkschuwe.
Ik begin-er nu Joch over oinjfat mijn exemplaar ineens in volle bloei
staat. Het z_ffwel iets te maken hebben met de hitte en de droogte

van weken geleden. Het plan-
tje is bepaald niet spectaculair,
het heeft nauweiijk bladeren,
de takjes zijn eerder geschubd
- de Duitse naam is 'Schup-
penheide' - en het hele ding
wordt nauwelijkstien centime-
ter hoog. Toch heel aardigvoor
de ware liefhebber. Je moet er
een hoekje voor afschermen
waar je het plant in pure turf-
molm, liefst flink gemengd
met grove brokken turf, dat be-
ter water vasthoudt. De bloe-
men zijn wit, maar hebben iets
roodachtigs aan de basis.
Overigens bestaan er in Schot-
land gewonnen cultuurvarië-
teiten van, zoals Muirhead en
Edinburgh. Koele en vochtige
lucht schrijft Wilhelm Schacht
.in. het' boek Der Steingarten
voor" maar hij doet het dusook
bij ons wel een beetje.
Esveld en Zwijnenburg in Bos-
koop zouden wel eens plantjes
kunnen leveren, en ook in de
lokale tuincentra zullen ze best
wel eens te vinden zijn.

Stijlvolle tuintafel
Wie van de tuintafel eist dat hij niet alleen stevig op poten staat, maar ook
een sieraad is en tevens praktisch in gebruik, kan een op stapel staand
tuinfeest misschien aangrijpen om de oude (misschien in de loop der ja-
ren wankel geworden en beschadigde) tuintafel te vervangen. Voor een
buitenparty is bijvoorbeeld de nieuwe Monarch Decor Table van Hart-
man bijzonder geschikt. Hij kan worden verlengd tot 225 cm (de breedte
is 95 cm) en dat biedt heel wat ruimte voor een gelegenheid waarbij veel
gasten aanwezig zijn.
Informatie: 053-885546.

" Eibert Draisma probeert objecten een mooiere rol toe te bedelen dan ze in hun vorige leven hadden.
schilderde uitzichten kosten gemid-
deld vijfduizend gulden per vier-
kante meter. Niet weinig, maar
wellicht is de optische vergroting
toch voordeliger dan een verbou-
wing.

Decoratie
„Er is een sterk toenemende be-
langstelling voor functionele grap-
jes,"geeft Eibert Draisma aan, in-
dustrieel ontwerper, zelfstandig
gevestigd in Amsterdam. Onver-
wachte invalshoeken vormen het
handelsmerk van de man die staan-
de raspen omtovert tot lamp, kaar-
senstandaards doet stijgen als de
kaars op is en die van een oude
autolamp met onderdelen een de-

sign robot met digitale klok maakt.Bij alle gebruikte onderdelen valt inhun nieuwe zetting pas op hoe mooide vormgeving eigenlijk is.
Andere originele vormen van deco-
ratie waarin oud en nieuw worden
verenigd zijn de kunststof orna-
menten van vormgeefster Antoinet-
te van den Berg. Klassieke plafond-
versieringen in kleurig halftranspa-rante kunststof die in miniformaat
dienen als handgrepen aan laden-
kastjes. En voor wie het interieur
echt binnenstebuiten wil keren, dan
wel andersom, zijn er vogelnestkas-
ten naar keuze als miniatuur van
elke willekeurige kerk, vuurtorenhet eigen huis of desnoods een cir-
custent. Voor liefhebbers ook bui-
ten te gebruiken.

Residence '94 geeft een blik op alle.zaken die het wonen veraangena-
men. Glaswerk, serviesgoed, acces-
soires en veel kunst, gordijnstoffen
met oosterse uitstraling of pure lan-
delijkheid in streepjes. Opmerkelij-
ke zaken als nageschilderde oude
meesters vormen een onderdeel van
de stands die gericht zijn op een rij-
ke vorm van wonen.
Wie minder bedeeld is met mate-
riële zaken kan inspiratie opdoen in
styling en zich verwonderen over de
diversiteit in mogelijkheden. Note-
houten klassieke kasten tegen hel-
blauwe wanden, grofaardewerk op
elegant Engels teak. Alle tot nu ge-
kende stijlen gaan overboord. Ge-
bruiksvoorwerpen als serviesgoed
worden verheven tot decoratiema-

teriaal. Helden uit de stripwereld
worden uitgesneden in geloogde
bedden in Countrystyle.

Amerikaans design doet zijn intre-
de met een haast italiaanse vormge-
ving terwijl Nederlandse designers
zich bezinnen op een totale vernieu-
wing met een knipoog naar de jaren
vyftig.
Tot en met zondag (18 september)
staat alles te bezien in détuinen van
Paleis het Loo in Apeldoorn waar
Residence '94 ter gelegenheid van
haar lustrum in woonbeurzen haar
tenten heeft opgeslagen. De beurs is
dagelijks geopend van 11 tot 22 uur,
zondag van 10 tot 18 uur. Entree be-
draagt 17,50 gulden, voor kinderen
12,50 gulden.

Creatief bijbouwen
met Kunrader steen

DOORJOREIJNDERS
§£. kent nogal watuchten waar flink verbouwd
tjj.Setimmerd wordt aan boerde-
Si . die hun oorspronkelijke
k ctie hebben verloren. Stede-
*i6 n en plattelandsechtparen
he | °P de gebouwtjes om ze ge-
W naar hun wensen en sma-
w aan te passen en in te rich-
<W is een ware trend gewor-

die ook GeorgeLeufkens en
SV6mie Sangen dreigde mee te
*S.i n- e werkten tien jaar aan

°Ude schuur in Colmont, die
W u als binnen het oude
fcfig^r heeft behouden en eenvan woonruimte opleverde.

s^ echtpaar Leufkens trof tus-
tf^-.^e zes nog bestaande boer-
tig 'Jen in Colmont tien jaar gele-
ste een schuur van Kunrader
W1aan dierond 1920 moet zijn

°uwd tot eenvoudig woon-
st S' De schuur behoorde ooit

cri grotere boerderij die in
iw; Werd gebouwd. De binnen-
W?n die bij de verbouwing
C^ n opgetrokken waren aan-
t^ ast aan de bestaande span-
de,' daardoor er grote en kleine
Slagruimtes ontstonden. De
Vase Poort aan de straatkant
ijjg dichtgemetseld en achter
Wrevel was dekeuken. De ach-tie^vel is beschermd monu-
%e en vormt tevens de schei-
ds tussen huri woning en die

de buurman.
Qe en Annemie Leufkens

daarom aan hun pro-. niet de nodige voorberei-

ding. Ze staken in het begin alle
energie in het denkwerk over de
toekomstige structuur van hun
woning. Hoe laat je het oude in-
tact en kun je toch voldoen aan
de moderne verplichtingenen ei-
sen van lichtinval en afmetin-
gen? De strategie van nadenken
liep van zeer grofnaar extra fijn.
Ze gingen te rade bij een kennis
die als architect veel ervaring
had opgedaan bij de restauratie
van vakwerkboerderijen.

Al gauw werd besloten om uit te
gaan van de situatie van 1920.
Het echtpaar wilde beslist niet
dat grote ruimte idee, waarbij
schuren tot in de nok als woon-
kamer fungeren. Ze wilden klei-
ne kamers, met ouderwetse
deuren naar de gangetjes, waar-
bij de oude muren konden blij-
ven staan. Ook de driedelingvan
het hoofdgedeelte, die door de
grote spanten bijna onoverkome-
lijk was, bleef gehandhaafd. Al-
leen moesten er vanwege de
gemeentelijke eisen hier en daar
ramen bijkomen.

Deel twee van het project was de
nieuwbouw, die er langs de
straatkant bij moest komen om
samen met de schuur tot een L-
vormige woning te worden ver-
bonden. En natuurlijk opgetrok-
ken in Kunrader steen. Waar
haal je die trouwens zomaar van-
daan? George en Annemie hoef-
den gelukkig fiiet lang te zoeken.
Elders in Colmont werd een ge-
bouwtje afgebroken en die ste-
nen kwamen bij de nieuwbouw
goed van pas. Ook naar andere
materialen hoefde niet ver ge-

zocht te worden. De blauwe Oud-
hollandse pannen van het bak-
huisje dat in de eigen tuin moest
worden afgebroken, werden ge-
mengd met de rode die al waren,
aangekocht. En de ouderwetse
deuren, waarachter zich prachti-
ge paneeltjes verscholen, kwa-
men van een container die in een
renovatiewijk stond. Omdat
George het zo eerlijk had ge-
vraagd 'kostten' die slechts en-
kele pakjes sigaretten.

De nieuwbouw onderscheidt
zich van het oude gedeelte om-
dat er aan de buitenkant ook met
veldbrandstenen is gewerkt.
Boogjes en dorpels bij deuren en
ramen werden van veldbrands-
teen gemetsteld. Hetzelfde ge-
beurde met de hoeken van de
gevels, omdat deKunrader steen
op een hoek slechts aan één kant
een vrij gladde steen oplevert.
Poorten en kozijnen moesten zo
authentiek mogelijk uitzien en
ook aan het loodgieterswerk is
de ouderwetse vakman te her-
kennen.

De nieuwbouw herbergt bene-
den een garage en de toegang tot
de eigenlijke woning. Het be-
zoek komt via een klein gezellig
poortje binnen en staat dan ei-
genlijk pas aan de voordeur. De
grote hal maakt alle delen van
het huis makkelijk bereikbaar.
Je kunt er naar de werkkamer,
via de trap naar de bovenverdie-
ping maar ook door een kle,in
gangetje naar de keuken. Daar
moet jeeerst doorheenvooraleer
in de woonkamer te komen. Dat
stoort echter niet, want de keu-

" De nieuwe vleugel onderscheidt zich door de toepassing van veldbrandsteen duidelijk van de oude schuur-
foto: FRANS RADE

ken bestaat, zonder dat daar een
scheidingswandje tussenzit, uit
twee delen. Eerst is er een ruim-
te die grotendeels wordt opge-
slokt door een flinke tafel. De
ouderwetse boerenkeukentafel,
waarop vroeger de pan met spek
en ei stond. Er tegenover een
mooie schouw, en in de hoek
verscholen het keukenblok, dat
door de gebruikte tegels een
mooi geheel vormt met de rest.

En wie niet direct aan die grote
tafel wil plaatsnemen, gaat bijna
als vanzelf op de vensterbank
zitten, die in dit geval echt als
zitbank dienst doet.
De woonkamer zit helemaal ach-
terin en oogt middeleeuws, al is
het alleen al door de monumen-
tale muur die aan de buren
grenst. De Kunrader steen is zo-
veel mogelijk intact en in het
zicht gelaten. In de woonkamer

leidt een tweede trap naar de bo-
venverdieping, waar de tv staat
opgesteld voor wie niet tegen de
rust van beneden kan. Daarbo-
venop is onder de nok nog een
kleine vide. Over de bestemming
daarvan bestaan in huize Leuf-
kens nog de nodige twijfels.
Slaapkamers en badkamers be-
vinden zich in het voorste ge-
deelte van de oude schuurzolder.
De kinderen beschikken over

een slaap- en speelkamer bove
nin het nieuwe gedeelte.
Na tien jaar is het echtpaar Leuf
kens nu nog druk doende met de
aankleding van het interieur
Maar ook dat mag een lang denk
proces worden. Planken vloeren
gewelfde plafonnetjes en houter
lambrizeringen zijn het uitgangs-
punt. Dan kan het toch niet ze
moeilijk zijn om die andere din-
gen nog in te vullen.

DOOR DESIREE VAN OOYIK. sferen binnenshuis komen-Jvinter ogen warm, emotio-.^ en vooral persoonlijk,
portret-reek-

I eigen schilderwerk en
erwachte stijlmixen bepa-

u.net interieur. Klassieke en

'eke meubelstukken wor-
7. uit de nostalgische con-
? gehaald en vormen ver-
jteris een poëtisch middel-en een eigentijdse omlijs-

Ik
"om 11 kleurrijk zijn de wacht-
te! -dat kan worden gecon-

uit de luxueuze woon-
id S, Residence, georganiseerd
i net gelijknamige woonmagazi-
u ft kleur en vormgeving is een
e HcKtroom naar e Jaren vijftig
{ Kbaar. Sterk gedecoreerde vor-

Seraken op de achtergrond.
i ' rechte lijnen zijn het vooral
h Sanischeronde vormen die op-
doen. Een geslaagd interieur
l 94 bevat onverwachte stijl-
i ,n en heeft humoristische trek-J*andacht voor detailsen onver-
* mini-effecten creëren een

J*e stijl; het interieur van de

((. el voor smaak krijgt een heel
dy e inhoud. Nu, medio jaren ne-
y§ gaat het vooral om het ver-
H^n van heden en verleden en
j^et leggen van de link tussen

lS|.ren van over de hele aardbol.
j^ence '94 toont in dat kader
olie interieurs met een heel ei-

lnJfeer. Een kleine honderd
laten zien wat wonen

Ij, "reedste zin des woords kanenen. Schilderijen, modern
H*n en antieke kasten krijgen in
Hb meer de Koninklijke Stallen
i aleis het Loo een heel nieuwe
l Isie door verrassende onder-
. c°mbinaties.
prookje
'is
(jj. een toenemende behoefte aan
Ij aan de wand. Muurschilde-(J1 binnenshuis gaan mee in die
ti geven een unieke sfeer en\ n in de hang naar een authen-

Persoonlijk interieur," geeftF <^naar Mathijs Waardenburg
Schilderijen niet aan, maar op

plafondschilderingen,
lLersiering maar ook meubelde-
k\J~.en kleuradvies verzorgt dejij damse kunstschilder samen
lil g^n vakzusters Mariska van

en Marianne Bakelaar,"ëd in collectief 3M.
k
*Wetl wandschildering kan een
(Ju optisch groter worden ge-
&o-|\ kinderkamers krijgen een>ij en de buitengevel

over e bewoners. Steeds
vinden het leuk j

fev u's een ee^ eigen aanzien jS *n. Wij zijn nog maar kort be- i
L, aar treffen een groeiende j
\^n voor vooral de wat grote- iIg^'ngen. Aan de wandschilde- 1«tij-Saan vele uren overleg voor- <1(!ehet 2el<*enwordt het hele huis "Vo^ast aan de wensen van de 1er." aldus Waardenburg. Ge- <L
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Onroerend goed te huur aangeboden
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Zakenpand plm. 60 m2teKerkrade
van oudsher bijzonder geschikt als

Bloemenzaak
e.v. met privéwoning. Inl. tel. 045-414533.

Puth/Schinnen
Eengezinswoningen met voor- en achtertuin.

Begane grond: hal, toilet, woonkamer, keuken en
aangebouwdeberging.

Verdieping: 3 slpks., badkamer, vaste trap naar zolder.
HUUR plm. ’ 965,-.

IHS mogelijk.
Voor eenpersoonshuishouden bij inkomen

tussen ’ 24.001,-en ’ 30.500,-.
Voor meerpersoonshuishouden bij inkomen

tussen ’ 34.001,- en ’ 43.000,-.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Woningbeheer Limburg 046-787629.

Diverse luxe landhuizen
te Landgraaf, Mheer en Beek.

Gestoffeerd en/of gemeubileerd.
Prijsklasse vanaf / 2.500,- per maand.

JanssenbvJErmakelaardij og B
Van Hasseltkade 10, Maastricht. 043-213791.

Kerkrade-Holz
Royaal goed onderh. woon-

huis met kelder en tuin.
Beneden: hal, toilet, woonk.,

eetk., keuken en berging.
Boven: 3 slpks., badk. met
toilet, studeer- hobbykamer
en zolder. Spoedig te aanv.
Br.o.nr. B-05952, Limburgs

Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Centr. Venlo D+H BOUTI-
QUE plm. 35 m 2overname
’25.000,-, huur ’2.200,- p.
mnd. Br.o.nr. B-05929, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Te huur compleet ingerichte
vakantie BUNGALOW, vrij
tot 1 mei 95. Gelegen 5 km.
van Maastricht. Inl. Gasthuis
3, Bemelen. « 04407-1321.
België Borgloon, 35 min. van
Maastricht, rustig gel. nw.
gelijkvl. APPARTEMENT, 1
gr. slpkmr., 18.000 BFcs. p.
mnd. excl. Event. garage
1200 BFrs. p.mnd. Tel. woe.
en dond. 20.30 tot 22.00 uur
00-32.11313987.
Te huur zolderappartement
nabij centr. HOENSBROEK,
’6OO,- mcl. Na 18 uur 045-
-220136
Te h. luxe ETAGEWONING
2e verd., met zeer ruime
woonk. + keuken, v. en a.
balkon, mogelijk v.a. 1 okt. a.
s., huur excl. ’875,- p.mnd.
Inl. 045-212537, Kouven-
derstr. 183, Hoensbroek, b.g.
g. 04492-5716.
Te huur boyenwoning 2 ka-
mers, keuk., douche, cv.,
berg., eigen ing., Graverstr.
KERKRADE-WEST. 045-
-413540 tijdens kant.uren.
Te h. vrijstaande woning te
SCHINVELD met 3 slaapka-
mers. Telefoon 045-254900.
ZUTENDAAL. 2 Luxe nw.
bouwappartementen met in-
ger. keuken, badk., 2 slpk.,
gar. + berg., gel. aan mooi
plein. Inl. 00-32.89-722001.
MAASEIK: appartement te h.
-garage, goede stand bij
centrum 00-32.89561450.
Te huur woonhuis met tuin,
garage, cv., gem. SCHIN-
NEN, langs rijksweg Sittard-
Heerlen. Huur ’ 1.000,-p.
mnd. excl. gas/water/elekr.
Br.o.nr. B-05960, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te huur KERKRADE-Centr.
app., woonk., 2 slpks., evt.
garage. Inl. 045-413973.

Te huur HULSBERG gem.
Nuth, luxe appartement in
gerenoveerde boerenhoeve,
geh. gestoff., zeer ruime
woonkamer, luxe keuken,
badkamer, 3 slpks, buiten-
berging, patio en privé par-
keerplaatst, landelijke lig-
ging, centraal tussen Hri en
M'tricht. Br.o.nr. B-05964, L
D, P.b. 2610, 6401 DC Hrl.
Te h. vakantiehuisje event.
gemeub., omgev. VALKEN-
BURG, ’750,- per maand.
excl. 04498-55008.
KERKRADE-CENTRUM.
Ruim vrijst. herenhuis met
tuin en garage. Zeer goed
onderh. Ind.: o.a. dubbb.
woonk., keuken (mcl. app.),
badk. 2e toilet, 3 slpkmrs.,
zolderruimte, 2 kelders.
Hogere prijsklasse. Inl. Ass.
kant. Kerres. 045-460358.
Te huur nabij centrum
HEERLEN 2-kamer app.
Huur ’760,- p.mnd. md.
water + serv.k. 045-411348.
Per direct te huur luxe AP-
PARTEMENT in Brunssum-
centrum, 104 m2, woonk.,
compl. keuk.blok, hal, wc,
bad met ligbad en douche, 2
slaapk., 3 afstelruimtes, bal-
kon 9x1.5, terras 9x2 m. Ge-
stoff., nw. vloerbedekk., gar.
box. Huur mcl. servicekos-
ten ’1.450,-. Info na 19.00
uur 045-210579.
Te huur KERKRADE-Cen-
trum, winkel- cq. kantoor-
ruimte (nieuwbouw), plm.
225 m2, in voetgangersdo-
mein (liefst geen horeca).
Tel. 045-462982.
Te huur VALKENBURG ap-
partement voor ouder dame
of heer, gelijkvl. met terrasje.
04406-13178 b.g.g. 15390.
Te h. 3-kamer APPARTE-
MENT op 2e etage in centr.
Valkenburg, . huurpr. ’ 875,-
-excl. Tel. 04406-16739.
HEERLEN. Te huur ruime
studio met eigen kookgele-
genheid en douche, ’510,-
-incl. Tel. 04459-2277.
Te h. in HEERLEN woonh.
m. kelder, zolder, en gar. in
rustige buurt, 5 min. v. cen-
trum, met cv., verw. voor-
en achtetuin. Parterre: 2
slpks van 20 m2, terras 18m2, badk. 9 m 2met ligb.,
douche, w.c gang m. kl. bar
en voorber. v. gastenw.c
Bovenverd.: m. gr. woonk.
42 m2, Amer. keuk. en open
haard, balkon 25 m 2Huur
’BOO,- . 3 mnd. vooruitbet.
te bevr. 00.49-341.291114.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

Open huis zaterdag 17
september en zondag 18

september van 14.00 tot 16.00
uur te Brunssum, Kruisberghof 6.
Aan rustig hof gel. comfortabele parterrewoning met terras

en tuin. Ind.: gezellige woonk. Praktische eetkeuken, 2
slpks, badk. met douche. Tevens andere typen te bezichti-

gen 0.a.: boyenwoning met fraai uitzicht en balkon.
Prijzen vanaf ’ 108.000,- k.k.

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045 - 71 22 55.

Kerkrade, Finefrau 6.
Schitterend op 1ewoonlaag gelegen, perfekt onderhouden

nieuw 3-kamer appartement, bwj. '90, met cv., prachtig
panoramisch uitzicht, balkon voorzijde, gezamenlijke tuin,

voldoende parkeergelegenheid en extra veiligheid.
Ind.: royale entree, sfeervolle livingca. 26 m2, moderne

open keuken ca. 9 m2, separaat toilet, komplete badkamer,
2 slaapkamers en ruime parterre berging.

Koopprijs ’ 129.500,- k.k.
Bij 100% hypotheek netto maandlast ca. ’ 684,-.

Koopwoning Vastgoed '92 BV, g 040-128897, b.g.g. 526169.

Industriemontage HEPP
vraagt met SPOED alle soorten lassers m. euro-diploma
en TIG-ER-111, Staalcontructiewerkers, metaalbouwers v.facades, machinebankwerkers, pijpfitters. Zonder montage-ervaring onnodig te solliteren na 18.00 u. 045-229401.

Nuth-Vaesrade
Vaesraderweg 14

Vrijstaand woonhuis met vrij uitzicht.
Indeling: hal, woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, douche,

bergzolder. Garage. Zeer goed onderhouden. Koopprijs

’ 250.000,-k.k. Bezichtiging na afspraak met:
Troost Onroerend Goed, Heerlen.

.; Telefoon 045 - 71 79 76
1 - r^—i

fIMMQ-TREND^
Der immoblllcß Partner

Door enorm verkoopsucces
zoeken wij dringend huizen

in de regio Kerkrade, Landgraaf, Heerlen
Bocholtz, Simpelveld en Vaals.

Hebt u of uw makelaar moeite met de verkoop van uw huis?
De top-verkopers werken voor ons en daarom,

ais u wilt, ook voor u!

Belt u ons geheel vrijblijvend
00-49.24072037

Als beloning ontvangt uvoor uw bemiddeling bij het
passeren van de koopakte ’ 250,-en een presentje.

Sittard Stadspark
Wilt u wonen op één van de mooiste plekjes van Sittard?

Er zijn nog enkele bouwkavels voor u te koop (plm. 600 m2)
Direkt grenzend aan het schitterende Stadspark en op

loopafstand van het Centrum
Inl. GROUWELS-DAELMANS

g043 - 25 45 65

Immobilien GmbH

van Lier-Radermacher
Een betrouwbare naam

met groot verkoopsucces en een 100% correcte werkwijze.
Als ook voor u een correct en succesvol verkoopresultaat

belangrijk is, dan verkoopt u ook uw huis, zoals al meer dan
1000 tevreden klanten tot heden, via het grootste Duitse

Makelaarskantoor voor Nederlandse O.G.
In sommige gevallen direkte aankoop mogelijk.

Ook als uzelf 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,-.

Om onze klanten te bedanken, verloten wij elk jaarop 30
november fantastische prijzen.

1. prijs: 1 week Gran Canaria voor 2 pers.
2. prijs: 1 weekend in Parijs voor 2 pers.

3. prijs: 4 entreekaarten voor Phantasialand Köln/Bruhl en
nog veel meer mooie prijzen.

©00-49.24073017
g 045-451291

Woonhuis verkopen ???
Wij kopen Uw woonhuis direkt zelf aan.

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
Koopwoning Vastgoed '92 b.v. a 040-128897.

Direct en zeker uw huis verkocht.
Zonder bijkomende kosten.

Penis Vastgoed. Tel. 040-129524.

Fort-woningen: een klasse apart!
Je eigen huis in houtskeletbouw; flexibel bouwen in:

sleutelklaar, ruwbouw of casco.

WÊÊÊÊÊÊ
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Voor meer informatie.
BOUWKUNDIG ADVIESBURO PREVOO

Boschweg 1, Bunde, Postbus 35, 6240 AA Bunde.
Telefoon: 043-646563 Fax: 043-640036.

Heerlen
Te k. bungalow, patio-tuin, bwj. '91, in rustige wijk nabij
centrum. Ind. beg.gr., woonk. 32m2, open keuk., toilet,

badk. berg., slpkmr. 18m2. Verd.: slpkmr. 14m2, cv.-ruim-
te, mog. 3e slpkmr. Vr.pr. ’ 199.000,- k.k. Tel. 045-725236.

Bedrijfsruimte
Voor opslag, showroom en anderzins. Vloer betegeld, met

garage. Totaal 335m2. Bij Margraten (Banholt). Huurprijs n.
o.t.k. Bezichtiging na afspraak.
W. Timmermans

NVM-makelaar/taxateur (Makko Gulpen), Rijksweg 67,
Gulpen. Tel. 04450-2182 (Zaterdag 10-13 uur).

Heerlen, Rennemigstraat 23a
Halfvrijstaand woonhuis met garage

Ind.: woonkamer, keuken,'bijkeuken, serre, 4 slaapk.,
berging, badkamer, woning voorzien van diverse extra's.

Vraaprijs / 235.000,- k.k.

Janssenbyjfi^makelaardij og H
Van Hasseltkade 10, Maastricht. 043-213791.

. Sibbe, nog 1 woning te koop
Torenweg/Hemelrijkstraat: projekt in aanbouw.

Ind.: ruime woonk., gesl. keuken met bijkeuken, 3 slaapk.,
royale badk. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. Garage
bereikbaar vanuit de woning. Koopprijs ’ 299.750,- v.o.n.

Brunssum
Rumpenerstraat: nog enkele attractieve stadsapparte-

menten en 2 winkel-/kantoorunits te koop met eigen par-
keerplaats. Prijzen vanaf ’ 154.500,-v.o.n.

Schinveld
Goed gelegen halfvrijst. woonh. met cv., ruime gar., tuin-
berging en mooie tuin. Ind.: hal, toilet, ruime woonkamer
met parketvloer, keuken 'met app. Verd.: 3 slaapk., bad-

kamer met douche en v.w. Royale zolder. Aanv. i.o.
Vraagprijs ’ 229.000,-k.k.

Klimmen
Mooi gel. vrijst. bungalow met grote tuin en apart gel. gar.
Blijvend vrij uitzicht. Ind.: hal, entree, berg., toilet, ruime

woonk., mooie keuken mcl. app., 4 slaapk., badk. met ligb.,
v.w. en 2e toilet. Aanv. i.o. Vraagprijs ’ 439.500,- k.k.

Sibbe
In dorpskern: winkel/woonhuis. Ind.: begane grond.: hal,

winkelruimte (deels onderkelderd), magazijnen en kantoor.
Verd.: royale woning: woonk., keuken, badk., div. slaapk.,

ruime zolderverdieping met div. kamers. Dubbele
bewoning mogelijk. Vraagprijs ’ 435.000,- k.k.

Prosell b.v.
St. Servaasklooster 24, Maastricht.

Tel. 043-255175 (ma. t/m vr.)
Tel. 043-252323 (za. tot 13.00 uur Dhr. R. Potten).

Wij maken geen reklame met
bemiddelingspremies en reizen

Wij bieden U optimale inzet,
kennis van de onroerend goed markt

en geven advies als u een huis
wilt kopen en/of verkopen.

Bel ons voor een afspraak en maak gebruikvan
onze inzet, kennis en advies.

Belt U ons ????
Immobiliën Düsterwald

00-49.240693306 of 045-351254
Wij verzamelen geen onroerend goed, wij verkopen het!

Gulpen
Halfvrijst. woonh. in goede staat. Gr. gar. met zonneplat.
Rustig gelegen op bijna 300m2. Velekunstst. koz. met

thermop. en rolluiken. Living met tegelvloer, 38m2,
3 slpkmrs., douche, kelder, bijkeuken, c.v.-gas (combi).

Vraagprijs ’ 260.000,-k.k.
W. Timmermans

NVM-makelaar/taxateur (Makko Gulpen), Rijksweg 67,
Gulpen. Tel. 04450-2182 (Zaterdag 10-13 uur).

Gulpen
vrijst. LANDHUIS, bwj. 1991. Ind.: ruime entree, keuk. m.

app., woonk., eetk., overd. terras, ouderslpk. 6 x 4 m2, luxe
badk. m. ligb en douche, toilet separaat. 1e verd.: 3 slpks
en zolderr. Souterrain: garage, praktijkruimte, kelder, ber-
ging, waskeuk. en toilet. Grondstuk 525 m2en ca. 260 m 2

woon- en nevenruimte. Koopprijs ’ 679.000,- k.k.
Immobiliën Brausen-Molenkamp. Tel. 04454-63637.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Open huis

op zaterd. van 13-14.30 uur
Beek

Ecrevissestraat 35
Charmant halfvr. huis met

gar., gr. tuin, roy. L-woonka-
mer, veranda m. veel leefr.,

3 slaapk., mog. 4e op zolder.
Vr.pr. ’ 249.000,- k.k.

OFFERMANS EN BORGER
046-740535.

Te k. BORN, hoekwon. type
semi-bungalow met tuin, inp.garage, 4 slaapk., woonk.
met ged. open keuken, nwe
hoekkeuken v.v. app., opti-
maal geisol., v.v. dubb. glas,'82. Kooppr. ’215.000,- k.k.
04498-53132.
NIEUWENHAGEN. Vrij-
staande eengezinswoning
met 4 slpks., woonk., eet-
kamer, badk., kelder, gara-
ge en cv. Totaal opp. 480m2. Rustige, bosrijke om-
geving, vr.pr. ’235.000,- k.
k. Telefoon: 045-462702.

Te koop
Snackbar

te Spaubeek
Gelegen op doorgaandeweg
met ruim woonhuis, tuin en

terras. Voor meer info
BWR Vastgoed

Tel. 046-336369.

Hoensbroek
Halfvrijst. woonhuis met

garage, ’ 155.000,- k.k. Br.
o.nr. B-05969, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,

6401 DC Heerlen.

Onafhankelijk
Hypotheek-

advies

H . Bsiï-
n y
yy

Huis & Hypotheek Heerlen
Ruys de Beerenbroucklaan

28, g045-741624.

Landgraaf/
Schaesberg

Nabij draf- en renbaan.
Rustig gelegen halfvrijst.

woonh. m. c.v.-gas, tuin en
gar. Ged. dub. begl. Muren

en dak geisol. Rolluiken. Ind.:
o.a. woonk., keuken, 3

slpkmrs., bet. badk. Zolder-
berging, ’ 199.500,-k.k.

_^_^_¥'\&L

Pickée-
makelaardij bv IH

Heerlensewg 22
6371 HS Landgraaf
Tel. 045-326767

Stem
Vleugelmorgenstr. 23

goed onderh. vrijst. woonh.
met uitbouw, dakterras,

garage, c.v. en mooi aangel.
tuin. Woonk. l-vorm., parket
en open haard, gr. hal. 1e

verd.: 3 slpks, badk. m. ligb.,
douche, toil., dubb. wast.

Vaste tr. naar zolder m. 4e
slpk. Bwj. 1975. Opp. 420m2. Vr.pr. ’ 349.000,- k.k.

Te bezichtingen na tel. afspr.
046-333470.

BEEK, Hoeferpark 6, heden
open huis van 15.00 tot
16.00 uur. Prima geleg. aan
parkje, halfvrijst. woonh. met
garage, kantoortje, carport,
mooie aangel. tuin, ruime
woonk. met aparte tuinka-
mer, witte aanbouwkeuk.,
luxe witte badk., 3 slaapk.,
alles dubb. gl. Moet binnen
gezien worden. Kom kijken.
’249.000,- k.k. Tel. 046-
-742550, Jos Storms O.G.
OIRSBEEK. Provincialeweg
zuid 83, ouder woonhuis ook
geschikt als bedrijfspand. Te
bevragen 046-523634.
MARGRATEN, Rijksweg 53.
Heden open huis van 13.00
tot 14.00 uur. Geheel ver-
bouwd vrijst. woonh. met
grote tuin, garage, 3 slaapk.,
zolder, kelder. Keurig pand.
Kom vand. vrijbl. kijken. Pr.
in overl. Tel. 046-742550,
Jos Storms O.G. Geleen.
SCHAESBERG, Brandhof-
str. 77. Groot vrijst. woonh.
op 475m2 perc. Grote
woonk. aparte eetkeuk. kel-
der, zolder vaste tr. 3 slpk.
grote badk. grote tuin. Alles
dubb. glas, rolluiken,
’320.000,- k.k. Tel. 046-
-742550. JosStorms OG.
SCHINNEN / Altaarstr. 75.
Ruim halfvrijst. woonh. met
garage, ruime tuin op zuiden,
3 slpk., grote kelders, ruime
woonk. met aparte eetkeuk.,
alles dubb. gl., wit kunststof
kozijnen en rolluiken.
’195.000,- k.k. Jos Storms
O.G. Tel. 046-742550.
SITTARD. Zoeken jullie een
gezellig royaal halfvrijst.
woonh. in kind.vriend, omg.,
op loopafst. van o.a. cen-
trum, NS-station, wandel-
park, Lagere en middelb.
scholen en met een snelle
verbinding naar het auto-
wegennet? Bel voor een af-
spraak om te komen kijken
naar ons huis waarvan wij
vinden dat het de moeite
waard is 046-526385.
Heerlen, Husken Peutzstr.
67 halfvrijst. HERENHUIS m.
garage. Bouwjr. 1992.

