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Blowaakse regering
besluit af te treden
RATISLAVA - De regering van
wwakije is gisterochtend vroeg af-
treden. Het kabinet van premier

Moravcik bezweek onder de
lassieve druk van de oppositie, die
«nder meer het aftreden van twee
'iiiisters had geëist.
!et het vertrek van de regering-
ïoravcik lijkt een machtsovername
** oppositieleider Vladimir Me-
'Jar een stapje dichterbij gekomen.
** nationalist won met zijn Bewe-
eg voor een Democratisch Slowa-
*je (HZDS) in oktober de ver-
legde parlementsverkiezingen.4ii verloor acht maanden geleden:e macht als premier door een mo-
■e van wantrouwen.

het weer

JïNDER WARM
jaöuit het westen nadert een
,*°n.tale zone met veel bewol-
ïll>g en perioden met regen;
'eze frontale zone gaat mor-

[Senmiddag het weer bij ons, ePalen. Vandaag nog warm
fr** een middagtemperatuur
j.an ongeveer 18 graden en
ren?orlijk wat zon bij een
xjatige zuidoostelijke wind.

(Vergen echter neemt de bewol-
*lng toe, zijn erin de ochtend
,°g zonnige perioden, maar in
e middag wordt het zwaar

"«Wolkt en valt er later in de
en avond af en toe

!*j at re 8en. De middagtempera-
,uUr wordt met 14 graden ook
öeduidend lager dan vandaag.

L.e Wind is dan zwak tot ma-
L'B Uit zuidelijke richtingen. In
r® nachten koelt het af tot 9

, °or verdere informatie betref-. .ende het weer in Limburg
j*unt u bellen 06-9775.

Discriminatie op politiescholen
DEN HAAG - Op de politiescholen zijn harde maatregelen nodig tegen
discriminatie. Racisme en intimidatiekomen op de opleidings- en scho-
lingsinstituten 'nog steeds en vaak' voor. Dit concludeert de directie van
het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie(LSOP) naar aanlei-
ding van een intern rapport. Uit het onderzoek komt naar voren dat in
vrijwel alle geledingen van de LSOP discriminatie van allochtonen voor-
komt. Gesteld wordt dat een aantal medewerkers allochtonen openlijk
discrimineert.
De onderzoekers doen een reeks van aanbevelingen, circa honderd, tegen
racisme en discriminatie op de LSOP-opleidingen. Zo mtoet er een ver-
trouwenspersoon voor alle studenten komen. In de organisatie moeten
meer vrouwen en allochtonen worden opgenomen, vooral in het manage-
ment. Hierdoor worden de politieopleidingen pluralistischer. Ook moeten
er meer allochtone studenten worden geworven die langer in Nederland
verblijven. Zij spreken over het algemeen beter Nederlands dan allochto-
nen die in hun moederland zijn geboren. Die laatste groep mislukte vaak
bij de politie, hetgeen de negatieve stereotypen over allochtonenversterk-
te.

Stofkam nogmaals door organisatie chemieconcern gehaald

DSM-staven schrappen 570 banen
Van onze redactie economie

"e

- De stafdiensten en service-afdelingen van DSM
i* Limburg zetten opnieuw het mes in eigen vet. Enkele jaren
a de start van dé grote afslankingsronde Concern 2000 blijken
e staven en services op een aantal plaatsen in de onderneming

te zwaar Er kunnen in theorie nog eens maximaal 570 ar-
eidsplaatsen verdwijnen. Dat is gisteren door een woordvoer-
dervan DSM bevestigd.

Verschillende staf- en serviceafde-
lingen van DSM hebben al flinke
reorganisaties achter de rug. Veel
taken zijn de afgelopen jaren opge-
heven, gedecentraliseerd of uitbe-
steed. Dat leidde tot besparingen
van 25 tot 30 procent op kosten en
mensen. Nu er opnieuw de stofkam
door die afdelingen wordt gehaald,
lijkt het haalbaar nog eens dertig
procent efficiënter te gaan werken.
In acht weken durende projecten
krijgt iedere staf- en service-afde-
ling de gelegenheid zelf ideeën te
opperen waardoor de waarde van
de diensten omhooggaat en de kos-
ten omlaag. De inschatting is dat er
zo in totaal 570 volledige arbeids-
plaatsen kunnen worden geschrapt.
Het is nog niet bekend of dat aantal
in praktijk gehaald wordt en of dat
gepaard gaat met ontslagen. Bij de
harsendivisie van DSM heeft een-
zelfde stofkam-aanpak er al toe ge-
leid dat 155 medewerkers bovental-
lig worden.
De afslanking staat volledig los van
het schrappen van de divisiestruc-
tuur die DSM gisteren eveneens
aankondigde.
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Dienstplicht al
per april 1996

afgeschaft
_j

DEN HAAG/KERKRADE - Dt
dienstplicht wordt bijna twee jaai
eerder afgeschaft dan oorspronke-
lijk de bedoeling was. Vanaf 3C
april 1996 wordt niemand meer op-
geroepen, zodat per januari 199'
het leger geheel uit beroepsmilitai-
ren bestaat. Eerder bestond he
plan uit een opheffing van de op-
komstplicht in 1998.
De beslissing van het kabinet kar
gevolgen hebben voor de werkne-
mers van de directie Dienstplicht-
zaken in Kerkrade. Zoals bekene
zullen 120 van de 180 arbeidsplaa-
ten verdwijnen. De overige 60 wor-
den overgenomen door de verzeke-
ringsmaatschappij Univé, dat d<
ziekteverzekeringen voor defensii
op zich neemt. De kans is nu groo
dat de banenredactie vervroegc
wordt ingezet.
De verenigingen van dienstplichtige
militairen hebben overigens teleur
gesteld gereageerd dat de dienst
plicht niet nog eerder wordt afge
schaft. Zij hoopten namelijk o{
medio 1995.
Zie verder pagina 3

" Defensie schrapt komende
jaren4000 banen extra

Asielzoekers met
tbc zoekgeraakt

DEN HAAG - Steeds meer asiel
zoekers die met tuberculose (tbc
zijn besmet raken zoek en verdwij
nen in de illegaliteit. Deze mensei
vormen een gevaar voor hun omge
ving. Dit schrijft de Vereniging to
Bestrijding der Tuberculos
(KNCV) in een brief aan het minis
terie van Volksgezondheid. Volgen
deKNCV is vorig jaarbij 145 asiel
zoekers tbc geconstateerd. De heli
'van hen bleek een besmettelijk
vorm van deze aandoening te heb
ben. De KNCV is het zicht op cc:
aantal met tbc besmette asielzoe
kers kwijtgeraakt, doordat zij ui
asielzoekerscentra zijn vertrokke
met onbekende bestemming. Dez
mensen hebben hun pillenkuur va
negen maanden niet afgemaakt e
kunnen daardoor anderen besmet
ten, zo waarschuwt het KNCV. .

Massaal scholierenprotest

Zie verder pagina 13

" DSM zet mes in
topstructuur

" Ongeveer 1500 scholieren hebben gistermiddag een half uur lang een van de drukste
kruispunten van Heerlen geblokkeerd. Pas nadat de politie aankondigde de ME te zullen
inzetten, werd de kruising vrijgegeven. De blokkade vormde het sluitstuk van een betoging
door het centrum van de stad. Daarmee protesteerden de Heerlense scholieren tegen de
plannen van kabinet om opnieuw te bezuinigen op onderwijs. Foto: CHRISTA HALBESMA

ZIE VERDER PAGINA 13

(ADVERTENTIE)

VERVOLGUITGIFTE TENDERSYSTEEM

yfa 7 1/2°/oSTAATSLENING 1993
WÊM PER 15 JANUARI 2023

inschrijving tot 10 november 1994 9.00 uur via banken en
commissionairs

koers wordt na de inschrijving vastgesteld volgens het
; tendersysteem

rente jaarlijks per 15 januari

storting 17 november 1994

aflossing 15 januari 2023 wordt het uitstaande bedrag van de
lening a pari aflosbaar gesteld, geheleof gedeeltelijke

1 vervroegde aflossing is niet toegestaan

voorwaarden kosteloos verkrijgbaar bij banken en commissionairs
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(ADVERTENTIE)

Rechten studeren in Maastricht: een stimulerende universitaire onderwijsmethode, stude-
ren in kleine groepen, sterke internationale sfeer. De juridische faculteit heeft drie opleidin-
gen- Nederlands recht (ook in deeltijd), Fiscaal recht en de European Law School.
Bezoek de voorlichtingsdag op zaterdag 12 november, aanvangstijden 9.00 uur, 10.20 uur,
11.45 uur en 13.15 uur, Zwingelput 4 te Maastricht. Bel 06-8689 voor nadere informatie.

JP|L Rijksuniversiteit Limburg

(ADVERTENTIE)
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kurst

Vandevelde en Méulendijks bij Ardi Poeh in Maastricht

Kunst dubbelexpositie
straalt ascese uit

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - De galerie
'In situ' - wat je als 'Ter plek-
ke' zou kunnen vertalen - be-
gon haar bestaan in Maas-
tricht niet in een concentratie
van kunsthandels en kunst-
instituten, maar in een tradi-
tionele villawijk. In een huis
met een hek, een voortuintje
en een hardstenen trap. Zij
verhuisde driekwart jaar gele-
den naar een straat die een zo
weinig deftigheid suggereren-
de naam had als 'Lage Barak-
ken. Er is geen voortuintje en
er zijn geen trapjes. Het huis is
van een sobere bouw - een
soort pakhuis, niets uitbun-
digs op de gevel, geen inkijk,
geen uithangbord, alleen de
naam in weinig opvallende
letters en zwart: 'Ardi Poels
Galerie. De groene straatdeur
geeft toegang tot een passage
en een achterplaats. Vanaf de
achterplaats kan men begin-
nen aan de beklimming van
drie trappen die vier etages
verbinden. Ze klinken hol,
zoals gewoonlijk in een pak-
huis, met uitzondering van de
vierde, waarop de galerie-
houdster zetelt temidden van
haar administratieve toestan-
den in een wat huiselijker
ambiance. Zij kan zich geruis-
loos verplaatsen over dikke
vloerbedekking.
De galerie die kennelijk de nabij-
heid van het nieuwe Bonnefanten-
museum heeft opgezocht, besloot
haar eerste half jaarmet een zomer-
tentoonstelling die de poëtische ti-
tel had van 'I'Heure Bleue' en ge-
wijd was aan het werk van acht
vaste relaties, waarvan de alfabeti-
sche opsomming begint met Ger
van Elk en eindigt met Jean-Pierre
Zoetbrood.

Met presentaties van twee van die
relaties begint Ardi Poels aan haar
nieuwe seizoen: Ingeborg Meulen-
,dijks uit Maastricht en Ludwig
Vandevelde uit Antwerpen. Alweer
een dubbeltentoonstelling, zij het
dat ieder beschikt over een eigen
verdieping; Vandevelde de tweede,
Meulendijks de derde.

De soberheid van het buitenaan-
zicht kenmerkt ook het interieur.
Bij nader inzien blijkt de soberheid
ook een aspect van de ideologische
achtergrond van het galerie-beleid:
denormen bij de selectie worden er
mede door bepaald. Men zou kun-
nen zeggen dat zowel het werk van
Vandevelde als dat van Meulendijks
een zekere ascese uitstraalt, die in
de wat kloosterlijke ambiance van
de galerie op haar plaats lijkt.

Bij Vandevelde schuilt ze in de
poverheid van de materialen, in de
lijst van titels opgegeven als hout,
tekst, heidekruid, hout en nog eens
hout, waarbij men zich hier en daar
gewoon een dikke tak moet voor-
stellen.

Maar niet alleen in de materialen,
ook in de concepten van deze toch
in wezen conceptuele kunstenaar
schuilt ascese. Het hele oeuvre, dat
overigens jongis: Vandevelde is van
1957, is van grote consistentie. Het
draait allemaal om een bezinning
op het wezen van schoonheid, nu
traditionele normen daarvoor niet
meer gelden: 'Dites-moi, c'est ou, la
beauté' is een van de titels. Hij
duidt op twijfel - zeker nu hij prijkt
op houten plaatjes, aangebracht op
een bijzonder mooi been. Behalve
op de kunstzinnige merites van het
menselijk lichaam, waarop voor
Vandeveldes onderzoek sectie
wordt verricht als ging het om het
opsporen van crimineel bewijsma-
teriaal, is de aandacht ook gericht

op die van de plantaardige natuur.
Naast het al genoemde heidekruid
spelen bosgeuren en sentimenten
daarbij een rol. En poëtische tek-
sten, altijd in het Frans. Exempla-
risch voor zijn fascinatie door de
geheimen van het menselijk li-
chaam is een artefact dat de vorm
heeft van een lever - nemen wij aan- en de merkwaardige titel heeft:
'Zwarte lever. Glanzend warm bed.
En voorts de fragmentatie van een
vele malen vergroot menselijk oor,
zowel het uitwendigeals het inwen-
dige. Tussen de losse onderdelen
was andermaal de vraag te lezen:
'Ou est-elle, la beauté.

De ascese is bijna van religieuze
aard in de creaties van Méulendijks,

die tot stand kwamen in een zo van
de wereld afgezonderd atelier dat
het een karakter kreeg van 'Gehei-
me kamer. In dat vertrek moet een
meditatieve sfeer in stand zijn ge-
houden, gebaseerd op christelijke
en in het bijzonder oosterse filoso-
fieën en devotionalia. Het grootste
werk in de thans aan de openbaar-
heid prijsgegeven kamer was een
ontwerptekening, een constructie-
tekening zelfs, van een hoge acht-
hoekige koepel of kapel, waarvan
de wanden van binnen beschilderd
zijn of beplakt met de vage afbeel-
dingen van menselijke gestalten,
herinnerend aan de levensgrote ke-
ramische figuren die ooit aan Chi-
nese heersers als grafgift werden
meegegeven.

Zulk soort figuren, kleinschalig in
kaarsvet nagebootst, treft men ook
aan op het blad van een soort toilet-
tafel, waarop men tevens foto's
vindt van affectieve waarde, meest
afbeeldingen van vrouwenhoofden
met lang afhangend haar. Het vrou-
wenhaar heeft - in deze vorm van
eveneens conceptuele kunst - de ge-
bruikelijke raadselachtigheid, en
wellicht meerduidigheid van bete-
kenis. Het komt vaak voor in de
vorm van wonderbaarlijke pense-
len, waarvan het heet dat zij 'door
zwaarte naar de aarde zijn gericht.
Summiere tekeningen waarop men
wijsgeren en idolen naar hun eigen
afbeelding ziet staren, krijgen een
houten omlijsting in de vorm van
een reliekhouder: hun fragiliteit
vraagt om beschutting. Het pi'ece
de résistance hier is een uit vele la-
gen beuken- en berkenhout gemo-
delleerd tafelblad op een bekwaam
getimmerd onderstel, met een onder
een deksel verborgen ovaal gat in
het midden, waardoor, naar ons
werdverzekerd, de kunstenares ooit
haar hoofd stak om zich van haar
prachtige in een krans gespreide
haren te laten ontdoen - mogelijk
bij wijze van ceremonie. Ook hier
soberheid alom, hout, potlood op
papier, perforaties, houten lijsten,
fotocopieën en mensenhaar. Zo-
waar ook parels, maar wellicht geen
echte.
Een ernstige tentoonstelling die oe-
fening biedt in subtiele waarne-
ming, prikkelt tot zelf-onderzoek en
maant tot meditatie. Ingeborg Meu-
lendijkskomt uitHelmond en kreeg
haar opleiding aan de beide acade-
mies van Maastricht.

Ardi Poels Galerie. Tot 19 novem-
ber.

# Werk van Ludwig Vandevelde bij Ardi Poels

exposities

Miriam Duda
in Hanenhof

GELEEN - De Gulpense kun-
stenares Miriam Duda exposeert
tot en met 20 november in de
Geleense Galerie Hanenhof.

Duda maakt schilderijen, acryl
op linnen, meestal in groot for-
maat, die ontstaan door een pro-
ces van afwisselend gevoelsma-
tig werken en ordening schep-
pen. Het zijn boeiende vormen
en situaties, bijvoorbeeld rond
tegenover hoekig, binnen tegen-
over buiten en verschillen in
dieptewerking. Door het gebruik
van een collage-achtige techiek
ontstaat een nieuwe ruimtelijk-
heid waarin landschappen en

ruimtes een grote rol vervullen

Haar kleurgebruik is soms uit-
bundig dan weer ingetogen. Op
deze expositie toont Miriam Du-
da'recent werk waarin vormtaal,
kleurgebruik en compositie een

harmonisch en evenwichtig ge-
heel vormen.

Galerie Hanenhof, Groenstraat
44, open donderdag en vrijdag
tussen 18 en 20 uur, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur.

# Miriam Duda, zonder titel
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recept
Prei in tomatensaus
Als de preien veel zand bevatten dan is het ver-
standiger om ze eerst over de volle lengte met een
scherp mes in te snijden, zodat u de hele stengel
onder de stromendekraan uit kunt wassen.
1 kg prei, 3-4 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel citroen-
sap, water, 1 klein uitje, 2 tenen knoflook, 3,5 dl
gezeefde tomaten, 1/2 stengel bleekselderij, 2
blaadjes laurier, verse of gedroogde tijm.
Maak de prei schoon en snijd de stengels in schui-
ne stukken van ongeveer 5 cm. Was de preistukken
zorgvuldig en laat ze goed uitlekken. Verhit de
olijfolie en fruit hierin de stukken pi:ei rondpm

aan, maar laat ze niet kleuren. Voeg citroensap en
een scheut water toe en laat de stukken prei hierin
stoven (10-12 minuten). Keer de stukken zo nu en
dan. Pel voor de saus de beide teentjes knoflook.
Was de stengels selderij en snijd de halve stengel
doormidden. Schenk de gezeefde tomaten in een
pan, voeg de hele teentjes knoflook toe, de stukken
selderij, de laurierblaadjes en de tijm. Breng dit
aan de kook, draai de warmtebron laag en laat de
saus ongeveer 15-20 minuten zachtjes pruttelen.
Laat de prei uitlekken in een vergiet. Verwijder te-
nen knoflook, selderij en kruiderijen uit de toma-
tensaus en laat de uitgelekte stukken prei nog even
in de saus doorwarmen.

Partituren met zuur bewerkt
BRUSSEL -. De Vlaamse musicus
Paul van Nevel, die in 1988 origine-
le partituren uit de muziekbiblio-
theek van Bologna ontvreemdde,
heeft geprobeerd 'op een amateuris-
tische wijze' alle stempels en andere
verwijzigingen van de bibliotheek
uit de muziekboeken te verwijde-
ren. Hij deed dat onder meer met
Tipp-Ex, scheermesjes, een bijtend
zuur of tape. Daardoor is een aantal
boeken bijna onherstelbaar besha-
digd. Dat zegt de Vlaamse musico-
loog Mare Vanscheewijck in het
Belgische dagbladDe Morgen.

Deze zomer kwam Van Nevel met
de spectaculaire diefstal in het
nieuws. De soms enkele honderden
jaren oude partituren, die hij in Bo-
logna uit het Civico Museo Biblio-
grafico Musicale stal, deed Van
Nevel in Vlaanderen van de hand,
onder meer aan het Gents conserva-
torium. Hij verklaarde daarbij dat

hij de partituren bij een onbekende
verkoper op de kop had getikt.
Van Nevel is al bij verstek voor de
diefstal veroordeeld, maar zijn zaak
loopt nog in hoger beroep. De af-
faire was bijzonder pijnlijk voor
Vlaanderen, omdat Van Nevel ook
nog eens de eretitel van Vlaams cul-
tureel ambassadeur droeg. Die titel
is hem inmiddels ontnomen. Vol-
gens Vanscheewijck, die in Bologna
de muziekboeken kon bekijken, is
een boek met originele partituren
van Banchieri uit 1605 het ergste
beschadigd. De musiciloog zegt ook
dat hij Van Nevels verhaal, dat hij
niet wist dat de partituren uit Bo-
logna afkomstig waren, onderuit
zal halen. „In bepaalde boeken zijn
de stempels van Bologna nog duide-
lijk te zien," aldus Vanscheewijck
in De Morgen. De muziekbiblio-
theek in Bologna probeert intussen
de schade aan de boeken te herstel-
len.

puzzel

cryptogram

HORIZONTAAL: 2 Stof voor een schaal (5); 5 Veiling op het strand
(10); 7 Geen zware tijd (9); 10 Wees niet bezorgd, 't was pauze(6);
12 Geld slaan uit een plant (4); 13Test om de schuintete bepalen?
(12); 14Hijbepaalt het aantalwetten? (11); 15 Ik hooreen letter daar
(2); 17 Omwille van de goede zeden, drinkik thee (6); 19 De zoveel-
stevoedster om opneer tekijken (7); 21 Woonschip? (8); 22Roeren
verzenden (6); 23 Met soda wordt 't rijtuig gereinigd (4).

VERTIKAAL: 1 Met schilletjes zit jegebakken(8); 3 GaatPa met Mia
naar bed? (5); 4 Postkantoor? (11); 6 Strijd om de achtersteven ter
oefening(14); 8 Rijp? (8); 9 Een beetje een luchtje (6); 11 Soort on-
derwijzer (10); 13 Opgewonden baas(je) (9); 16 Bundel vooronder-
wijs op een eiland(6); 18Hijraakt niet door de nevel (4); 19 Zonder
't van 18 is niet goed (3); 20 Huisdier in de pot (4).

kruiswoordraadsel
P&PAIIIS

HORIZONTAAL: 1 groente; 8 vogel; 9 mop; 10 kledingstuk; 12 lan-
sier; 13 rails; 15 monster; 16 insekt; 18 gevat; 20 reus; 21 kweken;
23 rustteken; 24 opvatting; 26 landbouwwerktuig; 28 watering; 29
ivoor; 31 vogelprodukt; 32 jaargetijde;33 bedroeven; 34 namelijk; 35
haast; 37 pi. in Ov.; 38zangnoot; 40 erg dik; 44 verbond; 47 helling;
48 gebruik; 50 passen; 52 amfibie; 53 boordsel; 54 zoogdier; 55
myth. koning; 56 groente;57 pi. in Geld.; 59 bundeltje;60 ademnood.

VERTIKAAL: 1 onbebouwd; 2 poel; 3 getij; 4 kledingstuk; 5 kosten
koper; 6 bijb. fig.; 7 gids; 8 carnavalsgroet; 11 graan; 12 grafvaas;
14opstootje; 15tijdperk; 16boerenbezit; 17 grondsoort; 19 inleggen;
21 vaatwerk; 22 onbep. vnw.; 24 soms; 25 groot hert; 27bitter vocht;
28 vod; 30 voor; 31 voordat; 36 pi. in Amerika; 39kerkgebruiken; 41
drinkgerei; 42 bejaard;43 gevaarte; 45 namaak; 46 pi. in België; 48
obsessie; 49pruik; 51 akelig; 53betaalwijze; 57 aarzeling; 58 selderij.

oplossing gisteren
OPLOSSING A1015
HORIZONTAAL: 1 grondig;6vampier;
12 paar; 14 dood; 15 ZO; 17 a.k.; 18
bon; 20 I.I.; 21 mi; 22 ever; 24 horen;
26 Suez; 28 les; 29 aar; 30 tod; 32 rei;
33 sr; 34 kras; 35 edik; 37 s.g.; 38
haast; 39 lepel; 41 hoed; 42 voor; 43
merel; 47kloek; 50 PH; 52Rome; 53
roer, 54 St.; 55 sas; 57 sol; 58 ler; 59
sta; 60 raar; 62 eiber; 64 voer; 65 el;

66 0.k.; 68 ccl; 69 Aa; 70 li; 71 No?
73 stal; 75 stumper; 76 reekalf.

VERTIKAAL: 1 gezelschapsreis;2d
3 naar; 4 dak; 5 ir; 7 Ad; 8 mol; 9pd
10 id.; 11 reizigerstarief; 13 por; 1'over; 18 borst; 19 netel; 21 mees; \es; 24 haas; 25 node; 27 Ur; 29 &
31 dip; 34 kader; 36 kever; 38 herj
40 lok; 44 ros; 45 emoe; 46 lelie; *kriel; 48 loer; 49 oer; 51 haal; 54 st«
56 sa; 59 SO; 61 room; 63 bes; 6
vaak; 67kop; 69Ate; 71 nu;72 re; i
Se; 74 la.
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Personeel. °orhoeve probeert de komende ja-,er> een aanzienlijk deel van de be-
tuigingen te realiseren. Hij kon-
'gde 'forse ingrepen' aan. Zo, °rden binnen het defensie-appa-
aat tot het jaar 2000 nog eens 4000

overtollig, vooral in de
j-entrale Organisatie, bij de Haagse
taven en de ondersteunende dien-
■en- Dit aantal komt bovenop de. °0 functies dievolgens de Priori-

moeten verdwijnen. Het
stelt met directe ingang

" vacaturestop voor burgerperso-
J|el in om gedwongen ontslagen

veel mogelijk te voorkomen.
et hulp van andere departemen-

'etl hoopt Defensie dat overtollig
f.ersoneelwerkkan vinden bij justi-
p en politie. Voorhoeve en Kok
«pVen echter aan dat op dit moment

niet meer dan 3000 personen
ie^ herplaatsingsgarantie kunnen
Vijgen. Dit houdt in dat voor dui-
'j^d mensen ontslag dreigt. De
j^oriteitennota ging al uit van
«Oo gedwongen ontslagen.
atl de grote partijen is coalitie-

partner WD het meest te spreken
Ver hetgeen 'zijn' minister heeft

J/eten te bereiken. Volgens de libe-
J*'en blijft met de afgekondigde
j?aatregeïen de gevechtskracht van,
?

e krijgsmacht intact. PvdA, D66
Jjj1? CDA wijzen erop dat de werke-

Jke problemen pas bij de herijking
ft? 1995 aan bod komen,
o

e bonden reageerden sceptisch op
e begrotingsplannen van minister
°orhoeve. De Acom noemt het 'on-

j^vaardbaar' dat nog niet duide-
is hoeveel gedwongen ontslagen

J; zullen vallen. Acom-voorzitter

" Gooijers sloot acties niet uit. De
>,F 0 Zei te vrezen dat vooral de
bUrgers bij Defensie de rekening

Ba-an betalen. Bij de centrale dien-
waar veel banen verdwijnen,

»üUen militairen de resterende
facties overnemen, voorspelde de

Militaire bonden reageren woedend en teleurgesteld

Defensie schrapt komende
jaren 4000 banen extra

'EN HAAG - Defensie gaate komende jaren 4000 banen
'"ra schrappen om zo een ge-
uite van de voorgenomen

door te voeren.
e militaire bonden reageer-en 'furieus en teleurgesteld.

[et kabinet laat Voorhoeves
'e*is 250 miljoen minder te
?rten weer aan bod komen
Wens de herijkingsdiscussie
v^r het internationale beleid,
'aarbij zijn behalve Defensie
°k Buitenlandse Zaken en
fttwikkelingssamenwerking
brokken.
>e minister van Defensie Voorhoe-e kreeg gisteren geen concrete toe-
gingen over mogelijke kwijt-
chelding. „Wij hebben vandaag

wat wel kan, en nog niet
bloten wat niet kan," zo lichtte
'^mier Kok toe.
"Unister Pronk gaat ervan uit dat
*t verminderen van de bezuinigin-
to op defensie geen consequenties
toor ontwikkelingssamenwerking
a* hebben. „De zorgen van de één,noet je niet stapelen op de schou-
£rs van een ander," verklaarde
T"onk. Hij voegde eraan toe uit het
[a°inetsberaad begrepen te hebben
'at dat ook niet de bedoeling was.

" Minister Voorhoeve gaf gistermiddag op zijn departement een toelichting op de voorgenomen bezuinigingen bij Defensie.
De complete militaire top was daarbij aanwezig, v.l.n.r; It. gen. H. Manderfeld, It. gen. H. Couzy, adm. N. Buis, It. gen.
M. Schouten en It. gen. R. Wilmink. Foto: ANP

binnen/buitenland
Potvis van 15 nieter spoelt
aan voor kust Terschelling

Van onze correspondent

LEIDEN, TERSCHELLING -i.Een prachtexemplaar. Dik vijf-
Wen meter lang, gaaf en zo te
zien behoorlijk vers. Een aan-
winst." Voor conservator C.
Smeenk van het Nationaal Na-
tuurhistorisch Museum in Lei-
den, gespecialiseerd in onder
toeer pot- en bruinvissen, is het
Aanspoelen van een potvis een

cadeau. „Dat gebeurt maar
zelden, en zon groot exemplaar
is helemaal uniek."
De potvis die op een zandplaat
tussen Terschelling en Ameland
ugt, weegt naar schatting van

Smeenk 20.000 tot 30.000 kilo.
Het is een mannetje en afgaande
op de lengte al behoorlijk oud.
Nog onduidelijk is waaraan het
dier is overleden. De onderzoe-
kers van het museum hebben
inmiddels bloedmonsters geno-
men en de universiteit van Gro-
ningen heeft een oog verwijderd
om daaraan onderzoek te doen.
Potvissen horen volgens de des-
kundige thuis in de Atlantische
Oceaan. Daar zwemmen ze op
grote diepte, zich voedend met
inktvis. Smeenk vermoedt dat
dit mannetje tijdens de trek naar
het zuiden 'fout' gezwommen is.
„In de ondiepe wateren van de
Zuidelijke Noordzee was voor

hem te weinig voedsel te vinden.
Bovendien is zijn oriëntatiever-
mogen verstoord door de zand-
platen."
Het Nationaal Natuur Historisch
Museum heeft al tientallen ske-
lettenin dekelders hangen. Toch
Wil conservator R. Dekker dol-
graag de potvis die nu is aange-
spoeld, hebben. In 1990 spoelde
ook een vis aan, maar dit exem-
plaar is iets langer. Daar komt
bij dat skeletten van pot- en
walvissen in de loop van de tijd
vervuilen. Dekker: „Er blijft de-
cennia achtereen vet uit het ske-
let druipen. Dat vet trekt vuil
aan. Een nieuw en dus schoon
skelet is altijd welkom."

# De aangespoelde potvis die zijn graf in de waddenzee
vond. Foto: ANP

Defensietop en Russische maffiaprofiteren beide van corruptie

Ordinaire machtsstrijd in Kremlin
Van onze correspondent

MOSKOU - Een vice-premier die
wil aftreden en groeiende onrust in
de defensietop. Daarmee ging giste-
ren de komst gepaard van een nieu-
we en meteen omstreden minister
van Financiën in deRussische rege-
ring
Vice-premier Sjochin, een veteraan
die sinds 1991 in alleRussische re-
geringen zetelde, verklaarde giste-
ren dat hij uit protest tegen de
benoeming van de 50-jarige Vladi-
mir Panskov uit het kabinet-Tsjer-
nomyrdin zou stappen. Panskov
heeft vorig jaarvijf maanden in de
gevangenis gezeten omdat hij
smeergelden zou hebben aangeno-
men.
Ondanks alle inspanningen, slaagt
deRussische president Boris Jeltsin
er maar niet in om deonrust binnen
zijn gelederen te bedaren. Onder de
oppervlakte van de dagelijke poli-
tieke strijd, woedt een andere oor-
log. Een waarbij machtshebbers en
maffia met vuile methoden vechten
om iets uit de ruif mee te pikken.
Zo moest de defensietop zich giste-
ren weer hardnekkig verdedigen
tegen beschuldigingen van corrup-
tie vanuit de media. Zo sprak het
luchtmachtcommando heftig tegen
dat militaire vliegtuigen zijn ge-
bruikt om gestolen auto's en andere
consumentenartikelen vanuit Rus-
land naar Armenië over te vliegen.
De krant Moskovski Komsolets

kwam gisteren met nieuwe 'onthul-
lingen' over corruptie bij het voor-
malige commando van Boerlakov.
Deze voormalige bevelhebber van'
Ruslands troepen in Duitsland zou
persoonlijk 200 miljoen Mark opge-
streken hebben aan vuile zaakjes.
Boerlakov werd na de onthulling
(tijdelijk) geschorst als onderminis-
ter van Defensie.
Maar een andere krant schreef dat
Boerlakovs ontslag te danken was
aan een cassettebandje dat Jeltsin
afgelopen weekeinde te horen
kreeg. Het gaat om opnamen uit het
verkiezingsjaar 1991, deels gemaakt
tijdens sauna-sessies met vrienden:
Boerlakov zou Jeltsin hebben be-

schreven als een dronken barbaar,
die 'tijdens een bezoek aan Amerika
gewoon onder de vleugel van zijn
vliegtuig staat te pissen. Boerlakov
steunde Jeltsins voornaamste con-
current voor het Russische presi-
dentschap, ex-Sovjet-premierRyzj-
kov.
Volgens dit 'Nieuwe Dagblad' is het
zeker dat Boerlakovs uitschakeling
zal worden gevolgd door Gratsjovs
aftreden. Omdat Gratsjov niet uit
eigen beweging opstapt, wordt hij
'geholpen', weet het blad. Die hulp'
zou bestaan uit foto's van Gratsjov
en de sexy popzangeres Masja Ras-
poetina in compromitterende posi-
ties.

Parlementslid Joeri Boldyrev, vorig
jaar door Jeltsin aan de kant ge-
schoven als presidentieel corruptie-
bestrijder, zei gisteren in kwali-
teitskrant Izvestia dat alles is toe te
schrijven aan Jeltsins strijd om
bijna ongecontroleerde macht.

„Die zou nodig zijn om de hervor-
mingen tegen de conservatieven te
beschermen, maar het draait uit in
heerschappij van de maffia. „Ik
voorspel dat de ratten spoedig het
zinkende schip zullen verlaten. Je
ziet dat nu al in de omgeving van
Gratsjov en geleidelijk zal het een-
zaam worden rond Jeltsin", aldus
Boldyrev.

Parijse burgemeester nupresidentskandidaat

Jacques Chirac speelt
graag quitte of dubbel

Van onze correspondent

PARUS - Drie maal is scheeps-
recht, denkt Jacques Chirac ver-
moedelijk. De 61-jarige burgemees-
ter van Parijs die zowel in 1981 als
in 1988 vergeefs een gooi deed naar
het hoogste ambt van Frankrijk,
heeft zich gisteren aangediend als
eerste serieuze kandidaat voor de
presidentsverkiezingen van volgend
voorjaar. Chirac, leider van de nco-
Gaullistische RPR is, liet gisteroch-
tend via een interview in het dag-
blad La Voix du Nord weten dat hij
opnieuw in is voor het president-
schap-
Echt verrassend is dat niet. De am-
bities van Chirac zijn voor niemand
[in Frankrijk een geheim. Wel ver-

rassend is de timing. Door zijn kan-
didatuur al zes maanden vóór de
verkiezingen bekend te maken,
kiest Chirac voor een lange, ver-
moeiende campagne met het risico
dat de Franse kiezers al lang voor
ze naar de stembus gaan op hem
uitgekeken zijn.
Maar veel keus heeft Chirac niet.
De man die begin vorig jaar na de
enorme verkiezingsoverwinning
van de conservatieve coalitieleek af
te stevenen op het presidentschap,
staat min of meer met derug tegen
de muur. Ondanks tal van pogingen
slaagt hij er maar niet in om uit de
schaduw te komen van premier
Edouard Balladur, de andere ge-
doodverfde presidentskandidaat
van rechts.
Dat is weinig minder dan een per-

soonlijk drama voor de burgemees-
ter van Parijs. Hij was het immers
die er voor zorgde datBalladur pre-
mier werd. Balladur mocht van zijn
'vriend sinds dertig jaar'op de win-
kel passen, zodat Chirac zich in alle
rust op het presidentschap kon
voorbereiden.

Maar Chirac maakte daarbij twee
grote misrekeningen. Ten eerste
meende hij zeker te weten dat Bal-
ladur geen ambities had voor het
hoogste ambt. En ten tweede gokte
Chirac erop dat de ster van Balla-
dur snel zou verbleken, zodra hij als
premier geconfronteerd zou worden
met deniet geringe problemen waar
Frankrijk mee te kampen heeft.
Problemen die immers tot impopu-
laire maatregelen dwingen.

Tot verbijstering van Chirac heeft
Balladur zich echter tot een concur-
rent voor het Elysée (het presiden-
tieel paleis) van formaat ontwik-
keld. Al sinds meer dan een jaar
doet Balladur het in alle opiniepei-
lingen stukken beter dan Chirac.
Volgens de diverse bureaus heeft
Balladur een goede kans om het van
een linkse kandidaat, waarschijn-
lijk Jacques Delors, te winnen, ter-
wijl Chirac tegen dezelfde Delors
ruim het onderspit zou moeten del-
ven.
Door zich nu al met veel bombarie
als presidentskandidaat te presen-
teren, probeert Chirac zijn directe
concurrent in het eigen kamp de
pas af te snijden en gebruik te ma-
ken van het feit dat hij in tegenste-
ling tot Balladur de handen vrij
heeft. De premier heeft de afgelo-
pen maanden tot vervelens toe ver-
klaard dat hij zich voor januari
volgend jaar uitsluitend met rege-
ren bezig wenst te houden. Chirac
heeft dus twee maanden de tijd om
te proberen de premier op een be-
slissende achterstand te zetten.

Karadzic kondigt
'totale oorlog'

aan na verliezen
PALE/SARAJEVO/ZAGREB - Het
parlement van de Bosnische Ser-
viërs gaat begin volgende week de
totale oorlog, de noodtoestanden de
algehele mobilisatie uitroepen. De
leiding in Pale reageert daarmee op
de successen van de moslims en de
Kroaten die de afgelopen dagen
veel terrein op de Serviërs verover-
den.

De Bosnisch-Servische leiderRado-
van Karadzic maakte het besluit
gisteren op de televisie bekend na
een urenlange vergadering met de
bevelhebbers van zijn strijdkrach-
ten. Om de ernst van de situatie te
onderstrepen, trad Karadzic, die
normaal een burgerpak draagt, op
in gevechtstenue. De tv duidde hem
aan als 'opperbevelhebber van de
Bosnische Serviërs.

Om de 'uiteindelijke overwinning'
te bereiken zullen studentenbriga-
des worden gevormd en komt er een
algehele arbeidsplicht in de oor-
logseconomie voor iedereen die niet
aan het front vecht. Ook zal het
parlement worden gevraagd door
de uitroeping van de noodtoestand
standrechtelijke executies mogelijk
te maken en de grenzen van de 'Ser-
vische Republiek' in Bosnië te slui-
ten. Dienstplichtigen die naar het
buitenland zijn uitgeweken, zijn
'voor de laatste keer' opgeroepen
terug te keren. Anders worden hun
goederen in beslag genomen.

Waarnemers zien dit als een reactie
van de Bosnische-Servische militai-
re leiding op de gebeurtenissen aan
sommige delen van het front de af-
gelopen dagen. Daar zijn Servische

soldaten in paniek op de vlucht ge-
slagen voor de oprukkende rege-
ringstroepen.

Ondertussen gaat de opmars van de
geallieerde moslims en Kroaten in
het midden van Bosnië door. Na de
verovering van Kupres donderdag
rukten Kroatische troepen in weste-
lijke richting op. Vanuit Kupres,
dat op een hoogte van bijna 1200
meter ligt, kunnen belangrijke ver-
bindingswegen van de Adriatische
kust naar het noorden en naar het
centrum van Bosnië worden gedo-
mineerd.
Moslims en Kroaten hebben naar
eigen zeggen de afgelopen dagen in
heelBosnië 600 vierkantekilometer
terrein en een grote hoeveelheid
deels zware wapens op de Serviërs
veroverd.

De Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties heeft donderdag-
avond met grote meerderheid de
Veiligheidsraad opgeroepen het wa-
penembargo tegen Bosnië-Herzego-
vina op te heffen. 97 landen stem-
den voor de resolutie, 61 VN-leden
onthielden zich van stemming en
geen land stemde tegen.
Resoluties van de Algemene Verga-
dering zijn niet bindend maar heb-
ben signaalwerking. De VN-Veilig-
heidsraad zal zich binnen afzienba-
re tijd buigen over een Amerikaans
voorstel het verbod op de levering
van wapens aan Bosnië in te trek-
ken. De kans dat dit het haalt is
volgens diplomatieke waarnemers
echter niet groot wegens de tegen-
stand van drie permanente leden -
Frankrijk, Groot-Brittannië en
Rusland - en van deEuropese Unie.

Utrecht overweegt
gedogen harddrugs
UTRECHT - De Utrechtse politiek
denkt serieus aan het inrichten van
een gecontroleerde gedoogzonevoor
handel en gebruik van harddrugs
om de bestaande overlast in de wijk
Zuilen aan banden te leggen.
De raadsleden van de vier grootste
partijen in Utrecht die lid zijn van
de wijkcommissie noordwest - D66,
GroenLinks, PvdA, CDA en WD -
staan in elk geval achter onderzoek
naar de mogelijkheid van een ge-
doogzone als een deel van de oplos-
sing van de bestaande problemen.
PvdA-raadslid Woldberg, voorzitter
van de wijkcommissie die zich als
een soort mini-gemeenteraad bezig
houdt met lokale problemen in de
stad, overweegt het in Utrecht niet
te laten bij één gedoogzone.
Blijven de plannen tot slechts één
plek beperkt, vreest hij een aanzui-
gende werking op junks en hande-
laars tot zelfs ver buiten Utrecht.

punt uit
Brussel

De wegen naar Brussel zullen
maandag waarschijnlijk alle-
maal verstopt raken. Vracht-
wagenchauffeurs uit heel Bel-
gië zijn van plan om zich vanaf
zes uur in de ochtend met hun
'camions' naar de hoofdstad te
begeven. Ze willen er een peti-
tie aan de regering aanbieden.
De chauffeurs zijn woest over
een extra belasting op het goe-
derenvervoer.

Benoeming
Het hu dige hoofd van de Bin-
nenlandse Veiligheidsdienst
(BVD), de49-jarige mr. A.W.H.
Docters van Leeuwen, wordt
de nieuwe procureur-generaal
van Den Haag. Hij wordt daar
de opvolger van de huidige mi-
nister van Justitie Sorgdrager.
Het kabinet heeft daar gisteren
mee ingestemd.

Euromir
De eerste Russisch-Europese
ruimtevaartmissie Euromir is
gisteren beëindigd met de te-
rugkeer van de Duitse astro-
naut Ulf Merbold, en twee
Russische collega's. Merbold,
in dienst van de Europese
ruimtevaartorganisatie ESA,
vestigde met zijn verblijf van
een maand in de ruimte een
nieuw record voor een Euro-
pees astronaut. De missie be-
gon op 3 oktober. In deMir zijn
drieRussen achtergebleven.

Snelheid
Het waarschuwen voor snel-
heidscontrolesheeft effect. Dat
meldt het korps landelijke po-
litiediensten na twee controles
op de Al2bij Arnhem. Bij een
eerste, onaangekondigde con-
trole tussen 5 en 12 oktober ter
hoogte van wegwerkzaamhe-,
den, bleek eenderde van de
voertuigen te snel te rijden.
Nadat in samenwerking met
het Aktiecentrum Naleving
Snelheidslimieten 'ruime be-
kendheid' werd gegeven aan de
controle, daalde het aantal
overtreders drastisch tot 2,91
procent.
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Spier
Als beloning voor zijn creativi-
teit en jarenlange inzet voor de
partij kreeg Nuis bij de verde-
ling van de kabinetsposten de
taak toebedeeld zijn eigen plan-
nen ook uit te voeren. De paarse
rekenmeesters noteerden het ho-
ger onderwijs al vast voor een
bezuiniging van een half miljard
in hun boeken. Studiecommis-
sies togen aan het werk om te
kijken hoe deplannen handen en
voeten gegeven konden worden.
Want met Aad zat het wel goed.
Drie maanden later blijkt de
staatssecretaris die uitkomsten
van studies niet af te wachten.
De voormalig literair criticus en
auteur van publikaties als 'Het
monster in de huiskamer' en
'Een stem in je hoofd' blijkt nog
eens te hebben nagedacht. En nu
de terrassen wegens herfstweer
gesloten zijn, is hij tot de conclu-
sie gekomen dat dat half miljard
bezuinigingen toch niet haalbaar
is.
Hij meldde het deze week zonder
een spier te vertrekken. „Als het

niet anders is, moeten we dat on-
der ogen zien." En: „We worden
nu geconfronteerd met de reali-
teit van enkele problemen die in
het regeerakkoord zitten." Het
klonk allemaal zo doodgemoede-
reerd, dat niemand zich afvroeg
hoe het nu is gesteldmet depoli-

tieke geloofwaardigheid van de
staatssecretaris. Toch is dat niet
onbelangrijk voor een partij als
D66, die bestuurlijke helderheid
zo hoog in het vaandel heeft
staan.

POLITIEK VIZIER

Broddelwerk
De vraag stellen is hem beant-
woorden: Nuis en D66 hebben
tijdens de formatie broddelwerk
afgeleverd, en het zou de staats-
secretaris sieren als hij daar de
consequentie uit zou trekken. De
bestuurlijke moraal van D66 is
ermee gediend wanneer politici
die gouden bergen beloven en
enkel muizenissen baren, ge-
woon opstappen. Wanneer niet
alleen hoogmoed, maar ook bluf
voor de val komt.

Nuis' redding is dat hij zich in
het goede gezelschap van zijn
partijbaas Hans van Mierlo be-
vindt. Die tekende deze zomer
als onderhandelaar bij de forma-
tie namens zijn partij voor een
nieuwe ronde van straffe bezui-
nigingen op het leger in de orde
van grootte van 900 miljoen gul-

den. De WD'er Joris Voorhoeve
kreeg de ondankbare taak dat
bedrag bijeen te sprokkelen.

Ook dat deel van het regeerak-
koord blijkt vol verborgen ge-
breken te zitten: Voorhoeve lijkt
nauwelijks te slagen in zijn op-
dracht. De WD'er zit daarmee
met een fors politiek probleem
opgezadeld, maar geen nood, hij
kan op D66 rekenen. Van Mierlo
blijkt namelijk bij nader inzien
ook „in sterke mate te betwijfe-
len" of de bezuiniging waar hij
voor tekende wel uitvoerbaar is.

De man die de nieuwe buiten-
landse politiek, inclusief het vei-
ligheids- en defensiebeleid, ge-
stalte moet geven, keert nog voor
hij goed en wel met die operatie
is begonnen, op zijn schreden te-
rug.

DOORCARELGOSEUNG Eerst miljarden voor burgers, dan smeergeld voor werkgevers

Overhevelingstoeslag
is echt rekenprobleem

; DEN HAAG - Het klinkt als een
paradox. Het kabinet moet eerst
miljarden guldens zien te vinden
om de lasten voor de burgers na
1995 extra te verlagen vóórdat
de werkgevers kunnen profiteren

| van de 6,7 miljard gulden die
voor hen in de financiële boeken
staat.

Toch is het zo en dat vergt enige
uitleg. Met ingang van 1990 gin-
gen werknemers een aantal so-

-1 ciale premies voor de onderne-
mers betalen. Om dat voor hen
niet te laten leiden tot een koop-
krachtdaling, werden de werk-
gevers verplicht om ter compen-
satie een toeslag te betalen over
het bruto loon van de werkne-
mers. De zogenoemde overheve-
lingstoeslag.

Het systeem zou tijdelijk zijn. Op
den duur moest de" toeslag ver-
vallen en zouden de bruto lonen
van de werknemers blijvend om-
hoog gaan. Het vorige kabinet
besloot dat dat op 1 januari 1996
moest gebeuren. Een plan waar
deKamer mee instemde.
De ploeg-Kok zag dat echter an-
ders. Als de toeslag nu eens ge-
woon werd verlaagd, dan zou

Idat een mooie lastenverlichting
voor ondernemers betekenen.
Die pijn ontstaat echter wel bij
de werknemers en anderen. Als
het restant van de toeslag zo-
maar verdwijnt zonder compen-

serende lastenverlichting ont-
staat er automatisch een koop-
krachtdaling van meer dan twee
procent. lets waar hetkabinet en
de samenleving niet op zitten te
wachten.

Uitsmeren
Er moet dus iets bedacht' wor-
den. Zo kan het laten wegvallen
van de overhevelingstoeslag in
stappen gebeuren zodat het
koopkrachtnadeel over een aan-
tal jaren wordt uitgesmeerd. Dat
is een vorm van optisch bedrog,
omdat de burger uiteindelijk
toch evenveel inlevert.
Binnen het kabinet zijn de be-
windslieden er dan ook van
overtuigd dat het koopkrachtna-
deel voor de burgers opgevangen
moet worden. Dat kost echter

miljarden en de vraag is nu waar
die vandaan moeten komen.
Vaststaat alleen dat zij eerst ge-
vonden moeten zijn, wil de las-
tenverlichting voor de werk-
gevers tot standkunnen komen.
De werkgeversorganisaties VNO
en NCW reageren tot nu toe ge-
laten. Zij houden vast aan de fa-
segewijze afschaffing van de
overhevelingstoeslag. De koop-
krachtproblemen vinden zij een
zaak van het kabinet. De koppe-
ling tussen beide wijzen VNO en
NCW van de hand. Een houding
die zij zich kunnen veroorloven,
maar het kabinet niet.
Gezien het feit dat het derde ka-
binet-Lubbers voor 1995 al een
andere vorm van lastenverlich-
ting had vastgelegd, zou dat op
zijn vroegst op 1 januari 1996
kunnen.

Daarbij legde de paarse coalitie
ook nog een ander verband: de
bundeling van aaw en wao tot
één verzekering tegen arbeidson-
geschiktheid. De werkgevers
zouden daarvoor de premie gaan
betalen. Dan kon de overheve-
lingstoeslag omlaag, want daar-
in zit een compensatie voor de
aaw- en wao-premie omdat de
werknemers die premies nu vol-
doen.

Het mes sneed dan aan twee
kanten. De lastenverzwaring
voor de werkgevers door het be-
talen van aaw- en wao-premies
werd goedgemaakt door een la-
gere overhevelingstoeslag. De
werknemers hadden er ook geen
last van. De toeslag gingwel om-
laag, maar ook de door hen te
betalen aaw- en wao-premies.

Het zag er mooi uit. Dat is het
alleen niet. De operatie rond
aaw en wao werkt wel leuk uit
voor de werknemers maar niet
voor anderen, zo is op Sociale
Zaken uitgedokterd. Via inge-
wikkelde technische verbanden
zien die mensen de koopkracht
dalen. Een probleem waarvoor
nog een oplossing gevonden
moet worden.
Dat is echter niet het enige. De
wijzigingen in de aaw en wao
betekenen dat er van de overhe-
velingstoeslag, nu 11,75 procent,
vrijwel niets meer overbijft. Het
restant is 2,35 procent. Als dat
kleine beetje ook meteen moet
vervallen kost dat ruim zes mil-
jard gulden. Op zich heeft het
kabinet dat geld opzij gezet voor
de lastenverlichting ten behoeve
van ondernemers. Geen pijn dus.

opinie

Verborgen gebreken regeerakkoord onverwacht groot

D66 schrikt wakker
uit de paarse droom

DOOR PETER DE VRIES

DEN HAAG - Oh, wat konden ze, met een glas bier in de
hand, genieten van hun visioen. Een 'paarse coalitie', zon-
der die verfoeide christen-democraten en met hun eigen
D66 in de sleutelrol. Tsjongezeg, zo zou vanuit het Haagse
regeringsbastion eens wat moois tot stand komen. Toen de
Democraten deze zomer tot het kabinet-Kok toetraden,
werd de jongensdroom van Hans van Mierlo werkelijk-
heid.
Maar nu de inwerkperiode op zn
eind loopt, blijkt de werkelijk-
heid grilliger. De verborgen ge-
breken van het regeerakkoord,
vooral waar het gaat om de be-
zuinigingen op defensie en on-
derwijs, zijn onverwacht groot.
En de D66-bewindslieden Nuis
en Van Mierlo zijn daarmee als
eersten in de knoei geraakt.
De lotgevallen van drs. Aad
Nuis, de D66-staatssecretaris op
Onderwijs, zijn een schoolvoor-
beeld van een politiek 'Eigen
schuld, dikke bult. Deze onder-
wijs- en cultuurspecialist van de
Democraten baarde deze zomer
opzien met zijn voorstel de vier-
jarige universitaire studies tot
drie jaar in te korten. Dat kon
allemaal best, vond Nuis.
Zijn verdediging van de ingreep,
de zoveelste reorganisatie van
het hoger onderwijs in vijftien
jaar, was enigszins opmerkelijk.
Terwijl de universiteiten moord
en brand schreeuwden over de
overval, die in geen enkel verkie-
zingsprogramma was aangekon-
digd, creëerde Nuis zijn eigen
'maatschappelijk draagvlak.
Gedurende de briesend hete zo-
mer had hij namelijk weleens op
een terrasje bier zitten drinken
met wat studenten, en die had-
den Nuis verzekerd dat zijn plan
zo gek nog niet was. De redene-
ring gaf een aardig inzicht in de
wijze waarop D66 beleid maakt,
en het leidde tot het bittere com-
mentaar van een universiteitsbe-
stuurder dat een verregende
zomer hen deze ingreep be-
spaard zou hebben.

Spagaat
Het tekent de haast en het ge-
mak waarmee aan het slot van
de paarse formatie afspraken
zijn gemaakt met als enig doel
het kabinet-Kok zo snel moge-

lijk in het zadel te helpen. De
onderhandelaars moeten nu de
hindernissen waar ze deze zomer
zo soepeitjes langs gleden, als-
nog slechten. D66 zou daarbij als
bruggenbouwer kunnen funge-
ren tussen de paarse polen van
PvdA en WD. Maar die rol
speelt de partij niet, want 'over
bruggen wordt heengelopen',
zoals Van Mierlo al sinds jaaren
dag intern pleegt te zeggen.

Dat zegt iets over de gemoeds-
toestand van D66. Terwijl een
nieuwe generatie Democraten,
met mensen als minister Sörg-
drager (Justitie) en Wijers (Eco-
nomische Zaken) voortvarend te
werk gaat, zoeken oudgedienden
als Van Mierlo en Nuis op de tast
hun weg. Jarenlang hebben ze,
met hun fraaie betogen, door-
spekt met intellectuele twijfels,
'oppositie voor het centrum-
linkse kabinet' Lubbers-Kok ge-
voerd. Die spagaat heeft D66 bij
de verkiezingen geen windeieren
gelegd. Nu het op bestuurlijke
compromissen en daden aan-
komt, blijkt het echter moeilijk
om stevigrechtop te staan.

lezers schrijven

Banenplan
Uw commentaar van 20 oktober
jl. in het Limburgs Dagblad op
het VNO/NCW 600.000 banen-
plan verdient enig weerwoord, al
was het alleen al om de indruk
weg te nemen dat er een VNO/
NCW-banenplan zou bestaan.
Een misverstand, zoals er vele
misverstanden voorkomen in de
discussies over hoe het beste de
mensen, die nu noodgedwongen
aan de kant staan, weer aan de
slagkunnen komen.
Veel werk hebben we eenvoudig-
weg uit de markt geprijsd. Dat
komt onder andere door het gro-
te verschil tussen de loonkosten
voor de werkgever en het netto-
loon van dewerknemer (de zoge-
naamde wig). Waar wel werk is
zien we dat het verschil tussen
netto-loon en netto-^uitkering te
gering is geworden. Ons stelsel
van sociale zekerheid spoort te
weinig aan tot het accepteren
van nieuw werk. Het werkt meer
als bezemwagen die de achter-
blijvers definitief uit de wed-
strijd haalt, dan als servicesta-
tion van waaruit men met nieu-
we kracht en vaardigheden zich
weer op de arbeidsmarkt meldt.
Daarnaast heeft menig werkge-
ver te kampen met tal van regels
en administratieve verplichtin-
gen die het ondernemen soms
meer tot een last dan een lust
maken; naar schattingkomen al-
le administratieve verplichtin-
gen neer op een totale kosten-
post van circa 13 miljard gulden.
Wat de werkgeversorganisaties
willen is een remedie die vooral
leidt tot meer vraag naar arbeid
in de marktsector bij de bedrij-
ven. Loonkostenmatiging blijft
daarvoor een onontbeerlijk re-
cept waarvan de kracht ver-
sterkt wordt door een overheid
die zorgt voor minder belastin-
gen en sociale premies. Loonkos-
tenmatiging wil overigens niet
zeggen verlaging van de netto-
lonen. Elk procent dat we in de
komende periode qua loonkos-
tenontwikkeling achter kunnen
blijven bij de verwachte 2,5 pro-
cent prijsstijging levert 50.000
extra arbeidsjaren op. Weten we
een proces in werking te zetten
van deregulering in combinatie
met lastenverlichting, dan kun-
nen we volgens berekeningen,
gepubliceerd in het economen-
blad ESB, een groei van 150.000
banen per jaarverwachten. Er is
dus veel te winnen als we deze
weg gaan bewandelen. Voor de
langdurig werklozen van van-
daag de dag moeten er echter
extra maatregelen komen. De
werkgeversorganisaties lanceer-
den daarvoor het zogenaamde
vouchersysteem, intussen in de
media omgedoopt tot klussen-
bonnenplan. Een systeem van
fiscaal aftrekbare waardebon-
nen, waarmee opdrachtgevers,
particulieren bijvoorbeeld,
dienstverlening van langdurige
werklozen kunnen betalen. Voor
de werklozen zijn het tegen geld
inwisselbare bonnen. Het vou-
chersysteem is er op gericht weer
een markt van vraag en aanbod
tot stand te brengen voor het
soort werk, dat zichzelf uit de
markt geprijsd heeft.
ROERMOND H.A. Versteegh,

voorzitter Limburgse
Werkgevers Vereniging LWV

(Door redactie ingekort)

Schillebeeckx
In het Limburgs Dagblad van 21
oktober las ik dat de theoloog
Schillebeeckx tevreden is over
het boek van de paus, dat dezer
dagen verschenen is. Hij permit-
teert zich zelfs te zeggen: 'Koop
in godsnaam niet de nieuwe we-
reldkatechismus, maar koop dit
boek; hier heb je een getuigenis
van een gelovige. Het is toch wel
ongelooflijk hautain dat Schille-
beeckx meent ons te moeten
aansporen de nieuwe wereldka-
techismus niet te kopen. Geen
wonder: als je deze wereldkate-
chismus legt naast de standpun-
ten die Schillebeeckx de laatste
tientallen jaren verkondigd
heeft, dan blijkt al gauw hoe
vaak Schillebeeckx in tegen-
spraak is met wat wereldwijd
wordt aanvaard als inhoud van
het rooms-katholieke geloof.
Schillebeeckx weet altijd alles
beter en alles wordt in Neder-
land voor zoete koek geslikt,
want Schillebeeckx is toch de
nooit gekozen paus van de dave-
rend progressieve Nederlandse
katholieke kerk! Er kan op ker-
kelijk gebied niets gebeuren of
de media vragen Schillebeeckx
om zijn mening. De mening van
bisschoppen is niet belangrijk,
want Nederland draait om
Schillebeeckx. Kardinaal Al-
frink heeft daar 30 jaar geleden
een begin mee gemaakt en het
houdt nog steeds niet op. Heb-
ben we dan niet in de gaten dat
juistSchillebeeckxer de oorzaak
van is, dat de katholieken hier
zover zijn afgedreven van de we-
reldkerk? Schillebeeckx wil dat
blijkbaar per se zo houden, want
de wereldkatechismus mogen we
van hem niet kopen. Ik dacht dat
voor katholieken nog steeds vrij-
heid van informatie geldt. Geen
censuur, ook niet door Schille-
beeckx!
KERKRADE A.M.Th. Lakerveld

Uitzetting
Uit uw artikel op dinsdag 25 ok- ■tober blijkt weer eens hoe krom '*en scheef de ministeries in Ne- r
derland werken. Vooral de uit- »
zetting van de heer Aboikonie, il
die op zon asociale manier ge- F
schiedde. Zijn eigen advocaat f.
werd op een onbeschofte manier fafgebekt door zogenaamde hoge p
ambtenaren van Justitie. In Ne- L
derland is men tegen de dood- f
straf, zegt men. Eerst gebruikt *'Justitie deze man voor inlichtin- |
gen en dan stuurt men hem als "
oud vuil zijn dood tegemoet. *
Waar bleven de protesten van de .
ministeries en onze koningin, die
wel gestuurd werden naar Sin-
gapore, toen daar een drugshan-
delaar ter dood werd veroor-
deeld? Hier in ons sociale Neder- f
land mag kennelijk wel iemand I
de dood insturen. '
HEERLEN J. Jagt
(Door redactie ingekort)

postbus :noo

Mega Limburg
Laat me niet lachen! Mega Lim-
burg maakt veel reclame om tot
energiebesparing te komen, on-
der meer door middel van de
nieuwe spaardouchekopactie.
Een prima idee! Wat schetst
mijn verbazing, dat ik een afwij-
zing krijg voor mijn toestel, dat
nota bene eigendom is van Mega
(wat een farce!). Conclusie:
'Energiebesparing', maar niet op
hun eigen warmwatertoestel!
NUTH Jack Caubo

Vrede
Met een paar handtekeningen
zetten moet het opeens vrede zijn
tussen Israël en Jordanië. Niets
mocht deze gebeurtenis versto-
ren. Achter de gepantserde om-
heining loeren de terreurgroepen
om elkaar als vanouds te besto-
ken. Arafat behoorde niet tot de
genodigden. Hoewel Arafat bin-
nenkort zijn Nobelprijs voor de
vrede gaat ophalen, ziet de we-
reld hem niet als de vredesapos-
tel van de toekomst. Daarvoor
zijn er te veel onschuldige
slachtoffers gevallen.
Net als in 1979 vervult Amerika
weer een hoofdrol. Dat landver-
ruilt zijn invloed èn zijn dollars
om eeuwige roem binnen te ha-
len of doen zij dat alleen maar
voor de lieve vrede? De vrede
tussen Jordanië en Israël is ge-
bouwd op een (moslimfunda-
mentalisme) van bloed en tra-
nen!
HEERLEN K. van Eijbergen
(Door redactie ingekort)

Kloof
De kloof tussen de burgers èri
het bestuur van de grensprovin-
cie Nederlands Limburg dreigt
steeds groter te worden. Enkele
van de 'spraakmakende splijt-
zwammen': - de Maasbrachter
'AVI-ZON', één klachtenbron; -
Symbiose: voorwerp van groep-
sneurose; - Middenlimburgse
grindgaten: van het water krijg
je een kater.
Ondanks dat alles (en nog meer)
zal men zo pretentieus zijn om
hoog te willen scoren bij de ver-
kiezingen voor de Provinciale
Staten in het voorjaar 1995. Men
heeft zich immers verontschul-
digd voor de 'tekortkomingen'!
Zo simpel werkt dat in ons dier-
baar oord. Vooral de ouderen
zullen er onderhand het hunne
van denken! Zij hebben hun
landzien veranderen en hoe!
ECHT dr. W. Heemskerk,

waterjurist

Recensie
Met enige verontwaardiging las
ik het artikel 'Uit de kunst' van
Jos Frusch in het Limburgs Dag-
blad van 27 oktober jl. Op sar-
castische wijze werd ingegaan
op het Bondsconcours van het
voorgaande weekeinde. Of-
schoon de aangebrachte voorzie-
ningen zeker niet uitmunten in
fraaie en technische hoogstand-
jes,werd het doel hiervan echter
wel ruimschoots bereikt. Op de
organisatie en de toewijding valt
in ieder geval niets aan te mer-
ken. Getuigen normaliter de re-
censies van Jos Frusch van
vakmanschap, deze keer heb ik
het vermoeden dat hij zich liet
leiden door de beoordelingsuit-
slag van zijn eigen club, te weten
fanfare St.-Jozef Buchten. Jam-
mer, dat Jos zo van slag raakte.
Ik als deelnemende muzikant
heb zijn aanmerkingen niet zo
ervaren! Om met de woorden
van Jos te spreken: 'Nee, geef mij
maar Leuken.
GELEEN Albert Siebert

Vliegverbod boven DSM
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Effect gezichtscompositie meestal onduidelijk

Verkrachter schrok van
tekening op beeldbuis

DOOR HANS LEBER

; [STERDAM - De recher-
;t : u?"s die hem verhoorden, von-_ het nogal meevallen, maar
t Verkrachter van een 20-jarige
a 'Uw uitKesteren schrok nogal
':ri,Vorïge week een composi-
-3 pening van zijn gezicht op

televisie verscheen: die leek
ekend. De man meldde zich

} r dagen later bij de politie.n arrestatie kon na de uitzen-
l§ van het Avro-programma
j>sporing Verzocht' slechts een

t estie van tijd zijn, verklaardei tater tegenover depolitie.

televisie leverde het
°P- Vlak voor de uitzending

1 vorige week maandag belde
Verkrachter met de politie

jj Gelderland-Zuid. Hij zei,
lat hij de aankondiging van
°nderwerp op Teletekst hadezen, dat hij zichzelf zou aan-

'en als men afzag van de be-
van zijn zaak in het

evisieprogramma. „Ik moet er
Dr boeten en niemand anders,"
3rden de kijkers. De officier
1 Justitie besloot niet alleen
Ultzending te laten doorgaan,ar liet ook de bandopname

? het telefoongesprek horen.
® hij zich wil aangeven, had
dat ook vóór het programmanen doen," was diens argu-
nt in de studio.

I verkrachtings-
* gaat de geschiedenis in als

een doorslaand succes voor de
compositietekening. Maar zelf
gaf de dader (hij bekende direct)
te kennen dat niet alleen de te-
kening, maar ook'andere gede-
tailleerde gegevens over hem die
in de tv-uitzending bekend wer-
den gemaakt tot zijn ontmaske-
ring hadden geleid. Door dat
alles kon het gewoonweg niet
lang meer duren eer hij door de
mand zou vallen.

Emoties
Hoe moeilijk doorgaans het ef-
fect van een compositietekening
of -foto is te meten, blijkt ook uit
het door de politie gepresenteer-
de 'succespercentage. Van de
recherche-onderzoeken waarbij
een dergelijke afbeelding werd
gebruikt, zou tussen de 10 en 20
.procent (mede) dankzij de com-
positie zijn opgelost.
In het fragiele spel tussen ener-
zijds de tekenaar of fotosamen-
steller en anderzijds de slachtof-
fers en getuigenkomt nogal eens
een afbeelding tevoorschijn die
afwijkt van de realiteit. Volgens
de Gelderse politiewoordvoerder
P. Versteegt is het verkrach-
tingsslachtoffer uit Kesteren
mede in staat geweest een goede
tekening te laten maken doordat
zij zes uur lang met de man in
een auto heeft gezeten, waarin
hij haar ontvoerde en misbruik-
te. „De enorme emoties van het
slachtoffer vormen bij het sa-
menstellen van een compositie-
tekening of -foto vaak een pro-

bleem. Ten tijde van het misdrijf
zijn veel slachtoffers als gevolg
van die emoties niet in staat het
gezicht van de dader of daders
goed waar te nemen. Zeker als
het allemaal heel snel gaat."

Jan Jeronimusis namens de Cen-
trale Recherche Informatiedienst
betrokken bij de samenstelling
van het Avro-programma 'Op-
sporingVerzocht. Hij acht gede-
gen wetenschappelijk onderzoek
naar het effect en de kwaliteit
van de teken- en fotocomposities
nuttig. „We weten er eigenlijk te
weinig van. Zo is er alleen al de
vraag of jeeen tekening dan wel
een foto moet samenstellen. Een
tekening heeft gelaatstrekken,zon compositiefoto niet. Die is
veel meer voor interpretatie vat-
baar."

Wel stelt Jeronimus dat de tech-
niek van de samengestelde foto's
in enkele jarentijd danig is ver-
beterd. „We werken bij de CRI
nu met het CD-Fit portable-sys-
teem, waarmee we met een com-
puter allerlei gezichten kunnen
samenstellen. Vroeger hadden
we koffertjes met foto-repen van
verschillende delen van het ge-
zicht. Daarbij was het onder-
meer een probleem om de haar-
dracht een beetje in het mode-
beeld te houden. Ook de kapsels
van niet-Nederlanders vormden
nog wel eens een probleem."

Nu nog rukken CRI-mensen uit
met CD-Fit onder de arm om

overal in het land-assistentie te
verlenen. In de toekomst zullen
alle 25 politieregio's over een ei-
gen systeem beschikken. Toch
kiezen ze bijvoorbeeld in Gel-
derland-Zuid standaard voor
een tekenaar. Woordvoerder

Versteegt: „Omdat we vinden
dat een tekening meer tot uit-
drukkingbrengt. Jekunt dewal-
len onder de ogen wat meer
aanzetten, dat soort dingen. Een
compositiefoto is harder, stati-
scher."

# Compositietekeningen die regelmatig door de politie
worden gepubliceerd, wijken vaak af. In dit geval leek
de tekening zo goed, dat de dader zichzelf aangaf. Foto: gpd

Onbekendheid belangrijke oorzaak achteruitgang

Steeds meer inheemse
zoogdieren bedreigd

-^gnonze redactie binnenland
j-LYSTAD - Van de 69 soorten
oeemse zoogdieren worden 26
rten in meer of mindere mate

a
,r<%d in het voortbestaan,
.^blijkt uit de zogeheten Rode
>: van bedreigde zoogdieren

J^ederland, opgesteld door de
i van Zoogdierkunde

(VZZ).
ft

ae meeste gevallen gaat het
relatief onbekende soorten.

.hjst is gisteren in Lelystad
g rese nteerd door het ministe-
s Van Landbouw, Natuurbe-
L en Visserij. Hoewel op tal
,£ Plaatsen in het land be-
talingsplannen worden uit-

erd, gaat het allesbehalve
ier met het Nederlandse zoog-

>oi-+ St in totaal dertig
dieren. De VZZ rang-

Kt ze in vier categorieën, va-

riërend van ernstig bedreigd tot
gevoelig. Vier van de 30 soorten
zijn recent uitgestorven (otter,
tuimelaar en twee vleermuis-
soorten).
De meeste dieren die op derode
lijst voorkomen zijn kleine, on-
opvallende soorten die 's nachts
actief zijn, zoals diverse soorten
vleermuizen en muizen. Maar
ook aaibare soorten zoals de das,
damhert, ree, bruinvis, zeehond,

edelhert, bever, boommarter en
het wild zwijn komen voor op de
lijst.

Voor negen van de genoemde
soorten draagt Nederland een
internationale verantwoordelijk-
heid. Het betreft hier ondersoor-
ten die alleen in Nederland of
omstreken voorkomen (hamster,
noordsewoelmuis en bruinvis) of
soorten die internationaal wor-

den bedreigd (vleermuizen en
hazelmuis).
Volgens de VZZ is de relatieve
onbekendheid van veel zoogdie-
ren een belangrijke reden voor
de achteruitgang. Door hun
schuwe levenswijze zijn mensen
,dch niet bewust van hun aanwe-
zigheid en houden ze geen reke-
ning met de dieren. Het renove-
ren van huizen ontneemt vleer-
muizen hun kraamplaats. Het

aanleggen van wegen beperkt
het leefgebied van dassen en
egels. Het beschoeien van oevers
ontneemt woelratten en zeldza-
me muizen hun hol. Het omhak-
ken van bomen kost vleermui-
zen, eekhoorns en boommarters
hun huis. Onbewust zijn we be-
zig de zoogdierfauna in Neder-
land te decimeren, aldus de VZZ.
Het samenstellen van rode lijs-
ten wint in kringen van natuur-,
beschermers aan populariteit.
Het wordt gezien als een middel
om deernst van de situatie onder
de aandacht te brengen van een
breed publiek. Zo hanteert de
Vogelbescherming sinds 1986
een rode lijst van bedreigde vo-
gelsoorten. Daarop staan 56 vo-
gelsoorten vermeldt; circa een-
vijfde deel van het totale aantal
Nederlandse broedvogels. Ver-
der bestaat er ook een Europese
rode lijst.

Marije (5) ontwerpt
telefoonkaart PTT

Van onzecorrespondent

EMMER-COMPASCUUM - Wat
een telefoonkaart precies is, wist
ze tot voor kort niet. Evenmin
was de nu 5-jarige Marije Be-
rendsen uit Emmer-Compas-
cuum vertrouwd met telefoon-
cellen. Dat is nu echter allemaal
anders. Het meisje deed mee aan
een tekenwedstrijd van PTT Te-
lecom. Ze moest een telefoon-
kaart ontwerpen in het kader
van het Unicef-jaar van het ge-
zin. Uit 3.500 inzenders werden
vier winnaars gekozen. De jong-
ste winnaar was Marije.

Van de vier Unicef-telefoon-
kaarten wordt juist die van de

jonge Emmercompascuumse
hoogstwaarschijnlijk een felbe-
geerd object. De drie andere
kaarten - met een waarde van
25, 10 en 5 gulden - liggen overal
te koop. De telefoonkaart van
Marije - vijfronde figuren voor-
stellende een gezin - met een
waarde van één gulden is alleen
verkrijgbaar in het speciale ver-
zamelaarssetje van vier dat uit-
sluitend bij postkantoren te
koop is voor 45 gulden.

De overige kaarten verschijnen
in een oplage van anderhalf mil-
joen. Van het setje en dus van
Marijes telefoonkaart verschij-
nen slechts 15.000 exemplaren.
De algemene verwachting is dat
de waarde van het telefoon-

kaartje van Marije snel vele ma-
len hoger zal liggen dan de tele-
foonwaarde van een piek. Bij de
PTT bestaat die verwachting
ook. Daar spreken ze al van de
'Aardappeleters', terwijl ande-

ren inmiddels spreken over 'die
zeldzame Berendsen'.

Ook stond Marije oog in oog met
Unicef-ambassadeur Paul van
Vliet en drongen media-verte-
genwoordigers om een plaatje te
schieten van de jonge ontwerps-
ter. En passant belde Marije nog
even met Gerda Havertong van
Sesamstraat om te laten zien dat
ze echt met haar eigen kaart kon
bellen.

Naast een dagje Eftelling ont-
ving Marije ook een Unicef-spel
dat gebaseerd is op de vier win-
nende tekeningen en de overige
eervolle vermeldingen. Daarvan
zijn ook slechts zes exemplaren
gemaakt.

binnen/buitenland

DOOR ANKODE JONG 'Justitie lijkt verantwoordelijkheid op zich te nemen'

Onderzoek omgangsrecht
zorgt voor sprankje hoop

' HAAG - Verbazing, arg-n en een sprankje hoop wis-
-1 elkaar af in de reacties op
onderzoek dat Justitie heeft
BZegd naar problemen bij
DRigangsrecht. Al jaren sta-n schrijnende gevallen zich
waarbij niets terechtkomt
de omgangsregeling met

'eren na een echtscheiding.
3en zeer verbaasd dat staats-
etaris Schmitz zich ineens zo
resseert voor deze rest-
!P." zegt Marjo Smit van het
eet Begeleide Omgang (BEO)
trecht.
toezegging over het onder-

)k-c komt als het ware uit de
3m!t vallen. Stichtingen als
je- ize Vaders en Kind en Om-
it- Ssrecht lopen de deur al ja-
ie, Plat in Den Haag. De ene
;e- le volgt de andere op,
,at zijn vol geschreven
ier Gemaal met dezelfde bood-
ge 'P: de omgangsregelingdeugt
e. " Vaders (en ook moeders)
d- en hun kinderen niet te zien
kt ,at één van de ouders dwars
n- rechterlijke uitspraak of
ds ■

Marjo Smit van het project BEO
vecht al jaren voor het voortbe-
staan van deze succesvolle me-
thode van bemiddeling en bege-
leiding bij omgang. Na vier jaar
moet BEO straks stoppen. Het
geld is op. „Al die tijd zijn we
genegeerd. Justitie zei: 'het is
niet onze verantwoordelijkheid,
ga maar naar het ministerie van
VWS.' En WVS zei: 'dat is een
zaak van Justitie, daar branden
wij de vingers niet aan.' En de
kinderen zijn de dupe." Ze ver-
wijst ook naar goede omgangs-
projecten in Groningen en Leeu-
warden, die vaak alna twee jaar
struikeldenover geldgebrek.

Smit put hoop uit het aangekon-
digde onderzoek. „Misschien be-

tekent dit dat Justitie toch ein-
delijk haar verantwoordelijk-
heid op zich neemt." Ondertus-
sen ontmoet ze huilende ouders,
die BEO wel zelf zouden willen
financieren, als het maar door
gaat. Jaarlijks helpen Smit en
haar vrijwilligers 80 tot 85 kin-
deren. Tussenpersonen halen de
kinderen op en brengen ze ook
weer terug bij de moeder of de
vader.
Veel uitzichtlozer is de situatie
van 1.400 vaders en hun kinde-
ren, aangesloten bij de stichting
Dwaze Vaders. Officieel noemt
de stichting het onderzoek „een
doorbraak", maar voorzitter
Tjerk Bakker is niet enthousiast.
„Een doorbraak noem ik als va-
der en kind elkaar weer zien. Ze

trekken een jaarvoor dit onder-
zoek uit. Ik moet vaders nu zeg-
gen 'ze zijn wakker geworden
daar in Den Haag, maar het
duurt nog wel een jaar of ander-
half voor je contact hebt met je
kind."

De stichting Kind en Omgangs-
recht ziet in het onderzoek niet
meer dan een kleine tegemoetko-
ming. Jaren tevergeefs aandacht
vragen hebben voorzitter J. van
Eersel voorzichtig gemaakt. „In
ben bang dat het voor ons en
voor elk kind verloren tijd is."
Toch werkt de stichting graag
mee. „Het is beter vliegen te
vangen met stroop dan dekat te-
gen de haren in strijken." Zijn
verwachtingen zijn niet hoog.

„Hoge verwachtingen, die heb-
ben we niet meer." Ondoordacht

Het PvdA-plan om afgewe-
zen asielzoekers simpelweg
op straat te zetten, doet
buitengewoon ondoordacht
aan. Het gaat hier om dui-
zenden mensen, die op deze
manier gemakkelijk in de ille-
galiteit kunnen verdwijnen.
Daar zitten ze zonder midde-
len van bestaan en worden
dan gedwongen via allerlei

obscure activiteiten in hun onderhoud te voorzien. Kleine of grote
criminaliteit kan daar gemakkelijk onderdeel van uit gaan maken.
In het gunstigste geval zijn deze illegalen aangewezen op hulp
van een veertigtal, vaak door de overheid gesubsidieerde, organi-
saties. In Limburg trekken het Missionair Centrum te Heerlen en
enkele kloosters zich hun lot aan.

Er zit echter ook nog een medisch aspect aan deze zaak. Juist
gisteren maakte de TBC-vereniging bekend dat steeds meer asiel-
zoekers, die met tuberculose zijn besmet, zoekraken en in de illega-
liteit verdwijnen. Zij vormen een gevaar voor hun omgeving. Wat
voor tbc geldt, kan ook voor andere gevaarlijke besmettelijke ziek-
ten van toepassing zijn.
Staatssecretaris Schmitz van Justitie heeft donderdag in de Kamer
moeten toegeven niet te weten waar een groot deel van de afge-
wezen asielzoekers uit de twee nieuwe aanmeldcentra in Zevenaar
en Rijsbergen blijft. Nogal beschamend voor deze bewindsvrou-
we. Een deel van de afgewezenen wordt volgens Schmitz naar
de grens begeleid. Anderen vertrekken vrijwillig. Of die ook werke-
lijk het land verlaten weet de staatssecretaris evenmin.

Het zou daarom veel beter zijn als Nederland bereid is geld uit
te trekken om afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers naar
hun eigen land te laten terugkeren. Het gaat hier vooral om bui-
tenlanders zonder papieren, die niet terug kunnen omdat hun
vaderland hen niet accepteert. Die landen moeten financiële bijdra-
gen krijgen voor opvang van repatrianten en voor het creëren van
werkgelegenheid.
Andere maatregelen zijn eveneens denkbaar, zoals het koppelen
van handelsovereenkomsten met die landen aan verplichte terugna-
me van asielvragers, een straf- en beloningssysteem. Een (ontwikke-
lings)staat die geen mensen opneemt, ontvangt minder financiële
hulp, een natie die dat wel doet, krijgt meer. In ieder geval dient
met enige klem te worden voorkomen dat deze mensen de kans
krijgen in de illegaliteit onder te duiken.

P.S.

Onverklaarbaar
Kamerlid Boris Dittrich van D66
- sinds mei in de kamer - is zelf
verbaasd dat de Tweede Kamer
nu pas over deze problemen
spreekt, terwijl die toch jaren
bekend zijn. „Dat zoiets moet af-
hangen van de agenda (de kwes-
tie werd aangesneden bij de
behandeling van het wetsvoor-
stel over familierecht, red), daar
heb ik ook geen verklaring
voor." Hij drong er in het debat
op aan de oplossingen in kaart te
brengen, niet de problemen.
„Die zijn op een achternamiddag
wel op een rij te zetten."

Marjo Smit van BEO heeft de
stille hoop dat haar project mis-
schien toch kan doorgaan, ten-
minste zolang het onderzoek
duurt. „Ik hoop ontzettend dat
deze kinderen nu eindelijk als
probleemgroep worden erkend."
Soms zeggen mensen tegen haar:
„Hou er nou toch mee op. Dit is
niet trendgevoelig, ga door met
zwerfkinderen, dan vind je over-
al gehoor."

Snelwegsurveillanten
zijn 's nachts nog lang

geen boevenvangers
DRIEBERGEN - Vriendelijk
zijn ze en zeer beleefd, de nach-
telijke surveillanten van het
korps landelijke politiediensten.
Ze gaan er vanuit dat 98 procent
van de nachtelijke weggebrui-
kers niet crimineel is. Als ze een
auto tot stoppen hebben ge-
maand, stappen ze er zonder
speciale voorzorgen op af. Ver-
keersovertreders hebben vooral
hun aandacht, het pakken van
criminelen lijkt nog ver weg.

Minister Sorgdrager van Justitie
lanceerde afgelopen week het
idee de nachtelijke patrouilles
op snelwegen te intensiveren.
Want 's nachts zijn er allerhande
criminelen op pad, weet zij. Er is
illegaal vervoer van afval, mest
of gestolen auto's. De verlaten
parkeerplaatsen zijn in toene-
mende mate broeinesten van
drugshandel en prostitutie of ze
dienen als verzamelpunt voor il-
legale werknemers.
In de nacht van maandag op
dinsdag scheurt een witte wagen
met rode en blauwe strepen met
200 kilometer per uur achter een
snelheidsovertreder aan. De
agenten Klaas Kos en Jack
Koetsveld passeren de auto en
met 'stop politie' dwingen zij de
bestuurder naar een benzinesta-
tion. Kos stapt uit en vraagt
vriendelijk naar het rijbewijs.
Koetsveld controleert via de
meldkamer de gegevens. De pa-
pieren blijken in orde, een bon
bezegelt de ontmoeting, en derit
gaat verder over de A2richting
Amsterdam. Bij de afslag rich-
ting Almere staan twee mannen
gevaarlijk dicht langs de rijstro-
ken de band van hun auto te
wisselen. Kos en Koetsveld hel-
pen een handje.

„Het hadden in beide gevallen
gevaarlijke criminelen kunnen
zijn, ja," beaamt Koetsveld.
„Toch zijn we ook voorzichtig,"

aldus Kos. „We houden elkaar in
de gaten. Maar het is waar. We
benaderen die mensen niet zoals
de collega's dat in een stad als
Rotterdam doen. Schijnwerper
erop, maatje dekt maatje, be-
stuurder de auto uit, controleren
of de achterklep dicht is." Het
gros van de mensen is niet crimi-
neel, weten Kos en Koetsveld.
Hun benadering vinden zij dan
ook verantwoord.
Het imago van wat vroeger de
AVD (Algemene Verkeersdienst)
werd genoemd, beter bekend als
de 'witte muizen', is ronduit
vriendelijk en behulpzaam. Be-
trapte snelheidsovertredersvoel-
den zich hooguit verslagen door
deflitsende Porsches. „Dat beeld
bestaat nog steeds. Ze zien ons
niet als boevenvangers," aldus
Koetsveld.
Dan moet er veel veranderen.
Het korps signaleert en weet uit
meldingen dat naar schatting
een vijfde van de illegale trans-
porten in de nachtelijke uren de
weg op gaat, dat nu en dan de
handel levendig is in een schaars
verlicht parkeervak, en dat
vrachtwagenchauffeurs liever de
Rijtijdenwet overtreden dan hun
rust te nemen op parkeerplekken
die ze als onveilig zien.
Als het korps de taak krijgt die
Sorgdrager het graag zou zien
uitvoeren, dan moeten aanzien-
lijk meer koppels de snelwegen
van de Randstad en de rest van
het land 'dekken. „Twee auto's
in onze driehoek zijn druppels
op een gloeiende plaat. Overdag
bijvoorbeeld rijden er door het
hele land vijfendertig."
Kos: „Nu hebben we meer een
soort brandweerfunctie: we krij-
gen een seintje van de meldka-
mer en gaan erop af." Wat Sorg-
drager wil, is volgens het korps
alleen mogelijk met 250 mensen
erbij. „Als ze willen dat we echt
op jacht gaan, is een andere
werkwijze nodig."
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(ADVERTENTIE)

Zondag 6 november van 11.00 tot 17.00 uur

Snuffelen!
Honderden stuks restanten exclusieve en actuele ledermode

uit al onze filialen a.s. zondag verzameld in ons filiaal te
Valkenburg

Reinaldstraat 42 04406-16007
Wees er op tijd bij!

Dan heeft u de meeste kans datuw maat er nog is.
BETALEN *■ .«^ Dames en heren

MOGELIJK MET KIU parka's, motorjassen,
CONTANT ' 'JT pilotjacks enz. enz.
CHEQUES _ . , ALLES VAN UITSTE.

pincodeof \tjLmt-~jL kehdi^tbi
CREDITCARD U^<A4l^o4^**C *NJ^T

AWTIfr1 JAARGARANTIE

Zaterdag 5 november 1994 #5

(ADVERTENTIE)

Geopend: maandag 13.00-17.00 uur
Di. t/m zat. 10.00 - 17.00 uur [
Donderdag 17.00 - 21.00 uur «j

Jimbuf js dagt l
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<2piccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank: 1035100
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, inkleine 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
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties ondernummer: ’ 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 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandag t/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 dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: Cetwco SummoScanner) D930

Mededelingen
'■'■' ■- ■: ■ '■■'■ ■■■ "■■ -:--- ■■■■■ ■■■■ ■■'■'■ ■ V^' ::--:- |- n ~| :--: :i'|| ui-

INSTITUUT DE PAUW IN LISSE VERZORGT:
Cursus spreken zonder stotteren

Alles geprobeerd? Niets heeft geholpen? ledereenkan
zich nü van hetstotteren bevrijden d.m.v. 12-daagse

intensieve cursus, geleid door ex-stotteraar i.s.m. arts.
Info: S 02521-12326 of

Postbus 360,2160 AJ Lisse.
Bel gerust; wij nemen alle tijd voor U.

Gezocht GETUIGEN van
aanrijding in Burg. Lem-
mensstr. te Geleen t.o. tri--
tuur "Nico" d.d. 6-8-94. Ge-
lieve te bellen 046-749645.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Feesten/Partijen
Uitgebreide luxe BRUIDS-
REPORTAGE mcl. room-
kleurige Rolls Roys Silver-
shadow II ’1.495,-. Foto-
studioBindels. S 045-313775.

EVanavond 20.30u—————————————
Ruilen of

huilen?
P Kijk'Wie-o-Wie'

Personeel aangeboden
Een complete financiële
DIENSTVERLENING mcl.
verzorging van gehele admi-
nistratie (o.a. salarisadm.,
jaarreking en belastingaan-
gifte). ~ 04457-3667.
JONGEMAN 29 jaar zoekt
werk, verkopersport, op-
maakmedewerker krant,
koerier, i.b.v. rijbew., buit. g.
prob. Br.o.nr. B-06161, Lim-'
burgs Dagblad, Postbus.'
2610, 6401 DC Heerlen. |'

Representatieve enthou-
siaste DAME, 30 jr. Ervaring
met verkoop drogisterij en
diploma. Wil graag aan de
slag als verkoopster, partti-
me in drogisterij, mode of
schoenenbranche, omg. Hrl.
Br.o.nr. B-06156, LD., P.
bus 2610, 6401 DCHrI.

WERKSTER biedt zich aan
voor enkele uren, ook strijk-
werk. Tel. 045-354556.

U1111.M.—.■■■P1.M1.MMM.1.1.."..!.;. „,,.,,,~,,,,,,,„,,.,,,,,,,,,.,,,„._, ,
Personeel gevraagd

Diversen personeel

A Happy Mmd is a joy for ever!
Spreekt dit u aan en zoekt u een baan die erbij past? Dan is

dit uwkans!
Wijzijn een jong en snelgroeiend bedrijf op het gebied

van de Financiële Dienstverlening met voldoende
doorgroeimogelijkheden. In verband met grote expansie

vragen wij landelijk:

Salespromotors
Na een gedegen interne opleiding gaat u, op door ons
versterkt adressenmateriaal aan hetwerk. U adviseert

potentiële cliënten in uwregio op het gebied van de
financiële dienstverlening met als doel de verkoop van

onze producten., Inkomensindicatie: ’ 50.000,- tot ’ 100.000,- of hoger!

Deze functie is ook part-time (12 of 20 uur) in te vullen.
Inkomensindicatie: ’ 20.000,- tot ’ 50.000,- of hoger!

Voor bovenstaande functie denkenwij aan ambitieuze
mensen met een opleiding op HAVO-niveau, die het

leggenvan contacten op alle niveaus in de vingershebben.
Herkent u uzelf hierin en bent u tussen 25-40 jaar,

representatief en i.b.v. een auto, telefoon en de nodige durf
en tact? Dan nodigen wij u uit schriftelijk te solliciteren vóór

11 november a.s. Uwbrief met CV. kunt u richten aan:
Happy Service Verzekeringen NV

Postbus 233, 3990 GA Houten.

Tekenaars v/m
Leidingenregistratie

' voor zowel analoog als digitaal tekenwerk. Alle disciplines
Werkvoorbereiders v/m
Gas, Water, Elektra, CAI

moet zelfstandig kunnen projecteren,
maken van netberekeningen, calculaties etc.
Werkvoorbereiders v/m

Telecommunicatie
met kennis van KANVAS (gecert.)

Ervaring en bereid zijn tot detachering is een pré.

Controlec T & L B.V.
De Koumen 82 a, 6433 XE Hoensbroek,

t.a.v. dhr. C.N. Dijkstra.
VERKOPERS(STERS) ge-
vraagd voor de verkoop van
onderhoudsprodukten in
Vlaams België. Inl. 045-
-232130.

Mode juwelen CABOU-
CHOU. Het is nu een gun-
stige tijd om bij te verdienen
met verkoop van mode ju-
welen. 045-426061.

Limburgs Dagblad
zoekt voor SIMPELVELD een

Controleur
voor werkzaamheden in de ochtendtussen 6.00 en 7.00
uur, i.b.v. auto en telefoon. Woonachtig in Simpelveld.

Inl. Limburgs dagbladL Consten
In de Cramer 37,6411 RS Heerlen. Telef. 045-739330.

AHA studio 2 zoekt
een meewerkend voorman

met ruime ervaring als interieurbouwer welke beschikt
over leidinggevende capaciteiten

Geboden wordt een full-time baan met prettige
werkomstandigheden en een goede salariëring

Schriftelijke reakties kunt u sturen aan:
AHA Studio 2

t.a.v. Dhr. R. Mentzen
Het Rondeel 4

6219PG Maastricht
Zonder ervaring is hetonnodig te reageren.

Peuterspeelzaal de Padde-
stoel in Brunssum zkt. met
spoed een vrijwilliger als
PENNINGNMEESTER m/v.
Br.o.nr. B-06157, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Zoekt u full- of part-time
werk waar u uw tijd zelf kunt
indelen tegen zeer goede
VERDIENSTEN?! . Telefoon:
04750-30311.
Gezocht leuke OPA en Oma
uit goed milieu die met mij,
meisje van 4 jr. gezellige
dingen wil ondernemen. Br.o.
nr. B-06160, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Spoed!!! Nette vriendelijke
VERKOOPSTER gevraagd
voor zaak in Kerkrade, 5 uur
per week. Voorkeur gaat uit
naar iemand die ervaring
heeft in bedieningszaak.
Schrijf een kort briefje met
foto. Tev. nette hulp in de
huishouding gevr. voor 4 uur.
Br.o.nr. B-06163, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Gevr. part-time VERKOOP-
STER voor slagerij omgev.
Geleen. Inl. 046-334317.

Word RIJINSTRUCTEUR
(M/V). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling, uitda-
ging. Veel vraag naar autorij-
instructeurs en motorrij-in-
structeurs, bromfietsinstruc-
teurs en rijinstructeurs voor
vrachtauto- autobus- of
aanhangwagenrijbewijs. Met
het begeerde erkende Ka-
derschooldiploma mag u
(zelfs zonder midden-
standsdiploma) vrij een rij-
school beginnen. Na vijf
maanden kunt u al eigen
baas zijn (fulltime of parttime)
of een leuke vaste baan
hebben. Binnenkort starten
overal in het land de nieuwe
opleidingen. Meer weten?
Bel dan voor 21.00 uur voor
gratis fraaie studiegids De
Kaderschool: 04998-99425
of 043-259550.
Gevraagd runder- en VAR-
KENSUITBEENDER + kan-
ters voor directe indiensttre-
ding. Telef. 04990-72646.
Ervaren OPPAS gevraagd
in omgeving Brunssum voor
3 kinderen (4, 10 en 12 jr.),
plm. 3 middagen per week.
Reacties: Br.o.nr. B-06167,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Horeca personeel
Horecacentrum vraagt:

Keukenmedewerker m/v
voor enkele uren in weekend. Na een inwerkperiode wordt

toekomstperspectief geboden. Enige ervaring gewenst.
Inlichtingen 046-379297 na 12.00 uur.

Hotel Café Restaurant Wilhelmina
vraagt voor hetrestaurant

een ervaren serveerster
voor plm. 25 uur. Akerstraat 166,6466HP, Kerkrade.

Telef. 045-413823.
Cafetaria Oud Weiten te
Heerlen zkt. 2 MEDEWER-
KERS voor het cafetaria die
ook in het weekend willen
werken. Tel. 045-716910.
Gevr. MEDEWERKSTERS (
18 jr.), vast dienstverband,
voor maaltijden in te pakken.
Tel. 045-457845.

De Peppermill vraagt POR-'
TIER. Liefst met ervaring.
Tevens jongens gevr. voor
diverse werkzaamheden.
Persoonlijk aanmelden na
telef. afspr. 045-415794.
Cafetaria Avie zoekt ervaren
FRITUREHULP. Tel. 045-
-323171.

Uitzendbureaus

Uitzendbureau Start
heeft werkvoor:

Produktiemedewerkers
Voor diverse bedrijven in de omgeving van Heerlen zijn wij

op zoek naar produktiemedewerkers. Leeftijd 18-35 jr.
Vereist zijn een LBO-opleiding, bereidheid om in 2-, 3- of s-

ploegendienst te werken en een goede motivatie. Daar-
naast is ook een goede Nederlandse spreekvaardigheid

vereist. Eigen vervoer is noodzakelijk.
MTS-ers W of E

Voor een relatie in Heerlen zoeken wij 2 MTS-ers W of E,
met enigeervaring in CAD of werkvoorbereiding. Deze

vacature biedt uitzicht op een vaste baan.
Verpleegkundige-A

Voor diverserelaties zijn wij op zoek naarA-verpleeg-
kundigen, voor verschillende functies. Bij voorkeur met
enige werkervaring. Het betreft zowel full-time als part-

timevacatures voor langeretijd

Basis-arts
Met spoed zijn wij op zoek naar gediplomeerd HBO-V

verpleegkundigen en basisartsen met ervaring. Werk is
voor lagere tijd.

Sta je nog niet bij ons ingeschreven, en voldoe je aan de
genoemde eisen?Kom dan zo snel mogelijk langs op onze

vestiging!
Uitzendbureau Start

Passage 42,6411 JT Heerlen. 045-711001.
Kelly Uitzendburo in Heerlen

is op zoek naar een
Magazijnmedewerker

Voor een grote vishandel zoeken wij een gemotiveerde
magazijnmedewerker die stevig mee wil aanpakken. Voor
deze functie is een rijbewijs B noodzakelijk en u moet be-
reid zijn om op afwisselende tijden te werken.

Cafetariahulp
Voor een moderne cafetaria in Heerlen zijn wij op zoek
naar een representatieve persoon van 18 tot en met 20 jaar
die all-round werkzaamheden wil verrichten in een cafeta-
ria. De werktijden zijn ontzettend gunstig en er heerst een
leuke werksfeer.

Diversen
Verder zijn wij altijd op zoek naar gemotiveerde produktie-
medewerkers, constructiebankwerkers, draaiers/frezers,
loodgieters en montagemedewerkers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kelly
Uitzendburo Heerlen, Dr. Poelsstraat 21. Tel. 045-717131.

Technisch personeel
A. LAMBERTS rolluiken/zonweringen

Lindelaufer Gewande 21,6367 AZ Voerendaalvraagt
rolluiken/zonweringsmonteur

voor directe indiensttreding (fulltime).
Langdurige ervaring vereist.

Telef. afspr. 045-752416 of 045-750598 of schrift, soll.

Chauffeurs
Gevr. CHAUFFEUR met
chauffeursdiploma. Leeftijd
tussen 25 en 30 jaar. Voor
het laden en lossen van ba-
len meel (25 kg) voor bakke-
rijen in Nederland en België.
Dienstverlening voor 38 uur/
week. Uw schriftelijke reac-
ties vóór 21 november a.s.
naar De Groote Molen N.V.,
Koolmijn Limburg Maaslaan
1, te Maasmechelen België,
t.a.v. Dhr. O. Moens.

Gevr. part-time WEEKEND-.
CHAUFFEUR voor taxibe-
drijf. Pers. melden Maas-
trichterstr. 155,Brunssum.

City Tax Kerkrade BV zoekt
nog enkele nette parttime
CHAUFFEURS. Soll. na tel.
afpsr. 045-452323. S.v.p.
bellen van ma t/m vrij van
9.00-17.00 uur

Medisch pers.
FYSIOTHERAPEUT mTv
gezocht voor praktijk in
Duitsland, plm. 40 uur, 30
min. v.a. grens. Bellen tot
17.00 uur telef. 045-442354,
na 17.00 uur 045-719895.

Piccolo's in het Limburgs.
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huish.pers7Qppas
Ik zoek een leuke spontane
OPPAS voor mijn 2 kind. (7-
-12 jr.) Ifst. omg. Voerendaal.
Tel. 045-753219 na 19uur.
Gevr. huishoudelijke HULP
voor 1x p. week, plm. 4 u. te
Heerlerheide. 045-227183.
Nette OPPAS gevr. voor 2
kinderen (8 en 2 jaar),
wisselende tijden. Reacties
tel. 045-708985, na 19.00
uur en op zondag.

Winkelpers.
VERKOOPSTER vöör sIËT
gerij, Ift. 16-20 jaar, 12-20
uur per week. Je eigen sla-
ger Houtvast, Stationstr. 4,
Schinnen. Tel. 04493-1304.

Albert Heijn Sittard vraagt
MEDEWERKERS m/v voor
overdag. Leeft. 16-18 jr.
Schrift, soll. Albert Heijn,
Walstr. 71, 6131 CV Sittard t.
a.v. Mevr. Noordeloos.

Geldzaken
20% RENDEMENT, duur 1
jaar, inleg va. ’2.500,-. Info
04749-3835.
20% RENDEMENT bij deel-
name in kleinschalige on-
roerend-goed-projekten in
Nederland. Bel voor info of
brochure!! S 043-216509. Lo-
kaal Beheer o.g.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
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Openingstijden: jf
Maandag 13.00 - 18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur.

Za. 9.30 -17.00 uur. Donderdag koopavond. I
é

In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen Telefoon 045 - 754200 _
i . i .... ..^ ' iWinkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,

Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.
Spoor kantoormachines, Bocholtz. Telef. 045-443961.

KassaKassaKassaKassa.
Ook: kassa aan PC of PC i.p.
v. kassa. Kassa's klein of
groot. Nieuw of occ. Keuze
uit 500 stuks v.a. ’250,-
-excl. BTW/ml. Koop, huur,
leasing. Roltex, ALLES voor
winkel & kantoor. Daelder-
weg 25, bedr.terrein Horsel
Nuth. Tel. 045-242880. Fax:
045-241690. Open ma.-vr.,
8.30-17.30 u. Do. tot 21.00 u.

Canon
A3O cartridges, ’ 150,- excl.

BTW. Kantoormachines,
Verstegen. _■ 04492-2531.

Te koop Philips VIDEO-
WRITER Wordprocessor,
tekstverwer., beeldscherm
en printer in een apparaat,

’ 500,-. 046-335934.

I
Kerstmis

AMORICA'S te k. grootte
1.50 m. tot 2 m. Telef. 04404-
-1476.
Te koop partij KERSTBO-
MEN groot en klein. Tele-
foon: 04743-1723.
Te koop KERSTBOMEN Pi-
cea Abies, lengte tot 2 m.,
’3,50 per stuk. Tel. 04766-
-1564 na 18.00uur.
Te koop KERSTBOMEN,
Omorica, alle maten, tot
ruim 3 mtr. ~ 04765-2747.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. s 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

Sinterklaas
Te koop Sinterklaas en
Zwarte Pieten PAK, i.z.g.st.
Inl.: 04492-2260 of3105.

Transacties
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.
LUXEMBURG: te koop/te Ihuur diverse cafés/restau-
rants/hotels. Inl. Ned. S 04977
-84473/Lux. 00-35.2402-332.
Te koop SOFTIJSMACHINE
merk electro Freeze, water-
gekoeld, bwj. '90, 100% ge-
bruiksklaar, vaste pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-228888.
FINANCIERDER gez. (plm.
1,75 ton) voor het inrichten
en op starten van Parenclub,
nabij Aken. Min. verwachte
omzet p.jr. DM 750.000 en
meer. Br.o.nr. B-06169,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. KI.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. h.w. terr.,
tekkels, Tib. terr., Shi-Tzu's,
poedels, Jack Russels. Wa-
lem 11A. Schin op Geul.
04459-1237/3097.
Perzische KITTENS, sha-
ded silver en Chinchilla, wit,
met stamb. ~ 04492-5372.
Te k. BERNER-SENNEN-
PUPS met stamb. van HD-
vrije ouders. 08866-248».
BERNER-SENNENPUPS
te k. van HD-vrije ouders
met stamb., ingeënt, ontw.
Tel. 04254-2709.
Te koop prachtige Golden
RETRIEVERPUPS. Telef.
04923-62960.
Te k. gevraagd NEW
FOUNDLANDER, reu, kleur
zwart, plusm. 2 jr. oud. Tel.
043-638453.
Te k. grote GEELKUIFKA-
KATOE, 16 weken oud;,
pracht Rozella's ’4O,- p.st.;
handtamme parkietjes v.a.
’12,50; Chinchilla's v.a.

’ 35,-, verschillende kleur-
mutaties. Dierenspeciaal-
zaak Joke, Kasteellaan 106,
Heerlen, ~ 045-726176.
Te koop Puppies KEES-
HONDJES, 2 wkn. oud, pr.

’ 450,-. Telef. 045-319333.
Te koop MALTEZERPUPS
met stamb. voll. ingeënt, van
part. Telef.: 04104-74303.
Compl. AQUARIUM weg.
verhuizing, ’200,-. Telef.
045-224502.
Te k. nest BOERENFOXEN
en Shetland hengst-veulen
kl. vos, prijs ’250,-. Telef.
04754-81549.
Te koop gevraagd KAMER-
KENNEL reu. Telef. 045-
-319451.
Te koop prachtige DOBER-
MANN pups, kampioenafst.
ingeënt en ontwormd. Telef.
08866-3151.
Te k. nest. Mech. herders
PUPS, bijz. goede afstam.,
moeder politiehond 1,433
pnt., politie 2,472 pnt., re-
serve selectiekamp. Lim-
burg 473 pnt., vader Nero
keiharde hond gaat 1995
naar de keuring. W. Janssen,
Kan. v. Nuijsstr. 63, Schin-
veld. Tel. 045-253168.
Te koop jonge Golden RE-
TRIEVERS met stamboom, ■ingeënt. Tel. 04110-1313.
Te koop gestroomde
BOUVIERPUPS met stamb.,
gefokt op schoonheid en
kampioenschap. Mertens,
Montfort. Tel. 04744-1677.
Te koop Duitse staande
draadhaar PUPS. Telefoon
04990-75942.
Te k. Duitse HERDERPUPS,
met stamb. geënt, getatou-
eerd en ontw. _■ 045-751157.
Te k. Engelse gladharige
FOXTERRIERS, met stam-
boom, 04742-2209.
Te k. blonde BOUVIER-
PUPS, ingeënt en ontw.,
met stamb. ~ 04138-75767.
Franse ruwharige BASSET-:
en Beagle pups; lid rasver.
Tel. 04749-1291.
Heden VOGELSHOW St.
Geertruid, gemeenschaps-
huis. Open: 14.30-22.00 uur,
zondag 11.00-18.00 uur.
Verkoopklas aanwezig.

Muziek
Te k. digitale PIANO Yama-
ha YPPSO met nog 1 jr. fa-
brieksgarantie. 045-713813.
MENGPANEEL LEM 310
SE Alecis quadraverp, 2
boxen Peavy, 2 boxen RCS
580. Telef. 045-323665.
Te koop JBL PA-SYSTEEM
mcl. versterkers, kabels en
flightcases, 6 jaar oud, pr.

’ 6.900,-. Highlite Interna-
tional, Kissel 47, Heerlen,
telef. 045-729500. -
Te koop Pearl DRUMSTEL,
9-delig + alle toebeh., pr.n.o.
t.k. Tel. 045-270366.
Te koop mooie antieke
PIANO, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
045-271835.
VLEUGEL Rud. J. Bach,
zeer mooi, kl. zw. Tel. 045- ~~
465572, na 18.00 uur.

CBrcyfidicit/
't Ventje en 't Schatje

Bk» Mm

12'/2Joar getrouwd!!!!
van die twae.

Kon. Schutterij St. Lambertus Oirsbeek zoekt

Instructeur
voor klaroenkorps (1e Div.) op maandagavond

van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Tel, info 04492-3926 of 04492-1298.

SINTERKLAAS!!
Kadotip van de maand

Paiste bekken mcl. bekkentas, t-shirt en videobard
voor een prijs van ’ 349,-.

Kerkstraat 111a-b. Brunssum. Tel. 045-252615^
"Oberkramer- en dansorkest
De Mergellander Buben
zoekt een geëngageerd
TROMPETTIST voor optre-
dens in binnen- en buiten-
land. Uw telefonische reak-
ties: 04406-16347 of 045-
-750076"
Te k. SYNTHESIZER Korg
01WFD met flightcase, sa-
men’ 3.500,-. 046-521654.
Een fijne hobby voor de
lange wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch
orgel. Lessen gegeven door
gediplomeerd leraar. Inl. 045-
-322813.

Te koop wegens beëil
orkest: compl. zal
basinst., + drumstel.
045-712700.
Te k. div. koperen 0
INSTRUMENTEN, priv^
len z.g.a.n. Tel. 046-752$
DRUMMER zoekt b*
Top-100 band. Onbel*
roem en geld. Bels
plezier en optredens, t
427801 (Leon).
Te koop wegens beëi'
orkest: compl. 7$
basinst., + drumstel
045-712700.

1 -*

Huishoudelijke artikelen _,-
Massale magazijnverkoop j
van duizenden apparaten.

In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video's«"
waar nieuwe, licht-beschadigde ofoverjarige apparaten'
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefs'

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
BLUE AIR DIEPVRIES

CF 120,ruime inhoud van 120 liter bruto, energiezuinig
snelvriesvak, inclusief mandje.

GEENf698- OF ’ 399,- MAAR:

’ 299,-
BAUKNECHT KOEL- VRIESCOMBINATIE

PCC 3132, automatischeontdooiing, 3 sterren vriesvak
snelvriesschakelaar, verstelbare rekken in koeling, rui"1'

inhoudvan 300liter
GEEN’ 1.599,-OF’ 1.199,-MAAR:

’ 699,-
ELECTROLUX STOFZUIGER

Z 3841,1300 Watt motorvermogen, metalen buizen.
diverse hulpstukken, regelbaar.
GEEN’ 549,-of ’ 339,-maar

’199,- !
ZANKER MAGNETRON

MWV1270,700 Watt vermogen, digitale instelling, bruin*
ringsgrill, aparte ontdooistand, combinatie magnetron

GEEN’ 999,-OF ’ 699,-MAAR:

’ 399,-
SONY PORTABLEKTV

KVM 1430, ktv met afstandsbediening, 99kanalen, 40
voorkeuze zenders, Triniton beeldbuis, automatische

zenderzoeker
GEEN’ 999,- OF ’ 699,- MAAR

’499,-
SANSUI MIDISET

370/C0370,2x 30 Watt versterker, dubbelcassette-de**
digitale tuner met voorkeuze zenders, programmeerba'*

CD-speler, equalizer
-GEEN ’ 1.149,- OF’ 799,- MAAR

599,-
GRUNDIG VIDEORECORDER

GV 240, Hifi stereo recorder, afstandsbediening, 4 koppf
stilstaandbeeld, programmeerbaar tot 1 maand voorui'-

GEEN’ 1.799,- OF’ 1.299,- MAAR

’ 999,-
PIONEER CD-SPELER

PD 102, programmeerbaar tot 20 nummers, hoofdtele-
foonaansluiting, random play, herhaalfunkties.

GEEN’ 448,- OF ’ 349,- MAAR

’l9B,-
WITTE HAL

SITTARD, Bergerweg 51-53, telef. 046-518162.
HEERLEN, Heerlerbaan 273, telef. 045-426842.

MAASTRICHT, Scharnerwea 66-70. telef. 043-63316?x
INBOUWAPPARATEN

Najaars-aktie
Gaskookplaat met vonk v.a.

’ 299,-.
Keram. kookpl. v.a.’ 895,-
Inb. koelkasten v.a. ’ 595,-

Geïntegr. vaatwasmachines
v.a. ’ 1.095,-

Electro-ovens v.a. ’ 575,-

Inductie-Kook-
platen ’ 1.995,-:,

GtC StC
AEG-BAUKNECHT-ETNA-
MIELE-SIEMENS-SCHOL-

TES -WHIRLPOOL

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77 en Glaspa-'
leis Kerkplein, Heerlen.

Tel. 045-717555.

IJSK. gasf. ’95,-; A
’175,-; diepvr. ’l,
wasdr.’ 175,-.045-7255%
Te k. DIEPVRIES^merk Marynen, 230 ItM
ruilen tegen kleinere kis'
’230,-.Te1ef.045-22527g/)
Te koop electr. fornuis^gril en bakoven, merk rjf
GRIM z.g.a.n., p.n.o.t.k .
045-326742. A
Te koop GASFORNUI^koel/vriescombi. Whirlp°%
mnd. oud, samen y
Telef.: 045-708900. _J
Zonnebank/-hefl*/

Spectaculair lage prijz6^'
de grootste zonne- vaS'
cialist in de regio G^J
GEN zonnehemels. %;
met 3 jr. voll. garantie. Hg?
weg-N. 97, Sittard,
583002 (t.o. ziekenhuis)^

-' ~, i: ■;; -:■
, Rijles ..,. J

ANWB Autorijleskampen
De ANWB organiseert een uniekerij-opleiding.