’ 265.000,- k.k. Tel. 045-
-708724. Bez. op afspr.
JABEEK, te k. landelijk gel.
vrijst. hoekhuis m. vrij uitz.
Ind.: ruime L-vorm. woonk.,
gr. gesloten keuk. met in-
bouwapp.le verd: 3 slaapk.,
douche, 2e toilet, vaste trap
naar zolder, 4e slaapk. met
dakkapel, berging, tuin, gr.
garage. Pand geh. voorz. v.
rolluiken, dubb. beglaz., par-
ket, cv, ’279.000,- k.k.
04492-2864.
Man 38 jr. zoekt gemeub.
app., KERKRADE of omgev.
Voor info 045-415370.
MONUMENTAAL halfvrijst.
herenhuis 1645, grote
schuur en binnenplaats.
Grotestr. 8, Oud-Urmond, vr.
pr. ’ 259.000,-: 046-582462.
STEIN, Kelderstraat 25. De-
gelijk gebouwd vrijstaand
woonhuis met cv., garage
en loods. Koopprijs
’269.500,- k.k. Voor inde-
ling en informatie: Albatros V.
A. (Lid VBO). Tel. 040-
-526169 b.g.g. 04920-29473.
HULSBERG. Te koop tus-
senwoning in kindvriende-
lijke omgeving, bwj. '90, ge-
hele dubb. begl. met kunstst.
kozijnen, 3 slpks., ruime
badk., vr.pr. ’179.000,- k.k.
Tel. 04405-2417.
SITTARD Centrum, luxe
app., 3 slaapk., lift, eigen
parkeerplaats. 046-751014.
Halfvrijst. KARAKTERIS-
TIEKE boerenwoning, gere-
nov„ pr.n.o.tk. 045-272878.
BRUNSSUM, halfvrijst.
woonhuis met garage, perc
414 m2, vr.pr. ’200.000,- k.
k. Beckers O/G, 04492-2447.
WELTEN, drive-inn woning
met modem en licht inter. en
mooie tuin. Vr.pr.

’ 175.000,-k.k. Telef.: 046-
-740535/752193.
OIRSBEEK, Populierenlaan.
Goed onderh. woonh. met
gar., berg. en c.v. I3eg.gr.:
entree, toilet, L-woonk., eet-
keuk. m. compl. inricht. 1e
verd.: overloop, 3 slaapk.,
badk. met ligb. en font. Het
huis is vorz. v. div. roll. en
dubb. gl. Aanv.: eind 1994
begin 1995. Vraagprijs:
’198.000,- k.k. Kramer Ma-
kelaardij O.G. 046-373636.
LANDGRAAF, wijk Hoefveld,
halfvrijstaand woonhuis met
garage en tuin, 336 m2. Ind.:
woonkamer, open keuken
met eiken inst., hobbyr., 3
slpks, badk. met ligbad en
2e toilet, vliering. In prima
staat van onderhoud, rollui-
ken, pr. ’240.000,- k.k. Te-
lefoon 045-316637.

AMSTENRADE, Parallel-
straat 10. Hoekwoning met
mooie witte keuken met app.,
2 slaapk. ca 20 en 30 m2.
’159.000,-. Wijman & Part-
ners, 045-728671.
HOENSBROEK. Te koop
zeer degelijk gebouwd half-
vrijst. woonhuis, bwj. 1939,
grote woonk. 45 m 2parket-
vloer, serre, keuken met
app., 4 slpk., douche met 2e
toilet, kelder, zolder, garage
en ingesloten tuin, pr.n.o.t.k.
Aanvaarding in overleg. Tel.
045-212613.
Te k. in MARGRATEN gele-
gen luxe woonhuis met bc-

' drijfs-/kantoorruimte, garage,
keuken, kantine, kelder en
tuin. Aanv. in overleg. Vr.pr.
n.o.t.k. Documentatie alleen
op aanvraag. Adviesburo
Janssen, g 04408-2437.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Vrijblijvend HYPOTHEEK-
OFFERTE v.a. 6%% bij u
thuis. Bel voor afspr. Ass.
kant. Jac Stel, g 045-721866.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,
opknappen geen bezwaar, g
040-118001.
Woonhuis met SPOED te

' koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
Wat ouder WOONHUIS te
koop gevraagd. Opknappen
geen bezwaar. 040-129013.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners. 045-728671.
Te koop SCHAESBERG,
Galerij 2, goed onderhouden
hoekwoning, cv., garage,
tuin 12 m diep, carport, aan-
bouwk. met apparatuur,
woonkamer met plavuizen
en mooie openhaard en bal-
kenplafond, muren deels
veldbrandstenen. 3 slaapka-
mers met op de gehele ver-
dieping pergo parket vloeren.
Luxe badkamer met ligbad,
douche, 2e toilet en vaste
wastafel. Geisoleerde zolder
met mech. vent. te bereiken
via' vliezotrap. De gehele
woning bevat rolluiken en
beneden thermopane begla-
zing. Vr.pr. ’239.500,- k.k.
Aanv. in overleg. Bellen tus-
sen 19.00-22.00 uur tel. 045-
-317357 of werk 313726.
SITTARD, Rijksweg cen-
trum: ruim halfvrijst. woon-
huis met garage en berging,
hal, L-vormige woonkamer,
dichte keuken, kelder, zolder
4e slaapk., badkamer, cv,
tot. opp. 500 m2., vraagpr.

’ 249.000,-kk. g 046-510047.
Unieke gerestaureerde vier-
kantshoeve op 5 km van
HASSELT-CENTRUM met
aangelegde tuinen. Zeer
rustig gelegen en snel be-
reikbaar. Info 00-32.
11270316Of 284472.

'. ROERMOND centrum,. royaal herenhuis ca. 930 m3
met fraaie stadstuin en ach-

j terom. Opp. ca 400 m2.. Vraagprijs afh. van gewenst. afwerkingsnivo. Inl.: 04750--, 27922 of 06-52969313.
j HEERLEN: woonhuis met gr.
; tuin, mog. voor garage. Ind.:

gang, kamer/ensuite, keu-
ken, 3 slpkrs, badk., gr. zol-
der, kelder, berging, ged.
rolluiken, c.v. Voskuilenweg

.' 13, Heerlen. 045-717903 of
04459-2144 na 18.00 uur.

; HEERLEN, Drieschstraat 26,
app. met lift, garage en 2
slaapk. ’125.000,-. Wijman

1 & Partners, 045-728671., BRUNSSUM, Langeberg-
) laan 10, hoekwoning, direct
t te aarw. Pr.n.o.t.k. Wijman &. Partners, 045-728671.

' BERG AAN DE MAAS, ach-
ter de Hegge. In dit sfeervol-

' le woonplan te Berg aan de- Maas hebben wij nog 3 vrijst.
■ woningen te koop met gara-. ge. Ruime woonk., keuk., 3

slpkrs, badk. en vaste trap
naar zolderruimte. Prijzen v.

\ a. ’251.600,- v.o.n. bel
voor vrijbl. informatie John
Haagmans Verzekeringen

' Sittard. Telef. 046-526020.- NUTH/Vaesrade. Ruim
I woonh. met gar. (2 auto's),. gr. berging, mod. keuk. m.; alle app., 4 slpks, badk. m.- ligb., douche en toil. compl.. geisol., cv./gas, geh. onder-- kelderd, aangel. tuin. Aanv.

in overleg. Bezichtiging za.

" 16.00-17.00 en di. 18.30-
-19.30. Kooppr. ’296.000,-.; Tel. 045-244753.

.Te koop Landgraaf/NIEU-. WENHAGEN. Ruime 2-on-. der-1-kap woning, prijs

’ 225.000,-. Woning moet; van binnen gezien worden.
| Telefoon: 045-323990.

Te koop LANDHUIS met; grote vijver + grond (ca. 1 ha)
in bosrijke omg. te Maaseik
(Neeroeteren). Telef. 00-32.- 889866661.
Te k. BUCHTEN: halfvrijst.
uitst. onderh. woonhuis, inp.
garage, berging, keuken,

■ woonk., serre met alu., schuifpui, overdekt terras,, mooie tuin. Verd.: 3 slaapk.
+ luxe badk. met ligbad,

_
douche + 2e toilet, berging
en cv. Vraagpr. ’210.000,-

-" k.k. g 04498-54883.
j Te k. rust. gel. mod. BUNG.,

" 2 slpk. 366 m 2’240.000,-.. van Mulkenpln. 14, Übachs-. berg. Tel. 045-753322.. BEEK te k. gerenov. woonh.,
I 3 gr. slaapk., badk., woonk.,
i keuken en kant.ruimte, geh.
L betegeld, 2 prd. st. + buiten-: bak, wei, garage ca 65 m2,

overd.terras, opp. 2.000 m2.
Tel. 046-375723.,Een PICCOLO in het Lim-

I burgs Dagblad helpt u op: weg naar snel succes. Bel:
i 045-719966.
I !■'!! . .. ........
i Woningruil. Woning te ROTTERDAM te, ruilen in omgeving Kerkrade.

Tel. 045-451118. .__

Bouwmat/machines
Te koop nieuwe stalen of
houten magazijn of AR-
CHIEFSTELLING, in alle
afm. verkrijgtbaar. Direct uit
voorraad leverbaar. Zeer
lage prijs b.v. 200x100x30 5
legborden ’ 125,- per meter.
Rockmart, Kissel 46a, Heer-
len. 045-723142.
Te huur complete STEIGER
v.a. ’7O,- per week. Info
04409-2925.
Nu of nooit op=op! Verkregen
uit faillissement en partijen.
LAMINAAT parket. Beste
topmerk van Nederland. La-
met, normaal ’lOO,-. Nu A
of B keus ’25,- t/m ’40,-
-per m 2mcl. ondertap. Be-
schad. en nwe deuren v.a.
’40,-; rollen dakleer 2 t/m 4
mm dik ’2O,- t/m ’65,-;
Daktrim ’12,50 per 2.50
mtr.; Multiplex 32 mm ’75,-
-enz. Rennemigerveldweg
70A, Heerlen. 045-729710.
Te koop mooie VLOER-
PLANKEN, balken, garage-
poorten, deuren, zand, grind
etc. Bouwbergstr. 100,
Brunssum, 045-251964.
Te koop 100 m 2KINDER-
KOPPEN 18x18 cm. Tel.
04451-1238.
Te koop RADIATOREN; TL
lampen; kepers; panlatten;
planken, balkhout etc. Wol-
ters sloop- en handelson-
derneming, De Koumen 51,
Hoensbroek. 045-229999.
Te koop grote nieuwe KAN-
TELPOORT, pr. ’250,-. Tel.
045-330327/046-524402.
Te k. orig. BOERENEIKEN
vloerplanken, kurkdroog,
breedtes tot 20 cm!! v.a.

’ 60,-/m2. Kunstmatig ge-
droogd eigen meubelhout in
alie diktes. Eiken balken in
alle afmetingen b.v. 10x10
cm /12,-/ m 20x20 cm
/40,-/m. Alles uit eigen za-
gerij-droogkamer-schaverij.
Ook voor particulieren.
Houtzagerij Windels. Reeds
4 generaties een begrip in
hout! Industrieterrein Bouw-
berg Brunssum. Tel. 045-
-270585.

Kamers
Te h. grote gemeubileerde
kamer te SITTARD, huurpr.
all-in ’550,- + borg. Pers.
melden: Kerkstr. 33, Broek-
sittard, tus. 13.00-21.00 u.
Te huur ZOLDERKAMER,
keuken, badk. niet v. jeugd.
Tel. 045-715624.
Te h. kamer 28 m2, v. stu-
dent/e in C-HEERLEN, ca. 5
min. v. station in zelfst. app.,
3 hoog. Te aanv. per dir.
’4OO,- excl. R. Wierts, bin.
tijd, kant.uren. 045-442323.
Te huur 2 kamers voor nette
persoon in HEERLEN. Telef.
045-411443.
Te huur 2 KAMERS, alleen
nette personen, g 045-
-726564.
KAMERS (Hrl) voor student
of werk. pers., gez. keuken,
huur ’ 375,-. 045-416005.
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerd en
gemeubileerde kamer,
’530,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711.
Gemeubileerde STUDEN-
TENKAMERS te huur in
Heerlen. Telef. 045-724862.

Bedrijfsruimte
Te huur in Beek, Weth. San-
gersstr. 47 nabij knooppunt
Kerensheide, plm. 2000 m2
representatieve BEDRIJFS-
RUIMTE met plm 200 m2
kantoor + luxe ruime woning.
Kan ook in gedeelten. Tele-
foon 045-222468.
Te koop goed onderh. ste-
nen BEDRIJFSPAND met
ruime boyenwon. Het pand
is voorz. v. 2 losplaatsen, zij-
+achterkant, geh. geisol. Hal,
opp. 326 m2, hoogte hal plm.
3.5 mtr. Kant.opp. mcl. keu-
ken + 2 toiletten 90 m2.
Sperwerweg 17, Landgraaf.
Prijs ’450.000,- k.k. 045-
-410187 of 00-32.89712421.
KANTOOR of winkel (70m2)
te huur in Sittard. Inl. 046-
-527290.

' ' ——^———-——— i

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Gas- HOUTKACHELS - cv-
ketels. Keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.

Gratis af te halen BRAND-
HOUT. Tel. 045-229999.
UITKNIPPEN: te koop an-
traciet en vultraciet kolen, 3
en 4, ’2O,- per halve hecto-
liter. 30 Zakken gratis thuis-
bezorgd. Telef.: 045-319784.
BRANDHOUT, beukenhout,
plm. 15 m 3voor ’550,-.
Aan huis bezorgd. Van
Thoor, Holstr. 33, Margraten.
Tel. 04458-1818.
Te koop plm. 3 m3droog EI-
KENHOUT voor kachel o»
open haard. 04455-1369.
Te koop HOUTKACHEL
Barbas ’600,-; 12 m 3hout;
plukladder alu. 4 mtr.; Victor
grasmaaier ’ 400,-. Tel.
04405-2403.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. APPARTEMENT
voor privéhuis omg. Kerkra-
de/Heerlen/Maastricht. Telef.
04750-29100.
Te h. HOTEL/restaurant in
grensgebied (Duitsland) ca
120 zitplaatsen, gunstig gel.,

ruime parkeergelegenheid,
inventaris overname vereist.
Br.o.nr. B-05957, L.D.,
Postbus 2610, 6401 DCHrI.

Wonen Totaal j[
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^.
Wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handelsstr. 9, Sit-
tard, g 046-512981.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Div. mooie 2 zitters ook in
rundl. . v.a. ’ 95,-; EETHOE-
KEN: barok, klassiek en mo-
derne reeds v.a. ’65,-; Ve-
nitiaanse zilverkast in wor-
telnoot van plm. ’ 10.000,-
-nu ’2.995,-; rundr. bank-
stellen v.a. ’395,-; porce-
lein- en zilverkasten, dres-
soirs en buffetten. Keuze uit
meer dan 100 stuks, zeer
aparte bijzetmeubels,
prachtige spiegels en beel-
den enz.enz. (wij hebben
ovenwegend het zeer aparte
dat door zijn zeldzaamheid
waardevol blijft). Betaling
binnen 6 mnd. is contant.
Ook! ruilen wij uw oude
spullen in aan hoogste
waarde. Meubelhal Oude
Maastrichterweg 27, Geleen
(deze weg loopt parallel met
Rijksweg Nrd. Let op video-
theek de Kijkdoos daar-
achter is de hal).
Te k. lederen TV-STOEL,
nieuwpr. ’ 1.400,-, vr.pr.
’600,-. Info 043-616434.
Te k. donker eiken TOOG-
KAST, 3 jaar oud, z.g.a.n., vr.
pr. ’ 800,-. g 045-312395.

Te koop modern WAND-
MEUBEL dressoir en eet-
hoek. Telef. 045-728077.

Te k. z.g.a.n. _*
KAST donker eiken, n*
, bar- en vitrineruimte.
x.d. 255 x 200 x 50 crn-.i
’4.000,- voor ’ 1.460.'
045-258060. I
Te koop BANl«
slaapk., naaimach. .1
’300,-. Tel. 045-25680]>
Te k. 3-zits BANK,
st., t.e.a.b; ant. grenell.
i.z.g.st. Tel. 045-316758^,
Te koop moderne TV'
zwart/grijs 140»*
’75,-; ledikant grijs 'met lattenbodem ,
matras 200x180 '.{
universele tafels J
’50,-. Tel. 045-44233.
dens kantooruren. ,'Te koop eiken BANKSI*'1*'
1-1 met leren kussens'

’ 1.500,-- Tel. 046-5251J; I
Zkt: v 2e hands MEjJ8lVeel keus, ook anttóK-
venderstr. 208', H'broeK>,
Antieke EETKAMEPTI
groot, ’1.000,-; 4 »
stoelen ’ 200,-; "boekenkast ’ 500,-; 'buro ’1.000,-. StrakW
Tel. 045-741560. _^\
Te koop weg. omst.r**
g.a.nwe. complete iSLAAPKAMER; 6-pej*
ken eethoek; gashaaf
04450-4792. ,[
Te koop eiken KUIPf1STEL m. leren kus^wandm. en salont. fmeubel. Tel. 045-2511jj>
Te koop moderne 'BANK 1.80 mtr, spW
met afneemb. overtr«*.
turel (Ikea) t-f.’500,-. Telef. 045-4260ji

In en om de tuin .
"TTTfUllllT i -^

Flymo
Garden Vac 650 Watt

Alles blazer/zuiger
voor het schoonhouden van uw tuin en oprit

Nu ’ 225,- mcl. BTW\Ki=iii^
In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
Komo-keur geïmpregneerde
TUINPLANKEN, palen.
Tuinhuisjes, vlonderplanken.
Houthandel Jos Kuijpers,
Holstraat 43, Margraten.
Telef. 04458-1982.
i

BETONBEELDEN vo°'
nen en buiten. Alles V2
vijver! Vijverfolie ’ 4|
m2. Creugers Beton.
nomiestr. 46, Kourr*
Hoensbroek. 045-213gZ>
Van maandag t/m y
van 8.30 tot 17.00^
u uw PICCOLO teleg
opgeven. Tel. 045-71^

'i
De notarissen prof. mr. A.FI. Gehlen
mr. R.M.J. van Gent te Heerlen delen
de dat de op 20 september 1994 gepl^
de openbare verkoop van het pand

Mgr. Feronstraat 42 te Heerlen

GEEN DOORGANG VINPT^
Ski

Voorheen Thien & Rijcks Vastgoed!!! ,
* HEERLEN, Barbarastr. 33, halfvrijst. woöJJmet grote tuin, 7 slpks., dubbele garage >Jkantoor, geh. onderkelderd. Vr.pr. ’ 295.00"'

k.k.
* HEERLEN, Veldjen 2, „Douve Weien", trad- 1

bouwd, halfvr.st. woonh., op goede stand Qrj
gen, L-vormige woonk. met tegelvloer, IJopen keuken met app., 3 sik., badk. met lig"^
zolder via vaste trap met diverse ruimtes. Pc
opp. 375 m 2. Vr.pr. ’ 309.000,- k.k.

* BRUNSSUM, Het Ambacht, ruime wo<
aanbouwkeuken, serre, 3 sik., moderne b^\vaste trap naar zolder. Vr.pr. ’217.000,- K
DIT PAND MAG GEZIEN WORDEN!!! J

* MEERS, Veldschuurdijk 2, nagenoeg *,
woonh. in Franse stijl, perc.opp. 1200m 2. V"

’ 284.000,- k.k. „
* STEIN, Suttnerstraat 39, het halfvr.st. woojl

met aanbouw, overdekt terras, berging,
ruimte, garage en aangelegde tuin. P^j.
VERKEERT IN PERFECTE STAAT VAN &
DERHOUD. Vr.pr. ’ 212.000,- k.k. 4

* STEIN, Den Hoekstr. 5, rustig gelegen halM'J,
woonh. met aanbouw, garage, berging entlJ
Vr.pr. ’ 189.000,-k.k.!! j

* STEIN, Bergenkenstr., halfvr.st. woonh. J\}
aanbouw, (keuken, terras), garage en tuin i"
vijver en terras. Vr.pr. ’ 198.000,- k.k. h

* STEIN, Kruisstr. 28, bedrijfspand met woCL
voor veel doeleinden geschikt, gelegen in
keistraat. Pr. n.o.t.k. p,

* MEERS, Meersereindstr. 33, halfvr.st. wc*" 1,
met bergingen. Perc.opp. 180 m 2. V("
f 169.500,- k.k. a

* SITTARD, Fazantstr. 33, drive-in-won^woonk. met open keuken, 4 sik., garag6
tuin. Vr.pr. ’ 171.000,-k.k. »,

* ELSLOO, Vunderkerstraat 16, vrijst. woojl,
met aanbouw, woonk., met parketvloer, dic^,
keuken, veranda, 3 sik., badk., zolder via y,
zo, garage met bergzolder, perc.opp. 425 "
Vr.pr. ’312.000,-k.k. j

* HOENSBROEK, Alofsstraat 6, tussenwoning.
sik., badk. met douche, woonk., keuken, bijke
ken. Vr.pr. ’ 105.000,- k.k.

Kantoor Stem: 046-336369/336438
Zaterdag 10.00-12.30uur éLid V.8.0. Jp



DOOR PEET VOGELS

J HAAG - Je koopt een
en stinkt vervolgens

IJUüs uit. Bacteriën in de?lementen van de vloer
*&n een ondraaglijke stank

die het woon-
verpest. De kopers ne-, het niet en spreken deftemer aan. Die meent dat

?eWoners maar meer moe-achten, dan is de stank zo
Pas na jaren pro-

Sren krijgen de bewoners
plijk en moet de bouwervOeren aanpassen. Het is

ivan de talloze voórbeel-
de Vereniging

Huis, een vereniging die
.slangen van particuliere

[fhgbezitters behartigt,
Geconfronteerd wordt.

i!ereniging Eigen Huis (VEH)
'm al jaren tegen de aannemers
■et leveren waar de koper recht
.^eft. Wonen in een huis dat
S lekt, vochtig is ofwaarvan de
yj? scheuren, levert niet alleen

schade op. „Het woonge-
t*l de mensen wordt ernstig

en dat is een zeer kwalij-?*>" meent F. van Loon, ad-directeur van de VEH.

Deze week noterdenwij een verhoging van de hypotheekrentetarieven
bij de FBTO van 0,3 % tot 0,4 %. WUH heeft haar eenjaarstariefvoor
de annuïteiten met 1 % verhoogd. De rente op de kapitaalmarkt ver-
toonde in de afgelopen week wederom een lichte stijging.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.

* vast prov. bank besparing van
gedur. in pet. constant

Naam bank 38,25% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,00 4,40 2,92
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,40 4,67 3,14
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 8,80 4,95 3,36
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 6,50 4,29 3,46
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,80 5,14 4,14
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,70 4,23 2,79
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,10 4,50 3,00
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 8,50 4,77 3,22
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,50 4,95 3,99
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 7,90 5,21 4,20
AEGON spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,00 4,46 2,98
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 8,80 5,00 3,41
BLG-Hypotheken spaarvasth. 5 jaar 1,00 7,60 4,18 2,76
BLG-Hypotheken spaarvasth. 10 jaar 1,00 8,00 4,45 2,97
BLG-Hypotheken spaarvasth. 15 jaar 1,00 8,40 4,72 3,18
BLG-Hypotheken arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,40 4,88 3,94
BLG-Hypotheken arm. hyp. 10 jaar 1,00 7,80 5,14 4,14
GWK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,90 4,39 2,92
GWK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 6,40 4,23 3,41
GWK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,70 5,08 4,09
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,60 5,01 4,04
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 7,90 4,38 2,92
Nationale Ned. spaarhyp. 5 jaarr 1,00 8,00 4,45 2,97
Nationale Ned. spaarhyp. 15 jaar 1,00 8,80 5,00 3,41
ING BANK , spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,00 4,41 2,93
ING BANK spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,40 4,68 3,14
ING BANK arm. hyp. 1 jaar 1,00 6,40 4,23 3,41
ING BANK arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,80 5,14 4,14
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,90 4,37 2,91
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 8,20 4,57 3,07
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 8,60 4,85 3,29
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 6,40 4,14 3,33
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,70 4,98 4,00
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 7,20 3,88 2,51
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 8,40 4,70 3,17
RABO (adviesrente) arm. hyp. variabel 1,00 6,30 4,16 3,36
RABO (adviesrente) arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,80 5,14 4,14
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,00 4,43 2,950
SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 8,30 4,64 3,12
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 6,40 4,23 3,41
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,80 5,14 4,14
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar' 1,00 8,00 4,44 2,97
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 7,80 4,29 2,84
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 8,20 4,57 3,06
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,00 4,43 2,95
Bouwf. Hoevelaken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 6,90 3,69 2,40
Bouwf. Hoevelaken arm. hyp. 5 jaar 1,00 6,70 4,40 3,57

* Deze rentevasteperiode kent geen rentebedenktijd.
De vermelde tarieven hebben betrekking op standaard hypotheken met gemeente-
garantie. , ,
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de totale netto lasten van de hypo-

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 anderehypotheekbedragenwijkt de nwr bij eenaantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

lt
,MJOn vindt dat de mentaliteit
j.e aannemers moet verbeteren.
l gemakzuchtige houding vanj^lemer en de kleine kans dat
»^°g worden aangesproken op, breken zijn de belangrijkste
ij.eil dat het maar niet beter
l met de kwaliteit van debouwwoningen".

DOOR GERT ONNINK

DOOR SANTE BRUN

Tuinmeubels

u nu zien welke planten niet in ons klimaat thuis
nJ^n. Dat zijn de planten die nu nog eens duchtig begin-
.s ttiet scheuten en knoppen maken, alsof er geen winter

de deur staat waarin dat jonge goed allemaal ten
lk?oi zal vallen aan de vorst. Ik doel op oleanders en op
Qra's, op Fatsia en misschien ook wel een beetje op

En al helemaal geldt het voor de eenjarigen.
\£ goed voorbeeld is te zien op het Tongerseplein in*

waar een voorbeeldig assortiment eenjarigen fel
beelderig staat te bloeien of het half mei is. Maar een
Cele nachtvorst maakt er binnenkort een einde aan. Of;

Werkschema van dePlantsoenendienst, natuurlijk.

waarvan ik door slordigheid of
andere omstandigheden de na-
men ben kwijt geraakt, op deze
manier te achterhalen. Dat mes
snijdt aan twee kanten: ik krijg
deskundig advies, en enthou-
siaste lezers hebben er een on-
derhoudend gezelschapsspel
aan...

Nu
re Planten beginnen al dvi-

V* met voorbereidingen voor
\. ar*ge rustperiode onder of
V °*e grond, omdat ze 'we-*L het ruig gaat worden.
\ * yaste planten en heesters
"landelijker streken niet. Ze
\j eti dan ook onze bescher-
\ noc*ig bij het doorkomen
V winter. Later kom ik daarS °P terug.

!*l (j6tl gek op de late nabloeierse tuin, de rode valeriaan, de
'i.^Derfoelie en vooral de rozen;
\ et herfstücht lyken de kleu-
,%iVeel fraaier; ze zijn waar-
%JnliJk ook bleker dan in hetz°merlicht.

C^atis
\f steeds woedt de discussie
S^^ijn 'naamloze' Clematis
V, "Ik kom sterk in de verlei-
\_ om gewoon alle planten

ma maakt een voorbehoud: hij
wil pas een definitieve uitspraak
doen als hij een paar blaadjes en
bloemen gezien heeft. Die zy'n

Maar even serieus: lezer Veer-
mans in Sittard stuurde de foto
van de naamloze Clematis naar
kweker Fopma in Boskoop, die
de foto 'slecht' vond, maar wel
aan twee namen dacht; namen
die al eerder hier genoemd zijn:
De eerste zou zijn C. heracleifo-
lia 'Mrs. Robert Brydon', ook wel
C. x bonstedtii 'Mrs Robert Bry-
don' of C. jouiniana 'Mrs. Robert
Brydon', verschillende namen
voor dezelfde plant dus, of een
sterk verwante plant die echter
vroeger bloeit, zoals de naam al
zegt: 'C. jouinianapraecox'. Fop-

’Keuken vande

toekomst’niet meer
weg te denkenUit de inspecties die de VEH uit-

voert blijkt daar in de praktijk vaak
iets mis mee.

nu bij ongeveer 40 procent van de
opleveringen aanwezig. Wij kunnen
dus een betrouwbaar oordeel vellen
over dekwaliteit van dewoningen,"
zegt Van Loon.

'tl,e bouwers wel degelijk kwali-
yri.nnen 'everen bewijzen zejjWts. „Woningcoöperaties en

letten scherp[kwaliteit van de bouwers. Zij
3 ook de kennis in huis om
u.^aliteit te controleren. Daar
J wel goed gebouwd, maar bij
i Joningen voor particulieren
$* structureel gebreken," al-
i ,a *iLoon.kwaliteit van de opgeleverdeJJ Wordt steeds beter,"zegt
«tegen S.M. Dekker, directeur

We* Nederlands Verbond yan
.g.Nemers in de Bouwnijverheid
|J*)- „Het kwaliteitsdenken
I toe onder onze leden. De.J!sie dat er niets verbetert de-

J absoluut niet."

Mentaliteit
„Veel van de gebreken worden ver-'
oorzaakt door een slechte coördina-
tie van het bouwproces. Bij de
bouw zijn een hoofdaannemer en
diverse onderaannnemers betrok-
ken. Dan krijg je het geval dat een
stucadoor de muren stuct en dat de
volgende dag de verwarmingsmon-
teur komt. Die moet weer gaten
boren in de muur, waardoor het
stucwerk beschadigt. Een betere af-
stemming van de werkzaamheden
voorkomt al veel problemen,"
meent Van Loon.
Kwaliteitsverbetering begint met
een verandering van de mentaliteit
van de ondernemer volgens Van
Loon. „Veel bouwers denken nog
dat een huis niet perfect hoeft te
zijn bij de oplevering. We zien wel
wat er fout is en gebreken kunnen
we altyd achteraf nog herstellen is
de gedachtengang."

waliteit
<>niging Eigen Huis (VEH) is
iJjfb die de belangen behartigt
Sen eigenaren van koopwo-
q^- In het jaarverslag van deij °he afdeling constateerde
Ij at het maar niet wil vlotten

van de
bouw van koopwoningen. De

itu* klachten van kopers over
t j

n aan het huis neemt even-
IH 'Oe met het aantal opgelever-
I In 1993 ont-c^e vereniging bijna 83.000
lj6tl, zeventien procent meer. 1992. „Experts van ons zijn'

Met dat herstel wil het in de prak-
tijk echter vaak niet vlotten, consta- De VEH wil ook dat het kwaliteits

Onduidelijk
Dat de koper van een huis bij ople-
vering iets anders krijgt dan hem of
haar op papier beloofd is, komt vol-
gens Dekker vaak omdat de zaken
vooraf niet goed zijn afgesproken.
Meer aandacht voor kwaliteit en be-
tere afspraken kunnen volgens het

By het NVOB reageert men heel
wat gereserveerder op de voorstel-
len van de VEH. „Het voorstel om
vijf procent van de aanneemsom in
te houden lijkt ons geen goed idee.
Daarmee gooi je het helemaal over
de boeg van de prijs, terwijl kwali-
teit breder is dan de prijs," verdui-
delijktDekker. Over hoe om te gaan
in de toekomst met deze vijf pro-
centsregeling, wordt nog onderhan-
deld met de consumentenorganisa-
ties.

De omslachtige manier waarop de
koper nu zijn gelijk moet halen is
de VEH ook een doorn in het oog.

teert de VEH. In 1993 gaf de vereni-
ging acht miljoen gulden uit aan
rechtsbijstand voor haar leden. In
de praktik blijkt vaak dat aanne-
mers pas willen herstellen als er
druk op de ketel gezet wordt door
een rechtszaak waarbij fikse scha-
devergoedingen worden geëist.
Bouwers zouden volgens de VEH
veel meer aan interne kwaliteits-
controle moeten doen. „Er wordt
tijdens de werkzaamheden nauwe-
lijks gecontroleerd," aldus Van
Loon. Het NVOB, waar 4500 bou-
wondernemers bij zijn aangesloten,
vindt dat de VEH de zaken wat al te
somber voorstelt. „Er wordt steeds
meer aan interne kwaliteitscontrole
gedaan door de bouwers. We heb-
ben zelf cursussen die de kwaliteits-
systemen overbrengen en meer en
meer ondernemers gaan dievolgen.
Bovendien ben ik het niet eens met
de conclusie dat er niets verbetert.
Het totaal aantal geschillen neemt
de laatste jaren af," aldus directeur
Dekker.

NVOB dus de meeste problemen
voorkomen. Bij de VEH denkt men
daar toch een tikkeltje anders over,
daar is de teneur dat de bouwer in
de portemonnee gepakt moet wor-
den om hem te leren. „Het pro-
bleem is dat de aannemer bij de
oplevering zijn geld krijgt, zodat de
prikkel om fouten te herstellen ont-
breekt. Het ontbreekt aan sancties
op slecht werk en dat moet veran-
deren. Ons voorstel om vijfprocent
van de bouwsom in te houden tot
alle gebreken zhn hersteld heeft het
inmiddels tot wetsontwerp ge-
bracht. We verwachten dat het nog
dit jaarwordt aangenomen door de
TweedeKamer."