Afhankelijkvan de test, duurt de opleiding
tussen de 8 en 14 dagen inclusief het CBR-examert.

Meer weten bel nu de ANWB: 06-8991161. _^t.
Voor Piccolo's zie verder pagina 8
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Wielrenster
*k heb de laatste tijd serieuze
Plannen gemaakt om aan wed-
strijdsport te gaan doen. Ik ben
een goed wielrenster, maar ik

een bijstandsuitkering. Ik
jnoet uiteraard een goede race-

fiets aanschaffen. Ook het mee-
doen aan wedstrijden kost geld,
°a. medische keuring, lidmaat-
schap vereniging, KNWU-licen-
lle en inschrijfgelden.

?ver de wielreninkomsten heb ik
ltlformatie gevraagd bij de ge-
beente. Men vertelde mij daar
pt de Bijstandswet geen rege-
Jlrig kent om eerst het eigen geld
te mogen terugverdienen voor-
st er op de uitkering gekort
gaat worden. Alle inkomsten
gorden gekort op de uitkering.
~°k als er bovengenoemde on-
kosten zijn. Men moet alle wiel-re ninkomsten opgeven aan de
fociale dienst. En alles wordt ge-
hort op de uitkering. Geef ik de
Wielreninkomsten niet op, zo
Werd mij duidelijk gewaar-,
Schuwd, dan volgt er aangifte
Wegens fraude en strafrechtelij-ke vervolging. Ik Word dan als
goedwillende uitkeringsgerech-
tigde zeer ernstig gecriminali-
seerd. Elke burger mag, als er
jnkomsten zijn, eerst de onkos-
ten in mindering brengen, nood-
2akelijk om de inkomsten te
Verwerven. Maar met een bij-
standsuitkering is dat geheel
Verboden. Diegene trapt de over-
heid dan nog eens extra ongena-
de in de hoek. Mogelijk zelfs in

gevangenis.
VAESRADE mevr. S. Kis
(Door redactie ingekort)

Kerosine 2
Er is kerosine geloosd door een
Awacs-toestel. Nog wel boven
DSM! Het lijkt er op datze maar
wat doen. Ik kan me heel goed
voorstellen dat ze daar woedend
over zijn bij DSM, waar het be-
grip veiligheid zo hoog in het
vaandel staat. Er wordt alleen
maar een lozing toegegeven als
men betrapt is. Wie zegt ons dat
wij tijdens de onrustbarend toe-

genomen vluchten niet ook re-
gelmatig besproeid worden met
deze troep. Hoelang zou het nog
duren voordat het de inwoners
in dit gebied afgeraden wordt
om nog de eigen biologisch ge-
teelde groenten te eten?
De Awacs-leiding heeft toege-
zegd maatregelen te nemen om
herhaling te voorkomen. Wat een
onzin, dit gebeurt toch alleen als
er zich problemen voordoen. Dus
ter voorkoming van een ramp!

De directie van DSM is het vlie-
gen boven de onderneming een
gruwel Er zal dus nog veel ge-
gruweld gaan worden als het
'nacht'-vluchtcircus op vliegveld
Maastricht-Aachen losbarst en
niet alleen door de directie van
DSM. Deze toestellen moeten
toch ook lozen als er zich proble-
men voordoen. Er komt ons nog
heel wat boven het hoofd te han-
gen in de toekomst. Het lijkt er
op dat het milieu maar even

moet wachten totdat de Oost-
westbaan gerealiseerd is. Dan
hebben we een echte klus, zowel
in de milieuzorg als in de ge-
zondheidszorg naar aanleiding
van het nachtelijk vlieglawaai,
de kerosinelozingen en schade
aan het milieu door de aanleg.
Het is te hopen dat al niet eerder
een rampenplan in werking heeft
moeten treden.
OIRSBEEK J. Roberts
(Door redactie ingekort)

" Een Awacs-Boeing van het type dat hetkerosine-incident boven DSM veroorzaakte. Archieffoto: LD

in gesprek

Verbijstering over
kerosinelozingen
Wij zijn verbijsterd over de
lozing van kerosine door
een Awacs-toestel bovenDSM. Natuurlijk moet ik de
plaatsvervangend' kolonelG. Fehrenbach gelijk geven
als hij zegt dat het lozenvan kerosine een minder ge-
vaarlijke situatie oplevert
dan een noodlanding van
een Awacs-Boeing met volletanks, wellicht op DSM,
fttöar ik vraag mij af of dit
wel zo is. Goed ik ben een
leek op dit gebied, maar ik
kan 'inschatten' wat er zou
gebeuren bij één van de
twee opties.

Nu lees ik regelmatig ons dag-
blad en derhalveweet ik ook dat
r thans geen enkele potentiële

dreiging meer uitgaat van het
voormalig 'oostblok'. Voor de
«and ligt natuurlijk de vraag
Waarom moet er telkens nog ge-

vlogen worden met Awacs-toe-
stellen?' Blijkbaar wil men el-
kaar niet vertrouwen en gaf men
(Westerse bronnen), de voorma-
Jige Sovjetunie de schuld zijn
jegerniet in te krimpen, maar uit
te breiden. Nou 'Westen', kijknaar jezelf! De koude oorlog is.
|och over! Indien dit al dan niet
toch zo mag zijn, gaat men liever
door met levensgevaarlijke, in
mijn ogen ontoelaatbaar grote,
onoverzienlijke risico's om te

°'ijven doorvliegen met dergelij-
ke milieuvervuilende en oorver-
dovende vliegtuigen. Ja menvliegt zelfs boven DSM en dat
terwijl deze vliegtuigen over een
radarinstallatie beschikken die
wel 750 kilometer in het rond
*an 'kijken. Enkele kilometerswestelijker en dus niet bovenOSM vliegen zou dus geen pro-
bleem moeten zijn. En alsof dat
£°g niet alles is, schuift men el-
kaar de verantwoordelijkheid in
°-e schoenen.
Indien er een niet te overzieneramp had plaatsgevonden boven
PSM, veroorzaakt door de be-
treffende kerosinelozing, danwei
net neerstorten van een Awacs-
Boeing, was de schuldige ver te
??eken. Dit is toch van de zotte!
Hier in Nederland kan en mag
alles. Het land van de onbe-
grensde mogelijkheden ligt niet
aan de overzijde van de Atlanti-
sche Oceaan, maar voor uw
voordeur. Ik kan me er niet mee
Verenigen dat dergelijke stommi-
teiten plaatsvinden boven, let-
terlijk boven, uw en mijn hoofd.
Pc kruik gaat zolang te water
totdat ze breekt.
Landgraaf p.j.a. Lemmens
(Door redactie ingekort)

postbus 3100

Gedoogzone prostitutie onbegrijpelijk
Met stijgende verbazing heb ik
de discussie gevolgd over het ge-
meentelijk voornemen om de
experimentele prostitutiege-
doogzone van de wijk Zeswegen
te verplaatsen naar (waarschijn-
lijk) De Koumen, want de poli-
tiek heeft gesproken volgens
onze burgemeester, een gedoog-
zone moet er komen (LD 26 ok-
tober). Als de gemeente al iets
geleerd kan hebben uit de hefti-
ge reacties van de bewoners van
Zeswegen op de aanwezigheid
van een gedoogzone, dan is het
toch wel dat dit in de betreffen-

de buurt een onacceptabele
overlast veroorzaakt. Het is
daarom onbegrijpelijk dat de ge-
meente toch van zins is deze 'op-
lossing' zelfs maar"te overwegen.
Dit kan er alleen maar toe leiden
dat de onacceptabele situatie die
nu bestaat in de wijk Zeswegen,
verplaatst wordt naar de nabij
de Koumen gelegen wijk Renne-
mig, met als gevolg dat 'het
woonklimaat in een nu nog rela-
tief rustige Heerlense buitenwijk
ook verpest zal worden. Het ar-
gument dat de Koumen ver van
bewoning is gesitueerd, is maar

zeer relatief. Het voorgestelde
circuit langs de Wijngaartsweg
ligt op een steenworp afstand
van de wijkRennemig, waardoor
ook hier zeker overlast mag wor-
den verwacht. Hoewel wordt
toegegeven dat niemand zit te
wachten op de komst van een ge-
doogzone, wordt wel gesteld dat
deze zone relatief licht en veilig
moet zijn. De hoge investeringen
die de bedrijven aan deKoumen
de laatste tijd hebben gedaan om
hun terrein veilig te maken lij-
ken nu tegen hen gebruikt te
worden door de gemeente. Die

denkt daarmee twee vliegen in
een klap te kunnen slaan. De
aangekondigde oplossing kan
dan ook nauwelijks het door de
burgemeester beloofde 'perma-
nente' karakter hebben. In
plaats van het instellen van een
gedoogzone, zou de gemeente de
oplossing misschien beter kun-
nen zoeken in een hardere aan-
pak. Dit recentelijk ingezette
nieuwe beleid heeft er, in ieder
geval in het centrum, toe bijge-
dragen dat de overlast voor de
burger zichtbaar vermindert.
HEERLEN H. van Eijk

Orlandini ziet het verkeerd
Hierbij een reactie op de column
van topondernemer S. Orlandini
in het Limburgs Dagblad van 18
oktober jl. Hij betoogt hierin dat
onze infrastructuur maar flink
moet worden uitgebreid ter wille
van de werkgelegenheid. De
transportsector zal de komende
15 jaar flink kunnen groeien
(o.a. Schiphol en Rotterdam),
dus moeten de laatste bomen ook
maar gekapt voor nog wat extra
snelwegen (zon slordige 12.000
km asfalt in Europa erbij) en
landingsbanen. Goh, dus er wor-
den nog meer grondstoffen en
produkten naar Europa ges-
jouwd, terwijl we nu al nauwe-
lijks onze keus weten te maken
in de overvolle winkels en omko-
men in de afvalbergen van onze
consumptiemaatschappij.

In het rijke noorden van deze
planeet woont eenderde van de
wereldbevolking. Dit deel heeft
zijn eigen natuur al grotendeels
opgeofferd aan de economie,
verslindt verder 80 procent van
alle energie en grondstoffen in
de wereld en dwingt het zuide-
lijk deel (wat we vroeger 'kolo-
nieën' en later 'Derde Wereld'
noemden) nog steeds om haar
natuurlijke hulpbronnen en

landbouwopbrengsten tegen
spotprijzen af te staan. De tien-
den van procenten aan ontwik-
kelingshulp die het zuiden ont-

vangt, vloeien dubbel en dwars
terug door deze onderbetaling
voor hun, grondstoffen, produk-
ten en ook arbeidskracht (de 'la-

ge loonlanden'), door de afbeta-
ling van hun schulden en de
rente daarover en de rente over
'de rente, en tenslotte door de
produkten die ze weer bij ons
moeten kopen, tegen uiteraard
Westerse prijzen. Zolang we
vasthouden aan de 'economische
wetten' van de vrije marktecono-
mie, zoals de heer Orlandini be-
pleit, zal de droom van een
mondiale samenleving een
nachtmerrie zijn.

Het alternatief? Onze op groei
gerichte vrije markt-economie
zou vervangen moeten worden
door een duurzame, op de wer-
kelijke behoeftes gerichte econo-
mie, het geld zou bij de rijken
weggehaald moeten worden en
de armen hier en in het zuiden
zouden eindelijk moeten krijgen
waar ze recht op hebben. Om
maar eens een paar dingen te
noemen waar de wereld écht be-
ter van zou worden.

SITTARD Wouter Brassé,
medewerkervan De Klup, het

Derde Wereld Info Centrum en
WereldwinkelSittard

(Door redactie ingekort)

" Sergio Orlandini. Archieffoto: LD

Magere worst te duur

In deze rubriek neemt de redactie 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
of geretourneerd. Een ingezonden brief moet voorzien zijn van
naam, adres en telefoonnummer. Brieven op rijm, of brieven die
oproepen tot acties of aanzetten tot geweld of andere onwettige
daden, worden niet geplaatst. Datzelfde geldt ook voor brieven
met onwelvoeglijk taalgebruik en beledigingen. Anonieme brieven
worden evenmin geplaatst.

In de rubriek 'Monsters' poogt
Mariëtte Stuyts de lezers van het
Limburgs Dagblad voor te lich-
ten over nieuwe produkten die er
op de markt komen. Een lovens-
waardig streven mits deze voor-
lichting zich niet beperkt tot het
aanprijzen van waren of artike-
len met woorden uit de koker
van de reclameafdeling van de
producent. Blij en kennelijk ook
verrast meldde Mariëtte onlangs
haar lezersschare, dat Unox een
rookworst op de markt heeft ge-
bracht met een vetgehalte van 35
procent beneden het normale.
Volgens haar doet dit aan de
smaak echter niets af. Volgens
het ingrediëntenlijstje op dever-
pakking bevat de magere 'uitga-
ve': varkensvlees, water, zetmeel,
zout, specerijen, kruiden, E 330,
E 450, E 300, E 250 en 621 (na-
triumglutamaat). De samenstel-
ling van de gewonerookworst is... ook wat de E-aanduidingen
betreft ... precies hetzelfde. Met
dien verstande datzij géén water
en zetmeel bevat. In dat water

nu zit 'm bij de magere worst de
kneep. Immers: men heeft 35
procent van het vet vervangen
door water. Door emulgatoren is
het namelijk mogelijk water en
olie (of vet) met elkaar te men-
gen. Een van deze emulgatoren
is E 450, waaronder in Neder-
land acht toegestane zouten van
fosforzuur vallen. Deze fosfaten
binden niet alleen het uitlopende
sap van waterig vlees, maar ope-
nen voor de worstfabrikant te-
vens de mogelijkheid meer water
toe te voegen. Een en ander on-
der het motto: hoe meer fosfaat
hoe meer water. En nu de prijs.
De gewonerookworst (350 gram)
kost ’ 4,29 (ongeveer ’ 1,22 per
ons). De prijs voor de magere
rookworst van 250 gram (een ons
minder dan de normale) be-
draagt ’ 3,59 ofwel ongeveer

’ 1,43 per ons. De consument
kan zich nu afvragen hoe duur
het water uit de kraan van Unox
is.
SITTARD Will J. Poulssen
(Door redactie ingekort)

Vandalisme
Je leest en hoort steeds meer
over vandalisme, ook wij zijn
daar het slachtoffer van gewor-
den. Een dag met slecht weer en
zware windstoten heeft de wan-
deldag van RWV Brunssum let-
terlijk in het water doen vallen.
Als organisator van zon festijn
weet je dat dat kan gebeuren.
Dat er dan weinig wandelaars
komen en je al het werk, om een
leuk parcours uit te zetten, voor
niets gedaan hebt. Daar heb je
vrede mee. Volgendekeer beter.

Maar waar je niet op bedacht
bent? Dat er lieden zijn dieregen
en wind trotseren om je het ple-
zier van zon wandeldag te ont-
nemen. Door de pijlen en andere
markeringen weg te halen, zodat
de enkele wel opgekomen wan-
delaar zich gaat verlopen en zijn
weg kwijt is. Wie zijn die fana-
tiekelingen die er speciaal op uit
te trekken om dit te doen? Om-
dat de wandelvereniging ook de
aangebrachte markeringen na-
dien weer opruimt, bleek wel dat
er professioneel gewerkt was om
de wandeling te boycotten. Tij-
dens het opruimen vonden we
tien door de onverlaten wegge-
gooide pijlen. Dat geeft toch te
denken! Je vraagt jeaf waarom.

BRUNSSUM Henk Baar,
voorzitter RWV Brunssum

(Door redactie ingekort)

Mgr. Wiertz 2
Als antwoord op de kritiek van
mevrouw Cremers-van der Sloot
(Limburgs Dagblad d.d.
29-10-1994) n.a.v. mijn brief
over mgr. Wiertz het volgende.
De bisschop moet zich ervan be-
wust zijn dat het celibaat in feite
een kerkelijk tikken op Gods
vingers is aangaande zijn schep-
ping, zo van: 'Dat heb je niet
goed gedaan, wij weten beter!'
De ethische waarde, zijn driften
en hartstochten in toom te hou-
den, ligt oneindig veel hoger dan
ze jammerlijkte miskennenen te
verduivelen! Even groot is het
verschil tussen menselijke waar-
digheid en christelijke moraal.
Het bewijs hiervoor is het dcci-,
meren van het religieuzenbe-
stand tot het bedroevende per-
centage berekend door het Vati-
caan als gevolg van het uittreden
van moedige, theologisch hoog-
geschoolde, ex-religieuzen!
HEERLEN H.Bost

Winkeltijden
Ik zag de foto van Dries Linssen
in de krant van 27 oktober. Hoe-
ra! Ik ken dit type dame. Zij is
niet in staat om waar dan ook op
tijd te komen. Je kunt op deze
dame en nog menig andere de
klok zetten. Een, maximaal twee
minuten voor sluitingstijd moe-
ten ze zonodig het personeel nog
lastigvallen. Welaan.lk wil met u
wedden dat deze damesbij onge-
acht welk sluitingsuur altijd op
het uiterste nippertje aangerend
komen. Als dan het winkelperso-
neel, zeker in de kleine bedrijf-
jes, voor deze ongeregelden weer
naar vooroorlogse toestanden
moet, dan vind ik dat ongehoord.
Als men geordend leeft en werkt
dan is een openingstijd tot 18.00
uur meer dan genoeg.
BEEK J. Bal

Silicose
Professor Wouters, wat een ge-
harrewar over de silicose-aange-
legenheid! Dit duurt reeds meer
dan een jaar, maar kan binnen
een paar dagen geregeld worden!
Een tip van een oud-mijnweker:
Maak longfoto's en u hebt resul-
taten. Aangetaste longen zijn net
als kanker. Beter worden ze
nooit, alleen slechter, of dat nu 5
procent of 30 procent is. leder-
een heeft danrecht op een uitke-
ring. En meneer Friederichs, ik
ben al veertig jaar van de FNV
en had van uw kant heel wat an-
ders verwacht dan de opstelling
die u nu heeft.
HEERLEN H. Waegemans

Racisme
In de strijd tegen racisme en
vreemdelingenhaat is onlangs in
Straatsburg het internationale
symposium 'Europa tegen Dis-
criminatie' gehouden. In de
daarbij uitgegeven 'Verklaring
van Straatsburg', noemen de
kerken racisme 'een belediging
van de schepper. Een staaltje
van ongekende hoogmoed, waar-
mee de kerken zich boven de
schepper stellen. Daarnaast ge-
tuigt de uitspraak van onbegrip
voor het feit dat het verderfelijk
zaad van het racisme en de
vreemdenlingenhaat in de schep-
ping ligt besloten. Op de een of
andere wijze zijnwij er daardoor
allemaal mee behept. Dit houdt
evenwel niet in dat het ons niet
is gegeven om het daaruit voort-
vloeiend ontrecht te bedwingen.
Integendeel, indien de wil daar-
toe aanwezig is zijn wij bij
machte een politieke voedings-
bodem te creëren, waarin racis-
me en vreemdenlingenhaat geen
wortel kunnen schieten.
LANGENHOLTE

Wouter ter Heide
(Door redactie ingekort)

Compost
Het plan van Aken om een com-
post-installatie te vestigen in
Vetschau heeft veel weerstand
opgeroepen bij de bevolking, zo-
wel aan Nederlandse als Duitse
zijde. Dat het hier om een be-
langrijk milieuvriendelijk pro-
ject gaat is daardoor een beetje
op de achtergrond geraakt. Het
organisch afval bevat belangrij-
ke grondstoffen en zonne-ener-
gie. De grondstoffen gaan door
het composteren niet verloren en
kunnen makkelijk in de natuur-
lijke kringloop worden inge-
sluisd.
Uit de ontwikkelingenblijkt dat
tijdens het composteren het vrij-
gekomen biogas kan worden op-
gevangen wat op zijn beurt weer
een milieuvriendelijke energie-
bron vormt voor elektriciteit en
warmte. Naast het positieve ef-
fect op de CO2-belans is een bio-
gasinstallatieveel kleiner dan de
geplande compost-installatie.
Uiteraard dient men er voor zorg
te dragen dat er geen overlast
ontstaat door reuk of besmetting
voor de plaatselijke bevolking.
We moeten onze krachten bun-
delen om dit doel te bereiken in
overeenstemming met alle bur-
gers zodat dit baanbrekend pro-
ject doorgang vindt. Dit is voor
iedereen een stap in de goede
richting.
BOCHOLTZ Marcel Dassen- , (ADVERTENTIE)

Ü ELECIEISCH VERSIïLBARE IMENBODEM SI 1198SITwonen ~ XH ■ ■ -W WlU*^ Sïjj 420026

Zaterdag 5 november 1994 "7limburgs dagblad



Sn , o 'ï n na

_U A U 0 ' Tïd
Alfa

Te k. ALFA 1.7 lE, bwj. '91,
APK 5-95, pr. ’14.900,-.
Inr. auto mog. _ 045-232784.

Te koop ALFA Romeo Spi-
der 2.0 L, kl. rood, nw. linnen
dak, i.z.g.st., lage km.st. met
alle onderh. boekjes,

’ 21.000,-. Tel. 04405-1569.

SPIDER, bwj. '90, nieuw
model, 55.000 km, rood,
zwart leer, alle boekjes aan-
wezig, nw.st., vaste prijs

’ 34.500,-. Tel. 045-415674.
Te k. ALFA Romeo 33 1.3
bwj. '86, auto verkeerd in
goede staat, vr.pr. ’4.750,-.
Tel. 046-580198.

Audi
Te koop AUDI 80 zwart.met.,
bouwjr. '90, i.z.g.st., orig.
kant/schuifdak, vr.pr.
’18.750,-. Burg. Frans-
senstr. 66, Kerkrade.
Te koop AUDI 80 1.9 D, bwj.
'91, stuurbekr., centrale ver-
frendeling, vr.pr. ’19.750,-.

el. 046-336332.
AUDI 80 1800 cc, bwj! 28-12-

-'BB, blauwmetallic, km.st.
127.000, prijs ’15.500,-. 6
Maanden garantie. Inruil
mogelijk. Tel. 04408-2368.
AUDI 80, bwj. 12-'B5, mooie
auto, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
045-326818.
AUDI 80 TD '91, 70.000 km,
veel opties, ’17.000,-. 00-
-49.24564544, SQsterseel.
AUDI 80 1.6, ’19.500,-.
Peugeot Jaspers BV. 046-
-521944.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-71 P,P.fifi

Te koop AUDI 80, bwj. '89, kl..
d.blauw, ’14.500,-. Tel.
045-411989, na 12.00uur.
Te koop AUDI 80 LS, bwj. ■'79, kl. groenmet., verlaagd,
sportv., i.g.st. APK tot mrt.
'95. Tel. 046-752293. \

Austin
Austin METRO Surf '85, wit,
APK 9-95; i.g.st., ’1.250,-.
Akerstr. 53, Heerlen. Telef.
045-714006.
Te koop MINI 1000, bwj. '84,
APK, in zeer goede staat,

’ 1.900,-.Tel. 045-317675.
Te k. Austin MINI Parkline,
bwj. '87 met voorschade, t.e.
a.b. 04499-3126.

Autobianchi
Te k. AUTOBIANCHI All 2
Elegant, bwj. '80, i.g.st. met
reserv.onderd. 045-211281,
b.g.g. op zat. 217627.

BMW .
318ibwj.'90

4-deurs, antracietmetallic, getintglas, centrale vergren-
deling, alarm, trekhaak, mistlampen, radio voorbereiding,

slechts 49.000km en in absolute nieuwstaat
Volvo Klijn Heerlen b.v.

DeKoumen 7, Hoensbroek. Tel. 045-220055.
BMW dealerKERAM biedt aan:

325i4-drs verlaagd sportv. grijsmet. 95.000 km 1986
318t2-d. wit sportv. alarm mistlamp. 98.000km 1989
325E2-drsAUTOMAAT sportvelgen leeig 1988
316i2-drsrood Edition uitvoering nieuwstaat 1990

3-SERIE NIEUWMODEL
316iroodmetal. alarm centr. vergr. 48.000 km 1991
316igranitgrijsmetal. 48.000 km radiovoorb 1991
318ibrokatroodmetal. 85.000km radiovoorb 1991
320igrijsmet. airco mistlamp, alarm 83.000km 1991
316id.blauw ABS alarm centr. vergr. 80.000 km 1992
318izwartmetallic sportwielen ABS 49.000 km 1992
316iCalypso roodmet. ABS st.bekr. 71.000km 1993
318igroenmetal. ABS radiovoorb. 36.000 km 1993
316id.groenABS stuurbekr. 37.000km 1994

5-SERIE
520izwartmet. ABS schuifd. sportv. 65.000km 1988
520ibeigemetal. schuifd. sportv. 89.000km 1989
520igrijsmetal. schuifd. el. ramen 120.000km 1990
525igrijsmet. Abs radiovoorb. alarm 108.000km 1991
525ibeigemetallic abs sportw. AUTOMAAT 1988
525iroodmetallic 24V schuifdakarmsteun 1991

7-SERIE
730iV8groenmetal. executive uitv. 40.000km 1993

8-SERIE
350izwartmet/grijsleder sportst. opt. 55.000km 1991
Keram Maastricht. S 043-618555.

Molensingel 17, Autoparc.

BMW 520 i
te k., bwj. 4-'B9, kleur rood-

Zynober, veel extra's,
APKIO-'95.

vr.pr. ’20.500,-.
Telef. 045-459752.

Te koop BMW 318i, 4-drs„
awj. '90, blauwmet., trekh.,
diverse extra's, g 045-228388.
Te k. mooie en eerlijke BMW
325i, bwj. 10-'B6, veel ex-
tra's, km.st. 123.000, onder-
loudsboekje aanw. iedere
keur. toegest. pr.n.o.t.k.
Rijksweg 230, Gronsveld.
Tel. 04408-2652.
Te koop BMW 520i, bwj. '85,
jiv. opties, i.z.g.st., vr.pr.
f7.500,-. g 04492-4943 b.g.
3.045-213685.
BMW 324 Diesel, bwj. '89, i.
z.g.st., veel extra's, pr.
(18.000,-. Tel. 04455-2789.
3MW 316 bwj. '86, i.z.g.st.,
/ccl extra's, vr.pr. ’6.500,-.
345-270189 b.g.g. 257608.
Te k. BMW 325 E, bwj. '86,
123.000 km., div. extra's, i.z.
goede staat, vr.pr.
f 10.500,-. 04451-1775.
Te k. in nw.st. BMW 320 i4-
jrs., met alle extra's, bwj.
85. 04750-23720 b.g.g. 06-
-53184847.
3MW 316i, bwj. '92, div. luxe
apties, alarm, 36.700 km.,
f 34.250,-. Tel. 045-725974.
3MW 525i, model '83, APK
10-95, sportvelgen, trek-
laak, ’2.350,-. Tel. 045-
-353762.
3MW 316, bwj. '85, brons-
netallic. 3 maanden garan-
:ie, km.st. 89.000 km, 1800
x, trekhaak, prijs ’7.500,-.
Tel. 04408-2368.
3MW 316, bwj. '84, zeer
mooi, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
345-326818.
Te koop BMW 316i, kl. lagu-
legroen, bwj. 7-'9O, vr.pr.
M 6.500,-. Tel. 045-210292.
Schnitzer BMW 325 iCabrio
<at., rot, EX 6-'9O, 45.000
<m, Vollausstattung, VB
25.000,-. Tel. Deutschland:
X)-49.242153974 o. 501845.
Te koop BMW 316 bwj. '84,
*PK gek., ’1.750,-. Telef.
345-320488.
Te koop BMW 318r, 4-drs.,
3lauwmet., alu-velgen,
schuifdak, bwj. '86, km.st.
33.000, vraagprijs ’ 8.750,-.
Tel. 04409-3321.

Cabriolet
Te k. Opel KADETT GSi Ca-
jrio, bwj. '88, in nw.st. iede-
e keur. toegest., gunstige
jrijs.Tel. 045-424426.
loekt u een perfecte ALFA
spider of Fiat 124 Spider,
jwj. '79 t/m '89? Wij hebben
10 stuks voor u in voorraad,
nel.'gar. Inl. Classic en Ca-
xio Cars Velraeds, 045-
-275589.

Te koop BMW 316 5-bak,
APK '95, bwj. '83. Telef.
04754-88090.
BMW 635 CSI kl. geel, 17"
wielen, zwart leer, alles
electrisch, tax.waarde
’25.000,-, pr. in overleg. Inr.
evt. bespreekbaar. Telef.
046-376639.

Buick
Te koop BUICK Skylark, bwj.
'83, APK, i.z.g.st., inruil mo-
gelijk, vr.pr. ’3.950,-. Tele-
foon 046-749335.

Chrysler

tfCHRYSLER
l dealer"

American-Cars
Schimmert

Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Te koop VOYAGER, model
'87, 7-persoons, als nieuw.
Inl. 045-254660.
Van 1e eig. CHRYSLER Le
Baron GTC Turbo Cabriolet,
10-'B9, 42.000 km, zeld-
zaam mooie auto. Tel. 045-
-275589.

Citroen
Te k. CITROEN DS 20, bwj.
1973; DS 21 Pallas inj. bwj.
1971; 2x D Super bwj. 1969
en 1970; 2x D Special bwj.
1970 en 1972; 2x DS 23 inj.
half autom. Pallas. Bagnole,
04754-88669.
CITROEN AX GT inj. '91,
zwartmet., 49.250. km., el.
ramen, cv. 'radio-cass.

’ 15.950,-. 04498-54644.
Te k. CITROEN BK Palma-
res, bwj. '89, achterspoiler +
trekhaak, vaste prijs

’ 10.500,-. Tel. 045-720876.
Te k. CITROEN AX 14 TRD
diesel, zilvermet., 4-drs.,
bwj. '89, als nw., vr.pr.
’6.750,-, mr. mog. W. de
Rijkestraat 11, Landgraaf/
Kakert.
2 CV 6 wit, veel res.onderd.
o.a. motor, ’2.500,-. Tel.'
045-751709 na 13.00 uur.
Te koop CITROEN AX '88, i.
z.g.st., vr.pr. ’2.950,-. Tel.
045-213021.
CITROEN BK SR met stuur-
bekr., autom., bwj. '87, moet
weg, ’4.500,-. Tel. 045-
-323171.
CITROEN KM 1.2 D, bwj.
'90, bordeaux, get. glas, alu
velgen, nwe. banden, centr.
vergr., ca. 150.000 km. Tel.
046-515937.
Te koop ACADIANE, bwj.
'84, 50.000 km, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-241588.
Te koop CITROEN BK 1600
TRi, bwj. '88, APK. Achter
de Heggen51, Hulsbera.

Te koop Citroen VISA GTi,
bwj. '85, zeer snel, 5-bak,
sportwielen, ’ 1.600,-. Telef.
04454-62167.

Fa. BAGNOLE: verkoop en
inkoop van Citroen ID/DS en
SM. Onderdelen nieuw en
gebruikt uit voorraad lever-
baar. Nu op voorraad RVS
uitlaat en elektrische ontste-
king. Veerbol ’98,-. Tel.
04754-88669.

CITROEN BK, bwj. '91,
’12.500,-. 043-652575.
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
MayCrutzen, 045-752121.
Lelijke EEND Bestel, bwj.,
'84, met APK, ’BOO,-. Tele-
foon: 045-353248.
Te koop CITROEN BK 14
bwj. '85, i.z.g.st. APK gek.,
vr.pr. ’ 4.200,-. 045-719962.

Daihatsu

daihatsu'
| DEALEfT |

Garage
Ruud Tiems
Geleen, Zaanstr. 16

Tel. 046-753010
Te koop DAIHATSU Chara-
de, bwj. '81, APK dcc. '94,

’ 700,-. Tel. 045-214855.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

j ' VANatffMAAIuINSDUKJ {
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■ MEER DAN 250 ■
I AUTO'S IN ALLEI
| PRIJSKLASSEN!! |
■ ChryslerVoyager3.0 automatic 7 pers '91 ’38.750,-

_
■ Ford Transit DV 88 cabine diesel '89 ’ 16.750,- ■■ VW Caravelle 9-pers. turbo diesel '87 ’ 9.750,- _

Mitsubishi L2OO 4x4 pol. opbouw '92 ’ 31.750,-
-■ éuzuki Samurai cabr. geel kent '86 ’11.750,- ■■ Alfaßomeo33l6Vl.7 '90 ’17.750,- ■■ Alfa Romeo 164V 6'88,89 v.a. ’17.500,-"_ Audi 100 2.3nw. model '91 v.a. ’32.500,-
-■ Audi 80 recaro int '90 ’ 20.750,- ■I Citroen KM ambiance '89,91 v.a. ’19.500,-!

Daihatsu Charade GTi turbo '87 ’ 9.750,-

-■ Fiat Tempra 2.0 i.e '91 ’ 17.500,- m
I Ford Scorpio 2.0automatic GL '90 ’ 19.750,-■
I Ford Escort cabrio m.'B6 ’13.500,- ■

Ford Sierra combi '89 ’ 14.000,-
-■ Ford FiestaFun uitv '93 ’ 18.750,- ■I Ford Orion D '91 ’ 18.750,- ■■ Ford Thunderbird m.'Bs ’ 5.750,-■_

Honda Aerodeck m.'B7 ’ 9.750,--■ LanciaDedra '90 ’ 15.750,-■■ Mazda 626 automatic 1991 '91 ’ 18.500,- ■** Mazda 626 GLX 16V nw. model '92 ’ 26.500,- **
"m Mazda 626 GLX stationcar '91 ’ 22.750,- *m■ Mitsubishi Lancer GLXi '89 ’ 15.750,-■■ Nissan 300 2x m.'Bs ’ 14.000,-■

Nissan Sunny '90 ’ 14.750,-
-■ OpelKadett '84,90 v.a. ’ 4.500,-

_
■ Opel Kadett stationcar '90 ’ 14.750,- ■■ Opel Veetra power pack '93 ’29.750,- ■_ Peugeot 205 GTi '86 ’ 10.500,-
I Saab9ooi '86 ’ 8.500,-■
I Saab9oooi2.3l6V '90 ?27.500,-B

SubaruJusty '88 ’ 8.750,- ■
m Toyota Corolla liftback 16V '90 ’ 16.750,-_
I Toyota Camryturbo diesel '87 ’ 12.500,-■
I Volkswagen Passat variant '91 ’ 27.000,-■

Volkswagen Passatl6VGT 2.0 m'9o ’22.500,-
-■ Volkswagen Golf '84/90 v.a. ’ 5.750,-■
I Volkswagen Golf Cabrio zeer compl ’ 21.750,-■■ volvo 480 ES '87 ’ 14.750,-■_

Volvo240 '85 ’ 5.750,-JI Volvo850 GLT '92 ’ 42.500,- ■
Informeer naar onze unieke en veelzijdige .

financieringsmogelijkheden

AMST^SJ -^^^ BRUNSSUM |

I C^S^rttm LIMBURGS I♦.U ' l>rskv GROOTSTE ■ _JIS X&JN GEBRUIKTE I%x% AUTO'S ■■ _______
I

Fiat

Occasions
10x Fiat Panda v.a W92 ’ 2.950,-
-2xFiat Panda automaat 1991 ’ 13.900,-
-12xFiat Uno v.a '86/93 ’ 6.900,-
Fiat Regata 85 Super 1987 ’ 4.900,-
Fiat Tipo 1.4DGT 1990 ’ 16.900,-
Fiat Tipo 2.0 GT alu vlgn 1991 ’ 21.900,-
Fiat TipoDGT TDaluvlgn 1991 ’ 19.900,-
Fiat Tempra 1.9 SXD met autotel 1991 ’ 19.900,-
Fiat Croma 2.5 turbo diesel 1988 ’ 12.900,-
FiatCroma2.olE 1989 ’ 16.900,-
Audi 80 automaat zeer mooi 1984 ’ 5.750,-
Alfa 164 2.0 TS met LPG 1990 ’ 18.900,-
CitroenAXl.l TGE 1992 ’ 15.750,-
-4xFord Escort v.a '83/'B5 ’ 2.950,-
Ford Escort automaat 1.6 1985 ’ 5.900,-
Lancia Prisma 1986 ’ 6.900,-
Mazda323GLX 1988 ’ 10.900,-
Mazda 626 1.6GLX 1983 ’ 3.950,-
Mitsubishi Cordia 1984 ’ 3.900,-
Opel Corsa 1.2S TRII - 1987 ’ 8.900,-
Opel Kadett 1.8 LS 1988 ’ 11.790,-
Opel Omega 2.3 diesel 1988 ’ 8.950,-
Peugeot 205 Junior 1986 ’ 7.900,-
Peugeot2osGTi 1.9 1988 ’ 16.900,-
Peugeot4osGL 1989 ’ 15.900,-
Renault2l GTL 1986 ’ 3.900,-
Renault2l GTSLPG 1986 ’ 4.900,-
Seat Ibiza 1988 ’ 5.950,-
Volvo 340 automaat 1983 ’ 3.900,-
Volvo 740 GL metLPG 1989 ’ 22.750,-
VW Golf cabrio 1.8 GLS 1986 ’ 17.900,-
VWJettal.3 1984 ’ 2.500,-
VWJettal.6lo- 1987 ’ 8.950,-

DEMO AUTO'S
DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL!!!

4x Fiat Punto; 3xFiat Tipo; 1x Fiat Tempra
1xLancia Y10; 1xLancia Dedra; 1xLancia Thema

Off. Fiat en Lancia Dealer
Creusen Heerlen

Parallelweg 34. Tel. 045-742121,-.— , i— - i .... ■■ , —______

I dealer' ~\
Automob.bedrijf

Creusen BV
Parallelweg 34, Heerlen.

Tel. 045-74 2121.
Fiat PANDA 75Ó L pas
47.000 km, '86, als nieuw,
met garantie, van Bovagbe-
dr. f 4.900,-. 045-244947.

Autobedrijf
Klankstad BV
Kaalheidersteenweg 185

Kerkrade. Tel. 045-413916.
FIAT type Uno 45, white, s-
bak enz. '88, bijz. mooi
’4.500,-. g 045-424128.
Te koop Fiat PANDA, bwj.
'85 met APK, vr.pr. ’2.150,-.; Tel. 046-580118.
FIAT 127 Van, bwj. '84, APK
2-95. Moet weg, t.e.a.b. Tel.
045-323472.

Fiat Klankstad
Inruil-auto's

Fiat Panda 1000 CLX
W9l

Panda 750 L'9l
Fiat Uno SX '88

Fiat Uno 1000 lE'9l
Fiat Uno 1000S'9l

Fiat Uno45 '88
RenaultllTXE'Bs

Suzuki Alto '91
Opel Kadett 1.3 GT'B5

VWGolf'Bs
Mercedes 300 D aut. '88

1 JaarGARANTIE mogelijk!
Kaalheidersteenweg 185,
Kerkrade. ~ 045-413916.

Te k. Fiat UNO 60 S, groen-
metallic, km.st. 55.000, bwj.
'88, vr.pr. ’7.500,-. Telef.
045-272871.
Te k. Fiat PANDA 1000 L lE,
bwj. 12-'9l, zwart, km.st.
27.000, ’ 8.900,-. Telef.
04492-3812
Fiat TIPO 1.4 Fire, bwj. '89,
sportw., bijz. mooi, mr. mog.

’ 8.950,-. Tel. 045-424128.
Te koop i.z.g.st. Fiat PANDA
bwj. 1983, APK 11-95, nwe.
uitlaat, banden, pr. ’1.650,-.
Telef. 045-414916. "Te koop Fiat REGATA 85 S
bwj. '85, 1 jr. APK, i.z.g.st.
Telef. 045-719962.
Fiat UNO 60 5-drs. km.st.
65.000, '86, garantie,

’ 5.900,-. 045-244947.

Ford

é_—_\ _—^^***_—_ \mm^_—__—_-

\ DEALER
Lautenslager bv

Heerlen
Breukerweg 201

Tel. 045-23 20 30.
Ford

Ford Mondeo
2.0iCLX

bwj. 4-93 28.000km
verlaagd, LM velgen, spoiler,

zwartmet., nw. staat

SmeetS
Akersteenweg 10, Maas-

tricht. g043-613200.
Te koop Ford SIËRRA Se-
dan 2.0i, 120 pk, bwj. '92, 1e
eigenaar, div. extra's, zeer
mooie auto, vr.pr. ’20.500,-.
Elke keuring toegestaan.
Klimmen: 04405-2963.
Te k. Ford TAUNUS Bravo
1600 '81, nieuwe uitlaat +
koppeling, 1 jaar APK,

’ 1.200,-.Tel. 045-352516.
Ford SIËRRA 1.6 Sedan bwj.
'87, 4-drs., perf. st., radio,
trekhaak, zeer zuinig, zilver-
metal. Tel: 046-372758.
Ford SIËRRA 2.0i, met nieu-
we DOHC-motor, 120 pk,
bwj. '90, APK 10-95, km.st.
68.000, vraagpr. ’14.500,-. g
04498-55849 na 18.00 u.
Te koop met parkeerschade
Ford SCORPIO 2.9 GL,
automaat '89, ’ 7.950,-.
Lochtl7, Kerkrade.
Te k. Ford ESCORT 1300
automaat, bwj. '78. Telefoon
04405-2950.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'84, APK 9-95, i.z.g.st.,

’ 2.500,-. g 045-323178.
Te k. Ford ESCORT 1.4 CL,
bwj. '88, APK gek. 10-95, vr.
pr. ’ 8.250,-. 045-317094.
Ford ESCORT, bwj. '85, vr.
pr. ’4.500,-. Telefoon 045-
-223588.
FORD Siërra 2.0i CLX LPG,
11-'9l; Ford Fiësta XR2
lichte schade '87. Garage
Coenen Koningsbosch. Tel.
04743-1574.
SIËRRA 2.0, 5-drs., t. '87,
nwe. APK, trekh., i.z.g.st., vr.
pr. ’ 4.650,-. g046-338284.
Zuinige ESCORT, model '83,
APK 6-95, i.z.g.st.,

’ 1.475,-. Haesenstr. 34.
Schaesberg.
Ford ESCORT XR3 bwj. '82,
APK 9-95 met steekproef,
vr.pr. ’ 2.000,-. 045-722748.
Ford ESCORT zwart, schuif/
kanteldak, 1e eig., mei '89,
’10.750,-. Tel. 045-751709,
na 13.00 uur.
Te koop Ford ESCORT 1.4
CL, bwj.- '92, km.st. 15.000,
vr.pr. ’19.000,-, mcl. Im-
velgen. Tel. 045-410951.
Te koop Ford ESCORT 1.3
L bwj. '82, 4-drs., ’750,-.
Tel. 045-454459.
Te k. FIËSTA XR2 bwj. '83,
APK 8-95, wit met mintgr.,
vr.pr. ’ 3.000,-. 046-520843.
Ford SIËRRA 1.6, bwj. nov.
'85, kl. champagne, vr.pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-420171.
Te koop Ford ESCORT 1.3,
bwj. 11-'BO, APK 5-95,

’ 800,-. Tel. 045-411954.
ESCORT 1.4 Bravo, bwj. '87,
in prima staat, APK 11-95,
pr.n.o.t.k. Tel. 04498-53776.
Tek. Ford SIËRRA 1.6 CL, 3-
drs., bwj. 5-'9O, APK 8-95,
pas grote beurt 65.000 km.,
vele extra's, ’ 11.500,-. Te-
lefoon: 045-719286.
Ford SCORPIO GL, 5-drs.,
donkerblauwmet., trekhaak,
cv., schuif-/kanteldak, elec-
trische ramen, bwj. '86, km.
st. 135.000, 3 maanden ga-
rantie. Inruil mogelijk. Prijs

’ 7750,-.Tel. 04408-2368.

Voor de liefhebber Ford
SIËRRA XR4i 2.8 V 6nw.
motor, kopp., verlaagd, bwj.
'83, vr.pr. ’3.750,-. Tel. 045-
-222373/06-53220583.
Ford ESCORT 1.4 CL, bwj.
'86, wit, 3-deurs, trekh.,
85.000 km, prijs ’7.500,-.
Garantie 3 maanden. Inruil
mogelijk. Tel. 04408-2368.
FIËSTA type 1.1 L Festival
'86, bijzonder mooi,

’ 4.950,-. Tel. 045-424128.
Ford ESCORT 13 L, rood,
schuif-/kanteldak, bwj. '82,
zeer mooi, prijs ’2.950,-.
Tel. 04408-2368.
Te koop Ford SIËRRA
Combi 2.0 GLX bwj. '89 met
ANWB keuringsrapport, vr.
pr. ’ 11.900,-. 045-424628.
Ford SCORPIO 2.0 CL gas,
'87, in pr.st., weinig km. Tel.
045-271828.

Te koop Honda ACCORD
aut., bwj. '81, APK 6-10-95,
vr.pr. ’ 700,-. S 045-714987.
HONDA Civic 1.5 LS,

’ 29.950,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
Honda CONCERTO 1.5,

’ 17.500,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
Te k. Honda CIVIC 15 DXi
16V Miami, 3-deurs, nw.
mod. '93, kl. Ferrarirood,
met sportv., spoiler, zeld-
zaam mooi, ’21.750,-. Te-
lef. 043-254462.
Te k. autom. Honda CIVIC
1300L m. '85, 12V 110.000

km, roodmet., APK 10-95,

’ 5.750,-. 045-223742.

Honda PRELUDE EX, bwj.
'83, blauwmet., alu-vlgn.,
elec. schuifdak, ’3.500,-.
Tel. 06-52.980803.
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in alle prijsklassen van ALFA tot VOLVO

30 stuks Mercedes
S/Vf/./.f LEVERING VAN NIEUWE AUTO'S IN lEDERE

KLEUR EN UITVOERING!!!
OPENINGSTIJDEN: ma.t/mvr. 9.00-18.00uur M

zaterdag 10.00-17.00uur M
Langheckweg 32-40, Kerkrade, industrieterrein Dentgenback^T

1 !■! 111 ■

Honda

Uhoistda
| DEALER

Autobedrijf
Rotor BV

Heerlerbaan 229, Heerlen
Tel. 045-41 69 00.

(Afslag Geleen McDonald's)

CROMBAG
g046 - 74 62 60

Honda ACCORD, 3-deurs
automaat, bwj. '83, i.z.g.st.,
APK tot juli '95, t.e.a.b.
Dorpstraat 83, Bingelsrade.

Te koop HONDA Civic 1500
GL, model '86, in perf. st., vr.
pr. ’ 5.500,-. ~ 045-319160.

Hyundai

o> HYUnDHI
|~ DEALER \

Auto Vaessen
Heerlen

Beitel 19
Tel. 045-42 4010.

HYUNDAI Scoupé GT, bwj.
'91, kl. felrood, i.g.st. vr.pr.

’ 19.500,-. Tel. 04492-2630.
Piccolo's in het Limburgs,
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Jaguar
Te k. JAGUAR H.E. 12-cyl.,
bwj. '84, bordeauxrood, alle
opties, koetswerk geh. ge-
rest, altijd dealer onderh.
APK 7-95, vaste pr.

’ 15.000,-. 045-750226.
JAGUAR XJS-HE,

’ 25.000,-. Peugeot Jas-
per* BV. 046-521944.

Jeep

&Jeep,
DEALER |

American-Cars
Schimmert

Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

2x Toyota LANDCRUISER
bwj. '77 en '79, 1 koop

’6.000,-. 046-376639.

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

Lancia

DEALER |
Automob.bedrijf

Creusen BV
Parallelweg 34, Heerlen.

Tel. 045-74 21 21.

Mazda

mazoa
DEALER |

Mazda Caubo
Kerkrade
Langheckweg 2.
_■ 045-46 46 46.

Loven
Heerlen

Palemigerboord 401
Tel. 045-72 24 51

Te koop MAZDA 929 auto-
maat, bwj. '76, i.z.g.st. Tel.
045-440320.
MAZDA 626 autom., bwj. '80,
APK 7-95, i.g.st., ’1.250,-,
04498-52328.
Mooier dan Nieuw! MAZDA
323FGLX rood, 28.000 km„
v. extra's, mr. mog. 045-
-459920.
Te koop MAZDA 323 F kl.
rood, 1.6i GLX bwj. '89, in
perfecte staat, ’ 15.000,-.
Tel. 046-516048.

MAZDA 323 HB 1.3 16V LX,
bwj. juli '90, kleur rood, nw.
uitlaat en remschijven voork.
Info Chevremontstr. 4, Kerk-
rade. ~ 045-453655.
KOOPJE! In pr.st. MAZDA
323 1.5 HB, '81, APK 10-95,

’ 1.000,-.Tel. 045-422772.
MAZDA 323 F 1.6i, bwj. '90,
rood, 1e eigen., ’19.000,-,
46.000km. Tel. 045-462248.
Te koop i.v.m. verkrijgen be-
drijfsauto MAZDA MX3 V6,
mei '92, 64.000 km, CD-
speler en alarm, pr.n.o.t.k.
Telef. 045-455137.
MAZDA RX7, sportauto,
rood, nw. mod. '87, mr. mog.,
f 17.500,-.Tel. 045-424128.
-" ' ' l'

Te k. MAZDA 323F, 1.6
'90, 54.000 km, APK f
i.z.g.st. Te1.045-752051
MAZDA 323 1.5 GLX, 3
drs. '86; Mazda 626 2.<
coupé '89. Gar. Coene
ningsbosch, S 04743-1J
Wegens auto v.d. zaak
MAZDA 626 1.6 LX
'87, wit, 106.000km., 'APK, i.z.g.st. van ondel
pr. ’ 7.500,-. 043-64477J
MAZDA 626 GLX, bwj.
nw.st. vr.pr. ’ 4.750,;04498-54483/04954-260;
MAZDA RX 7, '79, AP
'95, zilver, taxatie ’l5pr. ’ 8.000,-. 045-244947

Mercedes

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossingvan een f

drijf, gepleegdop2-11 -'94 en tot terugverkrijging van t
MERCEDES 307D BESTEL metkenteken BZ - 81 - H

wit, alles ontvreemdvanaf de Wilhelminasingel te
Roermond. a

Inlichtingen welke discreet zullen wordenbehandeld,.
schriftelijk of telefonisch aan de directievan lij

A & M Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,'ft
6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

SMEETS
Mercedes Benz

Heerlen 045-754575
Maastricht 043-613200

Geleen 046-757575

Mercedes 300
CE 1987

Mercedes 190E, 1986
Mercedes 190 D, 1986
Mercedes 300 SL, 1986

Mercedes 200,1985
Mercedes 450 SLCI979

Pontiac Firebird 1994.

Valkenier
Mercedes Occasions

Koningswinkelstraat 53,
Valkenburg.

S 04406-12289 of
06-52951736.

MBCIBO Esprit
bwj. 09-9315.721 km

Almadine roodmetal, zeer
compl. mw. staat.

SiueetS
Wijngaardsweg 55 Heerlen,

045-754575
Van part. MB 230 E 11-'BB,
km.st. 120.000, airco, au-
tom., rad./cass., el. buiten-
spiegel, orthopedische best.
stoel, ABS etc. 045-457643.

MERCEDES 230 E «
bwj. '85, kl. wit. BoVvPuth 34, Puth. 04493-
-dond. en vrijd. na 19.00 j**
MERCEDES 300 D, b%
APK, trekh., autom.,,,

’ 3.750,-. Tel. 045-4279^
MERCEDES 190 2.0,
'87, in perf.st., nw. ban.
Im-velgen. S 045-22509f
MERCEDES 280 S L
1993, blauwmet., E

’ 8.500,-. Tel. 045-71381,"
Te k. MERCEDES 200^
'81, trekh., i.z.g.st., ’2*

' Telef. 045-353997
Te k. van part. MERCa
190 E, zwartmet., zeer
bwj. '83. Prof. LorentzS.
Hoensbroek. i
MERCEDES 190 E, bufe
verlaagd, veel extra's,
Tel. 045-215353. _
Te koop MERCEDES^
benzine, bwj. '85. Te k
gen tel. 046-522689. j
Te koop 190 E, 2.0,;
verlaagd, brede velgen
HONIE dashboard, 1
enz., zijde scurts, sp
alarm, ’13.500,-. Telt
04405-2157. J
Te koop MERCEDES Ij|
model '85, in uitmurf
staat. Inl. 045-254660. j
Te k. prachtige MERCf
500 SE aut., 8-cyl.,. 194.500 km. veel e*

I ABS, cv. alarm, ») schuifdak/ramen, s*
. 225 alu vlgn. 5 nwe. ba

APK 11-95,

’ 13.750,-. g 045-41850J. Prachtig MERCEDES 2!, APK 8-95, bwj. '82, 1- vr.pr. ’ 4.250,-. 045-3221 J
Voor Piccolo's

zie verder pagina Ifl

_i é_\ l
_^_W_^_\ _^_— —^L_ _I__ _^_^__ IIgjSMAD =|

Occasion-show
Vrijdag 4 nov. 16 tot 21 uur

Zaterdag 5 nov. 10 tot 17 uur
Zondag 6 nov. 10 tot 17 uur

Fmccc
Maastricht

ê ■,"— "'""E —■■■■'■ ■ ■»«

| Bij aankoop van een SMAD-occasion tijdens
deze show maakt u kans op een

GRATIS AUTO*
of ’ 10.000,- korting als uw aankoopbedrag hoger is dan ’ 10.000,-

-nw ma——iiiiim ui ,ii iii - i ii in in in iii mi ui __\m***m-*w*****mm*WÊ-m

IDM financiering ter plaatse mogelijk * tot max. ’ 10.000,-
-i " ,
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Makelaars
bestookt met
schadeclaims

DEN HAAG - Boktorren onder het
dak, rotte vloeren en olietanks in de
tuin. Het aantal schadeclaims tegen
makelaars neemt de laatste jaren
aanzienlijk toe. En datzelfde geldt
voor de hoogte van de claims en het
aantal zaken dat voor de rechter
wordt uitgevochten. De verzeke-
raars moeten dit jaar opnieuw de
premies voor beroepsaansprakelijk-
heid verhogen.
Bavam in Amstelveen en Schouten
Insurance International in Rotter-
dam verzekeren samen het gros van
de makelaars in Nederland voor be-
roepsaansprakelijkheid. Vorig jaar
verhoogden zij de premies al met
zon twintig procent. Dit jaar wor-
den de verzekeringspremies op-
nieuw met minimaal vijf procent
verhoogd. Los van de groei van de
omvang van de makelaarsporte-
feuilles neemt het aantal claims
jaarlijks met tien tot vijftien pro-
cent per jaar toe. Over de hoogte
van die claims doen de beide verze-
keraars geen mededelingen, maar ze
bevestigen wél een stijgende lijn.
Tien jaar geleden kampten de ver-
zekeraars met zon honderd claims
per jaar, nu worden er gemiddeld
zon vijfhonderd per jaar afgewik-
keld. „Er zijn daarnaast nog heel
wat zaken die bij de rechter liggen.
De belangen zijn vaak groot. Je
steekt jediep in de schuldenom een
huis te kopen en je kunt 't je niet
permitteren om nog meer uit te ge-
ven," zegt W. Pel, secretaris van de
Bavam.
Met de komst van het Nieuw Bur-
gerlijk Wetboek in 1992 is de aan-
sprakelijkheid van de makelaar fors
uitgebreid, maar niemand wil in de
krant afgedrukt zien hoe ver die
aansprakelijkheidprecies gaat.

beurs

unter Douslas
tsTERDAM - Op de Amster-
hSe effectenbeurs hebben de
'delen KPN en Hoogovens giste-
I mooie resultaten laten zien.

de ranglijst stond echter
"^ex-fabrikant Hunter Doug-
'.uat volgende week zijn, waar-
lijk gunstige, derde-kwar--IClJfers bekend maakt. Het fonds
111 maar liefst f 4,50 tot f 78,70.

oeursthermometer, de AEX,
?m 0,4 punt hoger uit op 410,76.
'aandeel Hoogovens werd naar
n°uding veel verhandeld, nadat
*ggers in de kranten hadden ge-n dat het staalconcernzich voor

rooskleurige toekomst ■ op-
*kt. Jarenlang kwamen er som-,e geluiden uit de Umond, maar
aatste tijd is de stemming danig

6eslagen Vanuit Koblenz liet
'tUursvoorzitter M. van Veen

weten, dat nu ook
ihi mimumdivisie, het laatste
.^eemgeval, weer in de zwarte
jT1"8 komt. Beleggers beloonden
Jgovens met een winst van f 1,90

j de Koninklijke PTT Nederland
* weer de wind mee. Gaat dit
'aeel gemiddeld zon half mil-
" keer over de toonbank (dub-
-6i nS). gisteren was de omzet

' driedubbele. Beleggers waren5 steeds opgewonden van de toe-
SstPlannen van KPN-dochter, Telecom. Misschien minder
(f) k°°r het Personeel (verlies vanu banen), maar des te beter voor
aandeelhouder (tot 15 procent*erf produktie). Het aandeeleSf 1,30 tot f 55,10.. °eursvloer' wachtte aanvanke-

' °P de werkloosheidscijfers uit
Verenigde Staten. Mocht de

t«gelegenheid flink stijgen, dan
lic e rente in Amerika onder
* zetten. Uiteindelijk bleek het
maal wel mee te vallen. Gehol-
door een gunstige dollarkoersmen dekoersen niet onder druk

2_an.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 60,40 60,70
Aegon 104,20 105,10
Ahold 48,70 49,20
Akzo Nobel 207,00 d 203,80
BolsWes.c. 33,70 33,50
CSM eert. 68,70 68,40
DordtschePetr. 199,60 200,50
DSM ' 142,00 144,50
Elsevier 17,00 16,90
Fokker eert. 15,00 15,10
Fortis Amev eert. 69,70 70,80
Gist-Broc. eert. 45,00 45,30
Heineken 245,50 246,50
Hoogovensnrc 80,10 82,00
HunterDouglas 74,20 78,70
INGc. 78,60 79,30
KLM 48,00 47,90
Kon. KNP BT 50,00 49,50
Kon. Olie 192,20 192,30
KPN 53,80 55,10
Nedlloyd 53,30 54,10
Océ-v.d.Gr. 73,40 72,90
Pakhoed eert. 45,30 45,40
Philips 56,50 55,80
Polygram 75,50 77,00
Stork 43,80 44,00
Unilevercert. 199,60 199,60
Van Ommerennre 46,20 46,30
Ver.BezitVNU 178,00 175,00
Wolters-Kluwer 120,70 121,00
Avondkoersen Amsterdam
Ahold 49,20 (49,20)
Kon. Olie 189,50-191,50(192,30)
Philips 55,00 (55,80)
Unilever 197,40-199,20(199,60)
Wolters Kluw. 121,00(121,00).

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 82,50 82,50
ABNAmro pref. 58,50 58,80
ABNAmroHld.prf.c. 6,26 6,24
ACF-Holding 36,00 36,40
Ahrend Groep c. 156,00 155,80a
Alanheri 37,20 37,20
Ant. Verff. 430,00 430,00
ARTUBiologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 21,10 21,10
Asd.Rubber 2,50 e 2,55
AtagHold.cert. HO.OOf 109,80
Athlon Groep 71,00 71,00
Athlon Groep nrc 66,90 66,90
Aut.lnd.R'dam 125,00 125,00
Ballast Nedamc. 73,00 72,50
BAM Groep 104,50 105,00
Batenburg 154,00 153,00
Beers 190,00 190,50
Begemann Groep 33,80 34,00
Belindo 280,00 280,00
BesouwHold. 33,90 33,90
Blydenst.-Will. 27,50 28,00
BoerDeWinkelb. 70,90 70,80
BorsumyWehry 27,10 26,60
Boskalis eert. 36,50 36,20
Braat Beheer 24,90 24,90
Breevast 9,10 9,10
Burgman-Heybroek 1470,00 1470,00

Calvé-Delft eert. 1375,00 1370,00
Calvé-Delftpref 885,00 885,00
CapVolmac 23,40 24,50
CetecoHold. 42,70 43,00
CinduIntern. 102,50 102,50
Claimindo 278,50 278,50
Content Beheer 29,00 29,00
Credit LBN 41,60 41,30
Crown v.G. eert. 140,00 b 140,50
CSM 68,70 68,40
DeDrieElectr. 15,50 15,50
Delft Instrum. 23,70 23,20
DICO Intern. 69,40 69,40
Dorp-Groep 34,40 34,50Dralta Holding ' 39,50 39,30
Econosto 21,70 21,70
EHCO KLMKleding 36,20 36.50
EMBA 200,00 200^00
Eriks Holding 118,30 119,00
Flexovitlnt. 87,00 87,50 fFrans Maas eert. 53,00 53,00
FreeRecord Shop 28,70 28,50
Fugrocert. 34,30 35,00
Gamma Holding 92,50 92,50
Gamma pref. 5,80 5,80
Garzarelli $ 10,00
GeldersePap. 86,50 86,50
Getronics 53,50 53,70
Geveke 34,70 34,90
Giessen-deN. 60,30 60,30
Gouda Vuurvast 70,00 70,20
Goudsmit 29,70 29,50
Groenendijk 29,60 29,60
Grolsch eert. 54,50 54,40
Grontmij 63,50 63,80
GTI-Holding 158,50 158,00
Hagemeyer 135,50 138,00
HALTrustB 16,30 16,20e
HALTrustUnit 16,10 16,20
HBG 283,50 280,00
Heijmans 59,50 59,90
HeinekenHold.A 220,00 221,50
Heivoet Holding 28,00 28,00
HesBeheer e. 19,80 19,80
Hoek'sMach. 77,50 77,50
Holl.Colours 85,50 86,00
Holl. Ind. Mij 65,50 65,50
Holl.SeaS. 0,34 0,34 e
HoopEff.bank 7,30 7,30
HunterD.pref. 1,95 1,95
IHCCaland 42,50 43,40
ING 7,12 e 7,11
Inter/ViewEur. 6,50 6,50
Internat.Muell. 94,90 95,00
Kühne+Heitz 35,80 35,80
Kas-Associatie 62,50 64,00
KBB 106,00 107,00
Kempen &Co 14,30 14,20
Kiene Holding 134,90 134,90
Kon. SphinxGust. 55,30 56,40
Kon.KNPßTc.pref. 7,61 7,58
KondorWessels 45,30 45,00
Koppelpoort 417,00 417,00
Krasnapolsky 145,50 145,50
Landré&Gl. 47,50 47,50
LClComput.Gr. 3,95 3,95
M.EmmOB-cert. 86,80 86,80
Macintosh 43,40 43,00 e
Management Share 1.35 1.30

Maxwell Petr. 202,00 202,00
MoearaEnim 1660,00 1670,00
Moolen Holding 43,50f 42,90
Mulder Boskoop 35,00 35,00
Multihouse 2,20 e 2,20 e
Naeff 489,00 489,00
NAGRON 89,40 89,00 e
Nat. Inv.Bank 130,90 130,90
NBM-Amstelland 18,40 18,10
Ned.Part.Mij 51,10 51,10
Ned.Springst. 6550,00 6550,00
NEDAP 59,00 59,00
Nedcon Groep 38,30 38,90
NedschroefHold. 74,70 75,50
NewaysElectr. 11,40 11,50
Nijv.-ïenCate 83,30 83,50
NKFHolding 215,00 215.00
Norit 19,00f 18,90
NutriciaVßcert 89,50 89,70 f
OPGcert. 43,00 43,80
OrcoBank eert. 61,00 f 60,70
Ordina Beheer 21,00 20,90
OTRA 281,00 282,00
P&CGroep 91,50 91,50
Philips Electr.d'9s 0,10
PieMedical 8,20 B,lof
PirelliTyre 11,50 11,50
Polvnorm 179,80 179,80
Porc. Fles 23,70 23,70
Randstad 88,00 88,00
Reesink 118,00 120,00
RoodTesthouse 3,30 3,30f
Rothmanslnt. 4,15 4,10
RotoSmeetsßoer 41,30 41,20
Samas Groep 57,00 57,30
Sarakreek 4,60 4,60
Schuitema 1895,00 1895,00
Schuttersveld 42,50 42,50
Simac Techniek 17,60 17,70
SligroBeheer 86,70 86,70
Smit Intern. 41,70 e 41,70 e
SmitTrafo c. 44,90 44,70
St.Bankiersc. 18,50 18,00
StadRotterdam c. 35,80 35,60
TelegraafDe 192,00 f 190,00
Textielgr.Twente 71,00 72,00
Tulip Computers 17,20 17,00
Tw.Kabel Holding 196,00 197,00
Übbink 59,00 59,00
Union 25,40 25,40
VereenigdeGlas 550,00 551,00
Vilenzo 42,90 43,20
VolkerStevin 86.20 86,20
Vredestein 14,00 13,90
Wegener 118,50 120,00eWebia 49,80 49,50
Westlnv.F.wb 62,00 a 62,00 a
WestlnvestF. 11,20 11,20
Weweler 31,70 f 31,60
Wolff, Handelmij 59,50 59,50
WoltersKluwer 485,00 485,00
Wyers 24,30 24,30

Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 446,00 449,00
ABF 112,50 112,50
ABNAmroA.inF 82,60 82,60
ABNAmro Aand.F. 96,10 96,50
ABN Amro Amer.F. 71,20 71,50

ABNAmroEur.F. 85,50 86,00
ABNAmroFarE.F. 75,80 76,70
ABNAmroL.Gr.F. 182,70 182,70
ABNAmroNeth.F. 116,60 117,10
ABNAmro Obl.Grf. 199,40 199,40
ABNAmro rent.div 155,00 155,00
AegonAandelenf. 45,00 45,50
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
Aldollar BF $ 30,50 30,60
Alg.Fondsenbez. 247,00 249,50
AllianceFund 7,60 e
Alrenta 228,50 228,50
Amvabel 88,60 88,50
AsianCap.F.s 61,80 61,50
Asian Select. F. 104,10 104,90
AsianTigersF. 110,90 112,10
ASNAandelenf. 51,70 52,10
Austna Global 1220,00 1223,00
AustroHung.F. 7,60 7,60
AXAAand.lnt. 76,70 76,70
AXAE&LBelegg.l 93,30 94,50
AXAE&LBelegg.2 93,00 93,50
AXAE&LBelegg.3 117,70 117,70
AXAE&LBelegg.4 86,60 87,10
AXAE&LKap.Rente 118,10 118,20
AXA Obl.Ned. 76,30 76,30
BemcoßentSel. 62,40 62,40
Bever Holding 4,70 4,70
Biogrondßelegg. 10,50 10,50
CL Aandelenfonds 94,90 95.30
CLLiq.Groeifonds 102,30 102,30
CL ObLDividendf. 103,50 103,20
CLObl.Waardef. 121,80 121,90
Comm.ArgeusF. 87,00 86,70
Comm.BenacusF. 89,60 89,30
Comm.CeaF. 91,50 91,50
CuMPreferentF. 105,90 105,90
DeltaLl.Dollarf. 51,70 52,00
Delta Lloyd ECU 54,20 54,20
Delta Lloydlnv. 38,10 38,80
Delta Lloyd Mix 70,80 72,50
Delta LloydRent 58,80 59,00
Donau Fonds 28,00 29,00
DPAmericaGr.F. 35,30 36,00
EGFlnvestm. 157,00 156,00
EMF Rentefonds 82,90 82,90
EMS Growth Fund 103,00 102,70
EMS IncomeFund 91,00 91,00
EMS Offsh. Fund 100,00 100 00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00
Envir.Growth F. 41,50 41,50
Esmeraldapart. 37,60 37 60
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 59,50 59,50
Euro SpainFund 8,20
FarEastSel.F. 80,00 79,00
GAFAm.Liq.F.ecu 1.51 1,52
GAFAm.Obl.F.ecu 1,76 1,77
GAFBfr.Liq.F.bfr 1055,70 1055,80
GAFDMLiq.F.ecu 1,60 1,60
GAFDMObI.F.ecu 1,56 1,56
GAFEng.Aandf.ecu 2,11 2,12
GAFEng.Liqf.ecu 1,25 1.25GAFEng.Oblf.ecu 1,32 1,32
GAFEur.Aandf.ecu 2,22 2,23
GAFEur.Oblf.ecu 2,19 2,19
GAFGl.Managf.ecu 2,51 2,52
GAFJap.Aandf.ecu 1,15 1,15

GAFJap.Liqf.ecu 1,62 1,62
GAFJap.Oblf.ecu 1,73 1,73
GAFN-Am. 2.24 2.26
GAF 3.24 3.26German City Est. 32,90 32,90
Gim Global 56,10 55,40e
Groeigarant 1,36 1,37
Holl. Eur. Fund 59,30 59,40
Holl. Obl.Fonds 130,40 130,50
Holl. Pac.Fund 137,50 137,00
Holl. Sel.Fonds 97,80 97,80
Holland Fund 89,00 90,20
HoogeHuysHypf. 126,00 125,80
INBBnk Verre Oost. 46,50 46,50
INGBnkDutchF. 61,30 61,40
INGBnkGeldm.F. 61,13 61,14
INGBnkGIob.F. 52,60 53,00
INGBnkOblig.F. 32,60 32,60
INGBnkßentegr.F 128,30 128,20
INGBnkSpaard.F. 103,79 103,80
Interbonds 486,00 487,00
Intereffekt 500 27,50 27,60
Intereffektwt 29,10f 29,20
IntereffektYenValue 82,50 82,50
Investa part. 82,00 82,50
ISHimal.Funds 17,50 17,70f
JadeFonds 209,30 209,90
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7550,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5420,00
JapanFund 19,10 19,10
Korea Pac.Tr.} 13,70 b
LatinAm.Eq.F. 100,30 100,00
LeveragedCap 59,50 59,80
Liquirent 54,55 54,55
Mal.CapitalF.s 16,10 16,10
MeesObl.Div.F. 114,00 114,30
Mexico IncomeF. 19,50 19,50
Mondibel 76,40 76,40
Nat.Res.Fund 76,60 76,50
New AsiaFund 10,60 10,60
Nomura Warr.F. 0,20 0,19
OAMF Rentefonds 11,25 11,25
Obam.Belegg. 309,50 310,00
Ohra Aand.F. 63,50 63.90
OhraLiq.Grf. 54,10 54,10
Ohra Obl.Df. 54,30 54,40
Ohra Obl.Grf 54,90 ' 54,90
Ohra Onr.G.F. 58,60 58,40
OhraTotaal F. 57.70 57,80
OrangeFund 27,70 27,80
Pac.Dimensions 31,00 31,00
Pac.Prop.Sec.F. 45,00 e 45,00
Pierson Rente 128,10 128,40
Pitcher 45,00 45,50
Postb.Aandelenf. 56,50 56,90
Postb.Beleggf. 57,20 57,40
Postb.Obl.r 49,00 49,00
Postb.Verm.gr.f. 59,70 59,70
Rentalentßel. 168,20 168,20
RentotaalNV 38,20 38,20
RGAand.Mixfund 59,70 59,90
RGAmericaF. 136,90 136.70
RGDivirentF. 53,60 53,50
RGEuropeF. 125,10 125.90
RGFlorenteF. 129,20 129,20
RG Hollands Bezit 97,50 98,30
RG Nettorente F. 105,20 105,20
RG Obl.Mixfund 61,00 61,10

RG Pacific F. 142,70 142,60
RG Rente Mixfund 63,50 63,50
Robeco 113,30 113,20
Rodamco 50,70 50,80
Rodamco Ret.Ned. 99,30 100,30
RodinProp.s 68,00
Rolinco 115,60 116,00
Rolincocum.p 91,30 91,30.
Rorento 81,80 81,80
Schrod.lnt.Pr.F 28.20 28,20
Sci/Techs 16,00 15,00
SuezGr.Fund 50,70 50,70
SuezLiq.Grf. 200,70 200,70
Technology Fund 16,30 16,30
Tokyo PacHold. 254,00 253,00
Tolsteeg, Beleggmij 345,00 345,00
TransEur.Fund 90,40 90,50
TranspacF. 359,00 359,00
Uni-Invest 18,80 19,30
Unicolnv.Fund 68,10 68,10
UnifondsDM 30,00 30,00
Vaste Waard.Ned 54,00 54,00
VastNed 102,00 102,00
VHSOnr.Mij 4,70 e 4,70
VIB NV 44,20 44,20
VSBAand.F. 99,40 98,80
VSB Mix Fund 61,10 61,20
VSB Obl.Groeif. 108,00 107,70
VSB Rente Fonds 99,80 99,80
WBO Intern. 68.10 68,40
WereldhaveNV 92,50 96,00
WorldProp.F. 69,50 69,50
ZOMFloridaF.s 32,80 32,80
Zonnespectrum 9,00 9,00

Parallehnarkt
IPNA3nrc 337.00 a
Melle.vannrc 105.00 103,50
Pan Pac. Winkel 3,90 3,90

Wall Straat
03/11 04/11alliedsignal 33 s/« 33 Vs

amer.brands 34 Vt 34
amer.tel.tel 54 Vi 53 V,
amococorp 62 3/( 62 Vt
asarcoinc. 29 3/< 29 3/(
bethl. steel 19 18 Vt
boeing co 44 43 Vt
can.pacific 15 Vt 15 Vt
chevron 44 Vt 43 Vt
chiquita 13 13 Vt
chrysler 48 47 Vt
citicorp 46 Vt 45 Vt
cons.edison 25 V: 25 Vt
digit.equipm. 30 Vt 30 'A
dupontnemours 55 'A 55 Vt
eastman kodak 47 3A 47
exxoneorp 62Va iV/t
ford motor 29 VS 28 Vt
gen. electric 48 Vt 48
gen. motors 39 39 Vt
goodyear 35 'A 35 Vthewlétt-pack. 96 5/i 94 Vt
int. bus.mach. 73H 71'/s
int.iel.tel. 87 Vt
kim airlines. 28'/. 27 Vt
mcdonnell 136% 136 Vt
merck co. 35Vt 35 Vt

mobiloil 83 3/b 83
omegafinanc. 24 Vt 26 Vt
philips 32 Vt 32 H
royaldutch 112Vt 111'/"
searsroebuck 49 Vt 49 Vt
sfe-south.pac. 153/» 15
texacoinc. 6214 62 3/i
travelers 34 3/« 33 V»
united techn. 61 V» 61'/»
westinghouse 13 Vt 13'/«
whitman corp 16Vt 16!/»
woolworth 15 Vt 15 Vt

Advieskoersen
amenk.dollar 1,640 1,760
austr.dollar 1,20 1,32 -belg.frank(loo) 5.28 5,58
canad.dollar 1,190 1.310
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark(lOO) 109,45 113,45
engelsepond 2,61 2,86
finse mark (100) 34,90 37,40
franse frank(100) 31,10 33,85
grieksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 18,50 22,50
iersepond 2,55 2,80
itaUire (10.000) 9,85 11,55
jap.yen(10.000) 170,00 176,00
noorsekroon (100) 24,20 26,70
oost.schill. (100) 15,62 16,12
portescudo(lOO) 0,98 1.16
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0033 0,0060
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedse kr. (100) 21,65 24,15
zwits.fr. (100) 131,50 136,00
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,70625-1,70875
antill.gulden 0,9450-0,9750
austr.dollar 1,2670-1,2770
belg.frank(lOO) 5,4465-5,4515
canad.dollar 1,25525-1,25775
deensekroon (100) 28,595-28,645
duitsemark (100) 112,0750-112,1250
engelse pond 2,7480-2,7530
franse frank (100) 32,645-32,695
gneksedr.(lOO) 0,6780-0,7780
hongk.dollar(lOO) 21,9550-22,2050
iersepond 2,7050-2,7150
itaUire(10.000) 10,895-10,945
jap.yen(10.000) 174,400-174,500
nwzeel.dollar 1,0485-1,0585
noorsekroon (100) 25,675-25,725
oostenr.sch.(100) 15,9200-15,9300
port. escudos (100) 1,0780-1,1180
spaansepes. (100) 1,3410-1,3510
zweedsekr. (100) 23,175-23,225
zwits.frank (100) 133,975-134,025
e.e.u. 2,1330-2,1380

Indexen
DowJones 3808,87 -37,01

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

KPN c jan 52,50 1316 2,70 a 3,20
KPN c jan 55,00 428 1,00 1,60
KPN pjan 52,50 418 I,loa 0,50
abnamro c nov 60,00 227 1,10 1,40
abnamro c jan 62,50 1140 1,50 1,70
abnamrocapr 65,00 501 2,00 2,00
abnamro pjan 60,00 412 1,90 1,80
abn amro p apr 55,00 2400 1,30 a 1,00
abn amro p apr 57,50 2400 1,90 a 1,80
akzo c nov 215,00 251 0,90 0,30
d/fl cnov 170,00 230 1,20 1,70
d/fl cdec 190,00 235 0,20 a 0,20
dsm c apr 150,00 707 7,60 7,90
dsm papr 140,00 703 6,50 6,40
els c jan 18,00 620 0,40 a 0,40
els c apr 18,00 345 0,70 0,80
coc c nov 410,00 335 5,00 5,30
coc c nov 415,00 337 2,70 2,90
coc c nov 420,00 812 1,40 1,50 "coc c dcc 410,00 592 9,00 9,40
coc c jan 430,00 275 4,60 5,30
coc c 097 410,00 757 55,50 54,00
coc pnov 400,00 420 1,30 1,00
coc pnov 405,00 635 2,60 a 2,10
coc pnov 410,00 729 4,50 3,60
coc pdec 410,00 637 7,30 7,00
coc p097 410,00 1100 25,50 24,70
hoog cjan 80,00 423 5,00 6,10
hoog cjan 85,00 291 3,00 3,80
hoog c jan 90,00 573 1,70 2,10
hoog pjan 80,00 632 4,50 3,30
kim c jan 45,00 243 5,00 4,50
kim cjan 47,50 1014 3,30 3,00
kim c jan 50,00 303 2,20 a 1,90
nedl pjan 55,00 329 4,00 3,80
olie c jul 195,00 1000 10,50 a 10,50
olie c jul 200,00 3520 B,ooa 8,40
olie c 097 145,00 1959 53,00 53,50a
olie p jul 195,00 1000 11,00 a 10,50
olie p okt 135,00 320 0,70 0,50 "olie p096 160,00 452 3,80 3,90
phil c nov 50,00 1020 6,90 a 5,80
phil c jan 55,00 384 3,70 3,30
phil c jan 60,00 566 1,50 1,30
phil c apr 60,00 278 2,80 2,60
phil c jul 60,00 246 3,40 3,40
phil pnov 55,00 393 0,40 0,70
phil pjan 55,00 699 1,60 1,90
unil c nov 200,00 680 2,60 3,20
unil c jan 210,00 310 3,00 3,20
Goud en zilver

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

Wijers tevreden
over Philips

DEN HAAG - Minister Wijers van
Economische Zaken is opvallend te-
vreden over de gang van zaken bij
Philips. HetEindhovense concern is
volgens de minister in een positie
gekomen die best kan leiden tot een
voorsprong op de Japanse concur-
rentie.
Een woordvoerder van Philips ver-
klaarde gisteren dat zijn bedrijf is
ingenomen met de positieve beoor-
deling door de minister over de
gang van zaken. Wijers prees on-
dermeer de geslaagde herstructure-
ring en de betere benadering door
Philips van de exportmarkten. Me-
de dankzij vooruitstrevende ont-
werpen van de produkten zit Phi-
lips volgens Wijers in een nieuwe
fase van de concurrentieverhoudin-
gen.

economie

FNV en CNVkunnen niet leven met bezuiniging

Arbeidsvoorziening
staat op springen

Van onze redactie economie

1^ HAAG - De arbeidsvoorziening in Nederland in haar
"ge vorm staat op springen. Twee van de drie vakcentrales,
'NV en het CNV, dreigen zich uit het bestuur terug te trek-
'als de aangekondigde structurele bezuiniging van 500 mil-
} gulden na 1995 doorgaat. Volgens FNV en CNV verliest de
ridsvoorziening haar bodem als het budget, jaarlijks 1,6
_rd gulden, met bijna eenderde wordt gekort.
'ice-voorzitter van de FNV, e|
?laar, stak gisteren de lont in
kruitvat in een vraaggesprek, het Welzij nsweekblad: „Een
fklede arbeidsvoorziening is

' ons niet interessant." De door
ster Melkert van Sociale Zaken
<gde bezuiniging leidt er vol-
: haar toe dat tal van scholings-
fcgeleidingsprojecten van de ar-
sbureaus worden geschrapt.
[al langdurig werklozen zouden
"van de dupe worden.. ander gevolg dat Vogelaar
Jiet, is deonmogelijkheid aller-
jfspraken in collectieve arbeids-
«enkomsten over het bevorde-
van werkgelegenheid uit te

*n. In veel cao's spreken vak-
ken met werkgevers af dat er
'rende de looptijd een aantal
idurig) werklozen in dienst
« genomen in het bedrijf of de
ftfstak waarvoor het contract
t- De arbeidsvoorziening speelt
"ij een belangrijke rol. Zon
bak wordt volgens Vogelaar
"kekt kansloos als de budgetten
(eenderde worden gekort.
»s enkele jaren besturen de
;heid en de sociale partners de
fidsvoorziening. Het landelijk
uUr, het CBA, formuleert het
4d in grote lijnen, dat de regio-

' kantoren, de RBA's uitvoeren.
k deregionale uitvoering maakt
'volgens C. van der Knaap, die
(
' het CNV in het CBA zit, moge-
"accenten te leggen waar die in
jetreffenderegio nodig zijn.
ide korting doorgaat, is die
.Wijze niet langer mogelijk,
&t Van der Knaap. „Dan blijft
(iets over van de eigen beleids-
Ate van de RBA's," aldus de

„In dat geval is,voor ons niet interessant meer
hl de besturen te zitten."
Vakcentrale voor middelbaar en
Br personeel (MHP) is nog niet
;r als FNV en CNV. „Hun drei-
*nten komen voor mij wel heel
halsoverkop," aldus woordvoer-

der Van Dalen. Hij ziet nog wel
mogelijkheden, vooral als in de toe-
komst de sociale zekerheid en de
arbeidsvoorziening „meer samen-
hang" moeten gaan vertonen.
De werkgeversorganisaties gaven
gisteren te kennen het met de ana-
lyse van FNV en CNV wel eens te
zijn. De werkgevers willen echter
wachtenmet stappen totdat „de po-
litiek een visie heeft ontwikkeld."

Levensonderhoud
weer iets duurder

VOORBURG - Het dagelijks leven
is in oktober 0,1 procent duurder
geworden. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) heeft dat
uitgerekend. Vooral koffie en kle-
ding werden duurder. Tweedehands
auto's en benzine werden daarente-
gen juistwat goedkoper, zo consta-
teerde het bureau.

In een jaar tijd is het leven inmid-
dels 2,8 procent duurder geworden.
In september beliep de stijging in
vergelijking met september 1993
nog 2,7 procent.

'Pispalenfunctioneren niet goed'
Pesten collega's kost
bedrijven miljarden

Van onzeredactie econmie

HEERLEN - Verliet Ruud Gullit
het trainingskamp in Noordwijk
omdat hij het niet eens was met
het spelconcept? Jan Looman,
organisatie-adviseur bij Beteor
Eindhoven, gelooft er niets van.
„Gullit werd gepest. De selectie
negeerde hem. En niets is erger
dan je geïsoleerd voelen. Daar
gaan zelfs de sterkste persoon-
lijkheden aan onderdoor."

Looman somt nog enkele namen
op, waarmee hij zijn stelling
probeert te bewijzen. Gerald Va-
nenburg, wiens hoge stem werd
geïmiteerd door de supporters,
week uit naar Japan. Looman
noemt hem een typisch voor-
beeld. „En neem ex-staatssecre-
taris Elske ter Veld van Sociale
Zaken. De PvdA heeft haar net
zolang getreiterd tot ze opstap-
te."
Maar niet alleen prominenten
overkomt het, zegt Looman, die

onderzoek heeft verricht naar
pesten op de werkplek. Volgens
hem voelt 40 procent van de be-
volking zich wel eens geïsoleerd.
„Gemiddeld één op de vijftig
Nederlandse werknemers zoekt
ander werk, omdat ze bij hun
huidige baan worden gepest. Die
mensen functioneren niet meet
en gaan fouten maken. Dat kost
het bedrijfsleven naar schatting
zes tot negen miljard gulden per
jaar. En dan reken ik nog niet
eens de ziektekosten mee."

De Britten hebben het woord
'mobbing' bedacht, dat staat
voor het groepsgewijs pesten van
één persoon. Volgens Looman is
daar sprake van als dat ten min-
ste één keer per week gedurende
meer maanden dezelfde persoon
overkomt. Dat kan zich op ver-
schillende manieren uiten. Het
'slachtoffer' kan genegeerd wor-
den. Ook kan de groep hem of
haar kritiseren, zowel over het,
werk als over privé-zaken.
Ook roddelen, uitlachen of het

opdragen van zinloos, zwaar of
juist geen werk schaart Looman
in de categorie 'pesten. Het zit
volgens hem in de taboesfeer.
„Welke volwassene durft er
openlijk voor uit te komen, dat
hij of zij wordt gepest op zn
werk?" stelt hij. „Vertellen ze het
wel, dan krijgen ze vaak zelf de
schuld. Onterecht, want meestal
ligt de fout in de organisatie."

„Zo lang alles op rolletjes loopt,
zullen dit soort problemen zich
minder voordoen. Zodra echter
fouten worden gemaakt, de
werkdruk te hoog is of een reor-
ganisatie op stapel staat, is vaak
één werknemer de klos. Enkele
collega's reageren de spanningen
op hem af. Binnen de kortste ke-
ren nemen anderen dat treiterige
gedrag over."
De 'risicogroep' bestaat volgens
Looman uit degenen die meer
kennen en/of kunnen. Ook 'wat-
jes' (zowel verbaal als fysiek) en
mensen die 'anders' zijn op basis
van een eigenschap of uiterlijk,
hebben meer kans om tot 'pis-
paal' te worden uitgeroepen. „De
risico's worden uiteraard nog
groter als je twee van deze eigen-
schappen bezit."
Looman draagt weinig oplossin-
gen voor de 'slachtoffers' aan.
„Een gezamenlijke werkwijze
afspreken in debedrijfscultuur,"
adviseert hij.

Ziekenfonds
op basis

van bijbel
ZEIST - Een ziekenfonds voor
gereformeerden, op basis van de
waarden van de bijbel. Dat is
het nieuwste project van Pro Li-
fe, een Zeister stichting die
strijdt vóór behoud van leven en
tégen abortus en euthanasie.

Het nieuwe ziekenfonds 'Op
weg naar Pro Life' raamt zijn
doelgroep op 500.000 werken-
den en hun gezinsleden. Het
heeft inmiddels goedkeuring
van de Ziekenfondsraad. Het
wachten is nog op de handteke-
ning van minister van Volksge-
zondheid Borst.
De Ziekenfondswet verplicht
het fonds bepaalde ingrepen
(zoals abortus) te vergoeden die
tegen zijn principes ingaan.
„Daar komen we niet onderuit,"
aldus voorzitter F. Tollenaar.
„Maar onze doelgroep zal er,
naar verwachting, nauwelijks
een beroep op doen." De naam
geeft aan dat het fonds er niet in
slaagt de doelstelling geheel te
realiseren.

Toch is er volgens Tollenaar
voldoende mogelijkheid om „de
christelijke normen te vertalen
in een zorgverzekering." Het
Zeister ziekenfonds zal, in ver-
gelijking met andere fondsen,
een aantal voorzieningen extra
bieden. „Thuiszorg voor termi-
nale patiënten zit bij ons volle-
dig in het pakket. Dat hoort bij
eerbied voor het (eindigende) le-
ven." Idem bij de verzorging
van een gehandicapt kind.
Tollenaar denkt dat de premie
van 'Op weg naar Pro Life' iets
hoger zal uitkomen dan die van
de andere ziekenfondsen.

Verlies
Het Japanse autoconcern Nis-
san heeft in de eerste helft van
het op 1 april begonnen boek-
jaar een verlies voor belastin-
gen geleden van 57,9 miljard
yen (f 1 miljard). Dat is twee-
maal zoveel als het negatieve
resultaat van 28,9 miljard yen
over de eerste helft van het
boekjaar 1993/94.

Britse post
Een rebellie in eigen gelederen
heeft de Britse regering ertoe
gedwongen af te zien van de
privatisering van de Royal
Mail, de posterijen. Alle voor-
stellen voor privatisering zijn
geschrapt en het bedrijf blijft
voor honderd procent staatsei-
gendom.

munt uit

Overname
Europoule Nederland bv
Woerden neemt de vleeswaren-
activiteiten van Encebe in Box-
tel over. De fabriek in de Bra-
bantse plaats blijft open. De
overname heeft geen gevolgen
voor de werkgelegenheid van
de 72 personeelsleden, aldus
directeur drs. B. Constandse
van Encebe.

Keuringsdienst
Het kabinet ziet af van de
plannen de Keuringsdienst van
Waren samen te voegen met de
Rijksdienst voor de Keuring
van Vee en Vlees (RW). De op-
richting van het Nederlands
Controlebureau voor Levens-
middelen en Waren (NCLW) is
daarmee van debaan.

Thuiswerkers
De vakfederatie FNV is een
campagne begonnen om de
naar schatting 200.000 thuis-
werkers ontslagbescherming en
sociale zekerheid te bieden.
Hoewel de Tweede Kamer vo-
rig jaar al heeft besloten de
thuiswerkers uit hun juridisch
vacuüm te halen, is sindsdien
de daad niet bij het woord ge-
voegd, schrijft de FNV in een
brief aan het kabinet. Ondanks
alle aandacht voor het pro-
bleem, blijven thuiswerkers
nog altijd een witte vlek op het
gebied van ontslagrecht, wette-
lijk minimumloon en sociale
zekerheid.

Vernieuwde werf

.__ (ADVERTENTIE)

ft Roland Oostwegel
'■^ goudsmid

-I.W.C. -Antima -Akto
Geleenstraat 55, Heerlen

Tel. 045-712660

"De geheel vernieuwde
scheepswerf Frisian Shi-
pyard Welgelegen bij Har-
lingen is gisteren officieel
geopend. De nieuwe facili-
teiten van de werf bestaan
uit vier drijvende dokken,
een schepenlift, hallen en
kantoren. Er is bij de
nieuwbouw veel zorg be-
steed aan milieu-procedu-
res. Foto: ANP

■

(ADVERTENTIE)

Uw maximale
Ing?

hypotheekadviseurs

Bel 045 - 224241
043 - 252010
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Mitsubishi

Te koop Mitsubishi PAJERO Mitsubishi LANCER 1.5 GLi,
2400 TD 1985; LM-velgen roodmetal., bwj. 7-'9O, trekh.,
met nwe. banden voor To- pr. ’ 14.900,-. 045-259714.
yota Camry. Nw. Holsterweg Koopje! MITSUBISHI Colt
45, Posterholt. 04742-1312. 1200, bwj. 11-'B6, pr.

’ 4.000,-. Tel. 045-271403
Te k. Mitsubishi LANCER ..,.,.... . ~_n

__ . a m^
ri Vi urn wortr hnitanl MltSUblShl LANCER 1.8 016-
-___._^ nriic 1, „ et hii' sel. bwj. '85, kl. wit, vr.pr.R9r!dßP^?flq7 9 ' '" ’1350,-. Na 18.00 uur 045--90.-046-332897. £53155 mheMnap^n 6i
Te k. Mitsubishi COLT 1.8 D, Schinveld.
bwj. '85, APK 5-95, i.g.st.,vr. Te koop Mitsubishi GALANT
pr. ’2.250,-. Telef.: 046- GL 1600 5-bak, 10-'B5, pr.
749074, b.g.g. 046-334068. ’ 3.750,-. 045-325671.

Een open aanbieding.

lZ__Wßk__.

Elektrisch schuif/kanteldak op de Volkswagen Vento
nu tijdelijk slechts f 995,-.

De Volkswagen Vento al vanaf ’ 35.495,-.
Prijs is inclusief BTW en BPM, exclusiefkosten rijklaar maken.

Wijzigingen voorbehouden.

De gezamenlijke Zuid- (fih
Limburgse Volkswagen-dealers

Nissan/Datsun

DEALER |
Nissan Garage
Schoenmakers
Limbrichterweg 78, Sittard.

Tel. 046-51 2814.

Jurgen
Autocentrum

Langheckweg 36, Kerkrade.
Tel. 045-452570

Te koop Nissan PATRO,
bouwjaar 1985. Telefoon
04493-5500.
Te k. NISSAN Sunny 1.4 LX,
bwj. '89, APK. 5-95, 25.000
km., ’12.500,-. Tel. 04752-
-3348 of04750-15651.

NISSAN Sunny coupé SGX,
bwj. '89, stuurbekr. electr.
ramen, kl. rood. 045-313006.
Nissan MICRA 1.2, '90, wit,
open dak, luxe uitvoering,
f 13.000,-. Tel. 045-421987.
Te k. DATSUN Cherry, bwj.
dcc. '82, APK gek. 4-95,
motor 100%, vr.pr. ’950,-.
Tel. 045-326742.
Te k. Nissan SUNNY 1600
SLX Coupé zwart, nw. ban-

■ den, nw. velgen, in nw.st.
04750-23720 b.g.g. 06-
-53184847.
Nissan MICRA 1.2 XL, bwj.
'89, APK, 3-drs., ’9.850,-.
Inr. mogelijk. 045-325818.
Met een PICCOLO in het,Limburgs Dagblad raakt u

i uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!

j Tel. 045-719966.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Oldtimers
Te k. div. KLASSIEKERS!
Volvo PV544 (katerug), bwj.
1958, ’14.200,-; Karmann
Ghia bwj. 1968, ’13.900,-;
Lancia Bèta Coupé bwj.
1978, ’3.750,-; Fiat 500 L,
bwj. 1971, ’2.200,-. Tel.

'045-255205 / Fax 258082.

Te koop Opel REKORD 19S,
bwj. 1971, met werk, ’BOO,-.
Telef. 045-222235.
Van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur, kun
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Opel

GÖTTGENS BEEK BV
Weth. Sangersstraat 1.S 046-375858.

Profiteer van uniek voordeel
tijdens de zilveren JUBILEUM-
ACTIE bij GÖTTGENS BEEK.
Nu 25 x ’ 25,- korting op een:

Opel Corsa 'Silver*
Opel Astra 'Silver"

Opel Veetra 'Silver'
en alle occasions bij Göttgens.
Opel WINTERPLAN voor maar

25% dus nu ’ 7,50.
Alle ONDERDELEN bij Göttgens Beek

25% baliekorting.
Geldig t/m 7 november 1994. Financiering mogelijk.

OPEL
l DEALER
Göttgens Sittard

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

Welling
Autobedrijf BV

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

Te koop: HONDA N6OO,
Touring, bwj. '71, 30.000 km,
groen, zeer mooie auto,
techn. in perf. st., vr.pr.
’6.750,-. mcl. 1 jr verz. en
APK. Klimmen 04405-2963.
Te koop Opel KADETT sta-
tioncar 1.2 S, bwj. '83, APK
26-10-95, 5-drs., rood,
trekhaak, i.z.g.st., vraagpr.

’ 2.650,-. ~ 045-721693.
Te k. Opel KADETT 1.61, s-
deurs, Caravan, 3-'BB, 3
mnd. BOVAG-garantie. Au-
tobedr. B. Aretz en Zn.,
Heerlen,-045-721268.
Opel KADETT 1.6 i 3-drs.,
bwj. '80, i.z.g.st., ’11.750,-.
Inr. evt. Tel. 045-316940.
Zuinig en betrouwbaar. Opel
ASCONA, bwj.'B7, 92.000
km, sportvelgen, ’ 6.200,-.
Tel. 045-326420.
Te koop Opel KADETT 1.8
GT Sedan, bwj. '89, rood, i.z.
g.st., mr. mog. 045-257898.
Opel KADETT 2.0 GSi bwj.
'88, APK, 2-drs., blauwmet.
leer int., sportwielen enz.

’ 11.750,-. Tel. 045-320457.

Te koop Opel OMEGA 2.0i,
bwj. '88, sunroof en trekh., vr.
pr. ’ 10.000,-. 045-413468.
Te koop Opel KADETT 1.3 S,
bwj. nov. '87. Tel. 045-
-410744.
Te koop Opel KADETT D, i.z.
g.st., ’950,-. Telef. 04450-
-4145.
Te koop Opel ASCONA 16
S, bwj. '84, pr. ’2.000,-. Tel.■ 04450-3513.
Veetra 2.0 i GL AUTOMAAT
'89; Corsa 1.4 i Swing '94;
Veetra 1.6 i GL '93; Kadett
'86 t/m '89 div. types; Escort
1.3 '87; Ascona 1.6SHB '86.
Met Bovaggarantie. Denne-
man Automobielbedrijf,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT, bwj. '73,

i Coupé ’2.250,-; Ascona
'79, gd., trekh., radio ’650,-,■ APK. Tel. 045-324081.
Te koop Opel ASCONA, bwj.
'84, i.g.st., APK t/m aug. '95,
vr.pr. ’1.500,-. Tel. 00-
-32.89865537.

: Opel KADETT 1.2 S, 3-drs.,
i z. mooi, 100%, bwj. m. 1988,. ’ 6.750,-. 045-423480.

Te k. Opel KADETT, bouw-
jaar '81, APK 8-95, pr.

' ’ 1.250,-.Tel. 04499-4529.
Te k. Opel KADETT GT 1.6i,
bwj. '89, APK 5-95, km.st.

j 60.000, vraagpr. ’9.500,-.
i Telef. 045-324935.

Opel KADETT, bwj. '85, i.z.g.
st., APK gek. 8-95, sportv.,

i verlaagd, nieuw gespoten
rood. 045-322109.
Te k. Opel KADETT, mod.. '82, APK 10-95, uitgebouwd,
sp.velgen, zeer mooi,, prijs. ’2.450,-. Inruil mog. Telef.:
045-428958.

Te k. Opel KADETT, bwj. '84,
APK 6-95, vr.pr. ’2.250,-.
Tel. 045-224449.
Te k. Opel OMEGA 1.8
autom. i.z.g.st., '88, vr.pr.
’7.950,-. 045-213021.
Te koop GSi 2.0 bwj. '90, 1e
eigenaar . EX BPM
’12.000,-. Rotterdamstr. 98
Heerlen. 045-720989.
Opel ASCONA 16 S bwj. '84,
APK 6-95, mooie auto, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 046-337524.
Te k. Opel VECTRA 1800,
bwj. '90, in nw.st., gunstige
prijs. Tel. 045-424426.
Te k. Opel MANTA bwj. '79,

’ 500,- mcl. wegenbelasting.
Tev. te h. gevraagd garage
of box. Tel. 04450-1437.
ASCONA 1.6 S, 4-drs, bwj.
'82, APK 5-95, i.g.st. vr.pr.

’ 1.750,-.Tel. 045-751863.
Te k. Opel CORSA TR 1.2 S,
bwj. '84, i.z.g.st., APK 7-95,
vr.pr. ’3.750,-. 045-225141.
Te koop Opel REKORD 2.0i
bwj. '81, APK, LPG, pr.

’ 750,-. Telef. 045-453784.
Opel VECTRA 1.61 GL, bwj.
'92, ’ 21.750,-. 043-652575.
Te k. Opel ASCONA 1900
LPG, 4-drs. trekh., APK '95,

’ 750,-. 045-245099.
Opel KADETT 13 S, bwj. '84,
APK '95, vr.pr. ’1.850,-. Tel.
04754-88090.
Opel CORSA, bwj. '85. Zien
is kopen. Dr. L.T. Wietenstr.
17,Brunssum. 045-255304. x

KADETT 1.8 GTE, rood, '85,
div. extra's, pr. ’4.750,-. Tel.
04405-1962.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj. '87, kl. rood, vraagpr.

’ 6.250,-.Tel. 045-312384.
Te k. Opel KADETT GSi 4-
drs., bwj. '86, vr.pr. ’7.350,-.
Tel. 045-228763.
Te koop Opel VECTRA 1.61,
bwj. '89, vr.pr. ’13.900,-.
Telefoon: 045-325180.
Opel D-KADETT 1300, au-
tomaat, bwj. '83, div. soorten
extra's, i.st.v.nw., vr.pr.
’2.750,-. 045-427813.
Opel KADETT GT 1.6, 4-
drs., bwj. '88, i.z.g.st., zien is
kopen, vaste pr. ’9.000,-.
Tel. 045-317777/313900.
Opel KADETT Combi 1.4i,
bwj. 12-'B9, ’10.500,-. Tel.
045-317777/045-313900.
KADETT type 1.3 LS Hatch-
back, '86, sportw. enz.
’5.750,-. 045-424128.
KADETT type 1.3 LS Hatch-
back, automaat, '86, als nw.

’ 5.500,-. 045-424128.
Opel KADETT 13 S, bwj. '86,
rood, 3-deurs, bumpers en
spiegels in kleur, spoiler,
prijs ’7.500,-. Inruil moge-
lijk. Tel. 04408-2368.

ITe k. Opel KADETT GSi 18i,;
'86, zwartmet., donker get.
gl., sportvlgn, veil, alarm. S
045-441483 b.g.g. 443779.

Te koop Opel VECTRA 2.0i,
bwj. '89, cv., pr. ’16.500,-.
Telefoon: 045-709017. .
Te koop OPEL Ascona, bwj.
'83, met APK, rad/cass. pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-271403.
Te koop Opel OMEGA 24i
bwj. '90, vr.pr. ’19.500,-,
km.st. 100.500, kl. zwartmet.
met alle beurten, extra's,
schuifd., sportvlgn., spoiler
en radio/cass. Tussen 10.00-
-18.00 uur: 043-637548. Na
18.00 uur: 043-647030.

Te koop PEUGEOT 305,
bwj. '83, i.z.g.st. Tel. 045-
-257898.
PEUGEOT 205 GRD diesel,
bwj. '91, 5-drs., kl. zwart, i.z.
g.st., plm. 75.000 km., vr.pr.
’14.950,-. Na 18.00 uur
045-253155. Wilhelmina-
plein 6, Schinveld.

Van part. te koop PEU-
GEOT 205 XL Mint, kl. wit,
bwj. '90, ’12.250,-. Telef.
045-456541.

AUTOBEDRIJF /7\ KERRES
Kerkrade: Dom. Mijnstr. 25 y___W Heerlen: Breukerweg 196 A

Tel. 045-452424 ~^y Tel. 045-230999

_£___M TOP OCCASION
met 12 maanden garantie.

Renault 5 Cosmopolitan '90 Renault STR '90
ClioRN 1.4 '91 Clio '91-93-94
11 '87 9 TL '88
19 '89-'9O-'9i-'92 19 '89-'9O-'9i-'92
21 '88-'9O-'9l 21 GTS '90
21 Nevada '88 25TX '89-'9l
25 TX '91 ■ Express '93

Audi 1002.3 E '91 Nissan Sunny 1.6coupé '89'
Citroen BK 1.6 '89 Opel Omega 2.0GL '91
Citroen ZX 1.6Aura '92 Suzuki Swifl 1.6GLX 4-drs '91
Ford Fiesta 1.1 '92 Toyota Carina E 1.6XLi '92
Mitsubishi Colt 1.3GLi '92 VW Golf 1.6 Manhattan 3-drs '91
Nissan Sunny 1.4 LX '92 VW Golf diesel 3-drs '91
Peugeot 405 GL 1.6 '88 Citroen KM 2.0Ambiance '91
Toyota Carina 1.64-drs '91 Mazda626 2.0GLX 5-drs '89
Toyota Corolla 1.3GLi '91 Porsche 925 S '86

I AUTO VANDE WEEK: I i AUTO VANDE WEEK: I
Mazda 323 F 1.6 GLX '90 Renault Espace TXE 200089
airco, Im-velgen, zwartmet., 7 stoelen, blauwmet., radio-
all nieuw Renault, Im-velgen, enz.
I ' ' rmr

Te koop Opel CORSA
Swing, bwj. '86, trekhaak, in
zeer goede staat, vraagprijs
’6.750,-. Tel. 04492-1038
CORSA 1.3 Swing, 2-drs., i.
z.g.sl., bwj. '88. Montfortstr.
16, Schaesberg.
Te koop KADETT SR C2
12N i.z.g.st. APK 11-95.
Telef. 045-219314.
Te koop Opel KADETT 1.35,
bwj. '84, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-727653.
Opel KADETT GSi 2.0 bwj.
'87, BBS Velgen, ’10.000,-.
Goselingstr. 88, H'len.
Opel ASCONA 2.0, bwj. '78,
met APK, ’750,-. Telef.:
045-353248.
Opel CORSA type 88, 4-
deurs, als nieuw, prijs

’ 7.200,-. Tel. 045-242999.
Te koop Opel CALIBRA,
rood, bwj. '91, verschil, ex-
tra's. Telef.: 04752-1905.
D-KADETT 12 N, bwj. '80,
13" ATS velgen, nwe. band.,
APK 3-95, ’750,-. Tele-
foon: 045-317396.

Peugeot.PEUGEOT 205 Cachet 1.3
KR, bwj. 8-'B7, schuifd.,
sportstuur etc. 045-241259,
na 19.00 u: 045-714070.

PEUGOT 405 GLi 1.6, bwj.
'90, mooie auto, ’12.500,-.
Tel. 046-752508.
PEUGEOT 309 GTi 1.9, '89,
APK 5-95, km.st. 110.000,

’ 19.750,-. Tel. 043-610426.
PEUGEOT 405 SRD,

’ 24.950,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
PEUGEOT 605 SU,
’32.950,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
PEUGEOT 605 SRTi,

’ 49.950,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
PEUGEOT 106 XSi,

’ 26.950,-. Peugeot JAS-
PERSbv. 046-521944.
PEUGEOT 205 XS,
’18.900,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
PEUGEOT 306 KR 1.6,

’ 29.900,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
PEUGEOT 405 GLX 1.6,

’30.900,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
PEUGEOT 405 GLi, bwj. '90,
zwartmet., LPG, 119.000 km,
6maanden garantie, iedere
keuring toegestaan. Prijs

’ 15.500,-. Inruil mogelijk.
Tel. 04408-2368.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

PEUGEOT 405 SRI 1.9,

’ 23.500,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
PEUGEOT 405 GRE 1.8,

’36.000,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
PEUGEOT 405 GRD 1.9,
stationwagon, '89, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 046-330102.
PEUGEOT 205 KR, bwj. '85,
i.z.g.st., blauw, pr. ’4.250,-.
Tel. 045-255092.
PEUGEOT 309 XLD Diesel,
bwj. '87, kl. beige, nw. band.,
pr. ’ 7.500,-. S 043-645524.

Pontiac
Van 1e eig. zeer exclusieve
sportauto PONTIAC Fiero
GT V6, '87, 100% nw.st. 045-
-275589.

Porsche
Part. biedt te koop aan
PORSCHE 944 S bwj. '82,
sportwielen, elec. ruiten, ge- i
tint glas, nwe. APK, in staat
van nieuw, pr. ’13.500,-.
Italiëlaan 120, Heerlen. Te-
lef. 045-323178.

Renault

Renault 21 Nevada GTD
november 1992, robijnroodmetallic, dakrails, electrische

ramen, stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling.
Nieuwprijs’ 47.000,- nu voor ’ 26.950,-.

Volvo Klijn Heerlen b.v.
De Koumen 7, Hoensbroek. Tel. 045-220055. '

RENAULT
| dealer" ~2

Autobedrijf
Kerres

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

Te k. weg. omst., Renault
CLIO 1,21 RN, div. extra's,
bwj. 8-'9l, vr.pr. ’13.950,-.
Tel. 045-233561.
RENAULT R 9, 4-deurs, bwj.
'83, APK '95, kl. wit, i.z.g.st.,

’ 1.750,-. ~ 045-323178. "
RENAULT 25 V 6inj., auto-
maat, bwj. '88, alle extra's,
mr. mog. ’6.750,-. 04492-
-5473 Of 06/53132876.
RENAULT Clio 12i RN, 3-
drs., bwj. '91, i.nw.st, scha-
devrij, met onderh.boekje,

’ 12.950,-. Géén zo mooi.
Tel. 043-254462.

Saab
Te k. SAAB 900 Turbo A.P.
C' automaat, bwj. '83, kl. wit,
5-drs., met extra's, vr.pr.

’ 4.000,-. Tel. 045-253153.
Te koop SAAB GLS, bwj. '82
met APK, 4-drs., ’650,-.
Tel. 045-325671.

Seat
Seat IBIZA 12GL bwj. '88.
nwe APK, als nieuw zo mooi,

’ 4.950,-. Tel. 045-223090.
Bestelwagentje grijs kente-
ken SEAT Terra Van diesel,
bwj. 18-6-92, 1e eig., km.st.
26.000, i.st.v.nw., ’7.500,-.
Telef. 045-223090.
Te k. aang.: SEAT Ibiza Van,
diesel, bwj: 1988, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-320536.

Auto Bex
Sittard

Tunnelstraat 2A
Tel. 046-51 96 64.

Rover

| DEALER |
Autobedrijf

Balt BV
Kasteellaan 1,Heerlen.

Tel. 045-72 15 41.

Subaru
Subaru Mini JUMBO, bwj.
'90, ’ 8.500,-. 043-652575.
Legacy 2.2 GX 4WD '93;
ElO 7-pers. bus '87; Justy
1.2 '93 + 1.0 '91; M. Jumbo
'91 + '88; Opel Veetra 1.6 i
'91; Ford Siërra 2.0 CL '89;
VW Passat stat. aut. '87;
Volvo 340 '85; Nissan Cher-
ry 1.3 '83; Autobedrijf EUS-
SEN, Ransdalerstr. 43,
Ransdaal.S 04459-1677.
Subaru Justy 3x: automaat
'88; Subaru Mini Jumbo '90;
Subaru Legacy Combi '89.
Tev. onderdelen nieuw en
gebr. Gar. COENEN, Prin-
senbaan 65 Koningsbosch.
Tel. 04743-1574 b.g.g. 1854.

Seat

SEAT
Volkswagen Groep

| DEALER |

Autosport
Brouns BV

Schelsberg 175, Het*
Tel. 045-72 55 07.