De VEH heeft nog meer wensen om
de koper te beschermen tegen mis-
kleunen van de bouwer. Volgens
Van Loon moeten alle bouwers die.
woningen bouwen lid zijn van het
Garantie-Instituut Woningbouw
(GIW). Dat GIW is een waarborg-
fonds dat bij een eventueel faillisse-
ment van de bouwer ervoor zorgt
dat de koper niet gedupeerd achter-
blijft. Ook het NVOB is voorstander
van een garantieregeling. „Dat bete-
kent niet dat we een verplichte aan-
sluiting by het GIW nastreven. Het
GIW werkt alleen voor nieuwbouw-
woningen, terwyl veel van onze le-
den naast woningen ook kantoren
bouwen en dergelijke. Om te voor-
komen dat ze voor elk verschillend
object lid moeten zijnvan een ander
garantie-instituut, denken wij veel
meer aan een algemene regeling.
We zijn al bezig met het opzetten
van een regeling die de opdrachtge-
ver zekerheid zal geven."

denken bij de gemeenten verbetert.
De gemeenten spelen in het huidige
volkshuisvestingsbeleid een steeds
belangrijkere rol. Als een bouwer
onder de maat werkt moet de ge-
meente zo iemand in het vervolg
maar geenwerk meer gunnen, of de
bouwer beter op de vingers kijken.
Een beter toezicht van de gemeen-
ten zou veel fouten in een vroegtij-
dig stadium kunnen voorkomen
denkt de VEH.

Over onbekommerde zomerbloeiers
en door de wind gerooide bonen

Niemand in de horeca kan over een
aantal jaren meer aan de I^euken
van de Toekomtst voorbij. Dat ten-
minste beweert Michael Hanssen
van het Nijkerkse bedrijf Wyko
(speceryen, kruiden en sauzen), niet
alleen meesterkok, maar ook be-
trokken bij de projectgroep Keuken
van de Toekomst. Het project is tij-
dens de maandag geopende Rotter-
damse Horecavakbeurs Food-Non
Food in Ahoy' officieel gepresen-
teerd.

Volgens Hanssen wordt in veelkeu-
kens in horeca-gelegenheden nogte
traditioneel gedacht en gewerkt.
„Het werk kan anders, beter," stelt
Hanssen, die als lid van de project-
groep nauw samenwerkt met het in
Zoetermeer gevestigde Onderwijs-
centrum Horeca. „Ondernemers
kunnen veel meer rendement uit
hun keuken halen," beweert de
voormalige chef-kok in een Amster-
dams hotel.

Uit een onderzoek van de mensen
achter deKeuken van de Toekomst
onder zeven horeca-bedrijven werd
duidelijk dat het rendement om-
hoog kan. In één geval was er zelfs
sprake van een styging met vijftien,
procent, stipt Hanssen aan, die
voorzichtige kritiek uit in de rich-
ting van het horeca-onderwijs.
„Ook daarwordt te star gedacht."
Volgens Hanssen biedt het concept
Keuken van de Toekomst, waaraan
ruim eenjaar is gewerkt, veel moge-
lijkheden voor grote (horeca-)
bedrijven en instellingen zoals zie-
kenhuizen en voor bijeenkomsten
als een congres.

Meer rendement

meent Hanssen, maar door een goe-
de organisatie in en rond de keu-
ken, zoals bij voorbeeld centrale
inkoop. Door onder meer kant-en-
klare, vacuüm verpakte verspro-
dukten in te kopen, sauzen al klaar
te hebbenen de distributie te verbe-
teren, kunnen de produktie-uren
omlaag.- „De kok en zyn personeel
kunnen hun tijd dan besteden aan
de dingen waar het echt om gaat:
hoe het eten lekker, snel en ook net-
jes geserveerd op tafel komt."

Die verbetering kan door middel
van geavanceerde en vaak gecom-
puteriseerde (oven)apparatuur,

Kijk- en luistermeubels

ma kwam mevrouw Greetje
Veldhoen in Spaubeek, die de-
zelfde twee namen vond in het
boek 'Clematis' van Keith & Ca-
rol Fair. Gezien de daar gesigna-
leerde bloei van C. jouiniana tot
eind oktober, die ik nog nooit
heb waargenomen bij mijn plant,
besluiten we voorlopig maar tot
de naam Clematis heracleifolia
'Mrs. Robert Brydon', maar ik
wacht met het definitieve besluit
tot de heer Fopma zijn conclu-
sies heeft getrokken.

puter erop worden geïnstalleerd.
Zon trolley biedt uitkomst. Nie-
mand hoeft een ander meer las-
tig te vallen. Rijd de trolley naar
een comfortabel hoekje, zet een
koptelefoon op en de rest van
het gezin kan ongestoord zn
gang gaan.

Moderne elektronica is niet meer
weg te denken uit ons interieur.
Tv, video en audio-apparatuur
hebben zich een vaste plek ver-
worven. Ook deverzameling cd's
en videobanden heeft inmiddels
respectabele vormen aangeno-
men. Om dat alles overzichtelijk
op te kunnen bergen, zijn er de
laatste jaren tal van gespeciali-
seerde bergmeubeltjes op de
markt gebracht.

Een tip voor wie deze zomer
door zijn kunststoffen en boven-
dien witte tuinmeubels is heen
gezakt: de meeste tuincentra
hebben fraaie houten tuinmeu-
bels in gedekte tinten in de aan-
bieding, met fikse kortingen. Het
is natuurlijk een raar seizoen
voor tuinmeubels, maar ik zou er
toch maar eens over nadenken...

Het zal niemand ontgaan zijn.
Cd-rekken zijn een echte rage
geworden. Behalve functioneel,
zijn ze vooral ook bedoeld als
sieraad voor het interieur. Ze
zijn er in alle mogelijke stijlen:
van houten tempeltjes, via swin-
gende metalen vormen tot aan
strakke (plexi)glazen uitvoerin-
gen. Let er wel op dat het model
ook ruimte heeft voor dubbel-
cd's. Leuk zijn ook de cd-rekken
op wieltjes en de nieuwe cd-
ladenkasten, vaak in de vorm
van een torentje met kleine vier-
kante laatjes.

Experiment

Een heel nieuwe trend zijn de
meubeltjes op zwenkwielen.
Soms zijn die trolleys niet meer
dan een simpel frame met ver-
stelbare plateaus. Deze verrijd-
bare standaards ogen licht en
luchtig en worden veelal gepre-
senteerd als multifunctionele
service-units.

Het meest uitgebreid zijn de
kastjes met schappen voor de
'hardware' - tv, video, audio en
diverse rekjes of laatjes voor de
'software' zoals cd's, cassettes en
videobanden. Ook de afstands-
bedieningen) en omroepgids
krijgen er een vaste plek. Audio-
video meubelen krijgen met de
dag vrijere vormen. Naast de
normale blokvormige kastjes, al
dan niet met afsluitbare deurtjes,
zijn er nu ook wandpanelen met
rekken en lage consoles, soms
zelfs voorzien van een draaibaar
tv-plateau.

Een noviteit zijn de klapkasten.
Simpel, maar decoratief is een
gevouwen.metalen V-vorm die
als een planchet tegen de muur
geschroefd wordt. De cd's wor-
den er schuin ingelegd en kun-
nen dan heel gemakkelijk wor-
den doorgebladerd. En variant
hierop is een soort metalen ser-
pentine die langs de wand gedra-
peerd wordt. Kleine steuntjes
houden de cd's dan keurig op
hun plaats. Dergelijke systemen
zijn trouwens ook heel goed
bruikbaar voor (pocket)boeken.

In plaats van de audio-visuele
apparatuur, van miniset tot
breedbeeld tv, kan ook de com-

Met sommige dingen experimen-
teer je niet. Ik zou bijvoorbeeld
wel eens de vraag beantwoord
willen zien: kun je stokbonen
verplanten? De harde wind van
afgelopen weekeinde heeft het
antwoord geleverd: nee. (Ik
dacht het al, natuurlijk). De windheeft mijn krakkemikkige bo-
nenstokken, die ik uit gierigheid
al tien jaar gebruik, finaal omge-
blazen, en daarbij een aantal
planten van 'Wonder van Vene-
tië' ontworteld. Ook zorgvuldig
herplanten heeft niet mogen ba-
ten. Jammer, er hingen veel on-
rijpe bonen aan, en ik vind ze zo
lekker. Dat wordt wachten op
volgend jaar. En zorgen voor
nieuwe bonenstokken, natuur-
lyk.Tot dezelfde conclusie als Fop-

dus onderweg. Meneer Veer-
mans wordt in ieder geval be-
dankt.
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" Volgens de
Vereniging Eigen
Huis komen bij
nieuwe
koopwoningen voor
particulieren
structureel gebreken
voor.
Archieffoto:
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Vereniging Eigen Huis mokt over kwaliteit koopwoningen:

’Mentaliteit aannemers
moet verbeterd worden’
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" Voor een echte maathypotheek kunt u beter
persoonlijk met ons komen praten.

Onze adviseurs beschikken namelijk over alle financiële [c^^^^;^ 1
bouwstenen om een hypotheek 'samen te stellen' die u als gegoten j □ stuur mij meer informatie over uw hypotheekvormen.
Zit. Zon bouwsteen ZOU de Netto-Lasten Hypotheek kunnen Zijn. ! G Maak met mij een afspraak voor een vrijbliivend maatadvies.

Een hypotheek waarbij de maandlasten altijd hetzelfde blijven, i Naam .__ M/v j
ook al gaat de hypotheekrente omhoog. Erg interessant als u wilt j MlfS . j
profiteren van de maximale fiscale aftrek. \ „; Postcode : : Woonplaats: IMaar er zijn natuurlijk nog meer hypotheekvormen die onder-
ling gecombineerd zon maatfinanciering vormen. Eén ding hebben
al onze hypotheekadviezen overigens gemeen. De offertes komen, I Dlk bm rekeninghouder bij sns bank: j
bij steeds meer kantoren, uit de computer waar u bij zit. Dan weet j (Graag adres invullen) :
U direct waar U aan toe bent. i D Ik ben nog geen rekeninghouder.

Aarzel dus niet om langs te komen of de bon in een onge- i * doorhalen wa. niet van toepassing ._.

frankeerde envelop in te Sturen. U kunt ook tijdens kantooruren I Inzenden naar SNS bank Limburg, afd. Marketing Services |
«/ rsr.nnm,A u n Antwoordnummer 1234,6200VB MAASTRICHT 5 |06-0222464 bellen voor meer informatie. [ _ - J
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Makelaars/taxateurs O.Z.
A. Printhagenstraat 36, Geleen

Born-Holtum, Holtummermarkt
Geschakeld woonh. m. gas-c.v., garage en tuin. Ind.
0.a.: gr. woonk. ca. 42 m 2, open keuken. 1e verd.: 4
slpks., flinke badk. m. ligb., zolder via vliezotrap. Vraag-
prijs ’ 179.000,-k.k.
Geleen, Asterstraat
Goed onderh. woonh. met gas-c.v., aanbouw, kelder,
berging en kl. tuin. Ind. 0.a.: L-woonk., gr. woon/eetkeu-
ken, 3 slpks., douche en zolder via vliezotrap. Koopprijs

’ 149.000,-k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan
Diverse appartementen v.a. ’ 95.000,- k.k. Info via kan-
toor.
Geleen-Centrum, Mauritslaan
Perfect gel. kantoor/praktijkpand m. gas-c.v. en kl. tuin
m. achterom. Voldoende parkeergelegenh. in de dir.
omgeving en voor de deur. Pr.n.o.t.k.
Nieuwstadt, Schoolstraat
Gemakkelijk tot bungalow te verbouwen groot vrijstaand
pand met gas-c.v., kunststof koz. en nieuw dak. Vraag-
prijs ’ 185.000,- k.k.
Sittard, Overhoven
Vrijst. woonhuis m. garage, schuur en fl. tuin. Bwjr.
1990. Perc. 630 m 2. Ind. 0.a.: kelder, hal, woonk. m.
parket, inger. keuken, 3 slpks. luxe badk., uitst. geïso-
leerd en met duurzame materialen gebouwd. Spoedig te
aanv. Koopprijs ’ 296.000,- k.k.
Stem, Tongerenstraat
Vrijst. bungalow met garage, gas-c.v. en tuin. Bwjr.
1972. Ind.: woonk. (8x5.20x3.50), tuinkamer, gesl. keu-

ken, 3 slpks., badk., berging. Koopprijs ’ 325.000,- k.k.
Stem, Smeetsstraat
Goed onderh. vrijst. woonhuis m. gas-c.v., garage, aan-
bouw en tuin. Ind. 0.a.: kelder, woonk. m. open haard,
tuinkamer, keuken m. eiken aanb., gr. bijkeuken, 1e
verd.: 3 slpk., badk. m. ligb. en 2e toilet. Koopprijs

’ 273.000,-k.k.
Urmond, Odalaan
Vrijst. bungalow m. pannendak en roy. tuin. Bwjr. ±
1974. Geh. voorz. v. travertin vloeren. Ind. 0.a.: woonk.
m. open haard en open keuken ca. 32 m 2,ruime hal,
inp. garage, 3 slpks., gr. badk., zolder. Pand is voorz. I
v. gas-c.v., dubb. begl. en alarminstall. Perceel 750 m 2. I
Koopprijs ’ 329.000,- k.k.

I RECYPIPE® ": P.V.C. AFVOERBUIZEN J160%KORTING;
" Diam. mm Prils p/meter "J uilw. x wandd. bruto netto «
! 32x 1. 8 2,50 1,00 "| 32x 3 2 3,45 1,38 "" 40x 1. 8 3,00 1,20 "" 40x 3 2 4.35 1.74 2
t 50x 1. 8 4.10 1.64 "t 50x 3, 2 5,65 2,26 J
t 75x 18 6,35 2,54 "S 75x 3, 2 8,50 3,50 "" 90x 1.8 7.10 2,84 «" 90x 3. 2 11,00 4,40 "5 110x2, 2 9,35 3,74 J
{ 110x 3. 2 13,35 5.34 "" 125 x 2. 5 11,70 4.68 "" 125x 3. 2 15.20 6.08 2
" 160 x 3, 2 19,65 7,86 "J 160x4 0 23.50 9,40 Jt 200 x3 1 22,40 8,96 "5 200 x3. 9 28,65 11,46 "" 250 x3. 8 34.10 13,64 "" 250 x4. 9 44,25 17,70 "" 315x4 8 , 53.65 21,46 J! 315 x6, 2 68,85 27,54 "" 400 x7. 8 127.75 51,10 "" 500x11 05 1215,00 I 86,00 i
i Compleet assortiment !
" hulpstukken in voorraad. "j Standaardlengte 5 (6) meter. - "Genoemde prijzen 0

zijn excl. BTW. "" Franco v.a. f 300.- *: excl. BTW. *
2 nBel voor gratis catalogus J

i li |rile wildkamp:
" KUHSTSTOFIEIDIMCSYSTtMEM "" BERINGE (L.) S 04760-72296 "t SUSTEREN (L.) S 04499- 2760 2: LUTTEN.Ov.) "Z (hoofdkantoor) S 05231- 2099 J

Ruimtewinst door verticaal
openen en e_\__^^^^
Zelf eenvoudig
te monteren. BgtÊtjÊm

Inlichtingen en demonstratie:
rï~~sg^~| Muyrers

ÊS S Wijnen bv
6369 AH SIMPELVELDIV ' TEL 045 - 441800'

TE KOOP
Wijlre

Regionaal goed gelegen BEDRIJFSPAND
met meerdere gebruiksmogelijkheden-

Opp. bedrijfshal ca. 655 m2, gedeeltelijk 2 verdieping
Opp. kantoren ca. 70 m 2. Buitenterrein geheel W*,
kerd. Totale oppervlakte ca. 1800 m 2. Geheel rorw^voorzien van Heras-hekwerk. Koopprijs ’ 390.000 V*'

Info: Brouwers Bouw- en Industrie Services,
dhr. B. Canton, postbus 1234,

6201 BE Maastricht, tel. 043-684444 ,
(tijdens kantooruren) of 046-372820 (privé)^>

P SITTARD
De notarissen mr. E.M. Huyben en mr. A.H.&"_*

gemans te Geleen zullen op woensdag 26 oWj
1994 om 15.00 uur in het Oranjehotel te SiV
Rijksweg Zuid 23, ex artikel 3:268 BW, in éénzin
bij opbod en afslag in het openbaar verkopen: a

het WOONHUIS met GARAGE en TUIN, 9*3
te Sittard, Rijksweg Noord 298, kad. gem. s"
K, 908, groot 3.77 aren.
INDELING: Begane grond: hal, toilet, L"v °rnjJ
woonkamer, keuken, bijkeuken. Verdiepingl %
loop, drie slaapkamers, badkamer met doucf%
tweede toilet.vaste trap naar zolder met mans3
kamer en aparte zolderruirrrte.
AANVAARDING: Koper is gerechtigd met de 9<^van de akte van veiling ontruiming van het g^°
te bewerkstelligen.
BETALING: Betaling van de koopsom dient te
schieden op uiterlijk 7 december 1994.
Op deze veiling zijn van toepassing de AlgerV,
Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen
(AVVE) voor zover daarvan in de veilingakte
wordt afgeweken.
Tot uiterlijk woensdag 12 oktober 1994, 9°°j
kan schriftelijk een bod op het te veilen pand f°
uitgebracht bij genoemd notariskantoor.
BEZICHTIGING: Na afspraak met het notaris^
toor.

Notarissen
Huyben & Wagemans
Kummenaedestraat 43, 6165 BT Gele6

046-747175 v

EEN HUIS KOPEN OF VERKOPEN *>& ij^j VIJGEN VRAGEN!!
St. Franciscusweg 16, / Oliemolenstraat 5, Heerlen, tel. 045-711617 \i^ Roermonderstrasse 21 in Aken, tel. 0049-2418730661 J

BOCHOLTZ:
SALVIASTR.4.Drive-inn woning met garage. 8j.'76. Ind.:
garage, logeerk., living 24,5 m2met balkon, half open keuken
8 m2, bijkeuken 14 m2met balkon, 3 sik. 7/12 en 12 m2,
badk, ligbad, v.w. en 2de toilet. Vrpr.f.163.000,-kk.

BRUNSSUM:
RDR.THIBALDSTR 38.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met
garage/carport en tuin. Bj.'Bo, percopp. 333 m2. Ind.:
Kelderkast, l-living 31 m2, open haard en parketvloer, serre
20 m2, half open eiken aanb. keuken 12 m2. 3 sik., 8/12 en
16 m2, badk. ligbad, v.w. en 2de toilet. Zolder 30 m2met
vaste trap. Voorzien van rolluiken en dub. glas.

Vrpr.f.269.000,-kk.
HEERLEN:

BOKSTR.44.Goed onderh. tussengel. woonhuis met mooi
aangelegde tuin. Living 40 m2, nieuwe witte aanb. keuken,
bijkeuken 3 ruime sik., 12/16 en 19 m2, badk. met ligbad.
Zolder 25 m2met vlieso-trap. Vrpr.f.189.000,-kk.
BUYS BALLOTSTR.l.Halfvrijst. woonhuis metgarage op 195
m2grond, living 30 m2met 0.h., gesl.keuken, 4 sik., badk..

Vrpr.f.lB9.ooo,kk.
FOSSIELENERF 490.G0ed onderh. tussenge. woonhuis met
berging en tuin op z/w. Ind.: living 32 m2, gesl. keuken, 3 sik.,
badk., douche, v.w. en 2e toilet, zolder te bereiken via vlieso-
trap. Vrpr.f.169.000,-kk.
GELEENSTR.6BA.Goed onderhouden appartement (maiso-
nettes woning) met living 30m2en balkon 12,5 m2, half open
aanbouwkeuken 6 m2, 2 sik, 22 en 20 m2, badk met ligbad,
douche, v.w. en 2e toilet, berging.

VRAAGPRIJS FL 268.000,-KK. met garage
ofFL 259.000,- XX.zonder garage.

GOUVERNEURSTR.S7.Perfect onderh. halfvrijst. drive-inn
woning met grote garage en tuin. Perc. 280 m2, bj.'B4. Ind.:
woonk. 54,5 m2, half open licht-eiken aanb. keuken. 3 Sik.
5,5/11 en 11 m2, badk., ligbad, v.w. en 2e toilet.

Vrpr.f.186.000,-kk.
DE HEUGDEN 4.Maisonettes woning. Woonk. 28 m2, gesl.
aanb. keuken 8 m2, tuin op z/o, 2 sik., 8 en 14 m2, badk., lig-
bad, douche, v.w. en toilet. Vrpr.f.179.000,-kk.
KISSEL 29.Perfect gerenoveerd, gemoderniseerd tussengel.
woonhuis met ruime living 40 m2, half open witte aanb.keu-
ken 20 m2, 3 sik., nieuwe badk., ligbad, v.w. en 2e toilet,
vaste trap naarzolder, mogelijkheid 2kamers, grote tuin.

Vrpr.f.209.000,-kk.
NOBELSTR.44A.In centrum gel. schitterend gerenoveerde
boyenwoning met 3 ruime sik, living 38 m2, gesl. SieMatic
aanb keuken, dakterras 12 m2, mooie badk.

Vrpr.f.183.000,-kk.
Parterre kantoorruimte ca. 130 m2enventueel ook te koop.

Totale koopprijs f. 275.000,-kk.
ROEBROEKWEG 58.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Bj.
'70, perc. 190 m2. Ind.: kelderkast, living 32 m2, gesl. eiken
aanb. keuken met app. 7 m2, ruime garage, tuin op z/w, 3
sik. 8/13 en 14 m2,badk. ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder met
vaste trap, sik 15 m2. Vrpr.f.202.000,-kk.
SCHAESBERGERWEG 38.Keurig onderh. vrijst. herenhuis
op 800 m 2grond.lnd.: kelder, living 30 m2, serre 22
m2,schuifdeuren, gesl. keuken, bijkeuken, berging, tuin op
z/w, 2 ruime sik., badk., douche, 2e toilet, zolder, vaste trap,

2 sik. parkeergelegenheid voor de deur, loopafstand centrum.
Vrpr.f.249.000,-kk.

UTERWEG 100.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Perc.3s7
m2, bj.'74. Was- en wijnkelder, living 45 m2, 0.h., schuifdeu-
ren, tegelvloer, garage, tuin op z/o, zitkuil, 3 sik., 7/11 en 14
m2, badk. met douche, zolder 20 m2, vlieso-trap.

Vrpr.f.243.000,-kk.

HOENSBROEK:
MR.LUTHER KlNGLAAN.so.Halfvrijst. woonhuis op 275 m 2
grond. 8j.'71. living 34 m2, 0.h., gesl. aanb. keuken, garage
met oprit plaats voor 3 auto's, tuin op z/w, 3 sik., zolder, sik
12 m2,vaste trap. Vrpr.f.229.000,-kk.

KERKRADE:
BLEIJERHEIDESTR.I23K. Tussengel. nieuwbouw woning,
woonk. 35 m2, keuken, 3 sik, 9/9 en 13 m2, badk., douche,
v.w. en 2e toilet. Ged. dub. glas. Vrpr.f.182.000,-kk.
KASPERENSTR.IS.Goed onderh. tussengel. woonhuis. Bj.
1910-, perc. 260 m2. Ind.: kelder, living 40 m2, gesl. kunst-
stoffen aanb. keuken 14 m2, tuin op z/w met terras, berging,
badk., ligbad, douche en v.w., 3 sik., 7,5/10 en 13 m2, zolder
40 m2met vastetrap. Voorzien van rolluiken.

Vrpr.f.209.000,-kk.
M.LUTHER KINGSTR.22.Mooi gelegen vrijst. woonhuis op
313 m2grond, bj.'7s. Ind.: z-living 38 m2met plavuizenvloer,
gesl. aanb. keuken 10 m2, garage, tuin met terras, 3 sik.
7,5/14 en 18 m2, badk., douche, v.w. en 2etoilet. Dak is ver-

.nieuwdin 1993. Vrpr.f.279.000,-kk.
NACHTORCHIS 3.Goed gel. halfvrijst. woonhuis. Bj.' 78,
perc. 260 m2. Ind.: l-living 40 m2met open haard en parket-
vloer, kunststoffen aanb.keuken, garage 20 m2, 3 sik., 10/10
en 16 m2, badk., ligbad, douche, v.w. en 2e toilet, zolder met
vaste trap, sik. 16 m2. Vrpr.f.247.000,-kk.
P.POTTERSTR.44. Rustig tussengel. patio-bungalow. Perc.
285 m2, bj.'72. Ind.: l-living 38 m2, gesl. eiken aanb. keuken,
garage, tuin op z/w, 3 sik., 10/10 en 16 m2, badk., ligbad en
v.w. Vrpr.f.285.000,-kk.
SCHAESBERGERSTR.SIA.Goed onderh. halfvrijst. woon-
huis, perc. 300 m2. Ind.: Kelder 20 m2, l-living 40 m2, open
aanb. keuken, bijkeuken, carport, tuin met terras 50 m2, bui-
tenberging en vijverpartij, 2 sik, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet,
zolder 40 m2met vaste trap. Vrpr.f.219.000,-kk.

LANDGRAAF:
HEIGANK 38.Goed onderh. tussengel. woonhuis in
Nieuwenhagen gelegen. Ind.: living 36 m2mcl. open keuken,
tegelvloer, garage, tuin, 2 sik. 14 en 15 m2, badk., douche,
v.w. en 2de toilet. Ged. dub. glas en rolluiken, vaste trap naar
grote zolder mogelijkheid voor 2 sik. Vrpr.f.149.000,-kk.
GROENENDAAL 76.Perfect onderh. drive-inn woning. Bj.
'76. Ind.: woonk. 35 m2met tegelvloer, gesl. aanb. keuken
met app. 16 m2, garage, tuin, balkon, 3 sik., badk., ligbad,
v,w, en 2e toilet. Geheel voorzien van kunststof kozijnen en
dub. glas. Vrpr.f.2oS.ooo,-kk.
OP DE HEUGDEN 97.perfect gerenoveerd tussengel. woon-
huis. Ind.: kelder 14 m2, woonk. 30 m2met parketvloer, gesl.
aanb. keuken 8 m2, tuin en berging, 3 sik. 8/14 en 16 m2,
badk., zitbad, douche, en v.w. Zolder met 2 sik. 10en 12 m2.

Vrpr.f.183.000,-kk.
PASWEG.33.Goed onderh. halfvrijst. herenhuis. 8j.'41, perc.
295 m2. Ind.: kelder 24 m2. living 40 m2, inbouwhaard, 2
muurkasten, parketvloer, keuken 10 m2, bijkeuken, garage,
tuin op z/w. 3 Sik. 7/16 en 18 m2, badk., ligbad, v.w. en 2de
toilet. Zolder 60 m2, vaste trap, mogelijkheid voor 2 kamers.
Voorzien van kunststoffen kozijnen en dub. glas, achterzijde
rolluiken. Prijs op aanvraag.
PASWEG 55.Vrijst. woonhuis met garage op 330 m2grond.
Ind.:kelder, living 40 m2, serre 20 m2, gesl. keuken,3 sik.
waarvan 2 met balkon, badkamer met ligbad, tuin op z/w.

Vrpr.f.234.000,-kk.

MAASTRICHT (ITTEREN):
OP 'T ROOTH. 13.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis in Itteren
gelegen. Ind.: woonk.2B m2, 0.h., half open eiken aanb.keu-
ken, garage met carport, mooi aangel. tuin, 3 sik., 7/10 en 12
m2, badk., ligbad en v.w. Vrpr.f.199.000,-kk.

PUTH-SCHINNEN:
MARGRIETSTR.4B.Uitstekend geleg. goed onderhouden
halfvrijst. woonhuis. L-living met open haard, moderne
aanb.keuken met app, vrije tuin op het zuiden, 4 sik., badk.
met ligbad, zolder en grote garage. Vrpr.f.245.000,-kk.

ÜBACH OVER WORMS:
CH.FREHENSTR.3BA.Goed onderh. vrijstaand, woonhuis
met grote garage. 8j.'78, perc. 260 m2. Ind.: Kelderkast,
living 32 m2, half open eiken keuken, tuin op z/w, 3 sik., 8/12
en 16 m2, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder met vlieso-
trap. Vrpr.f.259.000,-kk.

VALKENBURG:
TRIANON 32.M00i gelegen maisonettes woning, bj. '74. Ind.:
woonk. 32 m2, eetk. 16 m2, balkon 4 m2, open witte aanb.
keuken 8 m2. 3 sik., 14/16 en 16 m2, badk., ligbad, douche,
v.w. en 2etoilet. Vrpr.f214.000,-kk.

gßcmiro
BRUNSSUM:

AKERSTR.l3s.Vrijstaand herenhuis. Perc. 401 m2. Ind.: kel-
der 8 m2, living 38 m2met erker, o.h. en parketvloer, kan-
toortje 6 m2. Gesl. aanb. keuken 7 m2, bijkeuken 10 m2,
garage, tuin met terras grenst in Brunssumerheide, vijverpar-
tij, berging, 3 sik. 10/16 en 16 m2, badk. ligbad, douche en
v.w. Zolder, 2 sik 8 en 12 m2. Voorzien van dub. glas en rol-
luiken. Vrpr.f.329.000,-kk.

ELSLOO:
AAN DE GELLIK 18.Landelijk geleg. vrijst. woonhuis op 1045
m2grond, bj.'62. Ind.: kelder 30 m2, l-living 36 m2, 0.h.,
kurkvloer en schuifdeuren, gesl. eiken aanb. keuken 26 m 2
met app., garage 43 m2, tuin op z/o, kantoor, 2 ruime sik,
nieuwe badk., zolder 18 m2, sik. 20 m2. Vrpr.f.404.000,-kk.

\^^^/^j/gtttmmmmmmmmWj
HEERLEN:

AKERSTR.3B.Te koop of te huur centrum Heerlen.
Woon/kantoor of kantoorpand. Perceel 500 m2.

Vrpr.f.329.000,-kk.

HOENSBROEK:
SLOT HARENLAAN 25.Schitterende villa in villawijk gelegen.
Geschikt voor woonhuis/praktijk. 8j.'73, perc. 1200 m2. Ind.:
Sout.: Ruime hal, praktijkruimte 16 m2, tuinkamer 18,5 m2,
nieuwe badk. douche, v.w. en toilet, inpandige garage 62 m2.
Part.: living 75 m2met schuifdeuren, kantoor 10 m2, gesl.
aanb. keuken 10 m2. Mooi aangelegde tuin op z/w, terrassen
40 en 60 m2, vijverpartij. 1e Verd.: 3 sik., 16/21 en 25 m2,
badk., ligbad, 2 v.w. en toilet. Dit pand moet u zien.

Vrpr.f.589.000,-kk.

INGBER:
DE HUT B.Vrijst. woonhuis met bedrijfsruimte 360 m2opge-
deeld in 3 verd. waarvan 2 verd*- met auto's bereikbaar. Bj.
'86, perc. 730 m2. Ind.: sout 140 m2, l-living 50 m2, eiken
aanb. keuken 14 m2, bijkeuken 10 m2, mooi aangelegde tuin
met tuinhuisje en vijverpartij, 4 sik., 6/10/25 en 28 m2. Badk.,
ligbad, douche, 2 v.w. en 2etoilet. Zolder met vaste trap.

Vrpr.f.559.000,-kk.

JABEEK:
DORPSTR.4I.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met paar-
denwei 1000 m2, paardestal, grote schuur met zolder en
diverse kleine stalletjes. Bj. 1920, perc. 2500 m2. Ind.:
gewelfde kelder, living 30 m2, 2e living 14 m2, parketvloer,
aanb. keuken 10 m2, tuin met diverse terrassen, 4 sik.,
10/12/16 en 18 m2, douche. Zolder 60 m2met vaste trap.

Vrpr.f.439.000,-kk.
KERKRADE:

PESCHBEEMDENSTR.I3.perfect onderh. vrijst. landhuis.
Perc. 1140 m2, bj.'7s. Ind.: kelder, l-living 46 m2, gesl. witte
kunststoffen aanb. keuken 12 m2, garage, tuin op z/w, 3 sik.,
badk., ligbad, douche en v.w. Voorzien van rolluiken.

Vrpr.f.395.000,-kk.
LANDGRAAF:

BERKENPAD 3.Zeer goed onderh. semi-bungalow in bosrij-
ke omgeving, perc. 1500 m2, bj.'69. Ind.: sout. 18 m2, part.
living 60 m2met open vide, parketvloer, open haard, gesl.
moderne keuken 12 m2, garage, tuin op z/o met terras en vij-
ver, 3 ruime sik., luxe badk met nieuw sanitair.