Suzuki

VMW.-vssgjfèij^mmt—mmmmimmmmmmmm*'

l DEALERE
Suzuki HU

officieel deaj
Rijksweg Zuid 212,SM

Tel. 046-52 12 \_
Te koop Suzuki SWIF
16V sportvelgen, vel
stereo, bwj. '91, ’1»
Tel: 04492-1576.
Suzuki Alto GL aul<
'87; Suzuki Swift 1.3'
'87. Garage COENEJfningsbosch" ~ 04743-Iji
Suzuki VITARA JLX \zwartmet., 10-92, \
km, lm vlgn. etc, I
’22.500,-. MergelakWf
Spaubeek. Tel. 04493-4J
SUZUKI Alto, bwj. '84,,

’ 2.200,-. Tel. 04492-27 J
Suzuki SWIFT 1.6
’21.500,-. Peugeot
pers BV. 046-521944.
Suzuki SWIFT 1.3
’13.750,-. 043-652575.^

Toyota

TOYOT]
| DEALEgj

Mengelers 0
OFFICIEEL DEALËjJVOORZUID-LIMBUf

Klasse
Occasions]

Oirsbeek tel. 04492-18]
Schaesberg tel. 045-31'

Sittard tel. 046-5210?
Swentibold

Officieel agef
Oude Rijksweg Noord»

Susteren. Tel. 04499-3;
Te koop TOYOTA ?
1.6 Si HB, 3-drs., 16V.
Pk., bwj. '90, luxe bek»
kuipstoelen, Pioneer in»
pr. ’15.500,-. Tel.
410344 b.g.g. 464949. _.
Automaat Toyota CÖ
LA 1.3 LX, 3-drs., i-J

’ 6.950,-. Tel. 046-33737J
Toyota COROLLA L8
bwj. '82, ’1.000,-. Tel.
254806. 1

Voor Piccolo's
zie verder paginajj

„^ g/mm WMI Maandag a.s. kan er een groene streep op het Nederlandse wegen-

W B__B _J__?'118lJ_f net waargenomen worden. Om de politie voor talloze verontruste

H**^^^ telefoontjes te behoeden, melden wij dat 't hier een nieuw middel

\ W van vervoer betreft. De Interliner.
B^-^

f In de verte heeft de Interliner iets weg van een bus. Maar hoe

M^4 / dichter u 'm nadert, hoe groter de verschillen worden. Zo zit u op

/ comfortabele stoelen met genoeg ruimte voor uw benen en om de

|fc|^^^_^ É_É_| ËZZ^m W ! krant te lezen. Daarvoor heeft u overigens weinig tijd,

*"* / want de Interliner houdt (net als u) van opschieten.
_—__^^^mk m_—_—_—__''' m ' ' ' "^t^^fc / 5_?K

ÏJ_r^* ':^___k fa** et aanta' tussenstops is uitermate beperkt. «,« ak"

|ïÈÉj_Wfc^ En waar mogelijk wordt een filevrije busbaan benut. In eerste instantie

_^^^ÊÊÊk Baat de Interliner op 15 verbindingen rijden. In deze regio bijvoor-

- ffrtüÉÉ' ._-_-_É__\
_^^^ÊÊ beeld van Maastrjcht.jvia Vaals naar Aken. Test 'm eens uit. U zult

merken dat u rijdt als 'n streep. Een groene streep welteverstaan.
l^dÉfl _____W

Bel voor meer informatie Interliner Services: 06-8998998 (20 et. p.m.).

■Kl \r<^_^^ \^^^^_W _\^t^_^_^mi _^*MM^^*Jm _\lli^^^^_\t^^^t^_^W _O%T * _o%' ■fm. K W m«J m\ W*9 mÈ M " #*Ol ***_m m k Am. *-**__ "_L *"*__, ■ ■ *-■ -—■M'-'JMJL. L - - Km-■ . w

HHHHHHHHIHHiiHIHHIHHHÉ-HHHH e^ interliner. De groene streep.
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Schade
~en onderzoek naar de haalbaar-
heid van de 'west-variant', zoals
door gemeente en actiegroep geëist
omdatrndat die minder schade zou aan-
ttchten, is definitief van de baan.
Hoewel vrijwel alle Statenfractieshet college daar expliciet om vroe-
(pfi, maakte milieugedeputeerde
Jan Tindemans duidelijk dat zon
studie volkomen zinloos is.
~at waren gisteravond de belang-
fjikste uitkomsten van het mara-
'nondebat over de kalksteenwin-
ning in Limburg, dat provinciale
s'aten voerden in de gecombineerde
cpmmissie voor Milieu en Ruimte-
üike Ordening.

Al vrij snel werd duidelijk dat de
Staten niet of nauwelijks wensten
te tornen aan het door GS zelf ver-
leden maand drastisch aangepaste
besluit om de (laatste) afgravings-
concessie voor maaibedrijf Anker-
poort te beperken tot zeventien
hectare.

Woede
Dat komt overeen met vier miljoen-
ton mergel, die Ankerpoort in tien
jaar tijd moet hebben afgegraven.
Tot woede van het bedrijfkwam het
college daarmee terug op zijn uit-
breidingsvoorstel uit 1991, toen
Ankerpoort nog kon rekenen op
dertig hectare. Voordien was er nog
sprake van een uitbreiding van 48
hectare.

Advocaat zegt blij te zijn met onderzoeken

Justitie onderzoekt
optreden Winters

DCORTHEOSNIEKERS
EN MAURICE UBAGS

j^AASTRICHT - Ook justitie in
Maastricht stelt een onderzoek in
aar het optreden van advocaat

Winters in de advocatenka-

Mer van de Maastrichtse rechtbank
op 14 juli. Winters zou toen, na af-
loop van een faillissementszitting,
een registeraccountant tegen de
muur hebben gedrukt en vervolgens
een vechthouding hebben aangeno-
men. Daarvan is aangifte gedaanbij
de politie.
Ook de deken van de Orde van Ad-
vocaten in Roermond, mr. P. Theu-
nissen, onderzoekt dat voorval.
Volgens de Maastrichtse hoofdoffi-
cier van justitie mr.J. Fransen
wordt aan de hand van het proces-
verbaal dat de politie over de zaak
opmaakt, beslist of tot vervolging
van deRoermondse advocaat wordt
overgegaan. Het dossier is nog niet
naar het parket verstuurd.
Het incident in de advocatenkamer
vond plaats na afloop van een
rechtszitting over het faillissement
van Diederen Holding bv. Aanwe-
zig waren de curatoren advocaatR.
van Dooren en registeraccountant
drs. H. Maenen, en namens de hol-
ding advocaat Winters. De behan-
delend rechter verklaarde tegen-
over de politie dat de curatoren en
Winters elkaar over en weer ervan
beschuldigden leugens te vertellen.
„Ik vind dat minder geslaagd. Ze
verlieten naar mijn idee wat giftig
de rechtszaal," verklaarde de rech-
ter.
Winters liet eerder naar aanleiding
van de klacht over het handgemeen
weten dat er slechts sprake is ge-
weest van een botsing. Hij meent'
dat geprobeerd wordt zijn naam in
diskrediet te brengen, nu het hem
als shirtsponsor van Roda JC publi-
citair voor de wind gaat. De advo-
caat laat nu weten blij te zijn met
de onderzoeken van justitie en de
deken. „Er zal blijken dat er niets
aan de hand was. Ik zal daarna een
schadevergoedingsactie starten. De
zaak is in de publiciteit gekomen en
daardoor lijd ik schade."

Dure winkels
doelwit bende

- Een
bende die zich in heel

vet rand bezighoudt met inbraken
*n dure winkels, heeft ook al drie
£eer toegeslagen in het Stokstraat-
Kvvartier in Maastricht. Doelwit

twee exclusieve herenmode-
en een juwelier.

laatste inbraakwerd gepleegd in
~e nacht van woensdag op donder-
d*g- Met een ijzeren staaf ramde de
oende de glazen voordeur van eenm°dezaak aan de Stokstraat. Uit-

vertrokken de daders zon-
der buit, omdat de boven de winkel
griende eigenaar onmiddellijk
aUrm sloeg. Eerder had de bende

succes. In augustus werd een
wmkel in exclusieve herenkleding
?an de Maastrichter Smedenstraat

na helemaal leeggeroofd en in
SePtember was een juwelierszaakaan deStokstraat aan de beurt.

~*e Afrikaanse bende, die volgens
°°ggetuigen bestaat uit zeker acht
jllan, pleegde ook al verschillende
"ibraken in dure winkels in Zwolle
*;n omgeving. In de meeste gevallen
J!eden ze met een auto achteruit~wars door de etalage. Voordat de

toeslaan, melden ze zich
als Potentiële klant in de winkel die
?e op het oog hebben om zich op
5Un gemak te oriënteren.
öll het onderzoek naar de bende

de Maastrichtse politie sa-
met het korps IJsselland. Ook

e Rijkswacht is ingeschakeld, om-
dat het vermoeden bestaat dat de
Afrikanen in Belgisch-Limburg wo-
&en.

Teleurstelling
over stoomtrein

HEERLEN - De provincie en de
ZLSM zijn gepikeerd door de wei-
gering van Heerlen om mee te beta-
len aan het stoomtreinproject, dat
de ZLSM gaat exploiteren. Gedepu-
teerde Constant de Waal wil op-
nieuw met Heerlen gaan praten,
opdat deze gemeente alsnog het ge-
vraagdebedragvan een ton betaalt.
Voor het armlastige Heerlen dreigt
momenteel de artikel-12-status.
Omdat Heerlen ook te weinig be-
trokken zou zijn bij het toeristische
stoomtreinproject, heeft het ge-
meentebestuur de provincie gezegd
definitief niet mee te betalen.

CDA en D66 eisen onderzoek 'west-variant'

Staten akkoord met
afgraving 't Rooth

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Ondanks een indrukwekkende serie beden-
kingen, kanttekeningen en punten van kritiek kan een duide-
lijke meerderheid in Provinciale Staten zich vinden in het he-
ruit van Gedeputeerde Staten om de omstreden mergelwin-.
tting bij 't Rooth met nog eens zeventien hectare uit te breiden.
Wel moet het college op last van CDA en D66 onderzoeken of
de afgraving 'zoveel als mogelijk is' kan worden opgeschoven
ln- (noord-)westelijke richting.

door GS voorgestelde uitbrei-
ding van de mergelgroeve in noor-
delijke richting, die zowel voor de
gemeente Margraten als de actie-groep Verontruste Plateaubewoners
onverteerbaar is, blijft echter goed-
deels overeind.

Protest tegen Hubertusmis
_>

ROERMOND - Kritisch Faunabeheer Limburg (SKF) heeft voor
vanmorgen een 'spectaculaire' actie aangekondigd tegen een Huber-
tusmis in Blerick. De Roermondse bisschop F. Wiertz zal daar de
jagers zegenen voorafgaand aan een jachtpartij.
„Nu de bisschop persoonlijk komt om de jacht te verheerlijken, zul-
len dierenbeschermers massaal blijk geven van hun afkeuring," laat
SKF-voorzitter Har Pluijmakers weten. Bisdom-woordvoerder Ad
Jansen zegt dat de bisschop in Blerick aanwezig is vanwege het veer-
tigjarig bestaan van de Hubertusparochie. „Toen de jagers hoorden
dat de bisschop celebrant is, hebben ze zich bij de dienst aangeslo-
ten. Daar is niets op tegen. Bovendien zal de bisschop de mensen
zegenen, niet de wapens en de honden. Natuurlijk hebben de jagers
pontificaal hun wapen en hond bij zich. Dat is hun zaak."

Fiscus stroopt bouw
af naar zwartwerkers

DOOR HAN BRINKMAN

SITTARD - De belastingdienst en
het Sociaal Fonds Bouwnijverheid
hebben de laatste weken controles
uitgevoerd naar zwartwerk in de
bouw. De controles vonden op za-
terdagen plaats in twee nieuw-
bouwwijken van Sittard. Over het
resultaat van gezamenlijke actie

kon de belastingdienst gisteren
geen mededelingen doen.
Volgens een woordvoerder van de
Directie Belastingdienst Onderne-
ming in Breda, die de verantwoor-
delijkheidvoor de controles draagt,
is er geen sprake van een gerichte
actie. De belastingdienst wil na de
omvangerijkereorganisatie van en-
kele jaren geleden, het accent ver-
leggen van controles achteraf naar
snellere acties. „In plaats van de
boeken achteraf in te zien, gaan we
meer in de actualiteitwerken. Zo in
de trant van: de belastingdienst
komt naarje toe," lichtte een zegs-
man van de fiscus in Breda toe.
Bij de belastingdienst spreken ze
ook niet over controles, maar over
waarnemingen ter plaatse. Dat
middel wordt nog niet zo lang toe-
gepast. De fiscus weet zich gesterkt
door de invoering dit jaar van de
Wet op de identificatieplicht. Bij de
controles moeten mensen zich be-
kend maken. De belastingdienst
richt de acties op verschillende
branches. Een bouwteam van de
fiscus in Roermond heeft de contro-
les in Sittard uitgevoerd. . ;
De relatief nieuwe aanpak van de
belastingdienst heeft in de twee be-
treffende wijken in Sittard (Euro-
papark en de Kollenberg) voor
ophef gezorgd. Al gauw circuleer-
den berichten dat de opsporings-
diensten van de fiscus en het So-
ciaal Fonds Bouwnijverheid (SFB)
diverse aanhoudingen hadden ver-
richt. Daarvan is echter volgens
beide diensten geen sprake.

Mora geheel in
handen Unilever

MAASTRICHT - Mora is sinds gis-
teren helemaal in handen van Uni-
lever, dat sinds 1990 al 49 procent
van de aandelen in handen had. De
overdracht van het resterende aan-
delenkapitaal was gepland voor
1995. Hoeveel meerderheidsaan-
deelhouder en oprichter Marcel
Mourmans voor de verkoop gekre-
gen heeft, is niet bekend gemaakt.
De Mora Groep, bekend van kro-
ketten, frikadellen en kipsaté-zon-
der-stokjes, heeft de laatste jaren
de omzet zien stijgen tot 250 mil-
joen gulden. Mora is met tal van
produkten marktleider in Neder-
land. Winstijfers zijn de laatste ja-
ren niet meer bekendgemaakt, maai
zijn waarschijnlijkbijzonder floris-
sant. Mora heeft 770 werknemers,
in Maastricht, Veldhoven en het
Belgische Mol. De overname heeft
geen personele gevolgen, zegt een
woordvoerder. Mourmans zal tot
eind 1995 als directeur van de Mora
Groep aanblijven. Unilever-direc-
teur Reinoud Plantenberg, al enkele
jaren aan Mora verbonden, krijgt
nu de leiding over het snack-con-
cern.

Zie verder pagina 13
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Vernielde graven
wellicht omgewaaid
BRUNSSUM - Drie grafzerken op
debegraafplaats aan de Heufstraat
in Brunssum zijn mogelijk omge-
waaid en niet opzettelijk vernield.
Onderzoek door de politie heeft
uitgewezen dat gemeenteperso-
neel de grafstenen maandagoch-
tend omgevallen heeft gevonden.
De sterke wind was volgens de
politie deboosdoener. Aanvankelijk
meldde de politie dat bij de drie
graven sporen waren gevonden
die in de richting wezen van jeugdi-
ge vandalen. Inmiddels is vast
komen te staan dat deze sporen
afkomstig zijn van het gemeente-
personeel dat tevergeefs had
geprobeerd de stenen recht te
zetten.

Kraai pikt naar
schoolkinderen
HOENSBROEK - Kinderen van
een basisschool in Hoensbroek
hebben last van een agressieve
kraai die soms naart hen pikt. De
kraai vliegt al een tijdje rond in.
de buurt van de school. De kinde-
ren geven hem regelmatig brood
en snoep. De kraai is hier inmid-
dels zo aan gewend geraakt dat
het dier, onmiddelijk als het kinde-
ren met boterhammen ziet, dit uit
hun handen wil pikken. Lukt dat
niet, dan wordt de kraai agressief
en pikt naar de kinderen. De
schoolleiding probeert het dier te
vangen.

Groenünks: Varma
moet terugtreden
MAASTRICHT - Het provinciaal
bestuur en de Statenfractie van
GroenLinks vinden dat partijgenote
en Tweede-Kamerlid Tara Varma
tijdelijk moet terugtreden. Varma
is in opspraak geraakt door be-
schuldigingendatzij in het verleden
direct of indirect betrokken is ge-
weest bij laakbare financiële han-
delingen. Het Limburgse bestuur
en de fractie doen een beroep op
Varma om alsnog haarKamerwerk
op te schorten. De Tweede-Kamer-
fractie van GroenLinks heeft zich
neergelegd bij de weigering van
Tara Varma om haar werk tijdelijk
te stoppen.

Politie lost twee
overvallen op
MAASTRICHT - De Maastrichtse
politie denkt met de aanhouding
van drie inwonersvan de provincie-
hoofdstad twee gewapende over-
vallen te hebben opgelost. Het
drietal, 23, 24 en 32 jaar oud,
werd al aangehouden op 22 okto-
ber, kort nadat ze een gewapende
overval hadden gepleegd op een
winkelier aan de Populierenweg.
Daarbij bedreigden ze de winkelier
en mishandelden ze een klant. De
buit bedroeg toen enkele honder-
den guldens. Uit het onderzoek
bleek dat twee van de drieverdach-
ten, twee broers, twee dagen
eerder een melkboer met geweld
van zijn dagopbrengst hadden be-
roofd. Voorts Week uit het onder-
zoek dat de drie verantwoordelijk
waren voor een aantal autodiefstal-
len en inbraken in auto's. De ver-
dachten zitten nog vast.

Wijnen lijsttrekker
Staten voor VVD
MAASTRICHT- De huidige fractie-
leidervan de de VVD in provinciale
staten, W. Wijnen, wordt lijsttrekker
bij de komende Statenverkiezin-
gen. Op de voorlopige kandidaten-
lijst staat J. Schrijen uit Beek op
de tweede plaats. Verder staan
op de lijst: 3. M. Vestjens (Venlo),
4. J. Peeters (Weert), 5. Th. Nies-
ten (Hoensbroek), F. Breukers
(Broekhuizen), 7. I. Muijs (Voeren-
daal), 8. V. Zwijnenberg (Roer-
mond), 9. M. Meindersma-Vluggen
(Vaals) en 10. H. Vermeulen
(Weert). Tijdens de algemene le-
denvergadering van zaterdag 17
december kunnen nog wijzigingen
in de lijst worden aangebracht.

De Rooy Son neemt
Intramast Bom over
SON - De Brabantse transporteur
Jan deRooy heeft concurrent Intra-
mast overgenomen, met vestigin-
gen in Bom, Oud-Gastel en Bor-
nem (België). De transactie heeft
geen gevolgen voor deruim elfhon-
derd medewerkers bij beide onder-
nemingen. Het familiebedrijf De
Rooy is de grootste Nederlandse
vervoerder van nieuwe auto's. In-
tramast, eigendom van de familie
Van der Mast, vervoert jaarlijks
240.000 personenwagens. „Onze
activiteiten vullen elkaar goedaan,"
aldus directeur J. deRooy van het
overnemende bedrijf. Over de over-
nameprijs van Intramast doet hij
geen mededelingen. Beide bedrij-
ven blijven ook onder eigen naam
opereren. Bij de VervoersbondFNV
was niemand bereikbaarvoor com-
mentaar op de overname.

o/z
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Een zes meter hoge kist
met een Finse motor voor
DSM, is van de haven in
Stem naar DSM in Geleen
getransporteerd. Hij werd
met een hijskraan uit een
binnenschip op een vracht-
wagen getild. Rond midder-
nacht stak het transport de
snelweg over. Daarvoor
moest dertig meter vangrail
worden verwijderd.

Foto: PETER ROOZEN
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EXPOSITIE IN HET ABP

WimSteins
Lou Thissen

Wim Stem» toont bronzen beelden geïnspireerd op de kracht en

wendbaarheid Tan stieren. De schilderijen Tan lon Thissen ontstaan

T*ak naar aanleiding Tan triviale gebeurtenissen uit het dagelijks

leTen. Ze exposeren samen op krachtige wijze tot en met 2 jannari

"'S recent werk in de hal Tan het Abp hoofdkantoor, Oude

Lindestraat 70 te Heerlen. De tentoonstelling is op werkdagen Trij

toegankelijk. Morgen Tindt Tan 14.00 nnr tot 16.30 uur de officiile

opening plaats, mnzikaal verrijkt met muziek Tan de Anjo's

bestaande uit Angela Schelfhont (accordeon en zang) en Jos

Verschuren (sopraansai, mandoline en zang).

T Sr
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Geboren

Anne-Floor
Gertrude
dochter van

Peter en Annick
Jansen van Galen-

Martens
Amsterdam, 31 oktober 1994

tMet grote verslagenheid geven wij u
kennis van het plotseling overlijden
van onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Lies van Hegelsom
weduwevan

Piet Clevers
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Doenrade: Marie-Arme Haagmans-Clevers
Wil Haagmans
Manon en Bas
Yvette en Bart

Sittard: Jos Clevers
Geleen: Hans Clevers

Sylvia Clevers-Slot
Jaimie, Vince, Christian, Simone
Familie Van Hegelsom
FamilieClevers

Sittard, 3 november 1994
Corr.adres: Valderensweg 32
6439 AG Doenrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 7 november a.s. om 11.30 uur
in de dekenale kerk van de H. Petrus (grote
kerk) te Sittard, waarna aansluitend de crema-
tieplechtigheid zalplaatsvinden in het cremato-
rium Nedermaas te Geleen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De overledenezal bijzonder herdacht worden in
de h. mis van zondag 6 november om 17.30 uur
in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van het Maaslandziekenhuiste Sit-
tard. Bezoektijd dagelijks van 17.30 tot 18.15
uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn hele le-
ven heeft omringd, delen wij u mede dat op
57-jarige leeftijd toch nog onverwacht van ons
is heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Branco Savic
echtgenootvan

Staka Lyubanic
Brunssum: S. Savic-Lyubanic

kinderen en kleinkinderen
Familie Savic
Familie Lyubanic

4 november 1994
Schutterstraat 5, 6443 VR Brunssum
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendrik-
laan 378 te Brunssum, zal deplechtige uitvaart-
dienst gehoudenworden op dinsdag 8 november
a.s. om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het
r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.

Dankbetuiging
Bij het onverwachte overlijden van mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Walter Breeschoten
hebben wij vele hartverwarmende reacties mo-
gen ontvangen in de vorm van kaarten, brieven,
telefoontjes of zo maar een warme handdruk.
Deze hebben veel voor ons betekend. Helaas is
het ons niet mogelijkeenieder persoonlijk te be-
danken en wij hopen dan ook dat u deze annon-
ce als zodanig wilt beschouwen.

G. Breeschoten-Hummel
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, november 1994

tSjeng Borgions, 69 jaar, echtgenoot van Netta
Goyen, Meutestraat 238, Maastricht. De uit-

vaartdienst vindt plaats op maandag 7 november
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Hubertus
te Bosscherveld-Maastricht.

t
Diepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en
zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, op
de leeftijd van 78 jaar, mijn lieve man, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Egie Meers
echtgenoot van

JeanneKuipers
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: JeanneMeers-Kuipers
Echt: Lily en t Martin

Daamen-Meers
TonKoenen

Brunssum: AstridenJo
Westerkamp-Meers

Spaubeek: Eeg en Lizie Meers-Bouwens
De kleinkinderen:
Ingrid en Arno
Rob - Nicole
Melanie enRoger
Raymond - Yvette
Miranda enRamon
Patricia - Maarten
Marieëlle - Kasper
Jannelle
De achterkleinkinderen:
Stan, Yorg
Familie Meers
Familie Kuipers

4 november 1994
Prof. K. Onnesstraat 69, 6431 TM Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 9 november a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg,
gevolgd door de crematie in crematorium Im-
stenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Dinsdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de St.
Josephkerk te Hoensbroek-Passart.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur. Zondag alleen van 14.00 tot 15.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Wegens overlijden zijn de zaken

kapsalon Lizie
en

kappersgroothandel
Meers

woensdag 9 november a.s.
DE GEHELE DAG GESLOTEN

6336 Hulsberg, St. Clemensstraat 2

Enige en algemene kennisgeving
t

Eerlijkheid, bescheidenheid en werklust
sierden zijn leven.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons geweest is, geven wij u kennis dat he-
den, voorzien van de n. sacramenten, in de leef-
tijd van 76 jaar, van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Pie Claessens
echtgenoot van

Lisa Weerts
Amby: L. Claessens-Weerts

Bunde: Marjo en Harry
Houben-Claessens
Rob en Lisanne

Scherpenzeel: EllyenWil
Courtens-Claessens
Mandy enRalph

Neerbeek: HubenAns
Claessens-Daelmans
Dennis en Tim
Familie Claessens
Familie Weerts

Amby, 4 november 1994
Corr.adres: Laathofstraat 23
6191 GD Neerbeek
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
denop dinsdag 8 november a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Walburga te Amby,
gevolgd door de begrafenis op het r.k. kerkhof
aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Pap wordtbijzonder herdacht tijdens de avond-
mis op maandag 7 november a.s. om 19.15 uur
in bovengenoemde kerk, waarna gelegenheid
tot afscheidnemen in derouwkapel bij de kerk.
Onze bijzondere dank gaat uit naar pastor Her-
pers, artsen en verpleegkundigen van afd. 6 van
de verpleegkliniek de Zevenbronnen in Amby.

Begrafenis- en crematieverzorging
HEERLEN co. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH v.h_OTERMANS

Zekerheidvoor een WaardigAfscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en crematieverzekeringen.
Tevens verzorgingvan complete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.

Heerlen e.o. _ Hoensbroek e.o.
Oliemolemtraat 30 - Postbus 2755
6401 DG Heerlen ■ Tel. 045-714427 _Wum9. Tel. 045-211094
DAG EN NACHT BERtIKBAAR. BW/_ DAG EN NACHT BER£JKBAAH
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Bedroefd geven wij kennis dat onze goedemoeder
en schoonmoeder, lieve oma en overgrootmoeder_____ _____
van ons is heengegaan.
Met de troost van een mooie thuiszorg overleed zij
omringd door haar dierbaren, voorzien van de h.
sacramenten.

Maria Hubertina
(Tientje)

Knops-Bertram
echtgenotevan wijlen

Johan Knops
Zij werd 90 jaar.

Kinderen
kleinkinderen
achterkleinkinderen
Familie Bertram
Familie Knops

3 november 1994
Corr.adres: Caumerstraat 88, 6467 GM Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op dinsdag 8 november
1994 om 11.00 uur in de kerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis, op
maandag a.s. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen van 18.00 tot
19.00 uur in het mortuarium gelegen aan de Dr.
Ottenstraat 60 te Simpelveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

tTruus Frencken, 51
jaar, Middelste-

straat 12, 6004 BK
Weert. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden
maandag 7 november
om 10.30 uur in de
parochiekerk van de
H. Matthias te Leu-
ken-Weert.

tßosina Theunissen,
81 jaar, weduwe

van Hubert Coenen.
Corr.adres: Agaat-
straat 1, 6015 BE
Neeritter. De plechti-
ge eucharistieviering
zal worden gehouden
maandag 7 november
om 11.00 uur in de
parochiekerk van de
H. Lambertus te Nee-
ritter.

tEmmie Cardinaal,
82 jaar, echtgenote

van Harrie Erdkamp,
Willem Alexander-
laan 1, k. 215, 6077
BK St. Odiliënberg.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden heden, zater-
dag 5 november om
14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Andreas te Melick.

tMien Deckers, 81
jaar. Corr.adres:

postbus 3716, 6088
ZG Roggel. De eucha-
ristieviering zal wor-
den gehouden dins-
dag 8 november om
ll.OOuurindeO.L.V.
Munsterkerk te Roer-
mond.

Welgedaan en welgeleefd,
——. ——■ heengegaan en niet gebeefd.

Veel gelachen en geleden,
ook gehuild en vaak gebeden.
Soms getwijfeld, blijven hopen,
naar Gods glimlach toegelopen,
door deHeer bij de hand genomen,
in de hemel aangekomen.

Met droefheid geven wij kennis van het overlij-
den van mijn zorgzame vrouw en onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Maria Agnes
Josephina Ploemen

* 24 september 1914 t 2 november 1994
echtgenotevan

Joseph Matheus Hubertus
Munier

Banholt: Alberta en Jean
v.d. Houdt-Munier
Ralph, Silvia, Bart, Josh

Maastricht: Willy Munier enReinaldo Daal

Familie Ploemen
Familie Munier

6255 AL Noorbeek, Vroelenstraat 10
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op dinsdag 8 no-
vember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van St. Brigida te Noorbeek.
Maandagavond om 19.00 uur is er een h. mis
voor de zielerust van de overledene in voor-
noemde kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Afscheidnemen van moeder en oma in mortua-
rium Walpot, Kerkstraat 17a te Eijsden, dage-
lijks van 19.00 tot 20.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging.

t Dankbaar zijn wij voor de talloze blij-
ken van medeleven en betrokkenheid
bij het plotselinge overlijden en de be-
grafenis van onze broer, schoonbroer,
huisgenoot en deken, de hoogeerwaar-
de heer

Johan Joseph
Gerardus Debets

pastoor-deken van Tegelen

Uw aller warme blijken van steun en deelne-
ming sterken ons in de overtuiging dat we node
afscheid moesten nemen van een bijzonder
waardevolle mens, die zal blijven voortleven in
de goede herinnering van zó velen.
Een bijzonder woord van erkentelijkheid aan
allen voor de toegewijde verzorging van de uit-
vaartdienst en de begrafenis.
We zullen deken Jo Debets herdenken tijdens de
plechtige zeswekendienst, die zal plaatsvinden
op zaterdag 12 november, om 19.00 uur in de
St.-Martinuskerk te Tegelen.

A.M.G. Heinen-Debets
C. Debets-Robbertz
M.P. Winkelmolen
Kerkbestuur St.-Martinusparochie

Bongerdstraat 2, 5931 NG Tegelen.

tMaria Lintjens, 94 jaar, weduwe van Gerardus
Theelen. Corr.adres: Julianalaan 16, 6042 JG

Maasniel. De plechtige eucharistievieringzal wor-
den gehouden maandag 7 november om 11.00 uur
in de kerk van de H. Laurentius te Maasniel-Roer-
mond.

tCor Vercoelen, 82 jaar, echtgenoot van Len ten
Brink, Maria Wijngaard 10, 6001 BK Weert.

Corr.adres: Gorterstraat 2, 6006 MX Weert. De
plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
maandag 7 november om 11.00 uur in de dekenale
St. Martinuskerk te Weert.

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

Limburgs Dagblad j
In de Cramer 37, Heerlen

Enige en algemene kennisgeving

t
In eenvoud is heden plotseling, in haar eigen
vertrouwde omgeving, van ons heengegaan onze
zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Els Birx
weduwevan

Frans Dohmen
Voorzien van het h. sacrament der zieken over-
leed zij op 71-jarige leeftijd.

Geleen: haar dierbarekinderen en
kleinkinderen
FamilieBirx
FamilieDohmen

Geleen, 2 november 1994
Eindstraat 48, 6166 EL Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben dinsdag 8 november a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.H. Marcellinusen Petrus
te Oud-Geleen, waarna debegrafenisop het pa-
rochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.00 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen maandag 7 no-
vember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

r
Dankbaarvoor alles wat zij voor ons geweest is,
geven wij u kennis, dat vrij onverwacht van ons
is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten,
op de leeftijd van 71 jaar, onze moeder, schoon-
moederen oma

Celine Jeuniaux
weduwevan

Giel Frissen
Hulsberg: Lily en Ernest Backbier-Frissen

René
6336 AH Hulsberg, 3 november 1994
Panhuysl
Corr.adres: Raadhuisstraat 2, 6336 VL Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 8 november om 10.30 uur in de St. Cle-
menskerk te Hulsberg, waarna begrafenis op de
algemene begraafplaats Wissengracht.
Rozenkransgebed maandag om 18.30 uur in de
kapel van het bejaardencentrum Panhuys te
Hulsberg.
Gelegenheid tot afscheidnemen maandagna het
rozenkransgebed.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Bedankt voor het medeleven bij het
overlijden van

Sjef Appeldoorn
Roos Appeldoorn-Janssen
kinderen en kleinkinderen

tAnna Demandt, 78 jaar, echtgenote van wijlen
Pierre Reubsaet. Corr.adres: Dross. Salden-

straat 23, 6181 ER Elsloo. De plechtige uitvaart-
dienst zal plaatshebben heden, zaterdag 5 novem-
ber om 11.00 uur in de H. Mariakerk te Elsloo.I 1

DE ZONNEBLOEM GROEIT...
n^^^***^/^. De 30.000 vrijwilligersvan de Zonnebloem belangrijk, komen regelmatig langsvoor

ts^l doen meer dan bootvakanties op de Rijn. een gesprek. Er zijnruim 1400 afdelingen,
"è=È Zij organiserenvoor langdurigzieken en metveel praktische initiatieven.
;Üa. °M_rsS gehandicapten ontspanningsbijeenkom- Ditjaar bestaat de Zonnebloem 45 jaar.
y&7tojrr?*\Jl sten, verzorgen een dagje uiten, heel

yvT de zonnebloem fSffißlH
Postbus 2100,4800 CC Breda - Telefoon (076) 602060 L_JJLJL_iCJB_EJI

-*

t
Met grote droefheid, doch ook met grote danl
baarheid jegens O.L. Heer haar als moede
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en zusti
te hebben gehad, geven wij kennis dat hede
vredig van ons is heengegaan

Katharina Smolka
* 25-11-1903 t 3-11-1994

weduwevan

Franz Franke
In dankbareherinnering:

Munstergeleen: Door Kruk-Franke
Michel Krukt

Munstergeleen: Franz Franke
Henny Franke-Tomesen

Sittard: Greetje Kentgens-Franke
Zef Kentgens

Scheulder: Ria Franke
Henk Veldkamp
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Smolka
FamilieFranke

3 november 1994.
Corr.-adres: Marijkestraat 32.
6151 AL Munstergeleen.
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben of,
dinsdag 8 november a.s. om 11.00 uur in de Ver;i rijzeniskerk aan de Potterstraat/Vermeerstraa'
te Geleen, gevolgd door de begrafenis op de al'
gemene begraafplaats te Lindenheuvel-Geleen
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdachl
worden tijdens de avondmis van maandag 7 no
vember a.s. om 19.00 uur in de kapel van be
jaardenhuis Bunderhof, Europalaan 2 te Ge
leen.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sit-
tard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvanger
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

——■"******_mm——imm—■__,■■__■_■_m—"—.w_—m——***

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor de liefdeen zorf
waarmede hij ons omringd heeft delen wij "mede dat geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan mijn geliefde man, onze lieve vader
schoonvader, opa, mijn zoon, onze neef en oom

Math Brandts
echtgenoot van

Jeanny Heijnen
Hij overleed in de leeftijd van 57 jaar.

Mevr. Brandts-Heijnen
Paul, Edith en Wesley
oma Brandts

Heerlen, 3 november 1994,
Da Costastraat 20, 6416 VR.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
dinsdag 8 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk Verschijning van de Onbevlekte
Maagd te Molenberg-Heerlen, gevolgd door de
crematie in crematorium Imstenrade te Heerlen-
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsin-
gel te Heerlen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willenBe-
schouwen.

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven,
ondervonden na het overlijden en bij de uit-
vaart van mijn dierbare vrouw en onze oma

Johanna Maria
Bevaart-Balfoort

betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke
dank.

J. Bevaart
Familie Balfoort
Familie Bevaart

6444 BD Brunssum, november 1994
Kruisbergstraat 47, K 219

—
tLei Karel, 79 jaar, echtgenoot van Philomèna

Kicken, Gerbergaplantsoen 2, Meerssen. De uit-
vaartdienst vindt plaats heden, zaterdag 5 novem-
ber, om 10.30 uur in de basiliek van het H. Sacra-
ment te Meerssen.

tAn Roos, 88 jaar, weduwe van Erich Kentrup,
Hertogsingel 38, Maastricht. De uitvaartdienst

vindt plaats heden, zaterdag 5 november, om 11.00
uur in de St. Lambertuskapel te Maastricht.

tJo van Bun, 63 jaar, echtgenoot van Netty
Grein, Majolicastraat 79, Maastricht. De uit-

vaartdienst vindt plaats heden, zaterdag 5 novem-
ber, om 11.00 uur in de kerk van Christus Hemel-
vaart te Pottenberg-Maastricht.

tNico van Dijk, 56 jaar, echtgenoot van Conny
Ensinck, Cleenbejach 16, Maastricht. De uit-vaartdienst vindt plaats heden, zaterdag 5 novem-

ber, om 13.30 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouwvan Goede Raad te Malpertuis-Maastricht.

tßertie Mulleneers, 65 jaar, weduwe van Bèr
Paulussen, corr.adres: Zepperenbank 54, Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats heden, zater-
dag 5 november, om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Joannesde Doper te Limmel-Maastricht.

tHenriette Pieterse, 93 jaar, weduwe van Leen-
dert Harpman, levensgezellin van wijlen J.M.A.

van Oppen, corr.adres: Maaseikersteenweg 69-5,
Lanaken (B). De uitvaartdienst vindt plaats op
maandag 7 november om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen.

' iii'
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HEERLEN - De muziek uit de rij-
dende geluidswagen is toepasselijk:
'Fuck you, I won't do what you toldme. Duidelijke taal van The Urban
Dance Squad, die er bij de 1500 de-
monstranten in gaat als gesneden
koek. Als je jongerbent dan zestien
of ouder dan twintig, dan val jehier
op.

Zelden zijn in Heerlen zo veel scho-
lieren de straat op gegaan voor een
protest. De aanleiding is dan ook
ernstig genoeg: bezuinigingen. Een
uitwonende mbo'er bijvoorbeeld
krijgt over twee jaar geen vijfhon-
derd gulden per maand meer, maar
nog slechts 391 piek. Als de paarse
coalitie tenminste haar zin krijgt.
Geld is altijd een goede motivatie
en het uitzonderlijk goede weer
doet derest. Begin november, twin-
tig graden. De startplaats, een
sloopvlakte midden in de stad, heeft
dan ook veel weg van het Pinkpop-
terrein.

MAASTRICHT - Aanvankelijk zag
het er naar uit dat de milieudeputé
zou moeten zwichten voor de vrij-
wel Statenbrede eis om een aanvul-
lend onderzoek naar de haalbaar-
heid van de 'west-variant. Tinde-
mans liet er evenwel geen enkel
misverstand over bestaan dat zon
nieuwe studie pure verspilling van
tijd, geld en energie zou betekenen.
„Want dat onderzoek is wel dege-
lijk alverricht."
De uitkomsten daarvan zijn volgens
de gedeputeerde ondubbelzinnig:
uitbreiding van groeve 't Rooth met
zeventien hectare in westelijke
richting is simpelweg onmogelijk.
„Het bewuste gebied is vodr een
groot deel aangemerkt als be-
schermd natuurgebied. Het heeft
een hoge landschappelijke waarde.
Daar mag je dus helemaal niet aan-
komen. Bovendien is er niet zo veel
kalksteen aanwezig (zon 1 miljoen
ton, red.). Daar komt nog bij dat de
mergel die er wél zit, van mindere
kwaliteit is."
Even later noemde Tindemans nog
een derde belangrijke reden waar-
om de 'west-variant' volstrekt
kansloos is: „De mergelafgraving
daar is gigantisch veel duurder. Het
levert economisch veel te weinig op.
Ook dat is een realiteit." Pikant
was de inmiddels traditionele aan-
varing tussen de deputé en Clemens
Degenaar. Toen de D66-fractie-
woordvoerder bleef hameren op een
onderzoek naar de west-variant
schoot Tindemans uit zijn slof: „Al-
les is al uitvoerig onderzocht. Dit is
niets anders dan een poging tot uit-
stel."
De deputé erkende overigens ruiter-
lijk dat het definitieve collegebe-
sluit, dat alleen voor Partij Nieuw
Limburg en GroenLinks onaan-
vaardbaar blijft, ingrijpend is aan-
gepast ten opzichte van het eerdere
voorstel om dertig hectare af te gra-

ven. Maar ter verdediging voerde
Tindemans aan dat de Gordiaanse
knoop in tweede instantie is door-
gehakt na een 'zorvuldige weging
van alle in het geding zijnde belan-
gen. Over de schadeclaim (vermoe-
delijk een slordige 20 miljoen gul-
den) die Ankerpoort de provincie in
het vooruitzicht heeft gesteld, wilde
de PvdA-gedeputeerde om strategi-
sche redenen weinig kwijt. Niette-
min liethij doorschemeren niet al te
pessimistisch te zijn over de afloop
van de - zekere - juridischeproce-
dures.
Tindemans verzekerde de Staten
met nadruk dat zijn van corruptie
verdachte voorganger Henk Riem -
die Ankerpoort vermoedelijk tegen
betaling van adviezen heeft voor-
zien - de besluitvorming over 't
Rooth niet nadelig of op oneigenlij-
ke wijze heeft beïnvloed. Toch bleef
GroenLinks-fractieleidster Karien
Kienhuis pleiten voor een onafhan-
kelijk onderzoek naar Riems rol.
„Voor alle zekerheid en duidelijk-
heid. Eerst en vooral om te voorko-
men dat de bevolking van 't Rooth
blijft denken dat er in deze kwestie
zaken zijn die het daglicht niet
kunnen velen."

Ad Timmermans
stapt vervroegd
uit de DSM-top

- Mr. Ad Timmer-
Vians (57) stopt per 1 oktober
"■"5 als lid van de raad van be-zuur van DSM. Hij vertrekt
,ler jaar voor het bereiken van

2,e Pensioengerechtigde leeftijd,
maakt plaats voor

Sr- Peter Elverding (45).
**et vroege opstappen van Tim-
r? ermans houdt verband met de
iakke leeftijdsopbouw binnen, et bestuur (drie leden zijn ge-uren in 1937) één in 1938). Om

.* Voorkomen dat over vier jaar«eens teveel ervaring verdwijnt
vier kopstukken min of

jper tegelijk ' met pensioen
|aan, is afgesproken dat de le-
Sen gespreid aftreden.
e lrnrnermans meldde zich alserste aan om vervroegd weg te«pan. Bij het toetreden van El-

tot de raad van bestuur
j °rdt de onderlinge taakverde-rng opnieuw vastgesteld. Drs.
°ük Ligthart zal de financiële

Portefeuille van Timmermanshernemen.

Voorbereiding
Het HeerlensActie Comité heeft en-
kele weken aan de voorbereiding
gewerkt, onder meer door leerling-
raden en studentenverenigingen te
benaderen. De organisatie krijgt de
verwachte 1500 mensen dan ook
daadwerkelijk bijeen, de dreigende
taal van diverse schoolleidingen ten
spijt.
„Ze dreigen iedereen die gaat sta-
ken te schorsen," vertellen een paar
leerlingen van de Biologische
School. Een man of vijftig hebben

die waarschuwing in de wind gesla-
gen. „De rector denkt dat we van-
middag allemaal naar huis gaan,
maar we komen echt om te demon-
streren."
Een tiental politie-agenten kijkt
van een afstandje ontspannen toe.
Ook als de tocht enkele drukke
winkelstraten doorkruist, blijft de
sfeer haast feestelijk. Er worden
teksten uitgedeeld van een protest-
lied. Maar het de kreet 'Ritzen hon-
del..' doet het veel beter. De in
Heerlen geboren minister is dit
soort teksten inmiddels gewend.
Voor het stadhuis komt het eerste
kinkje in de kabel. „De wethouder
wil ons liever aan de achterkant
van het gebouw ontvangen, maar
dat was niet de afspraak," roept or-
ganisatrice Jolanda Gooiker. Ze is
lid van de Socialistische Partij, die
in Heerlen nooit te beroerd is om
protestacties te ondersteunen.

Kieren
De scholieren fluiten massaal en
drie eieren vliegen tegen stadhuis
aan. Wethouder René Seijben komt
dan toch maar naar buiten, hij kiest
als het ware eieren voor zijn geld.
Seijben noemt de massale belang-
stelling 'hartverwarmend' en be-
looft de 1200 ingezamelde handte-
keningen snel naar Den Haag te
brengen. Hij krijgt nota bene ap-
plaus, daar waar de politici bij stu-
dentenprotesten meestal tomaten
naar hun hoofd krijgen.
Dat wordt een fundamentalistische
actievoerder te gortig. Hij wijst
erop dat Seijben van D66 is, een
partij die de bezuinigingen steunt.

„Kom, we gaan een kruispunt be-
zetten!" De politie reageert boos
('Dat was niet de afspraak') en Jo-
landa Gooiker kijkt hulpeloos om
zich heen.

Nu is er geen houden meer aan. De
demonstranten lopen linea recta
naar een van de drukste kruispun-
ten: Schaesbergerweg-Groene
Boord. Daar gaan honderden scho-
lieren op straat zitten. Het verkeer
loopt van allekanten vast. Automo-
bilisten beginnen midden op de
drukke weg te keren.
De politie roept meer manschappen
op, maar die kunnen niet veel doen.
Door de grote verkeersdrukte neemt

de spanning toe. De politie kondigt
aan snel te zullen optreden. De term
'ME' valt voor het eerst. Een voor-
zichtige oproep van de actieleiding
om weer het trottoir op te komen
helpt volstrekt niet.

Dan bemiddelt raadslid Riet de Wit
van de Socialistische Partij. Met
succes, want de jongen die opriep
tot de blokkade, maant nu tot op-
staan: „We hebben onze actie ge-
had, we laten de ME niet meppen."
Heel langzaam staan de jongeren
op. Zachte drang van de politie-
mensen helpt niet veel, een paar
heftig blaffende politiehonden des
te meer.

0 Heerlense studenten
tijdens de scholierensta-
king op het kruispunt
Akerstraat-Putgraaf.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Betere coördinatie bij
rampen noodzakelijk

Van onze verslaggever

MARGRATEN - Gouverneur Be-
rend-Jan van Voorst tot Voorst is
bezorgd over het ontbreken van een
goede coördinatie op het gebied van
rampenbestrijding in Zuid-Lim-
burg. Hij liet dat merken bij de
feestelijke opening van het ver-
nieuwde en uitgebreide oefeneen-

trum van deregionale brandweer in
Margraten.

Het was de gouverneur opgevallen
dat tijdens de overstromingsramp
van december vorig jaar de hulp-
verlening in Midden- en Noord-
Limburg geschiedde vanuit de
coöordinatiecentra in Roermond en
Venlo, terwijl in Zuid-Limburg in-

dividueler per gemeente werd ge-
handeld.
Hij stelde wel vast dat er met het
sluiten van een bestuursaccoordeen
belangrijke aanzet is gegeven tot
integratie. „Dat die er komt is zon-
der meer belangrijk vanwege duide-
lijke risico's die in deze regio aan-
wezig zijn," aldus Van Voorst die
wees op overstromingen, een che-
misch bedrijf als DSM, brandge-

vaarlijke natuurterreinen en een
hoog transportniveau over weg, wa-
ter, spoor en lucht en dat in een
dichtbevolkt gebied.

Het regionaal oefencentrum is uit-
gebreid met een stookgebouw en
persluchtbaan. Daarin kunnen alle
mogelijke inwendige branden wor-
den nagebootst. Oefeningen worden
er niet alleen gehouden voor leden
van brandweercorpsen maar ook
door politie, gezondheidsdiensten
en hulpverlenersuit bedrijven. Der-
tig ervaren instructeurs staan klaar
om cursisten op te leiden tot brand-
wacht en brandmeester.

De nieuwbouw heeft 1,2 miljoen
gulden gekost en werd gerealiseerd
met steun van het ministerie van
Binnenlandse zaken.

limburg

Schrappen divisielaag maakt concernflexibeler

DSM zet het mes
in topstructuur

Van onze redactie economie

EERLEN - DSM krijgt een
attere topstructuur. De top
nu te zwaar en heeft te veel
gen. Hier en daar wordt

*bbel werk verricht en de
.^sluitvorming is vaak te
aliaag, aldus bestuursvoorzit-
n^ Simon de Bree. Om de
iögvaardigheid te verbeteren
'orden op 1 januari 1996 de

:Jtgen bestaande divisies ver-engen door veertien zogehe-
te n Business Groups, die alle

chtstreeks aan de raad van
isfstuur rapporteren,
it* tor het verdwijnen van de divisie-g,ag wordt de organisatie van DSM
u 'nder complex. De raad van be-

gaat de bedrijfsonderdelen« aansturen en controleren en wil
jprmee de slagkracht en flexibili-
*lt verhogen. De gevolgen voor de

erkgelegenheid zullen volgens be-
uursvoorzitter Simon de Bree ge-

rj ag zijn. De ingreep is echter niet
t 'nder slag of stoot gegaan. „Zoiets
e- l(|Pt altijd discussies op, een ideale
!r,)lossing is er niet," aldus De Bree.
n et opheffen van de divisies als be-

Uurslaag heeft met name gevolgen
)or de huidige divisies kunststof-n< chemicaliën & meststoffen en
lriststofverwerking. Die drie divi-es worden in 1995 ontmanteld en
gesplitst in Business Groups. De
'erige divisies veranderen weinig,aar gaan voortaan ook Businessr°ups heten. De ondernemings-
'ad heeft gisterochtend een posi-
el advies over de nieuwe topstruc-
WT uitgebracht.n feite gaat het om de laatste fase

Han de grote reorganisatie Concern
eü°o, waarmee in 1992 werd begon-
e^1 De business-units, die de
i. maken en verko-
j*^1.kregen een veel belangrijkere
°1 toebedeeld. Daar moet het geld
rdiend worden, dat zijn de bouw-

'eften van de onderneming. Daar-
in kregen de managers van de bu-
tness-units niet alleen meer" be-

'°egdheden, maar ook eigen
' udget-verantwoordelijkheid. Van-

*l de overkoepelende staven en
jMce-afdelingen werden de acti-
teiten en mensen 'gedecentrali-

-j erd' naar debusiness-units.Daar-
", or werd de divisiestructuur als
t ssenlaag al deels overbodig. Zon-
Pr divisies is de organisatie lichter

binder complex.

Taleninstituut
in problemen

MAASTRICHT - Het taleninsti-
tuut WorldNeth in Maastricht
wordt momenteel doorgelicht
door adviesbureau Twijnstra
Gudde.

Uit het onderzoek moet blijken
of het instituut, gesticht door
Rijksuniversiteit Limburg (RL)
en de Hogeschool Maastricht,
nog wel levensvatbaar is. De af-
gelopen jaren heeft WorldNeth
met verlies gedraaid.

WorldNeth, opgericht met onder
meer subsidies van het ministe-
rie van Onderwijs en de gemeen-

te Maastricht, startte in 1988
rrret het geven van talencursus-
sen voor bestuurders, docenten
en bedrijfsleven.

Vorig jaar opende het instituut
nog een dependance in Alsdorf
bij Aken. Het Duitse avontuur
heeft tot nog toe geen successen
opgeleverd en alleen maartekor-

ten veroorzaakt, meldt het uni-
versiteitsblad Observant.
Voorzitter Karl Dittrich van het
college van bestuur van de RL
bevestigt dat WorldNeth „maar
niet uit de verliescijfers weet te
komen." Hij benadrukt dat de
RL het voortbestaan van het ta-
leninstituut belangrijk vindt,
zeker gezien de toenemende in-
ternationalisering.

De RL neemt al een groot deel
van de cursussen van WorldNeth
af. Twijnstra Gudde zal nog deze
maand zijn visie op het voortbe-
staan van WorldNeth geven.

Nieuwstadtenaar
'ing' van het jaar

EINDHOVEN/NIEUWSTADT
Victor Guyt uit Nieuwstadt is de in-
genieur (ing.) van het jaar 1994
geworden. De Nieuwstadtenaar
werd gistermiddag in Eindhoven
voor deze eretitel verkozen door de
ingenieursverenigingNiria.

Guyt was samen met twee anderen
genomineerd. Hij werkt als export-
consulent bij de Kamer van Koop-
handel inRoermond. Met de verkie-
zing van 'ing' van het jaar wil de
Niria de maatschappelijke aan-
dacht voor het beroep van hbo-
ingenieur vergroten.

Broers aangehouden
voor miljoenenzwendel

MARGRATEN - Met de aanhou-
ding van twee broers, een 53-jarig
Arnhemer en een 45-jarige Heerle-
naar, heeft de politie Valkenburg/
Margraten een miljoenenzwendel
opgelost. De broers worden ervan
verdacht door oplichting en vals-
heid in geschrifte zeker 82 bedrij-
ven in Duitsland en Nederland te
hebben getild voor 1,2 miljoen gul-
den.
De broers, met de Arnhemmer als
hoofdverdachte, hadden een aantal
besloten vennootschap opgericht.
Bij de gedupeerdebedrijven werden
de meest uiteenlopende goederen
besteld, zoals vleeswaren, kleding,
aanhangwagens, tuingereedschap,
motoren en caravans. Betaald werd
met valse bankpapieren. De eerste
contacten met de bedrijven werden
vrijwel altijd gelegd op beurzen,
waarna per fax of telefoon bestel-
lingen werden geplaatst.
De politie kreeg lucht van de zwen-
del toen de eigenaar van een vakan-

tiewoning in Margraten kwam
melden dat de huurder een flinke
huurachterstand had. Toen in de
woning poolshoogte werd genomen
trof de politie daar ongeopende re-
keningen aan voor Buvana, een van
de bvs van de broers. De eigenaar
van de vakantiewoning stelde zich
al op 5 april met de politie in ver-
binding.

Aangezien de twee broers veelvul-
dig op reis waren lukte het op 14
september pas om hen in Weurt bij
Nijmegen aan te houden. Ze werden
er op heterdaad betrapt bij het op-
halen van spullen, die een trans-
portbedrijf voor hen in Duitsland
had opgehaald. Een internationaal
opsporings- en aanhoudingsbevel,
dat al in mei was verspreid, had tot
dan niet het gewensteresultaat ge-
had.
Slechts een deel van de goederen
kon worden achterhaald. De kopers
bleken ter goeder trouw.

Brandweerman Van Voorst

vervolg van pagina 1

Vervolg van pagina 11

Deputé laat geen spaan
heel van 'west-variant'

'Roep om nieuw onderzoek is vertragingstactiek'

" Gouverneur Van Voorst tot Voorst wordt gepromoveerd tot brandweerman bij de opening van het oefencentrum van
deregionale brandweer. Foto: frits widdershoven

Organisatie kan Heerlense jongeren niet bedwingen

'Onze actie is afgelopen,
laat de ME niet meppen'
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(ADVERTENTIE)

EIGENTIJDS KLASSIEK
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I Meubelgroothandel

M teuten ê>v
TOEGANG VOOR■ | lEDEREEN |

V I Zeer grote collectie bankstel-VI 'en, leasten, eethoeken,
I Lazy-Boy fauteuils, matrassen,
I spiralen en lattenbodems.I INRUIL MOGELUK

5000 m 2verkoopruimte
Maandagochtend gesloten

fl Donderdag koopavond

M I Ruim keuze in
M I slaapkamers, 0.a.:

I Auping, Eastborn etc.

>v Heerenweg 251, Heerlen
l^wï^% Tel. (045) 216123
1 «YO ¥ Langs grole weg

Uv I Heerlen-Brunssum

m ÜHH^HBH
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J^H^^^^H De Hogeschool HEAO

Limburg ressorteert onder de
Stichting HBO Limburg.
Hiervan maken ook dcci uit

BH^^P^^Tf de Hogeschool Heerlen en de
B^^^KT^xTTAJjKji^H Hogeschool Sittard.

OPLEIDINGEN + CURSUSSEN
AMBI/PDI-opleidingen
- Praktijkdiploma Informatica 1 en 2

- Basisdiploma AM BI 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 br«hun onderstaand* bon ongifrankurd opsturen naar:
CCO. Utmmtimmmm 13, 4400 VC Hetrlu
"i M 045-717600, fax 045-742718
ét/mr.
"*«:
f**.: plads: "*
"pL Mm: -"

t____r

SPEEMAISONCèp
■ COUTURE

PRET A PORTER
Kerkstraat 31, Bom

Van 7 nov. t/m 23 dcc.

OPRUIMING
Van 27 dcc. t/m 21 jan.

GESLOTEN
Vanaf 23 jan.

VOORJAAR '95

■HESS^^H Perfecte mogelijkheden
B-iWiB voor wie s,im en
jjifl ambitieus is

1 - en 2-jarige beroepsopleidingen met
studiefinanciering /o.v. jaarkaart.

HH OPEN DAG
Maastricht/ 24 november '94

■ÉËHÉÉMH Helmstr. 3-5 (3e verd. geb.
DQ^ESQSiPPi Entre Deux, aan het Vrijthof)

18.00u.: Toerisme/Hotelmanagement/
mJÊÈ Host-Hostess/Receptioniste

19,45 u.; Buwness-Morketing/
Management/P.R./
furomanagpNnrjerrt/

tltflfflifflüilff^^ Secretaresse/Receptioniste

■||K^^^ \
B frites-. \

trkend dooi de Ministervan Onderwijs "o0\
en Wetenschappen op grondvan dewet II _ \
op erkendeonderwijsinstellingenvoor II PWQ '"' .. 3 \
zover het onderwijsbinnen derijkwijdte I ..„nieeeid sW'e""°pos*uS «2n'n0.0.1 tt? \

*sïsS& M^_S____S_ixS^
l9^ INSTITUUT NOTENBOOM
W^*9*—^^^ Eindhoven - Maastricht - Roosendaal - Venlo

Éil ALARM 3^i06-11 M
ALSELKESECONDETELT

Maak er verstandiggebruik van. 1

DE LIMBURGSE PERSONEELSGIC- IfMBTO I
BI^B BfflH _r^^^^r Bit

-y^_. pp^p^^yp^ _^p__ thuis voelt in een dynamische omgevtf
m

*** *m In deze functie:—m____fr'~""~l Spreekt deze functie u aan? " bent u verantwoordelijk voor het algemeen functioneren pp de werf; goederenontvangst, inte^
transporten opslag, expeditie, zagerl|/schaverl| en spuitertj. .

JJS jijfc Stuur dan binnen 10 dagen uw * geeft u leiding aan de medewerkers op de werf en werkt u nauw samen met het hoofd expedtf
jH _K_ h' f rV en en met e cne'van zaBer?'ïc*,averij. Daarnaast steekt u ook zelf de handen uit de mouwen,
_m mf_t voorzien van

# rapporteert u rechtstreeks aan de directie en denkt u mee over mogelijkheden om de werfor/
r_S B§PS recente pasfoto naar Van der satie te verbeteren.
Slf*" __} Velde Werving & Selectie De persoon die wij zoeken:

__i " is ca. 30 tot 40 jaar,heeft een behoorlijke dosis gezond verstand (MBO-mveau, verkregen do*
V~IïlH(*r 53165^01'6* tlv- mevr- drs-E- opleiding en/of ervaring), heeftaffiniteit met de bouw en beschikt over uitstekende referentie»

-IrS van der Velde-Holtrop, Postbus " hef- "«! naoiorgk overwicht en kan uitstekend organiseren, coördineren en prioriteiten steff
Y^lQC " ls flexibel, stressbestendig en heeft geen 9 tot 5 instelling.

45, 5480 AA Schijndel, onder " heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en goede contactuele- en communicatieve elgen-
WEKVING EN SELECTIE Schappen.
SALESFUNCTIES vermelding van referentienum-

Geboden wordt:
merHDM94I Bij eventuele vra- » een zeer veelzijdige, zelfstandige functie binnen een gezondeorganisatie metkorte communie»1
gen kunt u ook bellen: 04104- oede onderstcunj„g door de directie en een prettig werkklimaat.

cba\a 92.0091 78858. " uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

_ — m/t W*^" 1P __f __. % ' | _^__L *Wf Wm*.

Wij helpen de Nierstichting
'Al vanaf het eerste uur organiseren wij de jaarlijkse collecte in onze woonplaats.
We halen hier veel voldoening uit; je weet dat je je nuttig maakt en we hebben het
heel gezellig met elkaar en met de andere collectanten. Dit jaar zijn we er weer.

Uook?
tmm^ Bel de Nierstichting

f J voor informatie: 02159 -15057

i'| ni€RSÜchhng ZUIVER QMDAT'T MOET ]
BHBn~i—■—aaan--bh--■■■-~~^~i~H~H—anai-^---l~^~^——^h-^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^——^—^—^—^—^—^—_al

\\\\_\_\_\_wSS3SSß^s3S^^^^^
VOLGENDE WEEK IS HET DE WEEK VAN DE DACBLADBEZORCER!

HEAO-EL, -CO of -IM, opleidingen met

O*echte bedrijfsopdrachten tijdens je studie
" gegarandeerde stageplaatsen in het buitenland "

<"
afstudeerkansen bij onze buitenlandse ***.
partnerinstituten \l*

"de mogelijkheid een Masters' Degree te behalen f^
HEAO-Vlissingen voor opleidingen: _.■■■■■ Bedrijfseconomie - Commerciële Economie
Management, Economie en Recht - Communicatie■■■■■ Economisch-Linguïstisch - Internationaal Management.

Kom je informeren over je persoonlijke
studietraject op de open dagvan

woensdag 9 november
- Algemene inleidingen:

| 1 4.00, 16.00 en 19.00 uur (einde 21.00 uur).

HogeschoolÊfWZeeland
Ohph rl/io Edisonweg4, * "Y§V*I I VI ll>fL Vlissingen, Telefoon 011 84-89000 / 89229

; ■■^_Br _WÊ

_l

" ▼ü* ;JK _L
T H, ' e!

> ■ 13 _*,

*nI ' ■:- ■*__>
I jBL

VOLKSKEUKEN

VOLKSKEUKEN

HULP HELPT.
HELP Mensen in Nooi

GIRO 1111.222

Mensen in Noo
Postbus 1041

COnn DA 'r U..tflHflnl. n.|.f

Zaterdag 5 november 1994 " 14



Kinderen hadden geen trek in snack

Mmm van Unilever
Vervolgvan pagina 11

J^AASTRICHT - De miljonair
nad het een paar jaar geleden
**an zijn twee zonen en aan zijn
dochter gevraagd. Of ze heil za-
gen in het voortzetten van het
door pa opgebouwde sucesvolle
kroketten-, loempia- en nasibal-
lenimperium. Maar toen die geen
tfek hadden, is deze economi-
sche vluchteling - Marcel Mour-
jnans woont net over de grens in
net Belgische Lanaken - op zoek
gegaan naar een koper.

J^as- en levensmiddelengigant
Unilever, die wereldwijd 300.000
werknemers telt en een omzet
noteert van tachtig miljard gul-
den per jaar, had al eerder war-
me belangstelling getoond. Maar
net frituurvet was nog niet hele-
maal op temperatuur, om het
niaar eens zo uit te drukken. In
1990 ging Mourmans dan toch
°ver tot actie. Voor een onbe-
kend bedrag kocht Unilever 49
Procent van de aandelen van het
tamilieconcern en werd tevens
vastgelegd dat binnen vijf jaar
de resterende 51 procent over
z°u gaan in handen van Unile-ver. „Dan stap ik er ook echt uit,
°mdat ik vind dat ik dan^geen
recht meer heb om me met de za-
leen te bemoeien," zei hij twee
jaar geleden. Gisteren maakte
Hnilever bekend dat Marcel

Mourmans tot eind 1995 zal aan-
blijven als directeurvan de Mora
Groep en dat hij daarna zijn ove-
rige activiteiten zal blijven
voortzetten in zijn privé-onder-
neming, de Moraco-groep.

Mourmans' carrière heeft altijd
het beeld opgeroepen van de,
krantenjongen die het tot miljo-
nair heeft gebracht. In dit ver-
bandmag krantenjongen gelezen
worden als loempiabakker.
Want met de produktie daarvan
startte hij zon 35 jaargeleden in
de kelder van de slagerij van zijn
vader in de Maastrichtse wijk
Wyck. De kelderruimte werd
vervangen door een fabriek op
het industrieterrein aan de Bea-
trixhaven.

En inmiddels is Mora Snacks in
de Benelux marktleider met zon
vijftig procent. De verdere groei
moet volgens eerdere uitspraken
van de directeur/eigenaart/
grondlegger in de export gezien
worden. In Duitsland blijken de
loempia's het goed te doen net
als in Portugal, waar de 'Vietna-
mese' varianten als warme loem-
piaatjes over de toonbank gaan.
Reinoud Plantenberg, de Unile-
ver-directeur die al enkele jaren
bij de Mora Groep funtioneert
als mede-directeur, heeft al aan-
gekondigd het afzetgebied ook in
de richting van Oost-Europa uit
te breiden.

Mobiliteitscentrum in Sittard geopend

NedCar helpt personeel
met andere baan zoeken

DOOR PETER BRUIJNS

SITTARD - Autofabrikant Ned-
Car heeft in Sittard een 'mobili-
teitscentrum' geopend. Daar
Worden medewerkers geholpen
°ij het zoeken naar een andere
functie of een andere baan.

«Het is net een aardappelmachi-
ne," zegt woordvoerder Jan-Wil-
lem Buij. Aardappels worden op
een lopende band gesorteerd op
grootte, door ze in de passende
gaten te latenvallen. Zo ziet Buij
"et nieuwe mobiliteitscentrum
°°k: helpen bij het zoeken van
nieuw, goed passend werk.
Het idee voor het mobiliteitscen-
trum komt van personeelsconsu-lent Dolf Bemer. Hij zag hoe de

jaren bij de autofabri-
kant duizenden mensen werden
ontslagen en vond dat debetrok-
ken werknemers beter begeleid
hadden kunnen worden. „Col-
lectief ontslag is een teken van
'alend management. Het leidt tot
sociale ellende, kost veel geld,
Vaak vertrekken debeste mensen
en het is slecht voor het imago
van het bedrijf. Als je de door-
stroom van personeel beter be-
heerst, kun je veel ellende voor-
komen."
Sij de recente plannen om nog
eens 210 indirecte banen te
schrappen van voornamelijkkantoorpersoneel, kreeg hij de
kans om zijn idee uit te voeren.

een leegstaande verdieping
ooven het Gak-kantoor in Sit-
tard mocht hij zijn mobiliteits-
centrum inrichten. De met ont-zag bedreigde NedCar-mede-

werkers krijgen daar alle moge-
lijke hulp bij het zoeken naar
ander werk: sollicitatietraining,
hulp bij het schrijven van brie-
ven en het telefonisch vragen om
informatie en begeleiding bij het
starten van een eigen bedrijf. Er
staan computers om brieven te
schrijven en in de vacatures van
uitzendbureaus en het arbeids-
bureau te snuffelen, er is een he-

Ie wand met telefoons en er lig-
gen voldoende kranten en tijd-
schriften met vacatures.

Inmiddels zijn bij NedCar nog
'maar' HO mensen overtollig.
Daarom verwacht Bemer dat hij
na het begeleiden van die men-
sen ook wel tijd zal hebben om
ander NedCar-personeel te hei-

pen om binnen het autobedrijf
een andere functie te vinden.
Dat is een schromelijk verwaar-
loosde activiteit, vindt Bemer.
„We moeten veel meer doen aan
net verbeteren van het 'loop-
baanperspectief' van het perso-
neel. Dat is beter voor zowel de
werkgever als de werknemer."

Bemer vindt het ook hoog tijd

worden dat NedCar weer nieuw
personeel gaat aannemen.
„Sinds 1991 is er niemand meer
bijgekomen. In de produktie is
de leeftijd gemiddeld 37 jaar en
op kantoor ligt het nog hoger.

Dat leidt op den duur tot grote
problemen. Ik wil er aan werken
dat hier af en toe weer nieuw
bloed binnen mag."

" Dolfßemer in
het nog lege
mobiliteitscentrum
in Sittard.

Foto: ERMINDO ARMINO

Schadeclaim asbestproces vier keer hoger

Weduwe verhoogt eis
DSM naar 4,5 ton

Van onze verslaggever

HEERLEN/SUSTEREN - De
weduwe Widdershoven in Suste-
ren heeft de eis om schadever-
goeding tegen DSM verhoogd
van 100.000 gulden naar 4,5 ton.
De vrouw stelt in een al sinds
1987 slepende rechtszaak het
chemieconcern aansprakelijk
voor de dood van haar man J.
Widdershoven, ex-werknemer
van DSM, die in 1987 overleed
aan de ongeneeslijke asbestziek-
te mesothelioom (kanker aan het
longvlies).

Mr. R. Bedaux uit Heerlen heeft
de verhoogde eis donderdag ge-
deponeerd bij de rechtbank in
Maastricht. Daar is de weduwe
in beroep gegaan tegen het von-
nis van de kantonrechter in Sit-
tard, die in eerste instantie de

vordering tegen DSM afwees
De raadsman heeft een uitge-
breide berekening gemaakt van
de schade die de weduwe is be-
rokkend door de vroegtijdige
dood van haar man. De eerder
genoemde 100.000 gulden zijn
nog steeds gehandhaafd als
smartegeld. Dat bedrag heeft de
familie Widdershoven overigens
vanaf den beginne bestemd voor
de door haar opgerichte stich-
ting Asbestslachtoffers.
Verder is van de verhoogde

claimruim 170.000 gulden opge-
voerd als inkomenssschade, ont-
staan doordat de weduwe min-
der inkomen heeft sinds het
overlijden van haar man. Daar-
naast is onder meer 10.000 gul-
den bestemd als bijdrage in de
kosten van een asbestonderzoek
van de Technische Universiteit
in Delft.

Wanneer derechtbank uitspraak
doet in de hoger beroepszaak is
nog niet duidelijk. Het chemie-
concern moet nog reageren op de

bevindingen van enkele medi-
sche specialisten die het dossier
van Widdershoven hebben on-
derzocht.
In september werd bekend dat
een groepje deskundigen, samen-
gesteld door DSM en de familie
Widdershoven, tot de slotsom
was gekomen dat de oud-werk-
nemer 'met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid'
aan mesothelioom was overle-
den.

Bij de kantonrechter was ook
deskundigenonderzoek ge-
vraagd. De toen geraadpleegde
specialisten konden niet met ze-
kerheid zeggen wat de doodsoor-
zaak was. Nu in hoger beroep de
doodsoorzaak alsnog is vastge-
steld, voelt de raadsman van de
familie Widdershoven zich ge-'
sterkt om de eis te verhogen.

'Kinderen Voorrang': verkeerslichten bieden schijnveiligheid

Actiegroep wil harde
aanpak 'roodrijders'

Van onze verslaggever

DEN HAAG/MAASTRICHT
Verkeerslichten bieden kinderen
vaak alleen nog maar schijnvei-
ligheid omdat er op grote schaal
door rood licht wordt gereden.
Dat zegt de Pressiegroep Kinde-
ren Voorrang, die een onderzoek
heeft gehouden op 35 kruispun-
ten en oversteekplaatsen in Ne-
derland. Op de onderzochte lo-
katies lapten binnen een uur 614
automobilisten en 977 (brom)
fietsers het rode licht aan hun
laars. De actiegroep bood giste-
ren een rapport met onderzoeks-
resultaten en aanbevelingen aan
de Tweede Kamer aan. Gepleit
wordt onder meer voor strengere
straffen voor door rood rijden,

meer controles en slagbomenbij
verkeerslichten.

De Pressiegroep Kinderen Voor-
rang koos voor het onderzoek in
Limburg vier oversteekplaatsen
in Maastricht uit. Het betrof het
Koningsplein, het Oranjeplein,
de Brusselseweg en de Volta-
straat. Op de vier kruispunten
reden in een uur tijd 24 auto's en
52 (brom)fietsen door rood licht.
De tellingen werden verricht tij-
dens de 'kinderspitsuren', 's
morgens tussen acht en negen
uur en 's middags na schooltijd.
De onderzoeksresultaten bewij-
zen volgens de actiegroep dat
kinderen nauwelijks nog zelf-
standig kunnen oversteken.

De Pressiegroep Kinderen Voor-

rang doet daarom in totaal zeven
beleidsaanbevelingen aan de
overheid. Dat zijn onder meer
een betere afstelling van ver-
keerslichten om onnodig lange
wachttijden te voorkomen, een
landelijke voorlichtingscampag-
ne over de gevolgen van door
rood licht rijden, verkeersdrem-
pels en eventueel slagbomen bij
verkeerslichten en een ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid van
een maand voor door rood licht
rijden.

Op termijn ijvert de actiegroep
voor 'duurzaam veilige' steden
en dorpen met een verkeersluwe
bebouwde kom en een maxi-
mumsnelheid van 30 kilometer
per uur. Verkeerslichten zouden
dan grotendeels overbodig zijn.

Jack B:' Ik ben toch niet geestelijk gestoord?'

Acht jaar geëist tegen
leider van hasjbende

DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT - Officier van
justitie H. van Atteveld heeft
gisteren acht jaar cel en drie ton
boete geëist tegen Jack 8., de, in
zijn ogen, ongekroonde koning
van een Maastrichtse hasj- en
xtc-bende, die ook bekend is als
de 'woonboten-connection'.
De eis kwam aan het einde van
de vierde zitting die de recht-
bank aan deze zaak besteedde.

Een rechtbank die overigens
weigerde in te gaan op een ver-
zoek van raadsman Th. Hiddema
om B. wegens gebrek aan bewijs
en nietigheid van de dagvaar-
ding onmiddellijk vrij te laten.

De officier vroeg de rechtbank
gisteren ook om de beheerder
van koffieshop Black Widow in
Maastricht, Ton D. (37), te ver-
oordeelen tot vier jaar en een
boete van 250.000 gulden, zijn
vrouw tot 3,5 jaaren een hulpje
H. tot twee jaar.

De vierde zittingsdag gisteren
speelde zich wederom af in een
bizarre sfeer. Enerzijds vanwege
de herhaaldelijke frontale aan-
vallen tussen verdedigers en of-
ficier, anderzijds omdat de
rechtbank vanwege de verhui-
zing compleet werd leeggehaald.

Jack B. zelf zei in een laatste
woord dat hij alleen iets met de
handel in hasj te maken heeft.
„Met de vondst van het xtc-lab
in Zwiggelte heb ik niets van
doen. Ik zou toch geestelijk ge-
stoord zijn wanneer ik verboden
middelen ga maken als ik een le-
gaal middel in handen heb,"
hield hij derechtbank voor.

Niet alle verdachten kwamen
gisteren aan bod. Een aantal is
in november aan de beurt.
De uitspraak is op 18 november

limburg

Rampoef ening op
Kleine Brogel

'EER - Ruim 150 hulpverleners
ebben gisteren meegedaan aan
en rampoefening op de Belgi-
phe luchtmachtbasis Kleine

'rogel bij Peer. Daar was tijdens
en voetbalwedstrijd een lek
ntstaan in een ondergrondse
randstofleiding, met een zware
ntploffing als gevolg. De ba-
lris: zes doden en zeventig ge-
bonden.
ijdens de oefening werd de vol-
-3(%e opbouw en de ontplooiing
n het Medisch Interventieplan

'imburg uitgetest. Acht zieken-
Uizen vingen de 'gewonden' op.
'W ambulancediensten en zes
ledische urgentieteams verleen-
en hun medewerking.

Reizigers 'gek van gigantische herrie '
Nieuwe dubbeldekker
miskoop van de eeuw

DOOR DICK HOFLAND

AKEN/HEERLEN - De nieuwe
dubbeldekker van de NS dreigt
de miskoop van de eeuw te wor-
den. De trein maakt een oorver-
dovend lawaai waarvan de oor-
zaak niet te achterhalen is. De
NS heeft 290 van deze dubbel-
dekkers besteld bij Talbot in
Aken voor een bedrag van 1,3
miljard, de grootste order uit de
geschiedenis van de Spoorwe-
gen. Talbot heeft inmiddels tien-
tallen dubbeldekkers geleverd
die allemaal hetzelfde lawaai
produceren.

Het Interregio Dubbeldekker-
materieel (IRM) moet het para-
depaardje van de NS worden,
maar passagiers zeggen dat deze
trein 'zon verschrikkelijke her-
rie' maakt dat ze onderhand rijp
zijn voor een inrichting. „Je
wordt er gek van, je zou geld toe
moeten krijgen als je hiermee
wilt rijden," is de algehele me-
ning over de constante aanslag
op het zenuwgestel van de reizi-
gers. Conducteurs die er uren in
moeten werken, stellen dat ze 'al
na vijf minuten volstrekt debiel
worden' van het geluid.

Jankend
De enorme geluidsoverlast wordt
veroorzaakt door de apparatuur
die de elektromotoren bestuurt.
Deze produceert een jankendge-
luid dat het best te vergelijken is
met een doedelzak, maar dan
tientallen keren versterkt. De
NS speurt al maanden naar de
oorzaak, maar is er nog altijd
niet in geslaagd die te vinden.
„Het probleem doet zich alvanaf
het begin voor en we werken er
met man en macht aan, maar het
is niet eenvoudig," zegt een
woordvoerder van de NS. „We
moeten natuurlijk exact weten
wat er aan de hand is, want alle
treinen die in Duitsland worden
geproduceerd, hebben dit pro-
bleem."

De Spoorwegen hebben folders
laten maken waarin de reizigers
wordt verteld dat er 'een verve-
lende pieptoon' te horen is, die
het sterkst is bij het optrekken
en vooral in het voorste en ach-
terste gedeelte te horen is, maar
minder in het middengedeelte.
Reizigers die in de eerste weken
de overlast voor lief hebben ge-
nomen, zeggen nu dat het lawaai
de laatste tijd veel erger is ge-
worden en dat het overal en al-
tijd is te horen, ook als de trein
op volle snelheid ligt.

Schadeclaim
De NS kan geen schadeclaim in-
dienen bij de Duitse fabriek,
omdat de IRM een gezamenlijk
ontwerp is van Spoorwegen en
Talbot en de geluidsoverlast een
onverwachte bijwerking is.
Slechts als Talbot een ondeugde-
lijk produkt zou hebben gele-
verd, kan de NS schadevergoe-
ding eisen. Volgens de woord-
voerder van de NS is daarvan
geen sprake.

Bij Rover, de belangenvereni-
ging voor gebruikers van het
openbaar vervoer, houdt men het
hart vast. „Zolang dit geluid niet
is verdwenen, kun je mensen niet
in deze trein vervoeren. Zeker
niet op langere trajecten, waar-
voor de IRM toch is bedoeld,
want dan is het nög erger," aldus
de woordvoerder. De meeste rei-
zigers proberen het geluid veelal
buiten te sluiten door een walk-
man op te zetten, maar zelfs bij
maximaal volume wordt de mu-
ziek overstemd door het lawaai
van de trein.
De nieuwe dubbeldekker wordt
momenteel alleen ingezet op het
traject Dordrecht-Roosendaal.
Het is de bedoeling dat deze
trein in januari gaat rijden als
intercity tussen Amsterdam en
Vlissingen. Eind 1996 zouden al-
le 290 IRM's moeten worden in-;
gezet op de trajecten waar nu
nog sneltreinen en intercity's
dienst doen.

Warmste novemberdag
van de eeuw
In de klimaatboeken kan een nieuw record worden opgetekend. Op
vier november 1994 werd geschiedenis geschreven, want de hoogste,
temperatuur in de slachtmaand werd gisteren bereikt. In Hoensbroek
steeg het kwik tot 22,3 °C, waarmede het oude rekord van 21,0 °C,
gevestigd op 7 november 1955 in Maastricht en Buchten ruimschoots
werd verbeterd. Deze uitzonderlijk hoge kwikstand werd verleden
maand bij lange na niet bereikt. Oktober kende een maximum van
20,8 °C.
Met een 'warme' dag in november zullen maar weinigen rekening
hebben gehouden, na dekoude en natte oktobermaand. Te meer daar
10 tot 12 graden voor begin november 'normaal' is. Donderdag over-
schreed de temperatuur plaatselijk al de 20-graden grens.
Deze temperaturen staan in schril contrast met het weer van novem-
ber 1980. Toen was er sprake van een recordvroege ijsdag. Het vroor
matig (6,2 °C), op diverse plaatsen lag sneeuw en her en der kon al
geschaatst worden.
Ook voor vandaag ziet het er nog gunstig uit, maar vanaf morgen
worden de regenkansen groter. De temperatuur moet inboeten.

Naüe herfst
De grote neerslaghoeveelheden in de afgelopen twee herfstmaanden
hebben er toe geleid dat op veel plaatsen in Nederland de herfst, met
november nog voor de boeg, nu al veel te nat is geworden. Bij het
KNMI in de Bilt is de periode september en oktober met 286 mm
neerslag het op een na natste tijdvak van deze eeuw. Het record werd
geverstigd in 1932, 294 mm.
In Limburg is in september en oktober tussen de 170 en 190 mm
neerslag gevallen, en daarmede is detotale hoeveelheidvoor het hele
seizoen al vrijwel bereikt.Dit betekent dateen 'normale' november-
maand met gemiddeld 75 mm regen, ook in Limburg voor een veel te
natte herfst zal zorgen.
Beneden de lijn Buchten-Stein valt in de herfst gemiddeld 196 mm
neerslag. Ten noorden daarvan tot aan de lijn Venlo-IJsselstein
wordt in dezelfde periode normaal 175 mm opvangen.

November
Het is een traditie dat november een zeer natte en soms ook storm-
achtige maand is. Depressies, een gevolg van de grote tegenstellingen
tussen het steeds kouder wordende noorden en het warmere zuiden,
komen op volle oorlogssterkte aanzetten. Het kan ook al behoorlijk
koud worden, in 1908, toen het in Sittard 10 graden vroor.

f I weerspreuk: £ 'Draagt de haas nog zijn zomerkleed
dan is de winter nog niet gereed.

. (ADVERTENTIE)

mm- Zondag 21.45 uur |

door Bob van der Moolen

(ADVERTENTIE)
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Toyota
Toyota STARLET 12 Vilise,
bwj. '88, R.D.W.-gek., nwe.
banden, i.st.v.nw. ’6.950,-.
Telef. 045-223090.
Te koop Toyota STARLET
1.3 XL, bwj. '89, 42.000 km.,
’8.500,-. Tel. 046-331162.
Te koop Toyota CELICA STI
bwj. '90. Telef. 045-424563
b.g.g. 243373.
Toyota COROLLA GTSi
1.6V, alle extra's, 9-'9l, vr.
pr. ’ 15.000,-. 045-233561.
STARLET 12V, met LPG,
'87, weinig km (128.000),

’ 6.500,-. Tel. 045-753053.
Te koop Toyota HIAOE die-
sel, bwj. '84, APK tot sept.
'95, ’5.500,-. Asterstr. 24,
Geleen.
Te koop Toyota COROLLA
12 V bwj. '85, wit, LM-vlgn.
zonnedak, plm. 70.000 km,
vr.pr. ’ 3.500,-. 046-376639._

Volkswagen
Te k. VW GOLF 1.6, bwj. '83,
i.z.g.st, ’3.250,-. Telef.
045-316940
Te k. GOLF 1.6, bwj. '77,
APK 11-95, ’950,-. Tel.
045-252601.
VW GOLF GTi, bwj. 5-'B3,
paarsmetal., cabr.vlgn., verl.,
schuifd., get.gl., boardcomp.,
bumpers + spiegels in kleur.
Zien is kopen. 04754-86157.
Te koop GOLF TDI, bwj.
1991. ~ 045-751649.
Te k. VW Jetta AUTOMAAT,
6-'BB, 3 mnd. BOVAG-gar.
Aytobedr. B. Aretz en Zn.,
Heerlen, S 045-721268.
Te k. GOLF cabrio GLi, bwj.
'86, met vele extra's, in
nieuwstaat. g 045-227419.
Te koop VW GOLF 111 GL
Attanta, 7-94, div. extra's,
weinig km, schadevrij. Bijna

’ 6.000,- onder nw.pr.
Wolfsmelk 21, Landgraaf.
Telef. 045-311013.
VW GOLF diesel CL 1.6 wit
orig., 109.900 km., bwj. I-
'9l, ’ 16.500,-. 045-463711.
GOLF 1300, bwj. '87, antr.
grijs, met extra toebehoren,

’ 7.800,-. Tel. 045-231727.
VW GOLF bwj. '81, met tur-
bcr-dieselblok, bwj. '89.
Ridderweg 18, Heerlerbaan.
Te koop VW PASSAT 1.9
CL, bwj. '89, blauwmet,
zeer mooie auto. Tel. 045-
-713819, na 12.00uur.„ +, - ■„—■■■ .- -. .
VW PASSAT 18i Variant
station, bwj. 7-'9l, diam.zw.,
LPG onderb. 046-511293.

PASSAT Variant 1800, 90
pk. bwj. '93, km. 33.000, met
12 extra's, nw.pr. ’51.000,-,

v. ’ 39.000,-. 045-465611.
Te koop VW PASSAT Va-
riant Design, 6-93, div. ace.
w.o. airbags, schuifdak, etc,
m./z. LPG, vr.pr. ’39.500,-.
Telef. 045-444488.
Te koop zwarte VW PAS-
SAT I.Bi CL, LPG, sportv.,
trekh., achterspoiler, schuif/
kanteld., bwj. 11-'9O, auto is
in nw.st, vr.pr. ’15.750,-,
moet weg. Tel. 045-421306.
VW GOLF Cabrio, mei '92,
bl.met, el. kap, Quartet uitv.,
67.000 km., ’32.000,-. Tel.
04750-19043/020-6233972.
Te koop VW KEVER, bouw-
jaar '83, in goede staat. Te-
lefoon: 045-413218.
GOLF diesel 1600 5-gang
GTi-uitv, bwj. '83, APK 7-
95, sportvlgn. met nwe. bnd.
kl. zwartmet, veel extra's,

’ 3.950,-. Tel. 045-443324.
Te koop mooie GOLF diesel,
bwj. '85, APK, ’5.950,-. Te-
lefoon: 04499-5628.
Te koop VW GOLF II 1.6 GL,
bwj. '84, APK 4-95,

’ 4.400,-. Schanserweg 3,
Landgraaf (Nieuwenhagen).
Te koop VW GOLF C 1.3,
bwj. '84, in nw.st, vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 045-455700.
Te koop VW KEVER, 1973,
kleur rood, APK 6-95. Te-,
bevr., Grensstraat 80, Land-
graaf.
Te koop VW GOLF diesel
bwj. '79, kl. met.groen, i.z.g.
st. Tel. 045-323160.
Te koop VW KEVER. bwj.
'74, kl. rood, APK 9-95, i.z.g.
st, ’5.500,-, tax.rapport
aanw. Tel. 04405-2976.
Te k. VW GOLF GTi, bwj.
'85, nw. model, alu-velgen, i.
g.st, pr. ’4.750,-. Telefoon
045-461930.
GOLF GTi, 16 V, bwj. 10-'B7,
motor '92, leer, 1.m.-velgen,
verlaagd, stuurbekr. vr.pr.
’12.800,-. Tel. 045-714960.
VW POLO coupé 1100 cc,
bwj. '88, i.z.g.st, ’8.750,-.
Inr. evt. mog. 045-453572.
GOLF Turbo Diesel, eind '86,
met schuifdak, blauw, i.z.g.
st, ’8.000,-. ~ 045-216228
GOLF I, bwj. 6-'B2, RDW-
gekeurd, extra's, i.z.g.st, pr.
’2.500,-. Tel. 045-42122.
VW GOLF 1.3iLPG '90; VW
Golf 1.6 GLS + 1.8 GLi Ca-
brio '83; VW Passat 2.0 16 V
LPG combi '90. Garage
Coenen Koningsbosch. Tel.
04743-1574.

Te koop GOLF diesel bwj.
'80, APK 6-95, i.g.st.

’ 1.750,-. Telef. 045-
-327690 of 325617.
GOLF Diesel, bwj. '83, mo-
tor '87, APK juli '95,

’ 2.500,-. Tel. 045-444157.
VW GOLF 1.31, bwj.'9o,
’13.750,-. 043-652575.
Te koop VW JETTA 1.3, in
perf.st.v. onderh., lichte
schade spatbord, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 045-412224.

Te koop VW KEVER, op-
knapper, bwj. '74, veel re-
serve onderd., mcl. motor,
met Duits kent, t.e.a.b. Tel.:
04493-2539.
Te koop VW GOLF GTD tur-
bo diesel bwj. '86, 5-drs. vr.
pr. ’8.500,-. 045-214946.

Te koop VW SCIROCCO 16
V, bwj. '86, verlaagd, 15" RH
velgen, spaghetti-uitl., kl.
zwart, vr.pr. ’6.750,-. Telef.:
045-708900.

Volvo

240 Polar bwj. '93
stationcar, grijsmetallic, alarm, LPG-onderbouw, niveau-

regeling, dakrails, centrale vergrendeling, stuur-
bekrachtiging, slechts 30.000 km en in absolute nieuwstaat

850 Estate 2.5 i
juni 1994, roodmetallic, niveauregeling, dakrails, electronic
climate control, pluche/led. bekled, etc, slechts 4.000 km

Volvo Klijn Heerlen b.v.
De Koumen 7, Hoensbroek. Tel. 045-220055.

VOLVO
| DEALER

Autobedrijf
Volvo Klijn

De Koumen 7, Heerlen.
Tel. 045-22 00 55.

VOLVO 740 GL, bl. met.,
mrt. '89, zonnedak, trekhaak,
pr.n.o.t.k. 04498-51937.
VOLVO 340 DL, bwj. '84,
87.000 km, ’2.250,-. Tel.
045-251760,na 18.00 uur.
Te k. VOLVO 340 L, 24-11-
-'B4, autom., APK 31-10-95,
km.st. 64.000. 04492-1649.
Te k. VOLVO 343, grijsme-

' tallic, bwj. '82, APK 6-95,

’ 1.000,-. Telefoon 045-
-322735/313209.

Te koop VOLVO 740 GLT
Blackline, bwj. '89, 141.000
km. Inl. 045-720114.
VOLVO 440 GLT 1.7 kat.,
blauwmet., bwj. 10-'B9,
38.000 km, APK 10-95,

’ 17.000,-. Tel. 045-710569.
Te koop VOLVO 343 DL,
bwj. '80, kl. blauw, i.z.g.st,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-225207.
VOLVO 440 GLT, bwj. '89,
Im-velgen, electr. schuif/
kanteldak, i.z.g.st., vr.pr.

’ 16.000,-. Tel. 045-231670.
Te k. VOLVO 340 DL, i.g.st.,
kl. grijsantraciet, bwj. '88,
APK 7-95, vr.pr. ’7.000,-.
Telefoon 045-270552.
VOLVO 740 GL Combi,

’ 32.500,-. Peugeot Jas-
pers BV. 046-521944.
VOLVO 340 GL, bwj. '87,
blauwmetallic, in goede
staat. Tel. 045-251110.

Diversen

Auto's v.a. ’ 10.000,-
-2 jaar garantie

Keuze uit80 occacions in 1000 m2showroom.
Jeeps - combies - diesels - automatic's
TEVENS UW SCHADESPECIALIST

Reeweg 112, Landgraaf. Telef.nr. 045-321810.

Hon^a Civic 3-drs. autom.
'86; Suzuki Swift 1.0 5-drs.
'88; Ford Fiësta XR2 '82;
Mazda 626 2.0 GLX diesel
'91; Mazda 626 LX diesel
'84; Mazda 626 2.0 GLX HB
'84; Seat Marbella rood '92;
Renault 5 3-drs. '85; Fiat
Panda 3-drs. '85; VW Golf
1300 CL '88; Suzuki Alto 3-
drs. Fortissimo '91. Autobe-
drijf BODELIER. g 045-
-441721.

Math KOENEN biedt te koop
aan: Kadett v.a. '80 tot '86;
Fiësta van '79 tot '86; Escort
v.a. '81 t/m '86; Siërra v.a.
'83 tot '87; Ascona '80
’850,-; Talbot '84 ’750,-;
Taunus '80 ’750,-; Tercel
'79 ’950,-; Colt '79 ’950,-.
Handelsweg 1, Susteren.
Tel. 04499-5204.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE pr. Tev.
tourcaravans. 045-416239.

Autobedr. Bert ARETZ & Zn.
Barbarastr. 10, Palemig-
Heerlen. s 045-721268 biedt
aan onder voll. Bovaggaran-
tie: Opel Astra '92, 1.4 i met
ANWB rapport, 57.000 km.,
’22.000,-; Kadett '90, 1.4i,
5-bak, ’13.950,-; Kadett
Caravan 1.61 met LPG, s-
drs., rood, '88, ’12.500,-;
Opel Omega '87, station,
Diesel, 5-drs., ’9.750,-;
Opel Kadett HB '87, nw.
staat, ’8.750,-; Ford Escort
Clipper station 1.4i, 5-bak, s-
drs, '91, ’16.500,-; Ford
Fiësta '89, nw. model, rood-
met, ’10.900,-; VW Jetta
'88, zeer mooi, automaat,
’12.500,-; Suzuki Alto '87,
5-drs., ’7.750,-; Fiat Tipo
'89, nw. staat, 5-drs., 5-bak,
’12.950,-; Peugeot 309, '86,
5-drs., 5-bak, i.z.g.st,

’ 7.500,-; Mercedes 406
Camper Diesel '77, winter-
klaar, ’12.500,-. Tev. off.
APK keuringsstation, kosten
’75,- klaar terwijl u wacht.
Bandenaktie v.b. 155-13
’69,- mcl. mont. en bal. 175-
-70-13 ’ 85,-.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Fiësta XR2i
'91; VW Golf GTi 16V div.
extra's '87; Ford Escort XR3i
cabrio '84; Ford Siërra XR4i
'84; Opel Kadett 12S '86; Fi-
at Uno 60 S, 5-drs. '87; Vol-
vo 340 diesel, 5-drs. '87;
Renault 11 GTD '86; Mazda
626 coupé 2.0 GLX '86; Ci-
troen BK 14 RE 5-bak '84;
Fiat 127 1050 CL 5-bak '85;
Ford Siërra 16L '84; Ford
Escort 1.1 Bravo '82; Ford
Escort 1.3 L 5-drs. '81; 2 x
Opel Kadett 12S '83; Honda
Prelude autom. '81; itroën
Visa 17 RD 11-'B6; Peugeot
104 ZL 1e eig. '84; Peugeot
305 GL '84; Toyota Corolla
LB 1.3 DX '80; Opel Ascona
16S '82; Opel Ascona 1.9
autom. '80 ’1.000,-. Inkoop,
verkoop, financ Div. inrui-
lers. Akerstr. Nrd. 52C,
Hoensbroek. S 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Autohandel O.K. CARS: Su-
zuki Jeep QJX 413 Cabrio;
Opel Monza 3.0 E '83; Dai-
hatsu Charade '83; VW Sci-
rocco 1.8, 16V '85; VW Golf
GTi '86; BMW 630 coupé
'79; Opel Kadett stat. diesel
'87; Opel Corsa '83; Ascona
'84 1.6 LPG; Escort XR3i
'84; Mercedes 300 diesel
'83; Siërra '85 2.0 LPG; Golf
1.6 '84; Toyota Corolla LB
1.6 '84; Toyota Celica '85;
Mercedes Benz Camper
508 D. Inruil, financ, garan-
tie, bij aankoop 1x APK gra-
tis. Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782.
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710..
TOPPRIJZEN! Met spoed
voor export gevraagd bestel,
combi, personenauto's, ook
schade. Lucar Kerkrade.
Telef. 045-456963.

Autobedr. John KOULLEN
biedt aan ANWB gekeurde
auto's met 15 maanden ga-
rantie en nationale autopas.
VW Passat I.Bi GL '89
’16.900,-; VW Golf Turbo D
'90 ’15.300,-; VW Golf D
'86 ’6.900,-; ALfa 33 IE
rood '91 ’14.900,-; Alfa 75
1.8 IE rood '90 ’14.9000,-;
Ford Orion 1.6 i S Ghia '91
’23.800,-; Ford Orion 1.4i
CL '91 ’17.900,-; Scorpio
2.4i CL '91 ’18.900,-; Ford
Scorpio 2.0 CL '89
’13.900,-; Siërra 2.0 i div.
'90 . v.a. ’13.900,-; Escort
1.4 Ghia 5-drs. '86

’ 7.950,-; Kadett Sedan
Club '88 ’11.900,-; Kadett
autom. 72.000 km '86
’9.900,-; Kadett Stat. D '85
’5.900,-; Corsa 1.2 GL '87
’7.900,-; Ford Escort 1.3 L
'85 ’3.950,-; Fiat Uno 75
SC IE '90 ’13.900,-; Fiat
Uno 45 Luxe '88 ’8.950,-;
Fiat Uno 75 IE '87 ’ 7.950,-;
Volvo 440 GL '90
’14.900,-; Peugeot 205 GT
5-drs. '89 ’13.900,-; Re-
nault 19 GTR Chamade '90
’14.800,-; Renault 21 GTS
grijsmet. '86 ’.6.900,-; Ci-
troen BK RE rood '88
’8.950,-; Citroen BK Lea-
der '87 ’6.900,-; Citroen Vi-
sa GTi 1.51 '85 ’6.500,-;
Mazda 323 3-drs. '86
’6.250,-; Toyota Starlet GL
wit '85 ’5.950,-; Seat Ibiza
GL '85 ’4.950,-; VW Jetta
1.5 CL '88 ’9.900,-;: Audi
80 GT '86 ’7.500,-; Lancia
Thema IE '85 ’7.500,-;
FSO Polonez 1.5 '88
’3.800,-; Toyota Carina 1.6
'88 ’ 7.950,-; Mitsubishi
Galant TD '86 ’4.950,-;
Seat Ronda SKi '84-'B5 v.a.

’ 1.950,-; Opel Senator 2.5
E '84 ’4.950,-; Fiat Panda
blauw '86 ’3.950,-; Ford
Orion GL 1.4 '83 ’3.500,-;
Volvo 240 GL 2.3 '83

’ 4.900,-. Cabriolet BMW
325 i cabrio '88; Alfa Spider
2.0 QV '77; Corvette cabrio
'74. 4x4: Pajero TD geel
kent. '87; Pajero TD grijs
kent. '86. Bestellers: Seat
Ibiza Van diesel grijs kent.
'90; Nissan Sunny Van grijs
kent. '89. Citroen Hiy-bus
veekbak. Div. inruilauto's.
’5OO,- tot ’2.500,-. Ga-
rantie 3 tot 15 maanden v.a.

’ 7.500,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken op ons
verkoopterrein en in onze
showroom. ANWB gekeurde
auto's met Bovaggarantie en
Nationale autopas. Autobe-
drijf John Koullen, Beitel 114,
Heerlen. 200 mtr. naast dis-
co Peppermill. Tel. 045-
-425995/424268.
Auto Kaldenborn bet. de
HOOGSTE prijs voor uw au-
toü Ook Lada's 045-411572.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
Te k. Opel KADETT GSi 2.0
16 V, '89; Nissan Sunny 1.4
LX, '93. Tel. 043-670402.

SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Escort XR3i zeer mooi
bwj. '87; BMW 316 bwj. '85;
Ford Siërra 2.0 bwj. '84
Ghia; Ford Siërra 2.0 Ghia
1600 bwj. '86; Kadert 1300
GT '86; Kadett station '87;
Alfa Süd bwj. '83; Escort
1400 CL '86 en '87; Golf
1600 '86; Escort '84; Alfa t.
33 '86; Mitsubishi Tredia bwj.
'83; Toyota Celica bwj. '82.
Nog diverse goedkope in-
ruilers. Tel. 045-222455/
231448.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

H.G. Cars biedt aan : Por-
sche 911 Carrera full Cabrio,
bwj. '84; 928Saut, rood, bwj.
'83; Toyota Supra 3.0 i 24V,
bwj. '86; 4x M.B. 190 Ev.a.
'83 t/m '86 v.a. ’8.750,-;
Golf GTi '85, GT 1.8 '86, die-
sel, '86 v.a. ’7.250,-; Ford
Fiësta 1.4 '88; Escort '88;
Siërra 2.0i, bwj. '90 v.a.

’ 6.500,-; Mitsubishi Colt,
bwj. '89; Suzuki Swift '93;
Nissan Sunny '88; Opel As-
cona '87, HB ’5.500,-. Ju-
bileumplein 13, Geleen. 046-
-752887. (bij gemeente lager.)
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfswagens

Bankers Bedrijfswagens bv
Rijksweg Noord 19, Echt. Telefoon 04754-82453.

Voor jonge auto's.
Het juisteadres voor een bedrijfswagen rijbewijs B.

plm. 60 STUKS VOORRADIG
Open - gesloten - aannemersuitvoering

Inkoop - verkoop van alle bedrijfswagensvoor rijbewijs B.
Geop. ma. t/m vr. van 8.00-19.00 uur, zat. 9.00-16.00 uur

Daihatsu type Hiat 850, bwj. VW LT 28, 6 cyl., diesel, bwj.
'87, gesloten wagen. Tel. '85, ’3.500,-. Telef.: 045-
-045-241588. ' 353248-

Aujto onderdelen en accessoires

Herfstaanbieding
voor de maand november.

ACCU'S
Ford Fiësta /Escort 44 AH’ 75,-
Mercedes diesel 88 AH’ 125 -Opel Kadett /Ascona /Rekord 44 AH’ 75,-
Volkswagen Golf diesel 66 AH’ 100,-
Volvo 340/440 44 AH’ 75,-

RADIATEURS.
Ford Escort 1300/1600 80/85 ’ 130-
-ford Escort 1400/1600 86/90 ’ 145,-
Ford Fiësta 1100 76/89 ’ 100,-
Opel Kadett 1300 85/88 ’ 165,-
Opel Kadett 1400/1600 88/92 ’ 165,-
Opel Kadett diesel 85/89 ’ 170,-
Volkswagen Golf 1100 /1300 84/90 ’ 165,-
Volkswagen Golf diesel 84/90 ’ 170 -REVISIE VERSNELLINGSBAKKEN.
Ford Escort 1300 /1400 /1600 86/90 5 gang
Renau1t5,9,11,21 5-gang
Opel Omega 5-gang
Volvo 440 5-gang

Autodemontage Van Kessel,
Windraak 28 C, Sittard, _■ 046-515280.

In- en verkoop schade-auto's
Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikteen 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. 4 wd BANDEN, mt.
195R15, nw.; boxen Pioneer
TSEI777, 150 w; Philips .
GH42O 80 w. g 045-320928.
Daihatsu FEROZA- :
ONDERDELEN. Garage
Coenen, Prinsenbaan 65, \Koningsbosch. g 04743-1574. :
Te k. onderdelen van i
HONDA Civic 1.6i, bwj. '86. <Tel. 045-222727.

Te koop 15" LM-VELGEN
met banden, 4 en 5 gaats.
Tel. 045-722741.
ATEV-VELGEN 7% j. 5-gats,
voor o.a. nwe. BMW-3 serie
met banden. 046-521827.

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. Korter, g 045-229045.

Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tëv. 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.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
Sterk aanhangwagens direct
af fabriek voordeliger in vele
maten en modellen lever-
baar, tev. grote sortering ge-
br. aanhangwagens o.a. ba-
gage. Inl. Thei Stet bv. AAN-
HANGWAGEN Centrum
Eindhoven 040-482945
DASSEN, aanhangwagens
fabr., verk., verh., onderd.,
rep, g 045-455088/452501.
Te koop gesloten AANHAN-
GER, 2-as, afm. 3x 1,70 mtr.
Telefoon 045-323665.
Te k. AUTO-AMBULANCE
merk Damco, bwj. '87, met
lier, vr.pr. ’4.250,-. Tel.
04754-85676.
Te koop AANHANGWAGEN
met huif en oplooprem,
I. 2.50, hg. 1.90, br. 1.30. Tel.
045-410744.
Te koop V/i paards TRAI-
LER merk Wesco. Tel. 045-
-713819, na 12.00 uur.
Te k. gevr. dubbelassige
AANH.WAGEN plm. 3.00-
-1.30 i.g.staat. 046-741790.
Te koop AANHANGWAGEN
en tevens te koop dubbel-
asser. Tél. 045-720602.
ACTIE. Najaarsaanbieding:
Gesloten bagagewagens,
div. maten. Venter Trailers.
Wijngaardsweg 54 A, Heer-
len. Tel. 045-219475.

Motoren
Te k. HONDA Magna, Ame-
rikaanse uitvoering, z. mooi.
Bel na 17.00 u. 045-326644
Te koop MOTORBANDEN
tegen scherpe prijzen. Ban-
denspecialist Abel, Reeweg
143, Landgraaf, g 045-
-314027.
Te koop GOLDWING type
GL 1500/6, bwj. '92, donker-
blauwmetallic, 30.000 mis,
div. extra's, eventueel met
aanhanger, ’ 33.000,-.
Telef. 045-242339.

KAWASAKI 350 Avenger,
bwj. '68, i.z.g.st, ’2.750,-.
Telefoon: 045-353248.
Te koop Yamaha VIRAGO
250 weinig gelopen, vaste pr.
’4.500,-. 045-751356.
Te koop BOOM-TRIKES, nu
ook voor Nederland, Bebo.
Telefoon 045-451218.

Te koop YAMAHA v«-
XV 750 SE i.z.g.st. 1
’8.000,-. Telef. vanaf
uur: 045-465166. _^,

Te koop opknapper VES
scooter 125cc, bwj. 1961.
pr. ’ 750,-. Tel. 045-24436],
Te k. KAWA VI
’3.500,-; Honda CB 250

’ 1.500,-.Tel. 045-410413J
Te koop YAMAHA M
750cc, dcc '90, Artf
uitv., in nw.st. 045-456215^
Te k. YAMAHA Virago,
bord.r., bwj. '89, z.g.a.n..
pr. ’ 11.500,-. 04498-5852?,
Te koop KAWASAKI _
750, bwj. '89, USA irf

’ 7.500,-. Tel. 043-640209,
Te k. HONDA CB 500 K,'
g.st, nw. uitl. + ban*

’ 3.000,-. Tel. 045-428075,
Te koop weg. omst. KA**
SAKI GPX6OO, bwj. '91'
Suzuki Intruder 1400, ''91, t.e.a.b. 04498-59203^
BMW K 100 RT bwj. 1
’10.000,-; Triumph 5j
bwj. '60 opknapper ’2.'*!Tel. 045-258758. J
Te k. HONDA CR 500 M
g.st, bwj. '87, n

’ 1.400,-.Tel. 045-317809 J
Te koop Yamaha Vlf^JXV 1000, bwj. '85. Te W 1
gen g045-255070.
HONDA MTX 125 cc, *{
'90, motor defect. Tel.
323472. J
Ducati 900 SS Superf.
'90 in nw.st. ’14.950,-; ".
wasaki ZZR 600 '92 in «_
’12.950,-; Yamaha 1
600 '90 7.000 km in <*\’10.950,-; Kawasaki ZXj
'88 ’10.950,-. Inruil 'J
nanciering mog. Mare D
SEN Auto's. Nijverheids*|.
13, Heer - Maastricht.
043-614164/634302. _^
BMW RIOORT '81 ’64
BMW RIOORS, ,

’ 5.500,-; BMW RBORT, J
’5.750,-; BMW R65, {
’5.500,-; BMW K7SS, I
’9.950,-; BMW KlOO, \’6.450,-; BMW KIOORSJ
’8.750,-; BMW KW
'84, ’9.750,-; Div. opkn*
R6O/5 ’3.500,-. Mm. 30;
op voorraad. Tel. 0®
45288, Helmond. _^>
Te koop HONDA Rebel 5
zwart, i.g.st, bwj.

’ 5.200,-. Tel. 045-4640_>,
Tekoop geviv^

Wij betalen de hoogste L
voor al uw oude METAUL
Gebr. Swinkels, Beitel
Heerlen. 045-422025. ✓

Gevr. KLEUREN-TV'S, \
deos, magnetrons, vio*j
camera, wasautomaat,
dendiepvries, stereotoren
stofzuiger. 04406-12875. >
Te koop gevraagd PW'
Tel. 045-212669. /

Voor Piccolo's
zie verder pagina 51

Nergens vindt u zon aantrekkelijke
kubieke-kilometer-prijs.
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Laadvermogen, verbruik, betrouwbaarheid en de aanschafprijs van de nieuwe Express en ard opgeleverd. Ook de Express heeft een nieuw dashboard en nieuwe motoren gekregen.

Trafic van Renault. Voer deze vier grootheden in in uw calculator en u zult zien: goedko- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zit standaard op de RN-uitvoering, terwijl

per krijgt u uw bestellingen niet van A naar B. Daarbij komt dat beide bestelwagens een plezier een dakklep en een automaat tot de mogelijkheden behoren. Wat de Trafic en Express gemeen

zijn om mee te werken. Zo heeft de Trafic de laagste laadvloer in zn klasse en is hij standaard hebben, zijn de nieuwe grille, de nieuwe koplampen en de nieuw vormgegeven buitenspiegels,

\#*Jfw^L voorzien van stuurbekrachtiging. U kunt kiezen uit een waardoor ze er een stuk moderner uitzien. En uiteraard het uitermate gunstige prijskaartje. De

mSf^^^_mm____t3m__W _ reets krachtige motoren tot 103 pk. Optioneel zijn ABS en nieuwe Express en Trafic zijn er al vanat respectievelijk f 15.250,-+ en f 25.495,-*. uf_*
centrale deurvergrendeling. Verder is de geluidsisolatie ver- En daarmee kan de calculerende ondernemer wel tot zijn slotsom komen. HpvraiTfT

__B_i_______ beterd en hebben ergonomische ingrepen een nieuw dashbo- DE NIEUWE EXPRESS EN TRAFIC VAN RENAULT. van leven ~

*Prijzen exclusief BTW en kosren rijklaar maken. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Renault adviseert Elf Oliën.
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Dierenbescherming houdt lezingen op scholen

Video paardentransport
schokkender danRambo

DOOR MARIEKE VERHAAR

Afgelopen week werd een
bestuurslid van deDierenbescherming in, Roermond telefonischoedreigd. Blijkbaar heeft het

gestoord dat de
dierenbescherming

iV«aden-Limburgregelmatig
geeft op scholen,

baarbij een video vertoond
wordt met schokkende

beelden over
slachtpaardentransportenvanuit Oost-Europa. Ondanksoe bedreiging met de dood

Qo°r de anoniemebeller gaan
>j de lezingen gewoon door.n°e\vel de dierenbeschermers

nu alleen nog maar
gezamenlijk op pad gaan.

trarf MOND - De slachtpaarden-
uipnsP°rten houden wereldwijd de
wVenbeschermers bezig. De Inter-or [ional League for the Protection
e^ rses (ILPH) bood in oktober
joT Petitie met meer dan 3,3 mil-
*m nandtekeningen aan de voor-
in or Van het Europees Parlement

straatsburg, Klaus Hansch, aan.

y werden voor deze ac-
0^ bijna 26.000 handtekeningen
If|ehaald. Met de petitie wil de
J^H afdwingen dat de transport-
gen n iedere zes uur water knj-
| n en na twaalf uurreizen een rust
jj JJgen. Nu staan de dieren soms
vanlang zonder te drinken op de
'achtwagens.
ok de Nederlandse dierenbescher-

t'*ng houdt zich met deze transpor-n bezig. Dit voorjaar reisden
de %le Nederlandse inspecteurs van

dierenbescherming naar grens-
ergangen bij Hongarije en Italië.
j5maakten foto's en videobeelden.
*et het beeldmateriaal is nu een vi-

Sck m Bemaakt die de dierenbe-
Werming gebruikt bij de lezingen.
Va er Jaar heeft de jeugdafdeling
Li e dierenbescherming Midden-"nburg een nieuw project. Dit jaar
ia £ er aandacht besteed aan de

ent, de slachtpaardentransporten■^uit Oost-Europa en Diana Fos-

sey (bekend van defilm 'Gorilla's in
the mist'), die tien jaar geleden in
Rwanda werd vermoord.

De vrijwilligers van de jeugdafde-
ling 'Kids for Animals' gaan jaar-
lijks ruim vijftig scholen van Weert
tot aan Sittard af voor het houden
van lezingen. De doelgroep bestaat
uit kinderen van groep zes, zeven en
acht van het basisonderwijs en
brugklassers in het voortgezet on-
derwijs. „Dit is nu het vierde jaar
dat we langs scholen gaan," vertelt
medewerkster Marjo Walendonck
(31). Al enkele jaren bezoekt ze
scholen. „Onze lezingen bevallen
goed, van de meeste scholenkrijgen
we ieder jaar weer een uitnodiging
om langs te komen."

" Dierenbeschermster
Marjo Walendonck laat
op scholen de video over
slachtpaardentranspor-
ten zien.