Prijs op aanvraag.
BOSLAAN 3.Perfect onderh. vrijst. bungalow met praktij-
kruimte in bosrijke omgeving. Bj. _ 1967, perc. 1845 m2. Ind.:
Ruime entree, z-vormige living 58 m2met o.h. en schuifpui
naar overdekt terras, gesl. witte SieMatic aanb.keuken met
app. 16 m2, bijkeuken 6 m2. Inpandige garage voor 2 auto's.,
rondom tuin en tuinhuisje, 4 ruime sik, badk., ligbad, douche,
v.w. 2e badk., douche en toilet. Praktijkruimte met seperate-
ingang 70 m2. . Prijs op aanvraag.
DR.NOLENSTR.4O.Vrijst. landhuis op rustige lokatie. 8j.'90,
perc. 723 m2. Ind.: l-living 45 m2, tegelvloer, vloerverw., gesl.
kunststoffen aanb. keuken met app. 10 m2, studeerk. 11 m2,
garage met zolder, tuin op zuiden, vijverpartij. 1eVerd.: 5 sik.,
10/10/11/11 en 18 m2, badk., ligbad, 2 v.w., 2e toilet en
bidet. Aparte douche. Dub. glas. prijs op aanvraag.
MOLTBOS 9.Goed gesitueerd en representatief onderh. vrij-
st. landhuis met panoramisch uitzicht. Bj. '91, perc. 684 m2.
Ind.: ruime ha, marmerenvloer, woonk. 50 m2, parket, 0.h.,
wintertuin, atelier met zolder, half open aanb. keuken, dub.
garage, mooi aangelegdetuin, 3ruime sik., compleet sanitair,
zolder 20 m2, vlieso-trap. Dubbel glas en rolluiken. Dit moet u
zien !! Prijs op aanvraag.

PUTH-SCHINNEN:
In Puth-Schinnen kunnen wij een schitterend vrij en landelijk
boeren woonhuis aanbieden met 2 bouwkavels. Perc. 1260
m2. Ind.: sout.: kelder 6 en 12 m2. Part.: living 37 m2, o.h. en
Noorse lei. Gesl. aanb. keuken met div. app. 14 m2, bijkeu-
ken 30 m2. Schuur 35 m2, zolders 24 en 50 m2, open vide,
kantoor 12 m2, tuin op z/w, berging, terras. 1e Verd.: 4 sik.
12/12. 14 en 16 m2, badk., ligbad, douche, v.w. en 2e toilet.
2e Verd.: zolder 60 m2met vlieso-trap. Het onderpand is
compleet gerenoveerd en gemoderniseerd.Prijs op aanvaag.

RANSDAAL:
LEO DOHMENSTR.I4.Goed onderh. geschakelde bungalow
in rustige buurt gelegen. Bj. '77, perc. 525 m2. Ind.: woonk.
44 m2met o.h. en plavuizen, half open eiken aanb. keuken
10 m2, garage 20 m2, tuin met zwembad en tuinhuisje. 3 Sik.
10/10 en 18 m2.,badk., ligbad, douche, 2 v.w. en toilet.

Vrpr.f.366.000,-kk.
OPSCHEUMER 4.Geheel gerenoveerd landelijk gelegenvak-
werkboerderij. 8j.'79, perc.sls m2. Ind.: sout.: kelder 12 m2.
Part.: hal 15 m2, l-woonk. 38 m2, open haard, tegelvloer,
gesl.eiken aanb.keuken 12 m2, zithoek 8 m_>, bijkeuken 8 m2,
garage met zolder, tuin op z/w, terras 48 m2, blokhut. 1e
Verd.: 3 sik., 7/13 en 20 m2, open vide, badk., ligbad, dou-
che, 2v.w. en 2e toilet. Voorzien van rolluiken.

Vrpr.f.475.000,-kk.
SIMPELVELD:

In Simpelveld kunnen wij u een vrijst. semi-bungalow op 5000m2grond aanbieden. Op goede stand gelegen met vrij uit-
zicht. Ind.: sout.: kelder 12 en 12 m2. Part.: l-living 56 m2,
inbouw haard, serre 8 m2, gesl. aanb. keuken 8 m2, garage
40 m2, mooi aangel. siertuin op z/w, terras 42 m2, badk., lig-
bad, v.w. en 2e toilet. 1eVerd.: 3 sik, 8/10 en 15 m2. Blokhut
50 m2met zolder. Het gehele pand is voorzien van parket-
vloeren en sierpleister, voorzien van dub. glas.

Prijs op aanvraag.

STRAMPROY: , j
In de bossen van Stramproy kunnen wij u aanbieden
schitterend gelegen landgoed, dat uitermate geschikt is v 'dubbele bewoning. Het object is totaal vrij gelegen op .
grondoppervlakte van 17000 m2. Inl. op aanvra"

ÜBACH OVER WORMS: gü
, 'VLIEGENPOEL 2.Perfect onderh. vrijst. lamdhuis. Bj. 19 i(„
,

perc. 430 m2. Ind.: ruime living, marmerenvloer, 0.h., sd1

deuren, gesl. aanb. keuken, bijkeuken, garage, mooi z& ,m

legde tuin. 3 sik. 14/16 en 17 m2, zolder met vaste trap.
sik. 16 m2. Voorzien van vloerverwarming en dub. glas. .-

'Vrpr.f.4so.ooo-\
VOGELZANKWEG 14.Perfect onderh. vrijst. landhuis-
1993. Ind.: living 64 m2, 0.h., natuursteenvloer, gesl aa

keuken 20 m2, bijkeuken, garage en keuken met zolder, ,
3 sik., 12/20 en 25 rn 2. Luxe badk. met luxe sanitair, lig"*
douche, v.w. en 2e toilet. Zolder 100m2met vaste trap- „

Vrpr.f.4oo.ooo,-K

URMOND: .
SCHOORWEG 10.Perfect onderh. vrijst. bungalow met m
aangel. tuin. Ind.: souterrain 40 m2met kantoorruimte en P
visieruimte. Part. l-living 84 m2met dubbele 0.h., tege''
parketvloer, half open eiken aanb. keuken 12 m2, 2ruime
badk., ligbad, v.w., 2e toilet en bidet. Nieuw dak. *Vrpr.f.549.000.'"

VOERENDAAL: ~
WINTHAGEN 13.Landelijk en rustig gel. schitterend 9eV
taureerde boerderij op 3770 m2grond.lnd.:gewelfde kel j

12 m2, entree, garderobe.toilet, eiken mooie aanbouwke^j
12 m2, woonk.l met open haard en plavuizen, woonk.2 .
kachel beide met vloerverwarming, c.v.-ruimte, 3 slk.:l^ j
en 14 m2met open vide, badkamer met ligbad, doucri "v.w. en 2etoilet. Tuin op zuid met 30 m2terras, weiland * ,
m2met stal voor 2 paarden. Grotendeels gerestaureerd
orginele bouwmaterialen. Inl.op aarwra

WIJNANDSRADE: (C
KONINGSGRAVEN 3.Royaal rustig gel. vrijst.landhuis- p\
1155 m2. Grote garage 52 m2, geheel onderkelderd,w°°j«
55 m2, o.h. en schuifdeuren naar buitenterras 60 m2. &' ~
aanbouwkeuken, 3 sik., logeerkamer. Zolder 100 m2, rn°»
lijkheid voor meerderekamers. Vrpr.f.s79.o°o''

TE HUUR: KERKRADE:
KLARENANSTELERWEG.Luxe kantoren van 200 tot 1

m2. Prijs slechts fl. 137,= m2gestoffeerd. Inl. op aan"^

BELEGGINGSPANDEN: HEERLEN
Winkel met 3 appartementen huuropbrengst46.000,= „

netto p.j. Vrpr.f.39B.ooo>*
Karakteristiek zeer groot herenhuis
huuropbrengst44.000,= p.j. Vrpr.f.4lo.°o°'
Dubbel woonhuis ingericht in 4 appartementen, tiu *

brengst 40.000,=p.j. Vrpr.f.320.00o*0 '* ,v y

:
f —

HYPOTHEEK/FINANCIERING? kJÏÏO VIJGEN VRAGEN!!
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$Ti ëens Avros Van Twist en de
(Li tinë Collectieve Promotie
Qf 'Uldsdragers (CPG) - het

Gala is een samenwer-
Of.perband tussen de Avro, de
,Wag en de Stichting Edison -
|jj .de combinatie moeizaam.
% *?mpoverschil tussen de
bleVjraire en klassieke muziek
L^te groot en daarbij doe je
Wj e klassieke muziek geen
\}^< door beperking in tijd.

cc wordt dan afbreuk ge-
■ aan dit genre muziek."

De liefdes van Hanne Haller

" Hanne Halier

Van onze rlv-redactie

Trjdens het Grand Gala worden
traditiegetrouw ook de Edisons
Populair uitgereikt. Verleden
jaar werd dit onderdeel gepre-
senteerd door Seth Gaaikema,
dit jaarzullen verschillende pre-
sentatoren „met gezag" worden
benaderd.

Nacht van de romantiek vanuit Concertgebouw

Grand Gala du Disque
krijgt klassiek broertje Romantiek

De nachtvan de romantiek wijkt
in vrijwel alle opzichten af van
het populaire Grand Gala. De
opnamen vinden plaats op 21
september in het Amsterdamse
Concertgebouw. De uitzendin-
gen zijn op 18 en 25 oktober en
op 20 november(een compilatie).
Herhalingen van het programma
zijn te zien op 23 en 30 oktober.

Richard Clayderman en
Claudia Jung als duo
Door een samenloop van omstandigheden hebben we geruime tijd
niets meer gehoord van Claudia Jung (30). Een paar maanden gele-
den maakte de zangeres van successen als Atemlos, Stumme Signale,
Fang mich auf, Du ich lieb' dichen Unter meiner Haut een lelijkeval
met haar paard 'Bandit'. Claudia, nog niet zo lang getrouwd met haar
manager Jurgen Ewers (31), belandde in het ziekenhuis van Mün-
chen. Aanvankelijk zag het er voor haar na dit fatale ongeval niet zo
goed uit. De lancering van haar nieuwe cd-single ging in ieder geval
voorlopig niet door. Met Claudia, die tegenwoordig in Nettetal (even
over de Limburgse grens bij Venlo) woont, gaat het inmiddels weer
de betere kant op. Vandaar dat EMI/Electrola op 29 september in
Duitsland haar nieuwste album op de markt brengt. Als voorproefje
hierop verschijnt in de komende dagen een cd-single, waarop de zan-
geres samen met de Parijse pianistPhilippe Pages oftewelRichard
Clayderman (40) is te beluisteren in het nummer Je t'aime mon
amour (EMI 006-7245 8 62105 7 1). Claudia Jung heeft in de Benelux
een actieve fanclub. Het adres daarvan is gevestigd bij Jolanda en
Peter Tetz, Terbaansweg 83, 6044 VV in Roermond.

" Claudia Jung en Richard Clayderman

De Avro koestert dehoop dat De
nacht van de romantiek een
plaatsje krijgt in het bekende rij-
tje Holland Festival, Uitmarkt,
Eurovisie Kerstmatinee en het
North Sea Jazz Festival. „De
nacht zal een gevoel van opwin-
ding teweeg brengen bij het pu-
bliek," hoopt en verwacht Van
Twist. Het gehele Concertge-
bouw wordt 'verbouwd. Er wor-
den uitvoeringen gegeven in de
Grote Zaal, de Kleine Zaal, de
Spiegelzaal, op de gangen en
Pleinfoyer. Presentatoren zijn
Audrey van der Jagt, Cilly Dar-
tell en Hans van den Boom. Van
Twist meent dat het geen
'plechtstatige avond klassiek,
maar een feest, een happening,
een ontmoetingsplaats voor
iedereen die van muziek houdt'
wordt.

Roger Whittaker uitgeschakeld
Tevergeefs hebben de tv-krjkers afgelopen zondagavond uitgekeken
naar Roger Whittaker. Hij zou zijn nieuwste cd-single Es soll so blei-
ben (uit het album Sehnsucht nach Liebe - Ariola 21 217 482) voor-
stellen in het ZDF-programma Musik liegt in der Luft. Whittaker
moest echter afzeggen omdat hij vorige week tijdens een concert zó
ongelukkigkwam te vallen dat hij hieraan ernstigerugklachten over-
hield. Zijnplaats werd op tv ingenomen door Julien Clerc, die op dit
moment een tournee door Duitsland maakt. Roger Whittaker (58) is
dus tijdelijk uitgeschakeld en zal op doktersadvies voorlopig tot ok-
tober niet optreden. Zijn tournee door Duitsland gaat in ieder geval
wél door. Andermaal komt deze wereldster naar Aken en wel op 14
maart 1995 voor een avondvullendeshownaar hetzaaltheater Hubert
Geulen, Von-Coels-Strasse 181-183, 52080 Aachen-Eilendorf, telefoon
00-49-241-551250. Het afgezegde optreden in het tv-programma Musik
liegt in derLuft van afgelopen zondag gaat overigens, zoals het ZDF
in Mainz ons gisteren liet weten, alsnog door op zondagavond 6 no-
vember. Dan presenteert Dieter Thomas Heek een nieuwe aflevering
van Musik liegt in derLuft vanuit Offenburg.

" Laura Pausini is één van de artiesten die tijdens het populaire gedeelte van het Grand
Gala duDisque zal optreden. Foto: warnerMUSIC

en Jaar werd bet Grand
deil

a 'n twee avonden uitgezon-
W' ?u gebeurt dat - voor wateft de populaire muziek -op
V^ avond. „De spanningsboog
y^ 2o'n avond komt beter tot
iti6 echt in één uitzending,"
V^jtf Van Twist. De opnamen
ta Pet Grand gala populair vin-
(V Plaats op 5 oktober in de

tral Studio in Utrecht. De

Hanne Halier (44) geldt in Duitsland^als een van de zangeressen van het be-H
tevens nummers compo-H

en voor van haaiH
collega's. Dezer dagen heeft HalleiH
(Deckel auf Deckel zu, Weil du einM
zartlicher Mann bist, Willkommen imH
Leben, Mem lieber Mann en vele ande-M
re een meerjarig contractH
bij Intercord in Stuttgart ondertekend.H
Gelijktijdig met de overstap van Me-H
tronome naar firma ook hetH
cd-album Liebe - Liebe her (Inter-M
cord verschenen. De nummersß
hierop werden opgenomen in HanneH
Hallers studio in München erfl

van tekstenH
door Bernd Meinunger. Het lied 'TragH

dein Bett die Kneipe' eer_H
mooi voorbeeld. Het verhaal van een|
man die vanwege zijn frequent cafébezoelOie^aavieincnjgt^n^^l
bed dan ook maar in de kroeg op te slaan. In de Benelux komt deze
cd ook op de markt via Dureco.

Tijdens De nacht van de roman-
tiek treden (in de Grote Zaal)
onder andere op de violist Julian
Rachlin, de cellist Mischa Mais-
ky, verder treedt het duo Pauline
Oostenrijk en Manja Smits (res-
pectievelijk hobo en harp) op, de
pianiste Maria Joao Pires, de so-
praan Marisca Mulder en violiste
Arme Akiko Meyers. In de Spie-
gelzaal speelt het Dames Salon
Orkest en wordt gezongen door
onder andere Jaques Herb, ter-
wijl in de Kleine Zaal onder an-
dere het duo JianWang en Maria
Joao Pires (cello en piano) te
zien en te horen is.

Tot nu toe heeft het produktie-
team van het Grand Gala Popu-
laire van verschillende kanten
toezeggingen ontvangen van ar-

Verleden jaarwerd gekozen voor
een dubbelpresentatie (Angela
Groothuizen samen met Cees
van Drongelen), dit jaar neemt
Bart Peeters de gehele presenta-
tie voor zijn rekening. „We kon-

den met Peeters geen betere
presentator vinden. Zijn betrok-
kenheid met dit genre is groot,"
aldusKees van Twist.

tiesten die komen optreden met'
het Metropole Orkest. Dat zijn:
Wet-Wet-Wet, de in de VS" popu-
laire Harry Connick jr., Chris de
Burgh, Laura Pausini, Celine
Dion, Sinéad O'Connor, Youssou
N'Dour, Björk en Andrea Bocel-
li. Vanuit Nederland zullen in
ieder geval Marianne Weber,

uitzending is twee dagen later op
Nederland 1 (20.30-22.00 uur).

Commercieel tv-station
SBS óók in Nederland

programmering voor zijn reke-
ning gaan nemen. Volgens
Koopman is er genoegruimte op
de Nederlandse markt voor een
nieuwe zender. „We gaan de con-
currentie met een gerust hart
aan. Dit bedrijf heeft een buiten-
gewoon sterke positie met drie
Scandinavische stations en' een
hechte financiële basis. We ma-
ken deel uit van een groot con-
cern en dat geeft de kracht die
we nodig hebben."

Elpees en cd’s van Milva
Peter Willems, Chopinstraat 72, 6443 CW in Brunssum, is een harts
tochtelyk verzamelaar van cd's en elpees van de Italiaanse ster Mil
va. Vorige week kondigden we in Made in Germany aan dat deze
gevierde zangeres opnieuw op tournee gaat door Duitsland (ze is o.a.
op 22 oktober in Eurogress in Aken). Voor Peter was dat aanleiding
om ons een sympathiek briefje te schrijvenwaarin hij laat weten dat
hij tot nu toe in het bezit is van maar liefst 32r cd's en 21 elpees van
Milva. Maar....er ontbreken nog drie exemplaren in zijn collectie: de
cd Corpo a corpo uit 1988 en de Franstalige elpees Attends la vie
(1984) en Moi, je n'ai pas peur (1984). Wie Peter Willems kan helpen
doet hem daarmee een groot plezier. Zijn telefoonnummer is:
045-272077.

HEERLEN - Nederland en Bel-
gië krijgen er volgend voorjaar
een nieuw commercieel televi-
sie-station bij. Het Zweedse be-
drijf Scandinavian Broadcasting
Systems (SBS) heeft definitief
besloten om vanaf volgend jaar
Nederlandstalige uitzendingen
gaan verzorgen. SBS gaat acht
uur per dag uitzenden, die zend-
tijd wordt in de loop van het jaar
uitgebreid. De programmering
zal vooral amusement en nieuws
bevatten. Het nieuwe station zal
al vanaf 1 februari volgend jaar
in België te zien zijn, Nederland
volgt later.

SBS is voor 25 procent eigen-
domvan hetAmerikaanse tv-sta-
tionABC. Het bedrijf exploiteert
ondermeer zenders in Zweden
(Tv 5 Nordie), in Noorwegen (Tv
Norge) en in Denemarken (Kan-
nel 2).Het gaat om twee aparte stations

met een eigen programma dat is
afgestemd op het land waar het
wordt uitgezonden. Maar omdat
in dezelfde taal wordt uitgezon-
den, zullen delen van de pro-
grammering overeenstemmen.
Inmiddels zijn al gesprekken ge-
start met de overkoepelende or-
ganisatievoor kabelexploitanten
Vecai, over de toegang op de ka-
bel.

’Rokkenjagers’ergpopulair

De 'rokkenjagers van het Zillertal' oftewel de Zillertaler Schürze
ger, ooit van start gegaan als trio, bestaan onderdeze naam inmiddels
21 jaar.De zes leden tellende groep doet een beetje denkenaan onze
Achterhoekse formatie Normaal. De Schürzenjager brengen een
combinatie volks-, schlager-, pop-en rockmuziek. Wellicht hebben ze
daarom zowel bij jong en oud razend populair. Voor de avondvullen-
de show van de Zillertaler Schürzenjager op 19 november in de
Rodahal van Kerkrade gingen inmiddels méér dan 1500 kaarten grif
van de hand. Van het recente cd-album 'Glory-Hallelujah', met twaalf
gloednieuwe nummers (Setz di nieder, I relax, Zeitensprung, Am
Anfang war das Feuer, enzovoort) op Ariola zijn totnutoe meer dan
150.000 exemplaren verkocht.

C°^ola Hamer

Vara stopt met
Carola op Radio 3

Voor de Nederlandse zender zijn
voormalig Vara-directeur Mauri-
ce Koopman en de vroegere
FilmNetdirecteur Philip Bis-
schop aangetrokken. Koopman,
die na zijn Vara-tijd ook voor
FilmNet heeft gewerkt, zal de

" De vroegere FilmNetdi-
recteur Philip Bisschop (fo-
to) en voormalig Vara-
directeur Maurice Koop-
man zijn voor de nieuwe
Nederlandse zender aange-
trokken.

Op dit moment worden in Ne-
derland gesprekken gevoerd met
mogelijke lokale partners. Ook
hebben er gesprekken plaatsge-
vonden met Veronica over vor-
men van samenwerking, maar
volgens Koopman was het nooit
de bedoeling om een volledige
samenwerking met die omroep
aan te gaan. „De filosofie van
SBS is dat het, waar mogelijk,
met lokale partners in zee gaat.
Het is echter geen noodzaak. In
België werken we nu met een
uitgever samen, wellicht dat we
in Nederland ook nog een part-
ner vinden," aldus Koopman.

" Zillertaler Schürzenjager: op weg naar Limburg

niet zeggen. Tegenover het mu-
ziekblad Hitkrant verklaarde
Carola dat ze volgens de Vara te
controversieel zou zijn. „Ik had
altijd gedacht dat de Vara
iemand wilde met een eigen bek
op de radio.'" Carola draait in
haar programma graag stevige
rockmuziek. Collega-dj Jeroen
van Inkel heeft zich in het verle-
den wel eens negatief uitgelaten
over Carola en haar programma.

5-<jj j!*LEN - De Vara zet RadioPc Va ola Hamer aan de kant.
S c!ya bevestigt dat de omroep
VUari ioract met Carola Per 1 Ja"I^ri- heeft opgezegd. De
Vtu presenteert elke werk-
?%2p ?en twee en drie uur opta , Radio 3 het program-}Var°la.
tf Üi e Vara niet meer ver-
Sorri' 11 met Carola kon de

v°erder van de omroep

Volgende week zaterdag besteden we in Made in Germany met Har-
rie Cremers onder andere aandacht aan de comeback van het duo
Waterloo & Robinson en de zestigste verjaardag van Udo Jurgens
(Aber bitte mit Sanne!). Tot dan en een heel prettig weekeinde.

het komende winterseizoen voor
de drie omroepen die op Neder-
land 3 uitzenden: NOS, Vara en
VPRO. Een woordvoerder na-
mens dit drietal wijst erop dat
het voor omroepen zeer belang-
rijk is mensen te hebben die

HILVERSUM - De NCRV is
Willy Vermaas, topinkoper van
Amerikaanse televisieseries,
kwijtgeraakt aan Nederland 3.
Vermaas ontdekte voor de
NCRV uiterst succesvolle series
als de Cosby-show, Hill Street
Blues en Cheers. Als laatste haal-
de ze voor de christelijke om-
roep de serie New Vork Police
binnen, die deze week in de Ver-
enigde Staten werd bekroond
met zes Emmy Awards, de Os-
cars voor tv-produkties.
Vermaas werkt met ingang van.

kunnen inschatten of buiten-
landse produkties een kans ma-
ken ook in Nederland te scoren.
Tegenwoordig is dat extra 'moei-
lijk, omdat in de Verenigde Sta-
ten niet zelden de rechten van
een serie al moeten worden ge-
kocht voordat er zelfs maar een
letter oppapier staat. „Willy Ver-
maas is een van de weinigen die
een grote kennis en een goede
neus hebben om al in zon vroeg
stadium te kunnen bepalen of
zon serie een succes wordt," al-
dus de woordvoerder.

NCRV verliest
topinkoper

van tv-series
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Showavond met Sisters
en Glenn Miller Orchestra made in GERMANY

onderredactie van Harrie Cremers
KERKRADE - De jarenvan Glenn Miller en de Andrew Sisters her-
leven vanavond nog eens tijdens een muzikale show van The Glenn
Miller Orchestra met Wil Salden, vanaf 20.00 uur in het Wijngracht-
theater van Kerkrade. The Sisters - vier talentvolle, brutale, goed
ogendezangeressen met flair en gevoelvoor show - verlenen vocale,
medewerking. Het succesverhaal van trombonist-bandleider Glenn
Miller begon in 1939, toen hij twee van zijn grootste hits scoorde:
Moonlight Serenade (zijn latere herkenningsmelodie) en In the
Mood. In de daaropvolgende jaren volgden nog vele hits, tot Glenn
Miller in 1944 bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam.
Orkestleider Wil Salden uit Obbicht houdt zich sinds 1978 onafgebro-
ken bezig met de muziek van Glenn Miller. In 1990 werd hij op Broa-
dway door de president van Glenn Miller Productions Ine. officieel
benoemd tot bandleider van het Europese Glenn Miller Orchestra.

" The Sisters verlenen vanavond vocale medewerking tij-
dens de muzikale showa met The Glenn Miller Orchestra.

Liesbeth List, René Froger, Gol-
den Earring en Hans Dulfer in
het programma zitten.

Van onze rtv-redactie

Hetl^d Gala du Disque
■> 'J§t een geheel andere op-
J- Van de combinatie po-
laire en klassieke muziekjJJit afgestapt. „We zijn
J?1 het Grand gala 1993
v lsschien wel met iets te-
j
el ambitie van start ge-
n." aldus Kees van

klst, manager cultuur
[j r ° radio en televisie. Het
Ij attd Gala krijgt nu een
t<.ü.ertJe: De nacht van de

show



I WISTU I
dat wij in Brunssum en omgeving de meeste

bestaande woningen verkopen?
Derhalve TEKOOP GEVRAAGD voor onze

cliënten, woningen in Brunssum en omgeving.
Geen verkoop: geenkosten.

Brunssum Bachstraat 3. Vrijst. woonh. Ind.: geh. onderkelderd, hal. Keuken, woonk. met plav en open haard, balkon,
terras, gar. en tuin, 3 slpks.. berg. en badk.. rolluiken Vr.pr ’ 275.000.- k.k.

Brunssum Tollisstraat 1. Hoekwoning Ind.: hal, kelder, toilet, keuken, woonk met kurkvl ,terras, tuin, 3 slpks.. badk.,
zolder, vaste tr., cv,, berg. m. aansl. wa., diepvr. Vr.pr. ’ 159.000,-k.k.

Brunssum Klingbemden 127. Ruim woonh met gar.. compl luxe eiken aanb.keuken. 4 slpk. zolder m vaste trap. veel
berg . voor- en achtertuin, terras. Vr.pr. / 220.000.- k.k.

Brunssum ABC straat 2a. 2-siaapk appartement Vr.pr. / 105 000,- k.k. Bi| 100% tmanc plm. ’ 580.- netto p.m.
Hoensbroek Akantraat Nrd. 1988. 1-slpk app op 2e verd. Vr pr. ’ 90.000.-k.k. Bij 100%1inanc. plm. / 520.-netto p.m.
Hoensbroek Kouvenderstraat 548. App met gar. Vr.pr ’ 65.000.- k.k.
Heerten Landvoogdstraat 28. Woonh met aanbouw Ind.: hal, keuken met'app , woonk. met plav.. berg., toilet, 3

* slpks , luxe badk. met ligb.. 2e toilet, roll., zonnesch.. tuin en terras. Vr.pr ’ 144.000.-k.k.
Heerten Heksenberg, Reestraat 54. Halfvrijst. woonh. Ind.: kelder, keuken, woonk.. badkam met douche. 2 slaapk.

Vr pr ’ 120.000.- k.k.
Schinveld Kloosterlaan 46. Gr deg woonh met overd. terras, oprit. gar.. tuin. 5 slpk.. badk. met ligb. en toilet, vaste

trap n zold., berg woonk. 50 m2. kunstst koz.. dubb.begl.. thermp., keuken met compl app. Vr.pr.

’ 265 000,- k_k.

RENTE vanaf 5,7%.
INSTAPTARIEF SPAARHYPOTHEEK 5,7%!!! Eff. 5,9%.

Jrm%\ Jffr^iW assurantie-,
financierings- en
adviesburo van Oppen bv

Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum, tel. (045) 254543 - fax (045) 257128.

Het kiezen van een hypotheek is voor de meesten een ingewikkelde zaak. Er
zijn immers enorm veel mogelijkheden.En maar een ervan is voor u dejuiste.
Een hypotheek is namelijk maatwerk waar u zeker geen haastwerk van moet
maken. Neem er genist alletijd van dewereld voor. En let daarbij niet alleen op
rente en rentevastperiode maar juist ook op alle andere, net zo belangrijke
voorwaarden.
Zijn er bijvoorbeeld extra verplichtingen? Is het mogelijk om boetevrij af te
lossen? Hoe zit het eigenlijk bij verhuizen? Stuk voor stuk zaken waar u op dit
moment misschien makkelijk overheen stapt. Maar die u in de loop der jaren
behoorlijk voor de voeten kunnen gaan lopen. Prettig wonen begint dan ook bij
een hypotheek met prettige voorwaarden.

De HypotheekAdviseur geeft u een advies op maat, sluit uwhypotheek afen
neemt ukosteloos al het werk uit handen.
Dus alle reden om nu een afspraak met hem te maken.

De Hypotheek Adviseur
"Door vrienden aanbevolen "

Heerlen Akerstraat 21 045-715354 |_BUÉ^
Maastricht Vrijthof33 043-252254 ED Ol
Eindhoven Bogert 26 040-653597 WÊÊT'^mmW a'' ■'. ■ ■ ■ ,;

■'■ ■■- ':' ■';.' y. :":.;-: . , ■ ~..:. .

Bijzondere
deurkrul&en^^geefje

graag een hand.
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TE KOOP

BUCHTEN, Havenweg S

Uk TiPfi Re I

Uitst. onderh. rustig gelegen halfvrijst. woonh. metcv., garage
en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige living, moderne keuken met app.,
4 slaapkrs., badkr. met ligbad, vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o.

Vraagprijs: / 228.000,-k.k.

GELEEN, Hoge Kanaalweg S
Groot vrijst. herenhuis, inh. ± 1.300 m^ met cv.,kelder, garage,
berging en tuin. Perc.opp.: ± 4.800 m 2. Ind. 0.a.: woonkr. met
open keuken, aparte zitkamer, badkr., 7 slaapkrs., vaste trap
naar zolder. Aanv.: i.o. . Prijs op aanvraag.

GELEEN, Holsterbeek S
Uitst. gel. halfvrijst. woonh. met kelder, zolder, garage en tuin.
Ind. 0.a.:ruime woonkr. met open haard, openkeuken met app.,
3 slaapkrs., badkr. met ligbad en 2e toilet. Aanv.: spoedig.

Koopprijs: / 259.000,- k.k.

GELEEN, Strausstraat S
Goed geleg. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Ind. o.a.
L-vormige woonkr. met open haard , open keuken met app.,
3 slaapkrs., luxe badk. met ligbad, 2e toilet. Aanv.: spoedig.

Vraagprijs: f 225.000,-k.k.

I HOLTUM, Ankersweg S
leuk gel. goedonderh. halfvrijst. woonh. met cv., aanbouw, kel-
der, garage/berging, tuin op het zuiden Ind. 0.a.: woonkr. met
open haard, keuken, bijkeuken, tuinkr., 3 slaapkrs., badkr. en
zolder Aanv.: n.o.t.k. Vraagprijs: ’ . 187.000k.k.

mamgmgmm^Kßßugmaaa
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GELEEN, Rijksweg Noord 54 S
Zeer ruim, tussengel. woonh. met cv., kelder en turn.
ipd. 0.a.: woonkr., open keuken, bijkeuken, badkr., was-
ruimte, 4 slaapkrs., badkr, wasgelegenh., vaste trap naar
zolder. Pand is ook via achterkant bereikbaar, evt. be-
drijfsmatig te gebruiken. Aanv.: i.o.pr .js: ’ 269.000,- k.k.

I HOLTUM-BORN, Buchterweg S
Roy. vrijst. herehh. met c.v., kelder, grote oprit naar garage en
tuin. Perc.opp.: ± 620 m 2. Ind. 0.a.: living (±36 m 2), eetkr., keu-
ken, bijkeuken, 4 slaapkrs., hobbykr., vaste trap naar zolder.
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 325.000,-k.k.

LIMBRICHT, Sch. v. Merodestraat S
Op goede stand gel. uitst. onderh. halfvrijst. woonh. met cv.,
grote garage en zonnige tuin. Ind. 0.a.: living, eetkr., mod. keu-
ken met app., 3 slaapkrs., luxe badkr. met ligb., douche, dubb.
v.w., wasruimte. Vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o.

Koopprijs: / 229.000,-k.k.

SITTARD (Overhoven), Aerwinkelstraat S
Leuk gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Perc. opp.:
300 m2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken met app., 3 slaapkrs., badkr.
met douche, zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 215.000,- k.k.

SITTARD, Mgr. Claessensstraat S
Goed en rustig gel. tussengel. woonh. met c.v. en garage. Ind.
0.a.: kelder, woonkr., eetkr., dichte keuken, 4 slaapkrs., badkr.,
vaste trap naar zolder, berging en kleine tuin. Aanv.: spoedig.

Prijs: ’ 155.000,-k.k.

SITTARD, Vouerweg S
Rustig gel. halfvrijst. wooh. met e.v., dubb. garage, zolder en
tuin. Ind. 0.a.: woonkr. met open haard, open keuken, badkr.,
3 slaapkrs., zoldderkr. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 175.000,- k.k.

STEIN, Valderstraat S
Centraal gel. zeer royaal vrijst. zakenpand met cv., kelders,
2 grote garages en tuin, perc.opp ± 850 m . Het geheel is ge-
schiktvoor meerdere doeleinden zoals belegging, praktijk, kan-
toor etc. Ind. 0.a.: begane gr. wachtkr. c.g. hal, 2 kantoorunits,
typekr., keuken en toilet. 1e verd.: woonkr. met open haard, keu-
ken, 2 slaapkrs. en badkr. 2e verd.: woonkr. met open keuken,
1 slaapkrs en badkr. Aanv: in overleg

Koopprijs: /. 475.000,-k.k.

BOCHOLTZ, Heiweg H
Bouwgrond mette slopen opstal. Perc. opp.: ca. 365 m 2. Aanv.:
direct. Koopprijs: /. 88.000,-k.k.

BRUNSSUM, F. Bolstraat H
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin (perc. opp.
+ 318 m 2). Ind.: ruime hal, toilet, woonkr., keuken met app.
1e verd.: 4 slaapkrs, doucheruimtemet douche en v.w. 2e verd.:
zolder. Aanv.: medio 1995. Prijs: f 225.000,-k.k.