Foto: JEROEN KUIT

Afgrijselijk
De video over de slachtpaarden-
transporten werd vorige week voor
het eerst getoond, bij een scouting-
groep in Roermond. De beelden
wekken afgrijzen op bij iedere wil-
lekeurige toeschouwer. Sommige
paarden staan vanuit Polen of Hon-
garije uitgedroogd en uitgehonderd
meer dan tachtig uur in de vracht-
wagens. Om ruimte te sparenzijn er
geen tussenschotten in de vracht-
wagens. Gevallen paarden kunnen
vaak niet meer overeind komen en
worden door hun lotgenoten ver-
trapt. Lastpakken worden kort aan-
gebonden vastgezet en worden soms

door hun eigen touw gewurgd.Zwaar gewond of dood arriveren depaarden bij de Italiaanse grens.
Soms worden ze daar overgeladen,
ook dan krijgen ze niet te drinken.'De temperaturen in de wagens kun-
nen > s middags stijgen tot 40 graden
en s nachts dalen tot onder hetvriespunt.

In het dierenbeschermingsrapport
valt te lezen, dat om minder invoer-rechten te hoeven betalen, soms deogen van de paarden worden dicht-
geslagen. Op de video is te zien hoe
een zwaargewond en totaal uitge-
put paard aan de staart van een
ander dier wordt gebonden om hem
de wagen uit te slepen. Op het laatst
wordt er water in de oren gegoten
om het getergde dier door deze laat-
ste pijnprikkel nog op te laten
staan. Uiteindelijk sterft het paard
en wordt gecremeerd.

Reacties
„Toen we de eerste keer deze video
lieten zien, werd het doodstil," ver-
telt Marjo. „Vooral die paardenvi-
deo grijpt de kinderen erg aan.

ledereen heeft immers wel eens een
paard geaaid. Zelfs de stoerste jon-
gens^ die soms aan het begin van de
film ruig' roepen, zijn later uitzon-derlijk stil."

Na enkele jaren ervaring met

schoollezingen kan Marjo wel zien
dat vooral deze video veel emoties
opwekt. „Een film over misstanden
met beren is ook erg, maar dat is
veel afstandelijker. Meestal krijgen
we veel vragen na de video. Wat ze
eraan kunnen doen om te helpen.
Soms begrijpen ze niet dat zoiets
daadwerkelijk kan gebeuren. Veel
kinderen denken dat de dierenbe-
scherming alleen ingeschakeld
wordt als de buurman de hond
slaat. Met deze video laten we zien
dat we nog meer doen. Bovendien
proberen we de jeugd te laten zien
wat er in werkelijkheid gebeurd
met dieren."

limburg
Roda-supporters niet onder indruk van verhuisplannen

in hetnieuws
DOOR BENTI BANACH

'Beitel of Cramer, het
is maar drie kilometer'

Vooropgesteld: er is nog lang niets beslist. En de
meeste supporters willen er ook nog geenrekening
mee houden. Maar toch! Wat vindt Kerkrade als

Roda JC naar Heerlen gaat? Eenrondgang.

KERKRADE - Ongeveer eender-
~e van alle Roda-supporters
k°mt uit Kerkrade, zo heeft een
onderzoek uitgewezen. TrektRo-
da bij een wedstrijd vijftiendui-
zend mensen, zoals deze week«gen PSV, dan staan er grofweg

Kerkradenaren op
°e tribune. Met andere woorden:eén op de tien Kerkradenaren
gaat naar Roda kijken als de
club aan de kop meedraait en alser een sterke tegenstander op be-
z°ek komt.
Maar ook geldt: zelfs als het
goed gaat, is negentig procent
niet bereid de gang naar het sta-
dion te maken. En gaat het min-
°er en komt er een ploeg uit
yiesland op bezoek, dan is
Rechts één op de veertig Kerkra-aenaren op Kaalheide te vinden.
De meeste Roda-bezoekers ko-

en van buiten Kerkrade, vooral
Ult Heerlen. „Ja logisch, Heerlen
js ook groter," zegt Henk Bak-
*er> voorzitter van de suppor-
tersvereniging van Roda JC. Zijn
ledenbestand telt zon tweehon-derd adressen, daarbij ongeveer
SJftlg Kerkraadse en vijftig

„We hebben een vaste
Kern die ook meegaat naar uit-
wedstrijden. Die bestaat uit
rteerlenaren en Kerkradenaren."
Maar hij zegt: „Roda is een puur

aangelegenheid en
°at is al zo vanaf deoprichting."
«akker vindt dat dat zo moet
°uiven. Hij stoort er zich dan
°°k aan dat er nu aan de lopende
"and berichten verschijnen over

mogelijke verhuizing naar
Heerlen. „Net nu het goed gaat.
JJVeral i s het rustig, in de spe-
'ersgroep, de resultaten zijn
?°cd, en dan deze geluiden,

van de andere kant, ik
het allemaal nog zien ge-

oeuren," zegt Bakker onver-
hoord. Hij maakt zich voorlopig
niet druk. Waarom ook, zijn lief-
de staat bovenaan de ranglijst
van de vaderlandse competitie.
'"Ue echte supporter is met dere-
sultaten bezig. Die zijn veel be-
langrijker dan de gevechten m

de krant tussen Heerlen en
Kerkrade."
Maar hoeveel echte supporters
zijn er? „Wij hebben veel leden
die naar alle wedstrijden gaan,"
zegt M. Wiersma, secretaris van
amateur/voetbalclub FC Gracht.
Die willen natuurlijk dat Roda

In Kerkrade blijft." Zelf kan
Wiersma nog met weemoed te-
rugdenken aan de tijden van
Hub Hanneman, Noud van Melis
en Wiel Coerver. „We hebben in
Kerkrade toch een glorietijd
meegemaakt op voetbalgebied,
het landskampioenschap, noem
maar op. We hebben geweldige
voetballers gehad. Ik denk dat er
onder de oude mensen toch een
gevoel heerst van 'laat ze maar
hierblijven."

Wiersma zelf denkt er anders
over. „Of ze nou in Heerlen of
Kerkrade spelen, er is totaal
geen verschil. Het is maar drie
kilometer, en wie wil gaat toch."
Wiersma niet, hij voelt zich ge-
pakt. „Ik had jarenlang een sei-
zoenskaart. leder seizoen haal-
den ze net geen Europees voet-
bal. Dan krijg je het idee dat je
geflest wordt. Mijn laatste wed-
strijd was die tegen CSKA So-
fia."

„Roda is van Kerkrade," zegt
Harm Kockelkorn, voorzitter
van Chevremont. Zijn club zou
wel eens de beste van Kerkrade
kunnen worden als Roda ver-
trekt naar Heerlen. Maar dat is
ongeveer het laatste waar hij aan
denkt. „En waarom zou Roda
weggaan?" Kockelkorn zegt dat
de verhuizing van Roda binnen
zijn club totaal geen item is.
De meeste bezoekers trekt de
voetbalclub tijdens risicowed-
strijden. Dat zijn precies de ont-
moetingen die de kroegbazen op
de Markt kunnen missen. „Twee
jaar geleden hebben Feyenoord-
supporters hier de tent nog ver-
nield," zegt Fred van Puccini op
de Markt. Jo Goebbels zegt de
zaak dan tekunnen sluiten. Her-
pers huurt in zon geval een por-
tier in. Uitbater Dion Reulings
heeft al aardig wat mensen in
zijn gelegenheid horen praten
over Roda. „Het algemene geluid

is dat Roda moet blijven. Maar
als ik het objectief benader, dan
is het beter voor het voetbal en
voor Roda als ze naar Heerlen
gaan." Geen van allen heeft er
moeite mee als de club een paar
kilometer verder zijn wedstrij-
den gaat afhandelen.
Het woord is eerst aan Roda en

de gemeenteKerkrade. Wat zei-
den de politieke partijen ook
alweerbij deverkiezingen? BBK:
Roda trachten te behouden voor
Kerkrade, maar zonder grote fi-
nanciële offers. CDA: Roda voor
Kerkrade behouden door verhui-
zing naar Beitel-Locht. PvdA:
Behoud van Roda voor de regio,

liefst in Kerkrade. Burgerbelan-gen: Gemeente moet medewer-
king en faciliteiten leveren zo
veel als verantwoord is. Groen-
Links: Kerkrade heeft te weinig
geld, dus streekgewestelijk aan-
pakken. D66: Roda is geen pri-
maire taak van gemeente.
Henk Bakker en zijn supporters

kunnen de komende tijd nog
wegdromen bij de mooie resulta-
ten van een club die zelf best
weg zou willen. „Maar als het zo
ver komt, dan laten we dat niet
zo maar over ons heen gaan, na-
tuurlijk. Dan zullen we wel in
actie komen," aldus de praeses
van defans.

" Roda-supporters op de Markt in Kerkrade. Hoe lang nog? Archieffoto: driepoot

Confronteren
Mogen kinderen worden geconfron-
teerd met zulke schokkende beelden
als op de video zijn te zien? „Ten
eerste laten we al onze films 'zien
aan een onderwijzer. Hij geeft aanwelke delen beter eruit kunnen,"
vertelt Marjo. „We vertellen in de
klas altijd eerst dat er schokkende
beelden komen. Kinderen die dat
niet aandurvenkunnen dan even op
de gang wachten. Vanuit de scholen
stimuleren de leerkrachten ons ook.

Zij vinden het .ook belangrijk dat
wij dit onderwerp aanstippen. Im-
mers, die kinderen kijken ook naar
keiharde actiefilms zoals Rambo of
Terminator, terwijl dit de werke-
lijkheid is."

Open dag promotie
voor kunstuitleen

Van onze verslaggevers

MAASTRICHT - De Lim-
burgse artotheken zetten
vandaag op de nationale
Dag van de Kunstuitleen
hun deuren open in de hoop
veel mensen te trekken die
een abonnement voor het
lenen van beeldende kunst
zullen nemen. Na een ex-
plosieve groei halverwege
de jaren '80, is de laatste ja-
ren de groei eruit en is het
aantal abonnementen en
uitgeleende kunstwerken
gestabiliseerd.
Het fenomeen kunstuitleen be-
gon bijna veertig jaar geleden
met kunstenaar Pieter Kooistra
die in Amsterdam kunstwerken
op een bakfiets aan de man pro-
beerde te brengen. Zijn bedoe-
ling was de gewone burger te
interesseren voor beeldende
kunst. Hij wilde ook af van het
elitaire karakter, dat de kunst
kenmerkte. Zijn actie werd de
aanleiding tot de oprichting van
de Amsterdamse Stichting Beel-
dende Kunst (SBK), die de eerste
artotheek of kunstuitleencen-
trum oprichtte. Een forse groei
van dit typisch Nederlandse ver-
schijnsel volgde. Maastricht
heeft sinds 1975 een kunstuit-
leen, ondergebracht in het Bon-
nefantenmuseum. Inmiddels zijn
ook in Heerlen, Sittard, Roer-

mond, Venlo en Weert dépen-
dances geopend.
De Limburgse kunstuitleen be-
schikt over meer dan 100.000
werken van ruim duizend, over-
wegend Limburgse, kunstenaars.
Zon vijfduizend abonnees, veel-
al twintiger en dertigers, kopen
per jaar rond de achthonderd
kunstwerken. De verkochte
schilderijen, gouaches, tekenin-
gen, foto's, grafieken en plastie-
ken zijn goed voor een omzet van
500.000 gulden.

De Limburgse kunstuitleen ont-
vangt jaarlijks een subsidie van
de provincie van 250.000 gulden.
Dat geld is vooral bedoeld voor
de aanschaf van uit te lenen
kunstwerken. De gemeenten
dragen bij voor personeels- en
exploitatiekosten.

Abonnees van de kunstuitleen
betalen een vast bedrag per
maand, variërend van tien tot 25
gulden, datrecht geeft op het le-
nen van één of meerdere werken
in bepaalde prijsklassen. Zeven-
tig procent van het abonne-
mentsgeld wordt gespaard als
kooptegoed. De leenperiode be-
draagt ten minste drie, ten hoog-
ste zes maanden. De kunstenaar
krijgt voor werk dat een arto-
theek huurt per jaartien procent
van de verkoopprijs van het
kunstwerk als vergoeding.
Wordt een kunstwerk verkocht,
dan ontvangt de kunstenaar ze-
ventig procent van het verkoop-
bedrag.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Truc Lies, dag. 18 en
21 uur, za zo ook 15 uur. Ri-
voli: The mask, dag. 19.15
en 21.15 uur, za en zo ook om
14 en 16 uur, za ook 23.30
uur, wo 14 uur. Maxim:
Jungle Jack, za zo 13.45 uur,
wo ook 14 uur. Forrest
gump, dag. (beh. zat) 17.45
en 20.30 uur, zo ook om
15.15 uur, za 16, 19.30 en
22.30 uur.
H5: The specialist, dag. 14
18 en 20.30 uur, za 23.15 uur.
Baby's dayout, dag. 14.15 en
18.45 uur, za zo en wo 16.15
uur. Speed, dag. (beh do )
20.45 uur, za ook 23.30 uur.
The crow, dag. 14.30 18.30
21 uur, za ook 23.30 uur. The
flintstones, za zo en wo 14.30
16.30 en 18.30 uur. When a
man loves a woman, dag. 21
uur, do vr ma en di ook 14.30
en 18.30 uur. De aristokat-
ten, za zo en wo 14.30 16.30
uur. Color of night, dag.
18.30 uur, do vr ma di ook
14.30 uur. Clear and present
danger.dag. 21 uur. Sneak
preview, do 21 uur.

LANDGRAAF
Four weddings and a fune-
ral, vr en za 20.15 uur. Truc
lies, vr en za 22.30 uur, zo
ook 20.15 uur. The Beverly
hillbillies, za en zo 18uur.

MAASTRICHT
MGM: Forrest Gump, dag.
14 17 20.30 uur. Truc lies,
dag. 15.45 18.30 21.30 en
00.15 uur. When a man loves
a woman, dag. 16 18.45 en
21.30 uur. The chase, dag.
13.15 16 18.45 en 21.30 uur.
Four weddings and a fune-
ral, dag. 13.15 16 en 21.30
uur. Reality bites, dag. 18.45
en 00.15 uur. The mask, dag.
13.15 16 18.45en 21.30 00.15
uur. The flintstones, za zo en
wo 13.15 uur. Duimelijntje,
dag. 13.15 uur.
Ciné-K: 06, dag. 21 uur.
Cinema-Palace: The Specia-
list, dag 18.30 en 21.30 uur.
The crow, dag. 18.30 en
21.15 uur, za zo en wo ook
14.30 uur. Speed, dag. (beh
ma) 21 uur. Baby's day out,
dag. 18.30 uur, za zo en wo
14.30 uur. De aristokatten,
za zo en wo 14.30 uur. Sneak
preview, ma 21 uur.
Lumière: Lady bird lady
bird, dag. 20 uur. Dekaloog
1-2 do en di 20.30 uur. Deka-
loog, 3-4 vr en wo 20.30 uur.
Dekaloog, 5-6 za 20.30 uur.
Dekaloog, 7-8 zo 20.30 uur.
dekaloog9-10, ma 20.30 uur.
Round midnight, za ma en
wo 22 uur. Jamon Jamon, do
t/m za 23 uur. Straight no
chaser, vr zo en di 22 uur.
Sunrise +live music, za 22
uur.

GELEEN
Roxy: The mask, dag. 20.30
uur, za, zo en wo ook 14 uur.
Wolf, dag. 20.30 uur. Jungle
Jack, za zo en wo 14 uur.

SITTARD
Forum: The Specialist, dag.
20.30 uur, za zo en wo 14
uur. Truc Lies, dag. 20.30
uur. The flintstones, za zo en
wo 14 uur.

ECHT
Royal: The Specialist, do t/m
di 20.30 uur. the Mask, do
t/m di om 20.30 uur, zo ook
14.30 uur. The flintstones, zo
14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Truc lies. do t/m wo
20.30 uur, zo ook 16.30 uur.
Royaline: The mask, do en
vr 20.30 uur, za 19.30 en
21.30 uur, zo t/m wo 20.30
uur, za zo en wo 14.30 uur,
zo ook 16.30 uur. De aristo-
katten, za zo en wo 14.30
uur.

in detheaters
HEERLEN

za. 05/11: dans: Het nationale ballet.
zo. 06/11: musical: Nederlands kinder-
theater met Smogsmullers reuze daad
(15 uur).
ma. 07/11: komedie: Hollandse comedie
met Valstrik voor een man alleen.
di. 08/11: cabaret: Karin Bloemen met
La bloemen.

KERKRADE
za. 05/11: cabaret: Seth Gaaikema met
De wereld is stapelgek, nou wij nog.
zo. 06/11: muziek: St. Jozef Kaalheide
met Musica senza frontiere.

SITTARD
za. 05/11: muziek: Madeline Bell & the
swingmates met Have you met miss
Bell?
zo. 06/11: operette: hoofdstadoperette
met Der vetteraus dingsda.
di. 08/11: theater: Erna Sassen en Wivi-
nekke van Groningen met Heerlijk dat
Bertje er niet is.
wo. 09/11: theater: Stichting pluk met
Pluk van de Petteflat.

MAASTRICHT
zo. 06/11: muziek: Archie Shepp Quar-
tet.
zo. 06/11: theater: Herwig de Weerdt
met De dag dat de hemel neerstortte.
ma. 07/11: show: Les Percussions de
Guinee.
di. 08/11: theater: Westvlaams teater-
collectief Malpertuis met Yvonne.
wo. 09/11: cabaret: Erik van Muiswin-
kel met De heldenlul.

ROERMOND
za. 05/11: cabaret: Tineke Schouten
met All you need is lach.
di. 08/11: toneel: Peter Faber en Caroli-
ne Almekinders met Oleanna.
wo. 09/11: theater: Guinee.

WEERT
za. 05/11: toneel: Peter Faber en Caroli-
ne almekinders met Oleanna.
wo. 09/11: cabaret: karin Bloemen met
La Bloemen.

Alle voorstellingen beginnenom 20 uur,tenzij anders aangegeven. In Maastrichtbeginnen de voorstellingen om 20.15
uur.
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(ADVERTENTIE)

: _T mi^'V^ U ziet uzelf al. Maar aarzelt. Dan toch.
■BnP iV Vragen staat tenslotte vrij. En kijken.

_F^^^ lRt*■ een MIELE keuken, er is geen betere.

H |pj:; Beersdalweq 95b, 6412 PE Heerlen " Tel. 045-729098
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IRuijters
Vastgoed Ontwikkeling B.V. is een dynamischbedrijfmetmeer dan

30 jaarervaring in de ontwikkelingvan vastgoedprojecten. Tot dekernactivi-
teiten van hetbedrijfbehoren de ontwikkeling van complexestedelijke
vernieuwingsprojecten, de ontwikkeling van winkels en winkelcentra, woning-
bouwontwikkelingen de ontwikkeling van gebouwdeparkeervoorzieningen,
met name in de marktgebieden in Zuid- Nederlanden België. Ruijters Vastgoed
Ontwikkeling B.V. maakt deeluit van de Ruijters Vastgoed-groep, een groepvan
zes zelfstandige werkmaatschappijen, naast projectontwikkeling werkzaam op de
terreinen: makelaardij/ taxaties/ assurantiën/hypotheken, makelaardij commer-
cieel vastgoed, parkeren, vastgoedmanagement, marketing en reclame.

Ten kantore van Ruijters Vastgoed Ontwikkeling B.V. is ten behoeve van
opvolgingvan de zittende functionaris ruimte voor een

Financieel stafmedewerker (m/v)

Het betreft een fulltime- functie van - enige jaren ervaring in een
40 uren perweek. vergelijkbare functie;- aantoonbare automatiseringskennis;
Functie- omschrijving: - flexibele en collegialewerkinstelling;- het zelfstandig, onder directe - in staat om zelfstandig te werken;

eindverantwoordelijkheidvan de - leeftijdsindicatie: 30 tot 35 jaar.
directie, voeren van de financiële
administratie, inclusief de daaraan Geboden wordt een interessante en

/ gekoppelde financiële project- afwisselendewerkkring, met een grote
i administratie; mate van zelfstandigheid. Salariëring
I ] - het adviseren van de directie in alle is afhankelijk van leeftijd en ervaring.
i financiële aangelegenheden het

bedrijf betreffende; Geïnteresseerden wordt gevraagd om
rj j - het voorbereiden van alle vereiste hun brief met curriculum vïtaevóór

financiële bescheiden; 19 november 1994te richten aan:- het (mede) ontwikkelen en beheren
van het financieel informatie- Ruijters Vastgoed Ontwikkeling B.V.

£ systeem. ta.v. de directie
Postbus 4525, 6202 SB Maastricht

Functie- vereisten:- afgeronde opleiding op minimaal Een psychologischonderzoek zal deel
HEAO-niveau; uitmaken van de selectieprocedure.

E RUIJTERS
Ruijters Vastgoed Ontwikkeling B.V.

: '" —■ ''i

\L ,
__^

i _p"mi
Wm Schade-herstelier m/vmmm^_^_^_^_^_^_^_^__________^^M_m in de buurt van Sittard. U gaat

W produkten demonteren en uitdeuken. Hiervoor hebt u
\jkm * r _\ een relevante LTS-opleiding en enige ervaring alsWEt ZOU U Qo6n m schade-hersteller. U bent gemotiveerd en flexibel.

Leeftijd: tot 30 jaar.
Informatie: 046 - 91 73 60, Mare Köhlen

KANTOOR Sittard, Rosmolenstraat 4

Junior auto-verkoper m/v Projectleider utiliteit m/v
voor een auto-garage. Behalve een MEAO-diploma en voor een groot installatie-bedrijf in Kerkrade.
enige verkoop-ervaring, hebt u beslist affiniteit met Behalve een opleidingHTS-/MTS-WTB en middelbare
auto's en een goede motivatie. Deze baan voor lange installatie-techniek, hebt u enkele jaren ervaring in deze
djd biedt prima toekomstperspectieven. branche. U kunt zelfstandig werken en bent goed in het
Informatie: 04S -46 56 56, Simone Sporken dragen van verantwoordelijkheid. Is deze baan uop het
Kerkrade, Grupellostraat 35 'ïff geschreven? Neem dan snel contact op.— — Informatie: 045 - 46 56 56, Monique BoschGEZONDHEIDSZORG Kerkrade, Grupellostraat 35
Verpleegkundigen/ Kwaliteits-controleur m/vziekenverzorgenden m/v voor een bedrijf nabij Sittard. Het werk bestaat uit het
bij de terminale thuiszorg in de heleregio Limburg. controleren van fijn-meralen produkten, waarbij u ver-
U bent gediplomeerd en bij voorkeur full-time beschik- antwoordelijkheid durft te nemen om produkten goed
baar. Er zijn mogelijkheden in dag- of in nachtdienst. ofaf te keuren. U hebt een diploma MTS-WTB en wat
Informatie: 045 -7 1 26 3 1, Claudia Lemmens ervaring met ingangs-controles op technische produk-
Heerlen, Op de Nobel I ten. Verder bent u flexibel en maximaal 30 jaar.
Verpleegkundigen m/v '"f°";d% 04* "_' * '°;?iK Köhlen
voor een instelling in de omgevingvan Heerlen. Er zijn Sittard. Rosmolenstraat 4
regelmatig mogelijkheden voor krachten die alle diensten Assemblage-medewerker m/v
willen draaien en full-time beschikbaar zijn. Tevens is voor een baan in 2-ploegendienst. Naast het afplakken
het mogelijk reeksen van nachtdiensten te draaien. en reinigen van het produkt maakt u het gereed voor
Informatie: 045 -7 1 26 3 1, Claudia Lemmens eindbewerking. U hebt een LBO-diploma en ervaring als
Heerlen, Op de Nobel I produkde-medewerker. Verder bent u stress-bestendig,
(K/rw icTDir nee' nauwkeurig en niet ouder dan 35 jaar.
INÜUbIKIt Informatie: 046 -5 1 73 60, Mare Köhlen
Bus-chauffeur m/v Sittard, Rosmolenstraat 4
voor een bus-onderneming in Kerkrade. U hebt het Industrieel spuiter m/vrijbewijs voor personenvervoer en bent flexibel. met enke,e jaren7e,evante werkervaring. U gaatDe werktiiden zijn wisselend en eventueel op oproep- net odukt 3^^ reinigeni ichureZenbwis. Deze baan ,s voor langere ti|d. Daarnaast kunt u kleuren mingen en zelfstandigInformatie: 045 - 46 56 56, Monique Bosch en secuur werken y hebt een LBO-diploma en bentKerkrade, Grupellostraat 35 gemotiveerd. Leeftijd: tot 35 jaar.
Kippen-laders m/v Informatie: 046 - 75 29 70, Maurice Bosch
voor een bedrijf in Venray. U gaatkippen laden die vanuit Geleen, RijkswegZuid I a
een kippenstal in kratten op een vrachtwagen worden MTS'ers-E/-WTB m/vgeplaatst. Ervaring met ditwerk is een pre Weet u van voor de , en eindcontro|e m net produktie-aanpakken en bent uaf en toe een avond beschikbaar? s waaraan u meewerkt Ervaring met |iQ,.
Dan kunt u van ± 20.00 tot01.00 uur aan de slag tegen contro| |s mM(. accuratesse ef genzeer goedeverdiensten. Deze baan is met name geschikt zijn vereisL Deze jn 2. of 3.p|oegen.dienst vraagtvoor scholieren of studenten om een gemotiveerde kandidaatInformatie: 04780 - I 1 7 33. Mananne Breuer Informatie: 045 -7 1 99 40. Raymond MaasVenray, Schoolstraat 2 Heerlen, Op de Nobel I
TECHNIEK
Loodgieter m/v
voor een bedrijf nabij Heerlen. Minimaal 6 a 8 jaarrele-
vante werkervaring is noodzakelijk. Deze full-time baan _^__kftt_*_ é__\
is per directvoor langere tijd en biedt perspectieven. Lwff ËbJ^J m VC*Uff f
Informatie: 045 -71 99 40, Raymond Maas ■ . .
P^^iZle^ uitzendbureau f
voor projecten in de buurtvan Heerlen. Aantoonbare _^______________________w—***^_relevante werkervaring is absoluut vereist. TV9^PVPvl^P^PInformatie: 045 -7 1 99 40, Raymond Maas ___flHeerlen, Op deNobel I ■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■B

AUTOGLAS is dè specialist in het vervangen en
repareren van autoruiten. AUTOGLAS werkt in
opdracht van verzekeraars, garagebedrijven en
particulieren. AUTOGLAS biedt een 24-uursservice.

AUTOGLAS streeft naar een landelijke dekking,
waarbij elke station een exclusief rayon bewerkt.
Voor de nog beschikbarerayons zoeken wij

Franchisenemers
die alszelfstandig ondernemer de voordelen willen
genieten van deAUTOGLAS-organisatie: opleiding,
support in de opstartfase, naambekendheid en
ondersteuning op gebieden als inkoop, administratie
en reclame.

AUTOGLAS-ondernemers beschikkenover:
■ commerciële instelling
■ technische bekwaamheid
■ grote affiniteit met de branche
■ eigen inbreng min. ’ 25.000,-

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met

AUTOGLASSERVICE NEDERLAND B.V.
Antwoordnummer 905

3350 VG Hardinxveld-Giessendam
Tel. 01846-30604. Fax 01846-18719

Kansen in feT*|
tijdelijk werk © *
Hotelreceptionist m/v
Voor een middelgroot hotel in Maastricht zoeken wij een
correcte, representatieve receptionist. Uw taken bestaan
voornamelijk uit het informeren, in- en uitchecken van gasten
en de administratieve afhandeling hiervan. Ook licht
huishoudelijkewerkzaamheden behoren tot uw takenpakket.

■ De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een afgeronde
Bell College-opleiding, een goede beheersing van de Engelse,
Duitse en Franse taal en ruime ervaring met WP 5.1. Ervaring
als (hotel)receptionist is voor dezefunctie een vereiste. Het
betreft een parttime baan voor lange tijd.
Informatie bij Esther Urlings, tel. 043-25 30 90,
Maastricht, Helmstraat 12.

Directiesecretaresse m/v
Wij zoeken een ervaren directiesecretaresse die meer
diepgang in het werk wil brengen. Bij een internationaal
bedrijf bieden wij u de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot
managementassistent, direct rapporterend aan de directeur
P&O. Hierbij werkt u in het hoogste échelon van de
organisatie. Zelfstandigheid, eigen ideeën en inbreng,
representativiteit, flexibiliteit en nauwgezetheid zijn essentieel
voor deze functie. Vanuit uw positie in de organisatie vervult
u een voorbeeldrol naar alle bedrijfsonderdelen. Indien u past
binnen de bedrijfscultuur, biedt deze baan uitstekende
toekomstperspectieven.
Informatie bij Truus Rutjens, tel. 043-25 56 36.
Maastricht, Helmstraat 12.

Beladers m/v
Voor een vuilnisophaaldienst in Hoensbroek. U bent sterk,
heeft een goede conditie en u bent niet ouder dan 40 jaar.U
wordt in een poule ingedeeld, waardoor u 3-4 dagen per
week werkt en de resterende dagen oproepbaarbent.
Informatie bij Jacqueline Jorigas, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Studenten m/v
Wil jebijverdienen? Wij hebben regelmatig werk voor
studenten die af en toe een dagje aan willen pakken. Heb je
dus 1 of meer dagen per week vrij. loop dan even bij ons
binnen.
Informatie bij Jacqueline Jorigas, tel. 045-71 85 15.
Heerlen, Akerstraat 26.

Ervaren heftruckchauffeur m/v
U kunt aan de slag als heftruckchauffeur indien u minimaal
enkele maanden ervaring heeft op een vorkheftruck. Het
werk is in 3 ploegen. U gaat pallets verplaatsen en u verricht
laad- en loswerkzaamheden.
Informatie bij Ellis Tonglet. tel. 045-71 85 15.
Heerlen, Akerstraat 26.

Spuiter m/v
Vooreen bedrijf in de regio Heerlen. U gaat o.a.
constructiespuiten met hetAirless-systeem. Tevens gaat u
indien nodig meehelpen in de produktie. U bent in bezit van
eigen vervoer en per direct beschikbaar.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 043-25 80 88.
Heerlen, Akerstraat 26.

Elektromonteurs m/v
Voor diverse opdrachtgevers in Maastricht en omgeving. U
heeft een LTS-, KMBO- of MTS Elektro-opleiding. U bent in
bezit van veiligheidsschoenen, handgereedsschap en bij
voorkeur eigen vervoer. De opdrachten variëren van enkele
dagen tot enkele weken of maanden.
Informatie bij Annemie Frijns, tel. 043-25 80 88,
Maastricht. Helmstraat 12.

~\r randstad uitzendbureau

MET PERSPECTIEF NAAR DE VOLGENDE EEUW I
Rond 1000 medewerkers in 500 dagen is het duidelijke bewijs van ons succesconcept. Wij groeien verderen zoeken in alle regionen van Nederland
nieuwe medewerkers/-sters (full- en parttime) voor de financiële dienstverlening.

Onze kracht: " loon naar werken Onze eisen: ""succes-mentaliteit"

" buitengewoon goede carrièremogelijkheden " vlijt en de wil om te presteren

" excellente opleiding in onze firma-eigen academie voor leidinggevenden " positief denken
U bent tussen 20 en 40 jaar, beschikt over een eigen auto en bent bereid minstens 20 uur tijd per week in onze onderneming te investeren.

Richt uw schriftelijke sollicitatie met alle WtRTH-j-PARTNERS L M t.a.v. de heer Wirth■ gegevens (pasfoto, cv., diploma's) aan: International NederlandB.V. ' _\ÊL Emmaplein 6 - 6411JP Heerlen

P-^-^-*--^~B~HM__^__MM|^^^^HH_^^HM~MMH-|-__.__ aMMBM MH|^^HMRBHaaMa^-ia^

A MITSUBISHI MOTOR SALES
Europe RV.

Mitsubishi Motor Sales Europe B.V. is een Japanse onderneming met in Hoofddorp het
verkoopcentrum voor Europa. Vanuit dit kantoor wordt de marketing, verkoop en service van
voertuigen en onderdelenvoor heel Europa verzorgd. Tevens bereidt zij zich voor op de produktie
van een nieuweEuropese auto, welke vanaf 1995 in de NedCar-fabriek te Bom (Limburg)
geproduceerdzal worden.
Wij hebben op korte termijn twee vacatures voor onze Service Parts-vestiging in Bom.

medewerker Inkoop
Wij vragen minimaal 3 jaarwerkervaring op een afdeling Inkoop voor service parts en accessoires
binnen een middelgrote organisatie. U heeft ervaring met automatische gegevensverwerking ten
behoeve van de inkoop. In dezefunctie heeft u dagelijks contact met distributeurs. U bent accuraat
in uw werk en sociaal vaardig in uw contacten metklanten.

Medewerker Order Processing & Expediting
Wij vragen minimaal 3 jaarwerkervaring met orderverwerking van service parts en accessoires
van Europese distributeurs. U controleertorders, voert deze in een geautomatiseerd systeem in
en zorgt voor een snellevoortgang.

Systeembeheerder Service-parts
Wij zoeken een enthousiaste medewerker (m/v) die samen met de Information Systems department
van hethoofdkantoor in Hoofddorp serviceverleent aan onze Born-vestiging.
Tot het takenpakket behoren deondersteuning en begeleiding van het persoonlijk computergebruik
en het onderhouden van de netwerkinfrastructuur voor spraak en data. Overige taken zullen meer
tot de specifieke magazijn werkzaamheden behoren. Gewerkt wordt met een tokenring lan
systeem gebruikmakend van de lan software Os/2 lan manager met Windows. Minimale vereisten
voor deze functie zijn: VWO-werk en -denkniveau, klantgericht denken en werken, gestructureerd
en in teamverband kunnen werken en een leeftijd tussen 20en 30 jaar.
Voor deze interessante functies is een uitstekende kennis van de Engelse taal vereist. U bent
een teamplayer, u heeft veel verantwoordelijkheidsgevoel en u bent inventief en communicatief.

1 Ambieert u een van deze uitdagende functies, schrijft u dan een korte brief met een uitgebreid
cv. naar:
Mitsubishi Motor Sales Europe 8.V., t.a.v. mevrouw I.L.M. Tjoeng, Hoeksteen 74-84,2132
MS Hoofddorp. D365

_'
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PATIÏNTEN
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STIKKEN I
j

Astma?fFonds
Giro55055

,_Öffrs3|_^, Ter versterking van ons verkoopteam zijn wij
(|Jr>^_3^ °pzoek naar een

Uutenslagarb.v. AUTOMOBIELVERKOPER M/V
is Wij zoeken een klantvriendelijk, vlot, ondernemend,
official dealer enthousiast en relatiegericht persoon met een
van het M.8.0.-opleiding.
merk Ford Goede kontaktuele eigenschappen en een

resultaatgerichte instelling zijn absolute vereisten.. HHj Ervaring in soortgelijkefunctie strekt tot
aanbeveling.
Bent u tussen 25 en 30 jaar,richt dan uw
schriftelijke sollicitatiemet cv. aan:
Lautenslager b.v., postbus 2632, 6401 DC
Heerlen, t.a.v. dhr. H.J. Janssen. —

UITZENDBURO FULL COLOR
Voor enkele relaties in de omgeving van Heerlen

zijn wij op zoek naar

ERVAREN
UITBENERS

Bent u gemotiveerd en flexibel, neem dan contact
met ons op.

Tel. 045-743515

—
Wir suchen zum
sofortigen Eintritt:

Aussendienstmitarbeiter
piillllMlllgj»_ Limburg - Brabant -

52068 Aachen, Rottstr. 15
Tel. 0049-241-534011I -4_J

*_■rf=pi FICO |
Fico heeft een toppositie in de micro- Ter versterking van ons team in de vestiging te Brunssum,

elektronische industrie veroverd en dat niet zoeken wjj kandidaten VOOr de Volgende funktiesalleen door onze inventiviteit en technolo-
gische kennis. Wij besteden veel aandacht aan __ __ _ _

«^_ m_***_ t_UM_r*r- w**-onze mensen: opleiding en selectie, training en R^V^n |j\/C/M 1^FR
begeleiding. Want hun inzet is essentieel voor M-—TTt*_T W I— I Xl— ■ 1
de kwaliteit van het eindprodukt. U heeft een afgeronde opleiding op MTS-niveau.

Fico is ooit begonnen als gereed- Daarnaast beschikt u over minimaal twee jaar aantoonbare
schapmakerij. Nu zijn wij de toonaangevende ervaring met draadvonken.
producent van complete produktiesystemen
voor micro-elektronische bedrijven over de é*_ t^\ Ik I ***** |~■ ***W|~' *"**%
gehele wereld. In deze machines zijn vele __ V/ l\l ~ M 11EZ_LEZ ilW
moderne technologieën verenigd, zoals fijn- u beschM afgeronde Opleiding 0P MTS-niveau.mechanica, hydrauhek, pneumatiek, w_i l. *. "■ «. l ° rj ■■■»*.—*"

geautomatiseerde besturingen en software, eerder heeft u meerjarige aantoonbare ervaring met
Fico beheerst het proces van ontwikkeling tot t-NG-irezen.
en met installatie. Voor marketing en sales-
activiteiten beschikt Fico over eigen t~* Efjj CCï^ O |_| A D|_f| AVCf-D
vestigingen in Amerika en het Verre Oosten. **~■■ CEZUOV/rlMr IVIHIxCII
Bij Fico zijn momenteel ongeveer 550 mensen u heeft een opleiding op MTS-niveau. Daarnaast beschikt
werkzaam, wij hebben vestigingen te u over werkervaring op het gebied van het vervaardigen
Herwen (Gelderland), Zevenaar. Brunssum en van precisie gereedschap.
's-Heerenberg. r e> r

MEETSPECIALIST
U heeft een MTS-fijnmechanica opleiding genoten.
Daarnaast dient u over aantoonbare werkervaring op
3D meetmachines te beschikken.

WERKVOORBEREIDER j
U beschikt over een afgeronde MTS-WTB opleiding en
daarnaast heeft u meerdere jaren werkervaring binnen een
gereedschapmakerij en bij voorkeur met werkvoorbereiding.

Inlichtingen en sollicitatie
Bent u (m/v) geïnteresseerd in één van deze functies en
trekt de uitdaging van het werken in een jong en
dynamisch high-tech bedrijf u aan, richt dan uw sollicitatie-
brief vóór 19 november aan Fico Tooiing b.v.,
t.a.v. deafdeling Personeelszaken, Boschstraat 10,
6442 PB Brunssum.



Drie koninklijke
onderscheidingen

f—-4 Van onze verslaggever

ERLEN - Drie personen hebben
sch en een koninklijke onder-, reding gekregen. Plaatsvervan-
L/d directeur E. Boesten van scho-

De Aldenhof in

t°ensbroek werd geridderd. P. Se-rens uit Schinveld kreeg de gou-n eremedaille en Heerlenaar P.
,de zilveren.

iWiHten ontving de Riddertitel uit
nden van de Heerlense burge-

s,.. ester Pleumeekers bij zijn af-
£ neid van De Aldenhof. Sinds 1962
fcHta adjunct-directeur van

eeri ° Sancta Martha en vervol-
V!s vanaf de fusie in 1986 van De
twfnhof. Boesten is ook initiatief-

nier van Ensaid, een organisatie
Vrt°Pleidingen verzol-gt op het ge-
Sc
,a van textielverwerking. Op

ach? 01 Was nii de stuwende kracht
'amK de lePra-actie en is hij ook

>j mt)assadeur' van Unicef.

(ja^everens kreeg de gouden ereme-
bu in Susteren overhandigd door

% rgemeester Meijers van Onder-
den. Severens nam na veertig

jaar overheidsdienst afscheid van
het Waterschap Zuiveringschap
Limburg. Sinds 1974 was hij be-
drijfsvoerder bij de zuiveringsin-
stallatie in Schinveld.

In die plaats is hij ook achttien jaar
commandant geweest van de vrij-
willige brandweer. Als lid van het
kerkbestuur is Severens zeer actief
betrokken geweest bij de restaura-
tie van de H. Eligiuskerk en Pius
K-kerk.

Heerlenaar P. Palmen ontving zijn
onderscheiding van wethouder Si-
mons. Palmen werkte eerst bij de
Staatsmijnen, waarna hij in 1972
ambulance-chauffeur werd bij de
GGD. Nu maakt hij gebruik van de
vut-regeling.

Palmen zet zich ook in voor Zonne-
bloem-vakantieweken voor zieken
en gehandicapten, is al sinds 1958
lid van zangkoor De Heksenberg, en
vanaf 1968 zit hij in het bestuur van
de stichting Gemeenschapshuis
Heksenberg.
Naast nog diverse andere lidmaat-
schappen, is P. Palmen ook nog
free-lance koorzanger in de Opera
Royal de Wallonië in Luik.

*■-. Boesten " P. Severens

" P. Palmen

Politiecontrole
LANDGRAAF - De politie vanLandgraaf heeft gistermorgen
zeven boetes uitgedeeld tijdens
verkeerscontrole^ op diverse
plaatsen in de gemeente. Er wer-
den drie automobisten aange-
houden wegens het rijden door
rood, twee voor foutief afslaan,
één bromfietser voor het rijden
zonder helm en één omdat hij om
een ondeugdelijke brommerreed.

Koptelefoon
gestolen
HEERLEN - Een Duitser werd
donderdagmorgen betrapt net
nadat hij een koptelefoon had
gestolen uit een zaak aan de
Akerstraat. De hoofdtelefoon
vertegenwoordigde een waarde
van 949 gulden. De man werd
aangesproken door het winkel-
personeel toen hij de zaak wilde
verlaten, omdat hij was 'verge-
ten' te betalen.

Gevaarlijke
stof gestolen
STOLBERG - Bij een juwelierin
het Duitse Stolberg is dinsdag-
nacht een doosje met een zeer
gevaarlijke, chemische stof ge-
stolen. De politie in Aken waar-
schuwt ervoor dat de stof bij
inname of inademing levensge-vaarlijk is.

regionaal

Afscheid André van Bergen na zestien jaarraad

Brunssum nog niet
af van politiek dier

ontmoeting opzaterdag
DOOR JAN HENSELS

BRUNSSUM - Ga er maar aan
staan: twee partijgenoten, Henk
Riem plus Hennie de Boer, be-
trokken bij affaires. Dan een
gevoelige verkiezingsnederlaag
Waarbij PvdA keldert van drie
naar twee zetels. Bovendienmoet Hennie de Boer het pluche
Van de wethouderszetel inruilenvoor de keiharde oppositiebank-
jes. En dan hebben we het nog
nietover de interneperikelen die
Vorig jaar leidden tot het vertrek
Van PvdA'er Klaas Overdijk.
Probeer dan je hoofd maar eens
£°el te houden. De plaatselijkePvdA mag gerust de meest ge-
Plaagde partij van Brunssum
Senoemd worden.

Het wekt dan ook geen verwon-dering dat Van Bergen bij het
bekendmaken van zijn naderend
afscheid als raadslid sprak van
teleurstellingen en ontgooche-
lingen. Na zestien jaar zet het
Voormalig afdelingshoofd bij
E>SM een punt achter zijn poli-
tieke werkzaamheden.
Tijdens het gesprek wekt Van
Bergen geen enkel moment de
indruk een uitgeblust politicus

✓ 'e zijn, die het rustig aan wil
£ doen. Van gezellig terugblikken

is nauwelijks sprake. Nog voor-
dat de koffie goed en wel is
doorgelopen, voert Van Bergen
a' een emotioneel betoog over
Wat er schort aan deBrunssumse
Politiek. Even lijkt het of hij in, de raadszaal zit inplaats van in
Eijn eigen huiskamer.

Hoewel hij tijdens het onder-
houd regelmatig wijst op de
noodzaak van zakelijk vergade-ren, windt hij zich soms zicht-baar op. Hij geeft het ook ruiter-lijk toe: „Ik flip soms uit tijdens
vergaderingen." Het valt hem
Moeilijk om in één zin aan te ge-ven waarom hij juist nu, tame-
lijk snel na de laatste verkiezin-

! §en, de fakkel overdraagt aan

' n 30ngere partijgenoot Teus
Breeschoten.

Hij omschrijft zich zelf als partij dier. Andre van
Bergen vindt zakelijk debatteren en relativeren
met humoristische opmerkingenbelangrijk in de

politiek. Alleen viel er de laatste vier jaar in
Brunssum niet zoveel te lachen voor het

scheidend PvdA-raadslid. Na zestien jaarzet het
voormalig afdelingshoofd bij DSM een punt
achter zijn politieke loopbaan. Een markant
politicus verhaalt over de meest geplaagde

partij van Brunssum.

„De verkiezingsnederlaag heeft
geen rol gespeeld. Het verlies
van een zetel was voor mij per-
soonlijk wel een teleurstelling,
maar daar moet je tegen kunnen.
Ook is er vanuit de partij geen
druk op mij uitgeoefend," ver-
klaart hij eerst.

Ook de affaire rond de ontslagen
burgemeester Riem heeft geen
rol gespeeld bij zijn beslissing,
zegt Van Bergen. „Ik wil het niet
over Riem hebben. Ik ga hem

niet veroordelen. Dat kan maar
één persoon, derechter."

Indirect heeft de verkiezingsne-
derlaag toch een rol gespeeld bij
het besluit om te stoppen. Bij de
analyse van de nederlaag kwam
naar voren dat de partij er on-
voldoende in is geslaagd de bur-
ger duidelijk te maken welk be-
leid de fractie heeft gevoerd.

Van Bergen wil zich daarom de
komende tijd na zijn officieel af-

scheid als raadslid gaan bezig-
houden met het dichten van de
kloof tussen politiek en burgers.

„De politiek is steeds verder van
de gewone man af komen te
staan. De burger interesseert
zich voor problemen van alledag.
Wij praten steeds meer in termen
van beleidsplannen. Vroeger
ging het in de raad over scheef-
liggende stoeptegels en kapotte
lantaarnpalen. Het is niet erg
dat we nu over beleidsplannen

praten, maar dan moet je dat de
burger wel duidelijkkunnen ma-
ken. Als gemeente Brunssum fa-
len we in onze public relations."
Hij beseft overigens dat een be-
ter voorlichtingsbeleid alléén
onvoldoende is om de gemeente
uit de brand te helpen. „Laten
we elkaar geen mietje noemen.
Het is van de zotte dat de notu-
len van een raadsvergadering 98
pagina's beslaan. Het uitzenden
van zon raad zou een blamage

zijn geweest," meent Van Ber-
gen.

„Ze zijn nog niet van me af,"
klinkt het strijdlustig. Dat lijkt
een understatement. Tussenneus
en lippen verwijt hij de huidige
coalitie 'gebrek aan politieke
moed' en laat hij ook nog even de
omstreden coalitievorming, het
afschieten van het Lindeplein-
plan en het monumentenbeleid
de revue passeren. Hij meent dat
partijen in de coalitie niet het
welzijnsbeleid ter discussie wil-
len stellen uit vrees voor stem-
menverlies. „Toch is een her-
overweging van het welzijns-
budget nodig, gezien het toene-
mend aantal ouderen. Voorzie-
ningen voor ouderen kosten ook
geld."

Hoe hij overigens de kloof tussen
burger en politiek wil dichten,
wordt niet helemaal duidelijk.
„Ik laat nu niet het achterstevan
mijn tong zien. Ik wil dat eerst
bespreken met andere mensen.

Ik wil dat niet alleen doen. We
denken er welover om de wijk in
te gaan en daar avonden te orga-
niseren. Het is dan goed dat ik
geen raadslid meer ben, dan ben
ik ongebonden. Als het niet lukt
om de politiek dichter bij de
burger te brengen, heb ik het
tenminste geprobeerd," zegt hij
ernstig.

Om op de humor terug tekomen.
„Humor is er de laatste tijd niet
geweest in de Brunssumse poli-
tiek. Het gemeentebestuur is erg
gefocust op het willen besturen."
Dan maar een anekdote uit de
oude doos. „Toen ten tijde van
burgemeester Hoogland een
voorstel werd behandeld over
het overdragen van een stuk
grond aan een bakker voor het
plaatsen van een carillon vroeg
Hoogland of er nog iemand een
voorbehoud had. Voor de grap
zei ik toen dat de bakker op 1
mei om 9 uur 's ochtends dan
maar de Internationale moest
spelen." André van Bergen ten
voeten uit.

" PvdA 'erAndré van Bergen. Foto: christa halbesma

ingesprek

SP
Tijdens de behandeling van de be-
groting heb ik volgens sommigen
nogal hard uitgehaald naar de op-
positiepartijen waaronder de SP. Ik
beschuldigde de SP ervan zich con-
stant negatief op te stellen en voort-durend te schoppen tegen het over-heidsbeleid. Een beleid uitgedragen
door volksvertegenwoordigers ge-
kozen door een meerderheid. Een
meerderheid waarvan de SP overi-
gens deel had kunnen uitmaken,
maar dit terzijde. In de afgelopen
raadsvergadering diende de SP
twee moties in om een tweetal be-
zuinigingen ongedaan te maken.
Binnen de coalitiewaren een aantal
partijen bereid om serieus te bezien
of men niet achter de intentie van
de motie kon staan. Echter daar-
voor diende eerst een onderzoek
plaats te vinden naar de financiële
dekking. Een positief gebaar zou je
zeggen. Maar nee hoor, de hardli-
ners van de SP dreven hun zin door.
Zaken doen met het college! Nee
dat kon niet. Liever de 'overwin-
ning' van een afgewezen motie
(goed voor je achterban) dan je doel

bereiken via een handreiking van
de 'vijand. Ik ken mijn pappenhei-
mers. Je zou eens ergens samen voor
zijn. Hoe moet je dat verklaren aan
je stemmers? Misschien was ik toch
nog te mild.
HOENSBROEK
drs. J. De la Haye, fractievoorzitter

WD Heerlen

Gescheiden
In de wijk Nieuw-Rennemig staan
sinds kort bij wijze van gemeente-
lijk experiment grote paarse en
groene afvalbakken waar iedereen
zijn afval 'gescheiden' in moet za-
melen. Dit tot ongenoegen van en-
kele buurtbewoners, omdat er veel
rommel naast de bakken ligt. De
bakken stinken nu al, kinderen
springen altijd op de bakken of zit-
ten erin. Ook moet je op afstand
gaan staan zodat je de kleren niet
vies maakt en valt er niet te contro-
leren wat de mensen erin gooien,
want ze gooien alles door elkaar.
ledereen kan bovendien rommel in
de container gooien; ook van een
andere buurt. Waarom kunnen we
niet gewoon een groene container
krijgen (bij de zwarte) dan hoeft de
politie ook niet meer te komen con-

troleren. Ook heeft niemand ge-
vraagd of we die bakken voor onze
deuren willen hebben. We zijn ze
dan ook lieverkwijt.
HEERLEN

R. en M. Severens-Wensink; J. en
G. Beckers-de Smet

Kasteel Terworm
weer gepasseerd

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeente
Heerlen krijgt weer geen extra
rijkssubsidie voor kasteel Ter-
worm. Het is al de derde keer
dat een aanvraag uit de zoge-
heten knelpuntenpot, ter
hoogte van 3 miljoen, wordt
afgewezen.

Het kasteel moet dringend opge-
knapt worden. Hotelketen Van der
Valk ontvouwde een paar jaargele-
den plannen om het kasteeltje om te
toveren in een hotel annex restau-
rant. lets soortgelijks heeft het con-
cern al in de praktijk gebracht in
Vaals, waar het leegstaandekasteel

Bloemendal is veranderd in een
conferentie-oord.
Van der Valk becijferde het plan
voor kasteel Terworm op twaalf
miljoen gulden. Het bedrijf eiste
daarom van de gemeente een flinke
financiële bijdrage. Heerlen zegt
dat geld niet te hebben, en vraagt
daarom al enkele jaren rijkssubsi-
die.

Het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport wijst die
aanvraag nu opnieuw af, maar ad-
viseert Heerlen om in 1995 opnieuw
een poging te wagen. Of die oproep
meer dan formele waarde heeft,
moet nog blijken. Heerlen dient in
elk geval ook een subsidieverzoek
in bij de provincie, die ook een
Knelpuntenpot heeft.

Heerlense norm schotelantennes
HEERLEN - Heerlenaren hoeven geen vergunning aan te vragen voor
schotelantennes met een doorsneevan maximaal zestig centimeter. Dit op
voorwaarde dat de antenne niet boven de bebouwing uitsteekt.
Met deze beleidslijn wil de gemeente Heerlen duidelijkheid scheppen in
de strijd tegen de wildgroei van schotelantennes op de daken. Voor anten-
nes die niet aan bovenstaande normen voldoen, is een vergunning vereist.

Schoolzwemmen
Tot mijn verbazing las ik in de
krant over het voorstel van GBBL
om het schoolzwemmen weer in te
voeren. Ik ben zelf bezeten om naar
de raadsvergaderingen te kijken en
te luisteren naar wat iedere fractie
zegt, waar ze voor of tegen zijn. Als
ik me nog goed kan herinneren was
er nog zon partij, de SP, die sinds
ze in de raad is terechtgekomen
niets anders zegt dan dat het
schoolzwemmen en het schoolver-
voer voor Op gen Hei terug moet
komen. Deze partij krijgt bij u geen
gehoor. Als die spreekt is er nooit
geld en is alles te duur. Zelfs de
wethouder van hun eigen partij zei
dat het niet meer te betalen was.
Hoe kan dat nu opeens wel? Of zit
er een addertje onder het gras en
moet het zwembad gered worden?
LANDGRAAF H.J. Berg

Punk
# Veei mensen hebben een raar
beeld van punkers. Ze zien er
'raar' uit, dus het zullen ook
wel rare mensen zijn. Raar
toch. Een 76-jarige vrouw viel
onlangs midden in Heerlen.
Ze kwam verkeerd terecht en
had veel pijn. Twee punkers
hielpen haar weer op de been
en vroegen bezorgd of ze nog
hulp nodig had. Welnu: deze
mevrouw kijkt nu geheel an-
ders tegen deze mensen aan.
En dat wilde ze toch maar
even melden.

Foutje
0 Bejaardenhuis De Regen-
boog in Heerlen houdt vandaag
de elfde wintermarkt voor jong
en oud. Door een misverstand-
je onzerzijds berichtten we
eerder dat deze feestelijke
bijeenkomst voor jong en oud
zich zondag afspeelt. Nee hoor,
vanmiddag van een tot vijf uur
brandt de lamp!

Fietsen
0 Is jefiets gestolenen gebeur-
de dat in Heerlen, Hoensbroek,
Brunssum, Onderbanken, Voe-
rendaal of Nuth? Waag dan
vanochtend tussen tien en
twaalf een gokje in het Heer-
lense hoofdpolitiebureau. Daar
zijn alle gevonden fietsen ten
toon gesteld. Dit onder het
beroemde motto 'kijke, kijke,
niet kope.' Kope ken u later,
geeft de pellise nog door.

Spanje
I J

0 Handballen in Spanje. Voor
de junioren-B van SV Heerlen
was dat een droom. En waar-
empel: hij is in vervulling
gegaan. Tien dagen lang Span-
je, met allerlei excursies. Ge-
handbald werd er ook: „De
technisch betere Heerlenaren
zetten de fysiek brutalere
Spanjaarden steeds snel op een
onverbrugbare achterstand,"
meldt de leiding van SV Heer-
len. De Heerlense handballers
speelden in Spanje dus aller-
minst voor Sinterklaas.

Opvang
£ O

0 Bij daghulpcentrum BJ
Limburg, dat zich onder meer
bezig houdt met de opvang van
schoolverlaters, zijn ze blij.
Logisch, want de stichtingKin-
derpostzegels kwam gisteren
achtduizend gulden overhandi-
gen.

Pukkio
0 Peuterspeelzalen hebben
vaak leuke namen. Nou vinden
wij in die erecategorie Pukkio
weer een van de leukste. Een
samentrekking van 'puk' en
'Pinokkio' vermoeden we. Puk-
kio ligt in Brunssum-Noord.
Wethouder Th. Hoen trotseerde
zaterdag weer en wind om de
geheel gerenoveerde zaal te
heropenen. Hij hielp de kinde-
ren bij oplaten van ballonnen,
wat in de neekletsende regen
geen pretje was. Maar ja: wet-
houder ben je dan ook altijd
voor de 101. Het allerbelangrijk-
ste is dat Pukkio er nu weer
piekfijn en glanzend nieuw
uitziet.

Bollen
0 Wij vermoeden dat half Ne-
derland dit weekeinde in de
tuin gaat doorbrengen. Het
heerlijke zonnetje maakt dit
najaarsweekeinde namelijk bij
uitstek geschikt voor de laatste
voor-winterse klusjes.

Limburgs Dagblad
REGIONALE EDITIE

Wnd-chef regioredactie
Joos Phiiippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax:o4s-739264.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel; 045 -452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, Rumpenerstraai M, j

6443 CC Brunssum,
tel; 045-256363,
fax:o4s-259056.

Zaterdag 5 november 1994 "19limburgs dagblad



Lips Heerlen BV, gevestigd te Hoensbroek, is een zelfstandige dochteronderneming
van Lips United, een internationaal opererend bedrijf dattoonaangevend is in de
markt van scheepsvaartvoorstuwingsinstallaties.
Lips Heerlen BV is een moderne machinefabriek, uitgerust met CNC-machines en
toegesneden op het vervaardigen van dwarsschroeven.
Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in de toelevering van hoogwaardige machinaal
bewerkte onderdelen voor diverse bedrijfstakken, zowel in kleine als middelgrote serie
fabricage.

Voor de produktieafdeling van Lips Heerlen BV kunnen wij op korte termijn plaatsen

DRAAIERS
Functie-inhoud:
Het met behulp van een draaibank vervaardigen van en bewerken van een grote
verscheidenheid van machine-onderdelen van staal, brons, gietijzer in enkelwerk en
kleine series.
Uitgegaan wordt van gietstukken, smeedstukken, stafmateriaal en gelaste
constructiestukken.
Functie-eisen:_ LBO + aanvullende primaire opleiding verspanen (SOM) of MTS + interne opleiding;_ ruime ervaring, bij voorkeur opgedaan in een soortgelijk bedrijf;_ leeftijd vanaf 25 jaar.
Voor onze afdeling montage van Lips Heerlen BV kunnen wij op korte termijn plaatsen een

MONTEUR
Functie-inhoud:
Het zelfstandig volgens tekening mechanisch bewerkte delen pas maken.
Monteren van boegschroefinstallaties en aanverwante producten.
Demonteren en monteren van boegschroefinstallaties welke ter reparatie of revisie
worden aangeleverd.
Functie-eisen:_ LBO-opleiding + aanvullende opleiding SVBO of MTS + interne opleiding;_ goed technisch kunnen lezen;_ electrisch lassen;_ beschikking over enige kennis van hydraulische komponenten en schema's;_ zelfstandig kunnen werken in kleine groep;_ enige lees- en spreekvaardigheid in Engelse en Duitse taal;_ in staat zijn controlestaten in Engelse taal in te vullen;_ ervaring in verpakken en verladen.
Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde functies en wilt u werken in een
dynamisch bedrijf met een prettige werksfeer, een gezonde financiële basis, een goed
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden?
Stuurt u dan een sollicitatiebrief met cv naar:
Lips Heerlen BV, afdeling personeelszaken,
deKoumen 1,6433 KG Hoensbroek, tel. 045-217070. „

———■ .

"II

Tempo-Team Uitzendbureau organiseert U kunt zich oriënteren op debedrijven
op zaterdag 12 november van 10.00 in de regio en op de vele tijdelijke banen
tot 14.00uur een Technische Banen- in de sectorTechniek.
markt. Op deze dagkunnen werk- Dus: tot zaterdag 12 november op
zoekenden en bedrijven elkaar op een één van onderstaande vestigingen. Wie
ongedwongen manier in een plezierige weet kunt u de maandag erop al
sfeer ontmoeten. aan de slag!

tempo-team uitzendbureau
Geleen, Rijksweg Zuid I a, 046 - 75 29 70
Heerlen, Op de Nobel 1 . 045 -71 83 66

Maastricht Hoenderstraat 3,034 - 21 70 17
Sittard, Rosmolenstraat 4,046 -5 1 73 60

Arm Monde, adviseurs denl files. Opereert vol- met onder meer NMC-
voor werving en selec- gens gedragscodes Nijsse Management
tic, is exclusief gespe- OAWS en NVP. Vol- Consultants Executive
cialiseerd in adverten- ledige discretie gega- Search. Vergunnings-
tiewerving. Werkt niet randeerd. Onderdeel nummer CBA IA
met kandidatenbestan- van de NMC-Groep 91.0457.

sterk groeiende multinational
Onze relatie is één van de belangrijkste gevuld met SPD. Tenminste 5 jaarrele-
producenten van educatieve consumenten vante werkervaring binnen een internatio-
electronica en draadloze communicatie nale handels- of logistieke omgeving,
systemen. Gevestigd in Zuid Nederland Leidinggevende ervaring strekt tot voor-
met o.m. het Europese Distributie Cen- deel. Goed bekend met automatisering,
trum en de Benelux Sales organisaties. Pro-aktieve, communicatief vaardige per-
Uiterst succesvolle operatie. Omzet in soonlijkheid. Flexibel, analytisch, initia-
-1994 ’65 miljoen; prognose '95 ’ 100 tiefrijk. Vloeiend Engels. Leeftijd tot
miljoen. Relatief ldein team met 15 ent- maximaal 35 jaar.
housiaste professionals. Pragmatische,
nuchtere, open werksfeer. Modern geau- Uw honorering
tomatiseerd. Voertaal Engels. Onze relatie betaalt een uitstekend salaris,

aangevuld met moderne secundaire voor-
Uw verantwoordelijkheden waarden. Veel ruimte voor persoonlijke
U wordt verantwoordelijk voor de dage- en professioneleontwikkeling,
lijkse gang van zaken binnen de Accoun-
ting afdeling. Geeft leiding aan een tweetal Uw sollicitatie
administratieve medewerkers. U verzorgt Richt uw briefmet curriculum vitae (in
de financiële verslaglegging, beheert de de Engelse taal) aan: Arco Monde, advi-
liquiditeltspositie, en adviseert inzake fisca- seurs voor wervingen selectie, ter attentie
liteiten. Werkt nauwsamen met alleoveri- van de heer H. Verhoef, Postbus 74660,
ge afdelingen. Neemt zitting in het MT. 1 070 BR Amsterdam (telefoon 020-

-6613441), onder vermelding van referen-
Uw kwalificaties tienummer 21.002b. Uw reactie
Opleiding op HBO niveau (bij- /JTt^'ï&X dient uiterlijk 16 november in ons
voorbeeld HEAO-BE), liefst aan- /-w V ff\ bezit te zijn.

A r ex© N D E
adviseurs v0)0r <jyer v nTgJy* n selectie

Amsterdam, Brussel, Boedapest, Londen, Frankfurt, Madrid, Zürich.

HH slfc; <^De Stichting voor Jeugdbescherming „ , ... _ , _Voor hetBuro Jeugdbeschermingin Maastricht zoeken wij drie ~ , - ... ..„ . ... . ~ ,' Voor de funktie voor het Buro Jeugdbescherming in Venlo:en Jeugdhulpverlening In u*tar-
__**-_*>_mm m n Buro Jeugdbescherming, tav. de heer F. van den Bogaard,

voert met ongeveer 200 medewer- MAATSCHAPPELIIK Buromanager._ _
_-ur-mr_mj-m**r*LM*. ** Mgr Boermansstraat 29, 5911 BA Venlo. Telefoon 077 - 540959.

kers aktlvltelten uit op bet terrein WERK] ZRS (M/V),_, __ Nadere informatie over deverschillende funkties kunt U inwinnenven de Jeugdbescherming(Inklusief "»■■■"».■

Voor 40 uur per week (2 maal) bi( de genoemde managers.
Jeugdreklasserlng), ambulante en 32 uur per week.

Diegenen die op meerdere vacatures willen solliciteren dienen dat
Voor hetBuro Jeugdbeschermingin Heerlen zoeken wij een ook°P de verschillende betrokken adressen kenbaar te maken.

Jeiigdlnformatle) en pteegxorg. -

MAATSCHAPPELIJK11|_____ru_ ■_ Voor de Buro's JeugdbeschermingVenlo en Maastricht0e .achting kent een viert* "_*■, WERKER (M/V) zoeken wij een
JeugdbeschermingIn Heerlen,

Maastricht, Roermond en Venlo, Gezien de teamsamenstelling gaat de voorkeur uit naar een man. SleAl rUIMKTIONARiS (M/V)

Voor het Buro Jeugdbeschermingin Venlo zoeken wij een VOOR 40 UUR PER WEEK.
Jeugdhulpverlening In Maastricht

en Venlo, en een provinciale NAAI SCHAPPELIJIY De staffunktionaris heeft als taken het mede vormgeven van de

Voorziening voor Pleegiorg, WFRItfFR /_j/tA
inhoudelijkekwaliteitszorg, het ondersteunen van de uitvoerend

w w ■— ■ ml^eVil m VH/VJ maatschappelijkwerkers en het leveren van een bijdrage aan de
met vestigingen In Roermond, werkontwikkeling oplokaal en centraal nivovan de stichting.

VOOR 40 UUR PER WEEK. De funktic zal ten behoeve van de buro's in Venlo en Maastricht
Maastricht en Venlo. Het Centraal Gezien de teamsamenstelling gaat de voorkeur uit naar een man. iedervoor 50% ingezet worden.
Buro Is gevestigd In Roermond. ~,_..Funktie-informatie Funktie-eisen

De maatschappelijkwerker zal belast worden met de hulpverlening " afgeronde universitaire opleiding in één van de gedragsweten-
en de uitvoering van justitiële jeugdbcschcrmingsmaatregelingen: schappen: orthopedagogiek of psychologie;
de ondertoezichtstelling, ook wel gezinsvoogdij genoemden de " affiniteit en bekendheid met de sector jeugdbeschermingen
voogdijmaatregel. jeugdhulpverlening;

" een kreatieve, stressbestendigeen enthousiaste instelling;
Funktie-eisen " bereidheid tot deelname aan de 7 x 24 uurs bereikbaarheids
" in bezit zijn van een diploma MW ofIW; dienst;
" een kreatieve, stressbestendige en enthousiaste instelling; " in bezit zijn van een rijbewijs B;
" affiniteit en bekendheid met de sektor jeugdbescherming; " minimum leeftijd omstreeks 30 jaar.
" bereidheid tot deelname aan de 7 x 24 uurs bereikbaar-

heidsdienst; Arbeidsvoorwaarden
" in bezit zijn van een rijbewijs. De rechtspositie en salariëringzijn konform de GAO Jeugdhulp-

verlening. Bij een volledig dienstverband bedraagt het salaris
Arbeidsvoorwaarden maximaal ’ 6.019,- bruto per maand. Het betreft in eerste instantie
De rechtspositie en salariëring zijn konform de CAO een tijdelijk dienstverband van een jaar.
Jeugdhulpverlening. Bij een volledig dienstverbandbedraagt het Een vaste aanstelling op termijn behoort tot de mogelijkheden,
salaris maximaal’ 4.729,- bruto per maand. Het betreft in eerste
instantie een tijdelijk dienstverbandvan een jaar. Sollicitatie
Een vaste aanstelling op termijn behoort tot de mogelijkheden. Uw schriftelijke sollicitatie kunt U vóór 17 november a.s. richten

aan de Stichting voor Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in

fc^ Sollicitatie Limburg, tav. de heer J. Verbugt, Postbus 34,6040 AA Roermond.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt U vóór 17 november a.s. richten

4^^ aan één van onderstaande Buro's Jeugdbescherming. Nadere informatie over de funktic kunt U inwinnen bij
de heer J. Verbugt, direktcur van deStichting voor

fc_^fc» H Voor de funkties voor het Buro Jeugdbescherming in Maastricht: Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in Limburg, of
Buro Jeugdbescherming, tav. de heer W. Dorrestijn, Buromanager. de heer P. Vaendel, centrale staffunktionaris, tel. 04750 - 35808.
Adelbert van Scharnlaan 180, 6224 JXMaastricht.

" Stichting voor Jeugdbescherming Telefoon m " 62700°
en Jeugdhulpverlening in Limburg ___ .. _, __ _ , ___ 'Voor de njnktie voor het Buro Jeugdbescherming in Heerlen: . De Stichting voorJeugdbeschermingen Jeugdhulpverlening in

Postbus 34, 6040 AARoermond BuroJeugdbescherming, tav. de heer L. van Gestel, Buromanager. Limburg wenst de aanstellingvan allochtone medewerkerstelefoon 04750-35808. fax 04750-15070 Kloosterweg 24,6412 CN Heerlen. Telefoon 045 - 725757. te bevorderen. ',
- ■ : — _ . . 1 ,

De Stichting Gezondheidszorg Ziekenhuis De Wever & Cregorius
Oostelijk Zuid-Limburg biedtzieken- is het groteziekenhuis, dat op twee
huiszorg en ouderenzoa%jgfhaar locaties te Heerlen en Brunssum
verzorgingsgebied. ziekenhuiszorg biedt van hoog
Van de stichting njoken dee/||ft niveau. iZiekenhuis De Vioer& Creorius, Het ziekenhuis heeft 130 medisch fVerpleeghuis Scfittershofode specialisten en 2.850 medewerkers. I
verzorgingshuizen Aan dttBleek te jaarlijks worden 26.000patiënten
Schinveldeno>nnenhofBmnssum. opgenomen.

jffot de §ionomisch Administratieve Dienst behoort
het Stafbureau, dat bestaat uit het team Budgettering
en heiteam Staf Algemeen. Binnen deStaf Algemeen
bestaat een fulltime vacature voor een

11 II '%:s:s.:.SÏ#i::

stafmedewerker EAC
Functie-informatie

exterr|§ budgettering en ondersteuning van het hoofd
-I m EAD. |iet takenpakket van de Stafmedewerker EAD

' bestaat uit:
I|, J? || " hejfcoordineren van het Stafbureau en deelnemen in

het lüanagementteam van de EAD; 1
" hef opstellen van berekeningen van het externe libu|get voor ziekenhuis, verpleeghuisen fverzorgingshuizen; tL* bet voorbereiden van het overleg met ziektenkosten- .y#zekeraars; L
" hetopstellen van kosten/baten-analyses en procedures r
voor de interne begroting;
" het toetsen van beleidsvoorstellen op financiële fconsequenties en het structureren van beleidsinformatie; '" het coördineren en toetsen van externe enquêtes; '" het ondersteunen van het team budgettering, voor ■periodieke budgetrapportage. f
Functie-eisen
" academische opleiding Bedrijfseconomie; j=
" ervaring op financieel/bedrijfseconomisch terrein;
" kennis van en ervaring metfinanciering en regel- \
geving in de gezondheidszorg; f
" ruime ervaring met geautomatiseerde gegevens-
verwerking;
" kennis op het gebied van administratieveorganisatie.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-ziekenhuiswezen.
Salaris overeenkomstig FWC functiegroep 60 ]
(min. f 4.146,- max. f 6.467,- bruto per maand). <
Inlichtingen
Inlichtingen over deeze functie worden verstrekt door (
dhr. H. van de Beek, hoofd EAD of mevr. L. Beuken,
Stafbureau EAD, tel. (045) 76 6120.
Schriftelijke sollicitatiesvóór 18 november richten aan
Dienst Personeel & Organisatie. Vermeld in de linker-
bovenhoekvan uw brief PC-94172.LD.

jij.
Stichting Gezondheidszorg _j^T_T
Oostelijk Zuid-Limburg " I
Ziekenhuis De Wever & Gregorius

HBH~H~HHH_B_H_MBHHIHMI_I_H__ÉÉ_^_I

1

,-t-k.JBouwmaatschappij KEULEN BI
____-- \ _W n

»s een zelfstandigewerkmaatschappij van IBC Bouwgroep Nederlf ib.v.. Het bedrijf is in Limburg actief in de sectoren utilrtertsbo^woningbouw, renovatie en restauratie. De jaaromzet bedraagt c*l
45 miljoen gulden. V

e
Ter versterkingvan de organisatievragen wij een ervaren: e

PROJECTLEIDER f
WONING-EN 1

UTILITEITSBOUW
De projectleider is belast met de voorbereiding en uitvoering van een,
meerdere bouwwerken en legtverantwoording af aan het hoofd produW
Zijn werkzaamheden concentreren zich op de organisatorische kanten jhet project, waarbij hij er zorg voor draagt dat de aan hem toegewefl
projecten binnen het daarvoor gestelde budget, de planning en kwalfy
worden gerealiseerd. [
Wij zoeken gegadigden meteen opleiding HTS-Bouwkunde en een leeflï
tot 40 jaar. f

PROJECTVOORBEREIDER [
WONING- EN

UTILITEITSBOUW J
Deze functionaris is een belangrijke schakel tussen het aannemen van **project en het begin van de uitvoeringsfase.

Tot de taken behoren:
Het "uitvoeringsrijp" maken van projecten in samenwerking met'betrokken functionarissen, zoals:- verzamelen en distribueren van alle relevante stukken;- maken van een bouwplaatsindelingen algemeen tijdschema;- samenstellenvan materieelschema;- ontwikkelen van hulpconstructies en werkmethodeverbetering;- de complete inkoopvoorbereiding.

Wij zoeken hiervoor gegadigdenmet HTS-Bouwkunde en de werken/ar»
die nodig isom bovengenoemdetaken met succes tevervullen.

UITVOERDER WONING-
EN UTILITEITSBOUW

De uitvoerder is belast met de dagelijkse leiding van één grootof meerde
kleine projecten.

Functie-eisen:
Een goed organisatievermogenen leidinggevendekwaliteiten.
MTS-Bouwkunde of gelijkwaardig niveau is beslist vereist, evenals ruif 1"
ervaring in de uitvoering van bouwprojecten op het omschreven niv©*'
Leeftijd tot 45 jaar.

Als u zich in dezeomschrijving herkent, nodigen wij u uit een hand?
schreven sollicitatie te richten aan Bouwmaatschappij Keulen Bv
t.a.v. deafdeling Personeelszaken, Postbus 7,5680 AA Best.

-
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Emile Hendrix
wint springcyclus

- Na de afsluitende
J?fSe > gisteren op Jumping Am-

verkeerde Emile Hendrixm onzekerheid. „Wie heeft het
om de Dunhill-Pphy gewonnen? Ben ik het? Wien me informatie geven?" Pas in

l T^g hoorde de Limburger totaft opluchting, dat hjj de winnaaran de laatsteeditie van de natio-e springcyclus om de Dunhill-
toi» y'. Volgend jaar heet de serie
F strijden de Cesaro-trophy.
js^rix won &e bokaal ook al in
!°7- Dat hij de editie van 1994
tlz^311 zou toevoegen, was *anëzeker. Hij moest een achterstand
[p ac l̂t punten op Eric van der
LUten goedmaken. Die maakte, in

tot Hendrix, met
pnipic Vink Baltazar één spring-
£ t en miste daardoor debeslissen-
L prrage. In de slotronde snelde
Is j'imburger met Arabian Elstar

derde over de hindernissen. Al-
|j S Jan T°PS met Sonora La Silla
M*ob Ehrens met Jonggor's Stolen
ta i^er waren vlugger. Maar zij

akten in het algemeen klasse-
ent geen kans.

Met drie punten voorsprong op de
als negende geëindigde Van der
Vleuten mocht Hendrix de trofee in
ontvangst nemen. „Ik heb in de
slotronde gegokt en gewonnen," zei
de laureaat. „Elstar is een jong,
achtjarig paard met weinig erva-
ring, maar ik wist dat ze dit aan-
kon. Ze heeft een enorm goede in-
"stelling, de wil om te winnen.

Bovendien is ze uiterst voorzichtig.
Elstar heeft grote mogelijkheden
voor de toekomst."

De zege in Amsterdam was een be-
vestiging van het goede seizoen van
Hendrix. In de aanloop naar de We-
reldruiterspelen was hij lange tijd
een serieuzekandidaat voor de lan-
denequipe. Maar bondscoach Hans
Hom gaf op het laatste moment de
voorkeur aan Wout-Jan van der
Schans. Met Anadolu Arabian en
Anadolu Aldato heeft hij twee top-
paarden in Huis. Sinds gisteren kan
hij daar een derde viervoeter aan
toevoegen: Elstar. „Ze is toe aan het
grote werk," kondigde de gelukkige
winnaar aan.

Winter tegen
Trabzonspor

iw
1 - Aron Winter, de.enig
l Nederlandse voetbal-
jij n het Uefabekertoernooi, is met
*>hd Lazio Roma voor de derde
-az §ek°Ppeld aan Trabzonspor.r uJ°. speelt op 22 november in
Jle ij^Je, twee weken later in Rome.
rrj Ufken, vierde in de competitie
'eni°°r et eerst in de clubgeschie-
tond doorgedrongen tot de derde
'Qor' Zorgden in de tweede ronde
» . eeri verrassing door Aston Vil-
Prs te scnakelen- De Turkse spe-

-21!11 a^s belden vereerd in hun
>ari n aantal politici stelde het
p n ement zelfs voor de club te be-
L^n °iet bijna anderhalf miljoen

lQen uit de staatskas.

Papieren toppers in de achtstefina-
les zijn de confrontaties La Coruna-
Borussia Dortmund, Eintracht
Frankfurt-Napoli en Athletic Bil-
bao-Parma. Saillant bij die eerste
ontmoeting is het optreden van de
Braziliaanse wereldkampioen Be-
beto, spits van La Coruna. Bebeto
tekende twee jaar geleden twee
contracten, een voor Dortmund en
een voor La Coruna. Uiteindelijk
sprak hij zijn voorkeur uit voor de
Spaanse club. Na een beslissingvan
de UEFA kreeg Dortmund daarop
bijna een miljoen uit Galicië over-
gemaakt.
Loting derde ronde: GKS Katowice-Bayer
Leverkusen, Deportivo La Coruna-Borus-
sia Dortmund, Trabzonspor-Lazio Roma,
Juventus-Admira Wacker, Nantes-Sion,
Eintracht Frankfurt-Napoli, Odense BK-
Real Madrid, Athletic Bilbao-Parma. Wed-
strijden op dinsdag 22 november en dins-
dag 6 december.

sport

Nederlander te duur ACMilan magprijzengeld houden

Bayern stopt jacht
op Dennis Bergkamp

JNCHEN - Bayern München lijkt de jacht op Dennis Berg-
PP van Internazionale op te geven. Manager Uli Hoeness
'geerde fel op berichten dat de Duitse kampioen opnieuw
1 onderhandelen over de transfer van de Nederlandse inter-
honal. „Dat is een leugen," aldus Hoeness., de toekomstige Bayern-voor-
,er Franz Beckenbauer heeft de

van Bergkamp blijkbaar uit

' hoofd gezet. „De zaak is afge-
Pt. Hij wil in Italië blijven en is
indien niet te betalenvoor ons,"
tos 'der Kaiser' in zijn column in
«rantBild.

Milan won het duel tegen Salzburg
in stadion San Siro met 3-0, maar
kreeg twee punten in mindering. De
Oostenrijkse doelmanKonrad kreeg
een uit het publiek gegooid flesje
water tegen het hoofd en viel later
geblesseerd uit. De UEFA bena-
drukte dat de mindering in punten
een zuiver disciplinaire maatregel
was. In het vonnis was nadrukkelijk
opgenomen dat de uitslag 3-0 moest
blijven staan en datMilan ook recht
had op de beloning voor een zege in
de Champions League, 1,2 miljoen
gulden.

j§ens berichten uit Italiaanse
*"a zou Bayern inmiddels bereida een miljoen mark meer voor de
"Jarige Bergkamp te betalen daneen eerder stadium. De transfer-
" zou in dat geval dertien mil-n mark bedragen, ongeveer 14,5
]oen gulden. Bergkamp is ander-

jaar geleden door Ajax voor
lrnerkelijk meer verkocht aan In-
.Net als clubgenoot Jonk heeft
ln Italië nog niet gebracht wat
Kan.

AC Milan is op 23 november in.
Triest devolgende tegenstandervan
Ajax in de Champions League. De
Amsterdammers hebben aan een
gelijkspel genoeg om zich te plaat-
sen voor de kwartfinales van het
toernooi bij de landskampioenen.

ters stadgenoot AC Milan moest
Punten voor de zege op Austria«burg in de champions League
lieren, maar mag de 1,2 miljoen
Ozengeld houden. Dat heeft het
"té van Europese bekercompeti-
* van de UEFA vrijdag in Genève
"loten.

Milan moest zijn resterende twee
groepsduels op tenminste 300 kilo-
meter van Milaan afwerken. Geko-
zen is voor de stad bij de Sloveense
grens.

# Dennis Bergkamp verruilt het shirt van Interniet voor dat van Bayern. Foto: Foto: epa

Twan Scheepers in basis MVV

Blessures bij
Fortuna Sittard

SITTARD - Trainer Pim Verbeek
van Fortuna Sittard zit vandaag,
vóór het duel (20.00 uur) tegen
Cambuur Leeuwarden, nog met
twee problemen. Zowel Robert van
der Weert als Maurice Rayer heb-
ben de afgelopen week door blessu-
res, respectievelijk aan rug en voet,
niet volledig met de groep mee kun-
nen trainen. Beide spelers laten
vandaag aan Verbeek weten of ze
fit zijn. „We kunnen tegen Cam-
buur alleen honderd procent fitte
spelers gebruiken," aldus Verbeek.
„De wedstrijd is te belangrijk om
risico's te nemen. We spelen ten-
slotte tegen de gedoodverfde kam-
pioenskandidaat."

Het is daarom nog maar de vraag of
Verbeek de nieuwe aanwinst Ro-
nald Hamming - overgekomen van
FC Groningen - zal laten debuteren.
Ook Hamming is niet helemaal fit
en mist bovendien wedstrijdritme.
„Hij kan een wedstrijd beginnen,
maar zal hem niet helemaal uit
kunnen spelen. Daarom maak ik
ook nog geen opstelling bekend. Het
is tegen mijn gewoonte, maar ik zit
nog met te veel vraagtekens," aldus
Verbeek.
De oefenmeester van Fortuna ziet
in de Friese opponent de meest ge-
routineerde ploeg van de eerste di-
visie. „Bovendien heeft de ploeg de
laatste tijd wat tikken gehad en is
afgegleden naar de zesde plaats op
de ranglijst. Ze zullen hier zeker
een en ander willen rechtzetten.
Voor het publiek een interessant ge-
geven, lijkt me."

Roda JC
Trainer Huub Stevens van Roda JC
kan vanavond in de uitwedstrijdbij
Heerenveen geen beroep doen op
Thomec Iwan. De sterke Pool is we-
gens zijn derde kaart geschorst.
Marco van Hoogdalem en René
Trost, die allebei hun derde gele
kaart krgen in een wedstrijd met
het tweede team, kunnen tegen
Heerenveen wel opdraven. Hun
schorsing gaat pas maandagin. Mo-
gelijk voegt Stevens tweede-elftal-
speler Henry Heeren toe aan de
selectie.

Heerenveen lijkt in het eigen Abc
Lenstra-stadion een ploeg van alles*
of niets. T_eemaal werd kansloos

met 0-4 verloren: van MVVen Feye-
noord. Van de andere kant werd er
ook drie keer gewonnen zonder een
tegendoelpunt te incasseren. FC
Groningen, RKC en Vitesse kregen
geen poot aan Friese grond. „Een
moeilijkewedstrijd," aldus Stevens.
Roda JC, dat uiteraard ook niet kan
beschikken over de langdurig ge-
blesseerde Babangida, behoudt bij
een zege zijn koppositie in elk geval
tot woensdag.

MVV
Twan Scheepers en vrijwel zeker
ook Maurice Hofman en Armand
.Benneker makenvanavond na lang-
durige blessures hun rentree in de
hoofdmacht van MW, dat in eigen
huis (aanvang 19.30 uur) het com-
petitieduel tegen RKC speelt.
Scheepers staat in de basis, terwijl,Hofman en Benneker op dereserve-
bank van start gaan. „Hofman en
Benneker zullen mogelijk tijdens de
wedstrijd invallen," meldde Sef
Vergoossen gisteravond.

'De trainer van MVV kan niet be-
schikken over de nog steeds door
blessures geteisterden Thai, Hael-
dermans en Maes en de voor één

;wedstrijd geschorste Straal. „Ik
'hoop dat we nu voorlopig verlost
zijn van al die tegenslagen, veroor-
zaakt door blessures en schorsin-
gen. Na acht wedstrijden had ik
daarom al 21 spelers gebruikt.
Noodgedwongen. Desondanks pak-
ten we tien punten. Een teken dat
we de pech goed hebben opgevan-
gen. Ik hoop dat we de komende
weken met een vast team kunnen
spelen, wat dat openbaart zich al-
tijd in punten. Kijk naar Roda en
Fortuna."

VVV
VVV treedt vanavond tegen FC
Zwolle met hetzelfde elftal aan dat
vorige week tegen TOP met 4-1 on-
deruit ging. Trainer Reynierse zegt
dat de afgelopen week op aanscher-
ping van de defensieve taken is ge-
hamerd. Hij heeft FC Zwolle geob-
serveerd. „Een degelijke ploeg van
het kaliber TOP. Ze staan niet voor
niets slechts een puntje onder ons.
VVV moet winnen om in derace te
blijven." Derix en De Laat, die met
enkelblessures sukkelden, zijn na-
genoeg hersteld.

Van Hanegem
slaat aanbod

Spurs af
ROTTERDAM - Willem van Ha-
negem laat vandaag aan Totten-
ham Hotspur weten dat hij geen
trek heeft om manager te worden
bij de Londense club. De coach
van Feyenoord werd deze week
in Bremen benaderd door de top
van de Spurs, die maandag hun
trainer Osvaldo Ardiles de laan

uitstuurde.
Eerder was Leo Beenhakker al
gevraagd het roer van Ardiles
over te nemen. Van Hanegem
had net als Beenhakker geen zin
om nu bij zijn huidige werkgever
het werk neer te leggen. De
Kromme: „Ik heb het nog steeds
goed naar mijn zin bij Feye-
noord. Na zon avond als in Bre-
inen denkt iedereen natuurlijk
dat je gek zou zijn om weg te
gaan. Maar ook zonder de over-
winning in Bremen zou ik waar-
schijnlijk 'nee' hebben ver-
kocht."

Eaters spelen
twee keer
GELEEN - Dankzij een milde gever
blijft Hatulec Eaters volledig in de
race voor de nationale titel en de
bekerfinale. Zoals de zaken er nu
voorstaan hebben alleen Jamie

Vanderhorst en Mark Goeree het
Geleense team vanwege de bezuini-
gingen de rug toegekeerd. De ploeg
kan zich nu gaan concentreren op
het spelen van ijshockey. Vanavond
ontmoeten de Eaters de Dordrecht-
se Lions en morgenavond om 18.30
uur start voor hen de confrontatie
met de Rotterdamse Panda's in Ge-
leen op het programma.

Programma
betaald
voetbal

eredivisie

Vandaag 19.30 uur:
Heerenveen-Roda JC
Eagles-Sparta
MW-RKC
Morgen 14.30 uur:
Willem 11-Ajax
NEC-Dordrecht
Feyenoord-NAC
Volendam-Twente
Utrecht-PSV
Groningen-Vitesse

RodaJC 10 6 4 0 16 22 - 7
Ajax 8 7 1 0 15 27 - 4
Feyenoord 9 5 3 1 13 21 - 9
FC Twente 8 4 4 0 12 19 -13
PSV 10 5 2 3 12 25 -16
FC Utrecht 8 4 2 2 10 14 -11
MW 9 4 2 3 10 17 -13
WUlemll 9 4 2 3 10 14 -11
NAC 9 2 4 3 8 14 -18
Vitesse 9 2 4 3 8 7 -13
Sparta 10 3 2 5 8 14 -15
Heerenveen 10 4 0 6 8 13 -25
Groningen 10 2 3 5 7 14 -20
Volendam 10 1 5 4 7 9 -16
NEC 8 2 2 4 6 10 -13
GAEagles 10 1 4 5 6 9 -24
RKC 9 1 3 5 5 10 -18
Dordr.'9o 10 0 5 5 5 6 -19

eerste divisie
Vandaag 19.30 uur:
VVV-Zwolle
AZ-TOP
Den Bosch-Excelsior
Eindhoven-Veendam
Emmen-De Graafschap
Helmond Sport-Heracles
RBC-Fen Haag
Vandaag 20.00 uur:
Fortuna Sittard-Cambuur
Morgen 14.30 uur:
Haarlem-Telstar

Fortuna S. 10 7 2 1 16 25 - 8
TOP' 10 6 1 3 13 20 -10
VW 10 5 3 2 13 27 -19
FC Zwolle 10 4 4 2 12 18 -12
Graafschap 10 5 2 3 12 21 -18
CambuurL 10 5 2 3 12 15 -12
Heracles 10 5 1 4 11 19 -13
Den Haag 10 5 1 4 11 21 -17
Excelsior 10 5 1 4 11 22 -21
RBC 10 5 1 4 11 14 -16
Helm.Sport 10 5 1 4 11 19 -22
P_ 10 3 4 3 10 14 -13
Veendam 10 3 3 4 9 17 -18
Emmen 10 2 5 3 9 14 -17
Haarlem 10 2 3 5 7 18 -24
Telstar 10 2 2 6 6 14 -25
Den Bosch 10 1 2 7 4 14 -29
Eindhoven 10 0 2 8 2 4 -22

VW Ie periodekampioen

buiten/and
BELGIË
Tweede ronde beker:
Antwerp-Poederlee 2-0
Eendracht Aalst-Charleroi 4-2

DUITSLAND
Schalke-Karlsruhe 0-0
Stuttgart-Dresden 4-2
Vandaag 15.30 uur:
Kaiserslautern-Freiburg
1860 München-Duisburg
HSV-Leverkusen
Uerdingen-Bayern
Frankfurt-Bochum ,
Köln-Mönchengladbach
Dortmund-Bremen

heerenveen-roda jc
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Wegereef
Heerenveen (opstelling): L'Ami, Oosterveer,
Sier, Huizinga, Van Tuinen, Echteld, Roelof-
sen, Schoenmakers, De Visser, Regtop, Polley.
Roda JC opstelling: Hesp, Senden, De Koek,
Atteveld, Luijpers, Van der Luer, Doomernik,
Van Hoogdalem, Van Galen. Graef, Huiberts.

mw-rkc
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Temmink
MW (selectie): Van Duijnhoven, Van Grins-
ven, Van As, Ballarabe, Benneker, Delahaye,
Hofman, Joordens, Lanckohr, Libregts, Reij-
ners, Roelofsen, Sanders, Scheepers, Visser,
Van Wissen.
RKC (opstelling): Vonk, Hutten, Werdekker,
Brands, Van Haren, Ten Hag, Muller, Schreu-
ders, Van Aerde, Decheiver, Petta.

fortuna-cambuur
Vandaag 20.00 uur
Scheidsrechter Van Vliet
Fortuna (selectie): Van Zwam, Juffing, Rick-
sen, Rayer, Vergoossen, Boessen, Loontjens,
Losada, Van Bommel, Usta, Lee, Vroomans,
Van der Weert, Vroomans, Hamming, Jacobs.
Cambuur (opstelling): De Ron, Oosterhof, El-
zinga, Stam, Van Utrecht, Mrkela, Keizer,
Arts, Konterman, Bruin, Jansen.

vvv-zwolle
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter De Graaf
VVV (opstelling): Roox, Smits, Polman, Spee,
Comeille, Verberne, Driessen, Van der Meer,
Knippenberg, Sibon, Braem.
Zwolle (opstelling): Timmer, Schellevis, Maas-
kant, Berhalter, Van der Haar, Sinkgraven,
Plug, Van der Vegt, Boere, Reynders, Buisman.

Sittardia/DVO
bekert verder
SITTARD - De handbalsters van
Sittardia/DVO hebben zich door
een 20-16 zege op lason geplaatst
voor de vierde ronde om de natio-
nale handbalbeker. De ploeg van
tramster Jenny Rogge legde in de
eerste helft al een stevige basis voor
de uiteindelijke winst. Vrijwel elk
schot op het Valkenburgse doel le-
verde een treffer op. Na de pauze
(12-9) ging Sittardia met degelijk
spel verder. De ruime marge werd
tot het einde toe met veel inzet ver-
dedigd: 20-16. Anita Drent nam
acht Sittardse treffers voor haar re-
kening.

luckyten

Lucky Ten van vrijdag 4 november
1-5-15-19-24-25-27-33-35-37-39-45-4-
-6-52-55-56-66-67-68-75.

Limburgs Dagblad

Goed gemutst

" Michael Schumacher heeft goed lachen. In de eerste
training voor de Grote Prijs van Japan op het circuit
van Suzuka realiseerde de Duitser gisteren de beste tijd.
De Benetton-coureur, die aast op de wereldtitel, legde
het rondje af in 1 minuut en 37,209 seconden. Dat bete-
kende een gemiddelde snelheid van 217,165 kilometer
per uur. Schumacher is wereldkampioen als hij morgen
wint en naaste concurrent Damon HM, die de tweede
tijd realiseerde, niet beter dan de derde plaats eindigt.
Ook als de Duitser tweede wordt en de Brit niet meer
dan de zesde plaats behaalt, gaat de titel naar Schuma-
cher. In alle andere gevallen wordt de titelstrijd pas
volgende week in Australië beslist. Voor de tweede star-
trij kwalificeerden zich voorlopig Heinz-Harald Frentzen
en Nigel Mansell. Sterk was het optreden van Johnny
Herbert, de vervanger van Jos Verstappen bij Benetton,
Hij realiseerde de vijfde tijd, slechts zestiende secoixden
langzamer dan Schumacher. Foto: EPA
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RDP Vakantie È? Recreatie
Advertentiecombinatie van 44 Regionale Dagbladen.

Kerst- *&J&
Gez. actieve KINDERVAKANTIEWEKEN in de Kerst, met

ponys e.a. dieren 6-12 jr. De Gele Broek 05939-2806.
Boppard, gezellig Hollands familie-ANWB hotel direkt
aan de Rijn. Vier uw kerst of oud & nieuwbij live-muziek
in fam.sfeer. Kerst 23-27 dcc. DM.375. Jaarwisseling 30
dec-1 jan. DM.200. Bel (wij spr. Nederlands) of schrijf
ons voor een folder. Fam. A Potharst HOTEL L'EUROPE*
" Mainzerstr. 4 D-56154 Boppard 0049-6742-8020.

HOTEL HESBORNER KUCKUCK
NEDERLANDSHOTEL 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 van HOCH-SAUERLAND. Wij nodigen u uit een
plezierige ontsp. kerstvakantie bij ons doorte brengen.
7 Dgn vanaf DM 749 HP (2x 5-gangenkerstmenu + pro-
gramma), ontb. sal.buffet. Hoge kind-korting. Oelfestr.
22, D59969 Hallenberg/Hesborn. Te1:0049-2984.475. NL-
gespr. Fax 573. Vraag ons speciaal kerstarrangement.
Voor derust en gemoedelijke sfeer met de kerst naar
Drenthe? H-R'Adolfs Gasselternijveen. A/d rand v/d
Hondsrug. Bijv. een 5-daagskerstarr. ’ 282,50 p/p!M.

Indien u geïnteresseerdbent in hetgeen wij u te bieden
hebben, kunt u ons bellen voor alleinformatie en een

uitgebreidfolderpakket. Tel: 05999-12204
Nunspeet, 50 + HOTEL HET JAGERSHOF uw Kerst in de
Veluwse natuur. Vraag nu ons 5 daags kerstarrange-
mentaan. Prijzen v.a. ’ 575,- p.p. volpens. mcl. 2kerstdi-
ners. Gratis folder kunt u aanvragen bij Fam. C.J. van
Olst, Spoorln 12-14,8071 BP Nunspeet tel. 03412-52393.

KERST AAN ZEE!
Hotel de Branding, wij heb-
ben weer gezellige 3 dgs
Kerst- en Oud & nieuwarr.

v.a. ’ 280,- p.p. Bel voor
info. Noordwijk (Z-H) Fam.
Scholten, Tel: 01719-12425

Kerst - Nieuwjaar in Willin-
gen Hochsauerland NE-
DERLANDSPENSION 9 da-
gen HP mcl. kerstdiner en
buffetten DM 515,- p.p. Inl.
00-49-56326209.

Ameland (Nes) t.h. luxe 2-4 _—_,__"<( w r~-npers. app. 50 mtr. van rj C^^_%WiS—~&__^.
strand: 05908-10225.

HOGENBOOM Vakantieparken. De beste + goed-
koopste. Info + gratis gids: 02977-45797, lidANVR/SGR.

Pare Emslandermeer:
NIEUW: Villa'saan het water en in de bossen van

Westerwolde (Zuid-Oost Groningen).
Week ’ 395,-, Midweek ’ 275,-.Weekend ’ 295,-.

Golflessen (5 u.) p.p. ’ 50. Bij verblijf gratis 2dagmenu's.
Pare Emslandermeer, Vlagtwedde.
Tel: 05993-13444, Fax: 05993-13455.

Vraag het 48-fullcolour pagina's tellende Gaasterland
Sloten magazine aan bij: VVV GAASTERLAND

Sloten, De Brink 4,8567 JD Oudemirdum,tel.: 05147-1767

GAASTERLAND BIEDT AAN:
een geheel gerenoveerde groepsaccomodatie voor een
vriendelijke prijs. Bel met defam. Dooper 05140-3343.
Hindeloopen IJsselmeer, nog luxe appartem. vrij voor

de kerstdagen 2-6 pers. DE GELUKSKEVER05142-1449.
HOGENBOOM Vakantieparken. De beste + goed

koopste. Info + gratis gids: 02977-45797, lid ANVR/SGR.

Kerstaanbieding, heerlijkbijkomen in het Hunzepark.
Gezellige blokhutten van 4-8 p. ’ 498,- p.w.:05999-12479.

Vakantie, naarde natuur natuurlijk!
Vakantiepark De Wiltzangh, Ruinen. Folder 05221-1227.

HOTEL " DE DRIFT"
'n gezelligthuis in 't hartjevan Drenthe.

" HERFSTARR 3 overnachtingen HP’ 185,-.

" KERSTARR 5 overnachtingenHP’ 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.

"HOOR DE STILTE"
Op bungalowpark Lanka

Ruinen-rust-Ruimte
Info/folder: 05281-1321.

Bij RUINEN Luxe bungalow
tot 23/12 . W'kend ’175,-
-midweek ’l5O,- KERST

’ 575,-p.w.: 05280-63599.

RUST & PRIVACY, vak.
bung's op verschillende
locaties. 05910-16743.

Hotel-Restaurant,, T WAPENVAN OOTMARSUM"
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.

Tel: 05419-91500. SpecialeArrangementen Folder.
OMMEN, nw inger. bung. 5 ,-_i_cm o _
pers. geen huisd. afh. st NS OMMEN, 2-18p^ bos-bung s
mogelijk. Te1:0546-564259 wk-e"d/m.dw: 05722-2776.

ERMELO:t.h. luxe en comf. stenen 4 tot 6 pers. vakantie-
bungalows in schitterendebosrijke omg.
Folders van onze parken op aanvraag:

HAYCAPHOLIDAYS
Postbus 8237, 7610 AE Ede, tel.: 08380-51120.

" " EVEN DR UIT! ""4dgs arr. HPv.a. ’ 175,-p.p. tot 24/3/95excl. defeestdgn.
mcl. GRATIS tennis en minigolf. T.h. fietsen, sauna, en

zonnebank. Hotel Bosoord, Loenen Veluwe: 05765-1264.
Otterlo wandelen met bos- /TX~t^-_sSs^i~&>__?
wachter. Gez hotel nodigt u mT~£~3y_fÈ__f£__T
uit.LO v.a. ’ 44.08382-1392. £^mÊ~S &B_Z&&BA*i

St. Maartenszee/Julianadorp bung's en luxe villa's aan
zee. Subtrop. zwemb. Kerst/jaarwisseling. 02246-1596.

WIJK AAN ZEE, lekker uit-
waaien, weekendje zwarte
markt, app. 2-5 pers. Tel.
02517-5956. Fax 5843.

RDP Vakantie& Recreatie:
één centraal adres voor

reservering en plaatsing
van uw advertentie.

Duinrell Wassenaar
voor een lekker (ont)spannend weekend
Boek nu uw Super Winterweekend arrangement in een
Duingalow en profiteer van vele extra's. Zoals heerlijke

diners, het spectaculaireTikibad, een bezoek aan
Madurodam of Omniversum en uw comfortable

Duingalow. Voor 4 personen’ 469,-voor 6 personen

’ 569,-. Exclusief schoonmaakkosten +
toeristenbelasting. Geldig van 4 november '94 t/m 3 april

1995. Informeer ook naar de speciale Kerst-,
Nieuwjaars-enKrokusarrangementen. Informatie/
Reservering: 01751-19314/19212. Fax. 01751-12339.

DOE DE DUINRELL DAGEN.
DAAR KIKKER JE VAN OP!

Voordelige Kerst in Park Port Greve
14 dagen genieten in luxe villa*****, 10 dagenbetalen

* met sfeervolle kerstverrassing * indoor zwemmen
'squash/tennis enz. * vlakbij strand/direktaan Grevelin-

genmeer. Brouwershaven/Schouwen-Duiveland.
BEL VOOR INFO: 01119-1855.

UITWAAIEN AAN ZEE
Zoutelande, Zeeland, bun-
galowsen app., 3 min. loop-
afstand van strand. Info.
01186-1333. Fax. 2822.

Hoe bereikt u 4,2ir>iljoen
geïnteresseerdelezers
met uw advertentie?

Bel 072-196596.

Vakantie-centrum "De Hertenwei"
Lage Mierde (N-B.) heeft nog bungalows vrij in de
kerstvakantie. Voor kamperen is er een speciaal
kerstarrangement. WINTERKAMPEERARR. van

30/10tot 1/4/94 mcl. gratis zwemmen in het
overdekte zwembad, de toiletgebouwen zijn

verwarmd. Vraag folder tel. 04259-1295.

Valkenburg "BERGZICHT" *** Gezell. 2 pers. app. bosr.
omg. 300 m. van centr. Voor ml. of fold. 04406-12119.

GEZONDHEIDSARR. IN HOTEL ROOLAND ARCEN
2 overn., 2x ontbijt, 2 driegangen-dinêrs en 2 uren re-
laxen in deweldaadvan 35° mineraalwaterv.h. kuuroord
ThermaalbadArcen ’ 192,50 p.p. Ook Beauty en Culinair
arr. Kmrs. met douche/wc/tv en telef. Bosrijke omg. met
wandel- en fietsroutes. Gratis kl.folder. Tel. 04703-2121
VERRASSEND VOORDELIGE NAJAAR/WINTERVAK.

"" " v.a. ’ 169,- per weekend/midweek " ""In het puntje van Zuid-Limburg ligt Bungalowpark Sim-
pelveld met rustig gelegen, partikuliere bungalows. De
liggingv.h. park is centraalzodat diverse uitstapjes naar
binnen- en buitenland mogelijk zijn. Wat dacht u van
kerstmarkten in de omgeving en langlaufen in de Arden-
nen. Div. kortingen mogelijk met o.a. 30 % korting voor
55 +. Wilt u meer weten? Vraag dan onze folder aan en/
of boek nu uw vakantie in Zuid-Limburg. Bung.park Sim-
pelveld, Kruinwg 1, 6369 TZ Simpelveld, Tel. 045-441242

Kl. sfeerv. hotel, 10 km v.
M'tricht, in Voerstreek
mooi/rust. gel. 04409-1475.

" EPEN, Zuid-limburg "Uniek gelegen luxe
vak.-appartementen.

1n1.04455-1510.
GEZELLIGE KERST IN HET LIMBURGSE HEUVELLAND

Rust en ruimte in een uniek stuk natuur met grenzeloze
mogelijkheden! Bel nu voor brochure en

KERSTARRANGEMENTEN! VVV Heuvelland.
Tel. 04455-1346. Zeven dorpen, een heerlijkheid!

Goed begel. all-inn jeugds-
kireizen (12-15, 15-18 jr)
v.a. ’595,-. Bel G2-reizen
03410-32244 lid SGR

KLEINE GROENE
CAMPINGS 070-3202598.

Stuntprijzen PARIJS, 3 dgn:
25/11, 9-16 en 28/12/149,-
-4dgn27/12/229,-inkl.bus,
L/O, hotel, d/t, div. cxc. Inl.
ADW 08340-63162(SGR)

Bij Winterberg mooie 2-6 p.
app. v.a. ’3OO,- p.w. Bel
RECREA Tel. 05780-13992.

BELGISCHE ARDENNEN te huur in schitterend natuur-
gebied, luxe vakantiewoningen inger. voor 2-8 pers. "

ARD-INVESTTel.oo-3284478025 ook weekend(Ned-spr.)

Vakantie-woningen voor kerst/nieuwjaar, winter- en zo-
mervak. Ski- en langlaufmogelijkh. Tel 05910-22293.

In de sneeuwzekere skigeb. Dachstein en Tauplitzalm
t.h. app., pens. en hotels. Ook groepen mog. 085-617431.
HOTEL, met douche en toi- 1
let, sneeuwzeker ’ 385,- 9^^ÊtV^^_i^__^S_.
p.w. Tel. 08330-15043. ' —"^v^-^^^cLJSP

GRATIS snowboardsen skies testen tijdens onze herfst-
wintersportreizen naar Val Thorens. Bus + skipas +
luxe app. al v.a. / 399,-. Vertrek v.a. 23 okt. 2 x per week.

GoGo Tours 010-4142599 SGR/ANVR.
GOEDKOOP skiën in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Tsje-
chië. Bus + skipas + appartement al v.a. ’ 299,-. Vraag
ook naar onze speciale jongerenreizen. Bel voor gratis

brochure GoGo Tours 010-4142599 SGR/ANVR.

!! SNEEUW, SNEEUW, SNEEUW !!
Razendvoordelig skiën in Oostenrijk, Frankrijk en Italië.
Bus + app/hp + skipas al v.a. / 299,-! Gratis brochure

BIZZ TRAVEL: 050-144255 Lid ANVR/SGR.

ALLEEN op wintersport?
Groepsvakanties voor solo-reizigers (25-55 jaar) in

Oostenrijk. Aktief en écht leuk! Folder? Bel
Cirkel Holland Vakanties: 08348-2300!

10 DGN. SKIEEN POLEN/TSJECHIE: mcl. lift, les, htl vp,
grillavond, extra dinerbij vertrek, ontbijt bij aankomst
Ned. v.a. ’ 375,- p.p. Bel Euro 90: 077-548884.Lid SGR.

K-l-R-C-H-B-E-R-G! Zeer fijn en centraal gelegen
'"hotel. 10 dgse skireis mcl. luxe bus en HP v.a. / 749.

REKRO REIZEN ROTTERDAM 010-4142233tot 22.00, sgr.

G-E-R-LO-S! Div. schitterende hotels in gezellig Gerlos.
10 dgse skireis mcl. luxe bus en HP v.a. ’ 659. REKRO
REIZEN ROTTERDAM 010-4142233 tot 22.00 uur. SGR.

W-E-S-T-E-N-D-O-R-F! Fantastisch zonnig
gelegen""'hotel Sonnenalp. 10 dgseskireis

mcl.luxe bus en HP v.a. ’ 659. REKRO REIZEN
ROTTERDAM 010-4142233tot 22.00 uur. SGR.

Winter in Scandinavië
Wintersport in Scandinavië, vakantieplezier in Finland,
Zweden, Noorwegen en IJsland. Speciaal programma
voor Denemarken. SGR: 1323 / ANVR 2233 Reisbureau

INFO SKANDIC, Pottebakkersrijge 14, 9718 AG
Groningen. Tel: 050-143200/ Fax: 050-181311.

NOORWEGEN
NOORWEGEN in dewinter is: duizenden kilometers

langlaufloipes door overweldigende natuur en
uitstekendealpinefaciliteiten. Maar het winterse land
van rust en ruimte is er óókvoor andere vakanties als

vissen op de Lofoten, een rondreis langs drie steden, of
de mooiste zeereis ter wereld: Hurtegruten. Vraag de

brochure Noorwegen Vakantie Winter '94/95 aan bij de
Noorwegen specialist: NORSKE TURIST SERVICE

(ANVR/SGR Herenweg 64, 2101 ML Heemstede. Tel.:
023-289856.

m_i^i_a_\^_-r^7F^Ê__ __\

U-D-E-R-N-S! Htl Pachmair of htl Traube!
Ideaal gelegen en veel comfort! 10 dgse skireis
mcl. luxe bus en HP v.a. ’ 559. REKRO REIZEN
ROTTERDAM 010-4142233 tot 22.00 uur. SGR.

Sfeervolle Winterreizen naarKranjska Gora in Slovenië.
Skiën, Langlaufen, wandelen en excursies. 10 dgse reis
mcl. luxe bus & hotel mcl. HP v.a. ’ 640. REKRO REIZEN

ROTTERDAM 010-4142233, tot 22.00 uur. SGR.

PK:

*::~~'"*^--^~^3ïk_^Êk_
vanaf

SELVA iTALiE _81
I wk. eigen vervoer, logies & ontbijt in pension.
Per bus v.a. 47 1; per trein v.a. 544.
SKIGEBIED SUPER DOLOMITI

LES ARC* FRANKRIJK 284
I wk, eigen vervoer, logies in appt. Pierre & Vacan-

ces, skipas. Per bus v.a. 499; per trein v.a. 588

Haal de Wintersportbrochure bij de
[*~p NBBS Reiswinkels of NBBS Reisagenten- J of bel 07 1- 23 2020.

lIITM NBBS REIZEN
EEN CEWONE VAKANTIE KAN ALTIJD NOC.

Skiën in Tsjechië isDUUR doenvoor WEINIG geld! Prima
3***hotel, HP, eigen skischool, Royal Class bus enz. v.a.

’ 200,- p.w.p.p, Bel FUN TRAVELS anvr/sgr 038-600175.
ANDORRA = SNEEUWZEKER, voordelig en gezellig!
Bus, trein- en autoreizen: 1 wk hotel hp al v.a. ’ 295,-.

Gratis folder: SUNSKI TOURS: 05470-60050, SGR.
Frankrijk-Oostenrijk-Zwiterland-ltalië-Tsjechië.

Skibus, trein of eigen auto. FUTURELINE TRAVEL
020-622.28.59. ANVR/SGR.

’ 399! WONDER! NIEUW& UNIEK. Skiën onder de
Spaanse zon op het dakvan dePyreneeën! 50km piste&
20 liften op 2200 m. 10 dgse reis mcl. ***hotel/HP en luxe
bus v.a. ’499. Eigen auto / 399 Geen 1-pk.toeslagzeer
voordelige pas/les/huur Vertr. iedere vrijdag. REKRO
REIZEN ROTTERDAM 010-4142233tot 22.00 uur. SGR.

WINTERVAKANTIES
Busreis, HP skipas+ skiles v.a. ’ 695,- p.p.

Luxe appartementen + skipas v.a. / 295,- p.p.
Krokus nog plaatsen vrij!
HP, skipas v.a. ’ 695,- p.p.

Wij bieden ook een aantal reizen aan die
geselecteerdzijn door de ANWB!

Bel snel voor een gratis brochure 01650-55855
TELETRAVEL LID SGR/ANVR

De leukste, voordeligste skivakanties naar o.a. SAAL-
BACH (super!), Scheffau (kindvriendelijk) Reith (voorde-
lig!) en Spindleruv Mlyn in Tsjechië (charmant en goed-
koop!) v.a. / 199! Gratis reisgids? Speciale Reizen Cen-
trale 050-120100 (24 uur p.d.) of 020-6202121 anvr/sgr.