BRUNSSUM, Horizonstraat H
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage, berging en tuin.
Ind.: kelder, hal, toilet, keuken, woonkr. serre, overloop,
3 slaapkrs, doucheruimte, bergzolder. Aanv.: i.o.

Prijs: ’. 165.000,-k.k.

BRUNSSUM, Langeberglaan H
Halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.: kelder, entee, hal,
keuken met app., badkr. met douche en v.w., toilet, berging. 1e
verd.: 3 si. krs. 2e verd.: zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 189.000,-k.k.

BRUNSSUM-TREEBEEK, Schildstraat 24 e H
Goed gel. appartement met cv., berging en tuin. Ind.: hal, toi-
let, woonkr. met open keuken, 2 slaapkrs, balkon, badkr. met
douche en v.w. Het geheel verkeert in prima staat van onder-
houd. Aanv.: i.o. Koopprijs: ’. 120.000,-k.k.

BRUNSSUM, Trichterweg H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., chalet en tuin. Perc. opp.:
566 m 2. Ind.: souterrain: hobbyruimte met douche, 3 kelders.
Beg. gr.: hal, woonkr. met parketvl., half open keuken met app.
1e verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. Ind. Chalet: Beg.
gr.: woonkr. met kitchenette (± 25 m 2). verd.: 2 slaapkrs., natte
ruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 285.000,-k.k.

HEERLEN, Eikenderweg H
Rustig gel. woonh. met c.v. en garage. Ind.: kelder. Beg. gr.: en-
tree, hal, toilet, woonkr, keuken, bijkeuken, garage. 1® verd.: 3
slaapkrs., toilet, groot dakterras. 2é verd.: 2 slaapkrs., douche-
ruimte, berging. Het pand is v.v. kunststof kozijnen met inge-
bouwde rolluiken. Aanv.: i.o. Koopprijs: ’. 155.000,-k.k.

HEERLEN, Joh. XXIII singel H
Uitstekend gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. (perc.
opp.: 475 m 2). Ind.: souterrain: garage, cv.-ruimte, berging.
Beg. gr.: ruime hal, toilet, woonkr. met terras, eetVkeuken met
schuifpui naar tuin (geh. b.g. vloer is v.v. juramarmer). 1e verd.:
4 slaapkrs., 2 balkons, badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. Aanv.:
i.o. Koopprijs: /. 335.000,=k.k.

HEERLEN, Koraalerf H
Rustig gel. woonh. met cv., berging en tuin. Ind.: hal, toilet,
woonkr., luxe keuken, berging. 1e verd.: 3 slaapkrs., moderne
badkr. 2e verd.: vaste trap naar hobby-/bergruimte. Aanv.: i.o.

Prijs: /. 165.000,-k.k.

HEERLEN, v. Limb. Stirumstraat H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., berging en tuin. (perc. opp.:
305 m2). Ind.: kelder. Beg. gr.: entree, toilet, woonkr. met par-
ketvl., half open keuken met app. 1everd.: overloop, 3slaapkrs.,
badkr. met ligb., v.w. 2e verd.: vaste trap naar hobbyruimte en
zolder. Aanv.: i.o. Koopprijs: /. 188.000,-k.k.

HEERLEN, Raadhuisstraat H
Souterrain: berging. Appartement; entree, met toilet en berg-
kast, badkr. met ligb. en v.w., slaapkr, woonkr met parketvl, keu-
ken met balkon. Aanv.: i.o. Prijs: /. 129.000,- k.k.

HEERLEN, Raadhuisstraat
H
In centrum gel. appartement met c.v. Ind.: berging, hal, toilet,
woonkr, keuken, balkon, 3 slaapkrs, badkr met ligb. en v.w.
Aanv.: i.o. Prijs: ’. 135.000,- k.k.

HEERLEN, Thorbeckestraat
H
Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.: kelder,
entree, toilet, living, keuken, garage/berging. 1e verd.: over-
loop, 2 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., 2etoilet. 2e verd.: vas-
te trapnaar zolder (mog. voor 3e kamer). Aanv.: i.o.

Prijs: ’. 169.000,- k.k.

HEERLEN, Welterlaan H
Goed gel. ruim halfvr. woonh. met cv., inp. garage, kelder, zol-
der en mooie tuin. Ind.: entree, werkkr. met parketvl., woonkr.
met o.h. en parketvl., balkon, luxe keuken. 1e verd.: 5 slaapkrs.,
doucheruimte, badkr. met ligb. 2e verd.: zolder over hele huis.
Aanv.: i.o. Prijs: ’. 398.000,-k.k. ■
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HOENSBROEK, Akerstraat Nrd H

Goed gel. woonh. met cv., zij-ingang en tuin. Ind.: souterrain:
kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., keuken, berging. 1e verd.:
overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb. Vaste trap naar grote zol-
der.Aanv.: i.o. Prijs: f. 185.000,- k.k. p|

HOENSBROEK, Mgr. Nolensstraat H
Nabij centrum goed gel. halfvr. woonh. met c.v. en tuin. Ind.:
souterrain: kelder, Beg. gr.: hal, keuken, woonkr. 1e verd.: toilet,
2 slaapkrs., doucheruimte met v.w. 2e verd.: 2 slaapkrs., hob-
bykr. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 198.000,- k.k.

LANDGRAAF, Vlekkenkamp H
Uitstekend gel. vrijst. bungalow met cv., inpandige garage en
tuin. Perc. opp.: ±1300 m 2. Ind.: souterrain: grote hobbyruimte,
div. bergingen, wijnkelder. Beg. gr.: ruime hal, living met o.h.
(± 72 m 2), keuken, waskeuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., 2 badkrs.
Het pand verkeert in prima staat van onderhoud. Aanv.: i.o.

Prijs: f. 625.000,- k.k.

OIRSBEEK, Prov. weg zuid H
Goed gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. (perc opp.:
730 m 2). Ind.: souterrain: kelder. Beg. gr.: ruime hal, woonkr.,
keuken, garage, berging. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr.
2e verd.: ruime zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 348.000,- k.k.

NIEUWBOUW
BERG AAN DE MAAS S
Casa Montana in Berg aan de Maas is één van de meest aan-
trekkelijke woonlokaties in het Limburgse landschap. In dit ap-
partementengebouw, met schitterend uitzicht op de Maas, zijn
nog enkele appartementen te koop.

Koopprijzen vanaf f. 268.500,— v.o.n.

GULPEN, Kiebeukel H
In het centrum van Gulpen worden door Derksen Bouw B.V. 10
luxe appartementen gebouwd met garage/berging en lift, waar-
van nog 2 appartementen op de bovenste verdieping te koop
zijn.Tevens bestaat er de mogelijkheid U deze 2 appartementen
aan te bieden als één groot luxe penthouse met een mooi uit-
zicht op het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Nadere gege-
vens en prijs op aanvraag.

HEERLEN, Sittarderweg H
Op deze goed bereikbare en centraal gelegen lokatie te Heerlen
worden 25 premie A-woningen gerealiseerd, waarvan er
slechts nog 3 te koop zijn. De woningen worden degelijk ge-
bouwd en goed afgewerkt. Deze aantrekkelijke woningen heb-
ben een tuin aan devoor- en achterzijde.

Prijs: ’. 142.000,-v.o.n. excl. renteverlies.

NIEUWBOUWWONINGEN S
halfvrijst. VS-woningen te Bom.
patio-bungalowste Sittard
Appartementen te Berg aan de Maas en Geleen.
Documentatie op aanvraag.

Dit is slechts een selectie uit ons totale
woningenaanbod. Loopt u eens vrijblijvend
binnen bij een van onze kantoren.

S
Rijksweg Zu.d 35

-Beters Makelaar*!IB.V.
WY<*er Brugstraat 62

u- Ruijters Makelaar*) B.V.
H' vanGrunsvenple.nl2 .

i ...ii ....i .. . ir

RUIJTERS, VAST GOED !

Wat u ook op het oog hebt, v 0
/*~*^ "^v een echt persoonlijk hypotne
joe V» advies is De Hypotheker het \^ 5

ST. >> „,/^"^\ adres. Deskundig, onafhankelijk e

( °fJmW^ ° \Oa kosteloos. Bel de autoriteit met mee

dan 70 vest|g|n§en in Nederla n ■

MONUMENT Hj JQ\H
MAISONNETTE. ■LJ^H

€ Samen met u kiest hij uit het aan
van vrijwel alle financiële instel»1* 'de hypotheek die het beste
uw persoonlijke situatie past. tn

sluit hij natuurlijk ook voor u af.

VOOR EEN HYPOTHEEK’JE NAAR DE HYPOTHEKP
Heerlen, Bongerd 22, 045 - 741454.
Maastricht, Markt 28, 043 - 255252.
Sittard, Linde 18, 046 - 525252.

ST3RII^?Rttml?RffißßP

Loop eens binnen of bel de accountmanager voor meet

informatie over de vele voordelen van de ING Bank Beleggershypotheek-

INGJfeBANK^y
Geerstraat 103, Heerlen - Tel. 045-768300 J

Kerkrade: Hoofdstraat 50, 045-468787; Nuth: Stationsstraat 157, 045-241977; nfj
Ruiterstraat, 045-315441; Brunssum: Lindeplein 3a, 045-277277; Hoensbroek: »
straat 42, 045-214555; Vaals: Maastrichterlaan 27, 04454-61643.

Alleen achter een goede- naam staat NVM. é

V/f~-^ Landgraaf, Elzehof 14
/ttOx Halfvrijstaand woonhuis meto.a. L-vormiQe nyirfi8
fl (V \^t!/ V. kamer ca. 9 meter diep met parketvloer p.

yd—ïfc. A( - Po*T<= _^\ eetkamer met luxe aanbouwkeuken. Garag*.

X^V^Mk. V~V- Vri- Ss-Pê^S I me ,vin' es s|aaPkamers c.g. hobbykame' 'A^Mg ) /^^-T_^jip_#f/ Vraagprijs ’ 249.000,- k.k.

X^jfe ,Y«§Üfey^^^ _^\V>\ Heerlen, lepenstraat 10 .„olt.
PvT^ llfl^^ VTT^rV Ruim halfvriist- woonhuis ca. 750 m3met»y
(V^- garage en 4 slpks Geh. onderkelderd. va|
\~- " 2e verd. Bouwjaar 1977. Opp. 2b

3^- ’ 250.000,- k.k.
Kerkrade, Kloosterradestraat 63 wi) zoeken ,e huur. "Voor NATO-opdrachtgever: woonhuis m* &■

Nabij de markt en toch rustig gelegen woonhuis -1°met o.a. kelder, woonkamer met erker, dichte eet- /vZj-Sk /~xkeuken met eiken aanbouwkeuken, bijkeuken, drie /^-^ll__fsL ( \ /^^^^__vY_,slaapkamers en tuin. i"—-lll3^a\ t_&^_fei_.x ■Vraagprijs ’ 182.500,-k.k. (^-^Zj^^^C/^O^W*-^ ...
Kerkrade, Graverstraat 75, 77 en 79 yO__i «fßor*^ "iS^TComplex bestaande uit drie aparte wooneenheden. >C~^ Imßlb^—^v>évff (vier garages, bergingen en bouwterrein geschikt P~"-—■ ~^lsls.^-7_4-a( ))voor een eengezinswoning of appartementen. p^_^_ '!MsjpV^ ////Twee wooneenheden zijn verhuurd. De derde staat \^_^ jf©/1 C/lsleeg en is eventueel op te splitsen in twee woon- "~^~- "^\yv_
eenheden. Inh. ca. 1400 m 3. Opp. 1005 mz.
Koopprijs ’ 380.000,- k.k.
Kerkrade, Pricksteenweg 60
Rustig gelegen woonhuis met o.a. kelder, woon- ____f7JTyiITfTIIffITTHIIïïnTBT-B
kamer en suite, drie zeer ruime slaapkamers, serre RïHWtïTilimT^^en tuin. Aanvaarding direkt. Vraagprijs ____r_W!ff_rfVMMfW^

’ 175 000,- k.k. W^!ÊWm\^^ÊaWrWP^Êt^^^^

'mmmmmsmmmm ■■■«. yy. -■*%■■ . .. : ' ——^^SH 'rjaWÊkmWßWrfl^^ W^^^^mmm^-vT^WJèmm
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België/TV 1Duitsland 1 Duitsland 3 West RTL Television

Duitsland 2
(19rc uur " WaV " WaV out "bo,? | USA> Komedie van Gordon
Ekh met Jerry Lewis en Anita
rn a er9- Een astronaut wordt naar de
ter. t 9eschoten om de boel op stel-
°okrf 2etten- Eenmaal daar blijken

ue Russen van wanten te weten.
A-Ha zingt de titelsong

RTL4
21.00 uur - The Living Daylights -
(1986-GB/USA) Timothy Dalton
speelt in deze spannende actie-film
van John Glen voor de eerste keer
James Bond. Jeroen Krabbé is de
KGB-man die wil overlopen, en

RTL Television
20.15 uur - The Russia House -
(1990-USA) Verfilming van John Le
Carre's bestseller door Fred Schepsi
en opgenomen in Rusland. Russin
Katya (Michelle Pfeiffer) wil een ma-
nuscript naar de Engelse uitgever
Scan Connery sturen.

RTBF/La Une

17.35 Filmnet info.
17.45 Beavis & Butt-Head. Ameri-

kaanse cartoon.
18.00 Beavis & Butt-Head. Vervolg.
18.10 Sport: Duits voetbal.
18.40 De Rabo top 40.
19.20 Unplugged.
20.15 Extralarge: Ninja shadow.

Italiaanse actiefilm. Een serie van
mysterieuze moorden teistert het zui-
den van Florida. Een ninja blijkt zijn
slachtoffers om te brengen met een
lang zwaard en laat daarbij steeds
onbegrijpelijke'boodschappen achter.
Extralarge en Dumas moeten zich er-
mee bemoeien om het een en ander
tot een goed einde te brengen. Itali-
aanse serie actiefilms.

21.50 Twilight zone. Amerikaanse
dramaserie.

22.15 Nieuwsflits.
22.20 Jonathan Ross presents.

Engelse talkshow.
22.50 Playboy late night. Erotisch

magazine.
23.20 The case of dr. Morelle. Engel-

se thriller uit 1949.
00.50 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.20 Nachtprogramma.

07.00 Open University. 13.15 Ring of
fire.Amer. speelfilm uit 1961. 14.45 ■
The Phil Silvers show. Comedyserie.
15.10 Timewatch. Serie. 16.00 Repor-
tage over de stad Warschau uit 1967.
16.20 The whales of August. Amer.
speelfilm uit 1987. 17.50 en 18.00 ■
The Addams family. 18.15 Saturday
week: TOTP2. 19.00 Saturday week:
Late again. Compilatie. 19.40Saturday
week: What the papers say. 19.55 nws
en sport. 20.10 Developing stories. Do-
cumentaireserie. 21.00 The director's
place. 21.55 Top gear take 2. 22.00
Knowing me, knowing you ... with Alan
Partridge. Talkshow. 22.30 Elizabeth
R. Engelse serie. 00.00 The moral ma-
ze. 00.45 ■ Lost and found: Bon voya-
ge. Korte film uit 1944 van Alfred Hitch-
cock. 01.10 ■ Lost and found: Aventu-
re Malgache. Korte film uit 1944 van
Alfred Hitchcock. 01.40-02.45 Late
show Mercury music awards. Verslag.

10.00 Tribune economique et sociale.
10.30 Politieke uitzending. 11.00 Ciao
lta.ua. 11.30 EspaNol con Victor. 12.00
Vivre a Bruxelles. 12.25 Objectif Euro-
pe. 13.00 Nieuws. 13.15 Bon week-
end: Le best of. Afl. 1. 13.50 J. Edgar
Hoover. Amer. tv-film. 15.35 Le petit
Lord Nicolas. 16.15 Coup de film.
16.40 lei bla-bla. 16.55 The fresh prin-
ce of Bel Air. 17.20 Luna park. 17.50
en 18.00Beverly Hills, 90210. Afl. 2.
18.45 Genies en herbe. 19.15 Joker-/
lottotrekking. 19.30 Nieuws. 20.10 Na-
tuurmagazine. 20.50 Maigret. Franse
misdaadfilm. 22.25 Verkeerstips. 22.35
Match 1. 23.35-23.45 Laatste nieuws. Eurosport

Avro/KRO/Ncrv
Warreltaal.
(TT) Post uit Marokko.

rjj-09 (TT) Nieuws uit de natuur.
(TT) Schooltv-weekjournaal.

'ÖOO-10.30 PC Zakelijk en creatief.Afl. 1.
5.11 Nieuws voor doven.
&.18 The great muppet caper. Ame-rikaanse speelfilm uit 1981 van Jim

Met: De poppen van JimHenson en Frank Oz, Diana Rigg,
Uiarles Grodin e.a.De journalisten Kermit en Fozzie
9aan op zoek naar een gestolen dia-
mant en komen zo in Londen terecht.
b-57 Studio op stelten. Kinderpro-gramma. Met:°jS7 Hendrik en zijn vriendjes.
poppenserie. Afl.: Strijd om het bed.Herh. Aansl.: Nijntje. Tekenfilmserie.
2"-: Het feest van Nijntje. Herh.
Aansl.: Medisch Centrum Muis. Pop-
penserie. Afl.: De voedselvergiftiging.f- 22 Confetticlub. Met: De groteKunstroof en De droomshow. Aansl.:e grote kunstroof. Animatieserie.Aansl.: De droomshow. Spelprogram.
8.00-18.18 Confetticlub. Vervolg.
°-18 Topscore met Ted de Braak.laW,°cordspeL
**6 (TT) Duel in de diepte. Jeugd-
Se|ïe. Afl. 9: Man tegen man. Lucas is
9ered, maar Feliciano gelooft niet dat.^ylvia Alma niet is. Herh.
£18 (TT) Waku Waku. Dierenquiz.
£anel: Julia Samuel, Remi van der

2en, Jacques d'Ancona en Jo de
poorter.JHjO (TT) Journaal.Verre vrienden. Programma
"aarin -mensen op zoek gaan naar
r|enden die veraf wonen.

Ji oodaa9: lndonesiè-
.'"22 Brandpunt. Actualiteiten.

J-57 (TT) Paradijsvogels. Serie por-
"etten van unieke en kleurrijke men-sen.

Purper - 9. 2-delige registratie
Van het theaterprogramma van deze
cabaret-groep. Afl. 1. Herh.
*'9 The untouchables. Amerikaan-
Je serie. Afl. 2.

Journaal.

EO
07.20 Alles kits. Kindermagazine.
07.45 Professor Poopsnagle. Afl. 2.
08.12 De grote kunstroof. Animatie.
09.04 Woef. Engelse jeugdserie.
09.29 Cartoon club. Tekenfilm.
09.56 Land in zicht. Magazine.
10.21 Filmspot. Filmrubriek.
10.56 Bjrrt! Serie. Herh.
11.21 Gospel Holland. Herh.
11.41 Het elfde uur. Talkshow. Herh.
12.31 (TT) Wereld van verschil. Bij-

belstudieprogramma. Herh.
12.56 Lied.
13.00 Journaal.
13.07 Van gewest tot gewest. Herh.
13.32 Reality 3.1. Drieluik. Herh.
14.02 Frontline. Serie reportages.
14.41 Peter. Herh.
14.47 (TT) Vrouw-zijn. Herh.
15.87 Ik weet het beter. Spel. Herh.
15.32 (TT) Het zevende venster.
16.00 (TT) Journaal.
16.09 Little prince Cedric. Tekenfilm.
16.32 (TT) Het zevende venster. Kin-

dermagazine.
17.00 Danger Bay. Jeugdserie.
17.29 Bjrrt! 4-delige verslag. Afl. 2.
17.58 (TT) 2 Vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.40 (TT) Sportjournaal.
18.48 Wekelijkse lottotrekking.
18.51 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
19.00 Little house on the prairie.

Amer. familieserie. Afl.: Baby Wilder.
19.50 Aanvoerder van 2 super-

teams: Patt Williams. Portret.
20.20 40 Jaar taptoe. Verslag.
21.20 (TT) De plattelandsdokter.

12-delige documentaireserie. Afl. 2.
21.50 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
22.25 (TT) Wereld van verschil.

4-delige bijbelstudieprogramma over
het leven van Jozef. Afl. 3.

22.51 (TT) Morgen gebeurt het.
10-delige serie. Afl: 1.

23.17 (TT) Frontline. Afl.: Los Hol-
mos. De kerk groeit in de zwaar be-
veiligde gevangenis Los Holmos.

00.02 Lied.
00.07 Journaal.
00.12-00.17 Nieuws voor doven.

Vara/NOS
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
16.00 Vijftig jaar Market Garden.

Rechtstreeks verslag van de herden-
king van de Slag om Arnhem.

18.00 Vijftig jaar Market Garden.
Vervolg.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Het tramongeluk met Zoef.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Slapen.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) ZaterdagavondLingo.

Woordspel.
19.10 Lois en Clark: Nieuwe avontu-
ren van Superman. Amerikaanse
serie. Afl.: Barbaren beheersen de
Daily Planet.
Lex Luthor koopt de failliete Daily
Planet op. Na een paar maanden
vraagt hij Lois ten huwelijk en Super-
man zoekt heil bij zijn ouders.

20.00 (TT) Oppassen!!!! Nederlandse
comedyserie. Afl. 1: Achterstallig on-
derhoud.
Opa Willem stelt voor Nicole te vra-
gen zo nu en dan een handje in het
huishouden te helpen. Rik is verliefd
op een meisje en dat is wederzijds.
Ze weten het alleen niet van elkaar.

20.25 (TT) Twaalf steden, dertien
ongelukken. Serie gedramatiseerde
verhalen naar waargebeurde onge-
lukken.
Afl. 1: Tranen, zweet en bloed (Til-
burg). Twee vriendinnen zetten Til-
burg op stelten als eentje heeft ont-
dekt dat ze bedrogen is door haar
vriend.

20.50 (TT) Toon Hermans. Hoogte-
punten uit eerder uitgezonden shows
van deze cabaretier.

21.56 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.15 (TT) Studio sport.
23.00 (TT) Nova. Actualiteiten.
23.30 Cabarestafette. 2-delige regi-

stratie van dit cabaretfestival met
jong talent. Afl. 1.

00.20-00.27 Museumschatten. Prof.
Henk van Os, directeur van het Rijks-
museum, geeft achtergronden bij
voorwerpen uit Nederlandse musea.

" Timothy Dalton als
James Bond in 'The Living
Daylights'. (RTL 4 - 21.00
uur).

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Now omever. Herh.
13.00 Soundmixshow. Show. Herh.
14.20 Les arnaud. Franse speelfilm

uit 1967 van Leo Joannon:
Een jeugdrechter sluit vriendschap
met een jonge student in de rechten.
De jongen is arm, heeft zijn ouders
verloren en moet voor de rechtbank
verschijnen wegens moord. Dankzij
het begrip dat de rechter voor de jon-
gen heeft, wordt deze in staat gesteld
om te trouwen met zijn geliefde. Bo-
vendien helpt de rechter hem bij de
voorbereiding van de rechtszaak om
te voorkomen dat de jongen wordt
veroordeeld en terecht zal komen in
de criminele wereld.

16.05 The streets of San Francisco.
Amerikaanse politieserie.

17.00 Disney Festival. Jeugdpro-
gramma.

18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Eigen huis & tuin. Informatief.
19.00 Denktank. Quiz.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Moppentoppers. Show.
21.00 The living daylights. Engelse

speelfilm uit 1987 van John Glenn.
James Bond krijgt de opdracht een
Russische generaal te helpen bij zijn
vlucht naar het Westen. Een Ameri-
kaanse wapenhandelaar, deKGB, de
oorlog in Afghanistan en een gevaar-
lijke celliste zijn een paar lastige ele-
menten die het James Bond bemoei-
lijken zijn taak uit te voeren. Vierde
JamesBondfilm uit een serie van vijf.

23.20 Nieuws en weer.
23.35 Superstition. Amerikaanse

speelfilm uit 1981.
In 1784 wordt de heks Elondra Sha-
rack ter dood veroordeeld, Maar als
Satans dochterkan haar duivelseziel
nooit worden vernietigd. Na haar exe-
cutie brandt de kerk, waarin het
doodvonnis is voltrokken, af en vindt
haar aanklager een afschuwelijke
dood. Tweehonderd jaar later wordt
dezelfde omgeving opgeschrikt door
een aantal bizarre moorden.

01.10 Nachtprogramma.

05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 The
McLaughlin Group. Discussieprogr.
07.30 Hello Austria, hello Vienna.
08.00 ITN World news. 08.30 Europa
journal. 09.00 Videofashion. 09.30 En-
tertainment X-press. Gev. magazine.
10.00 The best of Rolonda. Talkshow.
11.00 Super shop. 12.00 NBC News
magazine. 13.00 Today. 14.00 Sport-
progr. met om 14.00 AVP Beach vol-
leybal. Om 15.00 World Cup Golf.
16.00 Wheel to wheel. 17.00 Basket-
ball and beach volleybalt. 18.00Today.
19.00 ITN World news. 19.30 lAA/M&M
Europe Awards. Verslag. 20.30 Now.
21.30 Talkin' jazz. 22.00 ITN World
news. 22.30 The tonight show. 23.30
Saturday night movie: Crazy moon.
Amer. komedie uit 1986. 01.30 The to-
night show. Talkshow. 02.30 Real per-
sonal. Praatprogr. 03.00 The best of
Rivera. Talkshow. 04.00 Dateline.
05.00 Equal time.

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 Quelle histoire. 12.30 Corres-
pondance. 12.40 Intern, weerbericht.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 Horizons.
13.457 jours en Afrique. 14.00 Reflets
images d'ailleurs. 15.00 Sports Africa.
16.00 Nieuws. 16.10 Génie en herbes
intern. 17.00 Les débrouillards. 17.15
Francofolies. 17.45 en 18.00 Ques-
tions pour vn champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30Nieuws. 19.00 C'est
tout Coffe. 19.25 La météo des cinq
continents. 19.30 Belgisch nieuws.
20.00 Lor et le papier. Afl. 37. 20.55
La météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. Met intern, weerbericht. 21 .40
Francofolies '94. Concertregistratie.
23.10 Chéri(e), j'ai vn truc a te dire.
Amusementsprogr.. 00.00 Nieuws.
00.30 Pleins feux sur la mode. 01.30
Bon week-end. 02.00 Fort Boyard.

RAI UNO
MTV

05.30 Tekenfilmseries. 08.00 Comix.
Gev. jeugdmagazine. 08.30 Tekenfilm-
series. 11.50 Power Rangers. Amer.
jeugdserie. 12.15 Alle lieben Julia.
12.45 Major Dad. 13.15 The fresh prin-
ce of Bel-Air. 13.45 Full House. 14.15
Step by step. 14.45Knight Rider. 15.40
The A-Team. 16.45 seaQuest DSV.
17.45 en 18.00 Beverly Hills, 90210.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Melrose
Place. 20.15 The Russia house. Amer.
spionage-thriller uit 1991. 22.40 Boxen
Extra - Vorbericht. 22.55 Boxen Extra.
Rechtstreeks het WK-gevecht zwaar-
gewicht Axel Schulz - James 'Bone-
crusher' Smith vanuit de Dopatka-Halle
in Leverkusen. 23.55 Das Allerbeste
aus RTL Samstag Nacht. 00.55 RTL-
Kinotip. Vandaag o.a. een kijkje op de
set van Wolf met Jack Nicholson en
Michelle Pfeiffer. 01.20 The Russia
house. Amer. spionage-thriller uit 1991.
03.25 Beverly Hills, 90210. 04.15 Mel-
rose Place. 05.05 Tekenfilmserie.

08.00 Mode! Weekend. 10.30 The
House of Style sth anniversary spe-
cial. 11.00 The big picture. 11.30 Yo!
Raps. 13.30 First look. 14.00 Model
Weekend. 16.00 A model conversa-
tion. 17.00 Dance. 18.00 The big pic-
ture. 18.30 News weekend edition.
19.00 European top 20 countdown.
21.00 Unplugged with Nirvana. 22.00
The soul of MTV. 23.00 First look.
23.30 Live! with Radiohead. 00.00
The House of Style sth anniversary
special. 00.30 Model Weekend.
02.00 Beavis & Butt-head. 02.30 Ma-
rijne van der Vlugt. 04.00-08.00 Night

videos.

06.00 Ochtendprogr. 12.25 Nieuws.
12.35 Maratona d'estate. Vervolg.
12.50 Linea blu. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Nieuws. 13.55 Tre minuti
di ... 14.00 Linea blu. Vervolg. 14.45 II
mago di Oz. Speelfilm. 16.30 La cosa
da un altro mondo. Speelfilm. 18.00
Nieuws. 18.15 Estrazioni del Lotto.
18.20 Pavarotti Intern. C.5.1.0. San
Marino. 19.35 Parola el vita. 20.00
Nieuws. 20.30 Sport. 20.40 Beatö tra le
donne. 23.00 Nieuws. 23.10 Premio
Supercampiello 1994. 00.15 Nieuws.
00.30 Holliwood mavericks - I ribelli di
Hollywood. Speelfilm. 01.55 Nacht-
progr..

09.00 Sehen statt horen. 09.30 Fern-
Universitat im Dritten. 10.00 Russisch
bitte. Afl. 5. 10.30 Cursus Engels. Afl.
51. 11.00 Die Braut mit den schönsten
Augen Tsjechische sprookjesfilm uit
1975. Aansl.: Alarm auf der Burg.
12.30 Menschen-Kunde. Vandaag:
Jong blijven. 13.15 Mit Telekolleg II zur
Fachhochschulreife. 14.15 Es grünt so
grün. 14.30 Reportage over de auteur
Dieter Kühn. 15.00 Sport extra.' l7.oo
Konto. 17.15 Sport im Westen. 17.30
Rückblende. Afl.: Vor 45 Jahren. 17.45
en is.OOMaid Marian and her merry
men. Afl. 6. 18.15(TT) Hollands langer
Schatten. Reportage over mensen die
zich zorgen maken over de euthana-
sie-wetgeving in Nederland. 18.45 Ak-
tuelle Stunde. 19.15 Hier und Heute
unterwegs. 19.45Tiere suchen ein Zu-
hause. 20.15 Tatort. Duitse misdaad-
serie. 21.48 WDR aktuell. 22.00 Wir
toten, was wir lieben. Afl. 3: Weisse
Jager. 22.30 Verslag van de uitreiking
van de Life Achievement Award aan de
Amer. filmacteur Jack Nicholson. Met
o.a. Warren Beatty, Dennis Hopper en
Art Garfunkel. 00.00 Beatclub. Van-
daag met opnames uit 1972 met o.a.
Ike & Tina Turner en The Everly Brot-
hers. 00.45-08.15 Nachtprogram.

SAT 1

BBC 1
Duitsland 3 SWF CNN

10.00 Het slimme kanaal. Met om:
10.00 IKZ van A to Z. Afl. 3.
10.25 Bienvenue en France. Afl. 5.
10.40 Groen licht. Automagazine.
11.00 Zegen en vloek. Afl. 3: Huis

van de Islam.
12.00 Affiche. Actueel kunstmag.
12.25 Regionale televisie.
15.55 Paradise Beach. Australische

strandsoap. Compilatie.
17.30 The Good life. Afl. 3: Het zwak-

ke geslacht.
18.00 Journaal.
18.10 1000 seconden. Kookmag.
18.40 Vlaanderen vakantieland.

Vandaag: Binnenland: Eurostar (ka-
naaltrein); Buitenland: Kent; Tips
voor trips.

19.20 Joker- en lottotrekking.
19.25 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Nieuw talent (An actor's life for

me)'. 6-delige Engelse comedyserie.
Afl. 5: Night of the living dead.

20.34 Winstverdeling Joker/Lotto.
20.35 Weekendfilm: Absolute stran-

gers. Amerikaanse tv-film. .
22.05 Brittas Empire. 19-delige En-

gelse comedyserie. Afl. 11.
22.40 Vandaag.
23.00 Sport op zaterdag.
23.15 Nachtfilm: Sometimes they

come bapk. Amerikaanse thriller uit
1991 van Torn McLoughlin. Bron:
Naar een verhaal van Stephen King.

00.55 Einde.

België/TV 2
06.30 Diplomatic licence. 07.30 World
business this week. 08.30 Earth mat-
ters. 09.00 World business this week.
09.30 Style. 10.30 Science and technc-
logy. 11.30 Travel guide. 12.30 Health-
works. 13.30 Money week. 14.30 Pin-
nacle. 15.00 Larry King live. Herh.
16.30 Giobal view. 17.00 Earth mat-
tere. 17.30 en 18.00 Your money.
18.30 Evans and Novak. 19.30 News-
maker Saturday. 20.00 World business
this week. 20.30 Science and technolo-
gy. 21.30 Style. 22.30 Futurewatch.
23.00 Inside business. 23.30 Showbiz
this week. 00.00 The world today.
00.30 Diplomatic licence. 01.00 Pin-
nacle. 01.30 Travel guide. 02.00 Prime
news. 03.00 Larry King Weekend.
05.00 Both sides ... with Jesse Jack-
son. 05.30 Capital gang.