10 dgs. jongerenreizen (12-
-18, 18-35 jr.) naar 15 be-
stemmingen G2-reizen:
03410-32244 lid SGR

Bij ANZERE schitterend 6-
pers. chalet 02240-12676.

EDELWEISS REIZEN: Bus,
auto- en treinreizen naar
de betere skigebieden van
Oostenr, Italië en Frankr.
Vele hotels naast of vlakbij
de skilift. Gratis gids tel.:
01807 -14844, SGR/ANVR.

GRATIS GIDS '95 + kerstreis 12 dgn. VP hotel"**, Salou

’ 599, Lloret ’ 659. Boosten busreizen SGR: 045-227777.

NATURISTISCHE winterzonvakanties:
Bel Internatuur tel. 085-617134.

> €____■________!______■_■_’
Nieuw!! COSTA LA LUZ va.
’750,- ex. vlucht, 11/15 dg.
Spec. kerst- 9-23 dcc. en
voorj.reizen. 070-3866015.

’ 299,- VP! WINTERZON BENIDORM, mcl. gratison»
diner inzeer luxe bus. Vertrek div. data7-11-14-18-2
28 nov. 2-5-9-12 dcc. & hele winter iedere ma.& vr.'
dg VP (!) Htl Golden ** v.a. ’ 369/579. Htl Las Vegas
dgn VP2Bnov, 5-12dec. v.a. ’ 299! App. Gemelos'
dgn ’ 289// 399. NIEUW! Busretour ’ 199 p.p. vol'
REKRO REIZEN ROTTERDAM 010-4142233 t0t22.Q6
KERST IN BARCELONA! Boeiende8-dgse excursie

v.a. ’ 649! Rondje Spanje: 12-dgse busreis met o
Madrid, Toledo& Barcelona v.a. ’ 1149!Vertrek 1S

ANDALUSIE: 8-dgse vliegreismeto.a. Cordoba, S«
& Granada v.a. ’ 1198! Vertrek 13, 20& 27/12! Gra
reisgids! Bel SpecialeReizen Centrale 050-1201'

(24 uur per dag) of 020-6202121 anvr/sgr.

KERST IN ITALIë! 12-dgse busreis langsRome, Flolf& Venetië v.a. ’ 999, vertrek 22/12! Romantisch Veffl
8-dgse reis vertrek 22/12& 27/12v.a. ’ 749! 9-dg*

busreis meto.a. ROME, Florence & Sienav.a. ’ 7Ï
Vertrek 21/12en 27/12! Kerst in ROME & LAZIO: 8-«

vlieg-excursiereisv.a. ’ 1199!Gratis reisgids?"
Bel Speciale Reizen Centrale 050-120100(24 u. per*

of 020-6202121 anvr/sgr.

PRAAG 8 dgn bus, hotel 1.0. ’350,-. Vliegretour j\
MEVO Reizen Holten 05725-1547 (lid SGR). J
De goedkoopste wintersportreizen naar TSJECHIËI
auto of bus. Al v.a. ’ll5,- p.w. Vraag snel debroch|i

aan bij GEBO REIZEN 05280-67000/020-6189966*
PRAAG! SRC biedt wekelijks keuze uit verschillen'
reizen, o.a. 6- en 7-dgse nachtbusreizen v.a. ’ 279

dgse excursiereismet eigen ***-hotel CAROLv.a. j\
4-dgseLang Weekend Vliegreis v.a. / 599. OOK.

KERSTREIZEN! Gratis reisgids? Bel SpecialeReizfCentrale 050-120100 (24 u. p/dag) 020-6202121 anvrj
Vak.huizen in hetREUZEN- RECREA heeft woni|
GEBERGTE. Veel skimoge- voor winter- en zorrm
lijkheden.Tel. 05250-81818. kantie. Tel. 05780-1399?

KERSTREIZEN BUDAPEST! Sfeervolle 8-dgse j
excursiereis mcl. leuk kerstpakket, halfpensionej

excursies v.a. ’ 799! 7-dgse nachtbusreis v.a. ’ 5*
Gratis reisgids? Bel SpecialeReizen Centrale 055

120100 (24 uur per dag) of 020-6202121 anvr/sgr-

ISLA MARGARITA
Absoluut de goedkoopste mogelijkheid voor uw he«j
ke vakantie in deCaribbean. 30 Km voor dekust van
nezuelaen spotgoedkoop. Vlucht mcl. hotel 9 dagenI

’999,-
-* meerdaagse reizen ook mogelijk
* 2x per week per Martinair
* combinatie metrondreis Venezuela mogelijk
* weer plaats vanaf 8 november, ook nog met Kerst. \
u snel voor ons infopakket GoGo Tours: 010-4142'
Korte Hoogstraat 11,Rotterdam. Lid SGR/ANVR.

Uw Cruise Kompas;
met 97 schepen en 300 pag. vraagt u bij

Cruise Travel gratis 06-0993306
of 03418-60700, vaak ook weekend en 's avonds !

* ACHILLE LAURO 19 nov. 22 dgn van ITALIË via lsr*|
Egypte, Suezkanaal, Seychellen, Mauritius naar

Durban, Zuid Afrika inkl. vliegreizen v.a. ’ 3295,-. :
'THEAZURII nov. 13dgn MIDD.ZEE inkl. bus v.a.

’ 995,-. 21 nov. 15 dgn CANARISCHEEIL. inkl. bus vj

’ 1195,-. 16 dcc. 12 dgn CANARISCHE EIL. v.a ’ 131^
* ITALIA PRIMA5 dcc. 16dgn MIDD.ZEE en CARIBBÖ

inkl. vliegreizen v.a. ’ 3195,-.
* REGENT SUN nov/mei inkl. vliegreis 9 dgn

CARIBBEAN v.a./1995,-.
2 weeks programma inkl. vliegreis v.a. ’ 2895,-.

* CUNARD COUNTESS en CROWN JEWEL 10 dcc. I
2 weken CARIBBEAN inkl. vliegreis v.a. ’ 2995.
Op 17 dcc. 2 weken inkl. vliegreisv.a. ’ 4395,-. JAlle genoemde prijzen zijn p.p. in 2 p. hut, volpenS'

ANVR/SGR^>oMDiUjvvrßisbureau^^^^^^^^^J

" ELKE DAG MOGELIJKHEID VOOR EXCURSIES " HUSKYTOCHTEN " IJSVISSEN-SAFARI'S "
§ Ontdek nu Lapland, het oneindige vakantieland* \

jfl _ta^_h -—--"""IA aat u l iaar weer naar de bekende wintersport- m
UJ /?#-':;-?P mL^*C^r\ l il* Skieden.7Samen met al die andere skiliefhebbers? TO B
z iß__p--~^^S I^M©^^fc,«i_W^ 'c'est" 'ceer l'oor e onein^'se rust en e Ik o/^g|SryE^_j^^KMjgi'gg» f _tQVJWjflfffp ruimte <uun een nog onontdekt wintersportland? Jfl |v O

CO f ' « *%k - "^r^^S^ deruimte van de ongerepte Lapse natuur. fjjgj B^mj_^ _
rr ■■jfiMmfc—J W **' «ju- En...niet onbelangrijk... deFinse Mark is aanzienlijk in ,__\ Kt»

B&Jfe^^^^'/v 1 waarde gedaald! Dat wordt dus voordelig vakantie vieren. _| W—o^^Z_t ■, "

f flik *"*> _" 1 vakanuelanJ.>Maak dan mi gehruik van Hlf.^—'^ _«.»_-__„|..,J 1..
* IÏksss^ **' \ ' _\»t&é_w\ ons verra^'nat-' kcnnismakinssaantHKi Kennisma^mgsaanDoa | ï^O ||1 _9%_W^__^^fÊ"''_^,^_%ÊTnS \cn Finnair 020-624 47 99 voor Ruvaniemi ofKuusamo. I mO l l^i'P**^4'^^^Xv^--«l^^i»4** «4 'nformatie en fo,tier Weekarrangemem (7 nachten, 2 pers. kamer), I mt 1 >«"**'- of fax 020-624 05 11. mcl. vluchtArnstetdam-Helsinki-Rovanierrü resp. Kuusamo I |c

» SKITOCHTEN » SNEEUWSCOOTERTOCHTEN * LANGLAUFEN " ONGEREPTE NATUUR *

:
'DROOM*
CRUISES

8 zonnige dagen met
MS. BALTICA

2p. hut + VP + vliegre

/ 995,-
CANARISCHEEILAND^
MAROKKO * MADEIRA

elke zat., t/m apr. 95
ook Kerst & Nieuwjaa'

info en folder (ook za/z'
*EURO*

CRUISES
043-251999

_—_m—ai■—>—_——-_rf

Stuntprijzen LONDEN,
dgn: 25/11, 9-16 en 2*

’ 199,-4 dgn 24/11, 8-15'
27/12 ’ 274,-. Inkl. bus, l^hotel, d/t, div. cxc. Inl. A"
08340-63162 (SGR)

I

EEN ADVERTENtI
FAXEN

kan dag en nacht
FAXNR.

072-196484

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD IS, rrLATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN GEWOON LINKS LIGGEN... gg
Bel Spiral als 't gesegmenteerd verspreid moet worden! i

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. £!1)ïfl_ l\\
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Prijzengeld
aast de 1,5 miljoen dollar aan ge-onnen prijzengeld stroomde er in, e goede tijden nog 10 miljoen dol-»ar sP°nsorgeld bij de familie bin-

HivJ' et sPortieve hoogtepunt lag
lq de olympische Spelen in
992 waar de Amerikaanse in de fi-
j|ale Steffi Graf versloeg. Maar met
et olympisch vuur doofde ook het
l aiTlmetje in het tennishart van den°udstervan leeftijdsrecords.

i en jaar later brandde ze volledig

af. De druk was te groot geworden,
het verlangen naar een leven als een
normaal jongmens was immens.
„Voor mezelf had ik het gevoel dat
de mensen om me heen, zelfs m'n
ouders, me alleen aardig vonden als
ik wedstrijden won. Er was nie-
mand geïnteresseerd in mij, in de
persoon achter het meisje dat toe-
vallig goed kon tennissen."

Ze wilde terug naar de anonimiteit.
Capriati verliet daarom de ouderlij-
ke woning. „Ik wilde alleen zijn. Ik
voelde me ongelukkig met m'n ou-
ders en m'n coaches. Maar ook met
mezelf. Ik bracht een week in bed
door en haatte alles en iedereen. En
als ik in de spiegel keek, vond ik
mezelf dik en lelijk. Op heel slechte
momenten dacht ik aan zelfmoord,"
bekende ze onlangs.

Veroordeling
Broodtennister Capriati keerde met
broodtrommeltje en zes toernooize-
ges in de schooltas terug naar de
Pasco County Highschool in Tampa
Bay, Florida. Daar omringdeze zich
echter met 'verkeerde vrienden. De
vlucht in de anonimiteit mislukte
toen de miljonaire een ring van nog
geen veertig gulden stal in decem-
ber '93. Tot een veroordeling kwam
het niet, maar de stilte rond de ster
was verleden tijd.

Moeder Denise, verontrust over de
geestelijke toestand van haar doch-
ter, bracht Jennifer naar een psy-
chiatrische privé-kliniek. Na twee
weken had de patiënt het daar ech-
ter wel gezien. „Natuurlijk wilde ik
beter worden, me weer gelukkig
voelen. Maar ik had het idee dat
iedereen me daar in de gaten hield.
De fotografen lagen in de bosjes."

Ze stortte zich in het party-circuit.
En ze stortte in. Op 16 mei werd ze
gearresteerd wegens drugsbezit.
Een veroordelingbleef opnieuw uit,
omdat ze instemde met een rehabi-litatie-programma. „Ik was niet
verslaafd aan drugs," verklaarde ze
na de afkickperiode van een maand
in een medisch centrum in Miami.„Ik gebruikte marihuana om m'n
sarcasme, m'n zwartgalligheid te
versterken. Eigenlijk was ik alleen

verslaafd aan m'n eigen pijn, de
pijn in m'n hart."
In augustus verhuisde de inmiddels
18-jarige Jennifer, herenigdmet ou-
ders en broertje Steven, van Florida
naar Californië. Voor een nieuwe
begin. Haar hoofdsponsors Prince
en Diadora haakten onlangs af.
Kleinere geldschieters hadden hun
contracten wegens de negatieve pu-
bliciteit ook al opgezegd. Capriati
maakt zich daar echter geen zorgen

over. „Het gaat nu alleen om mijn
plezier. Geef me een racket in de
hand en ik laat zien dat mijn le-
vensverhaal nog niet ten einde is."

In Zürich, begin oktober, zou ze
haar rentree maken. Die werd afge-
blazen wegens een lichte blessure.
„Vorig jaarben ik langmet die elle-
boogblessure doorgegaan. Ik heb
mezelf ditmaalbeloofd niet meer in
oudefouten te vervallen, ik pak het

anders aan. Tennis is voor mij niet
veel meer dan een spel. Ik keer te-
rug omdat ik van de sport houd en
omdat ik m'n talent niet wil verk-
wanselen. Maar je zult mij niet
meer overspannen over de baan
zien lopen. En ik zal niet meer hui-
len na een nederlaag."
De voormalige Miss Sunshine ziet
de toekomst zonnig tegemoet. De
grimas heeft weer plaatsgemaakt
voor een glimlach.

" Jennifer
Capriati hoopt
binnenkort
weer triomfen
te vieren op de
tennisbaan.

Foto: EPA

Amateurtoppers
in Geleen

en Brunssum
0 - In de hoofdklasse C is
/Sv Uel tussen SV Lindenheuvel en

v-Meerssen niet alleen de enige
<■ t erDy, maar ook tevens de absolute
:C °Pper. Parmingen is lijstaanvoer-,er en wordt op de voet gevolgdoor de beide kemphanen van mor-

°etl- Thuisclubtrainer John Pfeifferer"eugt zich op de confrontatie

I, et d.e regerend kampioen. „Weunnen nu laten zien waartoe wij in
tp at zi Jn- In feite hebben we niets

verliezen, want Meerssen heeft
I ,en geweldige staat van dienst," al-,S^Pleifferë
7 SQkerssen is compleet, hetgeen mis-
i n Ilen °°k voor Lindenheuvel
0 QpK ' Als Virdis namelijk groen

krijgt van zijn dokter kan hij. a zeven weken afwezigheid we-
' seris een sleutelbeenbreuk eindelijk
1 st

eer spelen. „En dat zou een ver-
ka "ng ziJn' want Virdis is een
v

nJer van een spits diezowel bij de
|! Va'orbereiding als bij de afwerking

t,f . grote waarde is," voorspelt
Ettffer-presteert middelmatigen heeft, geen zege kunnen behalen.
U l^ iS teSen De Baronie zal behoor-

I rn gePresteerd moeten worden wil
"en niet in de bedreigde hoek te-

Cnt komen.
°k in if staat een topper op het

l^ogramma. Aan de Venweg in
I SV\nSsum ontmoeten Limburgia en

W
VN elkaar. Een beladen strijd,

I d ant ex-ploeggenten zullen elkaar
e loef proberen af te steken. Derks,
eUssen en Koetsier verkasten voorar*vang van het seizoenvan Bruns-

j~m naar Nieuwenhagen, terwijl
Berends en Aussems in

J^gekeerderichting vertrokken.
I jarige toppers: 2A Heerlen-Heer;

Boys-RKVVL; 3C Heide-

' 4A WW'2B-Huls-
£erg; 4C Hopel-RKHBS; 4D Spau-
eek-Langeberg.

toto

ftaa°"Toto 43A: Eerste, prijs: geen win-
87i? tweede prijs: 1 winnaar, bruto f.
f ,J;4°; derde prijs: 2 winnaars, elk bruto'"3358,70.

sport incijfers

TENNIS

Quebec. Vrouwen, 250.000 gulden.
Tweede ronde: Schultz-Drake 6-4 3-6
6-3, Rubin-Bollegraf 6-3 6-4, Coetzer-
Paz 6-3 6-1, Harvey Wild-Courtois 6-0
6-2.
Oakland. Vrouwen, 660.000 gulden.
Tweederonde: Huber-McGrath 6-0 6-4,
Garrison-Jackson-Werdel 6-3 6-3, Fen-
dick-Graham 5-7 6-2 6-2. Kwartfinale:
Navratilova-Frazier 2-6 6-4 6-1.
Parijs. Mannen, 3,7 miljoen gulden.
Dubbel, tweede ronde: Haarhuis/
Eltingh-Knowles/Reneberg 7-5, 7-5.
Aken. Mannen, challenger. Tweede ron-
de: Siemerink-Svensson 6-3, 5-7, 6-4.

Rob Geurts krijgt via kort geding voertuig tijdelijk terug

Klucht om bobslee
UTRECHT -Eén moment kijkt Rob
Geurts vertwijfeld om zich heen.
Hij vraagt naar de wc, die zich op
een meter afstand achter hem be-
vindt. Het is een paar minuten voor
vier, het kort geding tussen hem en
Peter Langendijk staat op het punt
van beginnen. Raar maar waar. De
strijd om een in Nederland zeldza-
me bobslee, geschatte waarde
30.000 gulden, brengt een sporter
en een zakenman, gewend aan de
omgang met miljoenen, in een zaal-
tje van het Utrechtse arrondisse-
mentsgerecht samen.

Geurts zegt op maandag 'de schrik
van zijn leven' te hebben gekregen.
Opeens stond de deurwaarder bij
hem in Nieuwegein op de stoep, om
beslag te leggen op het voertuig op
ijzers. Tot zijn verbijstering staat
hij machteloos, als de slee naar het
terrein van de gerechtelijke sleep-
dienst wordt vervoerd.

Hij wendt zich tot een advocaat,
mr. Kalff, dezelfde die de belangen
van de door Langendijk aange-
klaagde restaurateur Joop Braak-
hekke (Le Garage) behartigt. Na
een voorgeschiedenis van vele
maanden komt het in enkele dagen
tot een kort geding. Geurts heeft
haast, verschrikkelijke haast. Van-
daag moet immers de bobslee het
vliegtuig in naar het Canadese Cal-
gary, waar hij hoopt deel te nemen
aan wedstrijden voor de wereldbe-
ker en de America Cup.

De beslaglegging wordt met onmid-
dellijke ingang opgeheven. Geurts
kan in Canada gaan bobben, maar
weet dat bij terugkeer het beslag
weer van kracht wordt. Uit het oor-
deel spreekt het onduidelijke ka-
rakter van de zaak. De affaire ver-
eist eigenlijk een bodemprocedure
met hoor en wederhoor van getui-
gen. Zulks dient Langendijk binnen
veertien dagen na de beslaglegging
van maandag aan te kaarten, om
Geurts alsnog tot verkoop van de
bob te dwingen.

Geurts wint dus, voorlopig, maar
het het zwaard van Damocles blijft
boven zijn hoofd zweven. Hij krijgt
een slappe handdruk als felicitatie
van Langendijk, die - eenmaal bui-
ten - niet veel wil zeggen. Alleen:
„Dit is zeker niet het einde." Geurts
wil zijn verhaal wél vertellen. Hoe
hij na de Winterspelen in Lilleham-
mer zijn bob tegen een redelijke
prijs wilde verkopen en via de god-
father van de bobsleeërs, Frans
Henrichs, in contact kwam met
Langendijk junior, luisterend naar
de voornaam Pieter. Hij zegt zich
het eerste, in zijn ogen vrijblijvende
gesprek in een Chinees restaurant
te Driebergen als de dag van giste-
ren te kunnen herinneren. „Langen-
dijk senior dronk als een tierelier.
Ik moest de vreselijkste dingen als
kwal eten, de hele shitzooi. Pas om

twee uur 's nachts kon ik naar
huis."

Het blijkt een onderonsje met ver-
strekkende gevolgen. De Langen-
dijks interpreteren het als een
mondelinge overeenkomst, waarbij
zoonlief voor 30.000 gulden recht
zou hebben op bobslee en toebeho-
ren. Aanvankelijk is alles koek en
ei. Mede vanwege zijn rol in de
Stichting Top Support, het initia-
tief van oud-doelman Hans van
Breukelen en voormalig wielrenner
Maarten Ducrot, staat Geurts de
nog ongetrainde Pieter met advies
terzijde. Hij neemt de jongeling op
sleeptouw en koppelt hem in een la-
ter stadium aan zijn Duitse coach
Dietmar Falkenberg.
Gaandeweg komen de problemen,
als vader Peter zich nadrukkelijker

met de hobbyvan zijn zoon gaat be-
moeien. Boze brieven rollen maan-
delijks op de mat bij Geurts, die
senior niet als partij wil erkennen.
„Die man is alleen maar bezig het
bobsleeën in Nederland kapot te
maken. Heel vals." Geurts trekt
langzaam maar zeker zijn eigen
plan, voelt de bekende kriebels en
begint met de Utrechtse sprinter
Marcel Weiten aan een voortzetting
van zijn loopbaan.
Geurts kan, met slee, naar Canada
vertrekken. Maar de thuiskomst zal
er één zijn met donkere wolken bo-
ven het hoofd. Want, zo verduide-
lijkt raadsman Kalff aan de be-
dremmelde sporter, een bodempro-
cedure kan hem wel eens de rest
van het seizoen kosten. Zijn advies:
toch maar verkopen die bob en zelf
op zoek gaan naar een ander.

# De bobslee die
onderwerp van een heuse
rechtzaak is geworden.

Foto: AP

GOLF

Kapalua. Mannen, 1,65 miljoen gulden.
Stand na eerste ronde: 1. McGovern,
Lehman, Couples, McCord 66 slagen, 5.
Boros 67.

WIELRENNEN
München. Zesdaagse. Stand na eerste
dag: 1. Freuler/Wolf 48 punten, 2. Baffi/
Lombardi 46, Risi/Betschart 45, is
Clark/De Wilde 39. Op een ronde: 5.
Ruegg/Vetsch 46, 6. Aldag/Pieters 41.

HOCKEY
Brussel. Vierlandentoernooi mannen.
Nederland-Engeland 4-1 (4-1). 14.
Crutchley 0-1 (se), 22. Bovelander 1-1
(se), 28. Delissen 2-1, 31. De Nooijer
3-1, 34. Veen 4-1.

sport

Capriati maakt einde aan lijdensweg

Tennis in plaats
van marihuana

PEN HAAG - De weg van tennisbaan naar schoolbank werd
£n lijdensweg van gele ballen naar enge pillen. Met de arres-
fitie wegens het bezit van een kleine hoeveelheid marihuana
?s bitterste pil. Maar Jennifer Capriati is op de terugweg. Vol-
ossen na de uitwassen van een verloren jeugd met dollars als
"F^gs. Maandag hoopt de 18-jarige Amerikaanse tennister na
6Jna veertien maanden haar rentree te maken. Zij heeft voor
jet toernooi in Philadelphia een wild card gekregen.

(a de eerste ronde van de US Open
frïg jaar augustus trok Capriati,
"geschakeld door de Georgische
jfesjki, zich terug uit het circuit,
p heb een pauze nodig," luidde
«ar toelichting. Een elleboogbles-
Mre diende als excuus, maar er was
fs^ meer mis.

Pie blessure kwam niet slecht
J1*." sprak ze later. „Ik kon een
Jldje niet tennissen en benutte die
jauze om alles op een rijtje te zet-
Pn" Een rijtje vol minpunten. Het
Pnnis kwam er niet goed af. De
i'°°rmalige 'Miss Sunshine' besloot
Rt langer mooi weer te spelen.

ïet was haar glimlach op de baan,
Jet schijnbare plezier in tennissen,
"at de Verenigde Staten had ver-
verd. De sponsors hadden in de rij
Ntaan voor 'de opvolgster van
'«ris Evert'. En papa Stefano Ca-
[riati keek schaterlachend toe. Hij
Kas verantwoordelijk voor de blik-
temcarrière van zijn dochter. Al
toor de geboorte had hij rondgeba-
rUind dat de wereld een nieuwe ster
'°u gaan aanschouwen.

toen zijn dochter op bijna 14-jarige
eeftijd haar debuut in het profcir-
■^t maakte, heette Stefano geniaal,

geldt de inmiddels"Harige handelaar in onroerend
[oed in Spanje als kwade genius
'enter de problemen van de tennis-ser. _e fanatieke vader handelde
'e afgelopen jaren eigenlijk alleennaar in zijn dochter, zonder aan
'aar welzijn te denken. Zijn uit-
Praak: „Als Jennifer opbrandt en
topt met tennissen, heeft ze in
eder geval een vette bankreke-
llng," was veelzeggend.

sportkort

" BASKETBAL - Charles Oakley,
een van de sterren in de Noordame-
rikaanse basketbalcompetitie, heeft
zijn contract verlengd bij de New
Vork Knicks. De 31-jarige Oakley
krijgt voor de verlenging tot en met
het seizoen 1998-99 een bedrag van
14 miljoen gulden.

sportop tv

VANDAAG
14.00-16.55 Ned 3: Tennis: Parijs Open,
Franse indoor kampioenschappen.
15.00-17.00 Dld 3: Sport Extra.
17.30-18.02Dld 1: Sportschau.
18.10-18.40RTL 5: Sport: Duits voetbal.
18.40-18.48 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL +: Sport.
19.10-19.50Dld 1: Sportschau: Bundesliga-
voetbal.
22.00-23.20 Dld 2: Das aktuelle Sport-Stu-
dio.
22.16-23.01 Ned 3: Studio sport.
22.40-23.00 BRT 1 Sport.
23.00-23.15 BRT 1 Sport op Zaterdag.
00.19-01.19 Ned 3: Tennis: Parijs Open,
Franse indoorkampioenschappen in Bercy.
04.30-06.45 RTL 5: Autosport: GP van Ja-
pan voor Formule 1-wagens, live-verslag.
04.55-07.10 RTL +: Autosport: GP van Ja-
pan voor Formule 1-wagens, live-verslag.

MORGEN
05.30-07.10 RTL +: Autosport: rechtstreeks
verslag van de GP van Japanvoor Formule
1-wagens vanuit Suzuka.
11.30-13.30 Ned 2: TV Sport.
12.30-13.00BRT 1 Sportmiddag.
12.45-13.30 Dld 2: Sport extra: wereldbe-
ker skiën, slalom voor vrouwen, Ie en 2e
run vanuit Saas Fee, Zwitserland.
12.55-14.55 RTL +: Autosport: rechtstreeks
verslag van de GP van Japan voor Formule
1-wagensvanuit Suzuka.
13.00-15.00RTL 5: Sport: auto- en motor-
sport.
14.00-18.00 Ned 2: Tennis: Parijs open,
Franse indoor kampioenschappen in Bercy.
15.50-18.15 Dld 2: Sport extra: o.a. basket-
bal (interland Duitsland-Litouwen), 2e
Bundesliga voetbal, handbal (Vierlanden-
toernooi Duitsland-Rusland).
17.45-18.00 BRT 2 Sport Extra: autosport,
formule I GP van Japan, samenvatting.
18.08-18.40 Dld 1: Sportschau: WK boksen
zwaargewicht vanuit Las Vegas (Michael
Moorer-George Foreman).
18.10-18.40 RTL 5: Sport: Engels voetbal.
18.35-20.00 Ned 1: Studio Sport.
18.45-19.10 RTL +: Sport.
18.50-19.10 Dld 3: Sport im Westen.
19.30-19:50 BRT 1 Sport.
19.30-20.00 BRT 2 Sport.
19.50-19.58 Dld 1: Sportschau-Telegramm.
22.15-23.04 Ned 2: Studio sport: Italiaanse
en Spaanse voetbalcompetitie.
23.05-23.25 Dld 2: Sport am Sonntag: Bun-
desliga-voetbal,Borussia Dortmund - Wer-
der Bremen.

Meer hersenletsel
bij boksers
LONDEN - Chirurgen van de
Britse marine hebben nieuw be-
wijs gevonden dat boksen her-
senletsel kan veroorzaken. Het
onderzoek van de chirurgen is
gebaseerd op tests bij veertig
dienstplichtigen die boksten en
twee groepen die dat niet deden.
Het onderzoek wees uit dat de
boksers meer kans lopen op her-
senafwijkingen en dat hun reac-
ties trager waren. Het onderzoek
geeft onder meer aan dat klap-
pen op het hoofd de toevoer van
bloed en zuurstof naar bepaalde
delen van de hersenen kunnen
beperken. Britse artsen hebben
sinds de dood van bokser Brad-
ley Stone in april hevig gepro-
testeerd tegen de sport.

Limburgs team
naar EK karate
HEERLEN - Aan het Europese
kampioenschap TKA-karate in
het Poolse Zawa zal een team
van karatevereniging Do Weng
uit Neerbeek deelnemen. Het
team bestaat uit Raymond We-
wengkan, Nico Metzen en Gil-
bert van Oers. Zij komen uit bij
het kata alsookbij het kumite.

Springruiters
naar Echt
ECHT - In manege Op de Berg in
Hingen (Echt) wordt vandaag en
morgen Indoor Sittard voor de
springruiters afgewerkt. Er ko-
men 351 combinaties aan de
start. Vanaf 11.00 uur worden de
klassieke parcoursen voor de
klasse beginners, licht, midden
en zwaar gereden. De deelne-
mers in de klasse zwaar 1 en 2
binden vanaf 16.00 uur de strijd
met elkaar aan. Op zondag staan
voor deze klasse vanaf 10.00 uur
de finales op het programma.
Voor de Middenlimburgse dres-
suurcombinaties staat dit week-
einde de eerste selectiewedstrijd'
voor de Limburgse kampioen-
schappen van de kring Midden-
Limburg op het programma in
manege De Vosberg in Parmin-
gen.

Krajicek bereikt
formule 1-tempo

PARIJS - Richard Krajicek bezet
de derde plaats op de ranglijst, die
de snelheid van de ballen bij het
serveren weergeeft. Hij staat geno-
teerd met een record van 215,6 kilo-
meter per uur, de gemiddelde snel-
heid van de formule 1-bolides dit
weekeinde op het circuit van Suzu-
ka in Japan.
Alleen de Kroaat Goran Ivanisevic
en de Canadees Greg Rusedski heb-
ben in hun loopbaan de bal meer
vaart gegeven. Zij kwamen eens tot
218,8 kilometer per uur. Afgelopen
donderdagavond kwam Krajicek
overigens in zijn partij tegen de als
eerste geplaatste Amerikaan Pete
Sampras in de buurt van zijn record
met een snelheid van 213 kilometer
per uur. Dat betekende wel een re-
cord voor het toernooi in Parijs.
Brenda Schultz heeft in het tennis-
toernooi van Quebec de laatste acht
bereikt. De als tweede geplaatste
speelster uit Heemstede won in de
tweede ronde niet zonder moeite
met 6-4, 3-6, 6-3 van de Canadese
Maureen Drake. De partij vergde
een uur en 43 minuten. Voor Manon
Bollegraf kwam het einde. Ze ver-
loor met 3-6, 4-6 van de als derde
geplaatste Amerikaanse Chanda
Rubin.
Schultz heeft uitstekende vooruit-
zichten op de zo fel begeerde plaats
in de Masters, die later deze maand

in New Vork wordt gehouden als
afsluiting van het seizoen. Daar-
voor plaatsen zich de beste zestien
speelsters van de jaarranglijst.
Schultz bezet momenteel de der-
tiende positie en komt met elke zege
een stapje dichter bij kwalificatie.

In Oakland bereikte Martina Na-
vratilova de halve finales. De 38-ja-
rige Amerikaanse, die aan haar
laatste jaar bezig is, herstelde zich
tegen haar landgenote Amy Frazier
knap: 2-6, 6-4, 6-1.
Morgen zal Sjeng Schalken in het
programma TV-Sport, dat van
11.30 tot 13.30 uur op Nederland 2
wordt uitgezonden, te zien zijn.
Schalken speelt vandaag zijn eerste
partij in de kwalificatie van het
ECC-toernooi in Antwerpen.

In het Küpper Kglsch-toernooi in
Aken heeft de Zuidafrikaan Marcos
Ondruska met veel moeite de halve
finale van vandaag bereikt. Tegen
de jonge kwalificatiespeler Jens
Knippschild moest Ondruska ver-
schillende matchpunten ongedaan
maken om toch nog als winnaar van
de baan te stappen. De uitslag was
4-6, 7-6 (8-6) 7-5. In de halve finale
ontmoet Ondruska de Duitser Da-
vid Prinosil, die de Australiër Mi-
chael Tebbutt met 6-4, 6-4 uitscha-
kelde.

Behandeling
zaak De Bruin

uitgesteld
NIEUWEGEIN - De arbitragecom-
missie van de Internationale Ama-
teur Atletiek Federatie (lAAF) heeft
besloten de behandeling van de
zaak rond discuswerper Erik de
Bruin uit te stellen. Het was de be-
doeling dat het panel dit weekeinde
in Monte Carlo een uitspraak zou
doen in de dopingkwestie van De
Bruin.
Begin deze week diende het bestuur
van de Koninklijke Nederlandse

Atletiek Unie (KNAU) bij de lAAF
een verzoek in tot uitstel op last van
mr. Wilfred Veldstra, de advocaat
van De Bruin.
De Nederlander reageerde op 1 au-
gustus van het vorig jaar na een
wedstrijd in Keulen positief op een
dopingcontrole. Hij werd vervol-
gens tijdens het WK in Stuttgart
teruggetrokken voor dekwalificatie
discuswerpen. In november 1993
sprak de tuchtcommissie van de
KNAU De Bruin vrij omdat men ge-
rede twijfel aanwezig achtte over de
betrouwbaarheid van de appara-
tuur, die in het laboratorium van
professor Donike in Keulen was ge-
bruikt. In juni van dit jaarverwees
de lAAF de zaak naar de arbitrage-
commissie.

Zondag 6 november om 18.30 uur

*^/atulek /ID_
ROTTERDAM ®

Ijshal Geleen C^Jj2m^
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_ I RDP Vakantie 4Recreatie is Nederlands srootste dagbladcombinatie.
te M Meteen betaalde oplage van ruim 1.700.000exemplaren, soed vooreen bereik~IVI X^mmmr^

y ;*"» *-2 miljoen reislustige Nederlanders%*^|f^pf* Voor infonivrtk en reserveringen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar,
Suittijd woensdag 16.00uur. Kaderadv. mits gereserveerd donderdag 10.00 uur.

Tei.: 072.196.396, Fax 072.196.484 Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen.

Texel De Koog, "'HOTEL BOSCHRAND, 4-dgs. arr. luxe
kamer d/t + tv, ’229,-HP (t/m 20-11) 1n1.:02220-17281.

TERSCHELLING
leder seiz. een eilandavontuur. W'kend pr.: Finse bung's
/ 375,-, Chalets’ 220,-, App. va. ’205,-: 05620-2948/8981

Drente, t.h. GROEPSACCOMMODATIE in bosr. omg. 42
pers. + kinderboerderij, speeltuin, pony's. 05939-2806.

VERWENMIDWEEK VOOR / 175,-P.P.
in een 5sterren bungalow met gratis gebruik subtrop.

zwembad, 1 x sauna, 2 x zonnebank, 2 x diner, bij
aankomst en vertrek koffie met gebak, fles wijn in de

bungalow. Geen bijkomende kosten. Kinderen t/m 3 jaar
gratis. Geldig tot 23/12/94. Vraag info:

HUNZEDAL, pb77, 9530 AB Borger of 05998-34698.

Buinen Boerderij. Pension
"TRIENTE" huiselijke sfeer **m_±___+___f__J_W
10/hp/vp, bosr. fietsgeb., 9 OMMEN, 2-15p. bosbung's,
kmrs. v.v. do/wc, ook groe- Korting midw./week (end)
pen tot2op. 05998-12491. v .a. / 168,-: 05291-52926.

REST.HOTEL STAD MUNSTER **** Winterswijk
U wilt er tussenuit en genieten! Culinairweekendarr.

(2 dgn.) ’ 160,-. Bel voor meer inf0:05430-12121.

GENIETEN OPDE VELUWE! in een luxe appartemento.a.
met bubbelb./overd. zwemb.'DeBosrand' 05788-71343.

Gulpen, EXCLUSIEVE LANDHUIZEN in parkachtige tuin
10-30 p. en bung's 2-8 p. Ookw'kend/midwk 04450-1180.

SCHIN OPGEUL. Hotel De Kroon.
KERSTARRANGEMENTEN. Info. 04459-1518.

JUBILEUM AANBIEDING
3 dgs arrangement. / 129,- -»-"'
HOTEL ASTERIA Venray. Gard/Ardeche 4-6pbung's

Folder:o47Bo-11466. ’ 375 p.w. Inl. 075-213368.

BRESKENS, bungalows te huur aan zee, strand en duin
NAPOLEON HOEVE 01172-3500

Overd. zwembad, reuze glijbaan, café rest. tennisbaan.

x^ \r__wÊk\ UI _L__L ''^*^\_
Hotel Am Berghan^O7

Dat andere hotel in Bad Bentheim ! Sfeervol en gastvrij!Fantastische droomkamers,uitstekende keuken eneen privé zwembad,sauna w pool etc etc
Luxe . Midweek - Vakantie i Happy - Weekend5 dagen. DM 284.- p.p. ' 3 dagen, DM 184.-p.p.

Incl. ontbijtbuffet en 4 gangen keuze menu's
Hotel Am Berghang, Pbatbua 1412, D-48445 Bad BentheimGratl. brochure? Bel 00-49-5922-2047 Fax 00-49-5922-4867 V

ER EVEN LEKKER TUSSENUIT
in het gezellige hotel van Bad Bentheim, dichtbij Olden-
zaal. Wij bieden u kamers met luxueuze badkamer/lig-

bad, toilet, KTV, tel. en minibar.
3-dg ARRANGEMENT (2 n) DMI7S pp. HP

HOTEL MOZART, Stadtmitte, 48443 Bad Bentheim.
Bel 05423-88177 (NL) of 00-49.5922.3128 voor brochure.

[iGiWJmlifagUr
Droomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
Het gezellige familiehotel in Bad Bentham bij Otdcn/aal met zijn heuvelachtige, bos-
rijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet. KTV, mini-bar en telefoon. Zwembad
OQ'h sauna, solarium, bowling, baren Kondïiorci.
Luxe 4-daagsarrangement(3 n.) DM 225.- p.p.
Incl. elkedag gevarieerd ontbijtbuffet en culinairdiner. Tevens aantrekkelijke weck-
end-en anderemeerdaags-arrangcmenicn. Vraagook naaronsaantrekkelijke kerst-
en oudejaarsarr. Hotel Grossfeld, SchloGstrafic 6.48443 Bad Bentheim, Duitsland.
Bel 053-353246(NI.)of 00495922 828 (U) voor prospectus, tax 004959224349.

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND
T.h. bungalows v.a. 2t/m 7 p. in rustig park. Ned. beheer.
Wandel- of excursiegebied, ca. 250 km v.a. Arnhem
Spec. korting in meiofsept. Info/doe. C. Hage 05753-2098

De meest komplete en goedkope wintersportvakanties
all in v.a. ’815,-10 dgsbusreis H.P. 7 dgn skipas, 6 dgn
skiles, 7 dgn skiuitr. en avondprogramma. Dolomieten
skisafari v.a. ’ 995,-, 10 dgs busreis H.P. 7 dgn skipas6
dgn skibegl., 7 dgn skiuitr. en avondprogramma. Lan-
glaufsafari v.a. ’ 650,- 10 dgs busreis H.P. 3 1/2 dgn 1.1.
les, 7 dgn 1.1. uitr., 3 1.1. excursies en avondprogramma.
Korting eigen auto / 125,-. Groepskorting v.a. 10 pers.
Bel voor Gratis gids Joy Tours: 070-3633938. SGR/ANVR
Zillertal+ Gerlos Bus-auto- Hoe bereikt u~n éé k
reizen Gratis gids 02244- . 2milioen lezers?2162 PRO ZELL REIZEN. 4'"2*S'

NU KUNT UREEDS UWVAKANTIEWONING VOOR 1995RECHTSTREEKS VOORDELIGRESERVEREN.
40 GERENOMEERDE DANSKKROFERIE HOTELS tegen
SPECIALE VOORDEELPRIJS (tot l mei 1995)
2 personen - 3 dagen, dus 2 overnachtingen mcl. ÏQiC OU

VMbIMVPüMOUtN üNb INrO-PAKKnOFHOm-IHFORMATIE!
nCD DANSK FERIEHUS BOOKINGBUROLAT. P.Hoofdweg 99, 968) AC Midwoldo. Tel. 05975-1416

rrr-——- [
Deze unieke

p~~""^s^^Eï=^~^^fffn—*** Es^ST-" Kastensnow
P§Éh^&f jf it Dr !\ 1"^-*^ van Oase

p^s mag u niet
■ 1 ïHfjf'teil —■"- "—fJ"ttiTS^" r __ftt-tt % ' PHBT*"""1"" "j _u__4B_ ■ _»~k _v~_. _a^ m_w_k _w\\ i sss nz. j= i^===^ fc-^r^^jvzd miss6n

if^^^^^^^Ê^^^^^^^^^^^ wensen te realiseren. Kasten van vloer
tot plafond en van wand tot wand, in

Ruimte op maat
Kom kijken naar Nederlands grootste kastenpresentatie

IJTTTTTTTI mr==j_.^ _.^ 4^!?lll^>sa_ cle noutsoort van uw keuze, in de kleur
1 1= JL J J /ff [t\\ '^TT van uw keuze, met de indeling van uw

f 1f I I y aan üw eisen. Maar... met I /\l^y

MiJ>PSP^ bent u verzekerd van lUiißliNTil
r — _■ 1 — perfekt passend maat- ' i-~^_^__^_^_^_^_^_^_^_^_to> Van ulne*r tntfÊÊß^__- werk > u heeft ook de garantie dat u na

~^y^^^^^^r P " 12% jaar nog evenveel genoegenY^^W-fjL wand tot wand. . . ' 7, . .i i 11 11 IJL beleeft aan uw kast-op-maat., -y Ja *^_\ IIB ■-
draadkorven, kleding-

r rekken, uittrekunits, f \
i > ladenblokken, /m\\^_\~*\f____/m\\

P Kastdeuren, ofze nu draaien, schuiven, rollen, vouwen
ofspeciaal op maat gemaakt, bij Oase vindt u 't allemaal. Slaapkamer Speciaalzaken

l| f>\ <T~^ _ Apeldoorn Woonboulevard Apeldoorn,'t Rietveld
3 lïT^lillifitimii Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid

<jJ| I I 1 f Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
;|; \ I Den Bosch Meubelboulevard de Herven

■' iS [j*- Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
li *I' lil Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt

Mfe_l* JÏ :^_W Enschede Meubelplein Schuttersveld
H Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerwegv,. gNjitaw' <*mmm^^ *Sj| \^jfrgf(ffff__m^mmmm*^ HL-J^^JlßiwiJU51"1"11

Heerlen Woonboulevard in de Cramer
:^^^ Sliedreoht Meubelboulevard

Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
"OflSe" het kwaliteitsmerk VOOr Slaapkamers. Zoeterwoude/Rijndijk RijnekeWoonboulevard

FREELINE Pendelbusvakantiereizen(ANVR/SGR) 94/
95. Elke vrijdag naar Benidorm/Calpe, hotels, app. of

gekomb. met prachtrondreis binnenland, Segovia,
Toledo, Avila etc. Voor u het beste, vriedelijkste,

eerlijkste, gunstigsteen allermooiste reisprogramma.
Voordeligereissommen. Hogekinderhotelkorting.
Gratis maaltijkden in de bus. Pracht bussen, fijne
chauffeurs en hostessen en services in Spanje.

Alleen de busreis zonder accom?Freeline Royal Cl.
retourtickets ad. / 240,- inkl. maaltijden. Verkrijgbaar bij

alleANVR reisburo's. Meer info: 04970-16461.

LONDEN IS MUSEUMSTAD NUMMER ÉÉN.
Rn Big Ben Tours is Londen-specialist nummer één.
Regelt alles en brengt u er via Hoek van Holland-Har-
wich. Al v.a. ’ 125,-boekt u een dagjeLonden.
Haal debrochure i

bij uwreisagent of gJQgENTOURSfl
bel 01747-86412. thuis in io*d r « W

2dgnLONDEN / 393,-. Leuk
htl, ook theaters en diners.
Aerotravel 043-640440.

RDP Vakantie& Recreatie
is Nederlands grootste

dagbladcombinatie.

PRAAG-C, pension, km./badk. + bew. parking l/o/ 38,-.
Kam. bij part. l/o v.a. / 28,-. 808 Travel: 02290-39762.

Aktieve rondreis Griekenland 22 dgn. ’ 1795,- mcl.
vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata v.a. v

15-4-1995. Folder? Djoser 071-126400 Lid 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 / 070-3474626.

Reizen 1995- STICHTING HET SCHONE STREVEN
23 dgn. Java-Bali/ 2860,- mcl. Singapore ’ 3050,- (KLM).

30 dgn. Sumatra-Java-Bali / 3360,- mcl. Singapore
/ 3550,- (Garuda). Voll. verzorgd. Nog enkele plaatsen
vrij in '94. Bel 058-137706 /072-335316 / 03402-47005.
Trans-Sulawesi 29 d.’ 3395,-. Sumatra 22 d. ’ 2995,-.

Sulawesi + Kl. Sunda.eil. 32 d. / 3395,-. Java-Bali 30 d.

’ 3095,-. Vietnam 30 d. ’ 3395,-. Rustig tempo, veel
vrijheid, desk. reisleiding, kl. groepen, Singapore

Airlines. Info: ARCADIAREIZEN 072-200872 lid SGR.
Kies voor onze verzorgde

OVERWINTERING OP BALI
Profiteer bij ons van de lage dollar! Voor de overwinte-
ring van 1995 nog 2 diapresentaties. AKERSLOOT 16
nov. WASSENAAR 18nov. Sluitingsdatum boeking 1 dcc.
1994. Inl. 081 (D. v.d. Linde). Tel 05212-1866. Zat, gesl.

INDIVIDUEEL OVERWINTEREN
4 of 6 weken overwinteren op JAVAofBALI v.a. / 2245,-

-p.p. op basis v. 2 pers. Keuze uit 6 lokaties. Incl.
vliegreis, hotel, ontbijt en transfers. Vertrek elke

maandag of woensdag. Inl. TOUR INFO BURO HOLTEN,
tel. 05483-61242 of 65007.

fr^GEZBVS *^Zaterdag: \M__i)
♦ Ontvangst door Pardoes, (A/J^T^

een Lakei en een Prinses. &^M£Ï§_y
♦ Bezoek aan het Bakkerij Museum. (SSÖ
♦ Sfeervol diner met life entertainment. *<_JJ
♦ Speciaal programma voor

de kinderen. /___^jlf^&
♦ Wegdromen in een luxueuze (o^Ê\\jC

kamer van het hotel.

Zondag: fe___g^ —
♦ Een vorstelijk ontbijt. /WVM♦ Per huifkar door de omgeving

met een stop voor de lunch.

Als Pardoes u uitzwaait, heeft uw \^/fT9v\gezin een onvergetelijk weekend l^mr_il^\J*fi. >$.
achter de rug. n Éëmi^mP^fii
Prijs vanaf’ 180.- p.p.*
Kinderen 0 jaargratis 0^Kinderen 1 t/m 3 jaar’ 45.- p.p. fcf^ppT^C
Kinderen 4 t/m 12 jaar’ 128.50P-P-^tet/j/L o^
Aanbieding geldig van 5-11-94 tot 9-4-95 *W_w)
m.u.v. 24 / 25/ 31 december en 1 januari.

*Ob.v. 4 volwassenen

IgPteÉÉig Ixotel
~~ KA A T S H E U V E L____Z_ S

Informeer bij receptie: tel. 04167 - 82000
of via Postbus 18, 5170 AAKaatsheuvel.

GRATISPRIJSOPGAVE met evt. aanvullende informatie
bel: 072-196596 of fax: 072 -196484

HOTEL WESTDUIN ****Westduin 1, 4371 PE Koudekerke (Vlissingen)

Het is NU de hoogste tijd om uw
kerst- of sylvesterarrangement aan

zee te reserveren! Als u nu belt,
heeft u morgen alle info in huis.

kampeerauto's, caravans en St. Jobserstr.
voortenten, kampeerartikelen, 5102 Wiirselen
scheepsaccessoires, verhuur van campers, Gewerbegebiet
doorlopendaanbiedingen van Aachener Kreuz
gebruikte caravans 0949 2405 92902

V m Ik I*I'3i It*l I t_
INDIVIDUEEL 24 DAAGSE REIS

Kris Kras over JAVAen BALI met privé vervoer in
gids/chauff/begeleider. v.a. ’ 2695,- p.p. min. 2 per]

4 pers. / 2295,- p.p. Incl. vliegreis, minibusen cha
Geen beperkingen. AANBIEDING v. 15/10t/m 10/12'

15/1 t/m 30/6/1995. Dagelijks video/info TOUR iNf
BURO, Dorpsstr 44 Holten (ov) Tel: 05483-61242 offj

1

Vietnam 30 dgn. ’ 3395,-
Eigen bus, desk.reisleiding

kl. groep, Sing. Airlines
ARCADIA 072-200872 SGR.

Genietmee op onze aK
rondreis door het *Oosten. We bezoeken
fabelachtige licht- en
tershow in Singapore,
zen per speedboot nas
matra waar we de
woudnatuur op alle m
lijke manieren explort
We gaan op jachtmetv
delijke Indonesiërs, e'
kijken hun bijna vr<
Buil Fights. We maken
nis met de werpnetvü
van het Singkarak-me<
ondergaan een oudei
se gezelligheid op
marktjes. De reissom i
vergelijkbaar laag
’2085,- mcl. KLM vli«
tour, Nederlanse ré
ding, alle vervoer per
boot en bus, en alle 1*
overnachtingen.
CHARACTER voor de
der: 030-292474.

Reisinformatie uitdeeerste hand, want wekomen er
vandaan! AUSTRALIë of NIEUW-ZEELANDvana'

/ 2905,- mcl. vluchten, 10 dgn auto en 7 nachten mo
In Australië ook 2 binn. vluchten mogelijk. Barron 4

Keijzer Travel 010-4780000/020-6258600. Lid SGP

Aktieve rondreis Marokko 22 dgn. ’ 1895,-mcl
vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata

v.a. 8-4-1995. Folder? Djoser 071-126400Lid SGP

Aktieve rondreis Syrië/Jordanië 20 dgn. ’ 2195,- 1
mcl. vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. (extra) I

vertrekdata. Folder? Djoser 071-126400Lid SGR. I

'Rondreis: MEXICO-Guatemala-Belize. 23/30 dgn

’ 2995,-Uitgebreide folderDISCOVER: 020-6854506i
COSTA RICA, schitterende 9 daagse rondreis i
vlucht en hotels v.a. / 1899,- verlenging aan de Pac
coast mogelijk. Info GoGo TOURS: 010-4142599 anvrJ

ISLA MARGARITA, schitterend eiland voor de kust*
Venezuela. Vlucht inclusief hotel (9 dgn.) vanaf/ 12*
verlenging mogelijk. Boeienderondreis doorVenez'

vanaf / 2469,-.Belt uvoor informatie GoGo TOUR!
010 - 4142599 ANVR/SGR.

Wegens annulering 9-30 jan. 1995 luxe suite (4 per:
SEAPORT VILLAGE - ARUBA: 3 zwemb., zandstrand

Slechts ’ 3000,- p.p. mcl. vlucht. Tel. 02260-12943

I

! Ontstress
J in Oostenrijk.
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| Zoek je de uitdaging? Haal je hart
I op inOostenrijk. Ontspan. Met zon
I snowboard bijvoorbeeld. Daar zijn

maar twee dingen voor nodig. Een
I beetje lef en een Oostenrijkse hel-

i ling. De rest komt vanzelf. En er is
| keuze genoeg. Tot en met het après-
I ski. Oostenrijk. Daar woont de

' Gemütlichkeit. Daar heeft iedereen
het naar zn zin. Oostenrijk. Witter

I kan 't niet. Welkom aan boord van
I At/sTRiAM^/^^/A^j^enpp^-fyrolean

J■ Ik wil meer informatie.

' Stuur mij het "Oostenrijk wintermagazine".

i Naam:

' Adres:

| Postcode: Plaats:

I Bon opsturen in envelop zonder postzegel aan:. Oostenrijks Toeristenburo.
I Antwoordnummer 7754, 1000 RA Amsterdam.

ÊÊ ."'■' ®

| Servus in Oostenrijk
ll _.2 ,„ _„.
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alreep
ONS-trainer Mick Vliegen is te-

vreden over 'de oudjes', die pas op
de valreep overschrijving hadden
aangevraagd. Volgens de RKONS-
coach deed zich na het vertrek van
Tonio Handels een spitsprobleem
voor. Vliegen: „Ik had alleen Irio
Lagarde en Ralph Bosch nog over.
Verder waren we op zoek naar een
spelbepalende middenvelder." In
Patrick Wijnhoven, Robert de Meij
en Glenn Goulding had Vliegen een
aantal serieuze kandidaten. Maar
de een na de ander liet het afweten.
„Eind mei was ik bij Heilust-FC
Gracht. En van het een kwam het
ander, mede ook omdat beidenzwa-
gers van elkaarzijn."

Theo Lurken werkt volgens Vliegen
erg hard, maar komt volgens hem
net iets tekort: „Hij heeft-z'n doel-
puntjes meegepikt en dat waren wel
heel belangrijke. Maar Theo is een
rommelaar en die heb je soms heel
hard nodig."

Na vijf jaarin devierde klasse en in
de afdeling Limburg te hebben ge-
speeld, nam ook Pablo Huth de
RKONS-uitdaging aan. „Toch wel
een hele overgang," bekent Huth.
Pablo, die op 14-jarige leeftijd op
de heilige grond van Wembley als
beste schutter vanaf elfmeter uit de
bus kwam, is hierdoor in feite zijn

hele voetballoopbaan erfelijk belast
geweest. Overal werd hij als het ta-
lent beschouwd, maar ; nimmer
slaagde hij erin dat waar te maken.

" Pablo Huth (links) en
Theo Lurken zijn nog
lang niet uitgevoetbald.

Foto: FRANS RADE

Conflict
Daarnaast was hij ook een enfant
terrible. „Nu niet meer. Ik word bij
RKONS als een van de vijftien be-
schouwd. Niet als Pablo Huth, die
lastige jongen." Toch heeft Huth
het dit seizoen al aan de stok met de
arbitrage gehad. Het conflict met
arbiter Vaes in het allereerste duel
tegen Almania leverde hem een
schorsing van twee wedstrijden op.

„Gewoon een lachertje," aldus
Huth. „En dat was ook de mening
van iedereen bij Almania. Men moet
mij blijkbaar gewoon hebben."

Huth heeft er heel wat voor moeten
doen om weer voor het eersteklasse-
werk te worden klaargestoomd. „Ik
was al eerder met de training be-
gonnen en ben daarnaast ook nog
eens acht kilo afgevallen. Dat moet
je er dan maar voor over hebben."
Mick Vliegen ziet in hem de man die
de lijnen moet uitzetten: „Maar je
kunt Pablo op iedere willekeurige
plaats in het elftal neerzetten. Ook
daar functioneert hij."

FC Gulpen leeft op onder nieuwe oefenmeester
Bert Wassen, laatbloeier

Van onze correspondent
k. HENKSPORKEN

~Lp£N - In de vierde klasse
bezet FC Gulpen na zeven

met elf punten de
J*ede plaats op de ranglijst.
J 1droomstart, zeker wan-
eir, je de voorgaande jaren
3kt. „Dat is waar, maar
ij. ook een droomstart voor
;*' interrumpeert trainer
let assen- Een opmerking
r dubbele betekenis, want
bfSsen beleeft dit seizoen zijn
JDuut als hoofdtrainer en dat
r *5-jarige leeftijd.

Peh eerste °°g een vreemde zaak.
Ln blijkt het niet vreemd te zijn
L hiJ zolang heeft gewacht. „Ik

eerder nooit de behoefte gehad
Leerste man te zijn. Die drang
| l Pas sinds anderhalf jaar."
Kh
KM en en get°gen in Rimburg
V £ hij lid van de dorpsclub. Met
L stond hij in het eerste, op zijn
L^twintigste verhuisde hij voor
L J?ar naar SVN, waarna hij en-

voor Waubach uitkwam,
t^pigens keerde hij terug bij
:"ourg Waar hij in 1985 afscheid
r ° van de actieve wedstrijdsport.

(4Ssen: -De rol in de voetballerij
He, daarmee uitgespeeld.' Maar
L kerkte ik dat ik met jeugdzou
Kifk Werken- Daar nad men biJ
kpi n' waar mi Jn twee zoons
k^den, oor naar. Dus werd ik
f sdleider. In 1986 werd ik door

trainer Theo Caenen gevraagd om
hem te assisteren bij de senioren. Ik
heb toen toegezegd, maar het beviel
me eigenlijk niet best. Waarschijn-
lijk omdat ik als een vreemdeling

midden in het seizoen erin rolde.

Maar belofte maakt schuld, dus
deed ik mijn best."
Wassen bleef ook na afloop van dat

seizoen in dienst van Waubach.
„Zes schitterende jarenzouden vol-
gen en dat dank zij Wim Vrösch. Hij
had Theo Caenen opgevolgd en be-
trok mij volledig bij de zaak. Het

was gewoon heerlijk om onder hem
te werken. Die man is zó bezeten
van de voetbalsport. En hij weet het
ook nog over te brengen op ande-
ren. Van hem heb ik erg veel ge-
leerd. Vandaar dat ik pas laat de
behoefte kreeg om ergens zelf de
kar te trekken."

Dit seizoen ondergaat hij dus zijn
vuurdoop bij FC Gulpen. Waarom
daar? „In het eerste gesprek sprak
het bestuur duidelijk uit, dat het op
zoek Was naar een fanatiekeling,
die zich ook daadwerkelijk met de
jeugd wilde bemoeien. Dat sprak
me aan, want het werken met junio-
ren zie ik nog altijd als het meest
dankbare. Je hoort veel zeggen dat
de jeugd een slechte mentaliteit
heeft. Ik geloof daar niet in. Als je
er in slaagt het interessant te ma-
ken, willen de jongerenwel degelijk
presteren, althans de meesten. Je
moet talentvolle jongens van zes-
tien of zeventien jaar ook voor de
leeuwen durven te gooien. Laat ze
niet in de wachtkamer zitten, want
dan worden ze ongeduldig en
gooien ze de kont tegen de krib."

Wassen geeft bij zijn huidige werk-
gever de jeugd ook voorrang. Dave
Kostons, Jorma Bindels, Patrick
Engels en Patrick Caenen zijn door
hem bij de selectie gehaald en wor-
den voorbereid op een basisplaats.
„Als die knapen blijven vooruit-
gaan, groeien ze binnen een jaaruit
tot echte eerste-elftalspelers".

De resultaten zijn dus prima tot nu
toe. Wassen is dan ook tevreden
maar ziet nog tekortkomingen.
„Het verzorgen van de opbouw van
achteruit moet veel beter worden.

We bedienen ons veel te vaak van
lange halen. Hieraan wordt hard
gewerkt. Het is alleen jammer dat
die arbeid verricht moet worden op
een trainingsveld dat je nauwelijks
een veld mag noemen. Verschrikke-
lijk. Gelukkig heeft de burgemees-
ter zich persoonlijk op de hoogte
gesteld van de toestand en beloofd
en dat er snel iets zal gebeuren."

" Bert Wassen (links) doceert de jeugdigen Jorma Bindels, Dave Kostons, Patrick Caenen
(v.1.n.r.) Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Quick'08 werkt in alle stilteVan onze correspondent

- Het voetballevenvan
- ïe Geleense tweedeklasser
L Quick'oB speelt zich dit seizoen

enigszins anoniem af. Er zijnpen buitengewone uitschieters
dat is het klimaat waarin de

püb dit jaar het liefst zou gedi-.

'en. Twee seizoenen geleden de-
gradeerde Quick naar de derde
F»asse. lets dataan het einde vanet afgelopen seizoen, via de na-
ornpetitie, weer ongedaan werd

«fniaakt. De schrik zit er bij de
jf.eleense club echter wel dege-

in en men is geneigd om eer-

der naar beneden dan naar bo-
ven te kijken.

Trainer Ed Hendriks, het is zijn
eerste seizoen bij Quick'oB, zet
de zaken op een rijtje. „Als jevia
een strafschop van de derde
klasse naar de tweede klasse
promoveert, is dat natuurlijk
niet echt overtuigend. Toch
meen ik, dat in ieder geval klas-
sebehoud mogelijk moet zijn en

wellicht nog meer, als de vele
blessures zijn hersteld."
De Geleense club heeft dit sei-
zoen met veel blessures te kam-
pen. Na de tweede wedstrijd
moest Richard Maassen al defi-
nitief afhaken. De hele voorhoe-
de zit in de lappenmand. Ger
Rademakers sukkelt met een en-
kelblessure, Martin Franssen
heeft een nekhernia, terwijl Rob
Schobbers een knieblessure

heeft. Bovendien krijgt Quick nu
ook nog eens de rekening van di-
verse gele kaarten gepresen-
teerd. Hendriks: „Door al die
zaken speel je voortdurend in
wisselende samenstellingen. De
vervangers doen het zeker niet
slecht, maar het is toch voortdu-
rend bijstellen."

De man met het meeste vertrou-
wen in de club is ongetwijfeld

bestuurslid Haemers. Hij wijst
op het voetbalontwikkelingsplan
dat een commissie, onder leiding
van ex-secretaris Peter Hovens,
heeft opgesteld. Haemers: „Als
ik nu naar het basisteam kijk,
staan daar toch al een stuk of ze-
ven eigen jeugdledenin. Daarbij
wil ik bovendien aanstippen dat
we nog wat uitstekende jongeren
achter de hand hebben. Quick'oB
staat er beslist goed voor. Er zijn
natuurlijk clubs in Geleen die
het qua prestatie beter doen dan
wij, maar met het oog op de toe-
komst, staan wij er het best
voor."

sport
Huth en Lurken willen nog één keer vlammen

Oudjes met pit
„ Van onze correspondent

«1

'^DGRAAF ... Vorig sei-
?} zwalkte eersteklasser,ONS naar het einde van de
iPPetitie. 'Dat mooit meer'.^t men gedacht hebben bij
gi Schaesbergse vereniging,
.^daar dat versterkingeni^den aangetrokken. Waarlere clubs spelers die bij

betaald voetbal buiten de
Jt dreigen te vallen trachten
P %en, gooit RKONS het
(r* een andere boeg. Opval-
jW genoeg staan op het lijst-
ten nieuwkomers twee der-
a-plussers. 'Eeuwig talent'
J?lo Huth (32) kwam van af-
Rgsclub Waubachse Boys

Theo Lurken (33) verliet
rdeklasser Heilust.
n
I? Lurken was verrast dat
WNS hem benaderde. Maar Lur-■ nam de uitdaging aan. „Ik wil-
let nog een keer proberen. Men'
ttt je natuurlijk niet vragen als je
is beheerst. Toch wel vreemd,
|]e op deze ieeftijd nog gewildx- Maar dat komt ook nog, om-
]de jeugd het op dit moment laat
?eten. En als ik terugkijk, is hetpu toe best aardig gelukt."
L
PNS speelde zes duels, behaalde
j n̂ punten en staat samen met
Pen RKVCL op de eerste plaats,
j.r kgt een gebrek aan impro-
ftiviteit aan de dag. Anders valt
Iten minste niet te verklaren dat
(ploeg pas zeven keer scoorde.'
ffcen nam er daar twee van voor
?rekening. Ook hij vindt dat erg
n}S- „Kansen worden niet be-

'' is Lurkens nuchtere constate-
p- En dat terwijl hij er vorig sei-

heel wat inschopte, net als
leie jaren geleden bij Waubach
? hij 16 keer scoorde. „Maar in
hoofdklasse lukte het ineens niet

amateursRedactie: ArnoRömgens ZOterdog

John Bartels, de
clown van Eijsden

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

EIJSDEN ... John Bartels, de 27-ja-
rige rechtsback van eersteklasser
Eijsden, is niet op zijn mondje ge-
vallen. Zijn gevatheid is groot. Toch
raakt hij even van zijn a propos als
hij geconfronteerd wordt met het
feit dat hij dit seizoen liefst vier
keer het LD-sterrenteam haalde.
„Een beetje overdreven," zegt hij
met een verlegen glimlachje. „Ik
ben weliswaar goed bezig. Maar
toch. Soms kom ik met een ontevre-
den gevoel van het veld en dankrijg
ik de dag daarop in de krant toch
een goed punt. Ik ontken niet, dat ik
dat toch wel leuk vind."

Succes heeft natuurlijk zijn prijs.
Dat merkt JohnBartels dan ook bij
de volgende training. „De medespe-
lers gaan mij steevast dollen. Ik
krijg een aantal opmerkingen te
verwerken zoals: 'Heb je iemand bij
de krant die je betaalt, om in het
sterrenelftal te komen?' Ze doen
maar, ik pak ze wel terug."
Trainer Jean Beijers hoort het la-

chend aan. Hij is in zijn sas met|S|
Bartels. Beijers: „Hij is de cloww^
van de groep. Een speler die heel I
belangrijk is voor de sfeer," zegt de
man die, samen met Harry Snee-
pers, aan de eindjes bij Eijsden
trekt.

John Bartels is aan zijn tweede sei-
zoen bij Eijsden bezig. Verledei^jaar stapte hij over van SVME. BJjfii
tels: „Ik ben naar Eijsden overge-
stapt, omdat ik het ook eens op
hoger niveau wilde proberen.
SVME had alleen de potentie in
zich om een derdeklasser te zijn. Ik
wist dat ik heel wat werk moest
verrichten om bij Eijsden te slagen.
Ik denk dat het redelijk is gelukt.!'
-
De bevestiging komt opnieuw van
Beijers. „Hij zat het eerste jaar in-
derdaad tegen het eerste elftal aan.

Ik ben nu zelfs ook enigszins verrast
door zijn sterk optreden. Maar hij
verdient het zonder meer, alleen al ~om zijn groot doorzettingsvermo- )
gen. Hij heeft iets wat uitstekend
bij Eijsden past, namelijk snajjjh
heid." W

Schinveld oogst complimenten doch geenpunten

Sjef Derks hoopt
op betere tijden

Van onze correspondent
HENNIE INGENBLEEK

SCHINVELD - Op een druilerige
herfstavond werkt de Schinveld-
selectie een trainingspartij af met
een gedrevenheid die bij menige
profclub niet zal misstaan. Met een
aanstekelijk werkend enthousiasme
geeft trainer Sjef Derks aanwijzin-
gen; corrigeert en stimuleert de oe-
fenmeester zijn pupillen. Tussen
zijn spelers voelt Derks zich als een
vis in het water.

Het enthousiasme wordt vooralsnog
niet vertaald in zichtbaar resultaat,
want met vier punten uit zeven
wedstrijden bezet Schinveld de
laatste plaats in de vierdeklasse D.

Ondanks het feit dat de Schinveld-
motor momenteel hapert, blikt
Derks optimistisch in de toekomst.
„De doelstelling blijft op zn minst
het behalen van een periodetitel,"
klinkt het strijdbaar uit de mond
van de oefenmeester.

De 41-jarige Brunssumse gemeen-
teambtenaar was als speler hoofd-
zakelijk actief bij Limburgia. In
1976 behaalde hij met die ploeg het
landskampioenschap bij de zonda-
gamateurs. Een onmiskenbaar
hoogtepunt en een schitterende tijd.

Moeiteloos komen de herinneringen
boven aan trainer Coy Koopal, de
levensgevaarlijke spits Willy Coo-
len en Jos Goldschmitz als rots in
de verdediging. De duizenden toe-
schouwers, die toen het knusse
sportpark aan de Venweg omzoom-
den, spreken nog altijd tot zijn ver-
beelding. Na het beëindigen van
zijn actieve carrière konden achter-
eenvolgens Limburgia (hulptrai-
ner), Schuttersveld, Kolonia en De

Leeuw profiteren van Derks' kwali-
teiten als oefenmeester. Bij de aan-
vang van dit seizoen nam hij na een
jaarbewust zonder club te zijn ge-
weest de technische leiding bij
Schinveld over van Willy Bruis.
„Het vorige seizoen heb ik meer tijd
aan mijn gezin besteed, waardoor
het niet verantwoord was daarnaast
ook nog een club te trainen," aldus
Derks, die in de aanvangsfase van
de lopende competitie met de nodi-
ge tegenslag werd geconfronteerd.
Zo moest libero Harald Houben na
twee speeldagen afhaken met een
ernstige voetblessure. Operatief in-
grijpen bleek noodzakelijk.

Na een zes weken durende afwezig-
heid hoopt Houben zondag tegen
Adveo zijn rentree te maken. On-
danks de moeizame start ziet Hou-
ben het verdere verloop van de
competitie met vertrouwen tege-
moet. Hij: „De competitie gaat over
tweeëntwintig wedstrijden. Nu gaat
het tijdelijk wat minder, maar ons
spel zal in de toekomst resultaten,
duspunten gaan opleveren."

Elftalleider Huub Reubzaet valt
hem bij: „Wij krijgen overal com-
plimenten vanwege het verzorgde
spel. Tegen Kluis, DVO en Caesar
incasseerden we bovendien door en-
kele ongelukkige momenten in onze
verdediging in de laatste tien minu-
ten een aantal tegendoelpunten. Als
het geluk ons in de komende weken
een beetje gunstig gezind is, zal de
rode lantaarn weldra worden afge-
staan."
Het woord 'degradatie' wil Sjef
Derks dan ook helemaal niet horen.
„Dit Schinveld heeft kwaliteit ge-
noeg om een rol van betekenis in de
vierde klasse te spelen, waarbij het
behalen van een periodetitel het
doel is," besluit de Schinveld-trai-
ner.

amateurs op zondag
Hoofdklasse C
EHC/Norad-Baronie
DBS-Panningen
Wilhelmina-Longa
Lindenheuvel-Meerssen
Venray-Halsteren
RFC-Geldrop
Deurne-WVO

Eerste klasse F
Chevremont-Almania
Limburgia-SVN
Waubach-Eijsden
RKONS-Someren
Vinkenslag-Volharding
RKVCL-SCG

Tweede klasse A
MKC-Standaard
Heerlen-Heer
Kolonia-Schuttersveld
Polaris-Miranda
Mheerder Boys-RKWL

Tweede klase B
Veritas-Reuver
Belfeldia-EVV
Rios'3l-GSV'2B
Sittard-Quiek'oB
De Ster-FCV
Wittenhorst-Blerick

Derde klasse A
RVU-Holtum
Amicitas-Born
Scharn-Willem I
Buehten-Berg'2B
Bunde-SV Slenaken
SC Caberg-Haslou

Derde klasse B
Bekkerveld-RKBSV
Coriovallum-Vaesrade

Minor-Heerlen Sport
Simpelveld-Hoensbroek
SVM-VKC
Voerendaal-NEC'92

Derde klasse C
DESM-EMS
Heidebloem-Haelen
Heiden-RKMSV
Megacles-IVS
Roosteren-FC Oda
Merefeldia-Victoria

Derde klasse D
KVC-Venlosche B.
SC Irene-SV Meerlo
Egchel-rVO
VW'O3-RKDEV
SVEB-Meterik
Wanssum-Montagnards

Vierde klasse A
Vilt-De Heeg
SVME-RKASV
White Star-Walram
RKHSV-St. Pieter
Leonidas-Rapid
SC WW'2B-SV Hulsberg

Vierde klasse B
Lemirsia-Sportclub '25
Keer-Partij
Zwart Wit'l9-Vijlen
RKSVB-SV Nijswiller
Geertruidse 8.-Gulpen
SCKR-Banholtia
Vierde klasse C
FC Gracht-Laura
Kakertse 8.-Abdissen-
bosch
Centrum Bovs-KEV
Hopel-RKHBS

Heksenberg-Mariarade
RKTSV-Heilust

Vierde klasse D
Kluis-Passart
Caesar-Schimmert
Spaubeek-Langeberg
Adveo-Schinveld
Sweikhuizer Boys-San
derbout
DVO-RKDFC
Vierde klasse E
Armada-Stevensweert
JulianaK-Susteren
Susterse Boys-SVH'39
Urmondia-fhorn
Obbicht-RKSW
RKSVW-SVE
Vierde klasse F
Crescentia-Swift'36
Heel-KOC
Leveroy-RKVB
RKAVC-Brevendia
RKESV-Eindse Boys
RKSVO-Moesel

Vierde klasse G
Koningslust-MVC'I9
Baarlo-HBSV
Bevo-Tiglieja
Grashoek-Venlo
Quick Boys'3l-Swalmen
RKSVN-Roggel

Vierde klasse H
GFC'33-Vitesse '08
RKDSO-Leunen
HRC'27-Sparta'lB
Achates-Resia'42
SSS'IB-Melderslo
Ysselsteyn-EWC'46
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Beschermd
Luchthavens, hotelkamers en ten-
nisbanen. Proftennissers vertoe-
ven doorgaans in een beschermde
omgeving. Een cocon, die echter
niet is weggelegdvoor de jeugd en
talenten die nog een vaste plaats
in de mondiale top moeten ver-
werven. De organisatie van de Sa-

i

tellites en Challengers, de opstap-
jes naar het Grand Prix-circus,
laat regelmatig te wensen over.
„Het eten is soms goed en soms
bar slecht. Daarom ben ik ook tel-
kens weer blij als ik naar huis
kan."
Al verloopt dat laatste ook niet al-
tijd vlekkeloos. Zo bleek op het
vliegveld in Lima. Bij de laatste
douanecontrole bleek dat de gel-
digheidsduur van het visum in het
paspoort van Schalken was verlo-
pen. In plaats van vijf dagen had
Schalken tien dagen in het land
doorgebracht. Reden dus om de
jonge tennisser aan te houden.
„Toen ik de ambassade belde
bleek dat ik niet eens een visum
nodig had." Maar de ellende was
nog niet voorbij. „Ik mocht niet
weg. Er moest nog wat geregeld
worden." Uiteindelijk stopte
Schalken een vriendelijke
douane-beambte tachtig dollar
toe, zodat hij op het laatste nip-
pertje alsnog aan boord mocht.

De duels op het rode gravel zijn
vaak pittig en doen nog wel eens
wat stof opwaaien. Letterlijk en
figuurlijk. „Het is een overle-
vingsstrijd. leder vecht voor zich-
zelf en wil dat moeras van Satelli-
tes en Challengers zo snel moge-
lijk verlaten." Intimidatie in het
circuit is niet vreemd. Soms wordt
er op de baan wel eens een hartig
woordje gewisseld. Een enkele
keer gaat er ook iemand over de
schreef. „Het zijn meestal de min-
dere tennissers die heel dik doen.
Ik probeer altijd zo netjes en be-
leefd mogelijk te blijven."

Nuchter, zelfverzekerd en vastbe-
raden om de top te bereiken. Sjeng
Schalken is niet gauw van zijn a
propos te brengen. Hij is boven-
dien nog te zeer met zijn eigen
spelletje bezig. Het perfectioneren

van zijn service bijvoorbeeld.
„Ontspanning is heel voornaam.
Óp kracht spelen kost veel meer
moeite. Bovendien ben je dan
sneller geïrriteerd."
Schalken boerde goed en schreef
zelfs een toernooi in Equador bij
op zijn conduitestaat. Het leverde
hem de nodige punten voor de
ATP-spaarkaart op. Maar de
strijd gaat door. „Als je slecht
speelt ben je weer een nobody."
Niettemin beschouwt hij zijn eer-
ste Challenger-toernooizege als
een doorbraak. De poort naar de
top staat wijd open. „Het is in elk
geval zo dat niet veel leeftijdgeno-
ten mij makkelijk wegslaan. Zij

zullen weten dat ik een bal kan
raken."

" Sjeng Schalken: 'Op een goede dag kan ik ook spelers uit de top-100 aan." Foto: drieslinssen

Consistentie
Een beter seizoen kan Schalken
zich eigenlijk niet wensen. „Voor-
dat ik het in de gaten had stond ik
in de top-200. Een rare gewaar-
wording. Vooral op gravel heb ik
lekker gespeeld en veel gewonnen
van jongensdie op de 100ste tot de
130ste plaats staan. Ik denk dat ik
op een goede dag ook spelers uit
de top-100 aankan. Het verschil
tussen hen en mij is consistentie.
Routine, ervaring en finesses ge-
ven in de top de doorslag. Een

kwestie van hardblijven trainen
Sjeng Schalken stijgt langzaam
maar gestaag op de wereldrang-
lijst. „Dat geeft zelfvertrouwen.
Bovendien heb ik dit jaar van
Steeb en Vacek gewonnen." Maar
de weg is nog lang. Schalken
noemt het investeren. „Net als
Jacco Eltingh. Die staat hoog op
de ranking en investeert ook nog
steeds. Je hebt immers een doel
voor ogen. De top-tien. Op termijn
dan," aldus Schalken, die interna-
tionaal de aandacht op zich ves-
tigde met de jeugdtitel tijdens de
US-open.
Het Grote Geld moet hij nog gaan
verdienen. „Misschien over drie,

vier jaar.Als ik 21 ben en dan een
echte doorbraak hoop te forceren.
Nu kan ik nog maar net rondko-
men. Een trainer moet ik boven-
dien uit eigen beurs betalen. Er zit
veel geld in het tennis, maar dat is
alleen voor de echte elite wegge-
legd. Detop-50."

Mogelijk dat er in Antwerpen op
een mooie premie gejaagd kan
worden, maar dan moeten wel
eerst de kwalificaties overleefd
worden. „Het ECC-toernooi wordt
heel zwaar. Daar komt echt de
creme-de-la-creme. Doordringen
tot het hoofdschema zou natuur-
lijk een fantastische zaak zijn."

Sjeng Schalken wordt lan|«
volwassen in het bikkelhard
niscircuit. Speltechnisch en .
taal. Hij heeft het pantsö
verlegenheid volledig van zi
gegooid. „Je maakt een I
door en wordt zelfstandig I
denk niet over alles na el I
geen zeikerdje. Ik geloof in rt (
ben nuchter en probeer ml
zo scherp mogelijk te blijven
trainers helpen mij dJ
Willem Jan van Hulst bei
mij veelal in het buitenland
ik in de buurt dan train ik ij
kenswaard bij Henk van Hul
Schalken is gretig en moet
worden afgeremd. Daarom &
hij ook zogenaamde training
zes in. Drie tot zeven uur "per dag. Conditietraining, 'training en voetbalspelletjes
vendien wordt het slagenrep
re nog eens onder de loep I
men. „Neem bijvoorbeeldAl9
heb heel lang op gravel geS
en moet dan opeens indoor <Ü
waanzinnig snel tapijt. Dan "geen schijn van kans, omd
niet meer gewend ben om sel
volley te spelen."

Een verwoestende service el
striemde forehand. Daar di
Schalken nog van. Qua v0werk, anticipatievermogen
mentaliteit is hij dit jaar
vooruit gegaan. De immer
zuchtige Limburger hoopt
dit seizoen nog enkele kerel)
te profiteren. België, Arrrf
Mexico, Brazilië. De agenf
volgeboekt. Volgend jaar vvi
wat vaker proeven van het I
werk: de vier Grand Slanv'
nooien.

Geleidelijk naar de top sW
Dat is het doel dat Sjeng ScW
voor ogen heeft. „Het is een
proces. Je moet constant bij I
blijven." Toptennis vereist ]
dige overgave en inzet. „Ma'
moet ook de realiteit niet vi'
oog verliezen. Daarom den
nog regelmatig aan die kro1
wijken in Zuid-Amerika el
armoede. En dan besef ik d*
eigenlijk in een paradijs leef.'
nen of verliezen, dat is dan'
maal niet meer belangrijk."

Survival
Wat heeft deMarathon van New Vork wat
andere marathons niet hebben? Je moeide
klassieker in de Big Apple hebben gelopen om
het antwoord tekunnen geven. Is het dat
aanstekelijke enthousiasme van de Amerikanen,
die zelfs voor de grootste 'slak' nog positieve
reacties over hebben? Is het demetropool zelf
met de indrukwekkende torenhoge gebouwen? Is
er iets mooiers dan lopen op de First Avenue en
finishen in Central Park?

De Marathon van New Vork is razend populair
bij Oranjegezinde en bekende Nederlanders, dus
ookbij GenieKnetemann. Niet dat hij zo verzot
is op het hardlopen. Integendeel, hij heeft er een
gloeiende hekel aan. „Maar ja, zo gaat het. Je
hebt er vier uur pijn lijden voor over om het
geestelijke genot te kunnen ondergaanvan het
halen van definishstreep. Het is de uitdaging,
een soort survival of the fittest."

Hekel
Gerrie Knetemann heeft een
'bloedhekel aan hardlopen. Toch
is volgend jaar de Marathon van
Amsterdam aan de beurt. Lopen
in de Jan van Galenstraat, in de
buurt waar hij is opgegroeid. Een
daarna misschienPeking, Londen,
Berlijn of Parijs. Lijkt hem fan-
tastisch. Meteen een vakantie er
aan vastkoppelen, samen met Gré,
die meer plezier aan het lopen be-
leeft dan Gerrie zelf. Toch lichthij
de hielen niet zomaar. „Als
iemand voor mij loopt, wil ik hem
niet uit het oog verliezen."
De sfeer bij het lopen is ook heel
anders dan bij het wielrennen.
„Het is een meer sociaal gebeuren,
gemoedelijker, vriendschappelij-
ker. Als wielrenner moest je pijn
lijden. Bij het hardlopen kun je
zelf je grens bepalen."

Hij weet nog goed hoe het hem in
zijn eerste Marathon van New
Vork verging. „Ik kwam uitge-
wrongen over de finish. Kapot

was ik, maar het was toch een
prachtige ervaring. Amerikanen
die je aanmoedigen. Nederland,
pffft... Wat krijg jehier voor reac-
ties? 'Zeg Gerrie, dit is toch wat
anders dan fietsen, hé. Waarom
kunnen sommige mensen toch
geen waardering opbrengen voor
wat je doet? Amerikanen zijn wat
datbetreft een stuk positiever." '

# Voor Gerrie Knetemann, hier nog in wielerkringen, is het hardlopen een soort vervanging van hetfietsen. Foto: COR vos

Ervaring
New Vork is een fantastische er-

varing. „Indrukwekkend, je krijgt
een stijve nek van het omhoogkij-
ken. Indrukwekkend. Drie jaar
geleden heb ik de Marathon van
New Vork helaas moeten laten
schieten door een enkelblessure.
Ik was blij dat ik er weer bij was.
De 'fun after the race', dat is het."

Knetemann zoekt niet echt de el-
lende op. „Ik veronderstel dat
iedereen die loopt, dat min o£
meer onbewust doet om zichzelf

tegen te komen. Toen ik voor de
eerste keer over de finish kwam in
New Vork, had ik overal kippevel.
Van de emoties. Het was een ge-
voel van 'dat hebben we samen
met zijn allen gedaan. Je voelt de
saamhorigheid op dat moment.

Dat zijn dan de hoogtepunten in je
leven. Als je geen dieptepunten
kent, kom je die hoogtepunten ook
niet tegen. Ik heb medelijden met
al die mensen die na hun veertig-
ste maar wat voortdobberen. Een

leven zonder hoogte- of diepte-
punten lijkt mij het ergste wat er
is."

Hij is niet verslaafd aan lopen. „Ik
doe het doelgericht voor de mara-
thon. Ik zou me ook kunnen voor-
stellen dat ik naar de Himalaya
ga, bergen beklimmen, bewegen,
iets doen. Nu is het New Vork, de
marathon. Hardlopen is voor mij
een soort vervanging van het fiet-
sen."

Daardoor is het 'zwarte gat
hem voorbijgegaan. Zijn ba'
doet het nog altijd goed. ~A»
al aan de spreekbeurten d^voor bedrijven houd, kan ik
riant schoorsteentje laten roK
grinnikt hij in zijn fraaie W
low in Krommenie. „En sinds
ben ik mede-eigenaar van
aantal horecazaken."

sport
Sjeng Schalken voelt zich bevoorrecht alsproftennisser

Leven in het paradijs
AKEN/ANTWERPEN - Gewond verliet hij het
strijdperk inAken, maar geveld is hij beslist nog
niet. De 18-jarige Sjeng Schalken stort zich na
de vlotte eliminatie in de domstad vandaag weer
vol overgave op het nieuwe avontuur. De
kwalificaties van het ECC in Antwerpen. De
oogverblindende diamant in het tenniscircuit.
Gedoteerd met een wanstaltig geldbedrag (bijna
2 miljoen dollar) en gelardeerdmet veel pracht
en praal. Een waar eldorado voor de huidige
nummer 196 op de wereldranglijst. „Als ik me
daarvoorkwalificeer, dan voel ik me als een god.
Zekerweten."

Van de hel in de hemel. Enkele
weken geleden nog maar werd
tennisglobetrotter Sjeng Schalken
bevangen door een hevig gevoel
van afschuw. In zijn jacht op
ATP-punten zag de Limburger in
zijn toernee kriskras doorLatijns-
Amerika de schaduwzijden van
het leven. Armoede en criminali-
teit, viezigheid en vervuiling, cor-
ruptie en zwarte handel. De slums
en getto's lieten een onuitwisbare
indruk achter. „Toen pas reali-
seerde ik me dat we in Europa in
een paradijs leven."
De sociaal bewogen Sjeng Schal-
ken is begaan met het lot van de
krotbewoners. „Ik heb een diep
respect voor die mensen." Hij
voelt zich geprivilegieerd, bevoor-
recht. Maar tevens ook bedreigd.
„Als proftennisser word je in de
watten gelegd en verblijf je in een
vijfsterrenhotel. Doch waag het
niet om 's avonds na zeven uur een
stap buiten het hotel te zetten. Dat
wordt streng afgeraden. Crimine-
len schieten je al dood voor een
tientje. Eén dag voor mijn komst
werd nog een man voor de hotel-
deur neergeknald."

door

FRANS
DREISSEN

GerrieKnetemann als hardloper: 'Na zo'n marathon voel ik me herboren'

Op het tandvlees door New York

KROMMENIE - „Eerlijk, ik vind
hardlopen vreselijk. Een vorm van
lichamelijke zelfkastijding. Van
de andere kant, je wordt na zon
inspanning geestelijk herboren.
Een gevoel dat je niet wilt mis-
sen." Gerrie Knetemann heeft het
hardlopen vijf jaar geleden ont-
dekt. Een dag na zijn afscheid als
wielrenner trok hij de 'gympies'
aan en zette het op een lopen. Vijf,
tien minuten, een half uur en na
zes weken een uur. „Omdat jewat
wilt blijven doen. Niet fietsen. Als
ik ga fietsen, wil ik winnen."

Te voet is dat niet zo. „Mijn atle-
tisch vermogen is ook maar be-
perkt. Ik ga niet hard. Het is ook
af en toe een behoorlijke geestelij-
ke kwelling. Zoals in Etten Leur
vorige week, een halve marathon.
Ik kwam niet meer vooruit. Overal
spierpijn, jewordt alleen maar in-
gelopen. Dat doet evengoed pijn."

De Kneet herinnert zich nog dat in
1983, na zijn beroemde kniebreuk,
de chirurg tegen hem zei: „Lopen,
dat gaat niet meer, laat staan dat
je ooit deelneemt aan een mara-
thon." Maar morgen roffelt hij in

New Vork alweer zijn derde 42 ki-
lometer af. Op het tandvlees.

Pannekoeken
Gerrie Knetemann in de hof
„Ik doe in pannekoeken."
vraagt om uitleg. „In april ltf
met een stel maats bij de I
Vuursche en na afloop, gingel
bij de Vuursche Boer panne'
ken eten. Perfect. Komt een V
netjes gekleed, naar ons tafelt]
vraagt of het mij smaakt. '^zeg ik, 'het was heerlijk. Ik Ij
deze zaak.' Geintje natuitf
maar dieman ginger serieusc'
en belde mij een paar dagen 1'
op. Van het een kwam het an'
Hij bleek vijf horecazaken te.
zitten. Pannekoeken, poffer
hamburgers. Enfin, uiteind^
liep het zo af dat ik samen 'Wim Verhoorn, oud-bondsc"
marathon, en onze trainer 'ben gestapt. Bleek later dat W
beste pannekoekzaken van N^
land hadden overgenomen."
Gerrie Knetemann: trimmer,
kenman, spreker, bondscoach
de Nederlandseprofrenners. 6
ploegleider. Waarschijnlijk za'
dat ook nooit worden. „Twee,'
jaar geleden zou het wel het>
gekund. Maar ik heb zoveel i;
resses en belangen erbij gekre
dat ik niet denk ooit nog ploeé
der te worden."

Sponsors
Hij zou 'het wel kunnen, daar 1
ik van overtuigd. Maar de sfi
sors staan niet meer te dringen1
een profploeg te steunen. „Bo*"
dien zie ik het niet meer zo zil'
alles ervoor opzij te zetten, Wf
dat moet je op een gegeven ?
ment wel. Je bent het hele j'
met de ploeg bezig."
Dan is er geen ruimte meer Vj
het schrijven van columns,
houden van lezingen of het b*'
ren van een horecabedrijf. „Ei1
helemaal niet meer voor het ha'
lopen."
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Ruim baan!
DOOR PETER BRUIJNS

Eens was het glooiende heuvellandschap tussen Oensel en Kelmond gekleurd
met bloeiende fruitbomen, nu graast het vee er vredig. „Het is de beste
landbouwgrond van Limburg," zegt boer Senden in Oensel. Hij heeft een
onbelemmerd uitzicht op de St.-Hubertusmolen, een paar kilometer
verderop. Begin van devolgende eeuw ziet boer Senden alleen een grijze
betonvlakte. Want Maastricht Aachen Airport maakt ruim baan voor een
tweede strook. Nu deTweede Kamer akkoord is en de beide ministers van
Verkeer en van Ruimtelijke Ordening nog dezelfde dagrazendsnel hun
handtekeningen hebben gezet, zijn de moeilijkste hordes voor de omstreden
Oost-westbaan genomen.
De dorpsbewoners in deomgeving van denieuwe baan laat het allemaal
verrassend koud. En de actievoerders, die zich jarentegen de uitbreiding
hebben verzet, leggen langzamerhand ook het hoofd in de schoot. Ze kunnen
nu alleen nog papieren hindernissen opwerpen. Maar die zorgen hooguit
yoor enkele jarenvertraging van deaanleg. En daar draaien de autoriteiten
inBeek na 17 jaartouwtrekken de hand niet meer voor om.
De Beekse luchthaven hoeft zich slechts geduldig doorallerlei resterende
bezwaar- en beroepsprocedures heen te worstelen. De actievoerders stappen
nog een keer naar deRaad van State (RvS). Het is slechts een verplicht
nummertje, ze geloven zelf niet meer in succes. Op dekalender van
Maastricht Aachen Airport staat 1996 aangestreept als het jaar waarin de
laatste bezwaren ongegrond worden verklaard.

" Zie pagina verder 34: Een duurbanenplan

" Landkaart boven: Het staat vast dat 500 huizen in de onmiddelijke
omgeving van de Oost-westbaan volledig worden geïsoleerd omdat
ze overdag al veel overlast zullen ondervinden. Op de tekening. hierboven zijn dat alle huizen binnen de 40Ke-geluidszone. Daarbij
wordt voorlopig uitgegaan van dagvluchten volgens het betonnen
muur-concept. Dat betekent dat zo moet worden gevlogen, dat de
vliegtuigen geen lawaai in België veroorzaken. In westelijke richting
opstijgende vliegtuigen moeten nog voor het bereiken van de Maas,
de natuurlijke grens, een scherpe draai maken om niet boven Belgisch
grondgebied te komen.

Limburgs Dagblad
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vrijuit

" Luchtfoto midden: De Oost-westbaan komt in de lengterichting
tussen de snelwegA2en het gehucht Grijzegrubben te liggen. Er
moeten op de lange termijn enkele gebouwen voor de baan wijken,
zoals een molen en cafeetje aan de Schimmerterweg tussen Oensel
en Beek. De monumentale hoeve Printhagen hoeft voorlopig niet
weg, maar staat wel op toekomstig luchthaventerrein en is daarom
alvast opgekocht.

" Linksonder: Als de Oost-westbaan klaar is, blijft de oude Noord-
zuidbaan nog bestemd voor kleine vliegtuigjes en als uitwijk-baan.
Maar het gebruik zal zo gering zijn, dat de huizen in de omgeving
van de Noord-zuidbaan nauwelijks geïsoleerd zullen worden. Langs
de nieuwe Oost-westbaan is een brede strook gereserveerd voor nieuwe
luchtvaartbedrijven en vrachtloodsen. Er komt ook een nieuw
passagiersgebouw met parkeerplaats.



Volkslied
De opening was een grootse ge-
beurtenis, vertelt Reichelt. Alle
koren uit de stad stondenbij en op
de trap van het stadhuis en zongen
het Lied van Finsterwalde, ons
'volkslied. Het hele marktplein
stondvol mensen. Het was heel
stil. Je kon de emotievan de men-
sen als het ware voelen. Een gevoel
van: 'we latenons niet kisten. 'Al
de ellende die we de afgelopen ja-
ren hebben doorgemaakt, zal ons
niet kleinkrijgen. „Dat was heel
bijzonder. Het gaf iedereen weer
moed. En dat was waarschijnlijk
nog belangrijker danhet feest
zelf."

Dat was toen. Nu, ruim twee
maandenlater, is het festival voor-
al een mooie herinnering.De pro-
gramma's vergelen in hetarchief.
De lijsten met de namen van de
sponsors dienog twee maanden als
reusachtige oorkondenaan de ge-
vel van het stadhuis hadden ge-
hangen,zijn vorige week weg
gehaald.De vlekken van de eieren
waarmee een woedendemenigte
een paar jaargeleden de leidervan
de communistischePartij voor het
Democratisch Socialisme (PDS),
Gregor Gysi, had bekogeld, zijn
daardoorweer zichtbaar gewor-
den. „Die vlekken zijn niet weg te
poetsen," zou burgemeesterWoh-
mann laterzeggen. Net zo min als
het feit dat de toen verguisdePDS
bij de laatste verkiezingen 20pro-
cent van de stemmen heeft gehaald
en de derdepartij inFinsterwalde
is geworden,zo had hij daaraan
toe kunnen voegen.

Finsterwalde is een kleine indus-
triestad met 23.000 inwoners in de
oostelijke deelstaat Brandenburg,
halverwegeBerlijn en Dresden.
Het is geen stad waarvoor jeom-
rijdt. De bezienswaardigheden zijn
op de vingers van een hand te tel-
len. Een kasteel, dat in de tweede
helft van de 16de eeuw is ge-
bouwd, een kerk uit de zelfde tijd
en een stadhuis datuit 1739 stamt.
Het marktplein is onlangs geres-
taureerd en biedt dankzij het stad-
huis en een fraai Jugendstil-huis
een aanblik die jebijna voornaam
zou kunnen noemen.
Het is niet genoeg om van Finster-
waldeeen toeristische attractie te
maken, diegeld en banen oplevert.
Want dat is dewerkelijkheiddie
deinwonersvan de stad tijdens die
driedagen in augustus probeerden
te vergeten: de werkloosheid,
waardoornaar schattingvijftig
procent van deberoepsbevolking
buiten spel is gezet en dieals een
onzichtbare muur tussen de men-
sen staat. Aan de ene kant staan
degenen met werk; aan de andere
kant dewerklozen. „En het is een
muur diemet de daghoger lijkt te
worden," zegt Silvia Geide, een
psychologe en psyschotherapeute
met een groeiendepraktijk.
Dat is eenrealiteit die niemand in
november '89 had kunnen bevroe-
den. Toen in diehectische herfst
het regime van partijleider Honec-
ker na devreedzamerevolutie
door de verkalkteknieën ging, leek
Finsterwalde een stralendetoe-
komst tegemoet te gaan.

Traditie
De stad leek de juistepapieren te
hebben. Ze had een grote indus-
triële traditie. Ze had vijfgrote "staatsbedrijven binnen haar gren-
zen die tot deparadepaarden in
hun sector werden gerekend. De
meubel-, textiel- en metaalfabrie-
ken van Finsterwalde produceer-
denvrijwel uitsluitendvoor de
export, in deDDR een onbetwist-
baar teken van kwaliteit. De werk-
nemers waren vaklui, die, dat was
de algemene verwachting, zich ook
onder denieuwe omstandigheden
staandezouden kunnen houden.
Die verwachting is niet uitgeko-
men. Binnen een paar jaarwaren
van de negenduizend banen in de
industrienog maar een krappe
duizend over. De textielfabriek,
waar vrijwel uitsluitendvrouwen
werkten, is volledigweggevaagd.
De schroevenfabriek had achttien-
honderd man in dienst, nu nog
honderdtwintig.De meubelfabriek
hadtwaalfhonderd goed geschool-
de werknemers, defabriekshal
staat nu leeg. Het is eenverhaal
datmet een deprimerende regel-
maat van bijna elk bedrijf verteld
kan worden.
Het is ook een verhaal met soms
criminele wendingen. Die bedrij-
ven zouden niet alleen in dekapi-
talistische concurrentieslag ten
onder zijn gegaan, zo kun jein de
kroeg vaak horen. Sommigen zou-
denbewust kapot zijn gemaakt.

„Het is inderdaad niet allemaal
even koosjer, wat er toen is ge-
beurd," beaamt een ondernemer.

Hij wil zelfs in een Nederlandse
krant niet genoemd worden, 'om-
dat je nooitkunt weten wie het

leest.' „De privatiseringvan de
schroevenfabriek bijvoorbeeld is
een ten hemel schreiend schan-
daal. Die werdvoor het symbo-
lisch bedrag van één mark door de
Treuhand (de instantiedie de pri-
vatisering van destaatsbedrijven
regelt) verkocht aan een paar Zui-
dafrikanen. Die kregen vervolgens
ongeveer 20 miljoen subsidie 'om
arbeidsplaatsen te garanderen.En
wat deden de schurken? Ze streken
desubsidie op, lieten de zaak ver-
volgens op de fles gaan, ontman-
telden demachines en verscheep-
ten ze naar Zuid-Afrika. En dus
konden de meeste arbeiders dag
met hunhandje tegen hunbaan
zeggen."

# Burgemeester Wohman (rechts) in gesprek meteen tachtigjarige burger van zijn stad

# Hakenkruisen en anarchistische tekens op de muren
van Finsterwalde. Foto's: hansrichard edinger

Kasteel
Burgemeester JohannesWohmann
bestuurt zijn gemeentevanuit het
kasteel. Hij is afkomstig uit de op-
positiebeweginghet NieuweFo-
rum en nu lidvan de liberaleFDP,
een van de kleinste partijen in de
stad. Normaal zou een van de gro-
te partijen, de sociaaldemocrati-
sche SPD of de christendemocrati-
sche CDU, de burgemeester leve-
ren. Maar die zagen van dit voor-
recht af. Wohmann deed het goed,
zeiden ze. Volgens een andere,
waarschijnlijkrealistischer ver-
klaring wildenze zich niet vertil-
lenaan een klus waar geen eer aan
te behalenvalt.
De wederopbouw van de economie
is zijn belangrijkste taak, zegt hij.
Daar hangt alles van af, de werk-
gelegenheiden dus de sociale sta-
biliteit.
„Het wordt natuurlijk nooit meer
alsvroeger, toen iedereenverze-
kerd was van een baan. Het pro-
bleem is, waar vinden we de inves-
teerders? Vroeger wasFinsterwal-
dehoofdstad van deregio, dat is

aantrekkelijkvoor potentiële in-
vesteerders. Ze zitten dichtbij het
vuur, kunnen makkelijkeropere-
ren. Die status hebben we verlo-
ren. Dat was een grote klap voor
ons. Het betekende datwe een an-
dereweg moeten bewandelen. We
moeten het economischcentrum
van het gebiedzien te worden. Dat
kan door depositie van de mid-
denstand, dat is per slot van reke-
ning de grootste werkverschaffer,
te versterken. Daar hebbenwe de
stad voor, met een naar verhou-
ding groot en goed toegankelijk
centrum." Verder heeft hij hoge
verwachtingen van het 'energie-
park' dathier gebouwd wordt.
Het is als wegwijzervoor de toe-
komst niet veel en sommigenver-
wijten de burgemeester danook
dathij geen 'concept' heeft om de
economie weer oppoten te zetten.
„Enzonder concept geen inves-
teerders en zonder investeerders
geen perspectiefvoor debevol-
king," zegt Barbel Thomas, die
sinds twee jaarmet succes een fa-
briek voor luierbroekjesheeft en
samenwerkt met een bedrijf in En-
schede. „Maar," haast ze zich te
zeggen, „dat is niet alleen de
schuld van deburgemeester. Als
investeerders niet willenkomen,
kun jeze niet dwingen."

vrijuit

Finsterwalde vijf jaarna De Muur:

Een gespleten gemeenschap
DOOR PETER VAN

NUIJSENBURG

Op woensdag negen
november is het vijf jaar
geleden dat de Berlijnse
Muurwerd geopend. De
'val' van de Muur is
misschien wel de
belangrijkste gebeurtenis
sinds de Tweede
Wereldoorlog. Het
betekende in feite het
einde van het
communisme. De euforie
in Duitsland was groot.
Ook in Finsterwalde, een
kleine industriestad in de
toenmalige DDR.
Sindsdien is er veel
veranderd. Hoop is bij
veel mensen omgeslagen
in wanhoop.

Bericht uit een stadj
waar de straten nog
steeds vernoemd zijn
naarKarl Marx en
Friedrich Engels.

'De dagen van de hoop', zo noemen
de inwoners van Finsterwalde het
laatste weekeinde van augustus.
Drie dagen lang leefden ze in een
roes. Ze zongen, lachten, dronken
en luisterden naar de bijna veertig
koren die uit heelDuitsland maar
ook uit Tsjechië enLitouwen naar
het tweejaarlijkse festival waren
gekomen, dat de stad beroemd
heeft gemaakt.

Het was een feest dat nu al legen-
darisch is. Minstens zestigduizend
bezoekers waren er, zegt de een;
meer danhonderdduizend, zeker
weten, zegt de ander. Het is alsof
ze naast deomvang zo ook de allu-
re van hetfestijn proberen- aan te
geven.
„We haddenop de markt en in de
hoofdstraat zes podia gebouwd,"
zegt onderwijzer Richard Reichelt,
muzikaal leidervan hetkoor 'Ei-
nigkeit'. „Daar traden tot laat in
de avond de koren op. ledereen die
er bij wilde zijn, was welkom. Nie-
mand mocht zich buiten gesloten
voelen. We hebben daarom geen
entree geheven. Als jewilde, kon je
een bijdrage geven. Maar de be-
doeling was dat dit een volksfeest
zou zijn. Dus ook voor degenen die
geen geld hebben."

# De verworvenheden
van het Westen:
tweedehands
Kasteelromans op
de markt van
Finsterwalde.

Spanningen
Hoge werkloosheid, magere voor-
uitzichten, dat is vaak het recept
voor onbeheersbare sociale span-
ningen. In Hoyerswerda, dat he-
melsbreed 50 kilometer van Fin-
sterwaldeverwijderd is en verge-

lijkbareproblemen heeft, ontlaad-
den deze spanningen zich in een
explosie van haat en geweld tegen
de Vietnamese gastarbeiders.
„Finsterwalde is daaraan ont-
snapt. Er zijn wat schermutselin-
gen geweest tussen neo-nazi'sen
'chaoten' en een enkelingwil nog
wel eens een hakenkruisop een
muur kalken, maar ernstige inci-
denten hebben zich niet voorge-
daan," zegt Wohmann. „Niet
omdat hier een beter soort mensen
zou wonen, maar omdat we geen
grote concentraties van vreemde-
lingen hebben. Waakzaamheid
blijft dus geboden."
Zelf geeft hij het goedevoorbeeld.
In een boekje over degeschiedenis
van Finsterwalde dat hij de bezoe-
ker meegeeft, staat een tekst over
een joodsekoopman 'die tijdens de
Kristallnacht (pogrom in 1938)
roemloos ten onder is gegaan.Dat
vond Wohmann te makkelijk en
dusplakt hij in elkboek de correc-
tie, dat 'koopman Gallinger met
zijn familie tot de talloze onschul-
dige slachtoffers van het natio-
naal-socialisme en hetracisme in
Duitsland behoren.
Door een bijzonderwrange speling
van het lot zijnbijna 74 procent
van de geregistreerde werklozen
vrouwen. Net als de mannen wa-
ren zij gewendaan een volledige
dagtaak op de werkvloer of in de
winkel en net als de mannen zijn
velen in een 'zwart gat' gevallen.

Maar er is een groot verschil: de
meeste vrouwen berusten minder
makkelijk in hun situatie als de
mannen. „Ze zijn aktiever, weer-
baarder, maar dat waren ze in de
DDR-tijd ook al," zegt psyscholo-
ge Silvia Geide.
Er zijn in Finsterwalde een paar
projecten die werklozen aan een
tijdelijke baan helpen. Bij de
meeste wordt zelden een man aan-
getroffen. „Pas als ze het helemaal
niet meer zien zitten, meldenze
zich bij ons," zegt Regina Meis-
sner, zelf al jarenwerkloos en leid-
stervan een doorhaar zelf opge-
richt werklozencentrum.

Fietsenplan
Het aardigste projectvindt plaats
in een oudefabrieksloods even
buiten de stad.Daar maken 24
vrouwen van oude onderdelen,
vaak niet meer dan schroot, nieu-
wefietsen.
„Niemand heeft ons verteld hoe we
dat moeten doen," zegt Brunhilde
Schultz. „We zijn er zelf achter ge-
komen door oude fietsen uit elkaar
te halen." De fietsen mogen ze niet
verkopen omdat dat oneerlijke
concurrentie zou betekenen tegen-
over de 'erkenderijwielhandel'.
Daarom hebbenBrunhilde en haar
collega's een nieuwrevolutionair
idee bedacht. Deroze gespoten
fietsen worden op strategische
punten in de stad gestald, zodat
niemand zondervervoer hoeft te
zitten. „We kunnen alleenmaar
hopen dat ze niet gejatworden,"
zegt ze, als haar verteld wordt dat
een soortgelijk plan in Amsterdam
bijna dertig jaargeleden sneuvel-
de, omdat hebzucht sterkerbleek
danidealisme.

Gespleten
Maar al deze goedbedoelde projec-
ten, programma's en al dan niet
tijdelijke banenplannen kunnen
nietvoorkomen datFinsterwalde
een gespletensamenlevingis ge-
worden. De scheidslijnloopt tus-
sen de betrekkelijk kleine groep,
voornamelijk ondernemers, die
heeft geprofiteerdvan de omwen-
teling van '89 en degenen, vaak
werklozen maar zij niet alleen, die
in hunverwachtingen teleurge-
steldzijn.
Opvallend is het vaakruw gefor-
muleerde gebrek aan sympathie
bij de 'winnaars' voor de 'verlie-
zers' die'alleen maar jammerenen
hun kans niet hebben gegrepen. In
het anderekamp voeren jaloezie
en afgunst steeds schriller debo-
ventoon, vooral wanneer de suc-
cesvollezakenman van nu de op-
portunistische partijbons van toen
was.

Balans
Onder deverliezers neemt, soms
onbewust, de heimwee naar deou-
deDDR toe. In het centrum van
Regina Meissner maakt een groep
van twintig vrouwen debalans van
vijf jaarherening op. Niemand wil
de klok terug draaien, zeggen ze
vrijwel allemaal. „We hoevenniet
meerbang te zijnvoor wat we zeg-
gen; wèkunnen opreis gaan wan-
neer wij datwillen". Maar ook:
„Wat hebbenwedaaraan als we
geen geld hebben; de criminaliteit
is erger geworden; jekunt 's
avonds niet meer over straat; het
sociale systeem-was vroeger beter;
vroeger hadden we allemaaleen
baan.,"

De enigen dieonverbloemdtevre-
den zijn, zijn de bejaarden. Zij zijn
'rijk', omdat hun pensioenen deaf-
gelopen jarenbijna tot hetWest-
duitse niveauzijn opgekrikt.
„Mijn moeder isverleden jaardrie
weken naar Griekenland geweest,"
zegt een vrouw. „Dat was sinds de
lagere schoolhaar hartewens."
Bij haar en andereveertigers en
vijftigers overheerst het gevoel dat
ze niet meer mee tellen, afgedankt
zijn. „Als ik jongerwas geweest,
was ik hier al lang weggeweest,"
zegtRegina Meissner. Christine
Toepfer (19) heeft verleden week
haar daad bij dezewoorden ge-
voegd, zoalsveel jongerendat al
eerder hadden gedaan. Christine is
naar Koblenz gegaan 'om iets in
het hotelvak teleren'. „Ik zou lie-
ver hier blijven. Hier wonen mijn
moeder en vrienden en in het Wes-
ten worden we vaak behandeld als
gastarbeiders. Maar ik heb geen
anderekeus."

In een zaaltje aan derand van de
stadhoudt het koor 'Einigkeit'
zoals elke donderdagavond de
stembandensoepel door anderhalf
uur onder leiding vanRichard Rei-
cheltzijn repertoire door te ne-
men. Dertig mannen zingen vol
overgave klassiekers alshet'
Trommellied', het 'Wanderlied' en
het 'Schotse-bardenlied. Werepe-
teren voor de elfde van de elfde,
hadReichelt gezegd, want dan be-
gint het carnavalsseizoen.
Twee dagen eerder, op woensdag
negen november, is hetvijf jaar
geleden dat deMuur viel en een
eindekwam aan een diktatuurdie
veertig jaarheeft geduurd. Op die
dagstaan voor Einigkeit geenfees-
telijkheden op hetprogramma...
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vrijuit
Rosita Steenbeek, een
bakvis wordt volwassen

DOOR DICK HOFLAND

Ze stond in Playboy, studeerde Nederlands en
theologie, vertaalde een aantal boeken van Moravia
en was de geliefde van Fellini in diens laatste
levensjaar. Ze ontvluchtte haar vader meer dan
dertien jaar geleden, maar sloot zich bijna vier jaar
op in het ouderlijk huis om er een boek te schrijven,
dat deze week verscheen: De laatste vrouw. Rosita
Steenbeek herkent een Oedipus in haarzelf. „Maar
daar kwam ik pas halverwege het schrijven achter."
Een bakvis wordt volwassen.

„Ruzies? Godsgruwelijkeruzies
hadden we." Als zij zei: dat vind ik
nou een leuke man, zei hij: blüh,
wat een saaie vent. Als zij zich op-
maakte, riep hij: jelijkt wel een
hoer. Dat bulderde dan door de
kamer: jehebt mijn levenkapot
gemaakt! En dankon ze hem wel
aanvliegen. Het wasgeen knuffel-
vader. Meer een stoeivader. Dan
pakte hij dekleine Rosita op, gooi-
dehaar door de lucht enriep tegen
moeder: vangen! Of hij speelde
leeuw. Grom, grom, brul, brul.
„Maar datwerd soms ineens heel
eng, dan ging-iebijten." Of hij zat
achter de heg en als ze voorbij
kwam, sprong hij brullendtevoor-
schijn. „Je schrok jerot. Maar hij
zei dathij zijn kinderen op die ma-
niervoorbereidde op het echte le-
ven."