08.25 nws. 08.30 Tekenfilmseries.
09.10 The adventures of Skippy. 09.35
Tekenfilmserie. 10.00 Parallel 9. 12.05
Dot and the koala. Tekenfilm. 13.15
Sportprogr. met om 13.20 voetbalma-
gazine met o.a. een vooruitblik op de
vandaag te spelen wedstrijden voor de
Premiership League en terugblik op
Eur. voetbal. 14.00 nws; 14.05 Auto-
sport: verslag van het Britse Touring
Car Kampioensch. 14.25 Paardenkoer-
sen . 14.35 Autosport: Vervolg; 15.05
Golf: Rechtstreeks. 16.40 Paarden-
koersen. 16.50 Golf: Vervolg; 17.35
Lange afstand lopen. 17.40 Roeien:
Wereld Kampioensch.; 17.50 Final
Score, voetbaluitslagen. 18.15 Teken-
film. 18.25nws. 18.35Reg. nws. 18.40
Stay tooned. 19.10 Bruce Forsyth's ge-
neration game. 20.10 Challenge Anne-
ka. 21.00 Casualty. Serie. 21.50 nws
en sport. 22.10 A kiss before dying.
Amer. speelfilm uit 1991. 23.40 Voet-

05.55 Knots landing. 06.45 Drops!
Spelprogr. 07.10 alles capito?! 07.30
Tekenfilmseries. 10.30 Games World.
Video-spelprogr. 11.00 Das schone
Abenteuer. Duitse komedie uit 1959.
12.45 Tokio-Story House of bamboo.
Amer. misdaadfilm uit 1955. 14.35
Mann im Feuer Windom's way. Engel-
se speelfilm uit 1957. Aansl.: Top-
NEWS. 16.30 Riskier' was! Spelprogr.
17.00 Geh aufs Ganze! 17.55 Das Mil-'
lionenspiel. SKL-trekking. 18.00 ran -Sat.l-Fussball. Voetbalmagazine.
19.20 Sat.l Newsmagazin. 19.30
Glücksrad. Spelshow. 20.15 Ist Geral-
dine ein Engel? Oostenrijkse komedie
uit 1963. Aansl.: TopNEWS. 21.55
Mann-o-Mann. Spelprogr. Aansl.: Top-
NEWS. 23.00 Graf Porno blast zum
Zapfenstreich. Duitse erotische speel-
film uit 1970. 00.20 Heidi, Heida 1.
Duitse erotische speelfilm uit 1991.
01.45 Fresh Frames. Filmmagazine.
02.45 Ist Geraldine ein Engel? Oosten-
rijkse komedie uit 1963. Aansl.: pro-
gramma-overzicht. Herh. 04.25 ran -Sat.l Fussball. Voetbalmagazine.
Herh.

18.00 Tik Tak. Afl. 260.
18.05 Musti. Afl.: Spelevaren.
18.10 Sleutel. Actualiteitenmagazine.
18.35 Magie magie. Goochelshow.
18.45 Vlaanderen vakantieland.
Vandaag: Binnenland: Eurostar (ka-
naaltrein); Buitenland: Kent; Tips
voor trips.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Affiche. Kunstmagazine.
20.30 Jazz Hoeilaart. Reportage over

de Europe Jazz Contest 1993. Afl. 2.
21.00-23.15 Vuurvogel. Tosca, opera

van Puccini. Uitgevoerd door het koor
en orkest van de Vlaamse Opera o.
I.v. Silvio Varviso.

radio
7.07 Tros Nieuwsshow. 11.00Tros
Nieuwsshow extra. 12.07'Tros Ak-
tua. 14.05 Langs de lijn, sport en
muziek. 17.07 Tijdsein. 18.10
Echo. 19.04 Het geding. 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.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16,30, 17.30 en
18.30 nieuws.

Elk heel uur nieuws.
7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Terug naar de
toekomst. 17.04 Ophef en vertier.
19.04 Voor wie niet kijken wil.
22.04 Podium van de Nederlandse
lichte muziek. 23.04-24.00 The
Bands.

Radio 2

Nederland 1
" (iQD

Uur ■ The Great Muppet Caper
Vee I"USA) Kermit en Fozzie zi! n
tot h nieuwsgierige journalisten die
trrwel uiterste gaan om een diaman-
hen 0p 'e lossen. Leuke film van Jim
6n rv0n met gasten als John CleeseDlanaßigg.

RTL5
23.20 uur - Dr. Morelle - The Case of
the Missing Heiress - (1949-GB)
Beetje voorspelbare thriller van God-
frey Grayson met Valentine Dyall en
Julia Lang. Een secretaresse onder-
zoekt de verdwijning van haar vrien-
din.

" In 'The Russia House', Amerikaanse verfilming van de
gelijknamige bestseller van John Le Carré, wordt James
Bond (Scan Connery) verliefd op de Russische Katja (Mi-
chelle Pfeiffer). (RTL Television -20.15 uur).

6.04 Ook goeiemorgen. 8.04 Goud
van oud. 10.04 D'Rob of d'ronder.
12.04Evers in het wild. 14.04 Me-
ga top 50. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De avondspits. 19.04 Rave

radio. 20.04 Leidsekade live. 22.04
Twee meter de avond in. 0.04
Shock radio. 2.02-6.00 Oh, wat
een nacht.

Elk heel uur nieuws.
Radio 3

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.15, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Wakker worden. 8.04 Fiori
musical!. 9.00 Toppers van toen

België/BRF
Nieuws t/m 20.00 op elk heel uur
(behalve om 13.00 en 18.00) en
om 6.30, 12.30en 18.30.

4.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. 8.00 Nieuws.
8.05 Zum Tage. 8.07 In unserem
Alter. 8.55 Morgenandacht. 9.00
Nieuws. 9.05 Der Musikpavillon
(10.00 nieuws). 12.00 Nieuws.
12.05 Pop-Report. Overzicht Duit-
se hitparade (om 14.00 nieuws en
economisch praatje). 15.00 Bon-
bon, voor de kinderen. 15.05 Café
Carlton (16.00 nieuws). 17.00 Der
Tag urn Fünf, aansl. Fünf Uhr Tee
(18.00 Nieuws: 18.05 Auf ein
Wort). 19.00 Nieuws. 19.05 Musik
für gross und klein (19.30 Ohren-
bar, voor kinderen). 20.00 Nieuws.
20.05 Das Samstagskonzert. 22.00
Nieuws. 22.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

WDR 4

6.00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels
(6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Ochtendkuren. 10.00
Nieuws. 10.03 De zoete inval, ra-
diokwis met Luc Appermont. 11.30
Vlaamse top tien. 12.00 Top 30.
De nationale hitparade met Guy de
Vynck (om 13.00 nieuws). 14.00
Radio Rijswijck. Swingend enter-
tainment voor iedereen. 17.00
Nieuws. 17.05 De ketting, telefoon-
spel met Martin de Jonghe (18.00
nieuws). 20.00 Cupido. Een ro-
mantisch programma met vlinders
in de buik. 22.00 Nieuws en lotto-
uitslagen. 22.10 De Stem. Muziek-
programma. 23.30-6.00 Nachtradio
met elk uur nieuws.

BRTN/Radio 2Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 Opo
doro. 8.08 Zeggus. 8.30 Ronduit-
magazine. 8.55 Waterstanden.
9.02 Vrouw-zijn. 10.02 De muzika-
le fruitmand. 11.02 Het interview.
12.02 Meer dan een lied alleen.
12.45 Vragen naar de weg. 13.10
De verandering. 13.56 EO-Metter-
daad. 14.02 Start. 14.30 NOSTaal.
15.02 De schrijftafel. 16.02 Faros.
17.10Radio.uit. 17.45 De Vrije Ge-
dachte. 18.02 De wereld zingt
Gods lot. 18.51 Tekst en uitleg.
19.00 Homonos. 19.30 Nieuws in
het Turks. 19.40 Nieuws in het Ma-
rokkaans. 19.50 Nieuws in het Chi-
nees. 20.02 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14 EO-Metterdaad.
21 15 Reflector. 21.35 Deze week.
22.00 Een ontmoeting.
23.00-24.00 De Odysseia van Ho-
meros.

Nieuws op elk heel uur.
Happy RTL Radio

8.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop.
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late
Rock. 00.00-08.00 RTL Night
Rock.

6.05 Radiofrühstück (6.15 Wort in
den Tag; 6.45 Hörergrusslotterie;
7.15 Agenda; 7.30 Regionalnach-
richten; 8.30 Presseschau). 9.05
Regionalnachrichten. 9.10 Hitwel-
le. Oldies, Gags & neue Scheiben.
12.00 Musik a la carte. 13.00 Pres-
seschau. 13.05 Internationale Hit-
parade. 16.05 BRF-Mobil. 18.00
Regionalnachrichten. 18.40 Forum- Das Kulturmagazin. 20.05-20.30
Freie Tribune. Philosophie und
Ethik.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
09.00 Postbus 94 met Ria van
Grinsven. 10.00 Het Ei van St.
Joost. Presentatie: Lei Meisen.
11.00 De Onderstroom, kunstma-
gazine. 12.00 Omroep Limburg
Klassiek. 13.00 (Internationale ac-
tualiteiten. 13.30 Musica Sacra.
14.00 Limburg Express, jongeren-
programma. De Beste Tien met
Eugene Baak. 14.30 De Agenda.
15.00 Walkie Talkie, jongerenma-
gazine. 15.40Live! Concert. 16.00
Huberton the Air. 17.00 Regionaal
nieuws 17.05-18.00 Vrij Spel. Lim-
burgs popmagazine.

klassiek. 10.00 Caroline. 11.00 Het
zondagochtendconcert. Combatti-
mento Consort Amsterdam en
Kleinkoor Toonkunst Rotterdam
met alt. ca. 12.45 Platenzaak. 14.05
Middagconcert. Radio Filharm.
Ork. 16.00De Nederlandse musici.
Leo van Doeselaar. 17.00 Het witte
doek. 18.02 Leo Boudewijns'
langspeelplaats. 19.00 Folio 1.
20.02 Het avondconcertvara Mati-
nee. Maria Stuarda, opera van
Donizetti. Radio Symf. Ork en
Groot Omroepkoor met sol. 23.00.
Allan Patterson: vioolconc. nr. 2.
Zweeds Radio Symf. Ork. met
viool. 0.00 Vier na-middernacht.

TV FILMS VIDEO

08.00 Nachbarn in Europa.
09.00 heute.
09.03 Euro. Europees magazine.
09.45 Tele Gym. Ochtendgymnastiek.
10.00 heute.
10.03 Der Schmuggler-König oder

Hasso im Glück. Reportage.
10.35 ARD-Kurzratgeber: Reise.-

Vandaag o.a. de Cookeilanden.
11.00 heute.
11.03 (TT) 1 - 2 oder 3. Spelprogram.
11.30 Spreepiraten. 26-delige Duitse

jeugdserie. Afl.: Besuch von drüben.
12.20 Pingu. Poppenserie.
12.25 Tao Tao. Tekenfilmserie.
12.50 Öko Aktiv. Reportageserie. Afl.:

Seepferdchen und Wassermannen
12.55 Presseschau.
13.00 heute.
13.05 Diese Woche. Weekoverzicht.
13.30 Jerry Lewis-cyclus: Way. way

out. Amer. speelfilm uit 1966.
15.10 Reiselust. Vandaag o.a. Lanza-

rote, Budapest en kortingen.
15.45 Wetten, dass.? - Hautnah. Do-

cumentaire. Herh.
16.15 Klassentreffen. Vandaag:

Hellmuth Karasek.
16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 heute.
17.05 Landerspiegel. Regionaal ma-

gazine.
17.45 Die grosse Hilfe. Balans van

Aktion Sorgenkind.
17.55 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie Afl.: Die Liebesheirat. Aansl.:
Guten Abend.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Die Hütte am Sec. Duitse serie.

Afl.: Das Lebèn geht weiter.
20.15 Wetten, dass.? Spelshow.

Met als gasten: Katarina Witt, Willy
Millowitsch, Marius Müller-Western-
hagen, Michael Schumacher, Luther
Vandross en Mariah Carey.

22.00 heute-journal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 heute.
23.40-01.40 Die MondSchein-Show.

Late-night show.
Met om 0.40 Das Beste aus Disco
'74: Hja Richter, Abba, The Rubettes,
Udo Lindenberg, The Sweet e.a.
Uitzending geschikt voor breedbeeld-
tv.

Oa'22 £lons ZaPP Zarapp.
te'^ Prinz Eisenherz. Afl. 10.
ten0 heute-
\n'r\m K*&'n Blaubar Club. Afl. 51.10n° heute-
£°3 Jagd urn die Welt: Schnappt

10v.men Sandie9o! Kinderquiz.
-J3O Metro - das schnelle Magazin.'alkshow.5 neUte-"«3 Die obere Isar im Herbst.

11 ?lÜUrrePortage. ."JO O'zapft is '94. Verslag van de, °Pening van het Oktoberfest 1994.
I*ls Presseschau.8* l?eute-
13an turoPama9az'n-y*° Nachbarn. Vandaag over de
H n«r°orclelen La.v. zigeuners.■u° Das Beste aus 'Freut Euch]** Nordens'. Met o.a. Hilde Sicks,
15 tinth & Mei en Margot Eskens.
It'ÏJ Kinderquatsch mit Michael.

h"*o ARD-Ratgeber: Reise. Met o.a.
e' wintersportprogr. 94/95, de Zuid--16onnse rivièra en Griekenland.

i6te Tegesschau.
'sney"Club. Kindermagazine.

18tv> SP°rtschau. Sportprogramma.
18n* Ta9esschau-Telegramm.
lBin ARD"Wetterschau.,-10 ARD vor acht. Met: Air Alba-- 19 (to Serie. Afl.: Nichts geht mehr.
19'ATagesschau-Telegramm.

"'° Sportschau. Sportprogramma
1g I' Bundesliga-voetbal.
*0 On 2iehun9 der Lottozahlen.
?0 ie Tagesschau.
s'? CT) James Bond 007: Der

I Pion, der mich liebte (The spy who
1977 me'' En9else speelfilm uit
ïj/- Met: Roger Moore e.a.
ïï'al Tagesthemen.

6w Das Wort zum Sonnta9-
SiVerdenking door Prof. dr. Michael

?2 uit Frankfurt.
° Schmidteinander. Amuse-

fgr^^programma. Presentatie: Ha-
-53 4n en Herbert Feuerstein.

Co,? Die gefürchteten Zwei (II mer-
O12r,ario)- Italiaanse western uit 1968.
"1 in Ta9esschau.

de 1 Die Sklaven Roma (La rivolta
s 9" schiavi). Duits-ltaliaans-Spaan-

-031(?v°nturenfilm uit 1960.
ö''O-03.1 5 Z.E.N.. Herbstbilder aus. er'oskane. Afl.: La Crete.

13.00 Sehen statt Horen. 13.30
SWF-3-üvetime. Vandaag: Big Coun-
try. 15.00 Sport 3 extra. 17.00Telejour-
nal. Vandaag o.a. over wildparken in
Zuid-Afrika. 17.50 en 18.00 Fröhlicher
Weinberg. Amusementsprogr. 18.50
Beim Wort genommen. 19.20 Landes-
schau Kultur. 19.50 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Affen. Afl. 5: Schimpansen. 21.00 Men-
schen und Strassen. Afl.: Inselstrasse
Pangkor. 21.45 Südwest aktuell. 21.50
Satire-Schnitzel. Sketches. Vandaag:
Olaf Böhme. 22.00 SWF-3-Kennwort.
23.30 Sport 3 extra. Samenvatting Eu-
ropean mixed masters tennistoernooi,
halve finale Duitsland - USA. 23.45
Rocklegenden. Serie portretten van
rocklegendes. Vandaag: Joe Cocker.
00.40 Schlussnachrichten. 00.55 Non-
Stop-Fernsehen.

RTL4
Vri'j2o uur - Les Arnaud - (1967-F/l)
L6g vlak psychologisch drama van
Èen °ar|non met Bourvil en Adamo.
9e_Y,arrrie rechtenstudent doodt een
,v ene afperser. Hij wordt gepaktar treft een begrijpende rechter.

23.15 uur - Sometimes They Come
Back - (1991-USA) Horror van Torn
McLoughlin. Lang geleden was de
kleine Jim getuige van de moord op
zijn broer, waarbij ook de daders het
leven lieten. Als zombies zoeken ze
Jim. Met: Tim Matheson.

België/TV 1

van James Robertson met James
Houghton.

gio Corbucci

Duitsland 1
(lg£ uur - The Spy Who Loved Me -'i|rn Spannende James Borid-
Mq 0 Van Lewis Gilbert met Roger

rt a's 9ehe'm a9ent °07- Samen
l6rVo| 6 Flussische spionne XXX ach-
StrQ '9' hij de gewetenloze schurk
o"ber9 (Richard Kiel).

RTL4
23.35 uur - Superstition - (1981-USA)
Een rustige plaatsje wordt opgeschikt
door een serie gruwelijke moorden.
Alles wijst in de richting van een 200
jaargeleden vermoorde heks. Thriller

Duitsland 1
01.30 uur - La Rivolta Degli Schiavi -
(1960-D/l/E) Spektakelfilm van Nun-
zio Malasomma over de christenver-
volgingen in het Romeinse Rijk. Clau-
dia's christenslaaf krijgt een verhou-
ding met haar nichtje. Met: Rhonda
Fleming.

23.40 uur - II Mercenario - (1968-1)
Overtuigende spaghetti-western van
Sergio Corbucci over een Mexicaan-
se mijnwerker die de revolutie aan-
voert om het volk in de winst te laten
delen. Met: Franco Nero. Regie: Ser-

Duitsland 1
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RTL5RTL4Nederland 3Nederland 2Nederland 1
balmagazine met samenvattingen van
de vandaag gespeelde wedstrijden.
00.40 The Danny Baker Show. Gast
o.a. Bryan Ferry. 01.20 The perfect
weapon. Amer. speelfilm uit 1991.

BBC 2

SPORTS 21 08.30 Step aerobics. 09.00 Golf. Presi-
dents Cup. 10.00 Intern, motorsport.
11.00 Worstelen. Vanuit de VS. 12.00
Tennis. ATP-toern. van Boekarest. Hal-
ve finale. Live. 16.00Roeien. WK. Live.
18.00 Roeien. Vervolg. 18.30 Golf. 3e
ronde. 20.30 Autosport. DTM-race van
Singen. 21.00 Boksen. Live. 23.00
Roeien. WK. Live. 00.00-02.00 Golf.
Presidents Cup vanuit Gainesville.

15.41 Theatre Walon: La peine capita-
le. 17.38 en 18.00Reflets: Images d'ail-
leurs. 18.32 Euro. 19.03 lei Bla-bla.
19.30 Zie RTBF/La Une. 20.02 Talkie
Walkie. 20.54 Magazine rondom paar-
den. 21.21 Bolides. Portret van de
Franse ex-Formule-1 coureur Alain
Prost. Afl. 1. 22.00 Laatste nieuws.
22.33-23.29Zie RTBF/La Une.

TV 5

Duitsland 2

televisie en radio zaterdag

NBC



BEHEER/VERHUUR 0.G.-MAKELAARDIJ
" TAXATIES" HYPOTHEKEN " ASSURANTIËN

HEERLEN/WELTEN: fr d —■ '"Uitstekend gelegen |
appartement!"
Ind. hal, ruime woonk. m. parketvl. en balkon,
woon/eetk., 2 slaapk., badk., berging. Aanv. direkt.

Kooppr. f 120.000,-k.k.
HEERLEN:
"Nabij centrum gelegen zeer ruim halfvrijstaand
woonhuis met inpandige garage!"
Ind. hal, verwarmde gar. waskeuken, woonk. m. voor-
en achterbalkon, keuken m. app. 4 slaapk., badk. m.
ligb., 2e toilet en v.w. met ombouw. Geïsoleerd, ged.
dubb. begl. en ged. roll. Bwjr. 1976. Aanv. desgewenst
op korte termijn. Prijs f 180.000,-k.k.

HEERLEN:
Op loopafstand v.h. centrum gelegen goed
onderhouden, degelijk gebouwd hoekwoonhuis
met cv., garage en berging!"
Ind.: vestibule, gang, woonk. (44 m 2) met studiehoek,
parketvloer en open haard, eetkeuken, 3 kelders,
4 slaapk. (hiervan 2 slaapk. 18 m 2), badkamer m. ligbad
en v.w., apart 2e toilet, bergzolder (vaste trap).
Aanv. spoedig. Kooppr. f 275.000,-k.k.

HEERLEN:
"Nabij centrum gelegen moderne woning!"
Ind. woonk, keuken, berging, 2 slaapk. badk. Geïsoleerd
en dubb. beglaasd. Aanv. in overl.
Mog. rijksbijdrage f 5000,- Vraagpr. f 125.000,-k.k.

HOENSBROEK:
"Halfvrijstaand woonhuis met garage voor
meerdere auto's!"
Ind. hal, woonk., keuken, 3 slaapk. badk. Zolder bereikb.
via vaste trap. Bwjr. 1983. Geïsoleerd en ged. dubb.
begl. Perc. opp. 207 m 2. Aanv. in overl.

Vraagpr. f 189.500,-k.k.

HOENSBROEK:
"Aan plantsoen gelegen, uitstekend verzorgd,
halfvrijstaand woonhuis met garage!"
Ind. kelder, hal, woonk. m. parket, dichte keuken m.
compl. mr., bijkeuken, overdekt terras, 4 slaapk. nieuwe
badk., vliering. Geh. pand m.roll. Aanv. in overl.

Prijs. f. 224.000,-k.k.

HOENSBROEK:
"Ruim halfvrijstaand woonhuis met 2 garagesen
geschiktvoor dubbelebewoning!"
Ind. woning 1: kelder L-vormige woonk., woon/eetk. m.
app., wasruimte, 2 slaapk. badk. m. ligb. douche en
v.w., buitenberging; woning 2: hal, woonk. keuken,
2 slaapk., douche, zolder. 2 aparte ingangen.
Aanv. desgewenst direkt. Vraagpr. f 235.000,-k.k.

AMSTENRADE:
"Vrijstaand herenhuis met garage op een perceel
van 600 m 2!"
Ind. kelder, hal, woonk., woon/eetkeuken, bijkeuken,
serre, 4 slaapk., badk.; zolder bereikb. via vaste trap.
Achtertuin ± 30 m. diep en geen bebouwing achter.
Aanv. in overl. Vraagpr. f315.000- k.k.

ÜBACH OVER WORMS:
"Prima opgeknapthalfvrijstaand woonhuis met gas
cv., garage, aanbouwen serre!"
Ind.: provisiekelder, woonk. m. parket, eetkeuken, m.
div. inbouw app., vernieuwde app., vernieuwde badk. en
toilet (wit betegeld), 2 slaapk., zolder met 3e slaapk.
Aanvaarding in overleg. Kooppr. f 169.000,-k.k.

LANOGRAAF/HOEFVELD:
"Grotendeels vrijstaande bungalow in prachtige
woonomgeving!"
Ind. hal, L-vormige woonk. (± 41 m 2) m. open haard,
keuken m. app., bijkeuken, 4 slaapk. badk. m. ligb. v.w.
en 2e toilet, separate douche-ruimte, grote verwarmde
gar. Geïsoleerd. Perc. opp. 605 m 2. Aanv. 1-9-1994.

Vraagpr. f. 342.000,-'k.k.

J , — '
Je huis in de krantbrengt mensen over devloer.

En dc makelaar weet van wanten enkranten.

dLJiiiiimiiiiiiiiiiMimiimiiiiimiiimiiiiiiik
= HEERLEN- WOONHUIS E—! Ind.: sout.: kelder; beg. _Z

_Z I ' Sm Hwwièi tj tuin ±30 m diep en ber- E

— "-^ ■ —______D cjer je bereiken via "viizotrap. ~__ Prijs/160.000,-k.k. j=
E HOENSBROEK - HALFVRIJSTAAND WOONHUIS E— met garage. Ind.: sout.: 2

E r~~^~~~~~wt>l«''^~—-I trap. Aanvaarding in —— overleg.— Prijs/159.000,-k.k.

E HEERLEN-LUXE APPARTEMENT TE HUUR E
E Luxe appartement op ZZ

■ ' slaapkamers. De vloe- Z_
ren van hal, keuken en __— toilet zijn uitgevoerd in wit marmer. Servicekosten ’ 5»

" 50,- p.m. Warmtelevering ’ 155,- p.m.~ Huurprijs’ 1.582,50 p.m.

E BEDRIJFSPAND TE HUUR E
E KERKRADE C. - VERKOOP-/KANTOORRUIMTE ESI nabij parkeerplaatsen. ~
ZZ " ' Ind.: Beg.gr.: entree, S

|VMfe|^^~_y toilet, kitchinette opp. ± ZZ
E l L ZHSËfci.: 210m2.fron,± 10m; E—; UmJ'"M_^B PH verlaa9cl plafond en ~_Z I ■___£Ï_'_"__J UB verlichting. 1e Verd.: 3 S— ! Kl kamers opp. ±50 m 2. EZZ I BH Aanvaarding direkt. EZZ I mk-mmamW Huurprijsf 30.000,- p.j. —ZZ ■■——————. J exc| btw "

= I KOMTU UIT DE ! Ë
| HYPOTHEKEN-DOOLHOF? j E

HYPOTHEEKADVIES
Welke hypotheek moet ik kiezen? i E

E ! Lineair, annuïteitof spaarhypotheek? jZZ
EIEn er zijn nog meer mogelijkheden. | E
E { Moet ik mijn huidige hypotheek omzetten? { E
E ] Makelaardij Ernens heeft het antwoord! j E
E I Kom vrijblijvend bij ons binnen - ! ZZ
E i iedere maandag van 16.00tot 18.30 uur ! E= ! houden wij HYPOTHEEK SPREEKUUR. j =

Een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Specialist in " woningen
bedrijfsobjecten " taxaties Ehypotheken " verzekeringen

j makelaardij^

E [Wm] Hoolstraat 42. Voerendaal E

E NVM Alleen achter een = <
r*K'L*ARJ goede naam staat NVM E

||HW GEMEENTE I
Sp MEERSSEN

BEKENDMAKING
Gemeentebegroting 1995

In de openbare raadsvergadering van 10 november
1994 zal de behandeling en vaststelling van de ge-
meentebegroting 1995 en de meerjarenraming 1995
t/m 1998 plaatsvinden.
Beide stukken liggen vanaf 19 september 1994 ter
inzage bij bureau Voorlichting & PR.
Tegen betaling van de verschuldigde leges zijn de
stukken verkrijgbaar.
Gemeente Meerssen
17 september 1994
I-

w / « mo^ MkW* " Projektontwikkeling
V_» \Ê W EJ " Bemiddeling o.g.— V mP I I " Financieringen

' " " Verzekeringen
; AKERSTRAAT 57 - 6466 HB KERKRADE - TELEFOON/FAX 424790

Geopend ma. - vr. van 9.00-13.00 en 14.00-18.00 uur, za. van 9.00 -14.00 uur

; Projektontwikkeling Bemiddeling onroerend goed
\ In uitvoering /te koop: Kerkrade-Bleijerheide
: 2 vrijstaande woonhuizen aan de Vooroorlogs halfvrijstaand woonhuis met tuin en

i Slakstraat-Dumontstraat te Kerkrade-Bleijerheide berging, woonk., dichte keuken, 3 slaapkrnrs
; met luxe afwerkingsniveau; badkamer, cv., mooie tuin. Prijs ’ 180.000,- k.k.

Kerkrade-Spekholzerheide
1 vrijstaand woonhuis met garage aan de Uilstraat Halfvrijst. woonhuis met garage, kelder,; te Kerkrade-Spekholzerheide; woonkamer, 3 slaapkrnrs., zolder met

! 1 halfvrijstaand woonhuis met berging en kleine mogelijkheid tot slaapkamer. Luxe
; tuin aan de Maastrichterlaan te Landgraaf. afwerkingsniveau, bouwjaar 1993. Prijs

’ 275.000,- k.k.
\ '"voorbereiding/tekoop: Kerkrade-Bleijerheide

1 luxe woonhuis op 1200 m 2grond te Schinnen; Tussengelegen woonhuis met tuinberging
1 vrijstaande woning met garage in Heerlen; gelegen aan woonerf, woonkamer met open

; koopappartementen te Kerkrade. haard, keuken, 3 slaapkrnrs.,vaste trap naar
zolder. Prijs in overleg.

; AankOOp/verkOOp Onroerend goed Kerkrade-Bleijerheide
VSB kan in onderling overleg uw eigendom Groot halfvrijstaand woonhuis met garage en
aankopen grote tuin. Woonkr., keuken, grote serre, 4
Door het verkooprisico over te nemen en slaapkrs., douche. Zeer goed onderhouden. Prijs
koopkracht beschikbaar te stellen, is VSB een ' 330.000,- k.k.
sterke schakel in de ketting van Landgraaf

" onroerendgoedtransacties. Grote eengezinswoning ter belegging,_... . huuropbrengst’ 15.000.-/J.Bij interesse brengen wij graag geheelvrijblijvend 'een bod op uw woning uit. Financieringen
Wij kopen kosten koper, dus wat wij bieden krijgt Door onze contacten met binnenlandse en; u netto in handen. buitenlandse financiële instellingen, kunnen wij u
Verhuizing op korte of lange termijn of een een onafhankelijk, gratis en geheelvrijblijvend
onbekende verhuisdatum is geen bezwaar. hypotheekadvies op maat geven.

MAAK GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK MET ONS KANTOOR

Alleen
achter

een goede
naam staat

NVM.

NVM _

JARENLANG VOORDEEL DOOR
RENTEVAST HYPOTHEEK !

Als u overweegt een huis te kopen, is het goedte IllliÉT Huis & Hypotheek is een landelijk
bedenken dat de hypotheekrente momenteelrelatief Hf opererende organisatievan spe-
laagis. Eneen hypotheekmet een rentevaste periode

0N AFHA^KetlaK' ciaMstS!? J2.Ï^KÏ^Sf^^rt3-van 10tot zelfs 30 jaarverschaft u daardoor jarenlang Bij Huis & Hypotheekkunt u
onbezorgdvoordeel. Strijk uw winst op bij uw terecht voor een onafhankelijk en
Huis& Hypotheekadviseur.Welke rentevastperiode g V - deskundig advies. ,
voor u het meest interessant is, rekent hij u graag voor. £ujs & Hypotheek Heerlen, Ruys de Beerenbroucklaa"f

TeL 045-741624

■ , , m ■ ' " J

W^*^ Voor de vestiging van

ALDI-MARKTEN

BOUWKAVELS
ca. 4000-6000 m 2

WINKELRUIMTEN
- ca. 700-1000m2 BVO - gelijkvloers

- goede aanlevermogelijkheid
voor 40 tons vrachtwagens- ca. 80 parkeerplaatsen

f/Am_\ Uw aanbieding kunt u richten aan:
X£j\ ALOG onroerend goed
£f~~^l enhandelmij. B.V.
WJ 1 »] I Postbus 304, 5680 AH Best

V 11 '!-": II Telefoon: 04998-91500 ___>

i

EyDuMMmflpD pENBÜONING VAN DM 250,-1
J^ffini betalen wij aan diegene, die I

Wons helpt aan iemand, die I
Heen huis te koop heeft.. Belt I

fl^Bffff M" °ns voor meer informatie. |

TE KOOP
BRUNSSUM
Op gen Hoes 50. Groot tussenl. woonhuis. Indeling: par-
terre met inpandige garage, 2 slaapkamers, badkamer
met douche/vw/wa, toilet, berging, tuin. Beg.gr.: entree,
grote wponkamer en open keuken, parketvloer, zonneter-
ras. Verd.: grote slaapkmr., badkamer met ligbad/toilet/
vw, ged. rolluiken. Goed onderhouden. Koopprijs

’ 177.000,-k.k.
LANDGRAAF
Koempel 16. Nabij draf- en renbaan. Goed onderh. tus-
senl. woonh. met berging. Ind.: hal/entree, toilet, ruime
woonk., moderne open keuken. Grote voorraadberging.
Verd.; 3 slaapkamers, badkamer met douche, vw en 2e
toilet, grote slaapk. op zolder (vaste trap), div. bergruim-
ten. Ged: rolluiken. Bwjr. 1984. Koopprijs ’ 189.000,-k.k.
Dit huis moet u beslist van binnen zien!!

Wilt u uw huis verkopen?
Bel dan vrijblijvend voor een afspraak!!

A LANDGRAAF
ifl Hoofdstraat 45

M 11 tel. 045-315170
fl__kl -^mmm\

HEERLEN, De Koumen 90

Op industrieterrein 'De Koumen' gelegen
bedrijfsruimte met kantoren. Perceelsopper-
vlakte: ca. 2000 m 2. Bedrijfsruimte 450 m 2,
kantoren 150 m 2. Reserveterrein. Uitstekend
bereikbaar. Object verkeert in goede staat
van onderhoud.
Vraagprijs: ’ 545.000,- k.k.

Ruber
Makelaar en taxateur o.g. BV
Tel. 04498-51900 «a*

TE KOOP
Eijsden: Kerkstraat 29
Gezellig woonhuis in oude
kern.
Prijs ’ 290.000,-k.k.
Eijsden: Vogelzang 17
Schitterend ruim woonhuis
gelegen in de oude kern.
Prijs ’ 335.000,-k.k.
Eijsden:
J.S.Bachstraat 52
Geschakeld woonhuis met
garage en tuin.
prijs ’ 229.000,-k.k.

Brunssum:
Hugo deGrootstraat 9
Woonhuis met
schitterendetuin, opp. 450
m 2.
Prijs ’ 220.00,-k.k.
Nuth (Vaesrade):
halfvrijstaande woning met
garage, 3 sik.
Prijs ’ 215.000,-k.k.
Voerendaal:
Op deBeek 1
Gezellig woonhuis met
voortuin.
Prijs/165.000,-k.k.
Wij hebben nog andere
panden inde verkoop,
zowelin Nederland alsin
België.

CONSTEN
VASTGOED

M.L. Kingstraat 65
Eijsden

tel. 04409-3131
Ma. t/m vrij. 9.00-17.30 uur

Za. 10.00-13.00 uur

Renoveren?
Moderniseren?

Verbouwen?
Op LBS-Bouwsparen kunt u rekenen
'

Nu
a "16%

_m ■■■■■■■.

Vraag ernaar bij uw makelaarof assurantietussenpersoon

Keizersgracht Financiële Dienstverlening (K.F.D.)
Passage 19, Heerlen

Telefoon: (045) 740303

' Eeninitiatief van LBS Norddeutsche Landesbausparkasse

I

Terwinselen: halfvrijst. keurig onderhouden
woonhuis (bwjr. 77) met berging, garage en
tuin. Ind. b.g.: hal, toilet, berging, keuken, L-
vormige woonkamer. Verd.: 3 slaapk., badka-
mer. Vaste trap zolder alwaar 4e slaapk., c.v.
Ged. rolluiken.
Prijs ’ 229.000,-k.k.

In Schaesberg een goeH«*sit. vrijstaand
woonhuis met i{JEïff\^«l ï en rondom
tuin. Ind. t«|CïM^.\lV'--vormige woonka-
mer, geïnst^|lft*Ken, kelder. Verd.: 4 slaapk.,
badk., c.v.
Prijs ’ 295.000,- k.k.

Tussengelegen goed gesit. woonhuis (bwjr.
77) met garage, berging en tuin. Ind. b.g.:
gang, toilet, voll. gei'nstall. eetkeuken, woonka-
mer. Verd.: 3 slaapk., badkamer, c.v.
Prijs ’ 192.000,- k.k. i
Centrum: keurig onderhouden karakteristiek
woonhuis met tuin. Ind. b.g.: hal, toilet, keuken,
hobby-ruimten, evt. praktijk- (kantoor)ruimten.
Kelder. Verd.: ruime woonkamer, badkamer, 3
slaapk., zolder, c.v.
Prijs ’ 215.000,-k.k.

In Schaesberg een bedrijfscomplex, momen-
teel garagebedrijf, met verhard voorterrein.
Ind.: showroom, kantoor, werkplaats. Verd.: re-
creatieruimte, kantoor.
Prijs ’ 325.000,- k.k.

TT
.■-.■-.■_M___TrTT_.-a_.a_.a_M

■fr I ■Hj I }\ 'i _\ Il i TTI
t Bij promenade - a.d. Poststraat een winkel te

huur best. uit ong. 100 m 2winkelruimte, toilet,
33 berging, kelder. Voor diverse doeleinden ge-

H schikt o.a. kantoor, praktijkruimte etc.
Huurprijs ’ 1800,- p. mnd.

Tt Het totale object is ook evt. te koop.

n

; UUBCBU! I
ing. WIL SPAAI| Akerstraat Nrd. 11

!6446 KB Brunssum
Tel. 045-220550

ilrapini
V\ NOTARISKANTOOR

te Stem
delen mede, dat de OPENBARE VERKOOP
van het pand gelegen te Stem, Heisteeg 90,

op 22 september a.s.
geen doorgang zal vinden.

Notarissen
mr. H.J.M, van de Weijer

en
!

mr. CJ. Leussink
te Heerlen, Akerstraat 138-a, tel. 714428,

delen mede dat de voor woensdag 21 septet
ber 1994 aangekondigde

OPENBARE VERKOOP
van het woonhuis met ondergrond en verde :
aanhorigheden gelegen te Heerlen, Bloeme i
straat 40, op die dag| GEEN DOORGANG ZAL VINDEN. J

Te huur
BRUNSSUM, Kerkstraat ta8lOp toplokatie te huur enkele nieuwbouw winkels, w j
600 m2V.V.0., grenzend aan Edah-pand. Units v.a. Ou
8.V.0. Oplevering casco. Vermoedelijke opleveringsaa'
november '94. „..aHuurprijsopaanvr^-

El RUI JTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed
6131 AS Sittard -Stationsplein 1 - Tel. 046- ö*"

buiten kantooruren: 04492-6046

I ' De notarissen

mr. E.M. Huyben
en

mr. A.H.G. Wagemans
te GELEEN Q(

delen hierbij mede dat de OPENBARE VERKIL,
van het halfvrijstaande herenhuis, gelegen te =>P r j
beek, gemeente Beek, Hoeve 14, welke °Per}ot?e'
verkoop plaats zou vinden op woensdag 12 okt
1994 om 15.00 uur in partycentrum Eldorado, °gerd 5 te Spaubeek,

| GEEN DOORGANG VINDT S

Maastricht - Kattenstraat 3
Notaris

mr. H.Ch.M. van Slijpe
te Eijsden

deelt mede dat de aangekondigde

OPENBARE VERKOOP
van het pand Kattenstraat 3 te Maastricht,

op 11 oktober a.s.
GEEN DOORGANG VINDT _^S

+ A Bloedbank
w ZuidLimburt

heeft nieuw donoren
nodig!o43<B7777jj

Zaterdag 17 september 1994 "44Limburgs



13.00 Sport: Auto- en motorsport.
14.00 RTLText.
16.30 Sport: MajorLeague baseball.
17.00 RTLText.
17.45 Beavis & Butt-Head.
Amerikaanse cartoon.

18.10 Sport: Engels voetbal.
18.40 McCloud. Amerikaanse serie.
20.15 Sisters. Amerikaanse

dramaserie.
21.05 Hearts afire. Amerikaanse

romantische comedyserie.
21.30 States of terror. 5-delige En-

gelse documentaireserie. Afl. 2.
22.25 Nieuwsflits.
22.30 I.S.C.H.A. Talkshow.
23.30 Dream on. Amerikaanse

comedy voor volwassenen.
00.00 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
00.45 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.15 Nachtprogramma.

["O/Avro/Ncrv30-11.25 Omroepparochie. Eu-
charistieviering vanuit de parochie-
Kerk St. Jans Onthoofding te Moer-Nel.
''°0-12.30 Moslim magazine. Ma-
rine. Met een verslag van een ber-
.^rfestival in Frankrijk.
u'jjO Plysje op it plattelan.
''30-13.37 Nieuws voor doven en
."echthorenden.

"52 Nieuws voor doven en slecht-zienden.'"■59 NCRV op zondag. Met: Muziek
■P zondag. Muziekprogramma metlurken van Vivaldi en Mozart.'?4 Waar blijf je anders. Religieus
Q|scussieprogramma. Afl.: Het gaat,9oed met de kerk.

*** Miniatuur. Afl.: Tera de Marez
gWns.00 Les printemps du sacre. Do-
r^entaire over Igor Stravinsky's
lullet 'Le sacre du printemps'.
Ig'o3 Motorlife. Motormagazine.

<4 Socutera. De sterkste zaak, film
jan het Prinses Beatrix Fonds.
'■34 (TT) Studio Sport. Sport-
jfogramma.
2'JO (TT) Journaal.
"'S taxi. Programma vol ontmoetin-
jjtenen ontboezemingen in de taxi.j.'jl Brandpunt. Actualiteiten.
'*2 (TT) Toen was geluk heel ge-
?°°n. Nederlandse comedyserie.
?"■ 2: De hoge noot.
j. JaP wil hogerop en doet examen.
*4 Leven voor de dood. 5-delige
efie over mensen die ooit een zelf-
moordpoging deden. Afl. 2: Het ver-

bal van Armelies.152 KRO detectives: The chief.
cn9else detectiveserie.Jen jonge moeder ziet hoe een oud, duwtje wordt afgetuigd en meldt dat
j.'lde politie. Zij wordt dan zelf het
'achtoffer van een wraakactie, zoals

v^missaris Alan Cade al vreesde.
,44 Nachtgedachten: Huisgeno-
*"■ Bekende Nederlanders praten
j?r de mensen die voor hun een in-
jjWatiebron zijn.
jj'*3 Journaal."58-00.03 Nieuws voor doven.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Telekids presenteert de Car-
toon express.

11.00 Teleteens. Jeugdprogramma.
14.30 The bears and I. Amerikaanse

Disney-classic uit 1974 van Bernard
McEveety.
Met: Patrick Wayne, Andrew Duggan,
Michael- Ansara, Robert Pine e.a.
Bob Leslie leeft in de wildernis met
drie ouderloze beren. Bob en zijn drie
maatjes zijn onafscheidelijk, maar
wanneer de indianen dit opvallende
kwartet opmerken, eisen ze van Bob
dat hij de beren vrijlaat.
Bob houdt zielsveel van zijn beren en
wordt door de indianen, die hem
steeds meer onder druk zetten, ge-
dwongen te kiezen tussen zijn eigen
wensen en dat wat het beste is voor
de dieren.

16.05 The streets of San Francisco.
Amerikaanse politieserie.

17.00 Life goeson. Amerikaanse dra-
maserie. Herh.

18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Film & videonieuws.
18.40 Hotel. Amerikaanse serie.
19.30 Half acht nieuws.
19.45 Full house. Amerikaanse co-

medy.
20.15 Baywatch. Amerikaanse serie.

'Lovers Love'. Jackie Quinn nodigt
Mitch uit voor een uitstapje naar
Lovers Cove, een zeer romantische
plek. Summer en Matt verdiepen hun
relatie en Hobie wordt verliefd op
Lauren, een juniorkustwacht met een
vreselijk geheim.

21.10 Liefde op het eerste gezicht.
Spelprogramma.

21.50 Lief & leed. Discussieprogram-
ma over problemen in en rond men-
selijke relaties. Presentatie: Maya
Eksteen.

22.45 Diagnosis murder. Amerikaan-
se detectiveserie.

23.30 Nieuws en weer.
23.45 Tropical heat. Amerikaanse

serie. Herh.
00.40 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.25 Nachtprogramma.

" Dennis Weaver, hoofdrol-
speler in de Amerikaanse
serie 'McCloud'. (RTLS -
18.40 uur).

TV 5

Tros/Veronica
10.00 Criminaliteitspreventie. Afl. 2.
10.30 Herdenking gevallenen Mar-
ket Garden.
Rechtstreeks verslag van de herden-
king van de gevallen bij Operatie
Market Garden 50 jaar geleden. In
aanwezigheid van koningin Beatrix
en prins Charles zullen de duizenden
doden die bij Market Garden vielen
worden herdacht. Commentaar: Joop
van Zijl.

12.30 Journaal.
12.40 TV Sport. Gevarieerd en ac-
tueel sportmagazine. Presentatie:
Elsemieke Havenga en Jackvan Gel-
der.

14.00-14.30 Agnlhotra en het milieu.
Reportage.

16.00 (TT) Journaal.
16.07 Ontdek de chemie. Afl. 18.
16.40 Smullen in Azië (Far flung

Floyd). 7-delige culinaire serie.
Afl. 2: Noord-Thailand. Presentatie:
Keith Floyd.

17.10 Nature on track. Natuurfilmse-
rie. Afl.: Bovenmenselijke verhuizing.

17.40 (TT) Knoop in je zakdoek.
Afl.: Meepraten, meebeslissen. Herh.

18.00 Journaal.
18.08 In de ban van de roos.

Informatie.
18.13 Ontdek de geologie. Afl. 22.
18.43 Culturele antropologie. Afl. 18.
19.13 (TT) De specialist. Afl. 1.
19.50 Kom, en nu de rolstoelen naar

de sloop.
Reportage over vijf jongeren die aan
een ongeneeslijke spierziekte lijden.

20.45 Allo 'allo. Engelse comedyse-
rie. Afl. 3. Begrafenisondernemer Al-
phonse krijgt tijdens een verhoor last
van zijn hart. Er moet iets worden ge-
daan voordat hij doorslaat.

21.15 (TT) Postcode jackpot. Spel-
programma rond de Postcode loterij.
Presentatie: Martijn Krabbé.

21.56 (TT) Studio sport. Sport-
programma met de Italiaanse en
Spaanse voetbalcompetitie.

22.45 De islam en het Westen. Afl. 5.
23.35 Journaal.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

VPRO
08.53 Nieuws voor doven.
09.00 Villa Achterwerk. Met: Mouse

soup. Amerikaanse animatiespecial.
09.25 Spider. Animatieserie.
09.31 Hoger dan de hemel (Hoyere

enn himmelen). Noorse jeugdfilm.
De 12-jarige Mari is zeer ontevreden
met haar bestaan, haar familie en
zichzelf. De enige die haar iets kan
schelen is de gepensioneerde lerares
Kjaer, die haar vertelt over haar grote
liefde. Deze liet haar 40 jaar geleden
in de steek, en Mari is vastbesloten
de twee te herenigen.

11.00 Reiziger in muziek.
12.00 Journaal.
12.05 Het Capitool. Discussie 0.1.v.

Maartje van Weegen, Charles Groen-
huijsen, Henk van Hoorn of Fred Ver-
bakei.

12.50-13.20 Grenzeloos. Serie over
nieuwe en oude bevolkingsgroepen
in verschillende Europese landen.

17.00 De plantage. Interviews en dis-
cussies over kunst en cultuur.

17.55 Open deur tv. Een programma
waarin de kijker zich kan laten bekij-
ken.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Paddestoel.

18.30 Duckman. Animatieserie.
Afl.: Tv or not to bc.

18.57 Noorderlicht. Wetenschappelijk
magazine.

19.28 Loladamusica. Wekelijks pop-
programma. Vandaag: Baby Kam,
special over deze Afro-Amerikaanse
metafysische dichter en rapper
avant-la-lettre.

20.00 (TT) Journaal.
20.15 Lopende zaken. Actueel.
20.47 French and Saunders. Komi-

sche show.
21.22 De opmars: Nederland wordt

digitaal. 4-delige info-zine over alle
nieuwe digitale media.

21.52 Beeldstorm. Serie van drie do-
cumentaires over het komende digi-
tale tijdperk en de gevolgen daarvan
voor de samenleving. Afl. 3: De cul-
tuur van de motorrijder.

23.33-00.06 Kamerconcerten. 6-deli-
ge serie kamerconcerten. Afl. 2.

Duitsland 2 België/TV 1Duitsland 3 West RTL Television

MTV

België/TV 2 BBC1 CNN

NBC
09.00-12.00 Marathon de Bruxelles.
15.49 Basketbal. Uit de Belgische com-
petie: Namen-Oostende. 17.00 Cham-
pions '94. 17.33 Euro. 18.04 Mise au
point. Zie RTBF/La Une. 18.58 lei Bla-
bla. 19.30 Zie RTBF/La Une. 20.02 Le
fugitif. Afl. 1. 20.51 Sportnieuws. 21.00
Sport dernière. 21.21 Zie RTBF/La
Une. 22.21 Laatste nieuws. 22.25-
-22.56 Marathon de Bruxelles.

05.30 NBC News. 06.00 Intern, busi-
ness view. 06.30 NBC News. 07.00
Strictly business. 07.30 Weekly busi-
ness. 08.00 ITN World news. 08.30 In-
tern, business view. Herh. 09.00
Weekly business. 09.30 Strictly busi-
ness. 10.00Holiday destinations. 10.30
Memories now and then. 11.00 Super
shop. 12.00 lAA/M&M Europe Awards.
13.00 Tycoons. 14.00 Today. 15.00
Meet the press. 16.00 The McLaughlin
Group. 16.30 Weekly business. 17.00
Sportsprogr. 19.00 ITN World news.
19.30 Holiday destinations. 20.00 Vi-
deofashion! 20.30 Frontal. 21.30 Tal-
kin' jazz. 22.00 ITN World news. 22.30
Sportprogr.. 00.30 NBC Nightly news.
01.00 Frontal. 02.00 The McLaughlin
Group. 02.30 Executive lifestyles.
03.00 The best of Rivera live. 04.00
Dateline. 01.00 Equa! time.

Duitsland 1

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Golf. Hoog-
tepunten. 10.00 Roeien. WK. 11.00
Worstelen. WK Grieks-Romeinse stijl.
12.00 Boksen. 13.00 Autosport. EK.
14.00 Tennis. ATP-toern. Finale. Live.
16.00 Roeien. WK. Live. 17.00 Golf.
Laatste ronde. 19.00 Autosport. Live.
21.00Autosport. 22.00 Roeien. WK. Li-
ve. 00.00-01.30 Golf. Presidents Cup.

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 Référence. Politiek magazine.
12.40 Intern, weerbericht. 12.45 Zwit-
sers nieuws. 13.05 L'école des fans.
Amusementsprogr. 13.45Le jardin des
betes. Dierenmagazine. 14.45 Faut
pas rever. Magazine. Herh. 15.45
Autovision. Automagazine. 16.00
Nieuws. 16.10 Le monde est a vous.
17.45 Bon weekend. Amusements-
progr. 18.15 Correspondance. Kijkers-
post. 18.30 Nieuws. 19.00 Trente mil-
lions d'amis. Dierenmagazine. 19.25
La météo des cinq continents. 19.30
Nieuws. 20.00 Sept sur sept. Actualitei-
ten. 20.55 La météo des cinq contin-
tents. 21.00 Nieuws. Met intern, weer-
bericht. 21.40 Cinéma: Un dimanche è
la campagne. Franse speelfilm uit
1984. 23.15 Bas les masques. 00.25
Nieuws en weerbericht. 00.50 L'heure
de verité. Parlementair nieuws. 01.50
Face a la presse. Vandaag als gast
Otto Stich. 02.35 Référence. 03.00 En-
voyé spécial., Herh. 04.30 Planète
musique. Herh.

08.15 Amadeo R. Portret. 09.15 Der
Traurn von Hiawatha. Klassieke mu-
ziek. 10.15 Gezondheidsmagazine.
11.00Babyion - spricht viele Sprachen.
12.00Lander - Menschen - Abenteuer.
12.45 Sonntagsgesprach. 13.00 Eu-
ropa-Magazin. 13.30 Zukunftsgespra-
che. Vandaag: Arbeit für alle? 14.15
Das war's - diese Woche. 14.45 Apa-
che. Amer. speelfilm uit 1954. 16.10
Zukunft der Arbeit - Arbeit der Zukunft.
17.00 Die deutsche Schlagerparade.
17.45 Dinosaurs. Aansl.: Kapt'n Blau-
bar. 18.15 Tiere suchen ein Zuhause.
18.45 WDR aktuell. 18.50 Sport im
Westen. 19.10 Aktuelle Stunde. 19.45
(TT) Ein stilles Stück Rhein. Reporta-
ge. 20.15 Out of Africa. Amer. speelfilm
uit 1985. Met: Meryl Streep, Robert
Redford e.a. 22.50 WDR aktuell. 22.55
Sport aus dem Rheinland und Westfa-
len. 23.05 Sic haben Angst vor unse-
ren Liedern. Portret. 00.05 Presseclub.
00.50-08.15 Nachtprogrammering. RAI UNO

Duitsland 3 SWF

08.55 Samson. Met tekenfilms.
10.00 Eucharistieviering. Vanuit de

St. Servaasparochie in Grimbergen.
11.00 De zevende dag. Nieuws-

magazine.
12.30 Sportmiddag.
13.00 The Fourth wish. Australische

jeugdfilm uit 1976 van Don Chaffzey.
14.45 Survival. Afl. 3.
15.10 Heden en verleden. Documen-

taire over het Kröller-Möller-museum
in Arnhem.

15.30 De Gordel. Rechtstreeks ver-
slag rond de traditionele Gordel.

16.30 De paradijsvogels. Afl. 18.
17.15 1 voor iedereen. Programma.
18.00 Journaal.
18.10 1 voor iedereen. Gev. familie-
programma. Vervolg.

18.25 Niveau 4: Onder dak.
18.55 Het Park. Serie. Afl. 47.
19.25 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Klein Londen, klein Berlijn.

7-delige Belgische serie. Afl. 4.
21.05 Ruth Rendell Mysteries.

Engelse misdaadserie.
21.55 N.V. De wereld. Magazine met

verhalen over mensen en emoties.
Vandaag: o.a. De sterke vrouw, por-
tret van vrouwelijke priesters in de
Anglicaanse kerk.

22.25 Sportweekend.
22.55-23.15 Vandaag en sport.

06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Speelfilm. 15.30 Domenica in.
Met om 16.50 ruststanden voetbal en
om 17.50 einduitslagen. 18.00 Nieuws.
18.20 90 minuto. 18.50Luciano Pava-

rotti. Rechtstreeks concert. 20.00
Nieuws en sport. 20.40 Classi di Ferro.
Serie. 22.00 Magazine. 22.25 La do-
menica sportiva. Met om 23.30
Nieuws. 00.05 Nieuws. 00.15 Magazi-
ne. 01.00 Nachtprogrammering

08.00 Model Weekend. 09.30 Cindy
Crawford special. 10.30 News week-
end edition. 11.00 The big picture.
11.30 European top 20 countdown.
13.30 First look. 14.00 Sports. 14.30
The House of Style sth anniversary
special. 15.30 Model Weekend. 18.00
Girls on film. 18.30 News weekend edi-
tion. 19.00 US Top 20 video count-
down. 21.00 120 minutes. 23.00 Bea-
vis & Butt-head. 23.30 Headbanger's
bali. 02.00 Marijne van der Vlugt.
03.00-06.00 Night videos.

05.30 Tekenfilmseries. 06.45 Winspec-
tor. Japanse sf-serie. 07.05 Tekenfilm-
series. 08.00 Li-La-Launebar. Kinder-
progr. 08.30 Tekenfilmseries. 09.30
Power Rangers. 09.55 Guten Morgen
Sonntag. Vandaag met bisschop Leh-
mann. 10.00 The flash. Amer. fantasy-
serie. 11.00 Quantum leap. 12.00 lm
Kreuzfeuer. Politiek discussieprogr.
12.30 Tropical Heat. 13.30 Operation
Petticoat. 14.00 Black sheep squadron.
15.00 Disney-Reportage. Jeugdmaga-
zine. Met: Aansl.: Disney-Filmparade:-
Unidentified flying oddball. Amer. avon-
turenfilm uit 1979. 17.10 Ninja shadow.
Amer. misdaadfilm uit 1993. 18.45RTL
aktuell. Nieuws en sport. 19.10 Mini
Playback Show. Amusementsprogr.
20.15 Flieg mit AIR-T-L. Quiz. 21.55
Spiegel TV. 22.40 Prime Time - Spat-
ausgabe. Thema: Die Welt als Festwie-
se. 23.00 Streng vertraulich: Terror im
Namen Allahs. Thema vandaag: Vor-
men terroristische groeperingen uit het
Nabije Oosten een bedreiging voor
Duitsland? 00.00 Kanal 4 mit Z. 00.35
Kanal 4 Nachtsplitter. Korte films.
01.15 Married with children. 01.45
Whos the boss?. 02.20 Explosiv - Das
Magazin. 02.50 Hans Meiser. 03.50 llo-
na Christen. 05.00 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.

SAT1

Ij'3s Sesamstrasse. Kinderprogram.s Disney Club. Kindermagazine.
(TT) Die Sendung mit deriJj'Us. Educatief kinderprogramma.

,00 Oktoberfest. ! ive verslag.
IjJ0 Presseclub.I,JS Tagesschau. Wochenspiegel.
Ijp Blinky Bill. Afl. 3.
A| 5 Zeit genug. 6-delige jeugdserie.
VDas Marinefest.

et bezoek van oom Ignaz aan Gar-
y|sch dreigt in het water te vallen
l^dat hij zn fotoalbum is vergeten.
J;0Das war einmal. Serie reporta-*s waarin telkens een bepaald jaar

lj^evue passeert. Afl.: 1977.
'Sök Tagesschau.

5 ARD-Sport extra. Met Dansen:, Gala voor amateurs
Frankfurt (standaard- en La-

Vlns-Amer. dansen). Roeien: WK
t^uit Indianapolis. Paardesport: Int.
»6rri. voor springruiters vanuit Do-
l^eschingen.I^O ARD-Ratgeber: Gesundheit.
typisch magazine.

O'yo Weg vom Fenster? Reportageu,er nieuwe banen voor langdurigSolozen.lj^ Tagesschau.
Ij,» Einblick.lj'o Sportschau. Sportprogramma.
'9'üo (TT) Lindenstrasse. Afl. 459.
w 9 Die Goldene 1. Bekendmaking
tjj" winnaars van de ARD tv-lote-
Kin\aï Weltspiegel. Reportages.
Ij't, Sportschau-Telegramm.
d' 3 Ansprache des Bundesprasi-
fiil(nten zur Woche der Welthunger-

!j Bondspresident.
Ta9esschau-\]V Poiizeiruf 110. Misdaadserie.

!l'-9 Tagesthemen-Telegramm.
h?° Die Feuerwehr hilft - vorbeu-
'isc musst du. Preventieve tips.

Kulturreport. Cultureel mag.
\ .* Tagesthemen.
\$ ZAK. Weekoverzicht.
Oo'q? Drei-D. Duitse eindexamenfilm. 'C* ARD-Sport extra. Met roeien:
Hl£v anuit Indianapolis. ,
Vi» Tagesschau. i
se

u Rosmunda e Alboino. Italiaan-
avonturenfilm uit,1961. ' I1J1'^02.20 Z.E.N.. Herbstbilder. Afl.:

ite Oliveto Maggiore.

08.30 Dilly the dinosaur. 08.35 King
Greenfingers. 08.40 Playdays. 09.00
Blood and honey. 09.15 Breakfast with
Frost. Met om 9.15 en 10.00 nws.
10.15 Herdenkingsdienst vanuit Oos-
terbeek ter nagedachtenis van de slag
bij Arnhem. 12.15 Treasures of the
trust. 12.30 Sec hear! Thema: D-Day.
13.00 CountryFile. 13.25 Weekweerbe-
richt. 13.30 nws. 13.35 Harry and the
Hendersons. Aansl.: Tekenfilm. 14.05
Steven Spielberg's amazing stories.
14.30 EastEnders. 15.50 Promises to
keep. Amer. speelfilm uit 1985. 17.15
Junior Masterchef. 17.45The great an-
tiques hunt. 18.30 Lifeline. 18.40 The

06.30 Giobal view. 07.30 Moneyweek.
08.30 On the menu. 09.30 Science and
technoiogy. 10.30 Style. 11.00 World
report. 12.30 World business this
week. 13.30 Inside business. 14.30
Earth marters. 15.00 Larry King week-
end. 16.30 Futurewatch. 17.30 This
week in the NBA. 18.30 Travel guide.
19.30 Diplomatic licence. 20.00 Mo-
neyweek. 21.00 World report. 23.00
CNN's late edition. 00.00 The world to-
day. 00.30 This week in the NBA.
01.30 Managing. 02.00 Prime news.
03.00 CNN Presents ... Special re-
ports. 05.30 Showbizz this week.

07.30 Genau. Discussieprogramma.
07.50 Kuschelbaren. Poppenserie.
08.15 Auf den Spuren von Sherlock

Holmes. Engelse jeugdserie.
08.40 Musik-Zeit. Klassieke muziek.
09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Katholischer Gottesdienst.
10.15 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie. Herh.

10.35 Löwenzahn. Jeugdserie.
11.05 Siebenstein. Poppenserie.
11.30 Halb 12. Talkshow.
12.00 Das Sonntagskonzert. Muzika-

le rondreis. Vandaag vanuit Brugge.
12.45 Heute.
12.47 Blickpunkt. Magazine.
13.15 Damals. Afl: Vor 40 Jahren.
13.30 ■ Unter den Brücken. Duitse

speelfilm uit 1944 van Helmut Kaut-
ner. Met Hannelore Schroth e.a.

15.05 Treffpunkt Natur. O.a. de aan-
plant van bossen in de Negev-woes-
tijn in het zuiden van Israël.

15.35 Les Cahiers bleus. Frans- 'Duits-Oostenrijkse tv-film.
17.00 Mach mit. Balans van Aktion

Sorgenkind. Aansl.: Pramienziehung.
17.10 Heute.
17.15 Die Sportreportage. Met o.a.

Autosport: DTM-races vanuit Singen;
Basketball: de Streetball-finale.

18.10 ML Mona Lisa. Magazine.
18.50 Aufruf Bundesprasidenten
zur Woche der Welthungerhilfe.

18.57 Guten Abend.
19.00 Heute. Met weerbericht.
19.10 Bonn direkt. Pol. actualiteiten.
19.30 Der gute Merbach. Tv-spel.
20.15 Ein unvergessliches Wochen-

ende in Sevilla. Tv-spel.
21.45 Heute.
21.55 Sport am Sonntag. Met o.a.

Bundesliga-voetbal: Werder Bremen- Borussia Mönchengladbach.
22.05 Die grosse Freiheit. 3-delige

serie reportages over de Oost-Euro-
pese landen die ongeveer vijf jaar
geleden democratisch werden.
Afl. 1: Der Traurn von Budapest. '22.50 Coppelia. Ballet van Maguy
Marin op muziek van Delibes, uitge-
voerd door het Corps de ballet Lyon
en het orkest van de opera van Lyon.

23.50 Heute.
23.55-01.30 ■ L'assassino. Italiaanse

speelfilm uit 1961 van Elio Petri. Met:
Marcello Mastroianni e.a.

09.40 Denkanstösse. Herh. 09.45 Ba-
byion - spricht viele Sprachen. 10.45
Wortwechsel. Vandaag: gesprek met
Michail Gorbatsjov. 11.30 Tele-Akade-
mie. 12.15 Prometheus. Klassieke
muziek. 13.15 Schwabische Romanti-
ker. Serie. 14.00 Kapt'n Blaubar Club.
15.00 Sous le ciel de Provence. Frans-
Ital. speelfilm uit 1956. 16.25 Fangt ja
gut an. Amusementsprogr. 16.55 Do-
cumentaire over de collaborateur Os-
wald Rufeisen en zijn rol bij de ont-
snapping van 300 joden. 17.40 Die
sechs Siebeng'scheiten. Spelprogr.
18.10 Die Deutsche Schlagerparade.
18.55 Treffpunkt. 19.35 Alles Kleber.
Duitse serie. 20.00 Tagesschau. 20.15
Reisewege durch Frankreich. Serie
reisreportages. Afl.: Corbières - Trou-
badoure und Ketzer. 21.00 Wissen-
schaftsreport: Sonde. Vandaag over de
problematiek rond de afvalverwerking
van kunststoffen. 21.45 Flutlicht. Sport-
magazine. 22.40 Südwest aktuell.
22.45 Wortwechsel. 23.30 Eine Jude in
SS-Uniform: In der Löwengrube. Herh.
00.15 Schlussnachrichten. 00.30 Non-
Stop-Fernsehen.

06.00 klipp-klapp. 06.30 Tekenfilmse-
ries. 08.10 Religieus progr. 08.20 Te-
kenfilmseries. 09.10 Halfway across
the galaxy and turn left. 09.40 Tarzan.
10.05 Zorro. 10.30 Games World.
11.00 Super!!! 12.00 alSo. 13.00 Ga-
mes World live. 13.20 The adventures
of the black stallion. 13.50 Johnny Re-
no. Amer. western uit 1965. 15.20 Red
line 7000. Amer. actiefilm uit 1965.
Aansl.: TopNEWS. 17.20 Baywatch.
18.15Glücksrad. 19.00Sat.l Newsma-
gazin. 19.15 Voetbalmagazine. 20.15
Sworn to vengeance. Amer. tv-film uit
1993. Aansl.: TopNEWS. 22.00 Talk im
Turm. 23.30 24 Stunden. 00.00 So ge-
sehen. 00.05 II due nemici. Ital. kome-
die uit 1961. 02.00 Red line 7000.
Amer. actiefilm. Herh. 03.50 Sworn to
vengeance. Amer. tv-film. Herh.

radio

18.00 Tiktak. Afl. 261.
18.05 Robbedoes. 26-delige Franse

tekenfilmserie. Afl. 3: Penelope slaat
op hol.

18.30 Sleutel. Actualiteitenmagazine
voor de jeugd.

19.00 Bienvenue en France. Cursus
Frans. Afl. 6.

19.30 Journaal en sport.
20.00 De keuze van Dekeyser:

Shoah. Serie documentaires ingeleid
door Miei Dekeyser.
Vandaag het eerste deel van een
drieluik van Claude Lanzmann over
de vernietiging van de Europese jo-
den tijdens deTweede Wereldoorlog.

23.00-23.30 Couleur locale. Multicul-
tureel magazine met reportages.

TV FILMS VIDEO of chronologie, maar verhalen van
getuigen, daders en slachtoffers.

Duitsland 3 West
20.15 uur - Out Of Africa -
(1985-USA) Sfeervol drama waar-
voor §ydney Pollack zich baseerde
op de auto-biografische roman van
Tania Blixen. Meryl Streep begint in
de jungleeen romance met avontu-
rier Robert Redford,

7.07 De andere wereid van zon-
dagmorgen. 8.10 Vroege vogels.
10.05O.V.T. 12.07Avro Radiojour-
naal. 14.05 Langs de lijn, sport en
muziek. 18.10 Aktuele zaken.
19.04 Onder woorden: 06-300078.
20.04 Appels en peren. 21.04 3D,
drie generaties in debat. 22.04 Het
hekvan de dam. 23.07 Met het oog
op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02-7.00 Tussen gisteren en mor-
gen.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 en 18.30
nieuws.

10.00 Jande Hoop. 12.00Ron Bis-
schop. 16.00 Luc van Rooi). 20.00
Late rock. 00.00-10.00 Night Rock.

RTL Radio

9.00 Postbus 94, verzoekplaten
met Ria van Grinsven. 10.00Post-
bus 94 Klassiek. 11.00Trefpunt De
Perroen. 12.00 Omroep Limburg
Klassiek met Ed Gerits. 13.00 (in-
ternationale actualiteiten.
13.30-18.00 Sport, rechtstreekse
verslagen, commentaren, uitslagen
van (inter)nationale en regionale
sport. Eindredactie en presentatie:
Alf Poell.