Bij haar huiswerk hielp hij altijd,
maar alsRosita ergens mee zat,
luisterde hij niet. Als ze over haar
gevoelens wilde praten, las hij ge-
woon verder. Maar ze moest wel
elke zondag mee naar dekerk. Dat
sprak vanzelf, daar dacht jeniet
eens over na. De hele familie be-
stonduit dominees. Opa's, ooms,
neven, allemaal theologie gestu-
deerd en dominee geworden. „Het
was heel vertrouwd, want de preek
was bijna altijdvan een bekende."
Haar vader brak met de traditie.
Hij gingNederlandse letterkunde
studeren en werd hoogleraar in
Utrecht. Rosita voelde meer voor
theologie. „Daar was mijn vader
nietgelukkig mee. Een afwijkende
meningbeschouwde hij vaak als
verraad, als een gebrek aan liefde
voor hem." Later zou ze ook Ne-
derlands gaan studeren. Haar va-
derverzuchtte: ze lijkt te veel op
mij.

Terug
Bijna vier jaarheeftRosita Steen-
beek bij haar ouders in huis ge-
woondom haar boek te schrijven.
In de bossen, op deAmersfoortse
berg. Terug op de plek waar ze

meer dan dertien jaarniet was ge-
weest. „Het is net Oedipus: ik
vlucht weg uit de invloedssfeer
van mijn vader om hem daarna
driekeer tegen te komen." In een
psychiater, een schrijveren een
filmregisseur. En allemaal in Ita-
lië. „Dat is puur toeval." Ze wilde
'het huis uit, zo snel ze kon. Op
naar de echte wereld, Rome-
Parijs-New Vork, dat werk. „Ex-
pansiedrift, de wereld lerenken-
nen, me verliezen in een liefde."
Bij Rome bleef ze steken. De stad
der steden, decitta waar ze het
grootste deelvan het jaarwoont.
Leven in een decor van het verle-
den, buiten eten, op terrasjes kij-
ken naar bella gente.
„Als ik terugkom in Rome, is het:
ah, signorina, wat heerlijk dat u er
weer bent, wat fijn u weer te zien,
come seibella, wat ben jetoch
mooi. En vrienden die jeom half
acht opbellen: zullen we gaan
eten? Heel uitbundig allemaal,
heerlijk theatraal. Als ik in Am-
sterdamkom is het hooguit: hé
moppie, ben jedrweer? En als ik
met iemand wil gaan eten dan
worden de agenda's getrokken:
misschienkan het volgende week."

Maar ach, het is ook oppervlakkig
hoor, daarin Italië.De echte inte-
resse kwam maar van een paar
mensen. Beroemde mensen: de
schrijver Moravia en de filmregis-
seur Fellini. „Dat het beroemde
mensen waren, was puur toeval.
Ze hadden net zo goedhoogleraar
Sanskriet kunnen zijn." Die arg-
waan toch dat ze er dan geen boek
over had geschreven, daarkan ze
niet goed tegen. En dat gezeur, dat
je ook kunt kiezen om het niet te
publiceren, daar moet ze niets van
hebben. „Ik weet voor mezelf dat
het zuiver is."
Oude mannen waren het, en dat
was niet toevallig. „Ik viel steeds
op oude mannen. Ik benbij het
schrijvenvan mijnboek ook be-
gonnen met datthema: een relatie
van een jongevrouw met een veel
oudere man, en watvoor proble-
men dat allemaal geeft. Zo halver-
wege het schrijvenkwam ik erach-
ter dat het heel anderszat: ik viel

steeds op oudere mannen omdat ik
bij hen de erkenning zocht dieik
van mijn vader nooit had gekre-
gen."

# Rosita
Steenbeek:

'Als ik
terugkom in

Rome, is
het: ah,

signorina,
wat heerlijk

dat u er
weer bent.'

Foto: GPD

Object
Eerst was er de psychiater, op Si-
cilië, een ruwe man, diehaar bij
voorkeur op tafels nam. „Voor hem

was ik meer een object." Tegen be-
taling. „Het is weliswaar een auto-
biografisch boek, maar óók een
roman. Dus ik heb een aantal za-
ken scherper aangezet dan ze in
werkelijkheid waren."

Nergensheeft ze spijtvan. Zeker
niet van haarrelatie met Alberto

Moravia, de schrijverdiezon
enorme passievoor vrouwen had,
dathij daardoorvemoedelijk de
Nobelprijs ismisgelopen. Met veel
gevoel voor taal, stijl en sfeer ver-
taalde ze een aantalvan zijn boe-
ken in het Nederlands. Ze schreef
artikelen over hem,voor het week-
blad Vrij Nederland, en maakte

een tv-interview, voor het Huma-
nistisch Verbond. „Met Moravia
heb ik een innigevriendschap ge-
had. Zeer innig. Maarik ben niet
verliefd ophem geworden, daar
was hij toen toch echt te oudvoor,
zelfs voor mij. Hij was 79, ik pas
30. Maar eindelijk had ik iemand
gevonden die wezenlijk inmij
geïnteresseerd was en me niet al-
leen zag als buit."

Hetklikte, er was verwantschap:
openheid, nieuwsgierigheid. Maar
vooral: dewetenschap dat de dood
dichtbij is. „Op mijn dertiende, in
de tweedeklas van het gymna-
sium, heb ik een hersenbloeding
gehad. Ik heb op hetrandje gele-
gen, ik dacht: nu ga ik dood.Dat
gevoel vergeet jenooit meer. Sinds
dat moment realiseer ik me dathet
morgen afgelopen kan zijn, vind ik
het levenniet meer vanzelfspre-
kend. Dat was natuurlijkraar voor
een meisje, zon houdinginhet le-
ven, maar ook daardoorheb ik
juistmeer overeenkomstengevoeld
met oude mannen dan met jon-
;gens. Moravia en Fellini leefden
ook elke dagmet hetbesef dat ze

morgen niet meerkonden zijn.
Dat is wezenlijk anders dan alleen
maar een mooie man; dat doetme
dusecht niks."

Afhankelijk
Aan de hersenbloeding hield ze
epileptische aanvallenover. Mora-
via schroker niet van, hij verzorg-
de haar. Bij hem voelde ze zich
thuis, voelde ze zich gewaardeerd.
Ze merkte: „Ik dacht dat ik zo on-
afhankelijk was, maar ik ben on-
gelooflijk afhankelijkvan deze
man, omdat ik erkenning en beves-
tiging van hemwil en dieook
krijg." Nu weet ze: „Dat is een
zwakkekant van me. Want afhan-
kelijkheid, emotioneel én finan-
cieel, dat is een gevangenis."

De actrice in haar had haar aleer-
der gedreven naar Cinecitta, de
filmstudio van Fellini, over wie ze
schreef: „Toen ik een jaarof vijf-
tien washad ik hem gezien als
jongacteur in een film. Ik was ver-

liefd geworden opzijnblik. Een
blikregelrecht in mijnziel." Als
Fellini haarziet, valt hem haar ge-
zicht op. Hij is zeer geïnteresseerd
in tuafaccia. Zekrijgt een rolletje.
Moravia zorgde ervoor datze Fel-
lini persoonlijk leerde kennen.
Daarmee werd werkelijkheidwat
ze tevoren had geschreven. Achter
het bureau had ze de fictieve fi-
guur bedacht van een toneelregis-
seur, op wie ze verliefd zou wor-
den. Als ze Fellini ontmoet, ge-
beurt dat in het echt. „Hetklikte
tussen ons," zegt ze. „Ik herkende
mezelf in hem. Dezelfde melan-
cholie, dezelfde ironie, dezelfde
nieuwsgierigheid. En hij stondnog
middenin het leven, ondanks de
naderendê^obd." De liefde kwam
alsof ze die had opgeroepen. „Bij
Federico was het totaal, allesklop-
te. Het was de volledigevenoilling.
Bij hem kon ik allerollen spelen,
van dochtertot moeder, van min-
naar tot makker." Zo vond ze al-
weer haarvader. Want hadden
haarvriendinnenniet altijd ge-
zegd: jijvergelijkt iedere man met
jevader?
Hijprovoceerde haarvaak, en dat
vond ze leuk, datuitdagende. Ze' *
vond hem een imposante verschij-
ning. Ze vond hem erotisch, de ge-
sprekken soms zelfs meer danhet
lichamelijke. Hij was getrouwd,
maar datvond ze nieterg. „Het
was zon typisch Italiaans huwe-
lijk, ze leefden alle twee hun eigen
leven."
Moravia had ze al dietijd verteld
datFellini een goedevriend was.
Maar vriendinnenzeiden: vertel de
waarheid.Rosita dacht: ik wil
iedereente vriend houden, ik wil
niemandkwetsen, ik wil alleenhet
goede doen. Weer Oedipus: vanaf
het moment datze Moravia op-
biechttehoe belangrijkFellini
voor haarwas geworden, hem de
waarheidvertelde, gingalles fout.
Enkele dagen later overleed de
schrijver.
Ze keerde terug naar Nederland,
hield nogwel contact met deregis-
seur, maar minder intens. Tot ook
hij doodging. Op televisiezag ze
het laatste tv-interview met hem.
Dat kostte moeite. Naar zijnfilms
gaat ze niet. Dan ishij te dichtbij.
Even had ze het gevoel: nou kan ik
ook wel dood. Maar meteen dacht
ze aan de woorden van Moravia:
'Uit de wanhoop moet je leven,
niet sterven. En haar vaderzei:
'De liefste man in jeleven leeft ge-
lukkig nog.' Ze loopt hem niet
meer overal achterna, ze staat niet
meer op elke foto waar hij ook op
staat. Toen hij zei: 'Ik vind het een
mooi boek, je hebt talent,' vond ze
datheel fijn. Toen hij zei: 'Ik gooi
het in de open haard, want jehebt
me eeuwig te schandegezet,' kon
ze daar welom lachen.

Het mijmeren van drs. Hans Schreuder

DOOR KARIN SWIERS

Vioolstrijkje, bloemenveld, spreekkamer. Een man
met grijzekrulletjes verschijnt in beeld: drs. Hans
Schreuder. Geen dokter, geen apotheker, maar een
chemicus, diebiologische huidverzorgingsprodukten
aanprijst. Hij of zijn vrouw, Irene Schreuder-Tjoa,
verschijnenregelmatig met wijs- en
wetenswaardighedenin commerciële programma's
alsKoffietijd en de 5 Uurshow. Televisie en
Biodermal, een goudmijn, aangeboord door een
bijzonder duo. Al vinden ze dat zelf zwaar
overdreven.

Zij heeft nietsvan Klazien uut
Zalk. Hij is niet te vergelijkenmet
dr. Vogel en dr. Van der Hoog. Het
echtpaar Schreuder is een wonder
van zakelijkheid en produktont-
wikkeling. Een goed geoliede ma-
chine met vrijwel gescheidenta-
ken. Zij komt nooit in zijn labora-
torium, hij waagt zich niet aan de
dagelijksegangvan zaken. Samen
brachtenze de drs. Hans Schreu-
derLaboratoria BV inBaarn qua
omzet bij detop 5 van allecosme-
ticamerken in Nederland.

Achter de lieflijke bloemenweiden
uit de tv-reclames gaat een lu-
xueus bedrijfspand schuil.Voor de
deurstaan de wagens van debe-
kende dure merken. Binnen glanst
englimt van alles de bezoeker te-
gemoet. Palmen in grote Chinese
potten, bekende beeldhouwers
pronken met hunkunst op hoge
sokkels. Hoerijk het echtpaar
Schreuder of deBV is geworden
van de geslaagde combinatietele-
visie en Biodermal-verzorgings-
produkten vertellenze echter niet.
Omzetten, winstpercentages en
andere verdiensten zijn en blijven
geheim.

Hans Schreuder (53) experimen-
teerde als 12-jarig jochie almet
stink- en brandbommetjes in een
schuur in de achtertuin. Hij stu-
deerdechemie in Leiden, werkte in
zijn studententijdals vetcontro-
leurbijDuyvis, leerde bijvoor-
beeld hoe van reuzel kamelenboter

(door er ananassap enkleurstoffen
aan toe tevoegen, datvervolgens
naar het Midden-Oosten wordt
geëxporteerd) werd gemaakt.Na
zijn studiebracht hij een jaardoor
bij Unox op het microbiologisch
lab, werkte een aantal jarenin de
cosmetica-industrie, maar er bleef
iets knagen. De doctorandusliep
over van ideeën, maar hij kon ze
niet realiseren, daarom koos hij in
1975 voor het grote avontuur. Hij
begon voor zichzelf, toentertijd in
chemiekringen heel ongebruike-
lijk. Schreuder richtte een slaap-
kamer van zijn flatje in als lab en
sloeg aan het experimenteren. „Ik
ben met niksbegonnen, ik zat in
de ww, maarkon al na een half
jaarmezelfbedruipen," zegt hij
nog steeds een beetje trots.

Vies gevoel
Van stookverbeteraars tot muur-
verf, Schreuder ontwikkeldenaar
hartelust allerleiprodukten. Cos-
metica, daar zat echter niemand
op te wachten. Schreuder zocht
dan ook naar een manier om zich
te onderscheidenvan derest. „Ik
ben cosmetica gaan maken die heel
dicht bij de huid staat. Met stoffen
en ingrediënten die jeop of in het
lichaam vindt, zoals aminozuren,
mineralen, oliën, vetten en vitami-
nen." Hij mixte allerleismeersel-
tjes die hij bij zichzelf en op vrien-
den en kennissen uitprobeerde.
„Het verrassende was dat mijn
produkten een zekere werking
hadden."
Fysiotherapeuten en huidartsen
waren dol op zijnp-el-e crème, die

ze bij het masseren gebruikten.
Het goedje bleek ook noggunstige
effecten te hebbenop eelt, wrat-
ten, spataderen, eczeem, schimmel,
littekens, zonnebrand, zwanger-
schapsstrepen en jeugdpuistjes.
Het geheim? Het herstellenvan het
biologische, het natuurlijke even-
wichtvan de huid. Aangemoedigd
door dit succes, gingSchreuder
door in de cosmetica. Niet langer
in opdracht van anderen, maar
puur voor zichzelf. Hij greep de
opkomst van dezonnecentra aan
om zijn ideeënover bruinen uit te
werken. Hij moest niets hebben
'Van UV-filters en sunblocks, de
huid zelf biedt, eenmaal diep
bruin, de beste bescherming. Dus

ontwikkeldehij een snelbruiner,
die gretig aftrek vond bij sauna's
en zonnecentra. „Ik ben van de zo-
mer tijdens een vakantie met
vrienden nog met andermans zon-
nefilters en blocks aan de gang
geweest. Maar ikkreeg er een vies
gevoel van en een hele rode huid.
Van mijnprodukten krijg ikgeen
rode huid."
Met dekomst van mevrouw
Schreuder in 1982 kwam er een
eindeaan dekleinschaligheid. Ire-
ne Schreuder-Tjoa (44) hadwel
kaas gegetenvan commercie en
publiciteit. Zij introduceerdehet
Biodermal-Magazine, deBioder-
mal-huidlijn, zij koos vier jaarge-

leden voor het 'indringende' me-
diumtelevisie. Al moest haar man
in dereclamespotjes optreden,
want hij kon tenslotte hetbeste
vertellen over zijnprodukten. Sa-
men zaten ze bij Tineke, regelma-
tig is de één of de anderte zien bij
huiselijke programma's over ge-
zondheid en schoonheid. Een gou-
dengreep, de kassa rinkelde, het
bedrijf groeide. Zo enorm dat Ire-
ne Schreuder in 1993 werd uitge-
roepen tot Zakenvrouwvan het
Jaar. En dat betekende nog meer
lezingen, optredens en presenta-
ties. „Thuis praten wenatuurlijk
wel met elkaarover het bedrijf,
maar daarna hebben we allebei
zoiets van: wat eten we vanavond?

Of zullen we wat leuksgaan
doen?"

" Echtpaar Schreuder in het lab: 'Ontwikkelen is een soort mijmeren.' Foto: gpd

Soep
Ze neemt haastig afscheid van
haar 'muis', want ze moet nog er-
gens in het land een prijs uitrei-
ken. „Ze heeft zon heel andere
kijk op het leven. Wij vervelen ons
niet zo gauw. We hoevenhet niet
altijd met elkaar eens te zijn, maar
als er een besluit moet worden ge-
nomen en we staan er nietallebei
achter, dan gebeurt het niet," ver-
telt haar man. Aan haar onderne-
merschap heeft hij te danken dat
hij weer terugkon naar de basis.
Terug naar zijn lab,produkten

ontwikkelen. „Ik ben eenvaki-
dioot. Ik hou van goede dingen
maken. Ik ben heel voldaan als ik
een goedprodukt heb gemaakt,
dat bevredigt, datmaakt me echt
blij. Helemaal als andere mensen
datprodukt ook nogeens kunnen
waarderen.Dat is nou liefde voor
hetvak, vakmanschap."

Chemie is niet iets afstandelijks,
iets denkmatigs, chemie is gevoel,
vindt Hans Schreuder. „Chemie zit
niet tussen je oren, maar doorheel
je lichaam. Je bent zelf een wonder
van chemie. Ontwikkelen doe je
van top tot teen met al jezintui-
gen, met harten ziel. Het is eigen-
lijk een stukje alchemie, maar dan
'al' in dezin van alles, van totaal."

Dertig ideeënschreef hij laatst nog
op een lijstje. Daar schrokhij wel
een beetje van, want jaarlijksont-
wikkelt hij één a tweeprodukten.
Bovenaan de lijst staat momenteel
een stuk zeep. „Een mooi natuur-
lijk stukjezeep." Hijwrijft in zijn
handen, alsof hij nu al zijn lab in
wil duiken.Een lab dat helemaal
niet ingewikkeld ofhi-techaan-
doet, maar eenvoudig is ingericht.
Een waterbad, eenroermotor en
een weegschaal, somt hij op. Veel
meer heeft Schreuder nietnodig.
„Ik ben een ontwikkelaar, geen
analyseerder. Het is toch een
kwestie van mengen enroeren.
Wat jebij elkaargooit, dat is pas .
belangrijk." Geheime basis-ingre-
diënten heeft hij niet, zegt hij. „Al-
les is weer anders.Het belangrijk-
ste is dat ik stoffen gebruik diehet
lichaamverdraagt, datkomt om-
datik zelf allergisch ben."

Mijmeren
De allergievoor huisstofmijten
huidschilfers zette hem lang gele-
den aan tot het ontwikkelenvan
eenbiologisch hypo-allergeen
wasmiddel. Tien jaarheeft hij
eraan geschaafd,maar nu is het op
de markt onder de naam 'hypo-
wash'. „Produkten ontwikkelen
staat voor mij gelijk aan eten en
drinken. Het is een tweede natuur
van me geworden. Een deelvan
mijn leven." Hij wijst op zijn
hoofd. „Ontwikkelen gebeurt ook
veel hier. Het is een soort mijme-
ren. Grondstof jezus of zo, wat
proefjes doen, stoffen uitzoeken
diezo vriendelijk en aangenaam
mogelijk zijn. Na twintig jaarvind
ik het nog steeds een zalig vak. Ik
kan het ook niet laten."
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Vettige lap
Alleen in het New Civil Hospital heerst
nog de dood. Al bij de ingang van het zie-
kenhuisterrein krijgt de sfeer iets drei-
gends. Tussen depoort van hetzieken-
huisterreinen het dertig jaaroude ge-
bouw, ligt een weg van ruim vijfhonderd
meter. Voordat hij deoprijlaan indraait,
stapt dechauffeur van detaxi uit en vist
uit de laadbak een oudedoekvol olie-
smeervlekken. Hij neemt pas weer plaats,
wanneer hij de smerige lap zorgvuldig
heeft omgebonden.Als zijnpassagier nog
geen aanstalte maakt om zijnvoorbeeld
te volgen, reikt hij bezorgd de vettige lap
aan waarmee hijvlak daarvoor nog de
dooie vliegenvan zijn voorruit heeft ge-
wreven.

Bij deingang van het academischzieken-
huis staan vier agenten dieook dehelft
van hun gezicht met een flinke doek heb-

ben afgedekt. Er zijn alleen nog donkere
ogen zichtbaar.De arrestantenauto is zo
geparkeerd dat ieder moment de achter-
volging kan worden ingezet. De patiën-
ten binnen zijn in quarantaine en mogen
onder geen beding het ziekenhuis verla-
ten zonder officieel van behandelingont-
slagente zijn.

De politie is voor de ingang geïnstalleerd
nadat eerder negentigpatiënten debenen
namen. Bang voor de dood om hen heen
hebbenze met hun eigenvlucht vermoe-
delijk zelf ook slachtoffers gemaakt. Op
het muurtje waartegen de 'gemaskerde'
mannen leunen, staat met rode, vers ge-
schilderde letters don't spit (niet spugen).

Glas water
Om de kamer van de geneesheer-direc-
teur te bereiken, moet eerst een enorme
wachtruimte doorgestoken worden. De
geur van een venijnigontsmettingsmid-
delprikkelt deneus. Er zitten mensen
met en zonder lapjes voor hun mond. Het
is niet duidelijkof het hier gaat om pa-
tiënten, hun familie ofziekenhuisperso-
neel. Alleen over detoestand van de oude
man dierochelend over de grondkruipt,
is geen twijfel mogelijk. Op dewitte lap
voor zijn mond zit een rode vlek. In Surat
weet nu iedereenwat dat betekent: pest.

De ontvangkamer van dokterDinesh N.
Shah bevindtzich op de tweede verdie-
ping. Voor het gesprekkan beginnen,
schuift hij eerst uitnodigend een strip ta-
bletten van het antibioticumtetracycline
over de tafel. Hij laat een verpleegster
een glas water halen en ziet er persoon-
lijk op toe dat ik de eerste van de serie
preventief werkendeantibioticawegslik.
Zelf ziet de arts er ook niet erg gezond
uit. Hij beweert dathet geen overmatig
antibioticagebruikis dat hem parten
speelt, maar dat destroom pestlijders die
het ziekenhuis te verwerken heeft gekre-
gen hem heeft uitgeput. Het ziekenhuis-
personeel heeft vele overuren gemaakt.
De bezetting was niet optimaal. „Er wa-
ren ook doktersen verpleegsters diehet
pestgebied in paniek ontvluchtten."

Longfoto's
In Surat heeft de longpest tot nu toe 54
levens geëist. De afgelopenweken zijn in
het speciaal daarvoor ingerichtezieken-
huismeer dan duizend pestlijders behan-
deld. Op dit moment liggen er nog zeven-
tig overwegend mannelijke patiënten.

In deziekenzalen is het een drukte van
belang. De patiënten krijgen op kosten
van de deelstaatGujarat, waarin Surat
ligt, hun medicijnentoegediend. De fa-
milie moet voor voedsel zorgen. Rond
lunchtijdhurken echtgenotes voor het

bed van hun geliefde om op een paar gas-
brandertjes derijst gaar te stoven. De
chloorlucht wordt even door dievan cur-
ry verdreven.

De rondgang door het ziekenhuis leidt
langs primitief uitzienderöntgenappara-
tuur. Óp een lichtbak liggen de longfoto's
van een patiënt. Om de paar dagenmoet

< fotomateriaal uitsluitsel geven over het
genezingsproces.
De volgende stop is bij een zeer ver-
ouderd laboratorium.Deregering heeft
met een groots gebaar depaniekgolf pro-
beren te bedaren door toe te zeggen geld
in een modern laboratoriumte zullen
steken. Shah zegt vol vertrouwen te zijn
dathijover twee jaarover het gloednieu-
we labkan beschikken, tot die tijd wordt
voor meer geavanceerd onderzoek het
bloed uit Surat naar Bombay of Delhi ge-
stuurd.

Nachtelijke rit
Debevolking was de afgelopen maand
niet makkelijk tot kalmte te manen. Na
berichten in de lokalekrant over de do-
delijkeziekten diein devorige eeuw in
India tien miljoen doden eisten, en na het
gerucht over het drinkwater dat door
terroristen zou zijnvergiftigd, kwam er
een ware exodus op gang. Zij die bleven
waren mensen uit de gegoedeklasse. Zij
waren voldoende beschermd in blinkend
schone ivoren torens. De allerarmsten
bleven ook. Omdat zij zich dereis naar
een veiliger oord nietkonden permitte-
ren.

De autoriteiten waren niet alleenbang
voor verspreiding van deziekte, er was
ook een economischenoodzaakom de op
devlucht geslagen Indiërs te latenterug-
keren. Als de textielindustrie, depetro-
chemische industrie en de diamantslijpe-
rij een dagop non-actief staan,kost dit
Surat enigetientallen miljoenenguldens.

Bijna burenruzie
De paniek was ervermoedelijk het
grootst, maar de bewoners van de volks-
wijk Ved Road zijn gebleven. Het eerste
geval van pest werd hier gesignaleerd.

De 'plaque' zoals de gevreesdedood in de
Indiase volksmond heet, geeft in Ved
Road nu een nagolf van vermaak. Uitge-
zonderd een enkeleantropoloog zijner
normaal geen buitenlandersdie door de
buren worden 'geclaimd' om in het scha-
mele onderkomen aan de krottenwijken
van Surat een bezoek te brengen. Er ont-
staat bijna een burenruzie als de buiten-
landse door de buren wordt uitgenodigd
om een drankje te nuttigen.
De tientallennieuwsgierige ogen zorgen
voor geen enkel onbewaaktogenblik

waarop het groenige vocht op de toch al
drassige grond zou kunnen worden gego-
ten, deze mensen spreken geen Engels.
Een uitleg over gevoelige Westerse inge-
wanden en angst ingegeven doorberich-
ten over het niet al te gezonde leefkli- .
maat is zinloos. Beleefdheid zorgt bij
voorbaat al voor maagkrampen.

De 'hulp' van een Engelssprekende be-
woner komt te laat; het glas is leeg. Deze
39-jarige Gopal BhaiPatel isvader van
drie kinderen. Hij vertelt over depaniek
dieer op 21 september uitbrak. „In de
kranten stond dat de pest dodelijk is. We
waren heel bang en wilden ook graag
weg. Maar daarvoorhebben we geen
geld. Met een paar buren zijn we nog de-
zelfde nachtnaar een apotheek gegaan
om tetracycline te bemachtigen. Ze zei-
den eerst: 'Kom morgen maar terug.
Maar morgen kon te laatzijn. We hebben
met onze vuisten op de deuren geslagen,
net zolang tot ze ons demedicijnen ga-
ven."

Mysterie
Gopal weet niet hoeveel zijnfamilie pre-
cies heeft geslikt.Ze zijner pas mee ge-
stopt, toen er een week geleden grote
aanplakbiljetten in VedRoad werden ge-
plaatst die wijzen op de schadelijke ge-
volgen die antibioticabij een hoge dosis
kan hebben voor het lichaam. „Veel men-
sen zijner nu ziek van. Maar dat liever
dan sterven aan de pest."

Op uitnodigingvan deIndiase staat doen
delegaties uitalle delenvan de wereld
het tot voor kort nog vrijwel onbekende
Surat aan. Zij zorgen ervoor dat de meest
opmerkelijke zwerm in de stad nu niet
meer uit bacillen bestaat, maar uit on-
derzoekers diehet mysterievan Surat
graag van dichtbij willen zien. De inter-
nationale medische wereld is hevig ver-
baasd over het vreemde verloop dat de
pest in India heeft aangenomen.

Russen, Japanners, de delegatie uit
Hongkong en ook het onderzoeksteam
van deAmerikaanse universiteit begrij-
pen niet daterrelatief zo weinig dodelij-
ke slachtoffers zijn gevallen.En er maar
een zon minimaal aantal mensen besmet
is geraakt. Volgens deskundigenkan dat
niet alleenliggen aan de snelleactie van
de zestien pestteams die de driehonderd
krottenwijken van Surat vanaf de eerste
melding op eventuelepestlijders hebben
uitgekamd. Bovendien is het een vreemde
zaak dat de builenpest Surat lijkt te heb-
ben overgeslagen.

Builenpest wordt doorrattenvlooien op
mensen overgebracht. De Yersinia-bac-
terie die devlo met zich meedraagt, kan
bij mensen builenpest veroorzaken die

weer kan overgaan in longpest. Patiënten
met longpestkrijgen nietalleen een zeer
ernstige longontsteking, maar worden
ook zeer besmettelijk voor hunomge-
ving.

vrijuit

'Hysterie is besmettelijker dan de pest'
DOOR SIMONE TANGELDER

Nikita is drie
jaaroud en heeft
longpest. Van
onder het groene
lakentje staren
de donkere ogen
met een doffe
blik de
ziekenzaal in. De
moeder kijkt
radeloos toe
vanaf het
voeteinde van het
wankele
ledikant. Bij
iedere hoestbui
van het kind
schiet de moeder
steeds weer
opnieuw
verschrikt
overeind en slaat
snel het uiteinde
van dekatoenen
sari voor de
mond. Wegens
het besmettings-
gevaarkan ze
niet te dicht bij
haar kind komen.
Thuis wachten
nog drie kinderen
op hun moeder.

In het New Civil Hospital in de
Westindiase stad Surat vechten zeventig
mensen met de dood. Wie hetziekenhuis
optijd bereikt, heeft grotekans te
overleven. Voor sommigepatiënten is het
echter al te laat. Ze sterven soms nog
geen uur na de opname.

Binnen heerst de pest, buiten krijgt het
leven in Surat weer zijnalledaagse vorm.
In de stad waar het op 21 september
allemaalbegon, lijkt depest onder
controle te zijn. Dagelijks dienen zich
nogmaar enkelenieuwe slachtoffers aan.
Een nationalecatastrofe blijft uit. De
exodus uit Surat naar pestvrije zones
lijkt niet tot een wijdverspreide epidemie
te hebben geleid.

De pestdrama's in andere delenvan
India staan op zichzelf. De Indiasepest
vertoont vreemde karaktertrekken. Het
verloop van deziekte is zo ongewoon dat
sommige medici in India betwijfelenof
er eigenlijk wel sprake is van pest.
Onderzoekers uit alle delenvan de
wereldzwermen over Surat uit om het
verschijnselvan dichtbij te bekijken.

In de straten van Surat lijkt depest bijna
vergeten. De monddoekjes zijn weer als
zakdoeken opgeborgen.De scholenzijn
weer open en de Indiërkan naar zijn
geliefde bioscoop. Zonder twijfel is de
film het grootste Indiase volksvermaak.
Op het Aziatische doek wint goedhet
altijd van kwaad. In Surat is diefictie
van het scherm even op straat
geprojecteerd. De stad heeft zich in ieder
geval 'ontmaskerd. Er wordt weer
onbeschermd gepraat en gehandeld in
groente, fruit, autobandenen fel bedrukt
katoen.

" Sloppenwijk in Surat: was het wel depest? Foto: GPD

Zonder lapje
De artsen en epidemiologen worden ove-
rigens niet alleen uitgenodigd om raad-
sels op te lossen. India biedt ze ook met
een ander doel logies aan in hetvijfster-
renhotel. De autoriteiten hopen dataan
het thuisfront wordt gerapporteerd dat
het met de pest allemaal wel losloopt.

Met hetzelfde doel verspreidt ze ook we-
reldwijd tickets onder journalisten.De
regeringsvertegenwoordigers noemen in
de Indiase kranten en opiniebladen als
de Business India de isolatie door de
Golfstaten, Noord-Amerika en sommige
Europese landen een boycot. Het heeft
tot nu toe al miljarden guldens gekost.
Zakenmensen blijven weg. En in de
maand oktoberhebben twaalfduizend
toeristen hunreis geannuleerd.

De uit Surat afkomstige arts P. K. Desai
vindt dathet buitenland beter archeolo-
gen dan medisch specialisten kan sturen.
„Het is al gebeurd.Die paar doden liggen
al onder de grond." Hij irriteert zich aan
de 'zucht van sensatie'van de Westerse
wereld. „Het is een grote grap."
Desai is lidvan een net in Jugarat opge-
richt medisch onderzoekscomité. Hij
weet eigenlijk al hoe deuitslag zal lui-
den. „In Surat is helemaal geen sprake
van pest. In Surat is de hysterie besmet-
telijker." Desai weigert daaraan mee te
doen en loopt als enige bezoeker in het
New Civil Hospital zonder lapjevoor zijn
mond.

Ratten
„Niemand weet hoe depest eruit ziet. De
pest begintbij ratten. Alle gevangen rat-
ten in Surat bleken echter kerngezond.
De pest maakt normaliterook veel meer
slachtoffers. Niemand van de slachtof-
fers heeft een familie besmet. Zoals in
Surat, zo gedraagt de pest zich niet,."
Wat het danwel is gaat zijn commissie
dekomende weken uitzoeken. Het is nog
teprematuur om daar al iets van dezeg-
gen. En geruchtenzijn er al voldoende.
ledereman op straat noemt zich een
pestexpert en heeft op zijn minst twee.
theorieën.

Hoewel inveel mindere mate, worden er
nog steeds mogelijkepestpatiënten bin-
nen gebrachtbij het New Civil Hospital.
Deze week heeft het 'raadsel' nog voor
een fatale afloop gezorgd. Surat heeft
zijn doden geteld,maar het is nog te
vroeg om de totalerekening op te maken

anderzijds

Gebakken lucht
DOOR PETER STIEKEMA

Een nieuwe publieke omroep dreigt
op ons af te glijden, nu de Veronica

Omroep Organisatie commercieel
wordt en er een plaats in het

officiëlebestel vrijkomt. Morgana is
denaam van deaspirant

aspirant-omroep, dieals een haaiop
het doorVeronica achter te laten

gat, en niet te vergeten demiljoenen
aan kijk- en luistergeld, afduikt.

Binnen een maand wil de zich als
jongerenomroep-in-spe

afficherende organisatie
zestigduizendtientjesleden werven.

Als dat lukt wordt Morgana de
laatste zendgemachtigde die de

komende vijf jaartot het publieke
bestel wordt toegelaten. Morgana
kan dan met ingangvan komend

seizoen anderhalf uur per week
uitzendenop tv en vijfuur op de

radio. Mislukken deplannen dan
zijn de leden hun tientje kwijt, maar

Tros en Veronicazijn per slot van
rekening ook zo begonnen, en kijk

wat een ellendesaus dienu dagelijks
over ons heengieten.

Moeten we blij zijn met die nieuwe
club? Nee natuurlijk niet. Er zijn al

omroepen en zenders genoeg, ook
voor jongeren.Er zit toch geen

levendeziel te wachtenop nog meer
van diegeldverspillendeonzin, mag

ik hopen?Bovendien, je zou toch
zeggen dat hetomroepbestel, dat

zijn wortelsheeft in de jarentwintig
en dertig, zichzelf langzamerhand
wel geheel overleefd heeft, gelijk

een TyrannosaurusRex deTrias-,
Jura- en Krijttijdperken of de
Rolling Stones derock 'n roll.

Neem nou dienaam, Morgana, die
bevalt me niks. Dan ga ik er vanuit
dat Morgana afkomstig isvan fata

morgana, wat in het hedendaags
taalgebruik luchtspiegeling
betekent. De Normandiërs,

bijgelovig als ze waren, dachtendat
een luchtspiegeling tovenarij was en

noemden het verschijnsel naar de
zuster van de legendarische

Keltische koning Arthur, een
berucht tovenares, die fata (fee)

Morgana zou hebben geheten.Aan
deanderekant, Morgana heeft wel

heel wat tovenarij nodig wil het
binnen een maand lukken

zestigduizend lauwe jeugdige
tv-kijkers tot een lidmaatschap over

te halen, zeker omdat de club
programma's noch sterren heeft,

waar ze meekan pronken. Kees van
der Bas, deinitiatiefnemer, heeft
welpraatjes, maar dievullen nog
geen beeldbuisgaatjes. Morgana

schoteltons een hoop lucht voor, die
in een later stadiumwel flink

doorbakkenzal blijken,

De campagne, met advertenties in
allerleibladen, een

promotiekaravaan en radioreclame... zelfs dekettingbrief wordt niet
geschuwd ... kost vier miljoen

gulden. Er worden in totaal
tenminste tien miljoen coupons

verspreid. Wat wil Morgana? In een
gigantische, maar voor de moderne

jeugd gezien de hoeveelheidtekst
vrijwel onleesbare, advertentie

schrijft de club teverwachten dat
'jij, net als wij, een gezonde

belangstellinghebt voor de leuke
dingen dieradw en televisiekunnen

bieden.En ja hoor, daar gaan we
weer: soap, sensatie en spelletjes.

'Wij houden veel van seks, spelletjes,
mits leuke, house en

miss-verkiezingen. Daar gaan we
dusook programma's over maken

en goeieook. Wat dachten jullie
bijvoorbeeldvan een

mister-verkiezing, dames? Wat dat
betreft heeft Veronica ook heel

goede dingen laten zien.'Kortom,
jebent wild en je jongtwat.

Gadverdenelis, wat een treurigheid.
Mogen wij even overgeven?

Morgana is inmiddels op het
computernetwerk Internet te zien.

De oudere jongere
ex-Toppop-presentatorAd Visser,

grootvadervan Koos Koets en
tegenwoordig omschreven als

hi-tech-goeroe, heeft een
programma voor het digitale

Internetontworpen: 'Met Theo van
Gogh, TheRest, World Tour, Virtual

Café en meer, meer, meer.' Jemig
depemig, MozesKriebel!

Gooi maar gauw weg die
advertentie.Verscheur die

kettingbrief. Behalve een overvloed
aan mooie woordenheeft de

aspirant-omroep niets te bieden.
Morgana is synoniem voor een

gebakken luchtspiegeling,een fata
morgana uit frituurvet, een fatale

morgana.
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Twijfelend Nederland leidt wereld met vragen over leven en dood

Dwaalgeest of gidsland?

DOOR MONIQUE DE KNEGT

Nederland heeft het laagste abortuscijfer ter
wereld, de meest succesvolle drugsaanpaken
is het enige land dat euthanasie wettelijk
heeft geregeld. En toch deugen we niet,
meent de wereld. We staan bekend als
gewetenloze laaglanders die spelen met
leven en dood. Zijn we zo afgedwaald of
weten we het deze keer echt beter?
Nederland als gidsland voor vragen over
leven en dood.

Soms herkent hij zichzelf niet
meer. Als hij zijnhoofd op debuis
ziet en er komen woordenuitzn
mond diehij nooit achter elkaarheeft gezegd. Temidden van een
groep gehandicapten en een
Canadese televisiepresentator die
zijn studiogasten vertelt dat dezeman vindt datze gedood mogen
worden. „Toen vond ik me zelfseen enge man."

mensen zijn niet meer produktief
en vormen vaak een last voor de
kinderen diehun ouders moeten
verzorgen omdat de
oudedagsvoorziening slecht is. In
Nederland hebben economische
argumenten nooit een rol
gespeeld."

"erknipte beelden, verdraaide
teksten. Theo van Berkestijn is
eraan gewend.Als
secretaris-generaal van de
Nederlandse artsenorganisatie
KNMG (Koninklijk Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst) vertegenwoordigt
hij in het buitenland 'Het GroteKwaad. In de media, maar ook in
kringen van artsen. „Als ik naar
buitenlandse congressen ga, zijnmensen altijd weer verbaasd dat ik
toch een nette man ben."

Hij heeft veel en dik haar enheldere lichtblauwe ogen. Vertelt
een duidelijk verhaal dat over de
§rens maar geen weerklank vindt.
Omdat ze het niet willenhoren.
..Nergens ontmoet jeeen serieuze
discussie over de Nederlandse
euthanasie-wetgeving. Bijna
overalword jeverketterd. Alleen
ingeland en Scandinavië durven
een discussie aan. Ze vinden onze
wetgeving weliswaar een brug te
ver, maar hebben tenminstebegripvoor onze argumenten enrespect
voor onze zorgvuldigheid. De rest
oordeelten veroordeelt zonder
kennis. Niemand die zich verdiept
m het Nederlandse standpunt. Uit
jmgst.Euthanasie is met angst
heiaden.En eerlijk gezegd denk ik
dat de discussie in ons land minder
kans had gehad als wij dit
gezondheidsstelselniet hadden,
een stelsel waarin iedereenterecht
kan en dat we hebbenomdat we
eenklein en rijk landzijn."

j^estandpunten die Nederland
huldigt ten aanzienvan
euthanasie, abortus, maar ook
drugs, kunnen heel eng worden als
ze worden verplaatst naar een
samenleving waar de overheid
minder zorg heeft voor haar
hurgers. „Over de grens leven
jmgstendiewij niet eens kunnen
hedenken. Zo dragenAmerikanen
economische motievenaan die
beslissingen rond het levenseinde
Zouden kunnen beïnvloeden: oude

Rooms eorset
De onlangsvertoonde
Ikon-documentaire 'Dood op
Verzoek' is als een bom ingeslagen.
Meer dan twintig
televisiemaatschappijen over de
gehele wereld willenhet
programma kopen over de
ongeneeslijke zieke man dieom
euthanasievraagt. Wil de wereld
ons verhaal dantoch horen?

IJdele hoop. Detelevisiestations
hebbenvooral belangstellingvoor
de luttele minuten waarin de
patiënt een dodelijke spuit krijgt
toegediend. Toch zijn ze niet
afgehaakt toen deIkon zei dathet
volledigeprogramma (vijftig
minuten) tekoop was of helemaal
niets. Van Berkestijn is weinig
gerustgesteld: „Ik bener zeker van
dater buitenlandse stationszijn
diena aankoop het programma
toch zullenverknippen. De wereld
is er nog niet aan toe. Het Vaticaan
heeft gehakt gemaaktvan de
documentaireen de meeste landen
komen nietverder dan beoordelen
en veroordelen.

Volgens de Nederlandsewetgeving
verloste de huisartsin 'Dood op
Verzoek' zijn patiënt uit een
ondraaglijk lijden. Volgens het
Vaticaanmaakte dearts iemand
dood.Het katholieke
hoofdkwartier noemde de
Ikon-documentaire 'een brute
uitdagingen vernederende
provocatie.' Dat zal Nederlandeen
zorg zijn, maar voor meer
Rome-getrouwe landenals Spanje
en Italië is hetbijna eenzonde om
kennis te nemen van de
Nederlandsevisie op euthanasie,
laatstaan erover na te denken.
Duitsland heeft geen lastvan het
Roomse corset, maar gaat nog
altijd gebuktonder de
moorddadige praktijken van
artsen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. „De oorlog wordt
nooit als formeel argument
gebruikt,maar het speelt de
Duitsers wel degelijk parten. Ze
zijn heel streng als het gaatover de
omgang met medische gegevens en
alleenhet woord 'euthanasie' al is

zó beladen dater een
afschrikkende werkingvanuit
gaat. Maar watzij Stirbenshilfenoemen staat wel héél dichtbij
euthanasie. Met ditverschil dat
artsen in Duitsland geen
verantwoording af hoeven te
leggen omdater officieel niets is
geregeld. En dan gebeurt het toch
in achterkamertjes. Dat vind ik nu

een hellend vlak. Juist omdater
niets is geregeld worden tamelijk
hypocriete ontsnappingswegen
gecreëerd. Zo is bij voorbeeld in
Finland en Duitsland hulp bij
zelfdoding niet strafbaar. Een arts
mag er een middelverschaffen en
het depatiënt zelf laten toedienen,
terwijl in Nederlandhulp bij
zelfdoding juridischen ethisch

gelijk wordtgesteld met
euthanasie."

" Theo van Berkestijn, secretaris-generaal van de KNMG: 'Als ik naar buitenlandse
congressen ga, zijn mensen altijd weer verbaasd dat ik toch een nette man ben.' Foto: GPD

Handelsgeest
Nederlandheeft regels gemaakt
voor euthanasie, regels voor
abortus, regels voor drugsgebruik.
Want het gebeurttoch en dankun

jeermaar beter controle op
hebben. „De typische Nederlandse
regelzucht is erniet om mensen in
hunvrijheid te beknotten, maar
om dit hoge goed te bewaken. Wij
zijnerg op onze vrijheid gesteld.
ledereen moet alles kunnen, maar
binnen zijn eigen domein, want
anderenmoeten er geen lastvan
hebben of het opgelegd krijgen.
Om botsingen te voorkomen
hebben we devrijheid goed
geregeld."

De vrijheid om abortus en
euthanasiete laten plegen, maar
ook de vrijheidvoor de arts om dit
te weigeren. Enkele honderden
artsen in Nederlandzijn om
levensbeschouwelijke redenen
tegen euthanasieen abortus,
anderenzijn geen principieel
tegenstandermaar kunnen het
emotioneel niet aan een leven te
beëindigen. Toch zijn ook veel van
deze artsen lidvan deKNMG
(25.000 leden), diehet voortouw
heeft genomen voor een
euthanasie-regelgeving. „De
neuzen staan dezelfde kant op
omdat onze standpuntenruimte
latenvoor artsen dieniet mee
willen doen. Typisch Nederlands.
We willen alles zelf doen, op onze
eigen manier. Kijk naar de
Nederlandsekerkprovincie, die is
ook altijdrebels geweest. Dat
individualistischekomt denk ik
voort uit onze oude handelsgeest.
Als klein handelsvolkkonden we
alleen overleven als we in goede
harmonie omgingen met andere
culturen en volkeren en hun
opvattingen en gebruiken leerden
hanteren ofrespecteren."

Verbaasd
Artsen- en patiëntenorganisaties
zitten in Nederland samen aan
tafel. „Wij zijn deeerste en
vooralsnog enigeartsenorganisatie
ter wereld die samen met
patiëntenorganisaties een
modelovereenkomst heeft
gemaakt. Voor de patiënt betekent
dit dathij veel openhartigeren
eerder met zijnarts in discussie
durft te gaan en voor dearts
betekent het dathij zich bij
moeilijke beslissingen ook
daadwerkelijk gesteund weet door
het feit dat de patiënt zelf
meebeslist en zijn verantwoording
wil nemen." Het buitenland is
wederom verbaasd. „Ze begrijpen
er niets van. De reacties doen
denken aan hetpaternalisme dat
wij dertig jaar geledenook

kenden: de dokterweet toch als
beste wat goed isvoor de patiënt?

Gewoon
Gevraagd en ongevraagd geeft de
KNMG haar mening. Als
ruggesteun voor artsen, maar ook
om het publieke en politieke debat
te beïnvloeden. Mede door die
actieveopstelling loopt Nederland
voorop. Niet als wijs ziener, maar
in deogen van de wereld meer als
de dorpsgek dievoor de muziek
uitloopt. Met uitzondering van
enkele drugsprojekten neemt geen
enkel land ons abortus- of
euthanasiebeleidover. Nederland
preekt vooral voor eigen parochie.
Lopen we niet vooruit op de
verkeerde weg? De forse kritiek
vanuit het buitenland brengt Van
Berkestijn wel eens aan het
twijfelen. En gelukkig maar, vindt
de secretaris-generaal. „Zoals
minister Sorgdrager zegt:
euthanasiemag nooit gewoon
worden. We kunnen in Nederland
deze discussiesvorm geven omdat
we twijfel toelaten." Van
Berkestijn heeft moeite met de
bepaling dateen patiënt
ondraaglijk moet lijden.
„Juridisch is datzo. Maar als arts
denk ik, moet diepatiënt nu eerst
echt zo ondraaglijk lijden dat het
niet meer om aan te zien is,
voordat euthanasiemag worden
toegepast?Dat is zo strijdigmet de
natuurvan dehulpverlener. Maar
waar ligt dan de grens?"

Daarnaast zet Van Berkestijn
grote vraagtekens bij de steeds
kleinere tijdsverschillen tussen
levenen dood. „Steeds jongere
foetussen kunnen in leven worden
gehouden. Straks krijg jede
situatiedat in één en hetzelfde
ziekenhuis, misschienwel op
dezelfde verdieping, een foetus
van veertien weken wordt
geaborteerd, en een eindje
verderop een twee weken oudere
foetus in leven wordt gehouden."

Aan medisch-ethische
vraagstukken geen gebrek. Na de
discussiesover de pil,
reageerbuisbaby's, oma-moeders,
spermabanken en euthanasie
zullener nog velen volgen. Over de
gen-technologie,
voortplantingstechnieken, het
recht omkinderen op de wereld te
zetten. In dekomende jarenzal
Nederland nogwel eens de wereld
over zich heen krijgen. „Ik denk
dat deverkettering langzaam
plaats maakt voor begrip, maar
respect is er nog lang niet."

denkwijzer Mensen onderscheiden is vaak mensen van elkaar scheidenOp een avond laat kwam
mijn moeder me wakker

maken. „Kom 'nsmee naar
beneden," zei ze zachtjes,

„er is iemand die je iets
heel belangrijks wil

vragen." Slaapdronken
volgde ik haar naar de
huiskamer. Ik was nog

maar nauwelijks elf jaar
oud, maarhet beeld van de

man die bij mijn
binnenkomst in dekamer

opstond uit zijn stoel bij
dehaard, is tot op de dag
van vandaag diep in mijn

geheugen gegrift gebleven.
In mijn jongensogenwas
het een reus, gekleed in

een volledig wit gewaad met een
korte, openhangendecape,
waardoor de op zijn borst

geborduurde twee rode harten met
een doornenkroon eromheen,

duidelijk te zien waren. Hij ging
voor me staan, legde zijn

unkerhand op mijn schouder en zei
toet een stem die, als die van God,

ver van boven kwam: „Jongen, zou
jij priester willen worden?"

Ik weet zeker dat ik geen 'nee' heb gezegd. Behalve
het feit dat ik nog half sliep, zou ik ook niet hebben
geweten hoe een weigering ten overstaan van die wit-
te reus over mijn lippen te duwen. Acht maanden la-
ter vertrok ik naar het klein seminarie. Wat ik daar
vooral leerde, behalve danwat heimwee is, was stude-
ren. Studeren omdat ikkennisgierig was, maar vooral
ook om mijn leraren, een verzameling van in mijn
ogen zeer geleerdewittereuzen, gunstig te stemmen.
Studeren was er een continueconcurrentieslag tussen
leerlingen. Zo bestond iederrapport uit twee cijfer-
reeksen. De ene reeks gaf het cijfer voor het betreffen-
de vak aan, de andere reeks derangorde die jeop dat
vak innam in vergelijking met jeklasgenoten.
Aan het einde van heteerste jaar,op de dagvoordat
we op vakantie naar huismochten, was er in de aula
een groterapport-ceremonie, waar van iedereklas be-
paalde leerlingenop hetpodium mochtenkomen.
Toen ik als laatste naar voren werd geroepen, kreeg ik
te horen dat ik de eerste prijs vorderingenen de eerste
prijs vlijt in mijn klas had behaald en voor elkkreeg
ik een boek als geschenk. Ik was er heel verguld mee.
Totdat ik het podium afliep om mijn plaats tussen
mijn klasgenootjes weer in te nemen. In hetvoorbij-
gaan zag ik dateen van hen, een jongenmet wie ik in
de loop van het jaarhechtbevriend was geraakt, dik-
ke tranen in zijn ogen had. Niet alleen had hij geen
prijs gekregen, maar hij had eerder ook te horen ge-
kregen dathij voor veel vakken nummer laag of zeer
laag was. Zijn verdrietige gezicht deed mijn eigen
blijdschap op slag verdwijnen.

Na afloop van de bijeenkomst, toen we buiten op de
speelplaats waren, ging hij mij duidelijk uit de weg,
terwijl we anders bijnaaltijd samen speelden. Ik van
mijn kant dorst ook niet goed naar hem toe te gaan.
Hoewel ik nog te jongwas om er woorden aan te kun-

nen geven, voelde ik duidelijk dat er die ochtendals
gevolg van de ceremonie iets gebeurd was, datonze
vriendschap bedreigde: dat mensen onderscheiden
vaak neerkomt op mensen van elkaar scheiden. Op
een gegeven moment ben ik naar binnengerend, heb
een van deprijsboeken uit mijnkoffer gehaald, en heb
datzonder iets te zeggen in zijn handen geduwd. Van
een afstandje heb ik vervolgens afgewacht wat hij zou
doen. Eerst gebeurde er niks. Toen begon hij even in
het boek te bladeren, klapte het gauw weer dicht, liep
naar mij toe, gafhet terug en zei metverstikte stem:
„Kan ik nietmeenemen, jouwnaam staat erin, met
inkt en een stempel!"

Derest van die dagen devolgende dagtot ons vertrek
naar huis, zijn we met elkaaropgetrokken. Over het
gebeurde hebben we toen en ook laternooit meer ge-
sproken. Ik ben een paar jaarlater voortijdig van het
seminarie vertrokken. Hij ispriester en vooral eèn
goed mens geworden. Zijn tranen op diebewuste dag
hebben bij mij het eerste spoor getrokken van wat in
de loop der jareneen steeds intensere afkeer is gewor-
den; en het bewusteboek, dat nog altijd in mijn boe-
kenkast staat, houdt die afkeer levend. Het is de af-
keer van wat ik voor mezelf wel eensbenoem als de
'HASJ'-verslaving: deHit-And-Score-Juice, of het
sop van de 'Top-tig' lijsten,van de 'vrouw-van-dit' of
'man-van-dat'-verkiezingen, van deonderscheiding-,
medaille-, prijs- ofpenning-uitreikingen waarmee
onze samenlevingvan top tot teenovergoten is.

Die 'HASJ'- of wie-scoort-het-best/mooist'-versla-
ving, heeft inmiddels al zozeer om zich heen gegrepen
dater voor organisaties dieeen nieuweprijsof uitver-
kiezing willenorganiseren, niet een dag in het jaar
meer beschikbaar is - met uitzondering van een aan-
tal zondagen - waarop ze datkunnen doen zonder in
hetvaarwater van bestaande prijzen of uitverkiezin-

gen te gaan zitten. Het soort prijzenof verkiezingen
wordt overigens ook steeds idioter. Zo hebben we
sindsvrijdag 28 oktober 1994 ook al de nationalelin-
gerieprijs, uit te reiken aan de lingerie-draagster of
-drager van het jaar!

Waar komt deze collectieve stoornisvandaan en voor-
al, wat zijn de effecten ervan? Is hetzo dathet instel-
lenvan een prijs, of het makenvan een hitlijst op een
bepaald gebied -bijvoorbeeld van wetenschappers of
lingeriedraagsters - een positieve prikkel isvoor de
kwaliteit op dat gebiedin het algemeen?

Wijlen deFranse filosoof JeanPaul Sartre omschreef
het verschijnsel ooit alsLa maladie Américaine, de
Amerikaanse ziekte. Kenmerk van een samenleving
waarin dieziekte tiert, is datvoor wiewil opvallen of
de aandacht trekken, het steeds noodzakelijkerwordt
om met steeds schreeuwendere superlatieven te
gooienals 'thegreatest', 'the best', 'the numberone',
'top of the list', enzovoorts. Televisiestations, kranten
en tijdschriften lopen daarom de deurplat bij en-
quête-bureaus in dehoop dat het weer een HASJ-
headline, een 'wie-is-de-beste-en-wie-niet?'-kop op-
levert.

Vers voorbeeld is de editievan Elseviers Magazine
van 29 oktober 1994, met als omslagtitel 'Universitei-
tentest: debeste studies. Het effect op universitair
Nederland was als datvan een voedseldroppingin een
vluchtelingenkamp. Ik heb er geen gekocht. Ik zat in
Japan, maar zelfs daarwas ik nietveilig, want ik
kreeg een faxbericht met: 'Grote opwindingin de uni-
versiteiten over...' Op mijn terugvlucht trof ik in de
KLM-leesmap een exemplaar aan. Het vergde niet
meer daneen paar minuten omte zien dat dit dezo-
veelste 'waterverf-enquête was (dit is geen kinnesin-
ne, want mijn universiteit/vak komen errelatief gun-

stiguit). De gebruikte enquête is inhoudelijkeen
rommeltje en de gegevensanalysewetenschappelijk
onverdedigbaar.

Er zijn stemmen (waaronder dievan Elsevier) diebe-
weren dat het maken van zulkehitlijsten deconcur-
rentie tussen mensen oforganisaties stimuleerten
daarmee dekwaliteitvan wat ze doen of produceren
verbetert. Maar het beschikbare wetenschappelijke
onderzoek laat onomstotelijk zien datvan die bewe-
ring geen houtklopt. Talvan studies, onder andere
aan de universiteiten van Texas (Robert Helmreich),
van Harvard (Jay Winston), van Minnesota (David
Johnson), van Michigan (Donald Haines) en van lowa
(Marget Clifford) tonen aan dat: a) De meest succes-
volle wetenschappers juistniet concurrentie-gericht
zijn; b) Concurrentie in bedrijven de prestaties ver-
mindert; c) Concurrentie de artistieke en probleemop-
lossingscreativiteit en destudieprestaties bij jonge
kinderen en universiteitsstudentenvermindert, en, d)
De nadruk op concurrentie arbeidsvreugde, leerple-
zier en onderlingerelaties ondermijnt.

Het volgende verhaal illustreert dittreffend. Een ou-
derabbi nam een zich altijd maar met anderen verge-
lijkende jongerecollega op een avond mee zijn tuin in.
Het was volle maan en het licht scheenop debomen
in de tuin. De ouderabbi zei: 'Kijk deze tweebomen
hier. Die ene grote en diekleine ernaast, die nu in vol-
lebloei staat. Al jarenstaan ze naast elkaaren nog
nooitheeft dat problemen gegeven. Nog nooitheb ik
in deze tuin iets over minderwaardigheid gehoord.
Waarom niet?' De jongererabbi verzonk in gedachten
en zei toen: 'Omdat ze zich hier niet met elkaarverge-
lijken.' Waarop de oudere antwoordde: 'Je kent dus
het antwoord. Ook kleine bomen bloeien prachtig als
ze zich niet vergelijken.'

door
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Keuze uit 150 occasions, o.a.
Alfa Romeo 75 1.8iE, Imola, grijsmet 92 18.850,-
Alfa 33 1.3S, rood 89 6.950,-
AudiBo 1.8S, grijsmetallic 90 21.250,-
Audi 80turbo diesel, blauwmet 89 19.450,-
BMW 318i, beigemet. i.z.g.st 84 6.650,-
BMW 320i, 24 Valve, aubergine 91 36.450,-
Citroên BK 1.9 TRD, wit 87 6.900,-
Citroën KM Ambiance, zwart 89 17.800,-
Daihatsu Charade 1.3i, zwartmet 93 19.900,-
Daihatsu Applause 1.6i, zilver 91 15.850,-
Ford Escort 1.3CL rood 86 7.900,-
Ford Orion 1.8diesel 87 8.750,-
FordEscort 1.6i, div. extra's, rood 90 15.250,-
Ford Scorpio 2.0 CLi, roodmetallic 90 15.250,-
Ford Sierra 2.0 CL, LPG, wit 87 7.450,-
Ford Sierra 2.0i, LPG, blauwmet v.a. 89, 90 10.450,-
Honda Accord 2.0 luxe, wit 87 9.450,-
Honda Civic 1.41, stuurbekr., grijsmet 89 15.850,-
Lancia Bèta 1300Coupé, zeer exclusief 78 6.850,-
Lancia Thema 2.0iE, blauwmet 89 13.650,-
Mazda 626 1.8LX, LPG, grijsmet 90 13.950,-
Mitsubishi Galant 1.8 turbo diesel, blauwmet 92 18.950,-
Mercedes 190Dautom., d.groenmet 92 44.750,-
Mercedes 190D 2.5 turbo diesel, blauwmet 90 47.750,-
Mercedes 190D, i.z.g.st 84 12.250,-
Mercedes 230 coupé, i.z.g.st 81 10.450,-
Nissan Bluebird 2.0 SLX, grijs 90 14.850,-
Opel Corsa 1.5 Swing, blauw 89 7.850,-
Opel Corsa 1.3S, wit 87 7.450,-
Opel Kadett 1.3 GT, blauw 86 7.950,-
Opel Kadett 1.3 S, blauw 85 5.750,-
Opel Kadett 1.7 LS diesel, blauw 88 t/m 91 v.a. 7.500,-
Opel Veetra I.S, div. uitvoeringen v.a. 90 12.900,-
Opel Veetra 1.8 S HB, roodmet 90 18.450,-
Opel Veetra 1.6 GLi, grijsmet 91 18.650,-
Opel Veetra 1.7 diesel GLS 91 18.850,-
Opel Omega 2.0iCL, blauwmet 91 19.900,-
Peug<3ot2os 1.1 Accent, grijsmet 90 12.350.-
Peugeot 205Rallye, wit 89 13.450,-
Peugeot 205 diesel 90 11.250,-
Peugeot 309 XL Profil, LPG, wit 90 11.400,-
Peugeot4os I.9SRD 2x91 v.a. 19.850,-
Peugeot 405 1.9GRD grijsmet 92 22.250,-
Peucjeot 405 SRDi turbo diesel 92 24.250,-
Peugeot 405 1.6GLi, blauw 90 14.650,-
Peugeot 605 SLi, donkerbruinmet 91 21.450,-
Renault 19 GTD, 5-drs., blauw 90 14.350,-
Renault 25TS, blauwmet 90 11.500,-
Subaru FlO minibus, 7-pers 88 8.350,-
Seat Ibiza 1.3CLXi, nieuw model, rood 93 21.450,-
Toyota Camry turbo diesel 85 5.850,-
Toyota Corolla 1.6Twin Cam, rood 86 7.850,-
Toyota Camry 2.0i16V,roodmet 90 16.750,-
Toyota Corolla 1.8LX diesel, zilver 88 10.850,-
Triurnph Spitfire 1500, liefhebbersauto 78 13.850,-
Volvo 440 GLT, wit 90 18.450,-
Volvo 440 GL, div. extra's, rood 91 17.850,-
Volvo 460 GLE, grijs 90 19.650,-
VW Passat 1.9CL diesel, blauw 92 22.450,-
VW Passat CL, roodmet 90 17.950,-
VW Caddy 1800.pick-up 88 10.900,-
VW Taro 2.4 diesel, dubbelcabine 90 16.450,-
Mo1:or: Yamaha FZR 600 R, groen/paars 94 17.650,-

-8xOpel Corsa 1.5 diesel, Swing, 3* + 5-drs.,
bj. 89/96, wegenbelasting 279,- per kwartaal;

verbruik 5 liter op 100 km
Prijzen ’6.450,- - ’9.850,- |

f Stationcars ~1
Ford Sierra 1.8CLX Turbodiesel Combi 91 2x v.a. 18.750,-
Ptiugeot 405 1.9 GRi Break, blauwmet 92 23.250,-
Pougeot4os 1.9 GLD Break, rood 90 18.950,-
Pougeot4os 1.6 GLi Break, wit 90 17.650,-
Renault 21 Nevada GTS inj., LPG 90 15.850,-
Flranault 21 Nevada LPG, wit 91 14.900,-
Subaru FlO minibus, 7-pers 88 8.350,-
Volvo 740 2 Oi Estate, LPG, rood 91 32.650,-
VW Passat Variant, div. extra's 92 28.750,-
VW Passat 1.9diesel ABS rood 92 29.900,-
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1 GEZIEN OP TV BIJ
PAUL DE LEEUW:
de reinigende kracht van de

Ha-Ra vezel?

Ha-Ra
-Het Origineel -

Info: Ha-Ra Co-Ma 045-223910
Ha-Ra Wehrens 04404-2437
Ha-Ra Brands 043-631015
Ha-Ra Houtvast 046-378681
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Een scherpere blik op je toekomst Facilitaire Dienstverlening (THW) en

Opleiding gaan VOlgen? Kom. dan je krijgt antwoord op jevragen over de beroeps- Voeding en Marketing (Food & Business)
mogelijkheden in jouw studierichting. Het wordt Zaterdag 19 november a.s. van 11.00 tot 15.00 uur.

Op de Open Dag kennismaken je duidelijker hoe de verschillende specialisaties Kasteellaan 141, Heerlen, 045-734777.
aansluiten op de arbeidsmarkt.
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Een nieuwe kijk op Heerlen PABO
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Een goed beeld van de opleiding Hoger Technisch Onderwijs Logopedie en Ergotherapie: Zandbergsweg 111,
Óp de Open Dag krijg je informatie over de Zaterdag 19 november a.s. van 10.00 tot 14.00 uur. Hoensbroek, 045-219191.
opleiding van je keuze, de verschillende studie- Dr. Jaegersstraat 40, Heerlen, 045-734999. Fysiotherapie: Heuvelweg 7, Heerlen, 045-700600.
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Meesterwerk onder voorbehoud
DOOR ROB MOLIN

Hetromandebuut 'Het
meesterstuk' van AnnaEnquist,
die eerder drie gedichtenbundels
publiceerde, is een hypermodern
operadrama in een klassiek
gewaad. De Don Juan-achtige,
gevierde kunstschilder Johan
Steenkamer (een sleutelnaam
natuurlijk) speelt er de hoofdrol en
van alle figuren dieEnquist tot
leven heeft gewekt, is deze
Narcissus wel de minst
sympathieke. Frappant is, dathij
op zijn doeken feilloos in kaart
weet te brengen wat hem in zijn
diepste innerlijk bezighoudt.
Slechts dekunstenaar in hem
komt, om zo te zeggen, uit deverf.

Op deze en talloze andere
tegenstellingen is deroman
gebouwd, zodat conflicten en
mislukkingen zich op elkaar
stapelen. Afgezienvan Johanzijn
allefiguren zich van de malaise
dieeen en ander met zich
meebrengt, scherp bewust.

Zo treurt Ellen, devrouw van
Johan, jarenlang over de dood van
haar dochtertje en isAlma, de
bejaarde moeder van Johan en
Oscar,er verbitterd over, dathaar

man zon halveeeuw geleden de
benen heeft genomen.

Dit familiedramaleidt via een
knap bedachte, maar levensechte
intrige tot de louterende
gebeurtenissenin de slotfase van
deroman, dieEnquist na de
rijkelijk geëtaleerde, met lichte
toets beschreven ellende in het
voorgaande aan de lezer kennelijk
niet wil onthouden.Jammer is, dat
de geloofwaardigheid van de
ontknoping fors afsteekt bij de
voorafgaande wederwaardigheden
van aantrekkelijker, want
alledaagser aard. Oscar ontpopt
zich als een schurk diezijn broer
uit jaloeziein elkaar slaaten uit de
door hem als museumconservator
te beheren collectie een schilderij
jatvan zijnvader en ermee over
straat zeult, Alma dieeen heup
breekt tijdens de tentoonstelling...
het is allemaalleuk bedacht, maar
zoiets hoort eerder thuis in een
soapdrama dan in dezeroman die
tot circa pagina 250 perfect in
elkaar steekt, de juiste toon treft,
niet bizar is en mateloosboeit.

Daarenboven doethet
tentoonstellen in de slotfase van
Johans 'meesterstuk' tijdens een
door vele bewonderaars bezochte
expositie wel erg toevallig aan:

naast dit schilderij hangt precies
dezelfde voorstelling! Zij werd
vervaardigd door deniet minder
begenadigdevader Charles in zijn
Hollandseperiode, kort voor het
verlaten van vrouw en zijn nog
kleine kinderen. De voorstelling
op de doeken zit vol symboliek
aangaande deverhouding van
moeder enkind, hetvergeefse
streven naar geluk, isolementen
vooral ondergang en vernietiging.

Het schilderij is misschien een
zoekplaatje voor detoeschouwer,
maar nietvoor Johan, die
plotseling zijn eigen schilderij en
dusook datvan zijnvader gaat
begrijpen. Het enige wat de zoon
feitelijk gezocht heeft en nooit
heeft willen erkennen (hij sloot
zich slechtsop in zijn artistieke
daden) is de behoefte om bij 'vader
op schoot te zitten. Hij mijmert
vóór de identieke schilderijenweg
efl is op zichzelf teruggeworpen,
zoals op datmoment alzijn
medespelers datzijn.

Wat Enquist in de eerste delen van
haarboek veel overtuigender
schetst, zijn variaties op de
thematiekvan het isolementin de
slotpassage, al streeft zij daar niet,
zoals gezegd, aangaande de
conflicten en tegenstellingen naar

de al te gemakkelijke en dus
onbevredigende verzoening. Zij
weet de alledaagse dingenen
voorvallen zodanig te beschrijven,
dat het gewone ervan ongewoon
wordt; de vertrouwde
werkelijkheid wordt met andere
woorden geïntensiveerd.

Het thema van de dood, waarinhet
isolement ten top is gedreven,
heeft zij ontroerenduitgewerkt in
de passages over het sterven van
het tienjarige dochtertjevan Ellen
en Johan.Enquist weet deziekte
en het doodgaanvan het kind
onderkoelden zonder een zweem
van sentimentaliteitte
beschrijven, waardoor zon
'gewone' gebeurtenisecht
aangrijpend wordt. Alledaagse
voorvallenkrijgen een extra
dimensie, doordat steeds de
vergeefsheid van elk handelen
voelbaar is, want uiteindelijk
resulterend in het niets. Enquists
romandebuut getuigt danook van
talent en is een waar meesterstuk,
al doethet in bepaalde opzichten
denken aan een beschadigde
Nachtwacht.

AnnaEnquist. 'Het meesterstuk.
Uitgeverij De Arbeiderspers,
f39,90" Anna Enquist. Foto: BERT NIENHUIS

Schonkig, giebelig en brijzelgang
DOOR PIETER DEFESCHE

Toen de geborenFries Theun de
Vries in juni 1979 van de
Universiteit van Groningen een
ere-doctoraatkreeg ter honorering
vanzijn verdienstenvoor de
geschiedwetenschap had hij - hij
was toen 72 jaar- meer dan
honderd dichtbundels, historische
romans, historische essays, gewone
romans en hoorspelen op zijn
naam. Hij debuteerde in 1925 met
hetboekje 'Friese Sagen. Bij het
grotepubliek kreeg de
verzetsroman 'Het meisje met het
rode haar' de meeste bekendheid -
omdathij werd verfilmd. Zo gaat
dat.

Inmiddels is Theun de Vries 87 en
kan er nauwelijks nog aan worden
getwijfeld dathij de langste
loopbaan heeft van alle
Nederlandse schrijvers - en het
omvangrijkste oeuvre; er kwamen
in de laatste vijftien jaartenminste
vijf dikke boekenbij: de schrijver
houdt van kaliber.
In dat licht bezien is de
confidentie, in een interview na
het verschijnen van hetboek
'Baron' in 1987, duizend bladzij, -het ging toen over de aanschaf van

een tekstverwerker - wat
merkwaardig.Hij zei: „Ik weet ook
niet eens of ik ooit nog een boek
schrijf. Ik denk dat ik de
concentratie en dediscipline voor
veel schrijvenniet meer opbreng."
En als het oeuvre van De Vries al
niet het omvangrijkste was, danis
het het veelzijdigste - al zijn er
enige constanten in op te merken:
zijn meesteromans tonen een
identificatie met kunstenaars. Ze
gaan over Molière, van Gogh,
Jeroen Bosch, Guy deMaupassant
en over Puccini. Ook zijn liefde
voor muziek is overal bespeurbaar.
Terwijl De Vries niet alleen door
zijn schrijverschap bekendheid
verwierf, maar ook door een
eigenzinnige politieke
stellingname, die in de loop der
jarenvanuit overtuiging tot stand
kwam en evenzeer uit overtuiging
veranderd werd, valt het op. dat
zijn twee meestrecente boeken - je
kunt bij hembeter niet van
'laatste' boeken spreken - zich
bezighouden met de geschiedenis
van een deel van de latereSowjet
Unie dathij zevenmaal heeft
bezocht, voor de laatste maalbij
debegrafenis van Stalin. Zij het in
defase die aan derevolutie
voorafging: die van denegentiende
eeuw en het tsarendom. Het bloed
kruipt waar het niet kan gaan.

Het eerste van de twee verscheen
in 1992 onder de naam 'St.
Petersburg'; het telt 400 pagina's.
Het tweede verscheen in de eerste
helft van dit jaar, isruim 700
pagina's diken heet 'Terug uit
Irkoetsk'.

Tweeboeken om te bewijzen dat
dedisciplinevan De Vries op geen
enkele wijze heeft geleden. Ook zij
verbluffen, behalve door het
vindingrijke woordgebruik, door
een onvoorstelbare feitenkennis.
ledereregel bevat zoveel aan de
werkelijkheid ontleende gegevens,
dat zijn evocatievan een tijdperk
zich afwikkelt als een film. Het is
exemplarisch voor zijn werkwijze
dat de binnenkant van het omslag
van 'Terug uit Irkoets' beplakt is
met een kaart van St. Petersburg
uit 1812; uithet tijdperk derhalve
van Tsaar Nikolaas I.

Naast toen bestaande gebouwen
als hetWinterpaleis en de
Hermitage staan er ook latertot
standgekomenbouwsels op
aangegeven zoals het
Moskou-station en voorts de als
woonhuizen en datsjasvan de
fictieve romanfiguren genoemde
lokaties. Het herinnertaan de
voettochten van de schrijver
destijds door de Parijse straten uit

hettijdperk van Molière. De
hoeveelheiddocumentatie
waarvan hij zich voorziet, boeken,
maar ook losse gegevens genoteerd
op de fiches van een kaartsysteem
moet onoverzienlijk zijn. Zij
suggereert een levensechtheid die
de lezer het gevoel geeft een boek
uit devorige eeuw te lezen. Dat
gevoel wordt evengoed opgeroepen
door de schrijfstijl, die uitvoerig is
en woordenrijk, doorspekt met
neologismen als schonkig, giebelig
en brijzelgang. Hij is wat dat
betreft verwant aan die van
Russische schrijversuit het
tijdperk, alsDostojewski,
Toergenjew en Tolstoi. Vooral
Tolstoi's 'Oorlog en Vrede' heeft de
fascinatie van De Vries voor
Rusland en de latere Sowjet-Unie
bepaald. De beide boeken- het
eerste gaat over de
Dekaristen-opstand in 1925, het
tweede over het leven van de
bannelingenin Irkoetsk, maar
vooral van debewonderdeKenia,
dochter van deDekabrist Danilin,
diehuwt met een tot aanzien
komende ambtenaarvan het
Tsaren-regime. Behalve om zijn
historische betrouwbaarheid is het
boek bewonderenswaardig om zijn
in dehedendaagse literatuur
zelden nog bereikt kwaliteit van
traditioneleroman.

Terwijl de schrijver de gelegenheid
benutom de maatschappelijke
toestanden die in Rusland aan de
oktober-revolutievoorafgingen
terdege tebelichten, veelal in de
dialogenvan de hoofdpersonen, en
alleszich afspeelt tegen de
achtergrond van historische
gebeurtenissen als de oorlog in de
Krim, devredesbesprekingen in
Parijs, de afschaffing van de
lijfeigenschap en demet Frans
kapitaal ondernomen aanleg van
een spoorweg-net, blijft de
dramatiekvan het leven van de
hoofdpersonen de boventoon
voeren. Die dramatiekleidt er ook
toe dat het boek evepals het leven
zelf uit nauwelijks uit elkaar
voortvloeiende delen bestaat.

Het leven vanKenia begint
opnieuw na het verongelukken van
haar echtgenoot Passek, met wie
zij een-steedsproblematischer
verhouding had. Om een
persoonlijk drama draaien de
laatstehoofdstuken: zij schietper
ongelukhaar in een homoseksuele
relatie betrokken zoon Arkadi
dood en belandt in een
strafrechtlijk proces. In deze
laatstehoofdstukken bereiken de
verbeeldingskracht, het
inlevingsvermogen en de

beschrijvingskunst van De Vries
misschienwel hunhoogtepunt.

Kenia is met een teruggevonden
vriend, de verstandige Inno Dal
gehuwd. Zij verlaten tenslotte het
wereldse St. Petersburg om terug
te keren naar de Taiga van hun
jeugd:wat dat betreft had het
boek 'Terug naar Irkoetsk'kunnen
heten in plaats van 'Terug uit
Irkoetsk' zoals detitel luidt,
verwijzend naar de begenadiging
van deDekabristen in de door
Tsaar Alexander II toegestane
'perestroika'. Het lijkt erop dat
Theun deVries zich op zijn
gevorderde leeftijd,
teruggetrokken op een etage in de
Jordaan, met uitzicht op de klok
van de Westerkerk, onverminderd
bezig is zich in de Nederlandse
literatuur niet alleeneen unieke
plaats te verwerven door de duur
van zijn schrijverschap en de
omvang van zijn oeuvre, maar ook
door zijn vermogen, boeken te
schrijvenwaarvan de veelheid van
personages, feitelijkheden en
verhaallijnen een stroom vormt
van sinds denegentiende eeuw
niet meer gekende statigheid en
breedte.
Theun de Vries, 'Terug uit
Irkoetsk'. Uitgeverij Querido, f69.

boeken
Koud noch warm van Irving

DOOR SANTÉ BRUN

In de loop van twintig jaarpleegt
een transseksuele inwoner/ster
van Bombay in totaal ruim
zeventig lustmoorden op
prostituees, zowel in Londen
(waar hij/zij intussen werd
'omgebouwd'), waarbij hij/zij
steeds een 'handtekening'
achterlaat in de vorm van een op
de buikvan het slachtoffer
getekende olifant, dieknipoogt
met de navelvan de vermoorde. In
de Nieuwjaarsnacht van 1989 op
1990 pleegt zij de laatste, want zij
heeft intussen zoveel steken laten
vallen dat ze een paar uur later
gemakkelijk gearresteerd kan
worden. Het werd ook wel tijd.

In 1950 wordt inBombay een
tweeling geboren, die direct na de
geboorte gescheiden wordt en
opgroeit zonder dat dekinderen
van eikaars bestaan weten, de een
als pleegkind van een Canadese
orthopeed van Indiase(Parsee-)
afkomst, de anderbij de moeder
van de tweeling, een verlopen
Amerikaanse filmster en haar aan
alcohol verslaafde vriend. De een
wordt toneelspeler in Zwitserland,
maar speelt ook in een succesvolle
serie Hindoestaansepolitiefilms de
titelrol van inspecteur Dhar. Het
scenariovoor de films (en
uiteindelijk ook datvan de
opgemeldearrestatie) wordt
geschreven door de orthopeed,
Farrokh Daroewalla. De andere
helft van de tweelingblijkt zich
ontwikkeld te hebben tot een
godsdienstwaanzinnige
aankomende Jezuïet.

De orthopeed heeft daarnaast nog
een andere hobby, een
wetenschappelijk onderzoek naar
de genetische achtergrond van
dwerggroei, en daarbij gebruikt
hij hetbloedvan in Indiase
circussen optredende dwergen.

Hij heeft, naast zijn woning in
Toronto, een tweede huis in
Bombay, en tijdens zijn verblijf in
dat huis, tussen Kerstmis en
Nieuwjaarsdag van 1990 speelt het
boek waar ik het over wilde
hebben, zich af. Daroewalla is in
feite ook de hoofdpersoon, in ieder
geval de spil van het boek. In die
week komt de aankomende Jezuïet
in Bombay aan, waarbij
Daroewalla de taak toevalt, de
delenvan detweeling aan elkaar
voor te stellen, hetgeen hem niet zo
bevalt. Dat probleem suddert
bijna het hele boek door.

Dat zijn de hoofdelementen uit het
boek 'Een zoon van het circus', van
John Irving. Het is een van de
eerste boeken die ik ooit heb
gelezen waarbij ik me heb
afgevraagd: waarom is de schrijver
hieraanbegonnen?Irving heeft in
interviews gezegd dathet boek
gaatover het feit, dat iemand die
geëmigreerd is zowel in zijn
nieuwe als in oudevaderlandeen
vreemdelingwordt, en dat slaat
uiteraard opDaroewalla en op
'inspecteur Dhar'. Maar waarom
heet het boek zoals het heet? Ja, er
komt een circus in voor, dat echter
maar een zijdelingserol speelt. En
wie diezoon van het circus is, dat
blijft duister. (Heeft Irving iets
met Reve? Die schreef een boek dat
'De circusjongen'heet, en 'De

Avonden' speelt zich af tussen
Kerstmis en Nieuwjaar). Het enige
andere boek dat ik van Irving las,
was 'De wereld volgens Garp', en
datwildevooral latenzien hoe
goedhet kan gaan als een vrouw
besluit geheel zelfstandig en alleen
haarkind op te voeden. Veel
elementenuit dat boek - de
worstelschool en uiteraard de
transseksueel/travestiet -komen
ook in 'Een Zoon van het Circus'
voor. Zij het dan dathet
onderhavige boekveel minder
gewelddadig is danGarp.

Maarwat heeft Irving in India te
zoeken? Je leert wel het een en
anderover datland, zelfs nadat je
alles van de literaire expert op dit
gebied, SalmanRushdie, hebt
gelezen. Maar de meest
meeslepende werken spelen van
Rushdie spelen zich ook in
Bombay af, en dathad voor Irving
een waarschuwing moeten zijn.
Zijn werk blijft op hetpunt van de
lokatiesbleek afsteken bij
Midnight Children en bij The
Satanic Verses.

Het boek is, zoals veel moderne
literatuur,vooral een ingewikkeld
stelselvan flashbacks. Tijdens de
eerste ruim tweehonderd pagina's
zit Daroewalla half slapend aan
een tafeltje in de Duckworth Club
in Bombay, een ideaal
uitgangspunt om eens flink terug
te gaan in detijd.

Waar ik veel bewonderingvoor
heb is de ongebreidelde fantasie
van Irving, voor wie de meest
bizarre situaties nog lang niet
bizar genoeg zijn. Het boek is ook

ijzersterk geconstrueerd, er staat
feitelijk geen woord te veel in: elke
zin, elke opmerkingheeft een
functie in het verhaal, jekunt geen
detailoverslaan want datzet je
gegarandeerd honderd, of
vierhonderdpagina'sverderop op
hetverkeerde been. Tientallen
personages, de een al
Fellini-achtiger dan de ander,
passeren derevue. Dwergen,
zelfverminkte eunuchen annex
travestie-prostitué's, hofmeesters
en bedelaars, hoerenen
filmsterren, broeders en paters,
artsen en aidspatiënten,
huispersoneel en politiemensen,
hippies en drugssmokkelaars,
sadhoesen Oostenrijkse
echtgenotes, alleskrijgt van Irving
een eerlijke kans en een uitvoerige
zijstraat. Op diemanier kom je
gemakkelijk aanruim
zevenhonderd pagina's. En naar
verluidt hebben vrienden van
Irving er nog driehonderdpagina's
uitgeschrapt (ik meende daar hier
en daar soms de gevolgen van te
zien). Ik vind dat het verhaal
korter, bondiger, eleganter verteld
had kunnen worden. Maar ja, dan
was het misschiengeen Irving
geweest.

Het is gelukkig goed, vlot maar
niet te vlot, vertaald.

Ik vind 'Een zoon van het circus',
kortom, een hele prestatie, maar ik
benblij dat ik het uit heb. Ik kon
er noch warm, noch koud van
worden.

John Irving, Een zoon van het
circus. Uitgeverij Anthos;f49.90 " John Irving. Foto: MARYELLEN MARK

Kort geboekt
DOOR ROB MOLIN

In 'Obsessies'van deFranse schrijf-
ster Isabelle Jarry (in devertaling
van Chris van dePoel) lijdt devrou-
welijkehoofdpersoon aan een ern-
stige psychische aandoening. In de
greep van hetzogenaamde OCS ont-
komt zij erniet aan haar omgeving
tot in depuntjes te ordenen door
bijvoorbeeld aan het meest onbedui-
dende voorwerp in haarkamer een
vaste plaats te geven. Omdat ouders
en artsen voor ditsyndroom slechts
deverkeerde aandacht opbrengen,
wordt het volwassen leven van de
ik-figuur niet slechts door haar
ziektebepaald, maar ook door ge-
forceerde socialecontacten. Deze
beknopte, maar suggestieveroman
voert delezer bij stukjes en beetjes
naar een verrassende ontknoping.
(Uitgeverij Manteau/Goossens,
’24,50)

Ook in 'Verkeerde sneeuw' van Tho-
mas Verbogt staat geen woord te
veel. Helaas blijft zijnboek hier en
daar in het raadselachtige steken en
is het te veel vervuld van het gewild
poëtische; alleenal detitel is meer
versiering dan dathij werkelijk ver-
wijst naar deromanwerkelijkheid.
Hinderlijk is ook het modieuze, the-
rapeutische jargon,datVerbogt de
belangrijkste personages in de mond
legt. Niettemin rijst uit dit taaltje de
gecompliceerde verhoudingop van
een circa veertigjarige, gescheiden
man met zijn dochter (als begrijpen-
de vader), haar vriendin (als ver-
ouderde, maar niet uitgetelde min-
naar) en met de vrouwen uit zijn
jeugden recente verleden. (Uitgeve-
rij L.J.Veen, ’24,91?)

Veel geloofwaardiger is een boek
over en van Geer Soudant uit Ge-
leen. Hij was de eenvoudin eigen
persoon, naar aanleidingwaarvan
op zijnmissieposten in Afrika wel-
eens bewonderend-spottend gefluis-
terd werd: 'Zijn broeris dominee.
Ruim twintig jaar is hijwerkzaam
geweest in Frans Equatoriaal Afri-
ka, thans Volksrepubliek Congo,
daarnain Gabon en Kameroen,
waar hij stierf op 56-jarige leeftijd.
Dit boek, dat is samengesteld uit
brieven en zijn op geluidsband inge-
sproken autobiografie, bevat het
enerverenderelaas van leven en
werk van de sympathieke Soudant.
Het geeft inzicht in het werk van de
missionaris, die eerst en vooral ver-
pleger, sociaal werker was en dan
pas zielzorger. Hij streedtegen
maatschappelijkonrechtals onder-
drukkingvan vrouwen, tegen bijge-
loof en politieke corruptie. Geen
wonder danook, datSoudant het ■vaak aan de stok heeft gehadmet de
plaatselijkeoverheden. (Uitgeverij
Meinema, ’32,50)

Een bijzondere gedichtenbundel
verscheen bijHerik. Bijzonder voor-
al door de vijf tekeningen van Luce-
bert (1924-1994), een van de belang-
rijkste experimentele dichters uit de
jarenvijftig naast Remco Campert,
in wiens bundel 'Straatfotografie' zij
afgedrukt zijn. Campert is naar mijn
smaak een meester der (zelfJironie,
al is hij in vroegere poëzie overtui-
gender. Maar ook in 'Straatfotogra-
fie' slaagthij erin wrange (oorlogs)
herinneringen en actuele waarne-
mingen weer te geven met onnavolg-
bare ironie, hetvoorbehoudvan
ernstige lieden die zich van andere
lieden wensen te onderscheiden.
(Uitgeverij Herik, ’24,90)

Elke vergelijking met de verzenbun-
del 'Eenreis omzeild'van Lou Hey-
nens met de bovengenoemde gaat
helaasmank. In deze rubriek is het
werk van deze beeldendkunstenaar
en dichteral eerder, in minder posi-
tieve zin, ter sprake gekomen. Toch
moet gezegd zijn, dat de gedichten
in 'Eenreis omzeild' enkele aardige
fragmenten voorkomen. Ze zijn niet
te vinden in de eerste afdelingenmet
romantische evocatiesvan amou-
reuze aard, maar verderop in de
meer bezonnenpoëzie, die overigens
niet mindervervuld zijnvan would-
be taal en gewilde woordspelingen.
Zo is een van derozen op de vuilnis-
belt: 'schrijven is tevaak/ een uitge-
steldeof/ verlaten of vergeten
droom/ die niemand navertellen
kan.' (Uitgeverij Siber, ’24,95)

Een wetenschappelijke studie die
tenslottede aandacht vraagt is die
van Diederik C. Grit. Hij onderzocht
welke literairebetrekkingen er
sinds dezeventiende eeuw bestaan
tussen deNederlanden en Scandina-
vië. In 'Driewerf zalig Noorden' gaat
hij gedetailleerdna welk beeld le-
zers in het Nederlands en Scandina-
visch taalgebied zich in de loop van
detijd van eikaars literaturen heb-
ben gevormd. Met name onder ande-
ren Bilderdijk, Van Eeden en Streu-
vels enerzijds enKierkegaard en
Hamsun anderzijds nemen een be-
langrijkeplaats bij deze beeldvor-
ming in. (Uitgeverij Universitaire
Pers Maastricht, ’45)

De boekenpagina
verschijnt
om de drie weken.

Zaterdag 5 november 1994 #33
limburgsdagblad



De St.-Hubertusmolen torent trots uit boven de Westelijke
Mijnstreek. Over enkele jaren wordthij waarschijnlijk
afgebroken en een paar honderd meter verderop weer
opgebouwd. Het tegenoverliggende café De Meule en een
woonhuis moeten tegen de vlakte. Eigenaar Louis Vonken
wacht schijnbaar gelaten af wat de overheid hem gaat
bieden voor zijn grond. „Die baan moet toch ergens
komen." En het lawaai? Daar is hij allang aan gewend.

De Oost-westbaan komt dicht te-
gen het gehucht Oensel aan te lig-
gen, rakelings achter devers-
vleesboerderij van slachterij Leers.
De klanten van de slagerreageren
opvallend berustend als de Oost-
westbaan ter sprakekomt. „Als
het goed is voor dewerkgelegen-
heid, waarom danniet? Ja, het is
wel zondevan de natuur, maar als
er hier geen vliegveld lag, zouden
ze wel huizenbouwen. Het is de
vraag of je daar danblij mee moest
zijn," zegt een dametje. En ook zij
heeft geen lastvan het vlieglawaai:
„Alles went." Dat vindt ookboer
Senden even verderop. Van de
vliegtuigen hebben de inwoners
van Oensel volgens hem geen last,
„maar er komt hier de laatste tijd
welopvallend veel kanker voor, ik
weet niet of dater iets mee te ma-
ken heeft." Boer Janssen weet nu
alzeker datzijnprachtig gelegen
Kelmonderhof straks tegen de
vlakte moet om plaats te maken
voor nieuwevertrekhallen. Maar
ook hij vindt de Oost-westbaan
geen enkelprobleem. „Het is goed
voor de werkgelegenheid. Als in
Nederland te veel rekening met het
milieu wordt gehouden, krijgt nie-
mand meer beleg opzijn boter-
ham."

De overheid is drukbezig de beno-
digde grond voor de nieuwe baan
op te kopen. Op het ogenblik is ze-
ventigprocent in overheidshan-
den.Een deel van het grondgebied
tussen pakweg Kelmond en
Schimmert kan echter niet zonder
slagof stoot wordenverkregen. De
Vereniging Geen Uitbreiding
VliegveldBeek heeft twee piep-

kleine lapjes in bezit. Die kunnen
alleenvia onteigeningsprocedures
worden overgenomen. Dat vergt
een jaarof twee, met als gevolg dat
pas in 1998 kan wordenbegonnen
met deaanleg van debaan. En ook
dat is een tijdrovend karwei, met
name omdat het heuvelachtige ter-
rein nog moet worden afgevlakt.
Daardoor kunnen pas rond het
jaar2002 de eerste toestellen op de
3,5kilometer lange Oost-westbaan
neerstrijken.

Met de nieuwe baan wil Maas-
tricht AachenAirport (MAA)
vooral grotere intercontinentale
vliegtuigen binnenhalen. Die heb-
ben voor een rechtstreekse volbe-
laden vlucht naar bijvoorbeeld de
Verenigde Staten een langere
startbaan nodig dan de 2500 meter
langeNoord-zuidbaan. Volgens de
luchthavenlevert de Oost-west-
baan bovendien minder geluidhin-
der op. Nu wordt over een dichtbe-
bouwd gebied gevlogen: van Sit-
tard via Geleen, Neerbeek, Beek,
Geverik, Meerssen,Rothem en
Amby naarMaastricht. Straks
brommendevliegtuigen volgens
MAA over een veel minder dicht
bebouwd gebied.

DatLimburg in feite één groot
grensgebied is, heeft echter ookzn
gevolgen voor het gebruikvan het
luchtruim. De Belgen duldengeen
laagvliegende Nederlandse vlieg-
tuigen boven hunkoninkrijk. De
grens, op minder dan een minuut
na het opstijgen, moet als een be-
tonnen muur wordenbeschouwd.
De vliegtuigenkunnen dus niet

normaal opstijgenof landen, maar
moeten een scherpe, steile bocht
boven Maastricht maken.Dat idee
is volgens deskundigen onuitvoer-
baar en zelfs gevaarlijk. Minister
Jorritsma van Verkeer en Water-
staat probeert daarombij haar
Belgische collega's te onderhande-
lenover een variant waarbij wel
regelmatig over een klein stukje
België mag worden gevlogen.De
kans dat Jorritsma zal slagen
wordt op het ogenblikuiterst klein
geacht.

Rond de luchthaven is een geluids-
zone vastgesteldvolgens de wette-
lijkeKe-norm (Xe staat voor Kos-
teneenheid en dat is weer genoemd
naar de ontwerper van deze inge- 'wikkeldenorm: professorKosten).

Het komt er grofwegop neer dat
alle 500 huizen diebinnen de40
Ke-zone liggen, volledig moeten
worden geïsoleerd.Binnen de 35
Ke-zone (zie voorpagina Vrijuit)
mag geen nieuwbouwmeer plaats-

vinden. En de vliegtuigenmogen
buiten die lijn nauwelijks meer te
horen zijn.

Voor de nachtvluchtengeldt ech-
ter een geheel nieuwe, andere
norm, diepas afgelopenzomer
werd vastgesteld', 's nachts mag
een geluidnormvan gemiddeld 26
decibel in een jaarniet worden
overschreden, of de slaapkamers
moeten worden geïsoleerd. Hier zit
een addertje onderhet gras: er
wordt slechtseen gemiddelde be-

paald. Straks is het mogelijk dat
vliegtuigen een tijdjerelatief stil
vliegen en vervolgens een paar
keerenorm veel herrie maken. En
dannogwordt het toegestane jaar-
gemiddelde niet overschreden.De
gevolgen van de nieuwe nacht-
norm zijn nog niet voor de omge-
ving van deOost-westbaan in
kaart gebracht. Hoeveel Zuidlim-
burgse woningengeïsoleerde
slaapkamers zullenkrijgen in ver-
band met eventuelenachtvluchten,
moet dusnog blijken.

Interessant is devraag of de inves-
teringen in Maastricht Aachen
Airport ooit kunnen wordenterug-
verdiend. In het overheidsvakblad
Binnenlands Bestuur werd onlangs
gereptvan een 'peperduur banen-
plan', met groterisico's. Zelfs met
nachtvluchtenwordt het nog een
hele toer om van de luchthaven
ooit eenrendabel bedrijf te maken.
Er werd uitgerekend dat de uit-
breiding van Beek toch minstens
335 miljoen gulden gaat kosten
aan aanleg, isolatieen verliesaf-
dekking. De uitbreiding zou vol-
gens het gunstigste scenariokun-
nen leiden toteen groei van 3400
directe en indirecte banen. Met an-
dere woorden: voor iedere nieuwe
arbeidsplaats heeft de overheid
straks minimaal 100.000 gulden
geïnvesteerd.

Voor die luchthavenvervolgens
zelf rendabel is, zijn we twintig
jaarverder. Op zn vroegst in 2013
speelt MAA quitte. Tot dietijd
wordt er nogruwweg 100 miljoen
gulden verlies geleden, vijf miljoen
gulden per jaar.Na 2013 zal de
winst nog jarenmarginaal zijn.
Tegenstanders van deOost-west-
baan vragen zich afof voor derge-
lijke investeringen en zulkepovere
vooruitzichten een stukje Lim-
burgsLandschap voor moet wor-
den opgeofferd.

Maastricht AachenAirport zou als
werkgelegenheidsproject een stuk
goedkoper uitzijn, als nu besloten
zou worden helemaal geen nieuwe
baan aan te leggen, zeggen de
landschapsvrienden. Dan blijft de
luchthavenwel een kwakkelend
bestaan leiden, met een jaarlijks
verlies van vijf miljoen gulden.
De allerduurste oplossing is een
Oost-westbaan aanleggen zonder
nachtvluchten. Het aantal arbeids-
plaatsen zal dan slechts met 1600
stijgen. En iedere extra arbeids-
plaats zal danbijna 200.000 gul-
denkosten, terwijl er nooit een
cent kan worden terugverdiend.
Want zonder nachtvluchtenzal
een Oost-westbaan structureel
verlieslijdend blijven, zo wordt be-
weerd.

# Dit tafereel moet straks wijken voor het grijze beton. Foto: ermindo armino

Noot
De Officier van Justitieheeft tij-
dens dezitting in Amsterdam een
harde noot tekraken metFrank.
Het heeft er immers alle schijn van
dat iedere kans die justitie hem
biedt door hem om zeep wordt ge-
holpen. „Er vallen met deze jongen
gewoon geen afspraken te maken,"
verzucht de Officier. Hij bladert
nog eens doorhet dossier: diefstal
van een brommer, vernieling van
ruiten, inbraakin woningenen het

omzagen van een verkeersbord.
Geringschattend neemt de jonge
openbaar aanklager Frank inzich
op. „Dus dit is zon jongendie
Lubbers op het oog hadmet zijn
pleidooi voor een boefjeskamp,"
zegt hij snerend.
Onderuitgezakt laatFrank debe-
risping over zich heenkomen. Zn
baseballpet heeft hij diep over het
voorhoofd getrokken. In gedachten
heeft hij al afscheid genomen van
Amsterdam. Veenhuizen lonkt.
Frank verlangt naar tucht en dis-
cipline. „Meestal haak ik af na een
tegenslag. Nu moet ik doorzetten.
Ik mag Lubbers welbedanken,"
zegt hij na enkele dagen in de JWI.
De jeugdigedelinquent is de be-
roerdste niet. Dat image houdthij
graag in stand.
Frank is een flierefluiter, een toffe
gozer dienooit 'nee' zegt. Hij heeft
geen vaste relatie. Binden wil hij
zich niet. De vrijheid lonkt, de on-
rust van destraat. Als vrienden
een kraakje zetten, gewoon voor de
10l of omdat het geld voor kleren,
eten en een dakboven het hoofd op
is, dan isFrank geen spelbreker.
De stadbiedt duizendengelegen-
hedenvoor een geslaagde inbraak.
„'s Nachts werk ik lieverniet. Ik
besluip mensen nietgraag." Ge-
weld schuwt hij. „Ik bennogal
zachtmoedig."

Braaf
Als jochiewas Frank volgens eigen
zeggen ongekend braaf. Hij zwierf
wel veel over straat. Zijn aan
drugs verslaafde moeder was toch
nooit thuis. Hij zorgde voor zijn
broertjes of ging de stad in. Op
zoek naar avontuur. Hij nam de
tram naar onbekendebestemmin-
gen en stapte uit als ergens iets
leek te gebeuren, zoals een kermis.
Dan vlogen de uren voorbij. Na de
lom-school ging hijnaar de leao.
Hij woonde vanaf zn elfde in be-
handelhuisOverschinkel. Daar
maaktenze een 'net, Hollands jon-
getje'van hem. „Op m'n vijftiende
schrokik wakker. Ik hadhet ge-
voel dathet goedmis ging. Dat ik

altijd zo zou blijven en nooit echt
zou leven. Ik liep weg om aandacht
tekrijgen."
Wat Frank nog het meest schokte
was dat deklootzakjes uit Over-
schinkel bereikten wat ze wilden,
terwijl hij jaarna jaaraan zich
voorbij zag gaan. „Ik was vriende-
lijk, beleefd, maar dat bracht me
nergens. Van goedemanieren word
je niet rijk. Ik wilde ookeenrotzak
zijn." Een tweede keer weglopen
bracht hem weer thuis bij zijn
moeder. Niet dat dat veel uitkomst
bood. Zij zag hem nauwelijks
staan. Vond hem vernederlandst.
Frank voelde zich genegeerd en af-
gewezen doorzijn familie. „Toen
ik geboren werd, haddenze een
zwart kindje verwacht. Ik was veel
te bleek. Ik ben gelijk opvakantie
gestuurd naar Suriname om bij te
kleuren." Het mocht nietbaten.

" Frank in een bos bij Veenhuizen aan het werk: er is niet eens een gokhal. Foto: gpd

Rijk
Frank realiseert zich nu, dat als hij
in Overschinkel was gebleven,zijn
carrière heelanders was verlopen.
„Dan had ik diploma's gehad en

had ik hier niet gezeten." Spijt?
Hij strijktbedachtzaam metzn
hand doorzn stoppelbaard. „Ik
zou niet op ditpad verzeildzijn
geraakt, maar ikheb in die jaren
heel veel meegemaakt. Ik heb ge-
zien hoe jerijk kunt wordenen hoe
arm." Hij beroemt zich op zn
mensenkennis en straatwijsheden.

Hij weet de weg in derosse buurt,
viert feest, kent de nieuwtjesuit
het circuit, vergokt zn laatstegeld
en tobt zelden over de dagvan
morgen. „Dat was ook mooi."
Die zorgeloosheid, vindt Frank,
heeft lang genoeg geduurd. „Ik
moet eindelijk eens volwassen
worden." Voor een buitenstaander
lijkt het makkelijk, maar dieknop
zet jeniet zomaar om. Een hele
avond alleendoorbrengen bezorgt
hem de kriebels. „Als ik niet moe
ben, danmoet ik de stadin." Hij
belt wat kennissen, maakt het 's
nachts laat, geeft zn laatste geld
uit en belandt weer in het cirkeltje
waarin alles draait om een 'sita'
(snorfiets), 'pipa' (pistool), 'kloesa'
(klusje) en 'snef' (joint). Frank ver-

keert in uiteenlopende kennissen-
kringen. „Ik zet gewoon een mas-
ker op." Aanpassing is zn overle-
vingsstrategie. Hij acteert, maar is
zichzelf in het spel kwijtgeraakt.

Walging
Frank vertikt het om zijn hand op
te houden bij deSociale Dienst. De
suggestie alleen al vervult hem met
walging. „Dat is voor mensen die
niets meer kunnen. Ik heb m'n be-
nen, ben goed gezond. Ik red me
wel," zegt hij. Frank mag danwel
geen vaste woon- en verblijfplaats
hebben, in de openlucht slaapt hij
zelden. „Ik zorg goed voor mezelf.
Daarom zou ik ook nooit cocaïne
of heroïne gebruiken. Ik weet dat
dathet einde is, danga je jezelf
verwaarlozen. Stel jevoor dat een
tante mij op een dag in een bus-
hokjezou zien liggen. Dan moet ze
zich schamen.Dat wil ik niet."
Na zijn arrestatie zat Frank 41 da-
gen inhet Huisvan Bewaring Over
Amstel in Amsterdam. Toen wist
hij zeker dathet zo niet langer
kon. Dereclasseringsmedewerker

vond in hem een gewilligeklant
voor de experimentele JWI. Zware
lichamelijke arbeid, sport en scho-
ling moeten Frank weer gripop zn
bestaan geven. „Jongens moeten
niet denken dat het hier een lui-
lekkerland is. Het is wel de laatste
kans om nog ietsvan jeleven te
maken," weetFrank. Want anders
gaat het toch van kwaad tot erger.
„Als ik voor een paar lullige inbra-
ken twintig maandenkrijg, waar-
om dan niet gewoon een roofover-
val plegen. Als het lukt ben je in
eenkeer binnen. Gaat het mis, dan
zit je ook gewoon jestraf uit." In
het Huis van Bewaring doet ieder-
een de contacten opvoor latere
klusjes. Erger nog, behalve de wij-
ze lessen van celgenoten, stak
Frank nooit iets op in een gevan-
genis. „Je zit gewoon jetijd uit.
Als je weer buiten bent, begint al-
lesvan voren af aan. Dit is beter.
Hier moet iedereen werken en heb
jegeen televisie op jekamer. Ze
halen het luie leventjeer uit." Als
hij nu naar bed gaat is hij bekaf.
Hij slaapt goed. 's Ochtends begint

het strakkeprogramma alweer om
zeven uur.

vrijuit

Straatschoffie in Veenhuizen

DOOR FOKKO BOSKER

Frank draait zich langzaam om en verdwijnt
sjokkend tussen de naaldbomen. De
negentienjarigeAmsterdammer snuift meer
boslucht op dan goed voor hem lijkt. Zonder
omkijken voegt hij zich weer bij zijn 'gabber.
Samen ontdoen ze uren achtereen gevelde
sparren met een bijl van zijtakken. Geestdodend
werk, maar Frank vermaakt zich wel. „Het leven
is nu eenmaal geenkrentebol, anders had ik wel
op m'n krent kunnen zitten," is zijn lijfspreuk.
Het zware werk in de uitgestrekte Drentse
bossen rondom het gevangenisdorp Veenhuizen
ondergaat hij gelaten. „Ik ben een optimist. Ik
zal me hier ook wel doorheen slaan."

Frank, zijnnaam is gefingeerd, is
een straatschoffie die van kwaad
tot erger verviel. Het begon met
vernielingen en eindigde voorlopig
bij inbraak. Hij groeideop in in-
ternaten en pleeggezinnen. Liep
weg en begon te zwerven. Zijn Su-
rinaamse moedervond hem 'te
blank', zijn vaderkent hij niet. Op
16 augustus werd Frank in Am-
sterdam op heterdaad betrapt met
onder zijn jaseen breekijzer en in
zijn hand een tas vol gestolen spul.
Hij bekende nog twee andereza-
ken. Frank hadnog een proeftijd
en kreeg twintig maanden cel.Het
experimentele boef jeskamp, de
Jeugdwerkinrichting (JWI) in
Veenhuizenis zijn laatstekans om
van het criminelepad af te komen.
Zijn negentiendeverjaardag
bracht Frank vorig jaar doorin het
Huis van Bewaring in Haarlem.
„Dat wasklote, ook alvier ik m'n
verjaardag al lang niet meer met
vrienden of familie. Meestal ga ik
in m'n eentje de stad in, tenminste
als ik geld heb, en trakteer mezelf
op een gokhal. Vooral computer-
spelletjes ben ik gek op. Toen ik
opgeslotenzat nam ik me heilig
voor dathet niet weer zover zou
komen. Ik wildeuit diewereld."
Het lukteniet. Frank hield het op
het dagtrainingscentrum al snel
voor gezien en het begeleid wonen
werd een flop. Hij hervattezn ou-
de leventje. En werd opnieuw ge-
pakt.

Discipline
Frankroemt de discipline in Veen-
huizen. „Hier helpen ze jeom alles
op eenrijtje te zetten. In Amster-
dam had ikaltijd zoveel dingen
tegelijk aan m'n hoofd dat ik vast-
liep." ledere gevangene heeft een
mentor bij wie hij zijn hartkan
luchten. Frank verwacht dat hij
het welredt. „Ik zoek geen proble-
men met anderen. Ik doe met opzet
wat klunzig en houd me op de ach-
tergrond." Als hij detraining in
Veenhuizengoed afsluit, gaat
Frank naar Hoorn.
Over detoekomstige opleiding en
werk heeft hij nog weinig nage-
dacht. Zonder blikken of blozen
vervolgt hij: „Vroeger wilde ik
agent worden. JamesBond was
m'n ideaal." Hij barst in lachen
uit. „Dat is nu een gehaat beroep,
ik ben in ieder geval geen dienaar
van de wet."Werk waarbij hij vui-
le handenkrijgt, heeft ook nietzn
voorkeur. „Eigenlijkben iknogal
lui," bekentFrank. Vastberaden:
„Ik wil hier een succes van maken.
Ik ben op zoek naar iets dat ik nog
steeds nietweet. Als ik dat gevon-
denheb, is het tijd voor een echte
vriendenkring, een woningen wie
weet een vriendin."
Amsterdam
Als het hem lukt in Veenhuizenen
Hoorn danzou het de tweede op-
leidingin zijn leven zijn die hij
helemaalafmaakt. Frank: „De la-
gere school is totnu toe het enige
waarik een diploma voor heb."
Hijverwacht dat hij welnaar Am-
sterdamterugzal gaan. Hij mist de
stad, de levendigheid. „Hier in
Drenthe tussen deboeren is het
komisch. Ik was hiereen keer eer-
der als jochie om pannekoeken te
eten en pony te rijden. Ik vind het
verschikkelijk saai, jehebt hier
niet eens een gokhal." Of Amster-
dam hem niet opnieuw in verlei-
ding zal brengen? „Ik kan m'n
problemen welontlopen, maar dan
kom ik ze in een andere stadook
tegen. Ik zal hoe dan ook een op-
lossing moeten vinden."
Frank zit niet te wachtenop be-
zoek, hij zoekt derust van het iso-
lement. „Bezoek gaat na afloop
weer terug naar de stad.Hun
komst doetme te veel denkenaan
buiten, aan het levenin Amster-
dam. Ik zit nu hier." Een ding zit
hem echt dwars. Na dearbeid in
de bossen worden ze langs dekant
van deweg opgepikt door een gro-
te blauwe gevangenisbus met tra-
lies voor deruiten. „Daar hebikzon hekelaan, dan ben ik net een
boef uit zon Amerikaanse film."

Een duur banenplan
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Spartaans
Na uitgebreide accreditatie schuift
het Zwolse spoorhek voor ons
open. Nou vooruit, Esselink wil
nog wel een keer debok van de
Hondekop beklimmen. Het domein
van de machinist is sober, zeg
maar gerust Spartaans. Glimmen-
de grijsblauween blauwgrijze
verf, bakelieten schakelaars, een
vermanend bordje ('hoogst toege-
stane snelheid 140 km/uur'), drie
meters (voltage, ampères, hoog-
spanning), twee schakelaars, een
asbak met depeuk van de machi-
nist er nog in, de dodemansknop
en een prullebak.
Esselink: „In dezomer stikte je de

moord, in dewinter legde je het af
van de kou. De kachel had drie
standen: helemaal aan, half aan of
uit. Als jepech had trof jeeen deur
met een kier als een brievenbus."
Maar op een of andere manier wa-
ren het ook weer ontberingen die
het vak mooi maakten. „Soms
waaide het haarvan jekop," zegt
hij, trekt meteen een kastje van de
koplamp open, waar de machinist
met een hendel het witte glas voor
een rood glas verwisselde als de
trein de andere kant uit moest.
Slordige lagen isolatieschuim,
zwart van jaren stof, bewijzen dat
dit tochtgat een zorgenkind is ge-
bleven.

Conclusie in proefschrift:

'Katholieke maffia'
verzinsel van de pers

DOOR HANS BEKKERS

De faculteit rechtsgeleerdheid van de
Katholieke Universiteit Nijmegen stond aan de
basis van een wijdvertakt netwerk van
katholieke gezagsdragers. Zij werd eenrijke
bron waaruitbestuur en politiek, maar ook de
rechterlijke macht meer en meerputte. Om op
grond daarvanvan een 'Nijmeegse maffia'
spreken voert volgens de kersverse promovendus
JanBrabers echter veel te ver.

Lange tijd was detheoriepopulair
«at ons land - achter de schermen
uiteraard- in feite werd bestuurd
Vanuit Nijmegen en wel dooreen
select groepjekatholieke hooglera-ren van de juridischefaculteit. Het
?ï-nisterslijstje van hetkabinet
"an Agt/Wiegel zou niet in het
sjiekeHaagse hotelDes Indes zijn
samengesteld, maarreeds in het
Nijmeegse caféDe Karseboom. Op
ue achterkant van een morsig bier-
viltje.
De denkwijze dateert uit de jaren
zeventig. Het waren de jarenvan
dekomplot-theorie. Overal stak
natuurlijk wat achter. Niet de
hand van God, nee, een andere
Srote omvangrijkemacht. Een
"Multinational bijvoorbeeld, de
Amerikanen of anders wel deRus-
sen. En niemandwas er zozeer op

gebrand uit beeld te blijven als die
macht zelf.Bij ontmaskering im-
mers was het spel over.

De vorige week gepromoveerde
historicus JanBrabers laatvan dat
beeld in zijnproefschrift weinig
heel. Hij heeft de stroom geruchten
en spannende verhalen gelaten
voor wat ze was en geprobeerd
door bronnenonderzoekdewaar-
heidboven water tekrijgen. In het
geval van dekabinetsformatie van
1977 is Brabers zelfs tot de echte
bronnen teruggegaan, waaronder
ex-premier mr. Dries van Agt en
prof. mr. W. van der Grinten, in-
formateur van dienskabinet.
Beide heren kenden elkaarvan de
faculteit rechtsgeleerdheid van de
katholieke universiteit.Via de
KVP waren er bovendienmeerka-
tholieke connecties met het Haag-
se. Meest vooraanstaande figuren
waren voormalig ministerenKVP-
lijsttrekker Veringaen KVP-voor-

zitter Fons van derStee. Het we-
melde in de jarenzeventig van de
Nijmeegse gezichten in Den Haag;
op devoorgrond, maar meer nog
aan dezijlijn. Opvallendstperso-
nage daarwas zonder enige twijfel
hoogleraar Frans Duynstee.

Als hoogleraar zou Van Agt in de
jarenzeventig in zijnpolitiek han-
delenin hoge mate zijnbeïnvloed
door enkele van zijn Nijmeegse
oud-collega's. In depers werd het
bestaanvan deze 'katholieke' of
'Nijmeegse maffia' gemeengoed.
Dat stond dan veelal voor conser-
vatief.
Zowel Van Agt, de dit jaaroverle-
den Van derGrinten als enkele
anderevoormalige hoogleraren,
zonder uitzondering wonend in de
bosrijke Groesbeekse villawijk
Heilig Landstichting, ontkenden
tegenover Brabers het bestaanvan
een dergelijk netwerk. 'Verder dan
een vriendelijke uitwisseling van
een groet ophet plein voor deCe-
nakelkerk in deHeiligLandstich-
tingkwam men meestalniet', al-
dus Brabers.

Korte metten maakt de promoven-
dus ook met het hoogtepuntvan de
vermeende duistere praktijken, de
kabinetsformatie van 1977. Het
optreden van Van der Grinten, en
op deachtergrond Telegraaf-
columnist Duynstee, is volgens
Brabers de voornaamste inspira-
tiebron voor depers geweestom te
reppen van een 'Nijmeegse maffia.

VolgensBrabers echter heeft Van
derGrinten zijn leven lang een

Informateur Van der Grinten zou
de rooms-rode kabinetsonderhan-
delingen met voorbedachten rade
tot een breuk hebben latenkomen
om zo het pad te effenen voor het
kabinet Van Agt/Wiegel.

voorkeur gehadvoor samenwer-
king met de PvdA. Verder is het
volgens hem een misvatting te ver-
onderstellen dat er een bijzondere
band tussen Van der Grinten en
Van Agt bestond. Beiden beweer-
den tegenover Brabers datzij el-
kaar sinds 1971 niet meer dan
vluchtig hadden gesproken. Voor
die tijd bestonder ook al geen spe-
cialevertrouwensband. Ze waren
niet meer dan doodgewone colle-
ga's. En ookvan de studiekenden
ze elkaarniet.

Volgens de promovendus was Van
Agt er de man nietnaar zich te la-
ten bespelen. Duynstee zou er, als
landelijk toonaangevend colum-
nist, alle belang bij hebben gehad
de schijn op te houden iets in de

Wie wel intensievebetrekkingen
onderhieldmet Van Agt was de
Nijmeegse hoogleraarDuynstee,
een groot voorstander van een
CDA/VVD kabinet. In zijnrubriek
in De Telegraaf liethij geen gele-
genheid onbenut die centrum-
rechtse coalitie toe te juichen.We-
ken voordat Van Agt enWiegel
voor het eerst samen aan tafel gin-
gen, hadDuynstee al een onder-
houd met deWD-voorman. Of dat
gebeurde op eigeninitiatief dan
wel op instigatie van Van Agt,
blijft onduidelijk. 'VanAgt
spreekt van een 'black spot' in zijn
geheugen', aldus Brabers.

melk tebrokkelen te hebben. Bo-
vendien was hij een jennerpur
sang, 'destudentensociëteitnooit
ontgroeid', aldusBrabers. 'De pers
speelde gretig yi op Duynstees
suggestieve opmerkingen,wellicht
nog extra gemotiveerd omdat men
een complot van katholieken
meendete hebben ontwaard. Bra-
bers gaat zover te stellen dat
Duynstee 'de capovan de 'Nij-
meegse maffia' tegelijkertijd het
enige lid was van die duistere
club.

Brabers mag de maffia-theorie
danwel als onzin bestempelen, er
bestond natuurlijkwel een hecht
Nijmeegs netwerk, dat zijnbasis
vond in de juridischefaculteit.
Vanaf de jarendertigrecruteerde
deKVP er veel oudstudentenuit,
die latereen rol gingen spelen in
de landelijke politiek. Onder hen

bijvoorbeeld de latere minister-
presidenten Beel, Marijnenen
Cals.
Al in de jarenvijftig werd 'Nijme-
gen' een begrip in politiek Neder-
land. Er deden grapjes deronde
als het volgende: 'Wij hoorden een
mijnheertegen een andermijnheer
zeggen: 'Ik zou wel graag in de po-
litiek willen.'Waarop dieandere
mijnheer zei: 'Danmoet jeprofes-
sor in Nijmegen worden. Waarop
die ene mijnheer vroeg: 'Maar hoe
word jedat?' Waarop dieander
mijnheerzei: 'Door in de politiek
te gaan.
Dat de juridischefaculteit een
zwarepositie innam binnen katho-
liekNederland leidtBrabers ook
af uit deadressenlijst van dein
1955 opgerichte maar verder obs-
cuur gebleven 'Katholieke Studie-
club.Een 'kring' waarin werd
gepraatover godsdienstige, cultu-
rele, politieke en sociale zaken.
Het selecte gezelschap bestond uit
34 prominente katholieken; van
henwaren er 12 afkomstig van de
Nijmeegsefaculteit rechtsgeleerd-
heid.

Dat strookte overigensprecies met
wat de oprichters - voornamelijk
bisschoppen - van deKUN in 1923
voor ogen stond: het afleveren van
katholieke juristendie een leiden-
derol konden vervullen in de
maatschappelijkeemancipatie van
hun volksdeel. Er bestond name-
lijk een groot tekort aan katholie-
ke gezagsdragers. In het opheffen
van dattekort is defaculteit vol-
gens Brabers met glans geslaagd.
Binnenskamers was men daar ook
maar wat trots op. De historicus
duikelde een zorgvuldigbijgehou-
den plakboek op, aangelegd door
de universitairebode tussen 1935
en 1959. 'Regelmatig zijnbericht-
jes opgenomen waarin melding
wordt gemaakt van alweereen be-
noeming van een oudstudent rech-
ten op een voorname post. En als
het krantenknipsel niet vermeldde
dathet om een oud-studentging
van de faculteit, dan werd heter
met depen in de kantlijn keurig
bijgeschreven,' aldusBrabers.

" Van Agt en Van der Grinten: 'Verder dan een vriendelijke uitwisseling van een
groet op het plein voor de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting kwam men meestal
niet.' Foto: KIPPA/ANP

Eenzaam
Een eenzaam beroep trouwens,
machinist. De conducteurzag je
maar zelden. „Een wc? Nee, die
was er ook niet.Het gebeurde wel
dat demachinist zn trein stilzette
om in de berm zijnblaas te ledi-
gen, ofop een station stopte waar
hij helemaal nieteens moest zijn
omnaar 'heren' te sprinten."

Alles aan de Hondekop is zwaar en
solide, deronde neus zit bijvoor-
beeld vol met beton. Dat gaf best
een veilig gevoel als er een truck
op de overweg bleef stekenen je
als machinist wist datremmen niet
meer zou baten.Maar ja, deklein-
ste hondekop weegt al 144 ton,
dertig procent meer dan de moder-
ne Koploper van nu. En elke kilo
logge massa die jein beweging
moet brengen tikt flink aan in een
tijd waarin het spoorwat meer op
energiewil sparen.

Er weerklinkt ijverig gezaag en ge-
boor in detrein. Het is schroefdag
vandaag. Bij depoort zijn enkele
dapperen van geest doorgelaten,
die zich door de helerijstebrijberg
van deNS-hiërarchie hebben heen
gegeten. Met afgestempeldepapie-
ren in de hand mogen ze een paar
strikt omschreven voorwerpen uit
de trein halen. Met aanhangersen
busjes (zelfs een van de gemeente-
reiniging Delft) komen ze inladen.
In verliefde eenstemmigheid
schroevenFieke Spanjers uit Ou-
denbosch en Axel Struik uitDor-

drecht twee ribfluwelen banken
los uit de eerste klasse. Ze zijn
goedgeëquipeerd: gereedschap-
kist, elektrische schroevedraaier.
Alles gaat mee, twee complete
banken, hetbagagerek ('voor de
jassen'),zelfs een stuk formica-
wand met de sticker 'wc. „Post-
modern," zegt Fieke, „Een coupé
in huis is tegenwoordig helemaal
in. Dit zetten we in de eetkamer.
We nemen een kozijn mee, daar
plakken we een mooi landschap
achter.Lijkt het net of we tijdens
het eten voorbij rijden."
Een fanate uit Schiedam stommelt
verontschuldigend voorbij met en-
kele banken. Ze heeft er al vijf in-
geladen. „Voor 274 gulden.Daar

koop jeer bij Ikea nog niet één
voor," zegt ze met de monterheid
van een Nederlander dieeen koop-
jeheeft ontdekt.

Spoorfreaks
Bewaker C. Hendriks slaagt erre
delijk in om zn lachen in te hou-
den. Gottegot, wat er al nietaan
banken en klapstoelen voorbij is

gedragen. Vooral de horeca-onder-
nemers waren goed vertegenwoor-
digd.Ergens, in verre disco'sen
kroegen, zullen argeloze bezoekers
er nog tot in lengte van dagenop
moeten zitten.
Aanvankelijkwerden 's nachts
veel spoorfreaks aangehouden,
met gereedschap in de hand en een
wildeblik in deogen. Die gingen
in de schaduwvan de feloranje na-
triumlampen staan schroeven en
hakken, 't Is wat minder nu, zegt
Hendriks, omdat ze periodiek bij
depoort mogen aankloppen. De
bewaking blijft echter gehand-
haafd, ook om wilde feesten van
studenten in detreinen te voorko-
men.
Je blijft jeamuseren. „Laatst was
er een man diebelde of treinstel
431 er al stond, het moest per se
nummer 431 wezen. Toen is-ie ge-
komen om de scharnierenuit de
buffetkastjes te halen.Daar is hij
twee dagen mee bezig geweest,
want datwaren hele-bijzondere
scharnieren. Op zulke momenten
valt ons de mond natuurlijk nog
wel open."

Regelmatigkomt een locomotief in
Zwolle weer een Hondekop halen,
bij voorkeur in het holstvan de
nacht, als heel Nederland slaapt.
De laatste rit is er eentjezonder
glorie, met een klapperende wind
door de glasloze sponningen.
Het eindstation ligt inAmsterdam,
in het westelijkehavengebied. Bij
HKS Metals(Hoogovens, Klockner
Scrap) gaat dehydraulische
schaar erin, diezelfs spoorrails als
strootjes in tweeën knakt.

VestigingsmanagerHenkDames
heeft vanuit zijn raam een uitzicht
datnooit hetzelfde is, omdat takels
er constant in bergen schroothap-
pen. Vele malen per dag komen
vrachtwagens lading voor de
hoogovens halen, dertigkilometer
westwaarts. Je kunt niet zomaar
even de schaar in zon trein zetten
in een land waar de milieuwetten
bijna net zo hoog zijnopgestapeld
als hetbruine ijzer op hetterrein.
In de jarenvijftig waren ze tame-
lijk kwistig met asbest, zegt Da-
mes. Plafonds, zijkant, allesin de
Hondekop zit vol metplaten
blauw asbest, de meest vezelrijke
en dus meest gevaarlijkevan de
drie soorten.
Mannen in ruimtevaartpakken ha-
len dat er eerst uit in een afge-
schermde loods, waareen sterke
onderdruk heerst en de luchtzeven
keer maal per uur gezuiverd
wordt. De treinen mogen er pas uit
als onafhankelijke controleurs me-
tingen hebbenverricht.
De werknemers moeten door een
sluizenstelsel, hun maskers wor-
denminutieus schoongemaakt,
zelf gaan ze onder de douche. Pas
dan gaan de treinen naar de hy-
draulische machine diehapt,knipt
en hakt, tot er brokken over zijn
van zestig centimeter breed en een
meter lang: ammunitie voor de
staalovens. Geen oordvoor nostal-
gie. Henk Dames lacht minzaam:
„Voor ons is het werk. Hondekop-
pen Detekenen manuren, tonnages,
nietveel meer".
Hij heeft genoeg inlevingsvermo-
gen om de nostalgie van anderente
ontzien. Toen het laatste originele
groene treinstel het terrein werd
opgereden, natuurlijk met fanaten
met hun eeuwige camera's, statie-
ven en video's in hetkielzog, zei
hij tegen zn mannen: „Doe het
met watpiëteit, he."
Volgend jaarzullenze er wel weer
staan, de fanaten, als ook de meest
beroemde Hondekop wordt ge-
bracht: de 747. De trein die door
de Zuid-Molukkers bij De Punt tot
stilstand werd gebracht en na we-
ken gijzeling doormariniers werd
doorzeefd met kogels. Ook voor
dat stuk vaderlandse geschiedenis
valt straks onherroepelijk en on-
miskenbaarhet doek.

vrijuit

Requiem voor de Hondekop

DOOR JELLE BOONSTRA

De dwaasheid ten top: met hoge hekken, honden
en vijf bewakers laat de NS op een
rangeerplaats in Zwolle dag en nacht wat
afgematte treinstellen bewaken, die wachten op
hun laatste enkele reis in dit aardse bestaan.
Het is uit met de Hondekop, zoals de bijnaam
luidt van het ooit zo fiere materieel uit 1954.
Zon 248 van de 394 treinstellen met hun
kenmerkende bolle neus worden gesloopt. In
Zwolle worden ze verzameld voor de tocht naar
debeul. Zodra de nieuweRailhoppers en
Regiorunners eenmaal zonder piepende remmen
ofhalsstarrige computers hunritjes kunnen
rijden, volgen ook de allerlaatsten.
Spoorgekken met bahco en beitel proberen de
hondekoppen nog te ontdoen van zoveel
mogelijk interieur. Vandaar de straffe bewaking
die een nucleaire splijtstoffen-fabriek niet eens
zou misstaan. Een echte fanaat wordt pas
gelukkigmet eenklepperende asbak, een
noodrem of desnoods een verbleekt prentje van
OpenbaarKunstbezit. Wacht maar, straks zijn
die triviale trofeeën de herinnering aan een
voltooidverleden tijd.

Veel reizigers zullen niet in snik-
ken uitbarsten bij het vaarwel van
de Hondekoppen. Geriefelijkkon
jeze nauwelijksnoemen. Comfort
anno 1954! Daar kon een verjon-
gingskuur in 1970 niets wezenlijks
aan veranderen. Na een uur op de
skailederenbank kwam je de trein
uitmet 'n houten kont alsof je de
hele Matthaeus Passion had uitge-
zeten.
De airconditioning? Stroefschui-
vende raampjes, die deene helft
van depassagiers open wildezien
en de andere helft juiststijf dicht
(vooral op dagenmet vrij reizen
voor 65-plussers). Bij de wissels
kreeg detrein een stoot alsof de
Titanic weer een ijsberg ontmoet-
te, natuurlijk net op een moment
dat jeophet gangpad met een kof-
fer balanceerde.

„Ook wijzullen niet janken,"zegt
Willem Esselink (51), dievolgend
jaarzn kwart eeuw als machinist
rondmaakt. Uit zn bordeauxrode
jasje haalt-ie een een pakje shag
en hij draait er eentje met bedaar-
de gebaren. En toch... een beetje
weemoedvermijd jenooit.
„Dat mat 54, zoals we de treinen
noemen ... de afkortingvoor mate-
riaal 1954 ... hadzn kuren, maar
jekon ermee lezen en schrijven. Je
kent elketik, elkerammel, net als
van een auto, die je jarenhebt. Als
erwat was, pakte je deEngelse

sleutel enknapte jehet op. Het
moest raar gaan als je danniet bij
het volgende station kwam. Met
dat nieuwespul is dat gedaan.
Daar regeert de computer. Als in
zonRailhopper wat stuk gaat, kun
jehooguitop 'nknop drukken.
Helpt datniet, dan moeten de jon-
gens van deTechnischeDienst
komen."

" Een
Hondekop

temidden van de
onderdelen van
reeds gesloopte

voorgangers.
Foto: GPD
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'In Kannen en Kruiken ' biedt voor elk wat wils

Tussen kunst en kitsch
Met slechts een gulden op
pak kom je bij het winkeltje
In Kannen en Kruiken' al

Voor dat bedrag kun je
uit de schaal met halfedel-
stenen op de toonbank eenbergkristal, hematiet of ro-
zenkwarts halen. Niet func-
tioneel maar gewoon een
aardig hebbedingetje. De
Wankel van vader en zoonFrenken staat propvol metv.an die kleine hebbedinge-
tjes. Liefhebbers van negen-
tiende eeuwse nostalgie
kunnen aan de Geleense
Gravenstraat hun hart opha-
len. Glanzende dikke engel-
tjes, koperen beertjes, goud
geverfde artisjokken enkale-
bassen hangen tussen an-
tieke potten, lampjes en kas-
ten. Ze balanceren op het
pandje van kunst en kitsch.
En dat is ook precies de be-
doeling.
"et ideeom een eigenwinkel te be-
Smnen leefde al enige jaren.Onder-
tussen raakte de zolder van het
°uderlijk huis in Heerlen voller en
v°Her. Toen zoon Guido, 24 jaaren

uit het leger kwam, beslo-pen hij en zijn vader de sprong in
net diepe te wagen. Gekozen werd
Voor Geleen omdat de gemeente
y°lgens het duo zon bruisend stad-e is en de mensen vriendelijk enenthousiast.
De sfeer die de winkel oproept is er
een van bossen, herfstwandelingener> wanne chocolademelk. Of ge-
Woon 'gezellig' zoals Guido het ty-
peert. Stoeptegels, boomstronken,
droogbloemen en riet, de decoratievan de winkel, maken dat beeld
eornpleet. De decoratie vormt de
achtergrond voor de artikelen die

en zijn vader Rob verkopen.

Tussen het riet en de houten stam-
men staan oude kasten, commodes
en tafels opgesteld. Voornamelijk
afkomstig uit Frankrijk en België.
En vaak stokoud. De antieke stuk-
ken dienen tevens als vitrine voor
detalrijke hebbedingetjes die varië-
ren van geverfde schelpen tot wie-
rook. Zo wordt de beperkte ruimte
optimaal benut.
Vader Rob, 48 jaaren freelance eta-
leur, is verantwoordelijk voor de
inrichting van de winkel. Een in-

richting die voortdurend verandert
en waar hij zijn creativiteit op los-
laat. Hij houdt van nostalgie, kaste-
len uit vervlogen tijden, gezellige
knusheid. Die voorliefde is duide-
lijk terug te vinden in de manden
vol droogbloemen, het glas in lood
met Art Deco en Art Nouveau mo-
tieven en kasten met kaarsen, ser-
vetten en geurzakjes.

Ook stroopt hij de naaste buurlan-
den af op zoek naar antiek en leuke

spulletjes voor de winkel van zijn
zoon. Tips zetten hem op het spoor
van een Mechels kastje, een oude
boerentafel, een draaimolen paard
uit de vorige eeuw en een antieke
spiegel. Brengen hem bij kleine fa-
brikanten die hem de nieuwste arti-
kelen verkopen. Vaak pure kitsch.
Maar naast een oude grenen com-
mode van zon 2000 gulden vindt
Rob Frenken een dik gouden engel-
tje van nog geen vijf gulden een
prachtig contrast.

De winkel van biedt zo voor elk wat
wils en dat is ook de filosofie van
vader en zoon. ledereen die over de
drempel stapt moet met iets van
zijn gading kunnen vertrekken. En
het werkt want volgens Rob Fren-
ken loopt het zaakje als een tiere-
lier.

Alleen als je van strak, eenvoudig
en modern houdt en gruwt van nos-
talgie heb jeniets bij 'In Kannen en
Kruiken' te zoeken.

DOORJOREIJNDERS

# De sfeer die de winkel van Guido Frenken oproept is er een van bossen, herfstwandelingen en warme chocolademelk.
Eoto: ERMINDO ARMINO

De melkfles zelf, da-
gelijks te vinden in de
schappen van super-
markt en melkboer, is
al een staaltje van he-
dendaags industrieel
design. In 1991 ver-
ving dit strakke model
de ouderwetse bolle
fles. Het nieuwe mo-
del inspireerde de
Nederlandse ontwer-
per Tejo Remy in dat-
zelfde jaar tot zijn
melkflessenlamp. De
hanglamp was samen
met de melkfles dit
voorjaar te zien op de
expositie 'Made in
Holland' ■in Keulen.
En maakte onlangs
tijdens de woonbeurs
in de Rai opnieuw fu-
rore. Het concept is
simpel. Aan een meta-
le plafondbak zijn aan
lange draden van drie
meter twaalf gezand-
straalde melkflessen
opgehangen. De be-
doeling is dat de
melkflessen vlak bo-
ven de grondkomen te
hangen, maar je kunt
daarop natuurlijk
naar eigen inzicht va-
riëren. In elke fles zit
een lampje van 15
Watt.
Tejo Remy behoort tot
de groep jonge Neder-
landse ontwerpers die
alledaagse voorwer-
pen en gebruikte ma-
terialen opnieuw le-
ven inblazen. Remy
gaat daarbij uit van
het verhaal van Ro-
binson Crusoe. Ge-
strand op een onbe-
woond eiland moest
hij zien te overleven
met de materialen die
daar voorhanden wa-
ren. Met dat idee in
zijn achterhoofd
maakt Remy opnieuw
gebruik van afge-
dankte voorwerpen.
De lamp is in op-
dracht van DMD in
Voorburg ontworpen.

Een kasteel op z'n Amerikaans
van Hollandse en Vlaamse, Duit-
se en Franse meesters ontbreken
niet. Massaal is ook Europees
beeldhouwwerk aanwezig.

Hearst had daarvoor alle ruimte.
Pc parken en pleinen tussen en
rondom de vier grote gebouwen,
de imposante zwembaden bin-
nen en buiten, overal staan ze.
Originelen uit de Griekse, Ro-
meinse en Egyptische kunst. Of
marmeren copieën van oude
bronzen kunst. In de gotische
suite staat zelfs een 500 jaar ou-
de Madonna met Kind, afkom-
stig uit Spanje en in voortreffe-
lijke staat.

de plek waar de gasten zich in
een weelderige Assembly Room
verzamelden, voordat ze in de
aangrenzende Refectory gingen
smullen.

meon gebracht, waar het zolang
in grote loodsen werd opgesla-
gen voordat het verwerkt werd.
Datzelfde deed hij ook met de
moderne bouwmaterialen zoals
staal, ijzer en cement. En ook
zijn grote kunstcollectie wachtte
in de magazijnen in Californië
en New Vork.

De zwembaden zijn een verhaal
apart. Beide baden zijn zo sym-
metrisch mogelijk aangelegd.
Een buitenbad met een inhoud
van 1200 kubieke meter water,
het binnenbad doet het iets min-
der met 800 kuub. Het buiten-
bad, ofwel The Neptune Pool,
heeft een betonnen constructie,
afgewerkt met marmer. Het
azuurblauwe water wordt om-
ringd door een Grieks-Romeins
tempelcomplex. Witte marmeren
beelden in de open stukjes tussen
de tempelstukken completeren
het klassieke plaatje. Het Ro-
meinse binnenbad is zo groot dat
bovenop het dak nog twee ten-
nisvelden werden aangelegd. Het
bad is bekleed met Venetiaanse
tegels, terwijl de betonnen con-
structie erboven is 'afgewerkt'
met tegels, bedekt met een laagje
bladgoud. Kunstenaars werkten
er drie jaaraan.

filmindustrie van Hollywood,
ontvangen. Charly Chaplin en'
zijn geestverwanten waren kind
aan huis. Maar Hearst had voor-
al veel ruimte nodig om zijn
immense kunstcollectie onder te
brengen. En zo ontstonden naast
het Casa Grande nog drie grote
herenhuizen die herinneren aan
de stijl van de Italiaanse renais-
sance. Casa del Mar, Casa del
Monte en Casa del Sol vertegen-
woordigen de zee, de bergen en
de zon, hebben elk hun eigen
stijl, maar vormen onderling en
met het hoofdgebouw Casa
Grande een harmonieus geheel.
Wie door en om de gebouwen
wandelt weet soms niet of
schoonheid of overdrijving op
dat moment deboventoon voert.

Kastelen bouwen was iets voor
de Europese adel. Die zette in de
middeleeuwen menig robuust
fort neer. Niet alleen met de be-
doeling om er veilig te wonen,
beschermd tegen overvallers en
andere vijanden. Ook moest er
comfortabel geleefd en vooral
gefeest kunnen worden. In die
tijd dachten Amerikaanse India-
nen en hun latere bezetters aan
andere dingen dankastelen bou-
wen.Daarom haaldekrantemag-
naat William Randolph Hearst
in deeerste helft van de twintig-
ste eeuw de schade ruimschoots
in. Aan de Californische kustweg
State Highway One, voor velen
de mooiste weg van Amerika,
bouwde hij vlakbij de nederzet-
ting San Simeon zijn eigen kas-
teel. Ongeveer halverwege Los
Angeles en San Francisco.

Een kasteel was eigenlijk niet
Hearst' bedoeling geweest. De
ouders van William Hearst, die
in goud- en zilvermijnen hun
fortuin hadden gevonden, beza-
ten aan de Californische kust
een 80 kilometer lang ranchge-
bied. De jonge William verbleef
er vaak met zijn ouders en ge-
noot van fantastische vergezich-
ten, gevaarlijke canyons en het
fraaie berglandschap. Zijn vader
zette bij zon bezoek dan op een
van de heuvels van de ranch een
tentenkamp op. Toen William
net land van zijn steenrijke ou-
ders had geërfd, wilde hij op die
Piek een permanent gebouw
neerzetten in plaats van de ten-
ten. Maar het liep allemaal an-
ders. De jongeHearst huurde in
1919 de uit San Francisco af-
komstige architecte Julia Mor-
fan in, die de opdracht kreeg om
iets moois te bedenken. In sa-
menwerking met haar opdracht-
gever is ze jarenlang in de weer
geweest om een van de grootste
en duurste complexen neer te
zetten.
Hearst moest er niet alleen kun-
nen wonen. Hij wilde er ook zijn
gasten, veelal vrienden uit de

Hearst heeft uit bijna de hele
wereld authentieke materialen
laten aanslepen om er Griekse,
Romeinse of zelfs Egyptische ar-
chitectuur na te bootsen. Het
materiaal werd met stoomsche-
pen naar de haven van San Si-

Steeds ontstonden nieuwe ideeën
en werden gekkere materialen
besteld. Geld speelde immers
geen rol. Niemand weet wat uit-
eindelijk de prijs is geweest die
William Hearst voor zijn 'castle'
heeft betaald. Alleen al het
hoofdgebouw Casa Grande met
130 ruimtes, van de ondergrond-
se opslagkelders tot de riante
slaapkamers in de torens van het
gebouw, moet complete vermo-
gens hebben gekost. De bouw
van Casa Grande begon in 1922,
maar het duurde tot 1927 voor-
dat het huis daadwerkelijkklaar
was voor bewoning. En tot 1947
werd aan het hoofdgebouw ge-
sleuteld en bijgebouwd. Het was

Ook in het landschap rondom
zijn kasteel heeft Hearst veel tijd
en geld geïnvesteerd. Maar ook
wat daar gebeurde moest in
overeenstemming zijn met de ar-
chitectonische keuzes, die bij de
gebouwen waren gemaakt. Cali-
fornische palmen en Italiaanse
cypressen domineren met de
Amerikaanse eik de directe om-
geving van de gebouwen. Daar-
voor moesten echter eerst vele
tonnen voedzame grond uit het
kustgebied naar de heuveltop
worden getransporteerd. Hearst
hield ervan dat het hele jaarle kasteel. Maar ook schilderijen

Beide ruimtes staan en hangen
vol met authentiek materiaal af-
komstig uit Europese kloosters,
kerken en kastelen. Het meubi-
lair komt uit Spanje, Italië en
Frankrijk en dateert van de 15e
tot de 18e eeuw. Dat geldt ook
trouwens voor de plafonds.
Kunsthandelaren stroopten Eu-
ropa af om het mooiste en beste
decoratieve materiaal naar Cali-
fornië te halen. Koorstoelen uit
Spaanse en Italiaanse kloosters
en kerken staan langs dewanden
onder schitterende wandtapij-
ten. Maar ook gestoffeerde stoe-
len en banken uit de periode
1920 - 1930 zijn voortreffelijk
ingepast in het antieke meubi-
lair. Hearst kocht wat hij mooi
vond. Italiaanse en Spaanse
kunst hangt en staat doorhet he-

Kitsch kan
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# Het nieuwste model melkfles fun-
geerde als inspiratiebron voor dt
lamp van Tejo Remy.

" De Neptune Pool is omringd door een Grieks-Romeins tempelcomplex.

# In de voorbouw van Casa Grande zijn onder meer de
ontvangstruimte en de eetzaal ondergebracht.

door een veelkleurigheid van
bloemen te zien was. In vijf grote
kassen op de zuidelijk helling
werden jaarlijksvijf- tot zeven-
honderdduizend plantjes ge-
kweekt om afwisselend in de
grote perken te worden geplant.
Ook in de wijdere omgeving
moest groen domineren. Zijn
toenmalige tuinman Nigel Keep
plantte jaarlijks een kleine vijf-
duizend inheemse en exotische
bomen op de grashellingen. Hij
was een volhouder, want tot aan
de dood van Hearst waren er
tussen de 70.000 en 100.000 bo-
men bijgekomen.

De getallen van Hearst Castle
zijn duizelingwekkend. Liefst 61
badkamers, 19 zitkamers, 71
slaapkamers, 41 kachels en open

haarden en een onbekend aantal
miljoenen dollars die de krante-
magnaat in de bouw van zijn
droomkasteel heeft gestoken.
Sinds zijn doodkan iedereen van
het domein genieten. Althans om
er rond te kijken. Logeren is ta-
boe. De familie gaf het bezit- gro-
tendeels in bruikleen aan de
'California Park Service. Dit
kleine broertje van de National
Park Service, die de grote natio-
nale parken beheert, zorgt er-
voor dat bezoekers tegen een
redelijk bedrag met bussen van-
af het parkeerterrein aan de
Highway One naar het kasteel
worden gebracht. Daar volgt een
professionele rondleiding, op
zijn Amerikaans. Op dezelfde
degelijkemanier als William zijn
kasteel lietbouwen.

Licht uit melkflessen
DOOR CATHARIEN
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<i woonpiccolos
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966 |
OGte huur gevraagd

Verloskundige vr. app. 2 ka-
mers centr. v. KERKRADE
max. ’ 800,-. 080-562450
Gevraagd woonhuis of ruim
appartement in EPEN voor
ouder echtpaar. Br.o.nr. B-
-06164, Limburgs Dagblad, P.
b. 2610,6401 DC Heerlen.
Te huur gevr. vrijst. woon-
huis gem. WITTEM, Gulpen,
Simpelveld, 4 slpks, garage,
huurpr. ’ 2.300,-. Tel.
04451-2353/1838. Faxnr.
04451-2318.
Te h. gevr. kamer met eigen
keuken omg. HEERLEN,
per direct. 045-311196.
Te h. gevr. HUIS, pand of
boerderijtje om in te richten
en uit te baten als Thais/
Aziatisch privé-massage-
club. Br.o.nr. B-06170, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Te huur gevr. winkel/
WOONHUIS, woonhuis met
loods of boerderij. Postbus
5164, 6401 GD Heerlen.
Gevr. woonruimte in HEER-
LEN (tot ’750,-) voor wer-
kende j. man. 045-326973.

Te huur gevr. RUIMTE voor
aerobicslessen. In- en om C-
Heerlen. Tel. 043-256142.
Te huur gevr. BOERDERIJ-
TJE) of huis met schuur en
weiland, opknappen geen
bezwaar. Evt. huurkoop. Br.
o.nr. B-06146, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Jonge vrouw met vaste
baan zoekt ruim app. omg.
LANDGRAAF/Kerkrade.
Huurpr. tot ’700,-. Telef.
045-319316/324728.

Onroerend goed te huur aangeboden
Riant Landhuis

met veel privacy en grote tuin in Z-Limburg. Ind.: beg.gr.
entree/hal, living met open haard, overd. terras, woonkeuk.

met app., luxe badk., toilet, 1 slpkmr. Soutt.: 3 slpkmrs.,
bijkeuk./wasruimte. Hogere prijsklasse. Tel. 045-311288.

Op korte termijn te huur
in het centrum van Sittard:

studio met apartekeuken en aparte douche, huurprijs

’ 530,- (’ 60,- servicekosten). Inschrijving: BV Vastgoed
Beheer ABC, Akerstr 23, 6411 GW Heerlen, _ 045-712040.

Opslagplaats
en

Stalling
t.h.a. Onoverdekt + overdekt,

totale opp. plm. 2000 m2.
Telef. 045-452064.

ZUTENDAAL, 3 luxe nieuwb.
app. inger. keuken en badk.,
2 slpkmrs. met gar. Ligging
aan mooi plein. Inl. 00-32.
89.722001.
KERKRADE, nette rustige
gerenov. etagewoning voor
2 pers. ’986,- mcl. stookk.
Telef. 045-459596.
KERKRADE. Kasperenstr.
89. Te huur appartementen.
Schriftelijke aanvragen met
opgave van beroep en werk-
gever sturen naar: Akelei 11,
6271 EP Gulpen.
Te huur: comfortabel ruim
appartement voor Senioren
(2 slaapk.) nabij centrum
van BRUNSSUM. Met ruim
balkon op het zuiden, lift, af-
sluitbare entree en Corridor.
Kale huurprijs ’780,-, huur-
subs. mog. Inl. tussen 8.30-
-9.30 uur. Wonen Brunssum _
045-256025.

VALKENBURG te huur rus-
tig gelegen appartementen,
parkeergelegenheid, voor-
achterterras, v.a. ’B5O,- p.
mnd., mcl. gas, licht, water.
Inlichingen na 17.00 uur
04406-13178 b.g.g.15390.
Te huur appartement voor 1
pers. te LANDGRAAF. Inge-
richte keuk., mcl. ’650,-.
Telef. 045-330104.
Te huur voor 7 weken ge-
meub. APPARTEMENT in
Hoensbroek. 045-228572.
KERKRADE, groot luxe ap-
partement voor 1 of 2 pers.,

’ 675,- p.mnd. 045-322459.
Sfeerv. ruim hoek. Kr./
HOLZ, Bockstr. 17. Geen
achterst, onderh., min. 3 jr. v.
ser. huurders, ’1.200,-. 045-
-441368.
KERKRADE-Bleyerheide,
mooie boyenwoning te huur
voor net rustig persoon. Tel.
045-451018.
KAMERS: Hoensbroek-
Heisterberg vanaf ’ 350,-
-incl. Inl. 043-216509. Lokaal
Beheer O.G.
Te h. te BRUNSSUM 1-pers.
appartement. Te bezicht.
volgens afspr. 045-715294.

Onr. goed te koop aangebigevr.

-Immo-tresdl
Der laußoblllea 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,

als u wilt, ook voor u!
Belt u ons geheel vrijblijvend

00-49.24072037
Als beloning ontvangt uvoor uwbemiddeling bij het
passeren van de koopakte ’ 250,- en een presentje.

Kerkrade, Villa Anemoon

In villa Anemoon, gelegen aan de O.L. Vrouwestraat (nabij
centrum), worden slechts 5 comfortabele appartementen
gerealiseerd voor het 1- of 2-persoons huishouden. Er is
nog keuze uit 2 appartementen. Ind.4 woonk. met vloeropp.
lot. ca. 29 m2, mcl. open keuken. Terras. Slaapk. ca. 11 m2.
3adk. met douche en toilet. Berging. Mogelijkh. voor pan
«eerpl. Prijzen vanaf’ 134.900,- v.o.n. (10094036)

Inl. Stienstra Makelaardij bv__ Tel. 045 - 71 22 55

Zoekt u een bouwkavel in Sittard?
Dan moet u toch eens informeren naar

het plan Beekdal
De kans is groot dat u slaagt!

Grouwels - Daelmans BV
Inlichtingen tijdens kantooruren ma. t/m vr.: 043 " 254565.

Voerendaal
Halfvrijst. landelijk gel. woonhuis met mooi aangelegde tuin,
berging, (mog. v. garage). Beg.grond: woonk. plm. 34 m 2
met plavuizen en aansl. allesbrander, ged. open keuken,

wit eiken, aanb, met app. 1eVerd.: 3 slaapk., badk. met lig-
bad. 2e Verd.: ruime hobbyzolder (mog. 4e slaapk.) met

vaste trap. Goed onderhouden. Bwj. 1984
Vraagprijs’ 225.000,-k.k.

Te bez. na tel, afspraak. 045-753222.

Vrijst. woonh. nabij centr. Sittard
Baandert 88. Met inp. gar. en fraaie tuin op zuiden. Ind.: hal,
toilet, z-woonk. met schuifdeur, openkeuken metkook-ei-
land, bijkeuken, 3 slpks, grote badk., vaste trap naar woon-
zoldermet 4e slpk/studeerk., 3 kelders: grote hobbyk.,pro-
visiek., wask. Zonnig en licht huis, goed geïsoleerd, hete-
lucht CV. Uitstekend onderh., opp. 350 m2., inh. 750 m3,
prijs op aanvraag. Tel. 04451-1798 b.g.g. 046-526506.

I

Woonhuis verkopen???
Directe aankoop via uw notaris zonder kosten.

KOOPWONING VASTGOED 92 BV. 040-128897.

Te koop België Heusden Zolder
Villa eigentijdse stijl, bwj. 1992, landelijke rustige zone op 9
a 35. Grote living, Amerik. keuken, comb. serre/veranda, 3
slaapkamers, badkamer + afzonderlijke douchecel, zolder,

garage, waspl. en koele berging + aangelegde tuin.fel. 00-32.11533465, tax 00-32.11533466.

Huis kopen of verkopen.
Van Oppen BV. Lindeplein 5, Brunssum. S 045-254543.

Geen verkoop geen kosten.

Informatie
over 250 koopwoningen in de regio Heerlen

vindt u bij VANDE PAS de makelaar van dekoper, bel
045-74 1616

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 ai meer dan
1000tevreden klanten tot heden, via het grootste Duitse

Makelaarskantoor voor Nederlandse O.G.
In sommige gevallen direkte aankoop mogelijk.

Ook als uzelf nietwilt 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 weekGran Canaria voor 2 pers.
2. prijs: 1 weekend in Parijsvoor 2 pers.

3. prijs: 4 entreekaarten voor Phantasialand Köln/Brühl en
nog veel meer mooie prijzen.

S 00-49.24073017
g 045-451291

Partij-Wittem.
VanCosselaerstr. 1. Uitst. onderh. vrijst. woonh., garage

en tuin. Ind.: hal, toilet, I-vorm. woonk. m. parketvl., gr. gesl.
aanbouwkeuk. m. app. 1eVerd.: parketvl., 3 slpks, badk. m.

doucheen v.w., kelder en bergzolder, perc. opp. 403 m2.
Prijs: ’ 285.000,-k.k. Tel. 04450-1900.

Jos Storms O.G. Geleen
Heden open huis

van 13.00 tot 14.00 uur
GELEEN-ZUID/Ruysdaellaan 31

Schitter, verbouwd halfvrijst. woonh. met mooie besloten
tuin, garage, grote woonk. met aanbouw (47 m2) luxe witte

aanbouwk. 3 slpk. kelder, badk. ligb. Perf. onderh.
Kom vandaag kijken,’ 259.000,-k.k.

SCHINNEN/Altaarstr. 75.
HEDEN OPEN HUIS VAN 14.30 tot 15.30 UUR.

Ruim halfvrijst. woonh. met inpand. garage, ruime tuin (15
diep), 2kelders, zolder, vaste tr. aanbouwk. 3 slpk. badk.

allesdubb. gl. wit kunstst. kozijnen. Keurig pand.
Kom vandaag kijken,’ 189.000,-k.k.

LANDGRAAF/Heistr. 59 (nabij draf en renbaan)
HEDEN OPEN HUIS VAN 16.00 tot 17.00 UUR.

Ruim halfvrijst. huis met leuke tuin, vrije achterom mogel.
tot garage, luxe witte badk., kelder, zolder vaste tr.

Kom kijken, ’ 185.000,- k.k.
046-742550.

Terbemiddeling
zoeken wij dringend diversewoningen. Stein-Geleen-

Beek e.o. woningen in alle prijsklassem. Omg. Heerlen-
Kerkrade (half)vrijst. tot ’ 350.000,-; Nuth-Hoensbroek

(semi)-bungalow tot ’ 500.000,-; Brunssum-Merkelbeek
(half)vrijst. tot ’ 250.000,-; Klimmen e.o. landh./vrijst. tot

’ 450.000,-; Gulpen/Margraten woningen in alle
prijsklassen. Makelaarskantoor Janssen b.v. 046-335840

na 17.30 046-339072.

De Bruijn
Onroerend Goed Geleen

Te koop
Elsloo, van Oldenbarneveldstraat

Goed onderhouden vrijst. woonh. met ruime garage. Ind.:
hal, toilet, m.k., woonk. met open haard, open keuken, 3
slpks., ruime badk. met ligbad, toilet en v.wast. Zolder te
bereiken via vlizotrap. Vraagprijs ’ 329.000,- k.k.

Brunssum, Het Ambacht
Halfvrijst. woonh. t.o. gem. groenvoorz. met garage en cv.
Ind.: hal, m.k., toilet, L-vorm. woonk. met bergk., kelder,
open luxe keuken, serre, 3 slpks., badk. met ligbad, bergr.
waarop aansl. w.a., zolder. Pand is in 1992 gr. deels gere-
noveerd. Moet u beslist van binnen zienl

Vraagprijs ’ 225.000,- k.k.
Geen verkoop, geen kosten

Nachtegaalstraat 91, Geleen.
Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur

13.30 -17.30 uur; zat. 10.00-13.00 uur.
Tel. 046-740955.

Te koop
Valkenburg-Houthem

Vroenhof: vrijstaand goed onderhouden woonhuis met o.m.
woonkr. plm. 44 m2; eetkeuken plm. 15 m2; 2 grote en 1
kleinere slaapkamers; complete badkamer en 2 kelders;

grote diepetuin met terras.
Aanvaarding op korte termijn. Prijs’ 295.000,-k.k.

Valkenburg a/d Geul
Daalhemerweg: riant gelegen halfvrijstaand woonhuis met
o.m. woonkr. plm. 28 m2; waranda; eetkeuken plm. 16 m2;

bijkeuken; badkr.; 4 slpkrs.; 2 zolderbergingen en 2
kelders; vrijst. garage en tuin.

Aanvaarding in overleg. Prijs ’ 270.000,- k.k.
Inl. PROPPER MAKELAARDIJ O.G.

Valkenburg a/d Geul, Wehryweg 25,6301 GA.
Tel. 04406-15010.

Gezocht!
Voor diverserelaties: woningen en landhuizen

in Heerlen, Hoensbroek, Brunssum, Voerendaal,
Landgraaf en omstreken van ’ 100.000,- tot ’ 500.000,-.
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Hoensbroek - Centrum
Te koop tussengelegen woning met tuin. Ind.: hal, toilet,
woonk. met plavuizen, keuken. Verd.: 3 slpks., badk. Vaste
trap naar zolder. Terras, tuin met berging. Het pand ver-
keert in goede staat van onderhoud. Aanvaarding op korte
termijn mogelijk. Vr.pr. ’ 155.000,-k.k.

Inl.: VAN OOST ASSURANTIËN V.O.F.
JulianaBernhardlaan 8, Hoensbroek.

Telef. 045-224241 b.g.g. 218062.

Sittard-Prinsenhoek
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In het centrum van Sittard zijn nog enkele2-slaapkamer-
appartementen te koop. Indeling: woonkamer40 m2, hal,
serre/balkon op het zuidwesten, 2 ruime slaapkamers elk
met eigen badkamer, berging/wasruimte, privé binnentuin,

berging en parkeergarage. Prijzen van ’ 290.000,- tot

’ 320.000,- v.o.n. Tevens is er nog een dakvilla
(’ 650.000,- v.0.n.). Specificatiesop aanvraag.

Telefonisch informatie (geen folders) ma. t/m vrij. van 10.00--uur. Telefoon: 046-520861 Santiago b.v.

Uniek historisch jachthuis
Regio Oost/Zuid-Limburg

Gelegen op perceel van ca. 25.000 m2loofbos.
Vr.pr. ’ 850.000,- k.k. Voor informatie tel. 045-211444.

Brunssum, ruim herenhuis
Platanendreef 43. Aan plantsoen. Vrijstaand, uitst. onderh.
Ind. oa.: woonk. met lam./parketvl., ged. open keuken v.v.

alle comford (Miele), tot. 43 m2. Bijkeuken. Garage. 3 slpks.
(14,12J4,8 m2). Badk. v.v. ligbad, douche, 2e toilet, dubb.
v.w. Zolder middels vaste trap: 4e slpk. (10 m2), hobbyk.
(7/2 m2), v.w. Vlizotrap naarvliering (16 m2).Fraaie tuin

(zzw). Veel privacy. Perc. 393 m2.Bwj. 1991.
Vraagprijs ’ 339.000,- k.k. Tel. 045-274966.

Te koop in Merkelbeek
Luxueus landhuis met garage en aangelegde tuin. Ind.:

ruime hal, toilet, woonk., eetkeuken met luxe inst., tuinkr.,
kantoor, 4 slaapk., badk. met ligbad, douche, toileten v.w.,

vaste trap naar hobbyzolder. Het woonhuis is geheel
onderkelderd. Grondopp. ca. 1.090m2. Inhoud ca. 1.040

m3. Prijs’ 475.000,-.

Te koop in Nuth
Landhuis mettuin en weiland. Geheel onderkelderd metL-

vormige garage, ruime hal, doorzonwoonkamer, keuken
met keukeninstal., 3 slaapkrs., wasruimte en tuinberging.
Inhoud ca. 830 m3, grondopp. 1.855 m2. Prijs’ 385.000,-.

Te koop in Nuth
Halfvrijstaand woonhuis met garage, ruime berging, woon-
kamer, keuken, badkamer en bergzolder. Inhoud ca. 500

m3, grondopp. 263 m2. Prijs ’ 230.000,-.
Inlichtingen: MakelaardijFons Heuts b.v. Nuth.

Beëdigd taxateur. Tel. 045-244636.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen

Geen verkoop -
Geen kosten
Voerendaal

Molenbeekstraat 2. Oud
woonhuisje in dorpskern,
geheel te renoveren, met
kleine buitenplaats (mog.
garage), prijs ’79.000,- k.k.
Inl. Paul Crombag o.g. tel.
046-580087.
Kerkrade, Pan-

cratiusstraat
Zeer ruim halfvrijst. woon-

huis met serre en ruime tuin,
garage, carporten kelder.
Woonkamer, keuken met
app., 4 slaapkrs., douche.
Vraagprijs ’ 295.000 k.k.

VSB Projektburo
~ 045-424790.

Geleen-Zuid
Boerhaavestr. 53. rustig gel.

halfvrijst. woonh. met L-
wnkr. (ca. 36 m2) met par-
ketvloer, uitbouw+ serre,
keuken + app., 3 slpks.,

badkr. + 2e toilet, vaste trap
zolder, 4e slpkr. Kelder, ver-
lengdegarage(ca 11 m) en
tuin. Modern sanitair. Ged.

dubb. glas+ rolluiken.
Vraagprijs ’ 229.000,-k.k.

Hulsberg
Parallelweg Zuid 5. Op

goede stand gelegenvrijst.
semi-bungalowin carree-
vorm gebouwd. L-wnkr.

(opp. ca. 41 m2), keuken,
(patio met optimale privacy),
3 slpkrs. Een met vaste trap
bereikbare grote zolderber-
ging (mogelijkhdn. voor een
of meerdere slpkrs.) Ruime
tuin (opp. 1170m2). C.v.-
verwarmde garage. Enkele

rolluiken. Vraagprijs

’ 469.000,-k.k.
EUVEKO. Tel. 046-749450

(zat, van 11.00 tot 13.00 uur).

Hobra Vastgoed
Berg

Villa op 1.050 m2, gr.
woonk., 4 slaapk., badk. met
bad en wc, keuken m. witte
inbouwk., 2kelders, inpan-
dige garage, zolder, over-
dekt terras, cv, thermap.

Vr.pr. ’ 650.000,-
Valkenburg

Hoekhuis met gr. woningen
3 appartementen. Won:

woonk. 50 m2, gr. keuken, 3
slaapk., badk. m. bad,
douche wc en sep. wc,

woonopp. 130 m2. Appar-
tementen 80 m2,60 m2en
60 m2. Vr.pr. ’ 340.000,-

Verder obj o.a.
Bocholtz ’ 180.000,-

Nuth ’ 265.000,-
Maastricht ’ 275.000,-

Kantoorruimtes te huur.
Vaals, Beemderlaan 8.

Tel. 04454-68408.

Hobra vastgoed
Dringend gezocht te NUTH,

kleine woning. Tevens in
Zuid-Limburg vrijstaande

woonhuizen, villa's en
boerderijen voor onze

relaties gezocht.
Vaals, Beemderlaan 8.

Tel. 04454-68408.

Heerlen

k KI OPPENBURG

Tekoop halfvrijst. herenhuis
in nieuwbouwplan met luxe
L-vorm. kamer met vloer-

verw. en luxe inbouwkeuk.,
v.v. rolluiken en dubb.
beglaz., 3 slaapk., luxe

badk., hobbyruimte cq. 4e
slaapk. Goed aangelegde

tuin en garage. Vr.pr.

’ 256.000,-. Dit huis moet u
van binnen gezien hebben.

Tel. 045-719907.

Heerlen,
Roggehof

Mooi tussengelegen woonh.
met mooie tuin met eigen

toegang en berging, woonkr.
met parket, moderne aan-

bouwkeuken, 3 slpkrs., bad-
kamer, grote zolder.
Prijs ’ 192.000,- k.k.

VSB Projektburo~ 045-424790.

Kerkrade, Kant
Tussengel. woonhuis met
mooie tuin met berging,

woonkr. met tegelvloer en
open haard, luxeeiken aanb.

keuken met app.,3 slpkrs.,
badkr., ruime zolder, pand v.
v. kunstst. ramen en deuren.

DIT PAND MOET U VAN
BINNEN ZIEN!!!!!

Vraagprijs ’ 240.000 k.k.
VSB Projektburo_ 045-424790

Simpelveld,
Puntelstraat

Groot halfvrijstaand luxe
woonhuis met grote weide
ca 2.000 m2, woonkamer,
groteaanbouwkeuken met

apparatuur, bijkeuken, serre,
3 slaapkamers, grote

zolderkamer met dakkapel,
garage en carport.

Prijs’ 297.000,-k.k.
VSBProjektburo
5 045-424790.

Kerkrade,
Grachterstraat
Zeer ruim luxe woonhuis
met 40 mtr. diepe mooie

aangelegde tuin, part.: gara-
ge entree, wask., hobby-
ruimte, berging. 1eVerd.
woonkr. met open haard,
eetkr., luxe keuken, groot
balkon. 1eVerd.: 3 slpkrs.,
badkr. met bad en douche.
Dit huis moet u bezichtigen!
Vraagprijs’ 295.000,- k.k.

VSBProjektburo
g045-424790.

Vaesrade
Vaesraderweg 14

Mooi gel. vrijst. woonhuis
bwj. '70, perc. opp. 300m 2

prijs’ 249.000,-k.k.
Tel. 045-243551.

Wijnandsrade
Perf. onderhouden halfvrijst.
woning met gar., ruime L-
vorm. woonk., open keuken
met licht plav.vloer, 4 slpks.,
badk. met ligb., douche, toi-
let en v.w. Geheel geïso-
leerd en dubb. begl. Een
bezichtiging is beslist de
moeite waard! Vraagpr.

’ 249.000,- k.k. Mak.kan-
toor Janssen 046-335840.

Uw huis
VERKOPEN?

Verlaagde ta-
rieven (25%).
Seegers o.g.
046-525318.

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
MAASMECHELEN. (België).
Riante villa met kantoor, in
centrum langs Rijksweg van
Maaseik-Lanaken, goede
commerc. ligging. Hogere
prijsklasse. Tel. 00-32.89-
-76.00.00.
ELSLOO, v. Oldebarneveld-
str. 23. Mooie vrijstaande
split-level bungalow, ruime. woonkamer plm. 60 m2, gr.
keuken met apparatuur, 4
slaapk., 2 badk. met 2e toilet,- gr. hobbyruimte, bar, inpand.
garage en veel berging. Inh.
plm. 900 m3. Opp.vl. 878 m2.
Vr.pr. ’379.000,- k.k. Tel.
046-379828, ma. t/m vr. na
18.00uur.
Te koop gevraagd BOUW-
GROND omg. Heerlen, min.
plm. 15 mtr. breed en plm.
25 mtr. lang. 045-727807.

'Bij ons kunt u handelen over
de aan ons te betalen provi-
sie bij verkoop van uw huis.
WIJMAN & Partners, Heer-
len. Tel. 045-728671. Lid
Stichting Bevordering Eigen
HuizenBezit.
Laat ons Uw HYPOTHEEK
verzorgen. Wij geven U ser-
vice, de laagste rente en tot

’ 500,- tegemoetkoming in
de verhuiskosten. Wijman &
Partners - Schelsberg 48,
Heerlen-045-728671.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. ~ 040-114752.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,
opknappen geen bezwaar. _

' 040-118001.
SUSTEREN, Heidestr. 27,
halfvrijst. woonhuis met veel
ruimte, perc. opp. 1.500 m2.
Ind.: entree, L-vorm. woonk.,
3slpks., keuken, provisiekel-
der, badk., was- en bijkeu-
ken, serre, toilet, div. bergin-
gen, tuin en huisweide. Vr.pr.

’ 225.000,- k.k. Telef.
04499-1819/4178.
PAPENHOVEN, (Schip-
perskerk) Sterre Der Zeepln.
4, woonh. met garage en
tuin, 3 slpks., kelder. Direct
te aanv. Tel. 046-332571.
Met spoed WOONHUIS te
koop gevraagd. Wat ouder
huis of opknappen geen be-
zwaar. 040-129013.
Direct en zeker uw huis ver-
kocht zonder bijkomende
kosten. Opknappen geen
bezwaar. DENIS Vastgoed.
Tel. 040-129524.
Te k. APPARTEMENT,
Übachs o. Worms: 2 slpkr.,
gr. dakterras. 045-310951.

I MUNSTERGELEEN: halfvr.
st. woonh. op uitst. stand.

| Ind. hall-entree, L-vorm.
woonk. met parketvloer,
keuken met aanbouw, in-
pand, gar., bijk.-berg. 1e
Verd.: 3 slaapk., badk. met
ligbad, douche, toilet en v.w.,
vaste trap 2e verd.-stud.-sl.
vertrek met berging. Koop-
prijs ’269.000,-. Aanv. in
overleg. Kantoor Thijssen
Susteren, ~ 04499-4486.
Emigreren naar BELGIË?
Lees er alles over in het
handboek "Wonen en Kopen
in België". (Ook info over an-
dere landen). S 045-754218,
fax. 045-754535.
Te k. app. centr. HOENS-
BROEK, 3e verd. met lift,
geh. verbouwd, met kunstst.
koz., dubb. begl., met luxe -aanb.keuken, partketvloer,
ligb. + douche. 045-216136.
APP. Hoensbroek, gr.
woonk., o. keuk., balk., 2
slpks., douche, wc, berg.,
keld., ’900,-, p.m. ex 045-
-252361.
AMSTENRADE, Hommer-
terweg 266. Te koop vrij-
staand woonhuis met gara-
ge en tuin. Aanv. medio mei
'95. Tel. 04454-62789.
Te koop recent gebouwd
landhuis met bos, weiland,
visvijver, stalling en bedrijfs-
ruimte te MAASEIK (B).
Telef. 00-32.89866949.
Te koop halfvrijst. hoekhuis
met praktijkruimte te MAAS-
BRACHT, op goede stand, 3
slpkrs, garage, in prima
staat. Tel. 00-32.89866949.
Te k. WINKEL/WOONHUIS
met cv., plm. 150m2
magazijn en veel kelder-^
ruimte te Übachsberg, div.
mogelijkh., unieke kans voor
ondern., direct te aanv. Inl.
Kerkstr. 19,045-751417.

PUTH (Schinnen): modern
woonhuis met gar. en ruime
woonkmr., keuk., 4 slpks.,
badkmr., etc. vr.pr.
’189.000,- k.k. Seegers O.
G.~ 046-525318.
HULSBERG, Burg. a Cam-
postr. Bouwterrein, front ca.
13 mtr, ca. 300 m2. Tel.
04405-1771/04406-16416.
BELGIË, Limburg-Genk. Te
k. prachtig gerestaureerde
langgevel hoeve met stallin-
gen omgeven met grote vij-
ver (2 ha.). Totale oppervl. 5
ha. Tel. info 045-224707 of
00-32.89.771246/756090

Sfeerv. ruim hoekh., geen
achterst, onderhoud, ramen,
boeib. e.d. nieuw. K'r./Holz-
Bockstr. 17, Gez. tuin, 4
slaapk., woonk. 45 m2,

’ 240.000,-. 045-441368.
Te k. KERKRADE, halfvrijst.
woonh. met cv., kelder,
berging, tuin. Chevremontstr.
6. Woonk. op. keuk., (eiken
aanb.). 1e verd.: 3 slaapk.,
badk. (ligb., 2e toilet), geh. v.
v. kunstst. kozijn., gedeelt.
rolluiken, pr. ’170.000,- k.k.
Tel. 00-49.240587201.
KERKRADE-WEST, te k.
moderne bungalow met ga-
rage. Telefoon 045-412664.
SCHINVELD. In de Meigraaf
26. Halfvrijst. woonh. met gr.
garage en carport. Mooie
ligging in rustige omg. Vr.pr.
’270.000,- k.k. Beckers o.g.
Tel. 04492-2447.
LANDGRAAF. Rothkrans-
laan 13. Vrijst. bungalow m.
garage. Perc. 587 m2. Vr.pr.
f 350.000,- k.k. Beckers o.g.
Tel. 04492-2447.
Te koop WOONHUIZEN,
Kasteelstr. 50 en 52, Bruns-
sum. Dubbel woonhuis met
carpoort en werkplaatsen
7x15 m. Ind.: 1e woonhuis
grote woonk., grote achterk.,
eetk., keuken, w.c, bad. 2e
verd.: 3 slpks., douche, bidet,
zolder over gehele huis, kel-
der. 2e woonhuis, vaste trap,
2 grote kamers met w.e. Zol-
der: 2 slpks., parterre: kan-
toor en bergruimte, vr.pr.
’200.000,- k.k. Zeer ge-
schikt voor kamerverhuur.
Te bevr. 045-271353.
BRUNSSUM, Const. Huy-
genstr. 52: halfvrijst. woonh.
met dubb. gar., perc. 445 m2,
vr.pr. ’ 198.000,-k.k. Bec-
kers o.g. Telef.: 04492-2447.
BRUNSSUM, Pr. Hendrik-
laan 171: mod. woonh. met
luxe keuken, vr.pr.

’ 198.000,-k.k. Beckers o.g.
Telef.: 04492-2447.
MERKELBEEK, Wilmenweg
2 C: karakt. woonh. met gar.
Vr.pr. Bec-
kers o.g. Telef.: 04492-2447.
Te k. gevr. 2-1 kap WO-
NING m. tuin, regio Heuvel-
land, max. ’260.000,-. Tel.
085-814963 of 043-294607.
Open huis heden van 16.00 -17.00 uur. SITTARD, Oude
Heiweg 8. Leuk tussengel.
woonh. m. binnenpl. Ind.: oa.
woonk. met inzeth. en par-
ketvl., ruime nette keuken
met schuifpui, bijk., berg. 1e
Verd.: 2 slpks., badk. met
douche, 2e toilet en badk.
meub. 2e Verd.: 3 slpks. en
berg. Vr.pr. ’139.000,- k.k.
Offermans en Borger, 046-
-740535.
SITTARD: nabij centrum te k.
zeer goed onderh. halfvrijst.
hoekhuis. Br.o.nr. B-06135,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Kamers
Gem. KAMER met cv. te h.
te Valkenburg v. oudere
heer of dame. 04406-12875.
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’4BO,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.
Gezocht: KAMER per 7 nov.
tot 12 maart '95 voor tech-
noloog op stage. Telef: 013-
-355821.
Voor kamers en apparte-
menten in SIMPELVELD.
Telef. 045-445051.
GEMEUB. zit/slaapkamer te
huur, liefst alleenst. dame/
meisje. Tel. 045-223970.
KAMER met keuken en
aparte slpk. te h. + douche-
gel., mcl. gas, water en licht.
Burg. Lemmensstr. 90 Ge-
leen. Inl: bij dhr. Dekkers.
Te h. in HEERLEN Centrum,
per nov. kamer in studen-
tenh. _ 045-251634/711007.
Te h. gemeub. kamer,
’5OO,- all-in, in HEERLEN.
045-722721 of 725115.
Te huur kamer in centrum
GELEEN. Telefoon 04754-
-86834.
Te huur per dir. KAMER te
Nuth. Tel. 04492-2587.
KAMER C-Heerlen, ’425,-
-all in. Tel. 045-708471.

Bedrijfsruimte
Te koop

GebruikteRomneyloods 11 xlsm ’lO.
GebruikteRomneyloods 11 x25 m ’ 17.
Gebruikte Varianthal 5,4 x 10m, 1 jaaroud ’5.
Gebruikte Varianthal 7,8 x 10 m, 1 jaaroud ’6.
Gebruikte HOLA-hal (zadeldakloods) 10x 10 m ’ 19.
Gebruikte HOLA-hal (zadeldakloods)
20 x 35 x 3 m (bxlxh) (zijwand) ’ 12!

Genoemde prijzen zijn geleverd en gemonteerd, excl. BT
Hogerwerf & Van Laviere B.V.

Tel. 01793-2006.
OPSLAGRUIMTE te huur in
Oirsbeek, 160 m2. Tel.
04492-5929 tussen 17.00
en 18.00 uur.
Te huur LOODS 100 m 2te
Landgraaf. Tel. 045-311288.
Te huur centrum Valkenburg
A-lokatie WINKELRUIMTE
ca. 65 m2. Telef. 04406-
-13658/043-251047.
Te koop 2 nieuwe BE-
DRIJFSHALLEN op plaats
van plm. 1750 m2, industrie
De Berk, Echt. 1e hal is 425m 2met buitenterrein van
plm. 250 m 2geheel is pas
nieuw. 2e hal is 200 m2met
kantoor, keuken, toilet, ver-
warming, alarm e.d. en bui-
tenterrein van plm. 800 m 2
geheel verhard. Pand is 3 jr.
oud. Ideale panden voor be-
leggers, eventueel ook te
huur. Inlichtingen, telef.:
04754-87455.
Te huur KANTOOR/praktijk-
ruimte, geh. gestoff., v.a.

’ 350,-. Tel. 045-424426.

Bouwmat/machtr
Te koop houten BALKE
alle maten, zeer ges
voor dakspanten etc.
plaatmaterialen unde
ment v.a. ’32,- per [
Watervaste staanplaat;
B. platen; decoratiep
hardboard; vloerpla
Zweed vuren v.a. ’16,5
meter mcl.; Planken 1
0.24 v.a. ’l2,- p.meter
Cement 50 kg. v.a. ’1
mcl.; dakpannen VH ge
ken v.a. ’1,25 p.st. e
stenen v.a. ’0,25 excl.
voor zand, mengsels
bosgrond. Bouwmateri
De Grubbe, Grubbelaan
Hoensbroek, naast M
Tel. 045-219428. ]

Woningruil
Te ruil eensgez. won.
Heerlerheide tegen FLAI
eengez. won. te Brunsi
Nrd. Tel. 045-226847.

Wonen Totaaj

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-vrijdagv.
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,~ 046-512981.
Vele antieke MEUBELS in
diverse stijlen en houtsoor-
ten. Klassieke verlichting-
en decoratie-artikelen.
Alpha Valkenburg, Wilhelmi-
nalaan 59, S 04406-13874.
ledere dag, maar ook op
zondag open.
PUYAN Galerie. Venlose-
steenweg 23 Kinrooi/
Ophoven-België. Excl. Per-
zische tapijten. Dir. import,
gunstige prijzen o.a. Keshan
2.00x3.00 ’1.500,- en Ne-
pal 2.40x1.70 ’700,-. Open
zat. zondag en donderdag
van 10.00-17.00uur.
Te k. 1-pers. SENIOREN-
BED, Auping spiraal met
matras, wit MDF, prijs

’ 400,-. Tel. 045-271403.
2 Identieke zéér moderne
staande LAMPJES, z.g.a.n.,
elk voorzien van 2 halogeen-
spotjes, kleur zwart/chroom,
hoogte 115 cm. Nieuwwaar-
de samen ’ 1.200,- nu
’350,-. 2 Stuks, vaste prijs.
Inl. ma. t/m do. 045-210511
tussen 17.30en 18.30 u.
Prachtige Biedermeier no-
tenhouten KUIFKAST, 2-
deurs, geslepen glas,

’ 2.500,-. Tel. 045-421987.
Te k. Bruynzeel KEUKEN
compleet met apparatuur, vr.
pr. ’ 500,-. Tel. 045-272871.
Te k. klass. VLOERKLEED
140x200; kr. luchter, mess./
brons, 8 lampen; vitr.opzetk.,
noten fineer, brxh 1.02x2.07,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-721728.

TE KOOP I
Uitstekend gelegen half-
vrijstaand woonhuis,
met garage, uitzicht op
kasteel Hoensbroek. Wit-
te keuken met alle
moderne apparatuur.
Begane grond geheel
voorzien van een witte
marmervloer. Drie slaap-
kamers, badkamer, be-
schoten zolder. Tuin met
terras (overdekt). Opper-
vlakte 467 m 2.

Vraagprijs:
’269.000,- k.k.

Tel. 045-229180

Te koop mooi leren BA
STEL 3-1-1 met tafel
kast, samen ’ 400,-.
045-726028.
MDF KAST te koop, 1 jr. I
t.e.a.b. Tel. 045-254117.
Te koop lederen 3-2-
BANK, prijs ’250,-. Tel. C
310067.
Te koop vol eiken KAMI
KAST 3 deuren/3 laden.
045-320050.
KEUKENRENOVATIE
werkbladen, spoelbakK
inb.app. etc. m. garantie,
gen montagedienst. Vos!
Keukens. Eikenderweg
en Glaspaleis Heerlen.
SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vos*
Keukens. Glaspaleis K«
plein en Eikenderweg
Heerlen.
BLOKKEUKENS 270 'mcl. app. Kunst!
’2.990,-; eiken ’3.491
Vossen Keukens. Glasf
leis en Eikenderweg. H»
len. Tel. 045-717555.
Te koop 3-delige donker
ken KAST, breed 3 "Telef. 045-462760.
Te k. EETHOEK, modern '1,20 x 1,20 mtr. + 4 stoel
leer. 043-477770 Maastricht
In- en verkoop 2e har*
MEUBELEN en antiek,
dere dag geopend tot 18-'
uur. Voskuilenweg 91, He*
len. Tel. 045-741708. _.
Te k. unieke wortelnot]
FAUTEUIL met cognac J
ren bekleding, ’500,-. l'
045-214284. ]
Te k. 3 + 2 grijs ledere
BANKSTEL met salont., *a.nw., t.e.a.b. 045-743201.^
Te koop blank eiken E^
HOEK, z.g.a.nw. Telefo»
045-313786. j
Te k. INRUILMEUBELÉ
zoals kasten, bankstell*
eethoeken, slaapkam'J
enz. Bel 045-252670 V»
een bezoek aan ons ma9
zijn. Woninginrichting S'
yens, Brunssumerstr. "
Schinveld. 1

Voor Piccolo's
zie verder pagina 48^/

PICCOLO'S]
045-719966}

; \j

Het Orbital-sproeisysteem
Een uniek systeem in de Pelgrim vaatwassers GVW 625, GVW 630 en GVW 665 &a ~/.;■,, _
■ Maximale reiniging door minimaal watergebruik. > /^^t^F^tétËfr
■ Door een speciale rubberen ophanging is het geluidsniveau sterk verminderd. ' \ *y" % '/sfmp
■ Water- en energieverbruikcirca 20 % lager dan bij andere vaatwassystemen. wiumu«*i*L*__w_

Bij elkePelgrim vaatwasser met het unieke _«s*tf__
Orbital-sproeisysteem krijgt u tijdelijkgratis «j _&.
de luxe40-delige Gero bestekkassette meteen Sj H L
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"De extra brede douche-
bak met een antislip van
Hüppe. Foto: GPD

Wie moeilijk ter been is, met een
rekje loopt of in een rolstoel zit,
wil toch graag zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen douchen. Het
is in zon geval plezierig als de
douche wat extra ruimte biedt
en geen hinderlijke drempel
heeft. De Duitse fabrikant Hüp-
pe brengt een extra brede dou-
chebak, vervaardigd van acryl,
met een antislip oppervlak dat
zelfs stroef blijft als het nat is, of
als men douchegel gebruikt.
In de douche zijn, behalve een
comfortabel zitje, zeer stabiele
handgrepen aangebracht. De
glasheldere douchewanden mis-
sen aan de onderzijde drempels
of richels, wat de entree voor
rolstoelers of ouderen met een
rolwagentje probleemloos
maakt. Bovendien heeft de cabi-
ne een royale vleugeldeur die
verder dan negentig graden kan
worden geopend.

i Hobby en interieur
( ontmoeten elkaar. De
jjöieuwste trend, dit voorjaar
J ingezet, is het zelf maken
i . van originele
»interieurdecoraties. Nieuw

zijn technieken als
embossing,

! theezakjesplakken,jMizuhiki,beeldhouwen met
;sPeksteen en figuren maken
jvan trikobuis. Daarnaast
gorden sierborden gemaakt
j van papiermaché, dozenbekleed met stof, schelpen

hout, gekleurd zand of
behangpapier. Ook het huis

zelf ontkomt niet aan de
creativiteitsdrang, muren,

meubels, vloeren en
Woontextiel worden met

driftig sjablonen
gedecoreerd. Kleuren envormen geven het interieureen persoonlijk tintje. Echte
creatievelingen geven

niiddels eigengemaakte
sjablonen hun decoratiesbovendien een humoristisch

tintje mee.

" Decoraties maken,
muren verven en
gordijnenplooien, de
trend isvooral het zelfdoen. Foto: GPD

Douchebak

Stempelen en plakken als nieuwste hobby

Interieur zelf decoreren
steeds meer in opgang

DOOR DESIRÉE VAN OOYIK

DOORTHEAWAMELINK

# DRU brengt nu een gashaard met Direct Ventilatie
Systeem (DVS). Foto: GPD

" Het Teppan Yaki kook-
plateau. Foto: GPD

tet k dringt papier
f 1huis binnen. Zo worden bij em-
»ssing kunststof stencils in dik
Wier gedrukt. De techniek leent

voor het zelf ontwerpen van■lelpapier, maar ook voor lampe-
IPjes. Er zijn weinig speciale ma-
llaten voor nodig, met pergama-
Pennen en een lamp onder een

l^splaatkomt de hobbyist een heel
plO-. Als papier is aquarelpapier
ccl geschikt en zijn natuurlijk sja--oRen als eerste vereist.

Japans
De traditionele Japanse manier
van koken heeft fabrikant Asdal
in de Teppan Yaki kookappara-
tuur gecombineerd met moderne
techniek. Teppan Yaki is niet al-
leen een benaming van een Ja-
panse grill-bakplaat, maar zo
heet tevens een bepaalde berei-
dingswijze. Op een gloeiende
plaat worden gerechten, die al
bakkend gekruid worden, klaar-
gemaakt. Vooral vis kan op deze
wijze bijzonder smaakvol wor-
den bereid. Speciaal voor Neder-
land werden van dit kookappa-
raat twee uitvoeringen ontwik-
keld. Om te beginnen een tafel-
model waarbij de grillplaat is
vervaardigd van roestvaststaai
en uitgerust met één element.
Het temperatuurbereik ligt tus-
sen 50 en 250 graden. Dit model
is gemakkelijk verplaatsbaar. Er
is ook een trolley-uitvoering,
met twee geremde en twee onge-
remde wielen. Het geheel is gemakkelijk verrijdbaar en heeft als ex-
tra voorziening een flessenhouder en lepelrekken/handgrepen. Het
Teppan Yaki kookplateau is voorzien van twee afzonderlijk instelba-
re elementen, elk met een temperatuurbereik van 50 tot 250 graden.

Om op zn Japans tekunnen koken moet u voor zon Teppan Yaki re-
kenen op aan aanschafprijs vanaf ruim vierduizend gulden.

ding geeft het boek "Decoupage" en
'Decoupage stap-voor-stap van oud
naar nieuw", beide van uitgeverij
Tirion.

beesten, maar ook gewoon gekke fi-
guren kunnen ermee worden ge-
maakt. Een decoratie waarvan de
vorm vastligt, maar de inhoud va-
rieert is de decoratiebal. Kleine stil-
levens, helemaalnaar eigen fantasie
of met behulp van wat patronen
worden in een halve bal geplaatst
waarna deze wordt gesloten. Het
resultaat is een soort zeepbel met
decoratieve inhoud.

middel van sjabloonstickertjes ter
grootte van confetti. Ook muren en
meubels kunnen ermee worden be-
strooid. Behalve met zand kunnen
dozen ook met stof of behangpapier
worden overtrokken. Kartonnage-
fabrieken leveren alle denkbare
maten dozen in kaal karton. Nieuw
is een speciaal voor kinderkamers
ontworpen lijn met naast de dozen
kleerhangertjes en ladenkastjes.
Ook hier betreft hetkaal karton dat
in sfeer moet worden bekleed.

leezakjes plakken lijkt een grap,
ar levert prachtige mozaieken

?■ Het uitknippen en plakken vaneezakjes in allerlei patronen
cciHt zon plotse en grote vlucht" er plannen zijn om theezakjes
ider inhoud te gaan drukken
°r deze hobby. Het gaat om het
ltenste zakje met de afbeelding,nbij voorbeeld vruchtenthee.

in een viertal nieuwe boeken waar-
in alle technieken aan bod komen.
"Decoratief met papier" geeft, aldus
de kaft, eenvoudige ideeën voor een
origineel interieur. Allerlei verwer-
kingen en ideeën komen aan bod,
van het zelf maken van kinderlam-
pen en papiergordijnen tot aan het
plakken van een optische pagode en
het vervaardigen van papiermaché
siervoorwerpen toe. "Decoratief met
stof", reikt technieken aan om gor-
dijnen op originele manier op te
hangen, gordijnbanden en - kwas-
ten te maken en stoelen van hoes te
voorzien zonder naaiwerk.

Gashaard

Letterlijk beeldige decoraties wor-
den gemaakt via een voor ons land
nieuwe vorm van beeldhouwen,
speksteen bewerken. De vrij zachte
steen wordt met speciale gereed-
schappen «itgeslepen tot de gewen-
ste vorm is bereikt. Speksteen,
bekend van de gelijknamige ka-
chels, is er in tal van kleurvarian-
ten. Gepolijst krijgt de zachte steen
een marmerachtig uiterlijk. De hob-
by is geschikt voor jongen oud. In-
formatie en materialen zijn totnog-
toe alleen verkrijgbaar bij de firma
Arts en Crafts in Alkmaar.

Speksteen

Om energieverspilling te voorkomen zijn veel woningen omgebouwd
tot luchtdichte dozen. Met goede gevolgenvoor de stookkosten, maar
ook vaak negatieve consequenties voor het vocht/luchtklimaat.
In dit soort potdichte woningen kan geen gashaard worden gestookt.
Bij het verbrandingsproces wordt zuurstof aan de luchtdichtekamer
onttrokken, zodat daarin onderdruk ontstaat. De gashaard gaat dan
uit, terwijl de gastoevoer blijft doorgaan. Met alle rampzalige gevol-
genvandien. DRU brengt nu een gashaard met Direct Ventilatie Sys-
teem (DVS). Dit voorkomt dat wanneer de haard brandt er zuurstof
aan de woonruimte wordt onttrokken. Voor de verbranding wordt
lucht van buiten de woonkamer toegevoerd.

izuhiki is de naam voor Japans
«leurd papierdraad met een zil-r~. of goudglans erdoorheen ge-

sasid. Heel geschikt om sieraden. jnaken,maar ook om in combina-
niet embossing of zandschilde-n het interieur te versieren. Zand-

nilderen, dat veel gedaan wordtP dozen en kleinoden, krijgt dit
Zoen een nieuwe dimensie door

Eveneens voor alle leeftijden maar
op heel ander vlak ligt de Triko-
buis. Een soort rondgebreide kous
dieover allerlei vormen kan worden
getrokken en versierd. Poppen en

Decoupage
Decoupage is een papiertechniek en
kan behalve op dozen op alle denk-
bare voorwerpen worden uitge-
voerd. Het staat voor het uitknip-
pen van leuke afbeeldingen uit
bijvoorbeeld tijdschriften. In een
gewenst patroon of thema worden
de afbeeldingen vervolgens opge-
plakt en met een laag vernis afge-
werkt. Een goedkope hobby, uitste-
kend geschikt om van oude mate-
rialen nieuwe te maken. Handlei-

Meubels, vloeren, tegelwanden en
gebruiksvoorwerpen krijgen een
nieuw uiterlijk middels allerlei
verftechnieken die worden beschre-
ven in "Decoratief met verf". Sja-
blonen tenslotte is het meest popu-
laire item deze winter. Alles wat er
op dat gebied mogelijk is staat in
"Decoratief met Sjablonen".
Bovenstaand rijtje is van uitgeverij
Kosmos en kost 39,90 per deel.

In creatieve zin raakt Nederland
verslingerd aan tekenen. Aquarel-
potloden en pastelkrijt zijn deze
winter favoriet. Ook wordt gete-
kend op textiel en speciale velours
stickers. De mogelijkheden zijn le-
gio. Truien maar ook stoelkussens
en gordijnen en beddegoed krijgen
middels stickers en tekening een ei-
gen tintje, heel apart is een combi-
natie van beide. Boeken met voor-
beelden op ware grootte zijn onder
meer "Verven op textiel", waarin
versieringen op kleding, wanden,
dozen en kussens aan bod komen.
Homedecoration" is het ook thema

Na een zomer waarin we weken-
ang meer last dan gemak van

°nze nachtelijke dekbedekking
nadden en velen zich, al dan niet
Verfrist door een (plafond)venti-at°r, onder een enkel laken ter

legden, breekt nu de tijdyeer aan dat we warmte en com-
-ort zoeken onder een deken of
*» dekbed.J-te leveranciers van verschillen-e typen dekbeddenoverstromen
°ns met aanbevelingen om toch
°°ral een donzen dan wel een

zuiver wollen dekbed, of een
Xernplaar met synthetische vul-
,lrig te kiezen. ledereen geeft

hoog op van 'zijn' pro-
nkt en vertelt in lovende be-

woordingen waarom dit de voor-
eUr verdient boven andere. De

*^eUze van het juiste dekbed isoor deconsument dan ooknatte
vingerwerk.

Keuze juiste dekbed
vaak natte-vingerwerk

Het DVS-systeem is er in twee uitvoeringen, een voor woningen met
een bestaande rookgasafvoer en een voor huizen waar zon voorzie-
ning niet aanwezig is, of niet kan worden gerealiseerd. Vier moderne
en een klassieke DRU-haard zijn met dit DVS-systeem uitgerust. Er
is keus uit diverse uitvoeringen en kleurstellingen: wit, zwart, rood/
antraciet, beige/brons, bruin/brons, beige/bruin en blauw/messing.
De prijzen liggen rond de tweeduizend gulden.

Al dit soort juichende verhalen
verschaffen naar onze mening
niet meer duidelijkheid voor de
consument, maar zorgen juist
voor verwarring. Want de be-
richtgeving stikt gewoon van
onbewezen beweringen. Nergens
wordt namelijk ook maarverwe-
zen naar een degelijk weten-
schappelijk onderbouwd onderr
zoek, laat staan dat er betrouw-
bare en objectieve gegevens
worden opgenomen.

De wol van het Texelse schaap
met zijn kroezende vacht en
hoog lanolinegehalte houdt de
vezel soepel, zo zegt men, en het
dekbed blijft daardoor veer-
krachtig. Bovendien maakte la-
noline de wol vuilafstotend. Het
dekbedregelmatig luchtig is dan
ook voldoende, tenzij er vlekken
in de tijk komen. Die kan men
met ossegalzeep verwijderen, zo
luidt het advies. Het dekbed
naar de stomerij brengen kan
uiteraard ook.

deel voor de zomer heeft een vul-
ling van 250 gram per vierkante
meter, dat voor voor- en najaar
450 gram. Door beide delen met
drukknopen aan elkaar te beves-
tigen creëert men tenslotte een
lekkere wintervacht om onder te
slapen.

" De tijd breekt nu weer aan dat we warmte en comfort zoeken onder een deken ofeen dekbed. Foto. GPD

Hoewel 'objectief' in dit verband
toch ook alleen maar subjectief
kan zijn. Omdat mensen alle-
maal verschillend zijn. De een is
kouwelijk aangelegd, de ander
heeft het gauw warm. De een
voelt zich prettiger onder wol, de
anderkiest voor dons en een der-
de zweert bij een dekbed met
kunststof vulling.

Advies

ler wollen dekbed 'zorgt voor
behaaglijke warmte in de winter
en verrassende koelte in de zo-
mer', zo lezen we in het fotobij-
schrift. Maar die bewering zal
wel niet helemaal opgaan, an-
ders zou men niet de loftrompet
steken over het vierseizoenen
dekbed, de topper op dit gebied.

at dons nogal eens wordt ge-
len als oorzaak van cara-achti-

°e aandoeningen noemt de Ne-
erlandse Vereniging voor Donsn Veren Produkten een 'sterk
erhaal', want volgens deze club
eeft slechts één op de 275.000pensen daadwerkelijk een aller-

s|e voor verenprodukten. Maar, aar men deze wijsheid vandaan
J^eft is ons niet duidelijk.

dan ook, jezult maar tot die
behoren die er nietegen kunnen. Net een nieuw

ekbed gekocht, en dan na een
Paar weken tot de conclusie ko-

en dat het je niet ligt. NietSoed, geid weg.
Verjgens bestaat een 'donsdek-
ed', zoals men het in het
Pfaakgebruik algemeen betitelt,

r lljd uit een combinatievan ve-,en en dons in een bepaalde ver-
houding. Een hoger percentage
,°ns zorgt voor meer comfort
oordat de warmte-isolatie toe-eemt en het gewicht afneemt,

en VerenYeren zorgen voor stevigheidn het vormherstellend vermo-
°en. Handig om te weten als useen problemen met dons/verene°t en een nieuw dekbed wiltaanschaffen.

Van de Texelse Wol Onderne-
mingen ontvingen we een loflied

De moderne dekbedden kunnen
meestal zelf worden gewassen.
Ze mogen zelfs in de droger. Ge-
bruik een gewoon fijnwasmid-
del. Laten stomen kan ook. Wilt
u een dekbed liefst zelf wassen,
let dan bij aanshaf op het wase-
tiket. Dons hoeft overigens, dank
zij de stofdichte tijk, slechts eens
in de vijf jaar een opfrisbeurt te
hebben. Voor derest is regelma-
tig luchten (maar niet in de zon
leggen) voldoende.

op het dekbed gevuld met Texe-
ler wol. Dit type dekbed zou een
veel grotere hoeveelheid li-
chaamsvocht, dat we 's nachts
allemaal verliezen, kunnen op-
nemen dan dons en polyester.
Maar hoe men aan deze weten-
schap komt, wordt ook ditmaal
niet vermeld.
Bovendien zegt men dat 'deze
dekbedden overdag opgenomen
vocht weer aan de buitenlucht
afstaan. Of andere dat ook doen,
of juist helemaal niet, staat er
niet bij. Slapen onder een Texe-

Pasteltinten
Het tijdperk van witte interieurs
lijkt voorbij, want we durven te-
genwoordig steeds meer te spe-
len met kleur in huis. Voor grote
oppervlakten, zoals muren en
deuren, gaat de voorkeur meest-
al uit naar pasteltinten. Het
verfmerk Histor heeft daarom
zijn kleurassortiment uitgebreid
met 'Nuances in Wit. Er is keuze
uit dertig tinten om het interieur
op te frissen, van zachtgeel, lich-
troze tot babyblauw. De kleuren
zijn verkrijgbaar in hoog-en zij-
deglans acryl voor hout, harde
kunststof en staal en in muur-en
plafondverf. 'Nuances in Wit' is
verkrijgbaar bij de verfspeciaal-
zaken.

De beste raad die we kunnen ge-
ven is: ga voor de aanschaf van
een dekbed naar een betrouwba-
re zaak die alle mogelijke soor-
ten dekbedden verkoopt. Eigen-
lijk zou je een dekbed op proef
moeten kunnen gebruiken. Want
ook al ga jeer in de winkel even
onder liggen om te proberen hoe
het voelt, dan betekent dit toch
niet veel meer dan een eerste in-
druk.

Verwarring
Het is samengesteld uit twee de-
len van verschillende dikte. Het

monsters
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# Pasteltinten frissen inte-
rieur op.
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| SITTARD, Ehrensteinstraat S HEERLEN, Rijnstraat H Ij 1
Il Goed en rustig gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage, Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. WIJNANDSRADE, Mascherelstraat H \

carport, zolder en tuin met veel privacy. Ind. 0.a.: L- Ind.: hal, toilet, Z-woonkr. met muurkast, keuken met Goed gel. halfvr. split-level semi-bungalow met cv., ' ilvorm. woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad app., garage. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. garage en tuin. Ind.: hal, L-woonkr. met parketvloer, I || ■
en 2e toilet. Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 259.000,-k.k. met ligb., v.w. 2e verd.: vaste trap naar grote zolder, balkon, badkr. met ligb., 2 slaapkrs., keuken met app.,

I 1 Het geheel verkeert in prima staat van onderhoud, tuinkr., berging, hobbykr. Het pand verkeert in prima '■ -.-^m|
__■%■%! I 11 Aanv.: i.o. Prijs: ’. 195.000,-k.k. staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: f. 289.000,- k.k. ____m NAHf^DIMtIM IIftfUVl/Cl AEtRuM I SITTARD, Leeuwerik S — \ 00^1WitnUl<-_r!; IlUll_|__._Jv^"Vmmmr_ i Riant gel. halfvrijst. woonh. met cv., serre, garage , VM*"«■_Ww*AEIl t illll"^5^^— met bergr., 2 buitenbergingen en excl. aang. tuin. HEERLEN, Schandelerstraat H vttttt TfA/B rk¥ TIX7 I llllXllluEU P 1

Perc. opp.: ± 800 m 2. Ind. 0.a.: woonkr., open keuken Goed gel. woonh. met cv., loods en dakterras. Ind.: IMÜUWÖUUW , "" :s;..l|flM l__*_?^— H1 I - - -^gBBHMW~ll~ met app., 2 slaapkrs., badkr. met ligb., bidet, 2e toilet, entree, loods met koelcel. 1e verd.: woonkr. met open \ II H
vaste trap naar zolder met 3e slaapkr. Aanv.: direct, luxe keuken, bijkeuken, toilet, dakterras. 2e verd.: BRUNSSUM, Raadhuisstraat H j —«s :l"""" __ » M

Vraagprijs: /. 289.000,-k.k. overloop, 2 slaapkrs., badkr. met ligb. v.w. 3e verd.: Aan de Raadhuisstraat is nog slechts 1vrije sectorap-
vliering. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 280.000,-k.k. partement met balkon te koop. Het appartement is

XE KOOP gel. op debeg. grond. Ind.: berging, entree, hal,woon-
SITTARD(KOLLENBERG), Russellaan S kr. met open keuken, 2 slaapkrs., badkr. met douche,

WHffiMV^pflp|^BV^|i^pH^^^P^^^ Op 1e locatie gel. uitst. onderh. vrijst. split-level bun- HEERLEN, Thorbeckestraat H v.w. en toilet. Prijs: /. 157.900,-v.o.n.
ffwA Mjji galow met cv., souterrain, inp. garage geschikt voor Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. TTT I4TTITW■"^■^■■**'""l|—■"■'■'■■■■■'——^—^—^—" 2 auto's en grote tuin/perc. opp: + 1200 m 2Ind.: 0.a.: Ind.: kelder, entree, toilet, living, keuken, garage/ber- 1 xIUUK.

GELEEN, Rijksweg Noord S living, keuken, t.v. kamer, werkkr., 5 slaapkrs. 2 ging. 1e verd.: overloop, 2 slaapkrs., badkr. met ligb., VOERENDAAL, B.P. Kunderhoes H
Roy. vrijst. herenh. met cv., garage, kelder en grote badkrs. Aanv.: n.o.t.k. Vraagprijs: ’ 625.000,-k.k. v.w., 2e toilet. 2e verd.: vaste trap naar zolder (mog. In het B.P. Kunderhoes te Voerendaal is nog slechts 1 Wk
tuin. Percopp.: 912 m 2. Ind. 0.a.: living ensuite (± 47 voor 3e kamer). Aanv.: i.o. vrije sector won. te koop. Het betreft hier een ruime GELEEN, Groenstraat S ■
m 2), keuken, 5 slaapkrs., bet. badkr. metligb., v.w.,toi- Prijs: ’. 169.000,-k.k. uitstekend gel. woonh. met cv., garage en tuin. Op de Op A- lokatie te huur winkelruimte ter ||
let, vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. a'WMBMHMBI,J^^ beg. gr.: bevindt zich een extra hobby c.g. studeerkr. grootte van ruim 60 m 28.V.0. met uitste- ■

Vraagprijs- / 345 000 - k k. Wi*TSi W*f3i Zolderverd.: is te bereiken middels een vaste trap. kende parkeerfaciliteiten. info op aanvr.-_^_"_a_*_i_«*«*Bia__*_-^-^-«- HOENSBROEK, Akerstraat Noord H Perc. opp.: ca. 380 m 2. Prijs:/. 334.460,-v.o.n. Huurprijs v.a. f 13.700,-/ jr. f]
BRUNSSUM, Bijvoet H Goed gel. woonh. met cv., zij-ingang en tuin. Ind.: excl. renteverlies tijdens de bouw. excl. BTW. Uitv. . |||| GELEEN, Strausstraat S Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.: souterrain: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., keu- B

Goed geleg. halfvrijst. woonh. met cv., garage en Beg. gr.: entree, toilet, bergkast, keuken, woonkr. 1e ken, berging. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. I;

Ituin.
Ind. o.a. L-vormige woonkr. met openhaard , verd.: overloop, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., 2e toilet met ligb. Vaste trap naar grote zolder. Aanv.: i.o. GULPEN, Kiebeukel H

cnci/unncnunhropen keuken met app., 3 slaapkrs., luxe badk. met lig- en v.w. 2e verd.: vliezotrap naar bergzolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 185.000,-k.k. In het centrum van Gulpen worden door Derksen KERKRADE, SPEKHOLZERHEIDE,
bad, 2e toilet. Aanv.: spoedig. Prijs: ’. 225.000,- k.k. Bouw B.V. 10 luxe appartementen gebouwd met ga- Akerstraat S Ij

Koopprijs: ’ 215.000,-k.k. rage/berging en lift. Waarvan nog 2 appartementen te " mmtPM 11HOENSBROEK, St. Josephstraat H koop zijn. Oppervlakten van de app. variëren van 60 .
BRUNSSUM, F. Bolstraat H Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.: m 2tot 117 m 2(excl. terras). _ff^)Ê*mè_ _^WW^wmmS__l

HOLTUM-BORN, Buchterweg S Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin kelder, Beg. gr.: hal, toilet, T-woonkr. met parketvl. en Prijs vanaf ’. 185.000,-v.o.n. BOEI UWmSm ÉÜwWBRoy. vrijst. herenh. met cv., kelder, grote oprit naar (perc. opp. + 318 m 2). Ind.: ruime hal, toilet, woonkr., 0.h., keuken met app., berging en garage. 1e verd.: tot ’. 229.000,-v.o.n. 11311garage en tuin. Percopp.: ± 620 m 2. Ind. 0.a.: living (± keuken met app. 1e verd.: 4 slaapkrs., doucheruimte overloop, 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. en 2e

36 m 2), eetkr., keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., met douche en v.w. 2e verd.: zolder. Aanv.: medio toilet. 2e verd.: vaste trap naar mansardekr., grote ■ÉÉPr^T
badkr.,hobbykr., vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. 1995. Prijs: ’ 225.000,-k.k. hobbyzolder.Aanv.: i.o. Prijs: ’. 238.000,-k.k. HEERLEN, Sittarderweg H Ki_fii^' i'"''ffll^^Vraagprijs: / 325.000,- k.k. Op deze goed bereikbare en centraal gelegen lokatie ______Wf^mtÊm_ÈÊ_—\

te Heerlen worden 25 premie A-woningen gereali- MNBRUNSSUM, Trichterweg H LANDGRAAF, Heereweg H seerd. De woningen worden degelijk gebouwd en *,

PUTH, Einder Coolhoff S Goed gel. halfvr. woonh. met cv., chalet en tuin. Perc Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.: goed afgewerkt. Woonkr., keuken, hal en toilet zijn op "" .^**"*"Prachtig en rustig gel. landhuis met dubb. garage Ind.: opp.: 566 m 2. Ind.: souterrain: hobbyruimte met dou- hal, woonkr., keuken, garage. 1e verd.: overloop, 3 de beg. gr., evenals de inpandige berging, (mogelijk- I
o.a. ruim souterrain,ruime L-vorm. woonkr., luxekeu- che, 3kelders. Beg. gr.: hal, woonkr. met parketvl., half slaapkrs., badkr. met ligb., 2e toilet. Aanv.: direct. heid uitpandige berging). Op de Ie verd. zijn 3royale Winkelruimte 320 m 2met ingang aan Pa- 1
ken, 4 slaapkrs, luxe badkr., div. bergzolders, hoog open keuken met app. 1e verd.: 3 slaapkrs., badkr. met Prijs: ’. 175.000,- k.k. slaapkrs. en een badkr. met douche. De zolder is be- tronaatstr. alsook aan Akerstr.
afw. niveau en mooi uitzicht aan de achterzijde.Aanv.: ligb. en v.w. Ind. Chalet: Beg. gr.: woonkr. met kitche- reikbaar via een vlizotrap. (mogelijkheid voor vaste Huurprijs op aanvr. I
i.o. Vraagprijs: /. 595.000,- k.k. nette (± 25 m 2). verd.: 2 slaapkrs., natte ruimte. Aanv.: trap). Deze aantrekkelijke woningen hebben een tuin

i.o. Prijs:/. 285.000,-k.k. LANDGRAAF, Baanstraat H aan de voor-en achterzijde.
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv. garage en tuin. Prijs: /. 142.000,-v.o.n. excl. renteverlies.

SCHINNEN, Kennedylaan S Ind.: hal, toilet, woonkr. met halfopenkeuken en app., ; LANDGRAAF, Hoofdstraat 106 S I
Vrij en rustig gel. goed onderh. vrijst. bungalow met HEERLEN, Koraalerf H zitkr. met allesbrander 1c verd.: overloop, 3 slaapkrs., Te huur ± 70m2 winkelruimte op zichtlo- I
cv., inp. garage, kelder en tuin. Ind. 0.a.: woonkr. met Rustig gel. woonh. met cv., berging en tuin. Ind.: hal, badkr. met douche v.w., en 2e toilet. 2e verd.: zolder. katie. Goed afwerkingsnivo. Zeer geschikt I
open haard,keuken met app., tuinkr. met open haard, toilet, woonkr., luxe keuken, berging. 1e verd.: 3 Het pand is geïsoleerd en v.v. rolluiken. Aanv.: i.o. voor o.a. mode, kadoshop, dibevo, cd- i
4 slaapkrs., badkr. met ligb. Aanv.: i.o. slaapkrs., moderne badkr. 2e verd.: vaste trap naar Koopprijs: ’. 218.000,-k.k. shop etc.

Vraaprijs: / 449.000,-k.k. hobby/bergruimte. Aanv.: i.o. Prijs: f. 165.000,-k.k. ■ Huurprijs op aanvraag. j
LANDGRAAF, Groenstraat H

______ —-- 1 1
SCHINNEN, Stationsstraat S HEERLEN, v. Limb. Stirumstraat H Goed onderhouden halfvr. woonh. met cv., garage en r—■

_
Makelaardij B.V.

Goed gel. vrijst. woonh. met cv., dakterras, inp. gara- Goed gel. halfvr. woonh. met cv., berging en tuin. tuin. Ind.: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., mod. i s= 1®
ea zuid35 i

ge, tuinhuisje en grotetuin met vrij uitzicht. Perc: 960 (perc. opp.: 305 m 2). Ind.: kelder. Beg. gr.: entree, toi- keuken met app., serre met ged. overdekt terras. 1e Ri'oi AUSittard K91384 \ ————~ "" Lm 2Ind. 0.a.: royale living, grote keuken, 3 slaapkrs., let, woonkr. met parketvl., half open keuken met app. verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., 2e 6 (U6-595i5 I'Fax:o taoedß.V.badkr. met ligb., douche, v.w. en toilet, zolder. Aanv.: 1c verd.: overloop, 3slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. 2e toilet en bidet. Aanv.: i.o. Prijs:/. 315.000,-k.k. Te».-0
R itersCommercieel vasig

n.o.t.k. Vraagprijs: ’. 345.000,-k.k. verd.: vaste trap naar hobbyruimte en zolder. Aanv.: MakelaardijBY. \ s= o?iV,r>nsDlein 1
direct. Koopprijs: n.o.t.k. Ru'Cr Bruqstraat 62 !\? AS SittardOIRSBEEK, Prov. weg zuid H W^cn Maastricht „n„ l7 '■ > t? 046-523344SITTARD, Mgr. Claessensstraat S X Goed gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. c ,

nA3 2iB9*'i' F8X:0 rfQOedß.v. 11 1
Goed en rustig gel. tussengel. woonh. met cv. en ga- HEERLEN, Raadhuisstraat H (perc. opp.: 730 m 2). Ind.: souterrain: kelder. Beg. gr.: Tel.:"'" ■ ouiitersCommercieel vasiy m
rage. Ind. 0.a.:kelder, woonkr., eetkr., dichte keuken, 4 In centrum gel. appartement met cv. Ind.: berging, ruime hal, woonkr., keuken, garage, berging. 1e verd.: I -t rs Makelaardij B.V HetBat 8slaapkrs., badkr., vaste trap naar zolder, berging en hal, toilet, woonkr, keuken, balkon, 3 slaapkrs., badkr. overloop, 3 slaapkrs., badkr. 2e verd.: ruime zolder. H=B itraatll =211 EX Maastricht |
kleine tuin. Aanv.: spoedig. Prijs: ’ 155.000,-k.k. met ligb. en v.w. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 135.000,-k.k. Aanv.: i.o. Prijs:op aanvraag. I GffiNM Heerlen 5715760 7el' 0*3"256525_ . 1 I „ _ 1

RUIJTERS, VAST GOED !
. . a

TE KOOP Hei _v»\
BRUNSSUM Kiingbemden 127. Ruimwoonh. m. gar. Incl.: JU 0f0 1*compl. luxe eiken aanb. keuken, 4slpk., zolder m.

vaste trap, veel berg., voor- en achtertuin, terras.
Vr.pr. ’ 220.000,-k.k.

BRUNSSUM Ridder Bexstraat 17. Vrijst. woonh. m. gar. Incl: hal,
toilet, woonk, ap. keuken, 3 slpk., badk., zold. m.

Vr.pr. ’ 225.000,-k.k.
BRUNSSUM Op gen Hoes 137.Gr. woonh. Incl: hal, toilet, keuk., ■»■—n«m| 6

L-vorm. woonk. m. tegelvj., voor- en achtert., berg.,
3 slpk., badk. m. ligb. en 2' toilet, zold. m. vaste tr.,
cv. en 4* slpk.
Vr.pr./ 175.000,-k.k. "jj

BRUNSSUM Het Ambacht 57 woonh. m. gar. Ind: hal woonk. M. lk*9'
eik. parketvl. eiken aanbouw keuken terras tuin 3 slpk _W_ 9
badk. zolder m. vast. tr. CV en Boiler
Vrpr ’ 196.000,-K.K.

BRUNSSUM Raadhuisstr. app. op beg. grond (nieuwb.) Ind: hal *_
berg. gr. woonk. balkon keuken badk. m. douche O
rondom roII. O)
Vrpr ’ 200.000,-K.K. JÜ%*. Jjr..' JSCHINVELD Putbergstr. 18halfvrijst. woonh. m. gar. Ind: hal toi- 'i, ;
let keuken woonk. terras tuin badk. portaal 3 slpk 4ft
berg. hobbyr. *_
Vrpr: ’ 249.000,-K.K. „

HEERLEN Uterweg 128 vrijst. woonh. met gar. Ind. hal toilet
woonk. keuken terras tuin 3 slpk badk. m. ligb. 2e
toilet aansl. Wa gr. zolder m. vaste tr. «n
Vrpr ’ 249.000,-K.K. #HOENSBROEK Nabijkasteel. Vrijs. woonh. m. gar. en tuin. Incl: JjMJM
voorr. kelder, cv., aansl. wa., ruime hal, toilet, _
woonk. m. leisteenvl., eiken aanb. keuken, gr. balkon, s 9
rondom tuin, 3 ruime slpk. m. park.vl., luxe marm. "badk. m. ligb., douche, v.w., 2* toilet, zolder m. vaste ***tr., berg., 4' slpk. IQ_
Vr.pr. ’ 310.000,-k.k.

NIEUWENHACENAldrinstr. 1 (zijstraat Brunssumerweg) halfvrijst. |^ **t
woonh. m. gar. Ind: hal toilet berg. keuken woonk. i„ W
terras tuin 3 slpk badk, m. douche en v.w. „ I
Vrpr/195.000,- K.K. 9**~ **

W\ SMj m WIST u
hJP^^V^B Dat wij in Brunssum en

omgeving de meeste
WLèJÊB*' S bestaande woningen

VÜP_! Êl*_*__\ _■ verkopen?
Qg^J^m* Derhalve

KOOP GEVRAAGD
voor onze cliënten, woningen in deregio.

Geen Verkoop " Geen Kosten M_\ AfflC*l_\
Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum "Telefoon 045-254543 " Telefax 045-257128 AW^mW^-^

Maastricht - St. Pieter
Te koop aangeboden: ruime tussenwoning
met grote achtertuin, plaatselijk bekend als
Parkweg 34, Maastricht, kadastraal bekend
als gemeente Maastricht, sectie E, nr. 1520,
groot 2,81 aren.
Indeling:, living ca. 65 m 2, parket, open haard,
keuken, toilet.
Eerste verd.: 3 slaapkamers en badkamer.
Tweede verd.: 4 slaapkamers. Souterrain:
garage met opslagruimten.
Er is sprake van achterstallig onderhoud.
Aanvaarding: direct.
Nadere inlichtingen bij Deloitte & Touche,
J.C. Vercammen, tel. 043-254601. Het pand
wordt bij inschrijving verkocht aan de hoogst
biedende, onder voorbehoud van toewijzing
door de verkoper.
Schriftelijke biedingen kunnen worden uitge-
bracht tot uiterlijk 30 november 1994 bij
notaris mr. M.P.P.F. Groutars, postbus 509,
6200 AM Maastricht, in 'n gesloten enveloppe
met vermelding in de linkerbovenhoek van
„bod Parkweg 34".

\ wsrcoÉU

Te koop
BRUNSSUM, Kerkstraat
Nog te bouwen winkelruimte, opp. ± 100m2 alsme-
de 3 appartementen. Prijs v.a. ’ 150.000,-v.o.n. Uitv.
gegevens op aanvraag. Inlichtingen:
Tel. 045-731111. 046-595159

El RUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS Sittard - Stationsplein 1

xwwww—p *\ "—^—'
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Een paar dagenlater op haar ap-
partement in Lanaken straalt
Carla Schroyen nog steeds. Je
kunt aan haar zien dat ze er erg
blij mee is dat haar zangcarrière
in een stroomversnelling is geko-
men. Spontaan en trots als een
kind laat ze me haar cd zien, die
al snel door de kamer klinkt.
„Het werd tijd om eens iets op te
nemen. Ik heb Marco gevraagd
of hij mee wilde doen en ben
naar Maarten Hartveldt gestapt.
Ik kende zijn Chapel Studio in
Tilburg en wist dat hij daar ver-
schrikkelijk goed werk levert.
Ook hij wilde meteen meewer-
ken. Je hoort het resultaat."

Op zondag 13 november presen-
teert Carla Schroyen haar eerste
cd op kasteel Rijckholt. In de en-
tourage en de sfeer die bij Carla
Schroyen passen. Want bij ro-
mantiek horen een rode roos,
rode wijn en ... een kasteel.

Met tenor Koen Krucke zingt ze
onder andere ook de duetten die
ze met bariton Marco Bakker op
cd heeft gezet. „Ik weet ook niet
hoe ze het doen, maar het klinkt
uitstekend. Met beiden." Het zalOver de samenwerking met de

Met dat ander doelt de in Hunsel
geboren sopraan op de televisie,
die met mannen als Bakker en
Krucke aan haar zijde wel erg
dichtbij komt. Haar ogen fonke-
len alleen al bij de gedachte.

De carrière van Carla Schroyen
leek niet echt van de grond te
komen. Na haar studie aan het
Maastrichts Conservatorium
volgden wel regelmatig optre-
dens in opera- en operettepro-
dukties in binnen- en buiten-
land, maar het echte grote werk
bleef uit. Daar lijkt nu verande-
ring in te komen. Niet alleen de
cd - die onder eigen beheer is
uitgebracht - maar ook de sa-

zeker ook aan Carla Schroyen
zelf liggen. Het heeft er onge-
twijfeld mee te maken dat ze
zich prettig voelt in België, waar
ze nu een aantal maanden woont
en werkt. „De mensen reageren
hier veel leuker en spontaner.
Staan meer open voor muziek.
Na afloop van een concert ko-
men ze je bedanken. Of om een
handtekening vragen. Dat voelt
goed."

Belgische zanger en tv-ster is
Carla Schroyen zeer te spreken.
„Ik kwam in contact met hem
via dirigent Ludo Wevers van
Rêverie Viennoise, waarmee ik
een programma deed. Die wilde
met ons beiden een tournee door
België maken. Bij de eerste sa-
menwerking met Koen klikte het
meteen tussen ons. We hebbenal
in enkele Belgische theaters op-
getreden, maar het volgend jaar
begint de tournee pas echt."

menwerking met de populaire
Belgische tenor Koen Krucke to-
nen aan dat het Carla Schroyen
menens is. Want succes komt
niet uit de lucht vallen. „Je moet
er zelf aan werken. Onderne-
mend zijn en geluk hebben. Als
je eenmaal een begin hebt, dan
komt van het een vanzelf het an-
der. En verder: als ik iets najaag,
dan gebeurt het ook. Dat weet ik
van mezelf."

" Carla Schroyen: „Je moet er zelfaan werken. Ondernemend zijn en geluk hebben."

Op de kwaliteit van de muziek
uit de luidsprekers in de hoek
van de kamer valt inderdaad
niets aan te merken. Hartveldt
werkt met liefde voor de stem,
neemt akoestisch - en dus heel
natuurgetrouw - op en legt veel
sfeer in de opname. Precies wat
Carla Schroyen wil en wat past
bij haar slanke, gevoelige stem
en romantisch karakter. En het
repertoire is er perfect op afge-
steld: meeslepende opera-aria's,
zwierige operettemelodieën, ro-
mantische musicalhits en enkele
gevoelige liederen.Kaarslicht en
rode wijn bepalen dan ook de
sfeer als Puccini's aria O mio
babbino caro de ruimte vult. Vo-
lumeknop omhoog, ogen dicht,
een glimlach om haar mond. „Ik
ben er echt tevreden over."

'Ik word steeds gekker, het is een verslaving'

# Wim Hermsen is
apetrots op zijn
muziekarchief.

Foto: FRANS RADE

Hermsen trotse bezitter
van tienduizend singles

LANDGRAAF - Als hij op een
snuffelmarkt een bijzonder sing-
letje tegenkomt uit de vijftiger
en zestiger jaren wordt hij lijk-
bleek van opwinding. De 50-ja-
rige Wim Hermsen uit Land-
graaf is al vijftien jaar een ver-
zamelfreak die lyrisch wordt van
zijn eigen muziekassortement.
Begrijpelijk, want met zijn tien-
duizend plaatjes kan hij makke-
lijk concureren met diverse spe-
ciaalzaken. Samen met zijn
vrouw Klara en zijn twee poe-
deltjes Terry en Tanja waakt hij
over zijn kostbare bezit.

Trots laat Wim zijn muziekar-
chief zien. De singles zijn per
land, jaartalen groep opgeslagen
in rode mapjes. Met veel enthou-
siasme zet Hermsen een plaatje
op. Hij is zijn eigen piraat. „Ik
houvreselijk veel van muziek. In
mijn wilde jarenben ik regelma-
tig swingend uit mijn bol ge-
gaan. Ik moet eerlijk toegeven
dat als ik een oud rock- en roll-
nummer opzet, ik meteenweer in
de verleiding kom om mijn
vrouw ten dans te vragen," ver-
telt de verzamelaar.

Agenda

Blijven we nog even bij de volksmuziek en bij het ZDF. Precies een
week later, op zondagavond 27 november en ook vanaf 20.15 uur,
presenteert het zingende echtpaar Marianne & Michael op Duitsland
2 weer een aflevering in de reeks Lustige Musikanten. Van de partij
zijn ditmaal Otti Bauer und sein Musikanten Express, Astrid Harz-
becker, Inge & Maria, Pat & Paul, Andy & Bernd, Patrizius,
Mandolinen- und Gitarrenverein Kamen, Raab-Zwillinge, Showorc-
hester Ungelenk, Allgauer Brass Company, Martina Dorak, Uschi
Bauer, Gabi Seitz Trio, Marinechor der Schwarzmeerflotte en Ro-
bert Neumair.

Lustige Musikanten

Superhitparade
" Markus Wendorf
zowel op een single als op een muziekcasette.