Elk heel uur ANP-nieuws
Omroep Limburg

6.05 Radiofrühstück (6.45 Hörer-
grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs-
tips; 7.30 Evangelium in unserer
Zeit; 8.30Glaube und Kirche). 9.05
Mundartsendung. 10.05 Treffpunkt
Frischauf, volksmuziek. 12.05
Schlager-Souvenirs. 14.05 Deut-
sche Schlagerparade. 16.05 BRF-
Sporttreff. 18.30 Nachrichten.
18.40 Seniorenfunk. 19.00-20.00
Volkstümliches Schlager-Karussell.

Nieuws elk heel uur.
België/BRF

7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 11.00 Och-
tendconcert, l. Gelders Ork. en
Ned. Concertkoor met sol.; 12.35
11. Muz. voor piano. 13.02 Diskota-
bel. 14.15 Het middagconcert.
Muz. voor sopraan en piano. 16.00
De Nederlanden. 17.00 Maria doet
de was, hoorsp. 18.04 Muziek uit
duizenden. 19.00 Continu klassiek.
20.02 Specialiteiten a la carte.
22.00-1.00 VPRO Jazz op Vier
concert. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.

21.35 De bijbel open. 22.00 Radio
romantica. 23.00-24.00 De Odys-
seia van Homeros.

" In de Duitse speelfilm 'Unter den Brücken' dwingt zee-
bonk Willi (Gustav Knuth) de mooie Anna (Hannelore
Schroth) tot een keuze. (Duitsland 2 - 13.30 uur).

TV 5
21.40 uur - Un Dimanche a la Cam-
pagne - (1984-F) Een oude kunste-
naar ontvangt familie op zijn buiten-
huis, en zijn dochter zorgt voor een
pijnlijke confrontatie. Indringend so-
ber drama van Bertrand Tavernier
met Sabine Azéma. 7.04 Geblaf in het hondsdal. 10.04

Avros Muziekmozaïek. 11.04 Sun-
day morning comin' down. 12.04
VPRO's Music Hall. 13.04 Ischa
Meyer presenteert: 't Was me het
weekje wel. 14.04 De noodingang.
15.52 De wijde blik. 16.04 M.C.
zondagsrust. 17.04 Van 0 tot 80.
18.04 Het concert. 18.30 Archief
Hilversum. 19.04 Country time.
20.04 Razz-ma-tazz. 21.04 Ararat.
23.04-24.00 Levenslief en levens-
leed.

Elk heel uur nieuws.
Radio 2

Duitsland 2
23.55 uur - L'Assassino - (1961-1)
Spannende debuutfilm van Elio Pe-
tri met Marcello Mastroianni en Sal-
vo Randone. Als de rijke Adalgisa
vermoord wordt lijkt de zaak zo
klaar als een klontje. Alles wijst
naar haar ex-minnaar.

Een oorlogsveteraan is gehecht
aan de drie beertjes met wie hij in
de wildernis leeft.

Oddball - (1979-USA) Avonturen-
film naar een verhaal van Mark
Twain. Astronaut Dennis Dugan
stort neer in het zesde-eeuwse En-
geland en wekt verbijstering met
zijn techniek. Regie: Russ Mayber-
ry-

Duitsland 3 West
14.45 uur - Apache - (1954-USA)
Goede western van Robert Aldrich,
de eerste waarin het standpuntvan
de Indianen aan bod kwam. Een
jonge Indiaan kan niet verkroppen
dat het stamhoofd de strijd opgeeft.
Met: Burt Lancaster.

België/TV 2
20.00 uur - Shoah 1 - (1985-F) Eer-
ste deel van drie van Claude Lanz-
mann's veelbekroonde documen-
taire over de Holocaust. Opzettelijk
gebruikte hij geen archiefbeelden

00.40 uur - Rosmunda e Albino -
(1961-1) Avonturenfilm over prin-
sen, prinsessen, moord en macht.
Jack Palance doet zo zijn best een
schurk te zijn dat hij bijna lachwek-
kend overkomt. Regie: Carlo Cam-
pogalliani.

Duitsland 1

RTL Television
15.00 uur - Unidentified Flying

Nederland 3
dftö Uur" Hovere enn Himmelen -
«irn N) Jeu9d,ilm van Berit Ne'
(J? °ver Mari, een 12-jarig meisje
(v tevreden is over zichzelf.
ij enige met wie ze overweg kan
jw 6n eigenzinnige vrouw. Met: In-

r"Lise Winjevoll.
België/TV 1
(lj"0 uur - The Fourth Wish -C Aus) Een gescheiden vader

dat zijn zoon dodelijk ziek is,
v 6 Probeert zijn laatste wensen te
Vjj'JJJ'en. Indrukwekkend drama
Ce?0n Chaffzey met John Meillon

Robert Bettles.

Duitsland 2
(l&d Uur " Unter den Brücken "
W*4"D) De vriendschap tussen

*9
9e zeebonken komt in gevaar als

W. yerliefd worden op hetzelfde
djs sie- Film van Helmut Kautner
Uiti, Vanwege de nazi's pas 1950

*wam. Met: Gustav Knuth.

RTL4
(l^° uur - The Bears and I -
dr .'4-USA) Sentimenteel Disney-
bj^a van Bernard McEevety met

x. r'ck Wayne en Andrew Duggan.

6.04 Tros 3 draai. 9.04 Tros Gou-
den uren. 12.04 Tros Somertijd.
15.04 Tros Wereldhits. 19.04 Tros
Dancetrax. 21.04 De CD show.
22.04 Poster. 23.04 Tros Nacht-
wacht. 2.02 Papa is wakker.
4.02-6.00 Pyjama FM.

Elk heel uur nieuws
Radio 3

4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche
Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Gestern, heut'
ünd morgen. Musikalische Stunde
mit Chris Howland. 13.00 Folklore.
Mit Aviva Semadar. 14.00 Nach-
richten, Wirtschaft. 14.07 Was dart
es sein? WunschmekxJien mit Rolf
Röpke. 17.00 Der Tag urn fünf.
Aansl. Chore der Völker. 18.00
Nachrichten. 18.05 Auf ein Wort.
Anschl. Schellack-Schatzchen.
19.00 Nachrichten. 19.05 Musik für
gross und klein (19.30 Ohrenbahr).
20.00 Nachrichten. 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm.
22.00 Nachrichten. 22.05 Musik
zum traurnen. 22.30-4.05 ARD-
Nachtexpress.

WDR 46.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De prehistorie met Guy de Pré.
11.00 [Jengels. Kindvriendelijk pro-
gramma met Julien Put. 13.00
Nieuws. 13.10 Top of Flop. Een
panel beoordeelt vijf nieuwe sing-
les. 14.00 Fiestag, muzikaal fami-
lieprogramma met Ro Burms en
Johan Verstreken. 17.00 Nieuws.
17.05Afgefloten. Sportprogramma.
18.10 Funiculi Funicula. Muziek è
la carte. 20.00 Vragen staat vrij,
groot verzoekplatenprogramma
voor de zondagavond met Christel
van Dijck. (22.00 Nieuws).
23.30-6.00 Nachtradio (vanaf
24.00 elk heel uur nieuws).

BRTN/Radio 2Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 20.00
nieuws (behalve om 10.00 en
17.00).
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
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. 11.02
Eucharistieviering. 12.02 'n Zon-
dagspak voor alledag. 13.10 De
andere wereld van zondagmiddag.
14.02Ratjetoe. 14.20 Het bestaan.
15.02 Medelanders Nederlanders.
16.02 Zorg en hoop. 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde ganzen. 18.10
Drieluik. 19.00Tambu. 19.30 Sua-
ra Maluku. 20.02 De muzikale fruit-
mand. 20.44 EO-Metterdaad.
20.45 Ik zou wel eens willen weten.
21.15 Populaire orgelbespeling.
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RTL4 RTL5Nederland 2 Nederland 3

BBC 2

clothes show. 19.05 nws. 19.25 Songs
of praise. 20.00 Small talk. Spelprogr.
20.30 Birds of a feather. Engelse co-
medyserie. 21.00 The Palladium story.
Afl. 1. 21.50 nws. 22.10 Screen One:
Two golden balls. Komedie. 23.20 Eve-
ryman. Reportageserie. 00.10 Five
easy pieces. Amer. speelfilm uit 1970.
01.45 The sky at night. Afl.: The au-
tumn sky. 02.10-02.15 Weerbericht.

RTBF/La Une

SPORTS 21

10.00 Fete de la jeunesse laïque.
10.45 Documentaire. 11.30 La pensee
et les hommes. 12.00 Mise au point.
13.00 Nieuws. 13.40 Match 1. 14.40
Anastasia. Amer. speelfilm uit 1956.
16.25 Documentaire over Ethiopië.
16.55 Fetes de Wallonië. 17.25 Char-
lie's angels. 18.15 Autovision. 18.45
Week-end sportif. 19.30 Nieuws. 20.05
Tour de chance. 21.10 Hush little baby.
Amer. tv-film. 22.45 Interieur nuit.
23.40 Laatste nieuws. 23.45-23.55 Tri-
bune économique et sociale.

07.15 Open University. 10.10 Juniper
jungle. 10.35 Bitsa. 10.50 Eek the cat.
11.15 What's that noise? 11.40 Grange
Hill. 12.05 Growing up wild. Vandaag:
Paarden. 12.20 Bay City. Jeugdserie.
12.45 The O-Zone. 13.00 Rugby spe-
cial. Vandaag o.a. Courage league 1e
divisie Orrell - Leieester. 14.00 Sport-
progr. met om 14.05 The great north
run, halve marathon van Newcastle
naar South-Shields; 15.30 Cricket;
16.30 Golf: British masters, finale; Cric-
ket, vervolg; WK Roeien, finale vanuit
Indianapolis. Volgende tijden onder
voorbehoud. 20.00 The money pro-
gramme. Welke toekomst gaan onze
kinderen tegemoet? 21.00 Placido Do-
mingo's tales from the opera. 22.00
Monty Pythons flying circus. 22.30 Re-
putations. Afl.: Ike and Monty: Gene-
rals at war. 23.30 Out of ammunition ...
God save the king. Samenvatting van'
de herdenking van de slag om Arnhem
50 jaar geleden. 01.10-02.25 Jungle
fever. Amerikaanse speelfilm uit 1991.

Nederland 1
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lOPEN DAG
CREMATORIUM GELEEN

ZONDAG 9 OKTOBER
Misschien heeft u onder droeve omstandigheden wel eens

een crematorium bezocht. Of misschien bent u nog nooit in een
crematorium geweest. '

U heeft nu de kans om in het crematorium van Geleen rond
te kijken zonder dat u er emotioneel bij betrokken bent.

Wanneer u op 9 oktober a.s. het crematorium wilt bezoeken
en ook achter de schermen wilt kijken, vul dan onderstaande
coupon in en stuur deze voor 27 september a.s. terug. U ont-

vangt dan voor deze open dag een uitnodiging.
Op deze dag is ook notaris Mr. E. Wagemans aanwezig. Als

u vragen heeft over juridische zaken zoals bv. erfrecht en schen-
kingen kunt u die aan de notaris stellen.

f
D Ja, ik wil graag voor personen een uitnodiging ontvan-

gen voor een rondleiding in het crematorium te Geleen op
zondag 9 oktober.

Ja, ik heb een vraag aan de notaris.
r

Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoonnummer:

S.v.p. voor 27 september a.s. zonder postzegel opsturen naar:
DELA, Antwoordnummer 77 JOO, 5600 TW Eindhoven.

Ey^ï^^ülSiP REGELT, VERZORGT EN BETAALT

POLO "PREGO I POLO "PREGO I GOLF "ORLANDO"PLUS" COUPE PLUS" COUPE. ~u
_

n ' J-L ,X 1.4 ltr. 60 pk., o.a jprenteller
1.3 ltr. 55 pk. 0.a.: org. 1.3 ltr. 55 pk. oaArg. radiovoorbereidjmGh div.
schuifdak, getint glas. schuifdak getafiias. Kleur: extra's. KieucWmwmetaiiic.
Kleur: tornado-rood. Aan- Classic-grQ|flmetallic. Aan- AankooporfU|-
koopprijs rijklaar/ 25.246,- koopprü^SJkTaar ’ 26.157,- klaar ’32.051,-
AUTO CAUBO PRIJS AUTOTAUBO PRIJS AUTO CAUBO PRIJS

’23.495,- ’24.395,- ’29.895,-

-i _ i j I
GOLF VARIANT CL GOLF "ORLANDO" PASSAT CL .
1.6 ltr. 75 pk. o.a. stuurbe- 1.6 ltr. 75 pk. o.a. toerentel- 1.8 ltr. 90 pk. SedAJa.

krachtiglng, dakreling, baga- ler, radiovoorbereiding en stuurbekrachtufircentrale
geruimteafdekking. Kleur: div. extra's. Kleur: Ousty vergrendeliggjlrbag. Kleur:
Indiana-roodmetallic. Aan- mauvemetallic. Aankoopprijs blauwme(fl^Aankoopprijs
koopprijs rijklaar ’ 38.567,- rijklaar ’34.052,- rijklaart^ ’44.597,-
AUTO CAUBO PRIJS AUTO CAUBO PRIJS AUTO CAUBO PRIJS

’35.995,- ’31.695,- ’41.295,-
-iji j ■

PASSAT CL VARIANT AUDI 80 2.0 E 90 pk. 0.a.: AUDI 80AVANT 2.0E 90 pk
1 8 ltr 90 pk o a ' stuurbe- stuurbekrachtiging, centrale 0.a.: stuurbekrachtiging, cen-
kractitiging; centrale vergren- vergrendeling, electr. bed. trale vergrendeling, dakreling,
riPiinn airhan riakreiinn ra"en va. electr. verst, spie- electr. bed. ramen v.a. electr.
Kleur blauwmetallc^n- 9els, deelbare achterbank verst, spiegels. Kleur: groen-kXSSr C'4^655,- ««* groenmetallic. Am- -etallic. Aankoopprijs»

koopprijs rijklaar ’ 49.685,- /W.rel,-
AUTO CAUBO PRIJS AUTO CAUBO PRIJS AUTO CAUBO PRIJS

’42.395,- ’45.695,- ’48.695,-

-t

Arrondissementsrechtbank te Maastricht
de griffier
(Buro President)
Postbus 1988
6201 BZ Maastricht

KENNISGEVING AAN:- F.L.J.M. Peters, laatst bekende adres
Herbenusstraat 44 te Maastricht, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats in
den lande.

Betreffende verzoek verlofverlening tot on-
derhandse verkoop inzake Westland Utrecht
Hypotheekbank Beheer BV/F.L.J.M. Peters
c.s. Rep.nr. 5997/94.
N.a.v. bovenvermeld op 13-3-94 aan de
president dezer rechtbank gericht verzoek-
schrift ter verkrijging van goedkeuring v.d.
voorziene onderhandse verkoop v.h. onroe-
rend goed, aan de Herbenusstraat 44 te *
Maastricht. Conform art. 544 jo. 548 (lid 3 &
4) kunt u door de president n.a.v. dit ver-
zoekschrift worden gehoord.
Indien u zulks verlangt, kunt u dat tot
26-9-94 aan de griffier bovenvermeld schrif-
telijk kenbaar maken, onder vermelding van
adres waar u de oproep voor verhoor wenst
te ontvangen. Behoudens bericht uwerzijds
voor 26-9-94 zal ervan worden uitgegaan
dat u geen bezwaar tegen inwilliging van het
verzochte heeft.

f t
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Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht de date 8 sep-
tember 1994 is onder cura-
tele gesteld 'Josef Hubertus
Martinus Philippens, ge-
boren te Maastricht op 30
augustus 1976, wonende te
6229 KT Maastricht aan de
Maasvelderweg 1 (huize
Maasveld). Tot curator en
toeziend curatrice zijn be-
noemd Emile Alfons Chris-
tina Philippens en Anna
Maria Jeannette Antonia
Vrenken, echtelieden, wo-
nende te Eijsden aan de
J.S. Bachstraat no. 76.
Mr. A.H. Odekerken-Holtkamp,
advocaat en procureur,
Tongersestraat 2,
6211 LN Maastricht.

w
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Ook als-ie niet van de zaak is,
verdient u 'm ruim terug.

/

■

■

i

Mazda 626 Cronos Sedan: f 36.995,-, Hatchback: f 38.595,-. Zakenauto van het jaar met plenty ruimte voor belangrijke beslissingen. Snel en
makkelijk voor u toegankelijk dankzij centrale deurvergrendeling en keyless-entry met twee afstandsbedieningen. Optimaal beveiligd met slimme

_^_*^_m^ startonderbreker tegen indringers. Standaard met sierlijke wieldoppen en luidsprekers voorin (50 Watt,
2-weg coaxiaal). Prijs mcl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken. Elke Mazda wordt geleverd met drie jaar

' £ 4) Mazda Euro Service, drie jaar tot een max. van 100.000 km algemene garantie, drie jaar lakgarantie en zes jaar
ZAKENAUTO VAN HET JAAR 1994 carrosseriegarantie. Wijzigingen voorbehouden. Mazda-importeur, tel: 070 - 3489400. AMAZING MAZDA

: ; ,
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ANWB Autorijleskampen
Oe ANWB organiseert een unieke rij-opleiding.

Afhankelijk van de duur van de test, duurt de opleiding
tussen de 8 en 14 dagen inclusief het CBR-examen.

Meer weten bel nu de ANWB: 06-8991161.

Bedrijven/Transactie»

Caf(e expl. met bedrijfswoning
in wijk van Heerlen o. gunstige voorwaarden zonder enige

contacten onnodig tereflecteren. Gegadigden kunnen
schriftelijk of telefonisch contact opnemen met:
Heineken Nederland b.v.

Postbus 22110, 6360 AC Nuth. Tel. 045-249494.
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven S 040-457080. Discre-
te verzilvering van waarde-
papieren aan toonder. Ad-
vies voor discreet sparen in
verband met EG-maatrege-
len. Boschdijk 363.

Hobby/D.h.z.
Voor een groot assortiment

handenarbeidmaterialen
Hobby Berns
Dautzenbergstr. 18A,

Heerlen. Telef. 045-711004.

Goedlopende KAPSALON
te koop nabij centrum Heer-
len, huur ’498,- per maand.
Prijs overname n.o.t.k. Tel.
045-728639.

Feeaten/Partijen
Uitgebreide luxe BRUIDS-
REPORTAGE mcl. room-
kleurige Rolls Roys Silver-
shadow II ’1.495,-. Foto-
studio Bindels.

_
045-313775.

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

Muziek
Te koop

complete gitaarinstallatie
Fender 85 W. Tevens Pantera gitaar met koffer, digitaal

effectapp., microfoon, kabels etc, ’2.650,-. 8 045-418378.
Wederom uit U.S.A. grote
partij gebruikte SOUSA-
FOONS en vele, vele ande-
re blaas- en slaginstrumen-
ten. Adams, Thorn, 04756-
-1324.
KEYBOARD-LES of electr.
orgel-les voor jong en oud,
gegeven door gedipl. leraar.
’75,- p/mnd. individuele les.
Inl. tel. 045-322813.
American GUITARS, Gib-
son, Fender, Ovation,
Gretsch. Unieke collectie!
Guitarshop, Honigmanstraat
5-7, Heerlen. 045-717155.
Te koop electr. ORGEL Ka-
wai E 44 C ’500,-. Te bevr.
045-461186 Of 452399.

PIANO of Vleugel te koop
gevraagd. Telefoon: 046-5
16580.
Te koop 480 LP'S eng. 410
singels eng. Alles in 1 koop.
045-723344 na 18.00 uur.

KLASSIEKE gitaren. Grote
collectie, Hanika, Alhambra,
Bernabe, Juan Salvador,
Fender, Seagull, Godin, Ya-
maha, Gibson, Ibanez, Epi-
phone enz. Guitarshop, Ho-
nigmanstraat 5-7, Heerlen,
045-717155.
Gebruikte PIANO'S, div.
prijsklassen, voll. garantie.
Muziekhuis Guus Arons,
Honigmanstr. 5-7, Heerlen.
045-717155.
Diverse gebruikte , KEY-
BOARDS. Muziekhuis Guus
Arons, Heerlen, Honigman-
straat 5-7, 045-717155.
PIANO'S, vleugels, nieuw
en gebruikt, garantie en ser-
vice. Klavier, Rijksweg Zuid
170, Sittard. Tel. 046-
-526426. Tevens verhuur.
Wersi ORGELS & Key-
boards. Muziekhuis Guus
Arons, Heerlen. Honigman-
str. 5-7, 045-717155 (ook
voor keyboardlessen).

Te k. DRIVE-IN show, mixer
dateq, LPM 7, PLSP. 2x
snelstart opschuiv. boxen,
2x LEM KlBO, voor vele
doeleinden te gebr. Alles in fl.
case. 04956-2512.
Te k. ORGEL Lesly, 2 rijen,
z.g.a.n. ’250,-. Tel. 045-
-330327 b.g.g. 046-524402.
Ervaren DRUMMER zkt.
aansluiting bij band of trio.
046-337449 na 18.00 uur.
ledere avond va. 20.00 uur
Chrysztof Gerus Gitaar en
Jacekkaczor, viool klassieke
en moderne Poolse MU-
ZIEK. Ridderzaal Landhuis
Hotel Verborgen Schat,
Planckst. 6, Teuven. Res.:
00-32 41810359.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.

Gaat U VERHUIZEN. Bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
a 045-460805.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, C.V.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.

Te koop gevr.
1

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
KLEUREN-T.V. gevr. vi-
deo's en stereotoren, v.a.
'90. Tel. 04406-12875.
Te koop gevraagd COMPU-
TERS, airco's, autotelefoons,
faxen. Voor info. bel: 045-
-230130/00-32.41411980.

m
Te koop gevr. van
SNIJMACHINES hand J
electr. bediend. Tel.
24234 of 53146. S

EïüïïS^CPC Kerkrade, CUU
TERS nieuw en 9*>
Niersprinkstr. 61. Te'-
-351588. V$
Nieuwe COMPUTERSjjj
een gebruikte prijs. Jfjt,
huis Guus Arons, h p
045-717155 (ook voO<
muziek-computerles^^^-j
Te koop grote partij ,5;
DISKETTES 3.5 DD V
pst.; 5.25 HD fO&JI5.25 DD ’0,15 p.st v ,
lichtingen: 045-327421^jp
Te k. AMIGA 1200 + ] 4
HD, EXT.drive, 2 Wfl'f230 discs, vr.pr. 7 ',
Telef. 045-313207. _^^j
Te k. PC 30 MB Hjjy
monitor, IBM col" '’ 400,-. 8 045-741560^11
Te koop 386 SX 40 &J
250 MB HD, kleure""^
en software, ’1.300,'-
-045-221545. -4
Piccolo's in het \$A
Dagblad zijn groot '#
SULTAAT! Bel: 045-' 1
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is onze geheel verbouwde en gemoderniseerde I
winkel in I

SITTfiRDI
Deze week extra veel nieuwe meubelen en I
verlichting met spectaculaire kortingen tijdens de I

OPENING
2e hiervoor ook onze huis aan huis verspreide I
folder. Tevens vindt v bij ons de laatste nieuwe I
trendy woon-accessoires. Kortom : bewonder dit I
beekend onze nieuwe winkel! I
Ook morgen : koopzondag in Sittard. I
Van 12.00-17.00 uur bent u van harte welkom ! I

KMBBELER
—MEUBEL
: HEERLEN WINKELCENTRUM 'T LOON *Er 045-740881 I
r -SITTARD STEENWEG 16 046-523779

MAASTRICHT GROTE GRACHT 48 TF 043-258585
r ZZZHOENSBROEK KOUVENDERSTRAAT 27g 045-212652 |

_s

S^Computers
STUNT!! Rebel

\ \ ’75,-; Return to
V'55,-; Gunship 2000
C 4-pack "CCC" Sha-
C ’49,95. "CCC"-
-\ 6n 10% extra korting.
y£en üd? Vraag info!
r'tC, Akerstr. Nrd.
h IL0 Gamma) Hoens-
X*o4s-231897.
S^at en AntiekSr^-:v-:::;: ■■"" -
1 7~ eens vrijblijvend kij-
\ ajj*r onze enorme col-\ ANTIEK 0.a.: kasten,
\ stoelen, klokken,
Cooper, tin enz. Wimik| rs, Panheelderweg
L*6l- Tel. 04747-1593.IVS-_9jeopend.
,^> antieke KAST i.z.g.%'*■ ’950,-. Tel. 04454--B^llB.oo uur.
|j)bla's 'n het Limburgs
K-nl n sroot in RE-X^J! Bel: 045-719966.

De grootste keuze, en de I
beste kwaliteit in antiek vindt I
U alleen bij WIJSHOFF An- I
tiques, Amstenraderweg 9, I
Hoensbroek-Centrum. Tel. I
045-211976, geopend dond., fvrijd. en zat. I
Mooi ANTIEK te koop: Me- II
chelse beeldenkast (proef- I
stuk van een meestergezel); I
6 Mechelse stoelen met riet; II
sierlijke vitrinekast met kost-
baar gevormd glas; unieke
dolfijnentafel; grote hang-
lamp met orig. porceleinen
kap; Friese stoeltjesklok;
comptoise klok met gave
open slinger; unieke zilveren
miniaturen; wortelnoten sa-
lontafel op zware kolom.
Telef. afspraak voor bezicht.
045-711461.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straal 45A, Nuth (in het cen-
trum t.o. kerk). S 045-243437.
Een begrip voor de regio!

Diversen

Voor alle recherche werkzaamheden.
Opsporen vermiste personen

-onderzoek onrechtmatig ziekteverzuim- preventie adviezen- bedrijfsfraude. Speciaal voor opheldering van magazijn en
Kasmanipulaties d.m.v. micro-video dokumentatie ■Voor inlichtingen bel:

Rechercheburo Bitter,
Kerkrade NL

Tel. 045-461001 I
Fax 045-452636

L V Int. Dekektel K. Schmitz, Duren BRD.
KSt4Ü- 00-49.242184837. Fax 00-49.2421880898.

I vulNG (ademthera-
\%a. deze ademhalings-
L\»n n' u verdrongenJ. perkte emoties los-]%?**■ is dit ook de ver-
h^rirt Van hyperventilatieVa6re klachten. Inl.
N"- Voor Alternatieve

tel. 045-

-iShelec,- BOOMZAAG,
E> " ’lOO,-; Epson
Kenter ’BO,-. 04405-

-\vL.\Tl 2"drs- KAST;
■$"; kkast; ant. naai-
__S?rreti v" kappersspullen;
; typetafel. Tel.

f\.^KOPEN? Adver-' °45-719966.

hypnotherapie
Hiermee boekt u op korte
termijn positieve resultaten
in de ontwikkeling van uw
pers. funktioneren. Praktijk
voor hypnotherapie. Beh.
vlgns. afspr. 045-459411.

YOGA- zwangerschaps-
yoga, conditie- bodytraining.
Deze 3 groepsactiviteiten
starten met nieuwe lessen in
sept. en okt. Reserveer al-
vast uw gratis proefles. Voor
-ml. Centrum voor alternatie-
ve geneeswijze, tel. 045-
-218917.
ERGOMETER (hometrainer) *"
Kettler Condor electronic
met computer. 045-723344
na 18.00 uur. „ C

Sinds 1938 |

MAASTRICHT
Margauxlaan 12
(woonwijk Campagne)
Woonhuis met Inpandige
garage, voor- en achtertuin.
Ind. o.a. toilet, woonkamer,
keuken met aanbouwkeuken,
garage met zolderruimte.
Verd.: 3 slaapkamers,
badkamer met wastafel, ligbad
en 2e toilet, bergkast. Zolder:
(vaste trap), ruime slaapka-
mer, c.v.-ruimte. Zéérruim
goed, geïsoleerdwoonhuis
meteen zeer goed
afwerkingsniveau.
Vraagprijs ’ 329.000,- k.k.
BOCHOLTZ
Heiweg 40
Woonhuis met kantoor, opslag-
magazijn en grotebedrijfs-
loods.
Eén telefoontje is genoeg om
uitvoerige documentatie
toegezonden te krijgen. Prijs
n.o.t.k.
TE HUUR
HEERLEN
Holleweg 24
Ruim halfvrijstaand woonhuis
met garage en tuin. 4
slaapkamers en grote kelder.
Huurprijs/1250,-p.m.

Meer dan
55 jaarvertrouwd

met vastgoed

Uw huis op dit formaat in
dekrant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrenteen
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

POLITIE
* Limburg Zuid

REGIONALE CRIMINELE INLICHTINGENDIENST

UWPARTNER IN DE STRIJD
TEGEN DE MILIEUCRIMINALITEIT

TIPS OVER MILIEUCRIMINALITEIT?
Neem eens contact op met rechercheurs

van deRCID - Milieu

(op deze lijn = antwoordapp. aangesloten)

Schrijven kan ook, richt uw brief aan:

POLITIE LIMBURG ZUID
Regionale Criminele Inlichtingen Dienst _

Postbus 342-6130 AH Sittard II

| U DENKT
■ aan een nieuwe

E ■ start in baan-
■ ■ beroep of carrière

KIES DAN VOORE ■ assessment en
E ■ werkervaring

/fCC* *7 HEAD-CENTER
/ V» / Passage 22

! / \\ / 6411 JT Heerlen | o

■^ Bel voor afspraak |
"P 045-768100 | a

%

-

iU^/VOOR
FL21.590,-

-.....

'i
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Een grote bestelauto voor een kleine prijs. merkt u vooral op weg. Wanneer u geniet, van zn
Zo laat de Besta, de jongste telg van Kia, zich het prestaties. Van zn wegligging en, bij het in- of uitla-

best omschrijven. En dat 'groot' bedoelen we in de den, van zn forse achterklep, vlakke laadvloer en toe-

ruimste zin van het woord. Want naast zn laadver- gankelijke laadruimte.

mogen van ruim 5 kuub en 1250 kilo en de 2.2 liter Het enige dat we klein gehouden hebben, is .
krachtige dieselmotor, is er ook in vormgeving, eom- zn prijs. Want voor fl. 21.590,-* vindt u nergens

fort en techniek, niet op een dubbeltje gekeken. anders een gelijkwaardige Van. Een Van bovendien,
Dat merkt val bij een eerste kennismaking die direct leverbaar is. Redenen genoeg voor een

met zn complete en overzichtelijke cabine. Dat proefrit bij deKia-dealer.

MET 'N KIA VAN RIJDT U EEN KLASSE HOGER.
* Prijs Kia Besta f. 21.590,- excl. BTW en kosten rijklaar maken. Onmiddellijk leverbaar.

Kerkrade, Autocentrum Keulartz, Locht 4283, 045 - 419905 Koningsbosch, Automobielbe-
drijf J. Coenen, Prinsenbaan 65, 04743 - 1574 Maastricht, Autobedrijf J. Jacob, Sortieweg 75

(wijk Bosscherveld), 043 - 214951 Nuth, Automobielbedrijf Jo ten Oever; Vaesrade 50,
045 - 242025 Schin op Geul, Autobedrijf Wiertz, Valkenburgerweg 133, 04459 - 1258

i ,i

I

W^SBir SIMAVI SIMAVI
WATERFONDS WATERFONDS

fr^ X Spruüenbosstroal 6,2012 LX Hoarlem. Telefoon (023) 31 80 55

*

Emozione (^^UnarL
■: '■":":: :V;.Vv^ï&^''\:7y.'\'' :"

fc.^—_____<
Ze zijn hartstochtelijk verliefd op mooie dingen.

I _C__è[z^ Jevoelt hun zuiders hart kloppen in alles wat ze maken.
P_M Ze blijven verrassen met hun geraffineerde combinaties

E^^^^^^^^l van vormen, kleuren en materialen.
W De Italiaanse ontwerpers: wie kan ze evenaren?

ÉUÊ Nü te degusteren bij Woonkultuur, samen met een

M££* zonnig glas Italiaanse wijn om in de sfeer te komen.

Ledershow
Italië is uiteraard ookpresent in depermanente

ledershow van Woonkultuur, naast lederdesign van
I andere Europese ontwerpers.

Icenk /O Sittard ■ ■■ ZUtendOOl■ %lo ■ uuoonkultuuf
Lanaker^Vy eer|en I

I MaosincwQ—O-D Dorpsstraat 2-4. 3690 Zutendaal. Telefoon : 089/61.11.36
ÓTS^rf Valkenburg I Telefoon vanuit Nederland: 00-3289 61.11.36

ledere dagopen van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.
I Autobaan

I aflfagzutendaS60' Levering franco aan huis zonder grenskosten.

.-,.■■ 11..1- ,—II I. 111 ■ — ■—I- ■■

ik wil

als ik
ongeneeslijk
ziek ben
Sterven betekent niet altijd rustig inslapen. U kunt
dement worden, in coma raken, ongeneeslijk ziek worden.
Het stukje vlak voor de dood is vaak onzeker. Wat
gebeurt er met u? Wat wilt u? Wellicht zijn het vragen die
u, of mensen in uw omgeving bezig houden. Daarom is
er nu een boekje over wilsverklaringen en euthanasie.
Vraag het aan en sta eens stil bij straks.

Ja, ik ontvang graag het boekje 'Tussen leven en dood.

Naam: m/v
Adres:

Postcode:
_______

Plaats: OUtt
Siuur dccoupon op in een voldoende gefrankeerdeenvelop. Als bijdrage in deportokosren
plakt u f1,00extra aan postzegels. Adresseren aan: Postbus 978, 1000AZ Amsterdam.
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