Mevrouw A.C. Bongaerts uit Echt
heeft een aardigbriefje aan Made in
Germany geschreven met de vraag
of de schlager Blaue Nacht van
Markus Wendorf (34) in de origine-
le versie ook ooit op cd is versche-
nen. Helaas, zo moeten we laten
weten, is dat niet het geval. Het
nummer Blaue Nacht dateert, net
zoals Wendorfs andere succes In
Catania blüh'n jetzt schon die Ro-
sen, uit 1985. In die tijd, zeg maar
amper tien jaar geleden, waren er
nog geen cd's. Alleen platen en mu-
ziekcassettes. Blaue Nacht ver-
scheen op het label Papagayo (in
Duitsland in die jaren door EMI/
Electrola gedistribueerd) en staat

Die Superhitparade der Volksmu-M
zondag-H

november uurH
op Duitsland belooftH

weer een spannendeH
te AlleH

de voorgaande uit-HnovemberH
nemen deze muzikaleH

competitie eens tegen elkaarH
op. De dezeH

vanuit Of-H
een hetH

bepalen uiteindelijkH
wordt. Inmiddels be-H

en groepenH
aan deze Superhitparade der
musik meewerken: Tomy Temerson # Stefanie Hertel
und die Hirtenfelder, Geschwister Hofmann, Hansi Hinterseer, Hei-
matduo Judith & Mei, Willi Seitz und seine Freunde, Die Schafer,
Stefanie Hertel, Kastelruther Spatzen, Patrick Lindner, MühlenhofMuzikanten, Himmelblaue Alpensanger, Hans, Clarin & Maxie,
Bianca, Stefan Mross und der Chor von St. Bartholoma, Kurt Elsas-
ser, Vreni & Rudi, Henry Arland & Söhne alsook het muziekkorps
van de eerste bergdivisie van de Big Band der Bundeswehr. In aan-
sluiting op de tv-uitzending wordt, zoals elk jaar, het cd-album Die
Superhitparade der Volksmusik uitgebracht. In dit geval die van
1994.

Markus Wendorf

Zeg nu zelf wat is een artiest zonder hit? Helemaal niks toch of niet
soms? Alles draait dus om de componist en/of tekstschrijver. Nu zijn
die, wat de amusementsindustrie in Duitsland betreft, slechts op
twee handen te tellen. Tenminste als het om succesvolle schrijvers
gaat, zeg maar potentiële hitmakers. Eentje van hen is zeker Chris-
tian Bruhn, ooit getrouwd geweest met Katja Ebstein (haar hits
waren o.a. Theater, Darm heirat doch dein Büro, Abschied ist ein bis-
schen wie sterben, Ich bereue keinen Augenblick) en al weer jaren
opnieuw gehuwd met Erica Götz van het succesvolle duo Gitti & Eri-
ca. Bruhn vierde zojuist zijn zestigste verjaardag en dat ging in
Germany niet onopgemerkt voorbij. Per slot van rekening schreef hij
honderden hits voor sterren als Conny Froboess (Zwei kleine Italie-
ner), Siw Malmkvist (Liebeskummer lohnt sich nicht), Drafi Deut-
scher (Mannor, Stem und Eisen bricht), Mireille Mathieu (Hinter
den Kulissen von Paris), James Last (Adelheid), Peter Alexander
(Aus Böhmen komt die Musik), Gitti & Erica (Heidi), Bata Illic (Ich
mocht der Knopf an deine Bluse sein), Katja Ebstein (Der Stern von
Mykonos), Roberto Blanco (Ein bisschen Spass muss sein), Manuela
(Lord Leieester aus Manchester), wijlen Roy Black (Irgendjemand
Hebt auch dich), enzovoort, enzovoort. Verder is Bruhn ook producer
van de bekende Limburgse trompettist Piet Knarren uit Schinnen
met wie hij een prachtig cd-album opnam. Limburg is trouwens geen
onbekende streek voor de in Wentdorf bij Hamburg geboren, maar al
jaren in München woonachtige componist, arrangeur, producer, kla-
rinettist en pianist. Per slot van rekening maakte Bruhn in de jaren'
zeventig in deKerkraadseRodahal ook nog eens deeluit van een jury
tijdens de tv-competitie Blaastest van de NCRV en het Limburgs
Dagblad. Het laat zich dus raden dat Christian Bruhn, een verwoed
liefhebber van Schnapps & Bier, op zijn verjaardag in alle toonaar-
den in het zonnetje werd gezet. De artiesten, voor wie hij potentiële
hits schreef,kwamen bij tientallen feliciteren. Onder hen was ook de
in Avignon geboren, maar al weer vele jaren in Parijs op een flat
woonachtige Mireille Mathieu. Die heeft eigenlijk - ook al horen we
de laatste jarenminder van haar - al haar vroegere plaatsuccessen
aan Bruhn te danken. En ook professor dr. Reinhold Kreile van de
Duitse auteursrechtenorganisatie Gema (zeg maar de Nederlandse
Buma/Stemra) ontbrak niet op deze verjaardagsparty. Per slot van
rekening blijft bij de Gema door mensen als Bruhn de kassa dagen
nacht rinkelen!

aan de pijn die ik soms voel. Het
is wel een dure hobby en mijn
karige WAO-uitkering is natuur-
lijk een remmiddel om veel kost-
baar spul te kopen. Maar mijn
verzameling zal toch nooit com-
pleet zijn, dat tekent de ware
verzamelaar," vertelt Wim over-
tuigd, terwijl hij een slok bier
neemt.

ling groeit vanzelf in de loop der
jaren. Zeldzame exemplaren en
bijzondere platenhoezen bezor-
gen me eerder een kick. In kilo-
meters geteld, hebben mijn
vrouw en ik de hele wereld afge-
reisd in Nederland en Duitsland
op zoek naar muziek. Soms doe
ik er wel tien jaar over om aan
één bepaalde single te komen."

zelfs operette zijn genres die
voor hem de nostalgie terugha-
len uit zijn jeugdjaren.Dansmu-
ziek gespeeld door Limburgse
orkesten staat bij hem echter op
de eerste plaats. Driehonderdze-
ventig singles van tachtig Lim-
burgse bands hebben een ere-
plaats in het archief. De reden
hiervoor is heel simpel volgens
Wim, hij voelt zich namelijk een
echte Limburger.

Waér en wanneer zijn Duitstalige artiesten onderweg in de Benelux
en het aangrenzendeDuitsland? Onze agenda.
NOVEMBER

" 6 Black Fóöss, Kerkrade, Rodahal, 19.00 uur. Kaarten: kantoren
Limburgs Dagblad.

"11 Howard Carpendale, Aken-Eilendorf, Zaaltheater Geulen, tel.
00-49-241-551250.

" 12 Markus Wendorf, Hamont (B), Zaal Posthoorn.

" 19 Zillertaler Schürzenjager, Kerkrade, Rodahal.
Reacties op Made in Germany met Harrie Cremers stuur jenaar: rtv/
showpagina-redactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. Een heel prettig weekeinde en tot volgende week!

HEERLEN - De overkoepelende'
j^ganisatie van reclame-advies-
DUreaus (VEA), maakt zich ern-
stige zorgen over de overdaadaan reclame op de Nederlandse
televisie. De VEA wil daarom
binnenkort in gesprek met de

de publieke omroepen, Ve-
r?nica, RTL en IP tot een oplos-
sing zien te komen. Voorzitter W.
Van der Mee van de VEA zei dit
deze week op een bijeenkomsttassen adverteerders en Veronica
°Ver de plannen van die toekom-
stige commerciële omroep.
°e VEA vindt het een slechte!
*aak dat consumenten door de
toename van reclame steeds
ginder op de boodschap letten.
Oe overdaad wekt irritatie op en
Reclameblokken worden steeds
Vakker 'weggezapt'. Ook is de
°rganisatie bang dat de overheid
J^et beperkende maatregelen

Tv-reclame

HILVERSUM - Veronica heeft
Sisteren met verbazing gerea-
geerd op de overstap van Mare
Klein Essink (34) naar RTL4. De
acteur en presentator tekende
'ftet de commerciële zender een
S°ntract voor vijf jaar. MareKlein Essink staat nog tot 6 de-
cember onder contract bij Vero-
nica. Een Veronica-woordvoer-der zegt dat zijn omroep niet op

hoogte is gesteld van Klein
verbintenis met RTL.

»We hadden begrepen dat hij bij
?ns zou blijven."

Klein Essink gaat bij het
c°mmerciële station onder meerde Staatsloterij Show presente-ren en dramaseries ontwikkelen,

woordvoerder van RTL4
noemt het niet ondenkbeeldigdat hij ook in die series een rol
*al spelen.

Mare Klein
Essink

Hilversum - ai een week of
"\egen ageert Jack Spijkerman in
2ijn Steen en Beenshow op radio
" tegen de praktijken van Jo-

het genezend fenomeenuit Tiel. Sinds gisteren ver-'
spreidt de Vara-medewerker
keurig gedrukte kaarten, die de
dagers moeten beschermen te-
§en de invloeden van Jomanda.bovendien heeft Spijkerman
?ich uitgeroepen tot voorzittervan de Jomanda-Toverkolstich-ting.
J°manda heeft er genoeg van. Ze
Verscheen gisteren in de Radio'

en 'straalde' de kruk
jvaarop Spijkerman later van-
daag zijn programma zou pre-
senteren 'in', daartoe uitgeno-
digd door de Breakfast Club van
feter van Bruggen en Jeanne

Jomanda

Liefhebbbers die zijn verzame-
ling kunnen aanvullen, kunnen
telefoneren met Wim Hermsen
op het nummer 045-324565.

Hermsen raakt nooit uitgekeken
op zijn verzameling. „Nee, ik
word steeds gekker. Het is een
verslaving en een ontsnapping

„Het gaat me niet zo zeer om de
hoeveelheid, want die verzame-

Wim Hermsen heeft op zijn vier-
de jaar bot-tbc gekregen. Na ja-
renlang platliggen in sanatoria
was hij zo goed als genezen. Hij
ging later werken in een fabriek
in Heerlen. De pijn kwam terug
en hij werd afgekeurd. De mu-
ziek is nu zijn leefdomein. „Ik zit
de hele dag boven op mijn ka-
mertje. Mijn vrouw heeft hele-
maal geen last van me. Ik poets
mijn platen, ik luister muziek, ik
schrijf en correspondeer met an-
dere verzamelaars. Vervelen, doe
ik me nooit."
Hawaïï, country, rock en roll en
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Limburgse sopraan in duet met Marco Bakker en Koen Krucke

Carla Schroyen op
cd en tournee

DOOR JOS FRUSCH

Christian Bruhn zestig

# Verjaardagsfuif bij Christian Bruhn (tweede van links)
geflankeerd door de zusjes Gitti & (echtgenote) Erica
Götz, Mireille Mathieu, Bata Illic en Roberto Blanco.

HUNSEL - Ze klinkt heel enthousiast aan de telefoon.
Praat honderduit over haar nieuwe cd, over MarcoBakker,
haar mentor, collega en vriend en over Koen Krucke, met
Wie ze in België op tournee gaat. Ook Maarten Hartveldt,
de producer van de cd en dirigent Ludo Wevers van salo-
norkest Rêverie Viennoise krijgen niets dan lof toege-
zwaaid. Carla Schroyen zit lekker in haar vel. Dat hoor je.
En je kunt het zien ook. Haar briefpapier en de cd-cover
hebben hetzelfde beeldmerk: een rode roos. 'With love,
Carla'.

DOOR KATJA KREUKELS

Miss Limburg
Hoensbroek - De stichting
C-E.L.I. (Culturele Evenementen
Limburg Internationaal) in
hoensbroek houdt dit jaar voorde tiende keer de Miss Limburg-
Verkiezingen. Deze zijn opnieuw
Srensoverschrijdend, want er
*ordt zowel een Belgische Miss
Limburg gekozen als een Neder-
landse. De hoofdprijs is de moei-
te waard: een dag in een Limou-
sine door de beide Limburgen,
oeatybehandeling, cocktailjurk,
toto-sessie, lunch, kleurentelevi-
sie, horloge, rondvlucht boven
Zuid-Limburg, diner, theater en
een exclusieve overnachting.
£*e verkiezingen vinden 3 de-
cember plaats in de Limburghal
jti Genk. Miss Nederlands Lim-
burg i s 0p 9 december in El Do-
rado in Spaubeek.Kandidaten in een van de beide
Limburgen tussen 15 en 25 jaar,
die willen deelnemen aan deze
verkiezingen kunnen zich opge-ven bij C.E.L.1., telefoon
°45-213386.

limburgs dagblad

show
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Farben " Malerwerkzeuge " Bodenbelage " Tapeten

Kleurrijke ideeën
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EEN BEGRIP OP HET GEBIED VAN WONINGINRICHTING
Verf - Schildersgereedschap - Vloerbedekking - Behang

Hèt adres voor schilders,
stoffeerders, meubelmakers, decorateurs.

BOCK GMBH & CO KG. " FELDCHEN 9 " AACHEN
Krefelderstr./hoek Prager Ring - Tel. 0049 241 918000

Onze zaak is geopend:
maandag-donderdag 7.30-17.00 uur - vrijdags 7.30-16.00 uur - zaterdags 8.00-12.00 uur.

KUNSTSTOF "BRUNSSUM7]
W£^^"~~~' '.',._ overkapping hoeft
_Wk_ ISfl ____ _ niet duur te zi'n

" ~.. -j- m éMfmiWk_\ Door eigenfabricage

'*'- *"m b.v. 3x3 meter

*mmmmm f 2000,- «cv*

BRUNSSUM TRICHTERWEG 7, TEL. 045-231045

TujTzËnmgezochtj
ALS SPECIALIST voor onroerende goederen in de streek rond Aken
zijn wij in hel nederlandse grensgebied voortdurend op zoek naar
geschikte objeklen voor onze belaalkrachtige klanten.
UW PERSOONLIJK VOORDEEL zijn onze pluspunten voor u:
competentie " vakkennis " langdurige internationale ervaring
want wij komen op voor u belangen ten opzichte van:
"een reële prijsstelling bij de verkoop van u onroerend goed
"een verkoop-afwikkeling zonder problemen
" een snelle verkoop van u huis
PROFITEERD U ervan, dat wij gewoon UJ)| |jM!||)[t|7|)|iVym_
meer Ie bieden hebben dan anderen H ifffrT
want een goede dienstverlening brengt H
u meer winst als kosten en spaart
een hoop ergernis. ~n~nilEiil->IMI lt'lli I HUI

tHAUSVERMITTLUNG M f\ Ï"N f" I

,MF,B,H,RUN6/lrrcL
|0049/241/27715*9.30-13.3D

iJ^xorlcLat, <^Vmntü2aaLs
( Wij fsueltEïzn as wxim 50 stasna^sn

mzt ds nisuajs aanailnit. M . .. A k . .Na een ingrijpende verbouwing is

-___-_ e n'euwe ingang van het apparte-
M_f*>. A_\ ___. IBk '% É . I r-i ~- 1 _ 1

*> 1 "- lil tb i' mentencomplex Florence Nightingale
._____\W mm gereed. De entree is riant te noemen

IJI ||f ~~~~___\ «_'v * en het comfort, de kwaliteit en het

9^_, , Florence Nightingale verkocht.
Laat uw kans, in de laatste fase, niet
voorbijgaan en kom een kijkje nemen.

_BMra__ffTO.:o.^__r_fiT!^^1 ~*~~■^tt^J Deprijzenzijnafnanke|iikvandehoog»
Pj^W "*^"f_|— Jjjjjjgg van de etage en variëren van ’ 118.000,--

-ca. f 720,- bij 100%financiering.
Indeling:
De appartementen hebben een ruimte efficiënt ingedeelde woonkamer van ca. De modelwoning is ingericht door:
25 m 2.Aan de zonnige zijde ligt een groot balkon. Daarnaast bezit elk _f___7_W__ ï
appartement een ruime eetkeuken en 3 slaapkamers van resp. 13, 9enB nV _^[ ÏJK_ IXIOO6IXI
alsmede een badkamer voorzien van douche. Het appartement is grotendeels M,
voorzien van dubbele beglazing. In het souterrain bevinden zich de bergingen. wkm

wonen

AP****** _■_.■_■>■_■■% ■ Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.■■■ \1 ENVI Dfl Tel.: 045-712255*
j| I WW. M I ■ _,#_, Maandagt/m vrijdag-geopend
"^ ■ ■ fc ■ «*^ ■ ■ ■*» van 9.00 - 21 .0Q:uw,:;

_SS SSS SSS MAKELAARDIJ B.V.
—m*^—***^——^ _—_—_—___—____—________ Ook kantoren in Maastricht en Aken .

B JP ,0/m,, Wj GEEN F5O,- MAAR F75,-.
STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE, ig_ Dommelt u straks weg in een grijze winterslaap? Of lat

È^SSé^èK^Ê^ UUW mtmeur oPfleuren door de Winterschilder* Dat is d
_P> iMi 'Mr eXtm aantrek-keli>k- Want ais particulier profiteertwee mt i mn een extm h°ge preme mn f ?5'-per man per da

oj^ ~̂% #| f7WS mi mmmrmmm^KlmÈ (bil minimaal drie mandagen). Voor nrp, i
bedrijven geldt een premie van f 35,- /f\\Z3
per man per dag. Bel ons daarom snel (T__ZSwj
voor een afspraak of meer informatie. //

fj_^wj p^jf P-^ff. P-^*yf P^^ff P^^jf P^^Jl
Schilder- en afwerkingsbedrijf

J.H. Dahlmans
Pr. Mauritslaan 66, tel. 046-372474, fax 046-378810

Schildersbedrijf A. Nijsten
Voor al uw schilder-, behang- en spuitwerk

Irenestraat 41, tel. 046-372954

Schilders- en behangbedrijf Lazarus
Mariamunster 18, 6325 CR Berg en Terblijt,

tel. 04406-40100

Schildersbedrijf Heffels
Molenstraat 47a, tel. 04498-53427

Schildersbedrijf Geert Krist
Verf- en behangspecialist

Schildstraat 8, tel. 045-214784

Schildersbedrijf Tillmanns
Pr. Hendriklaan 124

tel. 045-251818, fax 045-273727
Voor professioneel schilderwerk!

Schildersbedrijf Jos Winkens
Trichterweg 149, 6446 AR Brunssum,

tel. 045-222950, fax 045-231816

Schilderwerken Camp B.V.
ISO-9002

Voltaweg 9, tel. 04754-81358
Veegtesstraat 35, Venlo, tel. 077-546373
Sortieweg 41, Maastricht, tel. 043-255878

Jac Ruijters Schildersbedrijf B.V.
Pastoor Cramerstraat 2

tel. 04754-83400, fax 04754-87055

Schildersbedrijf Fa. Theo Mertens
Wilhelminastraat 7, tel. 04409-1610

Atelier Richter
Torenstraat 64, 6471 JX Eygelshoven, tel. 045-353134.

Voor het bétere schilder-/behangwerk.

Schildersbedrijf Will Geurts
Olterdissenstraat 25, tel. 046-752484, fax 046-757366

Schildersbedrijf Jetten B.V.
Vouersweg 114, tel. 046-742036, fax 046-755690

Schildersbedrijf L.J. van Oppen
H. de Grootstraat 12, tel. 046-740693

Schilderwerken Pros de Baere
Beekhoverstraat 36, tel. 046-747899

Schildersbedrijf Klinkers en Zn.
Spoorstraat 65, tel. 046-746258

Schildersbedrijf
L.F. Wagemans B.V.

Napoleonbaan Noord 10
tel. 046-749127, fax 046-756151

Kreemers b.v. schildersbedrijf
Oude Maastrichterweg 7, 6162 BD Geleen

tel. 046-743761 of 04493-4110, fax 046-754972

Schildersbedrijf
Bert Smoorenburg v.o.f.

Moorveld 20A, tel. 043-645243, fax 043-652709

Schildersbedrijf Pepels
Broekhoven 3a, tel. 043-648891

Stem, Heerstraat-C 133, tel. 046-338143

Van Loo Schilderwerken
behangers - schilders - glaszetters

Rijksweg 58, tel. 04450-3070/1214

Schilderwerken
Bijsmans Heerlen B.V.

Heerlerbaan 134, tel. 045-425550,fax 045-424876

Schilders- en behangersbedrijf
W.J. Derks

Goed vakmanschap tegen scherpe prijzen
Leenkampsweg 1, tel. 045-724131

Schildersbedrijf P.M.E. Ernst
Speciaal voor particulieren

Schandelerstraat 44, tel. 045-722140

Schildersbedrijf v.d. Laar
Johannes 23 singel 83, 6416 HT Heerlen

tel. 045-410238, fax 045-427316

Schildersbedrijf
v.d. Laar Heerlen B.V.

Joh.de XXIIIe singel 83, tel. 045-410238, fax 045-427316

Schildersbedrijf W.J.J. Paffen
J.F. Kennedylaan 17, tel. 045-716485, fax 045-714917

Schilder-, glaswerken, kunststoframen
en -deuren (Weru)

Wensink Heerlen B.V.
Kissel 60, tel. 045-724276. fax 045-721791

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf
Jos Collombon

Eymaelstraat 32A, 6412 AM Heerlen, tel. 045-724271

Schildersbedrijf Heilman v.o.f.
Kastanjelaan 48, tel. 045-215515

Schildersbedrijf Debeye & Zn.
Juliana Bernhardlaan 89, tel. 045-223286

Schilders- en isolatiebedrijf
Botterweck B.V

Tunnelweg 110, tel. 045-457818, fax 045-460416

Schildersbedrijf
Sevenich en Zn. v.o.f.

Specialist in behang en wandafwerking
Willemstraat 13, tel. 045-413251, fax 045-423456

Schildersbedrijf John Steijven
Bleijerheiderstraat 156, tel. 045-462887, fax 045-353131

autotelefoon 06-52982829

Schildersbedrijf Wigrut B.V.
Langheckweg 3, tel. 045-459676, b.g.g. 415033/415375

fax 045-457661

Schildersbedrijf Storms
Singelweg 12. tel. 045-413154, fax 045-427688

Nauts Nieuwenhagen B.V.
Gatestraat 61A, tel. 045-311396, fax 045-326197

Schildersbedrijf Van Eyck
Sperwerweg 24A, 6374 AG Landgraaf

tel. 045-322222, fax 045-326563

Sjef van Ooyen Landgraaf B.V.
Streperplein 10, 6371 HZ Landgraaf, tel. 045-311413

Schildersbedrijf Heyligers
Kennedylaan 39, tel. 046-517777/528456

werkplaats 046-583828

Schildersbedrijf Laenen v.o.f.
Mediaandonk 4, tel. 043-476229, b.g.g. 212987

Gebr. Schellings v.o.f.
Ambiorixweg 99, tel. 043-633478, b.g.g. 043-477249

Schildersbedrijf Geko
Ambijerstraat 126, tel. 043-622550,fax 043-622550

autotel. 06-52984280

Herurn
Schilder- en afbouwwerken B.V.
Het Rondeel 17, tel. 043-217090, fax 043-212680

Schildersbedrijf
Jules Hermans & Zn. B.V.

Sortieweg 60, tel. 043-250937, fax 043-216731

Schilders-, behangbedrijf voor
binnen- en buitenwerk

Ton Schellings
Klokbekerstraat 88, tel. 043-477432,fax 043-430353

Rob Smeets schildersbedrijf
Lyonetstraat 8, 6221 AP Maastricht

tel. 043-219055, fax 043-218109
Schilder- en behangbedrijf

Schildersbedrijf Fred Heuts
Trianonstraat 14, 6213 AC Maastricht,

tel. 043-213793, fax 043-213793
Schilders-, behang- en afwerkingsbedrijf

B.P.M. Schilderwerken
Eburonenweg 11, 6224 HT Maastricht, 043-622883

Schildersbedrijf
Briessens-Niessen b.v.

Ankerkade 127, Maastricht
tel. 043-630353, fax 043-630236

Ook vochtstraaltechniek

Thimister Schilderwerken
Sortieweg 66, 6219 NT Maastricht, tel. 043-2172

Schildersbedrijf Boelen
Glasicweg 48, 6212 BP Maastricht,

tel. 043-215072, fax 043-258100

Masco Schilders B.V.
Attillaweg 3, 6224 JS Maastricht
tel. 043-625579, fax 043-620438

Schilders- en behangersbedrijl
Kamstra I

Julianastraat 49, tel. 04492-2681 ■

Peter Bidden Schilderwerken!
President Kennedystraat 3, 6269 CA Margratefl

tel. 04458-2384, fax 04458-2384 ■

Schildersbedrijf I
Gebr. van Gerven I

Dorpsstraat 31, tel. 04457-1330 I

Schilders- en spuitbedrijf
Carlo Fijen B.V.

Opde Baan 7, tel. 04498-56440, fax 04498-593

Schilders- en behangbedrijf b.
J. Claessens

ümbrichterstraat 8, 6118 AL Nieuwstadt
tel. 04498-55294, fax 04498-53305

Schildersbedrijf Caldeberg
Molenweg 16, 6438 BM Oirsbeek, tel. 04492-31'I

v.d. Aker Schilderwerken I
Kasteel Malborghstraat 39, tel. 04750-40346/36ifl

Schildersbedrijf Beckers
Langstraat 10, tel. 04404-1641

Schildersbedrijf Jo Loozen & Zi
Dr. Poelsplein Ba, tel. 045-441591, fax 045-44553

Schilder-, behang, spuitwerk,
sierpleister en vloerbedekking

Leo Meures v.o.f.
Tudderenderweg 89, tel. 046-524658, fax 046-5296

Schildersbedrijf Ad Pfennings B.
Rijksweg Noord 188, tel. 046-512434, fax 046-5806

Waarborg voor kwaliteit

Schildersbedrijf A. Verhooy
Ceciliastraat 2, tel. 046-518174

Schildersbedrijf Hub Wessels B.
Baandert 14, tel. 046-519393. fax 046-528606

Schildersbedrijf Marcel Boonei
Tudderenderweg 175, tel. 046-516896

Schilderwerken W. Maessen
Schultekleef 6, 6171 HM Stem, tel. 046-332137

Schilder-, spuit- en behangwerken

Schildersbedrijf Pepels
Heerstraat C 133, tel. 046-338143

Geulle, Broekhoven 3a, 043-648891

Schilders- en afwerkingsbedrij
Haij Palmen

Marktstraat 18, 6114 HS Susteren
tel. 04499-5006 06-52781285

Postbus 29, 6114 ZG Susteren

Schildersbedrijf en inlijsterij
Jo Luijten

Peter Schoenmakerstraat 7, tel. 043-643372

Schilderwerken J. Cohlst
Bloemendalstraat 25. tel. 04454-62130, fax 04454-64

Ernes en Zn. Schilderwerken v.o
Sneeuwberglaan 6, tel. 04454-62161

De Winterschilder zorgt voor kleurrijk vakwerk
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Duitsland 1
' 11.03 uur - Allotria - (1936-D)
| Komedie van Willi Forst over de

liefdesperikelen van twee kop-
pels. De heren worden gespeeld
door Heinz Rühmann en Adolf
Wohlbrück.

RTBF/La Une

SPORTS 21

10.00 Tribune économique et sociale.
10.30 Les chrétiens dans la vie socia-
le. 12.00 Vivre a Bruxelles. 12.25
Objectif Europe. 13.00 Nieuws. 13.15
Bon week-end. 13.50 By love posses-
sed. Amer. komedie uit 1961. 15.40
J'aime la télé. Afl. 7. 16.15 Coup de
film. 16.45 lei Bla-Bla. 16.55 The fresh
prince of Bel Air. Afl. 28. 17.20 Luna
Park. 17.50 Beverly Hills, 90210. Afl.
9. 18.45 Genies en herbe. 19.30
Nieuws. 20.05 Le jardin extraordinaire.
20.50 The case of the all-star assas-
sin. Amer. misdaadfilm. Herh. 22.25
Contacts. 22.35 Match 1. 23.30-23.40
Laatste nieuws.

17.15 De gouden koets. Herh.
17.45 Beavis & Butt-Head. Ameri-
kaanse cartoon.

18.10 Sport: Duits voetbal. Aandacht
voor wedstrijden uit de Duitse voet-
balcompetitie.

18.40 De Rabo top 40. Overzicht.
19.20 Passengers. Aandacht voor

onder anderen de Koning van de
Cyberpunks, Desmond Crisis, de
racende Jason Priestley en de opval-
lende rapgroep Fun-Da-Mental.

20.15 Desperado. Amerikaanse
westernserie.

21.55 Twilight zone. Amerikaanse
dramaserie.

22.20 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.25 Jonathan Ross presents.

Engelse talkshow.
22.55 Playboy late night. Erotisch

magazine.
23.25 Break in the circie. Engelse

thriller uit 1957 van Val Guest.
01.00 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.30 Nachtprogramma.
04.30 Sport: Auto- en motorsport.

Live-verslag.
06.45 RTL Text.

09.05 Open University. 12.50 Film 94
with Barry Norman. 13.20 ■ Venetian
bird. Engelse speelfilm uit 1953. 14.50
Timewatch. (slot). 15.50 BBard on the
box: A doublé life. Amer. speelfim uit
1947. 17.30 Tennis. Rechtstreeks: de
Guardian Direct nationale kampioen-
schappen, finale dames enkelspel.
18.15 Saturday week: TOTP2. Van-
daag: 1979 en 1986 met o.a. Bon
Jovi en Duran Duran. 19.00 Saturday
week: Late again. 19.45 Saturday
week: What the papers say. 20.00
Nieuws en sport. 20.15 Assignment.
21.00 Later with Jools Holland. Van-
daag o.a. J.J. Cale en Terry Hall.
22.00 Have I got news for you. 22.30
Bard on the box: Performance: Measu-
re for measure. Toneelstuk. 00.20
Last word. Discussieprogr. 01.05 ■It happened here. Engelse speelfilm
uit 1963. 02.45 Video nation uncut.
03.15 The surfer. Amer. speelfilm uit
1987. 04.45-06.45 Autosport. Recht-
streeks: de Grand Prix van Japan.

Eurosport

TV 5

14.00 Tennis. Rechtstreeks: Open
Franse indoor tenniskamp. 17.31 en
18.00Reflets: Images d'ailleurs. 18.28
Azimuts. 18.57 lei Bla-bla. 19.26 Paar-
denkoersen. 19.30 Zie RTBF/La Une.
20.02 Tennis. Rechtstreeks: Open
Franse indoor tenniskamp. 22.00 Laat-
ste nieuws. 22.22 Paardenkoersen.
22.26 Zie RTBF/La Une. 22.57-23.20
Tennis. Samenvatting. 04.50-07.00
Autosport. Formule 1 races van Japan.

07.00 Alles kits. Kinderprogramma.
07.25 Festival mix. Hoogtepunten.
07.48 De grote kunstroof. Animatie.
08.11 Herhaling Cinekid Festival.

Verslag van de prijsuitreiking. Herh.
09.11 Cartoon club.
09.39 Topscore met Ted de Braak.
10.04 Prettig weekend. Uitgaanstips.
10.29 Filmspot. Filmmagazine. Herh.
10.54 Onwijs. Jongerenprogramma.
11.22 Het elfde uur. Talkshow. Herh.
12.12 Galg en rad. Workshop.
12.52 Peter. Korte sketch.
13.00 Journaal.
13.07 Van gewest tot gewest. Herh.
13.32 Reality 3.1. Drieluik. Herh.
14.02 Fifty fifty. Serie. Herh.
14.47 (TT) Vrouw-zijn. Herh.
15.07 Ik weet het beter. Spel. Herh.
15.32 (TT) Het zevende venster.
16.00 (TT) Journaal.
16.09 Nathalie (Little girl on the farm),

tekenfilmserie. Afl. 2.
16.32 (TT) Het zevende venster. Kin-

dermagazine.
17.01 Danger Bay. Jeugdserie.
17.27 Onwijs. Afl. 6: Stilte.
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.
18.58 Little house on the prairie.

Afl.: Lief en leed (1).
19.50 De jeugd van Guinee. Fonds-

wervend programma voor het jonge-
rencentrum in Conakry, Guinee.

20.10 Peter. Korte sketch.
20.20 De laatste carrière. Afl. 6.
20.56 (TT) De plattelandsdokter.

Documentaireserie. Afl. 9.
21.27 Galg en rad. Afl. 6: Wanneer

het gezinsleven pijn doet.
22.12 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
22.47 Morgen gebeurt het. Afl. 8.
23.13 Fifty fifty. Serie gesprekken

over geluk, geloof en.gevoel. Van-
daag: Tony Boltini.

23.58 Lied.
00.03 Journaal.
00.08-00.13 Nieuws voor doven.

Duitsland 1
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'■00 Tekst-tv., MO Binnenkort bij de NOT.
Af: De witte piet.
8.49 (TT) Sterrenkunde. Afl.: Aarde

d|en maan.
"B-09 (TT) Nieuws uit de natuur.
■Afl.: Wind.p-29 (TT) Schooltv-Weekjournaal.
J>-00 pc Zakelijk en creatief.
-^0-30 Financieel management.

A'k: Balans en balans-analyse.
1-00 12 en verder. Kinderen in de
basisvorming. Afl. 2.
1-30 Tekst-tv.
5-i4 Nieuws voor doven.

„5.20 Doris Day-cyclus: Pillow talk.
Amerikaanse komedie uit 1959.

jpßinnenhuisarchitecte Jan moet een
!/telefoonlijn delen met playboy Brad,

eindeloos belt met zijn vriendin-nen. Jan krijgt ai snel een hekel aan
nhem, ook al heeft ze hem nog nooit
/9ezien. Dan ontmoet ze op een dag
/ 6en man op wie ze meteen verliefd
< *ordt.
6-53 Kijk, de bijbel. Verhalen uit de
bijbel, voorgelezen door Martine van
Os. Afl. 5: Jozef.
6.58 Studio op stelten. Kinderpro-gramma.
'"27 De confetticlub presenteert:.Kinderprogramma.
'■30 Captain Cockpit. Programma
met sketches, videobrieven etc.

De droomshow. Spelprogram.
8-20 Topscore met Ted de Braak.
8-S0 (TT) De legende van de bokke-
r'|ders. 13-delige jeugdserie.

ÉAfl. 3; Goud als water.
""21 (TT) Waku Waku. Dierenquiz.
O-OO (TT) Journaal.

jjjO-24 NOS-Weeroverzicht.
"0.30 Wie-o-wie. Programma over de

verrassende wereld achter de kleine
advertentie.

;'-22 Brandpunt. Actualiteiten.J1.57 Glamourland. Amusementspro-
19ramma over de wereld van glans,

9litter en glamour.
HJ2-28 Karel. Talkshow."*3.14 The untouchables. Amer. se-

rte. Afl.: The seduction of Eliot Ness.
JO-02-00.07 Journaal.

08.30 Step aerobics. 09.00 Autosport.
Grand Prix van Japan. 10.00 Motor-
sport. 11.00 Worstelen. 12.00 Skiën.
Wereldbeker. 13.00 Autosport. Grand
Prix van Japan. 14.00 Kunstrijden op
de schaats. 16.30Rockn' Roll German
Masters. 17.30 Skiën. Wereldbeker.
18.30 Autosport. Grand Prix. 19.30
Indoor WK Supercross. 22.00 Auto-
sport. Grand Prix. 23.00 Boksen. 00.30
Autosport. Grand Prix van Japan.
01.00-02.00 Intern, motorsports.

NBC

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Special: The lion king: A

musical journey by Elton John.
12.25 Soundmixshow. Slot.
14.20 The rebel gladiators (Ursus,

II gladiatore ribelle). Ital. speelfilm.
16.05 Jenny Jones. Talkshow.
17.00 Disney Festival. Jeugdpro-

gramma met klassieke Disney-teken-
films, series en het Disney-nieuws.

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 Geef nooit op! Progr. waarin

hartewensen in vervulling gaan.
21.00 Muziekspecial: BZN in

Griekenland.
21.30 Doe Hollywood. Amerikaanse

romantische comedy uit 1991.
Op aanraden van zijn vrienden is
Ben op weg naar Hollywood om zich
te vestigen als plastisch chirurg. Hij
voelt zich een beetje schuldig omdat
hij uit is op het grote geld, maar
aan de andere kant is hij ambitieus
genoeg om zich te laten verleiden
door een vette filmstercheque. Door
autopech strandt hij echter in het
stadje Grady in Zuid-Carolina en
ontmoet daar Lou, een studente die
in haar vrije tijd een ambulancewa-
gen bestuurt.
Zal Hollywoodblijven roepen, of kiest
Ben voor echte liefde?

23.30 Nieuws en weer.
23.45 Phanthasm. Amerikaanse hor-

rorfilm uit 1979 van Don Coscarelli.
Sinds de dood van hun ouders zorgt
Jody voor zijn jongere broer Mike.
Op een dag observeert Mike Jody
op het kerkhof met een verrekijker
en bemerkt hij dat er vreemde, sinis-
tere krachten op de begraafplaats
aan het werk zijn. Jody is zich ech-
ter nergens van bewust en vindt dat
Mike te veel fantaseert. Om zijn
gelijk te bewijzen dringt Mike die
avond het mortuarium binnen. Dit
avontuur loopt uit op een aantal
gewelddadige ontmoetingen.

01.20 Nachtprogramma.

Vara/RVU
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
14.00 Tennis: Parijs Open. Beelden

van de Open Franse indoor tennis-
kampioenschappen in Bercy (Parijs).

16.55 De ronde van Witteman. Praat-
programma. Vandaag: Als je partner
verandert.

17.40 De kleine wijzer. Kinderquiz.
Presentatie: Kees Driehuis.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Terugkeer van Harry en
Piet. Herh.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Verkeer.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) ZaterdagavondLlNGO.

Woordspel.
19.08 Trekking sponsorloterij.
19.15 (TT) Oppassen!!!! Nederlandse

comedyserie. Afl. 8: Muizenissen.
19.45 (TT) Twaalf steden, dertien

ongelukken. Serie gedramatiseerde
verhalen naar waargebeurde onge-
lukken.
Floris kampt de ochtend na het gala
van het studentencorps met een
kater. Zijn vriendin staat erop dat
hij toch de geleende auto van zijn
vader terugbrengt. Na een fikse ru-
zie gaat hij op pad. Afl.: De kater
blijft (Utrecht).

20.15 De schreew van de Leeuw.
Show met Paul de Leeuw.

21.05 Sonja op zaterdag. Talkshow.
Vandaag een speciale uitzending
vanuit het AMC t.g.v. 350 jaaracade-
mische geneeskunst.

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Studio sport.
23.01 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma.
23.30 (TT) De wereld van Boudewijn

Büch. Serie reisreportages. Afl.:
Paraguay (2).

00.07 Museumschatten. Prof. Henk
van Os, directeur van het Rijksmu-
seum, geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea.

00.19-01.19 Tennis: Parijs Open.
Beelden van de Open Franse indoor
tenniskampioenschappen in Bercy.

# Scène uit de Engelse
thriller 'Break in the Circ-
ie' met Eva Bartok en
Forrest Tucker. (RTLS -
23.40 uur).

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 Quelle histoire. 12.30 Corres-
pondance. 12.45 Zwitsers nieuws.
13.05 Horizons. 13.45 Sept jours en
Afrique. 14.00 Reflets images d'ail-
leurs. 15.00 Magazine sportif. 15.30
Magazine Olympique. 16.00 Nieuws.
16.10 Génies en herbes. 16.45 Les
debrouillards. 17.15 Francofolies.
17.45 Questions pour vn champion.
18.15 Visions d'amérique. 18.30
Nieuws. 19.00 C'est tout Coffe. 19.25
La météo de cinq continents. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Les grands
proces. Serie. Vandaag: L'affaire de
la veuve Chapdelaine. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Frans
nieuws. Met intern, weerbericht. 21.40
Patrick Bruel en attendant Bercy.
23.10 Cheri(e), J'ai vn truc a te dire.
00.05 Nieuws. 00.30 Arno sauve des
eaux. Portret. 01.30 Bon week-end.
02.00 Le monde est a vous. 03.30
L'enjeu intern. 04.00 Les rendez-vous
de l'enterprise. 04.10 A bon enten-
deur. 04.40 Décryptages. 05.10 Objec-
tif Europe. 05.40 Autant savoir.

MTV

05.30 en 06.30N8C News. 06.00
Business insiders. 07.00 The
McLaughlin Group. 07.30 Hello Au-
stria, hello Vienna. 08.00 ITN World
news. 08.30 Europa journal. 09.00
Videofashion! 09.30 Entertainment
X-press. 10.00 The best of Rolonda.
11.00 Super shop. 12.00 NBC News
magazine. 13.00 Today. 14.00 Go
intern, motorsport. 15.00Sport on NBC
Super Channel. 16.00 Wheel to wheel.
17.00 en 18.00 Australian Cycle Bank
Classic. 19.00 ITN World news. 19.30
Ushuaia. 20.30 Go intern, motor-
sports. 21.30 ITN World news. 22.00
Golf. Rechtstreeks. 00.00 The Tonight
Show. 01.00 Talkin' Jazz. 01.30 Dateli-
ne. 02.30 Real personal. 03.00 The
best of Rivera live. 04.00 Dateline.
05.00 Equal time.

- Rennen. Rechtstreeks verslag van
de Grand Prix van Japan voor Formu-
le 1-wagens.

05.20 Tekenfilmseries. 08.00 Comix.
Gev. jeugdmagazine. 08.35 Tekenfilm-
serie. 09.00 Toby Terriër. Amer. jeugd-
serie. 09.35 Tekenfilmseries. 11.50
Power Rangers. 12.15 Alle lieben
Julia. 12.45 Major Dad. 13.15 The
fresh prince of Bel-Air. 13.45 Full
House. 14.15 Step by step. 14.45
Knight Rider. 15.45 The A-Team.
16.45 Beverly Hills, 90210. 17.45
Melrose Place. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Aber Hallo! Spelprogr. 20.15
Die Surprise Show. Amusement-
sprogr. 22.00 Wie bitte?! Talkshow.
23.00 Gottschalk. Late-night-show.
00.00 RTL Samstag Nacht. Amuse-
mentsprogr. 01.00 Midnight Run.
Amer. actiefilm uit 1993. 02.30 Fatal
charme. Amer. thriller uit 1990. 04.05
Melrose Place. Herh. 04.55 Formel I

09.00 Magazine voor doven en slecht-
horenden. 09.30 Cursus Engels. 10.00
Cursus Russisch. 10.30 Cursus En-
gels voor gevorderden. 11.00 Richy
Guitar. Duitse jeugdfilm uit 1884.12.30
Portret van een vuilnisman. 13.15
Cursussen Duits en wiskunde. 14.15
(TT) Chronik der Wende. Afl.: 5. No-
vember 1989. 14.30 (TT) Amsterdam.
15.00 Sport extra. 17.00 Consumen-
tenmagazine. 17.15 Sport im Westen.
17.30 Rückblende. Afl.: Vor 55 Jah-
ren: Georg Eiser. 17.45 Sechs Richtige
und die Badewanne. Afl. 1. 18.15
(TT) Das Wunder von Ronda Alta.
Reportage. 18.45 Aktuelle Stunde.
19.15 Hier und Heute unterwegs.
19.45 Dierenmagazine. 20.15 Avanti
Debütanti: Magie Muller. Duitse speel-
film. 21.30 WDR aktuell. 21.40 Wir
toten, was wir lieben. 22.25 Comedy
Express. Amusementsprogr. 22.50
Herman van Veen: Grandhotel
Deutschland. Tv-registratie van het
optreden. 23.50 Dame Edna's Holly-
wood. Amusementsprogr. 00.40 Nach-
richten. 00.45-08.45 Nachtprogramme-
ring.

07.00 MTV's Top 100 ever! weekend.
10.00 The best of most wanted. 10.30
The Zig & Zag show. 11.00 The big
picture. 11.30 Hit list UK. 13.30 First
look. 14.00 The pulse. 14.30 MTV's
Top 100 ever! weekend. 17.00 Dan-
ce. 18.00 The big picture. 18.30 News:
Weekend edition: 19.00 European top
20 countdown. 21.00 Unledded with
Robert Plant & Jimmy Page. 22.00
The soul of MTV. 23.00 First look.
23.30 The Zig & Zag show. 00.00
Yo! MTV Raps. 02.00 The best of
most wanted. 02.30 Chili out zone.
04.00-07.00 Night videos.

CNNBBC 1

06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
13.55 TGI Tre minuti di. 14.00 Linea
blu: vivere il mare. 15.15 Parlementai-
re rubriek. 15.45 Orso Yoghi. 16.00
Cartoni Disney. 17.45 Almanacco.
Agenda. 18.00 Nieuws. 18.20 II meg-
lio di piü sani piü belli. 19.35 Parola
e vita. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Nieuws en sport. 20.40 Scommettiamo
che? 23.05 Nieuws. 23.10 Speciale
TGI. 00.05 TGI notte. 00.10 Che
tempo fa. 00.15 Filmrubriek. 00.20
Uno piü uno ancora. 00.30 II sole
anche di notte. Ital. drama uit 1990.
02.20 Opera: Carmen. Klassiek.

Wood. Tekenfilmserie.
09.55 Eddy en Freddy. Animatie.
10.00 Het slimme kanaal.
10.30 Bienvenueen France. Cursus.
11.00 Groen licht. Automagazine.
11.20 Personal upgrade2.1. Afl. 11.
11.50 Waterzuivering door riet-infil-

traties.
12.00 Affiche. Kunstmagazine.
12.25-12.55 Regionale televisie.
17.30 The Good life. Engelse come-

dyserie. Afl. 10: Het artikel.
18.00 Journaal.
18.10 1000 seconden. Kookmag.
18.40 Vlaanderen vakantieland. Bin-

nenland: Limburg en spoorwegen;
Buitenland: Compostella. Tips.

19.25 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De reporter (Nelsons column).

Engelse comedyserie. Afl. 6.
20.30 Weekendfilm: Casualties of

love. Amerikaanse tv-film uit 1993.
22.10 The Brittas Empire. Afl. 17.
22.40 Vandaag.
23.00 Sport op zaterdag.
23.15-00.45 Passez une bonne nuit.
Franse misdaadfilm uit 1990.

09.00 Met: Torn en Tim. Animatie.
09.05 Draaimolen. Kleutermagazine.
09.15 De boomhut. Afl. 19: Sporen.
09.30 The animals of Farthing

Duitsland 3 SWF
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24 uur per dag nieuws. 06.30 Diplo-
matic licence. 07.30 World business
this week. 08.30 Earth marters. 09.30
Style. 10.30 Science and technology.
11.30 Travel guide. 12.30 Health-
works. 13.30 Money week. 14.30
Pinnacle. 15.00 Larry King live. 16.30
Global view. 17.00 Earth marters.
17.30 Your money. 18.30 Evans and
Novak. 19.30 Newsmaker Saturday.
20.00 World business. 20.30 Science
and technology. 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 Pinnacle. 01.30 Travel guide.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King
Weekend. 05.00 Both sides ... with
Jesse Jackson. 05.30 Capital gang.

08.00 Lassie. Serie. 08.25 Nieuws.
08.30 Pingu. 08.35 Happy birthday.
08.45 Tekenfilmseries. 09.30 The new
adventures of Superman. 10.15 Live
and kicking. 13.15 Grandstand. Sport-
progr. met om: 13.20 voetbalmagazine
met o.a. terugblik op Aston Villa-Trab-
zonspor; 13.50 Nieuws; 13.55, 14.25
en 14.55 Paardenkoersen; 14.10 Auto-
sport: Grand Prix voor formule 1-wa-
gens; 14.20, 15.50 en 16.55 Rugby:
Engeland - Australië; 14.45 en 15.10
Korfbal: Engeland - Zuid-Afrika; 16.45
Voetbal: ruststanden; 17.40 voetbaluit-
slagen. 18.15 Nieuws. 18.25 Reg.
nieuws. 18.30 Steve Wright's people
show. 19.10 Bruce Forsyth's genera-
tion game. 20.10 Noel's house party.

06.20 Tekenfilmseries. 09.45 Games
World. 10.15 jumpran. Hoogtepunten
uit de Amer. NBA-league: Chicago
Bulls-Charlotte Hornets. 10.55 The
barbarian and the geisha. Amer. avon-
turenfilm uit 1958. 12.40 Carry on
doctor. Engelse komedie uit 1967.
14.25 live ran. Rechtstreeks: ATP-
toern. van Parijs. 00.00 NB: Bij GEEN
Duitse deelname aan de halve finales
van het ATP-toern. volgende program-
mering: 14.25 Rally 'round the flag,
boys. Amer. komedie uit 1958. Aansl.:
TopNEWS. 16.20 Riskier' was! 16.50
Geh aufs Ganze! 17.45 Sat.l News-
magazin. 18.00 Voetbalmagazine met
Bundesliga-voetbal. 19.40 Glücksrad
Gala - Das Millionenspiel. 21.30 Obe-
raffengeil. Aansl.: TopNEWS. 22.00
Jux & Dallerei. Aansl.: TopNEWS.
23.00 Hot Swedish girl. Zweeds-
Amer. erotische speelfilm uit 1979.
00.20 The Wall - Live in Berlin. Regi-
stratie van het concert t.g.v. de val
van de Berlijnse Muur in 1990.. Met
optredens van o.a. Roger Waters.
02.25 Fresh Frames. 03.25 ran. Voet-
balmagazine. Herh. 04.40 The barba-
rian and the geisha. Herh.

in op muziek van Steve Beresford.
23.25-23.45 Vuurvogel-Jazz. Van-

daag: The Brecker Brothers.

18.00 Tik Tak. Afl. 309.
18.05 Musti. Afl.: De toverbal.
18.10 Sleutel. Actualiteitenmagazine.
18.35 Magie, magie. Goochelshow.
18.45 Vlaanderen vakantieland.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Affiche. Kunstmagazine.
20.25 Passage. Praatprogr. Vandaag:

Nobert Nozy, saxofoon.
21.15 Vuurvogel. Met: Tenuto. Viool-

concert nr. 2 van Prokofjev.
22.00 Antigone. Saterzang.
22.45 II giardino armonico. Concerto

voor sopraan en tenorfluit opus 4
nr. 6 van Handel. Afl. 1.

23.00 Kunstenfestivai des Arts.
23.10 De dans ontsprongen. Outside

10.00 en 10.30Eisenbahnromantik.
Serie. 11,00 Spanien: Sprache, Land
und Leute. Afl. 7: El Rocio und Cordo-
ba. 11.30 Sehen statt Horen. 12.00
Cursussen Engels, Duits en wiskunde.
14.00 Kein Job - was tun? Discussie-
progr. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Telejournal. 17.50 Mundart und Musik
aus Weingarten. 18.50 Indianerauf-
stand in Mexiko. Reportage. 19.20
Landesschau Kultur. 19.50 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 lm land des Adlers. Natuurfilm-
serie over Noord-Amerika. Afl. 5. 21.00
Menschen und Strassen. Serie. 21.45
Südwest aktuell. 21.50 Satire-Schnit-
zel. Sketches. 22.00 Portret van Carl
Barks, geestelijke vader van Dago-
bert, Katrien en Donald Duck. 22.45
Entartete Kunst im Sozialismus. Por-
tret. 00.00 Schlussnachrichten. 00.15
Non-Stop-Fernsehen.

08.00 Nachbarn in Europa.
09.00 Tagesschau.
09.03 Euro. Europees magazine.
09.45 Tele-Gym. Yoga.
10.00 Tagesschau.
10.03 Bleiben Sic dran! Documentai-
re over televisie kijken. Dagelijks
komt via de beeldbuis de wereld
onze huiskamer binnen. Hoe gaat
de gemiddelde tv-kijker daarmee
om? Herh.

10.45 ARD-Ratgeber: Reise. Met o.a.
Wolfenbüttel en een ontdekkingsreis.

11.00 Tagesschau.
11.03 (TT) 1-2 oder 3. Spelprogram.
11.30 De legende van de bokkenrij-

ders...Nederlandse jeugdserie. Herh.
12.20 Öko Aktiv. Milieumagazine.
12.25 Tao Tao. Tekenfilmserie.
12.50 Pingu. Poppenserie.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 Diese Woche. Weekoverzicht.
13.25 Good Thing! Reisreportage.
13.35 Lockruf desGoldes. Afl. 4/slot.
14.55 Der Sportspiegel. Reportage

over een volbloedstoeterij.
15.20 Dr. Mag. Jongerenmagazine.

Afl.: Ich bin cool.
15.45 K-Base. Live jongerenmagazi-

ne.
16.15 Klassentreffen. Vandaag: Jörg

Wontorra.
16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 heute.
17.05 Landerspiegel. Reg. magazine.
17.45 moment mal.
17.55 (TT) Die Schwarzwaldklinik.

Doktersserie. Afl.: Die Wunderquelle.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Rainer Hunold: Wie Pech und

Schwefel. Afl. 5: Truc love.
20.15 (TT) Rosa Roth. Duitse mis-

daadserie. Afl.: In Liebe und Tod.
21.45 heute-journal.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
23.20 Big Bubbles. Late-night-show.
00.20 Nachts in Berlin. Vandaag een

reportage over de vele facetten van
het nachtleven in Berlijn.

00.50 heute.
00.55-02.40 Prick up your ears. En-

gelse speelfilm uit Step van Cliff
nieuwste ontwikkelingen op multi-
meOwen. Met Vanessa Redgrave
e.a.

"7-35 Babar. Tekenfilmserie.
c°°o eene meenemopel. Magazine.
r°-30 Tekenfilmseries.
£>00 Tagesschau.
'"■O3 Kapt'n Blaubar Club. Afl. 58.
0-00 Tagesschau.

it'o.o3 Jagd urn die Welt: Schnappt
"darmen Sandiego! Kinderquiz.
'0.30 Metro - das schnelleMagazin.
y-OQ Tagesschau.

1-03 ■ Allotria. Duitse speelfilm.
2.40 Urnschau.2.55 Presseschau.'3.00 Tagesschau.

|3.05 Europamagazin.
"3.30 Der aus der zweiten Reihe -Herbert Feuerstein. Reportage.
7<4.00 Europaische Königshauser:

°le Königin der hundert Insein.
het Deense koningshuis.

f s-00 Kinderquatsch mlt Michael.
Talkshow voor de jeugd.

'5-30 Weltreisen. leder
i Van de Azoren-eilanden hecht er

baarde aan een eigen karakter te

(behouden.6-00 Tagesschau.
6.05 Disney Club. Kindermagazine.

i?-3o Sportschau. Sportprogramma.
]803 Tagesschau-Telegramm.

I 804 ARD-Wetterschau.
FB-10 ARD vor acht. Met: Air Alba-

tros, serie. Afl.: Überraschungen.rj]»o4 Tagesschau-Telegramm.
3 9-10 Sportschau, sportprogramma

met Bundesliga-voetbal.
t^-50 Ziehung der Lottozahlen.
cO-OO (TT) Tagesschau.
K°.ls Flitterabend. Spelshow voor
.bruidsparen.
Ij 5 Tagesthemen.
,2-15 (TT) Das Wort zum Sonntag.

(TT) Billy Bathgate. Amer.I speelfilm uit 1991. Met Dustin Hoff-
J^an e.a.
T'OOS Mariene Jaschke in Neusee-
l'and. Duitse tv-film uit Jürg.

Chronik der Wende. Documen-
''aireserie. Afl.: 6. November '89.
"1-05 Tagesschau.
Ul-15 Von Richthofen and Brown.

/.Amerikaanse speelfilm.
■p-45 E.B.U. - Jazznacht. Muziekpro-

' 9ramma met concerten uit Maas-
zicht, Helsinki en Boedapest.

Z.E.N.. In europaischen
parten.

TV FILMS VIDEO 23.15 uur - Passez une Bonne
Nuit - (1990-F) Moderne 'who-
dunnit' van Jeannot Szwarc. Een
geheimzinnige insluiper springt
uit het raam als de politie de
hotelkamer van een filmster in-
specteert. Met: Michael Brandon.

België/TV 1

nieuws.
7.07 Tros Nieuwsshow. 11.05 Tros
Kamerbreed. 12.07 Tros Aktua.
14.05 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 17.07 Tijdsein. 18.10 Echo.
19.04 Het geding. 20.04 Langs de
lijn, sport en muziek. 23.07 Met
hetoog op morgen. 0.04 Easy liste-
ning. 2.02 Avro Nachtdienst. 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, 18.30

radio

23.25 uur - Break in the Circle- (1957-GB) Forrest Tucker heeft
een boot die hij van Scotland
Yard moet gebruiken om een
geleerde uit de DDR te helpen
met ontsnappen. Standaard ach-
tervolgingsthrillervan Val Guest.

RTL5

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

00.55 uur - Prick Up Your Ears- (1987-GB) Sterke verfilming
van het levensverhaal van de
Britse toneelschrijver Joe Orton
door Stephen Frears. Als Orton
(Gary Oldman) succes oogst
voelt zijn vriend zich verwaar-
loosd.

Duitsland 2

Elk heel uur nieuws.
6.02 Ook goeiemorgen. 8.04 Goud
van oud. 10.04 D'Rob of d'ronder.
12.04 Evers in het wild. 14.04
Mega top 50. 17.04 Rinkeldekin-
kel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Rave radio. 20.04Leidsekade live.
22.04 Het verhaal van de popmu-
ziek. 23.04 Twee meter de avond
in. 0.04 Outlaw radio. 2.02-6.00
Oh, wat een nacht.

Radio 3

RTL4
21.30 uur - Doe Hollywood -(1991 -USA) Sprankelende ro-
mantische komedie met Michael

I J- Fox die veelbelovendplastisch
chirurg is en op weg naar Holly-
wood strandt in een gehucht in

' Qeorgia. Regie: Michael Caton-

' Jones.

01.00 uur - Midnight Run Around- (1993-USA) Premiejager Chris-
topher McDonald heeft zulke
grote geldproblemen dat hij werk
van de concurrent moet aanne-
men. Vervolg op 'Another Mid-
night Run', ook geregisseerd
door Brian de Palma.

RTL Television

schoffie dat maar één droom
heeft: zo snel mogelijk carrière
maken in het misdaadsyndicaat
van Dustin Hoffman.

Duitsland 1
22.20 uur - Billy Bathgate -
(1991-USA) Geflopt drama van
Robert Benton over een straat-

" In het Amerikaanse drama 'Büly Bathgate' loopt het
stadsschoffie Büly zich de benen uit het lijf voor de
gangsterbaas Dutch Schultz en compagnon Otto Berman.
V.l.n.r. Dustin Hoffman, Steven HUI en horen Dean.
(Duitsland 2 - 22.20 uur).

Om 7.00, 8.00, 13.15, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Wakker worden... 8.04 Fiori
musicali. 9.00 Toppers van toen
special. 10.00 Caroline. 11.00 Het
zondagochtendconcert. Radio Fil-

Radio 4

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.
20.05Das Samstagskonzert. 22.00
Nieuws. 22.05 Musik zum trau-
rnen. 22.30-04.05 ARD-Nachtex-
press.

WDR 4

Radio 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.
12.44 EO-Metterdaad. 12.45 Vra-
gen naar de weg. 13.10 De veran-
dering. 13.56 EO-Metterdaad.
14.02Start. 14.30NOS Taal. 15.02
De schrijftafel. 16.02 Faros. 17.10
Radio uit. 17.45 De kerk van Je-
zus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen. 18.02 PvdA. 18.12
De wereld zingt Gods lof. 18.54
Tekst en uitleg. 19.00 Homonos.
19.30 Nieuws in het Turks. 19.40
Nieuws in het Marokkaans. 19.50
Nieuws in het Chinees. 20.02 Jubi-
late. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14 EO-Metterdaad.
21.15Reflector. 21.35 Deze week.
22.00 Een ontmoeting. 23.07-24.00
Met het oog op morgen.

Nieuws op elk heel uur.
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.

Happy RTL Radio

harm. Ork. en Gr. Omroep Man-
nenkoor met sopraan en bariton,
ca. 12.35 Platenzaak. 14.05 Mid-
dagconcert. A. Dufy Kwartet met
sol. B. ca.15.15 Lied. voor sopraan
en piano. 16.00 De Nederlandse
musici. Mondriaan Kwartet. 17.00
Het witte doek. 18.02 Leo Boude-
wijns' langspeelplaats. 19.00 Folio
1. 20.02 Het Avondconcert. I.
Rondom het Nederlands Pianocon-
cert (2); 11. Beethoven: de pianoso-
nates (1). 22.30 Folio 2. 0.00-1.00
Vier na middernacht.

- Das Kulturmagazin. 20.05-20.30
Freie Tribune. Philosophie und
Ethik.

om 6.30, 12.30 en 18.30.
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 Hitwelle.
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

09.00 Postbus 94 met Ria van
Grinsven. 10.00 Het Ei van St.
Joost, dialect en volkscultuur. Pre-
sentatie: Lei Meisen. 11.00 De
Onderstroom, kunstmagazine.
12.00 Omroep Limburg Klassiek.
13.00 (Inter)nationale actualiteiten.
13.30 Musica Sacra. 14.00 Lim-
burg Express, jongerenprogram-
ma. De Beste Tien met Eugene
Baak. 14.30 De Agenda. 15.00
Walkie Talkie, jongerenmagazine.
15.40 Live! Concert. 16.00 Hubert
on the Air, kwaliteitspop, rhythm &
blues en soul. 17.00 Regionaal
nieuws 17.05. Vrij Spel. Limburgs
popmagazine. 18.00 (internationa-
le aktualiteiten. 19.00-22.30 Spon 1
op zaterdag.

Elk heel uur ANP-nieuws
Omroep Limburg

België/BRF

BRTN/Radio 2
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 nrjet Luc Appermont. 11.30
Vlaamse top tien. 12.00 Top 30.
De nationale hitparade met Guy
de Vynck (om 13.00nieuws). 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). 20.00Cupido. Een roman-
tisch programma met vlinders in
de buik. 22.00 Nieuws en lotto-uit-
slagen. 22.10 De Stem. Muziekpro-
gramma. 23.30-6.00 Nachtradio
met elk uur nieuws.

Nieuws t/m 20.00 op elk heel uur
(behalve om 13.00 en 18.00) en
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RTL4 RTL5Nederland 3Nederland 2Nederland 1
21.00 Casualty. 21.50 Nieuws en
sport. 22.10 The untouchables. Amer.
misdaadfilm uit 1987. 00.05 Voetbal-
magazine met o.a. Liverpool - Notting-
ham Forest. 01.05 The Danny Baker
Show. Talkshow. 01.45 The Yakuza.
Amer. speelfilm uit 1975.

BBC 2

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Television België/TV 1

RAI UNO

SAT 1

Nederland 1
15.20 uur - Pillow Talk -(1959-USA) Architecte Doris Dayen buurman Rock Hudson delen
6en telefoonlijn die hij vaak be-

| *et houdt in verband met zijnI avontuurtjes. Zij gaat er wat aan
floen. Komedie van Michael

, Gordon.

limburgs dagblad televisie en radio zoterdag
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Alleen achter een goede naam staat NVM. SS
Kerkrade, Nieuwstraat 75

Ruim en solide gebouwd woonhuis met veel
achterstallig onderhoud.

Heerlen, .epenstraat 10 Vraagprijs ’ 112.000, k.k.
OPEN DAG VANDAAG Kerkrade, Romeinenstraat 27(zaterdag 5 november) 14 tot 16 uur
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Zeer ruim halfvrijstaand woonhuis. Indeling: Halfvrijstaand woonhuis met o.a. living 8,30x5,40
geheel onderkelderd. Begane grond: hal, toilet met open keuken, drie slaapkamers 4,40x2,90,
met fonteintje, L-vormige woonkamer ca. 38 3,30x2,90 en 3,40x2,30. Garage. Bouwjaar 1988.
m 2, open keuken ca. 8 m 2, tuinkamer ca. 13 Vraagprijs ’189.500,- k.k.
m 2 dus totale living ca. 59 m 2, garage ca. 3x9
m, carport 8 m lang Eerste verdieping: over- Kerkrade, Caumerstraat 93
loop met bergkast, 3 slaapkamers, badkamer ; ;
met ligbad, toilet en vaste wastafel. Tweede * m
verdieping: kamer ca. 25 m 2, bergzolder en cv- * _,'

Heerlen-Palemig, Onderstestraat 22 _p_| __\

È_**S^*M __j|| Goecl onderhouden halfvrijstaand woonhuis met
garage. Indeling: begane grond: hal, toilet Woon-_K*l 11 mmi _\ kamer van 8,40x3,70 m met tegelvloer. Halfopen
keuken 3,90x2.10 m met bergkast. Garage met(8* ; <«^__iP vliezotrap naar zolderruimte. 1e verdieping: 3

mWBm F^^^^^^ kamers. Badkamer met ligbad en toilet. 2e ver-
mm_mÊ_mÊËÊÊL_WË_%>. dieping: kamer bereikbaar via vaste trap. Zolder-

Vrijstaand landhuis met blijvend vrij uitzicht! Dit Vraaaorijs f 239 000 -k kobject voldoet aan de hoogste eisen die men
aan materiaal, vormgeving en wooncomfort kan _,
stellen. Ruime overdekte entree. Hal. Z-vormige /^ fjfi_)b. \kamer met Noorse-leisteenvloer en schuitpui / (NÖ^S \naar terras. Half-open keuken met luxe aanbouw- . I /^^^^ j
keuken. Inpandige garage. Bijkeuken. 1e verd. *—^ V Cjr*E3| /'3 slaapkamers, luxe badkamer, study en ber- X^~—%mp^Q^__~^
ging. 2e verd. 2 kamers en c.v.-ruimte. Spoedig X^—gaL tS"^
te aanvaarden. Opp. 688 m 2! Bouwjaar 1988. A^~ P,o°
Vraagprijs ’429.000,- k.k. (MS~—( o_ AA
Kerkrade, Graverstraat 75, 77 en 79 C^~~ ÉvmW/T_W^~\
Complex bestaande uit drie aparte wooneenhe- V^~- r^rMS^F AlTl Iden, vier garages, bergingen en bouwterrein ——-^\lïl iflgeschikt voor een eengezinswoning of apparte-
menten. Twee wooneenheden zijn verhuurd. De ~~~-) .
derde staat leeg en is eventueel op te splitsen ■!■ I'fH ~P~W~~lll JU''__ IIr~T~Win twee wooneenheden. Inh. ca. 1400 m 3. Opp. _MWMMVWMMMWWIvMmIW«I
1005 m 2. |ffl__J___i 2__Sl
Koopprijs ’380.000.- k.k. _ffflriWirn»tfflTiri»!TiWiT«TH^

TE HUUR
Bierbrouwerij
b.v. gevestigd CAFÉ met zaaltje,
te wijire IZ.U terras en woning
is een van in Maastricht
oudsher Heeft u interesse jn de
gerenomeerd overname van dit horeca-
middeigroot bedrijf in een van de
bedrijf met een Maastrichtse woonkernen
uitstekende en beschikt u over de

vereiste vestigings-marktposrtie .n diploma's alsmede enig
haar branche. kapitaal, schrijf dan naar:

Brand Bierbrouwerij B.V.
t.a.v. de heerE. Hanssen
Postbus 1
6320 AA Wijire

X^ Nadere telefonische_^r^ informatie: op werk-
w £2al dagen tussen 09.00 en

kf \ 10.00 uur bij
f UÈMM'—m mm- _li \ de heerE. Hanssen:f QCllilll 1 043-278557

J fiIE» '

i —■
AV\ SHNN€N *»«-»^.w^^„ \
i
i

—-._——____—., __— .
Heerlen, Hamerstraat

Zeer ruim vrijstaand he-
renhuis met inp. garage,
woning omringd door
tuin, op loopafstand van
centrum Heerlen.
Ind.: souterrain: inp. ga-
rage, hobbekmr./ber-
ging, prov.kldr., cv-ruim-
te. Beg. gr.: entree,
L-vorm. woonkmr. (47
m 2), woonkeuken; 1e
verd.: 5 slpkmrs.,
badkmr. v.v. ligbad, toi-
let, v. wast., mog. v.
douche, bergkast; bwj.
1959; opp. 527 m 2. Aanv.
in overleg. Kooppr. op
aanvraag.
Inl. Makelaarskantoor San-
nen BV, 077-827788.

(ook 'szaterdags geopendvan 09.00-12.00 uur) _" "" ■■■■■■ ■■■■ ■■ fj_

■ Stuur mij vrijblijvende informatie over de
woningen te Landgraaf

'm 7_wm y—J__V_mo*iouim urn I Adres: I
m_wW_WÊ_W X—'" i plaa,s: Pos,code: iI&EW finanüecingem ■ Tel. privé: Tel. werk: j

■ In een ongefrankeerde envelop zenden aan:
Gelre GÜÜck VaStgOed bv ï G-Gv< Antwoordnummer 20004,6100 AA Echt

Omdat we niet in dienstzijn van welke financiële instelling danook, heeft u de
zekerheid dat we üw belangen centraal stellen. Dankzij deze onafhankelijke
positie kunnen we zaken doen met alle financiële instellingen van Nederland.
En vanwege onze grote omzet op hypotheekgebied, hebben we inmiddels een
uitstekende onderhandelingspositie bij banken en verzekeringsmaatschappijen
opgebouwd. En ook datvertaalt zich direct in voordelenvoor ü.

De Hypotheek Adviseur geeft u een advies op maat, sluit uw hypotheek af en
neemt u kosteloos al het werk uit handen.
Dus allereden om nu een afspraak met hem te maken.

De Hypotheek Adviseur __^—x
'door vrienden aanbevolen!' __B X_N

Heerlen Akerstraat 21 045-715354 FRED OLFEN
Maastricht Vrijthof 3 043-252254 r"^ J_W
Eindhoven Bogert 26 040-653597 mmW

Ontdek de ongekende mogelijkheden
van glas en spiegels in het interieur

bijv. glazen tafels

... wi

(~)<%^ spiegels
ry^y^ geslapen glas

W^-^-v^ gezandstraald glas
,-/c^-*/ ' glas in lood
center hardglazen binnendeuren
Pr. Ireneweg 6, Bunde, 043-645959

Een aktiviteitvan /HESTEROfSK-BUNDE
specialisten in glas sinds 1892.

ramen + deuren
kunststof, marantl *n granan

illIISS gmm twk<
il msa f■ ■■ii _.

■tvvd:i:i.iM;i advies üW^UWa
Gangelt (Sellkant) in onze Akerstraat-N. 128

Quellstrafle 40 showrooms Tel 045-224581
Tel 09-4924546016 en 046-374739

Bouwen of renoveren op zn best!

—ï»ï»*WLi_smm_—e**tmmmu ■■■■hmtuiihiim_mm—^Rm—wmmmwwmmw—^mm_mmmw—mwm_fm—*mm\mmtw» 111 i««~*~_«iii»iii"ri"i~iimiiiii ■■■■■■ IH|Ma>,B^^^^^^a^B^^^^^^n

Beter wonen begint met Stienstra I
Stienstra heeft een zeer uitgebreid ~~ Z~\_ hoensbroek h oirsbeek h.. 11. ii ««ii " r—"~ De Dem. Centraal gel. woon- In kindervnendehjke omgevinghuizenaanbod in elke prijsklasse in nieuwenhagen landhuis met dubb. gar. ■ huis met tU i n ca. 1o m. diep. gei. woonhuis met tuin ca. 15 m.
heel Zuid-Limburg. In deze aanbieding 1 _*_?$&&&,.?»"__"*££"£ _^____^ S^g^ïïÊi3o^
fe slechts een beperkt aantel genoemd. " g-J-*S«S?ïï* XSÏ.S.ÏA& ___Tt___%_*>
Vindt u het huis van uw keuze niet ot \ hardh. koz. en auDD. ocg. en 2e toilet Vaste u.dp naar 2e Pri jS f 185 000 k k 8753, . j " r» 1978 lil verd. met grote zolderverd.zoekt vin een andere regio; Geh. geïsoi. Dubt», begi. nieuwenhagen h -1
Maak uw wensen aan ons kenbaar. L ibj WflHkjL wam» ■ Cen!raalf l-aPPai;enienu'P|e

1 1 i._i_ B§yS Jffl HmiHiiniiiniii verd- Gezamenlijke tuin.
WÊB_WÈ H m_s Royale hal. Living ca. 27 nr.

I If^s^^^^^__Sl Gesl. keuken met install. 2
BRUNSSUM H BRUNSSUM H _U_Ï È * U_jlOE] üWsofcïed J^rhS!"''Schitterend verbouwd woon- Karakteristiek, halfvolst, heren- __\ B |^_H_ rwi.. f izii ?nn ll «77a... ■ r^ ■ l j _BP~SP-_■ !::'f:;M_B 1 lis f l'+/.r»UU.-- K.K. a/ /\lhuis met gar. I vin. Berging. huis (type dnve-in) mei inpand. BI , mjm\ H
Living en keuken met moderne, gar. Berging. Stadstuin. Kei- WÊÊ IM. I "_FIB VIII FN Hluxe aanbouwcomb., tot. ca. ders. Ruime woonk. ensuite WÊ_\ I Bil llt__ _

.■ u
52 m. 3 royale slaapk. Badk. met balkon. Grote eetkeuken g ■ l gl»- Rustig gel. woonhuis met gar.
met ligb. Vaste trap naar zolder met luxe aanbouwcomb. Serre. |Q ■ ■ l"in. woonk. Halt open Keu-

met 4e slaapk. Goede isol. 3 grote slaapk. Luxe badk. ■ SS*"Ei ke", met e C'\aanbouw^"^
Bwjr. 1984. Dit pand moet U Dakterras. Zolder. priis r 799 000 "-'- k k 8664 'nel- dlv' app" .? ..pk- ,k'
beslist van binnen zien. Prijs ’ 249.000.-k.k. 8875 \ ■ _fer__#9 ü — met llgb- e" 2e tü'let' VaSte
Prijs ’ 217.000,--k.k. 8648 W_W£mmW»mm>a-'!mm° m MERKFLBEFK H trap naar royale bergzolder met

-^—— BRUNSSUM H j i^«""J^"- Landelijk ge. karakteristiek, dakkapel. Roll Grotendeels
BRUNSSUM H Gezellig woonhuis met tuin. j Prijs/57j^^__^_: [ vn:st herenhuis met tuin kunstst. koz. en dubb. begl.
Geh. gerenoveerd halfvrijst. Berging. Mogelijkh. voor gar. \ Huisweide Berging. Mogelijkh! __
woonhuis met gar. Tuin. Kelder. Woonk. met kurkvl. i~m _l_Wm**********- Kdder. Living me, par. _HhHHH| WÊ
ftovisiekelder. Doorzonwoonk. Ges . keuken met eiken install „„.,,,„ tl„r u kelvl. Royale eetkeuken met H__|en grote woonkeuken met Badk. met ligb. Bijkeuken. 3 HEERLEN H KERKRADE H wiUe jnsla|| 7 grote slaapk HU!moderne aanbouwcomb., tot. slaapk. Bergzolder. Roll. Centrum. Appartement gel. op Vink. Woonhuis met gar. Moderne tjeh" geoutilleerde
ca. 58 m. Bijkeuken. 3 slaapk. 2e verd. met fietsenberging. Terras. Dubb. voorraadkelder. badk. zolder met 3e slaapk. H_||I Badk. met ligb. en 2e toilet. Woonk. ca. 34 nr. Keuken met Living ca. 35 nr. Gesl. keuken Liefhebbersobiect Evt bouw-Kunstst. koz. eenvoudige install. 2 slaapk. met install. mcl. app. Royale aründ Odd ca 910 m 2

I^^H Bj Prijs jf 105.000,--k.k. 8749 slaapk. Luxe badk. met ligb. rijs ) ... ,-- . .I BRUNSSUM H ____T_Z ü Vaste trap "aar 2e verd. met 3e N.EUWENHAGEN HComtortabel woonhuis met gar. HEERLEN H slaapk. Hobbyzolder. Bwjr. uitst , vrijst semj b ■Tuin. Inpand. berging. Ruime Centrum. Ruim, vooroorlogs 1949. low 'met' gar Royale, onder |
Semi-open keuken met luxe WÊÈ der. Woonk. met parketvl. en Ui _tr| i^nv^'h^ iS IpniJ'^n Pr'Js f 245.000,- k.k.

vimh t ~ , , , ... . 1. r
t . _JsmÊ— Koyaie nai. Living en KeuKen

Badk. met ligb. Sep. berging. mcl. app., tot. ca. 47 nf. 3royale fÊ |\ iWi^^lM^^TUrfk m^i X^PRADE
u

H
Bergzolder. Goede isol. Ged. ■■■■■■Hi slaapk. Moderne badk. met hl I l y\ hJ' , ifK , , Haltvnjst. woonhuis met gar.

| kunstst. koz. Prijs ’ 145.000,-k.k. 8837 ligb., bidet en 2e toilet.-Ruime ■ £i 11 ,„1. n ft '2. h",
Binnenpl. Royale woonk. en_— —— bergzolder. Ged. dubb. begl. en V

k ,f,Ph nfï r^" half open keuken met compl.
i -T nJ_[ HEERLEN H kunstst. koz. ', kk "h ins,alL lüt' ca' 5b "^ Badk'

" i,.._^______\ Appartement gel. op 2e verd. Prijs ’ 217.500,-k.k. 8624 _M p- V^ri" «rin ii «A/tii '«et ligb. en toilet. Wasruimte.
I|fl| met berging in sout. Eigen par- r^HHpiH _*_% " Ie verd.: 2 slaapk. 2e verd.: 3e

r* II keergelegenh. Woonk. Open HEERLEN H Hj_m| __t uamumaai h slaapk. Grotendeels roll.
m_M ■■«■I keuken met functionele install. Eikenderveld. Rustig, nabij Jj u 'j u 4 Prijs f 165.000,-k.k. 8076■öfcö 2 slaapk. Badk. Balkon aan centrum gel. drive-in woning IS SB H Nabij staüon en na uiii^ebieden __J '.mm voor-en achterzijde. met gar. Tuin. Berging/hobby- WÊÊÊÊÊÊÊÊÈm!g^mm_W_. ,>!«S h.in WIJNANDSRADE Hü Pil Pnjs ’ .09.000,-k.k. 8818 ru^ U=verd.: Woog.» Prijs ’ 179.500,-k.k. 79.4 met gar. Goed^msl. ,urn .!jyy HEERLEN H Sn^e"'vè°rd. "_ Sapk! HULSBERG M bu.tenzwembad. Berging Z-

Nieuw-Husken. Semi-bungalow Mogelijkh. voor 3e slaapk. Badk. Uitst. gel. royaal halfvrijst. vorm woo^ met o^n haard m rn« voorbereiding
■■■■^■■■■■i met patioluin. Ruime woonk. woonhuis met grote gar. luin Ln na" open Keuken mei ..... |v,M ,. h,. P.nPrijs ’ 212.000,-k.k. 8785 ca. 32 nr'. Half open keuken f_m ca. 19 m. diep met terras en insta tot. ca.:so mJ ("cottage- provisiekelder^ Douche^ Part

_
— met functionele install. Royale ■«4__r*_MT____l opt. privacy. Sfeervolle wijn- *>eer ). 3 slaapk. Badk. met Royale hal Woon-/eetk met

BRUNSSUM H slaapk. Badk. Ie verd.: Ruime mJ^^M kelder. L-vorm. living metopen ligb. en dubb. v.w. Sep. douche, nivoverschil, open haardpartij
Halfvrijst. woonhuis met in- slaapk. Geh. marmeleumvl. K_| haard, tuink. en luxe open °PP- ca- S6() m ■ en "pen KL'uke" n,el ,^)mpl-

pand. 'gar. Tuin. Doorzon- Prijs ’ 205.000,- k.k. 8851 IM __Wm^**\ WWÊ keuken, tot. ca. 59 m. Prijs ’ 349.000,-k.k. 8874 install., tol. ca. 72 nr. Slaapk.
woonk. met inbouwhaard. Hl ..._nHJ®É» Bijkeuken 3 slaapk. Luxe. ~ ca. 33 m. Luxe badk. Ie verd.:
Semi-open keuken met eiken EYGELSHOVEN H Wm bJH moderne badk. met ligb. en 2e SCHAESBERG H Study met vide. Loggia met
install. Bijkeuken. 4 royale Past. Schijnsstraat. In aanbouw toilet. Hobby-/ bergzolder. Uitst.. nabij recreatiegebied en prachtig uitzicht. Hobbyk. 2e
slaapk. Doucheruimte. Berg- royaal woonhuis met veel Therm. begl. en/of roll. Spouw- centrum gel. modern halfvrijst. verd.: 2 royale slaapk. Badk.
zolder. Ged. kunstst. koz., dubb. ruimte. Sout.: Dubb. gar. Berg- en dakisol Goed onderhouden, woonhuis met tuin. Gar. met Biedt veel wooncomfort,
begl. en roll. ruimte. Part.: L-vorm. living opp ca 350 nr'. Bwjr. 1974. zolder. Living en serre met plav. »

| Prijs/ 179.000,- k.k. 8872 ca. 36 m 2, mcl. open keuken. Prijs ’ 279.000,-k.k. 8863 vl., tot. ca. 54 m 2.Keuken met ’ J ,^
Bijkeuken. Ie verd.: 3 slaapk. ■ — kunstst. install. 4 slaapk. Badk. f l__S*w_

BRUNSSUM H Badk. met ligb. en 2e toilet. Prijs ’ 175.000,-k.k. 8691 KERKRADE H met ligb. Hardh. koz. Ged. , __j_l Ef-jWk -**l
Groot halfvrijst. herenhuis met Vaste trap naar ruime zolder West. Uitst. onderhouden half- dubb. begl. jgfl Wk
authentiek karakter. Tuin. Ber- met mogelijkh. voor 4e slaapk. HOENSBROEK H vrijst. woonhuis met royale gar. Prijs ’ 245.000,-k.k. 8835 __Jigingen. Mogelijkh. voor gar. *ï;ffl*__WtË)&_*&'*v: 'n kindervriendélijke omgeving Tuin met vijverpartij. Living " " ___

■\ Provisiekelder. L-vorm. woonk. jÉ y^t*|<iß^- gel. halfvrijst. woonhuis met ca. 38 nr. Keuken met luxe HEERLEN H Bj^_4|
met sep. eetkeuken, tot. ca. 65 m 2. Jo^_f^M'_m__i B gar. Fraai aangelegde tuin met install. 3 slaapk. Luxe badk. Grasbroek. Ruim woonhuis tak
Bijkeuken. 4 slaapk. Badk. met JÊÊÊÊÊk JÊ_ veel privacy. Woonk. met par- met ligb. en 2e toilet. Roll. niet gar. Prachtige tuin. Ber-
ligb. Vaste trap naar zolder. m_WÈ&mW&%!IM% ketvl. en open keuken met Bwjr. 1989. gingen. Provisie-en waskelder.
Bwjr. 1938. m^ÊKM*' . '~> eenvoudige install., tot. ca. 35 m 2. Prijs ’ 219.()(H),-k.k. 8862 Ruime entree. L-vorm. woonk.
Prijs ’ 215.000,-k.k. 8667 _%\ m 13K2 | I 3 slaapk. Badk. met douche. met parketvl. en open haard.

■ i___ü_iiiM_K|iiii \itt_t Vaste trap naar 2e verd. met KERKRADE H Tuink. Keuken met install. _H__
BRUNSSUM H royale bergzolder. Goede isol. West. Appartement gel. op Badk. met douche en 2e toilet. p ,. ~ s^,- ...... . . 7g06
Woonhuis met tuin. Dubb. ber- SmH_H Prijs ’ 189.000.-k.k. 8462 part. met berging. Royale hal. Ie verd.: 4 slaapk., 1 met toe- rn}s J 333-"uu-" KK-

ging. Mogelijkh. voor gar. ■■Tl Living ca. 30 nr. Keuken met gang tot balkon. Ruime berg- cr _
llu "re,,. MKelder. Doorzonwoonk. Half KERKRADE H kunstst. install. Bijkeuken. Bal- zolder. !»CMIIN or l»üruu M

open keuken. Serre. 3 slaapk. Prijs’ 229.900,-v.o.n. 10094008 Haanrade. Woonhuis met tuin. kon. Slaapk. Badk. met douche. u'lsl- Bel8 el- luxe en modern

Badk. met douche. Bergzolder. Carport. Living ca. 50 m 2met Prijs ’ 129 500,-k.k. 8277 algewerktroyaal halfvrijst. woon-
m. HEERLEN H parketvl. Keuken met install. in — * huis met grote gar. Goed aan-

A m Ruim halfvrijst. woonhuis met hoekopstelling. 3 slaapk. Badk. KERKRADE H _^£_ M gelegde tuin met opt. bezon-
a^^^&___H_d___ï| ëar- Luin. Geh. onderkelderd. met ligb. en toilet. West. Uitst. onderhouden HÉHPH B& mng- L-vorm. woonk. en keu

verdeeld in 4 ruimten. Sfeer- Prijs ’ 205.000,- k.k. 8776 woonhuis met stadstuin. __; ken met moderne aanbouw-
volle woonk. Gesl. keuken met Voorraadkelder. Living ca. 32 m2Rj comb., tot. ca. 47 nr'. 3 royale

KnJ| L-vorm. install. Ie verd.: 2 KERKRADE H met open haard. Royale, gesl. HlHflj Mm slaapk. Schitterende badk. met
slaapk. Badk. met ligb. en Rustig gel. halfvrijst. bungalow keuken met install. Bijkeuken. douchecabine, dubb. v.w. en 2eHPH douche. 2e verd.: 2 slaapk. met gar. Tuin. Sout.: 3 slaapk. 4 slaapk. Vaste trap naar 2e toilet. Vaste trap naar 2e verd.BB Doucheruimte. Badk. met ligb., douchecabine, verd. met hobbyzolderca. 30 m 2. met 4e slaapk. en bergzolder.

lUj Prijs ’ 198.000,-k.k. 8783 dubb. v.w. en 2e toilet. Multi- Ged. roll. en dubb. begl. BPIRiiH Kunstst. koz. en dubb. begl.——-—— - functionele ruimte met sep. y J uitst. onderhouden. Opp. ca.HEERLEN H waskelder. Part.: Royale hal. \ _m_WÊ m*^*)mm -,43 _~ B-r ,976"' i_i Ruime vrijst. villa gel. in Living ca. 42 m. Overdekt bal- _____} Priis f7M (MM) kk 8X77
Prijs/149.000,-k.k. 8723 Douve Weien. Goed omsl. tuin kon. Gesl. keuken. _____\ Prijs ’ 298.000,-k.k 8767 itijs j-ov.uuu.-k.k.

— met buitenzwembad ca. 25 111. Prijs ’ 349.000.-k.k. 8647 __m__Ë_ «imppi vpi n h
HEERLEN H Multifunctionele ruimte ca. 45 nr, — _W_\ E SCHIMMERT M SIMPELVELU H
Heerlerbaan. Goed gel. half- geschikt als praktijk-/kantoor- KERKRADE H "?*■■ ■! Goed gel. gesch. halfvrijst. woon- UP un'eke locatie gel. vrijst.

vrijst. semi-bungalow met car- ruimte met eigen ingang. L- Centrum. Halfvrijst. herenhuis —JMlipl" huis met grote inpand. gar. woonnuts met scnitterena uit-

pon. Tuin. De op dit moment vorm. woonk. ca. 60 nr met met gar. Tuin. Berging. Dubb. ______\ Fraaie, diepe tuin. Ruime hal. zicht. Inpand. gar 111111 ca. 80 in.

in aanbouw zijnde woning zal vide, open haard, balkon en luxe voorraadkelder. Sfeervolle hal. Woonk. en keuken met moderne, diep. Ged. onderkelderd. Over-
binnenkort voor bewoning marmerenvl. 4 royale slaapk. Living ca. 50 m 2.Gesl. keuken luxe, aanbouwcomb. tot. ca. dekte entree. Living. Gesl. keu-
gereed zijn. Ruime woonk. met Badk. met ligb., sep. douche en met luxe install. Bijkeuken. 2 38 m. 3 slaapk. Royale badk. ken. 2 slaapk. Badk. met ligb.
open keuken. Badk. Mogelijkh. toilet. Nagenoeg geh. dubb. slaapk. Luxe badk. met ligb., ILLHo WWffl I niet douche en 2e toilet. Berg-/ en douche. Ie verd.: Mogelijkh.
voor slaapk. Ie verd.: Slaapk. begl. en hardh. koz. Opp. ca. douche en 2e toilet. Multi- HMBttßnC] hobbyzolder. Uitst. onderhouden, voor 3 royale slaapk. Uitst.
Berging. 605 nr'. Bwjr. 1980. functionele ruimte ca. 50 m 2. ■■_■& Opp. ca. 252 nr. Bwjr. 1988. onderhouden. Opp. ca. 1.250 nr'.
Prijs ’ 259.000,-k.k. 8728 Prijs ’ 469.000-k.k. 8186 Prijs ’ 385.000,-k.k. 8836 Prijs ’ 197.000,-k.k. 8212 Prijs ’ 219.000,-k.k. 8891 Prijs ’439.000,-k.k. 8739

CFIFNCTRA Voorinlichtingen i
"# I t \\\\*m\ IHM H: kantoor Heerlen, Tel.: 045-712255* | %£rT^^''T I___ ___ ___ Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen. . ctr_J._= =_S ÏZZ MAKELAARDIJ B.V. I »tn"«- - »^»..«~«- -««~ *~~*»- |—— — I Postcode/plaats:...«.««« .—,..„.. ~ .——.. i

M: kantoor Maastricht, Tel.: 043-616263* Teiefooa; ...~. X~ JAubeldomein 17, 6229 EB Maastricht. s [
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RTBF/La Une

Eurosport

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Television België/TV 1

BBC 1

België/TV 1
*f35 uur - Alice - (1988-CS)
J^arre verfilming van Lewis

'Alice in Wonderland'
?°or Jan Svankmajer, die anima-s en opnamen met acteurs

in dit nachtmerrie-achtige
Met: Kristyna Kohouto-

Duitsland 1
'o-05 uur - The Court Jester -

Hilarische komedie
Sn Norman Panama met een9'snsrol van Danny Kaye als

die zich aansluit bij een
6be||en-bende. Verder met: Gly-
ls Johns en Basil Rathbone.

10.00 Terre et soleil. 10.30 Le coeur
et l'esprit. 11.00 Eucharistieviering.
12.00 Mise au point. 13.00 Nieuws.
13.45 Match 1. 14.35 Trois places
pour le 26. Franse komedie uit 1988.
16.20 Documentaire over de geschie-
denis van Egypte. 17.20 Charlie's
angels. Afl. 76. 18.15Autovision. 18.45
Week-end sportif. 19.30 Nieuws. 20.05
Tour de chance. 21.10 Captive. Amer.
speelfilm uit 1992. 22.50 Noms de
dieux. 23.55 Laatste nieuws.
00.05-00.15 Tribune économique et
sociale.

06.45 ■ The delicate delinquent.
Amer. speelfilm uit 1957. 08.30 Auto-
sport. Verslag van de Grand Prix van
Japan. 10.30 Bitsa. 10.45 The stone
protectors. 11.05 Timeßusters. 11.30
Grange Hill. 11.55 The legend of Prin-
ce Valiant. 12.20 Bay City. 12.45 The
O-Zone. 13.00 Quantum leap. 13.45
Snowy River - The McGregor Saga.
14.30 Regionale progr.'s. 15.00 Bard
on the box: Kiss me Kate. Amer.
musical uit 1953. 16.50 Tennis. Recht-
streeks verslag van de Guardian Direct
nationale kampioenschappen. 18.15
Rugby special. 19.15 One man and
his dog. 20.00 A difficult homecoming.
20.40 Video nation weekly. 21.00
Tales from Berlin: The fall of the
wall. Afl. 2: The fatal error. 21.50
Strings, bows and bellows. 22.00Auto-
sport. Samenvatting van de Grand
Prix. 22.50 Timewatch. Historische
documentaires. Afl.: The myth of the
Spanish inquisition. 23.40-01.40 Bard
on the box: Rosencrantz and Guilden-
stern are dead.Amer. tv-film uit 1990.

SPORTS 21
05.00, 07.00 en 08.30Autosport.
Grand Prix van Japan. 10.00 Skiën.
Wereldbeker vanuit Saas Fee. 11.30
Boksen. 12.30 en 14.00Skiën. Wereld-
beker vanuit Saas Fee. 14.30 Auto-
sport. Grand Prix van Japan. 15.30
Kunstrijden op de schaats. 16.30
Marathon van New Vork. 19.00 Skiën.
Wereldbeker. 20.00 Motorcross. In-
door WK Supercross. 22.00 Autosport.
Grand Prix van Japan. 23.00 Voet-
bal. Braziliaans comp. 01.00-01.30
Snooker. Tricks.

NBC

13.59 Samenvatting van de Formule
1 races. 14.30 Champions '94. 15.00
Open Franse indoor tenniskam-
pioensch. 16.45 Marathon van New
Vork. 18.45 Tennis. Samenvatting.
19.26 Paardenkoersen. 19.30 Zie
RTBF/La Une. 20.00 Mise au point.
Zie RTBF/La Une. 20.57 Sport demié-
re. 21.17 Paardenkoersen. 21.19
Week-end sportif. 21.59 Samenvatting
van de Formule 1-races. 22.16 Laat-
ste nieuws. 22.40 Sport derniére.
23.00-23.57 Tennis. Samenvatting.

Vpro/Vara
08.53 Nieuws voor doven.
09.00 Villa Achterwerk. Met om:.
09.00 Ot en Bilotte. Kleuterprogram.
09.25 Pingu. Animatieserie.
09.30 Madelief - Met de poppen

gooien. Jeugdserie. Afl. 6.
09.40 Purno de Purno. Animatieserie.
09.52 The borrowers. Jeugdserie.
10.20 Mijn vader is politie. Docu-

mentaireserie. Afl. 6: Tv-presentator.
10.35 Rembo en Rembo.
11.00 Reiziger in muziek.
12.00 Journaal.
12.05 Het Capitool. Discussie.
12.50 Binnenland. Multicultureel.
13.30 Telelens. Vandaag: Dr. Paul

Julien.
14.15 Artikel 2 (L'Articolo 2). Italiaan-

se speelfilm van Maurizio Zaccaro.
15.51 Tante Fatme. Interviews.
16.00-16.38 Matinee. Het Rotterdams

Philharmonisch Orkest speelt
Enigma-variaties opus 36van Elgar.

17.00 De plantage. Interviews en dis-
cussies over kunst en cultuur.

17.55 Open deur tv.
18.15 Sesamstraat. Afl.: Geluid.
18.30 Duckman. Animatieserie.
18.57 Noorderlicht. Wetenschap.
19.28 Loladamusica. Popprogram.
20.00 (TT) Journaal.
20.15 Diogenes. Actuele reportages.
21.07 In bed met Van Kooten en

De Bic. Satire.
21.37 Lopende zaken. Actualiteiten.
22.08 VPRO-cinema primeur: Per-

sonne ne m'aime. Franse speelfilm
uit 1993 van Marion Vernoux.
Wanneer Annie in de steek wordt
gelaten door haar laatste minnaar
besluit ze hem in een kampeerbus
te achtervolgen. Ze wordt hierbij
vergezeld door haar zus, die alleen
maar aan facelifts denkt, een over-
spannen hoteleigenaresse en een
kamermeisje met elf kinderen. Tij-
dens hun tocht dwars door Frankrijk
vertellen de vrouwen elkaar over de
teleurstellingen in hun leven en de
wraak die ze op mannen willen ne-
men.

23.41-00.12 W.E.B. Programma over
digitale activiteiten op tv.

23.59-00.04 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Veronica-ros
10.30 Aquarelleren. Afl.: Stilleven.
11.00 (TT) Dromen. Afl.: De droom

als boodschap.
11.30 TV Sport. Sportmagazine.
12.00 Journaal.
12.10-13.30 TV Sport. Vervolg.
14.00 Tennis: Parijs open. Beelden

van de Open Franse indoor tennis-
kampioenschappen in Bercy (Parijs).

18.00 (TT) Journaal.
18.10 Frans voor bedrijf en beroep.

Informatie.
18.15 12 en verderkinderen in de

basisvorming. Afl.: De jonge onder-
zoeker.

18.45 Amerikaans - Engels voor
beginners. Family Album.
Afl. 1: 46 Linden Street.

19.15 (TT) Houden van huisdieren.
Afl.: Aanschaf en opvoeding.

19.45 In de wetenschap.
Afl.: Noach's nalatenschap.
Willem Schaftenar is als dierenarts
verantwoordelijk voor het fokpro-
gramma van de dierentuin Blijdorp.
Hij heeft opmerkelijke resultaten
geboekt met oliefantskoeien.

20.05 Tweede lijn. Serie documentai-
res. Afl.: Leven met de dood.
Ontroerend en persoonlijk verhaal
van de 35-jarige Lesley Elliot, die
aan een ongeneeslijke vorm van
kanker lijdt. In deze documentaire
is te zien hoe moedig en realistische
deze jonge vrouw zich door de laat-
se maanden van haar leven heen-
slaat. Maanden vol liefde en vrolijk-
heid, hoop, maar ook wanhoop.

21.00 Eenmaal andermaal.
Veilingprogramma. Een overzicht
van het onderwerp speelgoed dat
aan de orde is geweest.

21.35 (TT) Postcode jackpot. Spel-
progr. rondom om Postcode-loterij.
Presentatie: Martijn Krabbé.

22.15 (TT) Studio sport.
Sportprogramma met de Italiaanse
en Spaanse voetbalcompetitie.

23.04 De geheimen van het DNA.
Afl.: De strijd tegen kanker.

23.54 Journaal. TV 5

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Telekidscartoon express. Kin-

derprogramma, met o.a. My little
pony, The legend of Prince Valiant,
Scooby Doo, de Smurfen, Camp
Candy, Tazmania, Animaniacs, Bi-
kermice from Mars en Batman.

11.00 Teleteens. Jeugdprogramma,
met om 11.20 Dinosaurs. 11.40
California dreams. 12.10 Blossom.
12.30 Are you afraid of the dark.
13.00 Saved by the bell. 13.25 Shel-
ley Duvall's fairytale theatre.

14.25 The North Avenue irregulars.
Amer. Disney-tekenfilm uit 1979.
De eerwaarde Michael Hill arriveert
in New Compton, waar hij is aange-
nomen als de nieuwe priester van
de North Avenue Presbyterian
Church. Hij merkt dat er maar wei-
nig kerkgangers zijn en dat het geld,
bestemd voor de kerk, vergokt wordt
op de paardenraces. Met behulp van
een paar kerkgaande dames besluit
Mike de strijd met de lokale gokkers
en gangsters aan te gaan.

16.05 Jenny Jones. Talkshow. Afl.:
My man is obsessed with his looks.

17.00 Gezond & wel. Over gezonde
en weloverwogen levensstijl.

17.30 Koken met sterren. Kooktalk-
show. Vandaag met Sylvia de Leur.

18.00 Zes uur nieuws & weer.
18.10 Film & videonieuws.
18.40 Hotel. Amerikaanse serie.
19.30 Half acht nieuws.
19.45 Full house. Amer. comedy.
20.15 Baywatch. Amerikaanse serie.
21.10 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma.
21.50 U bent aan de beurt. Nieuwe

talkshow waarin Peter Jan Rens uit-
sluitend onbekende Nederlanders
ontvangt, die vinden dat hun visie,
stokpaardje of stem nu eindelijk
eens gehoord moet worden.

22.45 Diagnosis murder. Amerikaan-
se detectiveserie.

23.30 Nieuws en weer.
23.45 Tropical heat. Amerikaanse

serie. Afl.: Family affair. Herh.
00.40 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.25 Nachtprogramma.

13.00 Sport: Auto- en motorsport.
Herhaling van de uitzending van
hedenochtend.
Presentatie: Jur Raatjes. Herh.

15.00 RTL Text.
17.15 Beavis & Butt-Head. Ameri-

kaanse cartoon.
Twee korte tekenfilms met Beavis &
Butt-Head in de hoofdrol.

17.40 De gouden koets.
18.10 Sport: Engels voetbal.

Aandacht voor wedstrijden uit de
Engelse voetbalcompetitie.

18.40 McCloud: Shivaree on Delan-
cey Street. Amerikaanse speelfilm-
cyclus.
Met Dennis Weaver, J.D. Cannon
e.a.
Broadhurst wordt neergeschoten tij-
dens de arrestatie van een aantal
overvallers. Terwijl hij voor zijn leven
vecht, openen zijn superieuren een
onderzoek naar de handel en wan-
del van de patiënt, omdat ze ver-
wachten dat hij corrupt is. McCloud
probeert zijn collega te redden.

20.15 Sisters. Amerikaanse dramase-
rie.

21.05 Hearts afire. Amerikaanse- romantische comedyserie. 'Accelera-
ted Dating'.

21.30 Chippendales. De fameuze
show van de Chippendales gaat
weer op toemee door Nederland.
Interviews met artiesten, het publiek
en delen uit het wervelende optreden
van de Chippendales.

22.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.30 I.S.C.H.A. Talkshow met een

of meer gasten uit de wereld van
de kunst, politiek, cultuur, weten-
schap of sport.
De muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door huiscombo The Izzies
onder leiding van Jan Robijns. Pre-
sentatie: ischa Meijer.

23.30 Dream on. Amerikaanse
comedy voor volwassenen. 'Martin
gets Luckey'

00.00 As the world turns.
Amerikaanse soapserie. Herh.

00.45 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

01.15 Nachtprogramma.

crv/Avro/KRO
'00 Tekst-tv.

40 jaar mandement.
Documentaire op het verschijnen vaneen bisschoppelijke brief die in 1954voor veel commotie zorgde. Herh.
'00-12.30 Alternatieve geneeswij-zen voor en door moslims."■OO Moetingen.
ij-30 Nieuws voor doven."■37 Tekst-tv.5.53 Nieuws voor doven.
«00 NCRV op zondag. Met om:.
»00 Salomo. Een kerkeraad neemt
beslissingen over actuele verzoeken.

*"" 3: Een afscheidsdienst bij eutha-
nasie, kan dat?
"■3O Het gezongen woord. Van-
°aag: samenzang in Vlissingen t.g.v.&0 jaar bevrijding Zeeland.*-55 Nota bene. Overzicht van le-vensbeschouwelijke activiteiten.
£°1 RAI-Concert: Westside Story.

van de hoogtepunten uitnet RAI-Concert 1993 door het Ko-■"'nklijk Concertgebouworkest. Met
«erken van Bernstein en Copland.
■59 Hap. Culinair spelprogramma.
jj'l2Kookgek. Culinair magazine.
°25 Socutera. Jantje Beton laat 't
6r niet bij zitten, film van de Stich-'ln9 Nationaal Jeugdfonds.""35 (TT) Studio Sport.
"°0 (TT) Journaal.
"'5 Ook dat nog. Satirisch consu-
mentenmagazine. Presentatie: Aad
*an den Heuvel, Sylvia Millecam,
Mans Böhm, Bavo Galama en Gre--19°r Frenkel Frank.
'07 Brandpunt. Actualiteiten.
■j 8 (TT) Toen was geluk heel«ewoon. 12-delige Nederlandse co-medyserie. Afl.: Bemoei je met je

2
e'9en zaken.~j'7 Bisschop van Nederland.
ortret van Bisschop Ernst van Bre-«a t.g.v. diens afscheid.

£03 KRO Detectives: The chief.
politieserie, (slot).

"■54 Nachtgedachten. De stad be-
kken vanuit het perspectief van een
?°niider. Vandaag: Kerk, van Ed-

Kesting.
"02-00.07 Journaal.

Duitsland 1
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
Intern, business view. 09.00 Weekly
business. 09.30 Strictly business.
10.00 (TT) Holiday destinations. 10.30
Memories then and now. 11.00 Super
shop. 12.00 (TT) Ushuaia. 13.00 (TT)
Masters of beauty. 13.30 Bellamy on
top of the world. 14.00 Today. Magazi-
ne. 14.58 ITN World News headlines.
15.00 Meet the press. 15.58 ITN
World News. 16.00 The McLaughlin
Group. 16.30 Weekly business. 16.58
ITN World news. 17.00 Sportprogr.
met wielrennen: Australian Cycle Bank
Classic. 18.00 Horses in action. 18.30
Motorsport. 19.00 ITN World News.
19.30 Golf. Rechtstreeks verslag.
21.30 ITN World news. 22.30 Sport-
progr. Met zeilen. 23.00 Ski perfect.
23.30Australisch kampioenschap wiel-
rennen voor amateurs. 00.30 Talkin'
Jazz. 01.00 (TT) Frontal. 02.00 The
McLaughlin Group. 02.30 (TT) Executi-
ve lifestyles. 03.00 The best of Rivera
live. 04.00Dateline. 05.00 Equal time.

MTV

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
bêtes. Dierenmagazine. 14.45 Faut
pas rever. Magazine. Herh. 15.45
Autovision. 16.00 Nieuws. 16.10 Le
monde est a vous. Magazine. Gast:
Roch Voisine. 17.45 Bon week-end.
Amusementsprogr. 18.15 Correspon-
dance. Kijkerspost. 18.30 Nieuws en
weerbericht. 19.00 30 millions d'amis.
Dierenmagazine. 19.25 La météo des
cinq continents. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00Sept sur sept. Actualitei-
ten. 20.55 La météo des cinq contin-
tents. 21.00 Nieuws. 21.40 Cinéma:
Le quatrieme pouvoir. Franse speelfilm
uit 1984 van Serge Leroy. 23.10 Bas
les masques. Magazine. Vandaag:
Tienermoeders. 00.20 Nieuws. 00.40
L'heure devérité. Parlementair nieuws.
01.35 Face a la presse. Parlementair
nieuws. 02.20 Référence. 02.25 En-
voyé spécial. Herh. 03.55 Planéte
musique. Herh.

05.30 Formel I - Rennen. Recht-
streeks verslag van de Grand Prix van
Japan voor Formule 1-wagens vanuit
Suzuka. 07.10 Tekenfilmseries. 08.00
Li-La-Launebar. Kinderprogr. 08.30
Tekenfilmseries. 09.30 Power Ran-
gers. 09.55 Guten Morgen Sonntag.
10.00 The flash. Amer. serie. 11.00
Quantum leap. Aansl.: Quantum leap.
12.55 Formel I - Rennen. Verslag.
14.55 Disney-Reportage. Jeugdmaga-
zine. 17.00 lo sto eon gli ippopotami.
Ital. komedie uit 1979. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Drei zum Verlieben.
Duitse serie. 20.15 Little man Tate.
Amer. speelfilm uit 1991. 22.10 Spie-
gel TV. 22.55 Prime Time - Spatausga-
be. 23.15 Nachtjournal-Spezial. 00.15
Kanal 4 Nachtsplitter. 00.50 Kojak.
01.50 Murder, she wrote. 02.50 llona
Christen. 03.50 Hans Meiser. 05.00
Explosiv - Das Magazin. Herh.

08.15 Cursussen economie en maat-
schappijleer. 09.15 Telekolleg Aktuell.
09.45 Cursus Engels voor gevorder-
den. 10.15 Gezondheidsmagazine.
11.00 Babyion - spricht viele Spra-
chen. 12.00 Kind & Kegel. 12.30
Streifzüge. Serie. 12.45 Sonntagsge-
sprach. 13.00 Europa-Magazin. 13.30
WDR-Treff. 14.15 Chronik der Wende.
Afl.: 6. November 1989. 14.30 Das
war's - diese Woche. 15.00 Portret
van hersenspecialist. 15.30 Many ri-
vers to cross. Amerikaanse speelfilm
uit 1955. 17.00 Freut Euch des Nor-
dens. 17.45 Dinosaurs. Aansl.: Kapt'n
Blaubar. 18.15 Zeit für Tiere. 18.45
WDR aktuell. 18.50 Sport im Westen.
19.10 Aktuelle Stunde. 19.45 Ticket.
20.15 In the heat of the night. Amer.
speelfilm uit 1966. 22.01 WDR ak-
tuell. 22.10 Sport aus dem Rheinland
und Westfalen. 22.20 Manchmal denk
ich, ich traume. Documentaire. 23.05
Spate Einsichten. Nederlandse tv-film.
Afl. 3. 00.05 Nachrichten. 00.10-08.15
Nachtprogrammering. SAT 1 RAI UNO

Duitsland 3 SWF

CNN

07.00 MTV's Top 100 ever! weekend.
10.30 News: Weekend edition. 11.00
The big picture. 11.30 European top
20 countdown. 13.30 First look. 14.00
Sports. 14.30 MTV's Top 100 ever!
weekend. 18.00 The real world 3.
18.30 News: Weekend edition. 19.00
US Top 20 video countdown. 21.00
120 minutes. 23.00 Beavis & Butt-
head. 23.30 Headbangers balt. 02.00
Hugo. 03.00-06.00 Night videos.

06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Domenica in. Amusement-
sprogr. 18.00 Nieuws. 18.20 90' minu-
to. 20.00 Nieuws en sport. 20.40
Speelfilm. 22.25 La domenica sporti-
va. 00.05 Nieuws. 00.15 Reg. progr.'s.
00.45Uno piü uno ancora. 00.55 Ciné-
ma italien des années '90. Speelfilm.
02.00 Nachtprogr.'s.

09.00 Samson. Met tekenfilms.
10.00 Protestantse kerkdienst.
11.00 De zevende dag. Nieuwsmag.
12.30 Sportmiddag.
13.00 Ten oosten van de zon, ten

westen van de maan (East of the
sun, west of the moon). Engelse
tekenfilm.

13.35 Alice in wonderland (Shan lei
de gu Shou). Tsjechische jeugdfilm.

15.00 Survival. Natuurserie. Vandaag
over potvissen, die tot voor kort met
uitsterven bedreigd werden. Afl. 10:
Most intelligent creature on earth.

15.30 De weg. Nederlandse serie.
Afl. 6.

16.25 De paradijsvogels. Belgische
serie. Afl. 25.

17.15 1 voor iedereen. Gevarieerd
lamilieprogramma.

18.00 Journaal.
18.10 1 voor iedereen. Gevarieerd
familieprogramma. Vervolg.

18.25 Niveau 4: Look. Modemag.
18.55 Het Park. Serie. Afl. 54.
19.29 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
19.50 Weerbericht.
20.00 Gisteren gekeken? Amuse-

mentsprogramma.
20.45 Ruth Rendell mysteries. En-

gelse misdaadserie. Afl.: The spea-
ker of mandarm (2).

21.35 N.V. De wereld. Magazine met
verhalen over mensen en emoties.

22.10 Sportweekend.
22.40-23.00 Vandaag.

België/TV 2
b, Tagesthemen.
Son 2AK- Weekoverzicht.uuo Das andere Leben des Herrn
j^l'ns. Duits tv-film.
„'T5 Romantic comedy. Amer.

Il peelfi|m uit 1983.
k*5 Chronik der Wende. Documen-

'reserie over ontwikkelingen in
v°ormalige DDR in tijd rond de valli^de Muur. Afl.: 7. November '89.
|j'*o Tagesschau.
'«0-02.05 Z.E.N.. Auf dem schwar-en Wald. Afl.: Der erste Schnee.

y-*5 Maxi und Mini. Kinderprogram."55 Sesamstrasse. Kinderprogram.
■25 Disney Club. Kindermagazine.

J5O Künstler für EINE WELT.■00 Musikreport. Muziekprogram.
"30 Tagesschau.

.33 Sonntagsmagazin. Cultureel.Li 30 (TT) Die Sendung mit der
j aus. Educatief kinderprogramma.
'00 Presseclub."45 Tagesschau.
J-]5Blinky Bill. Afl. 9.
"'5 Moskito - nichts sticht bes-

-®r- Jeugdprogramma.
j-30 Kopfball. Magazine.
~"00 Tagesschau.■05 Der Hofnarr (The court jester).
r^erikaanse speelfilm uit 1954."45 Metros dieser Welt. Serie over

ros. Vandaag: Moskou. Herh.yOO ARD-Ratgeber: Technik. Tips.
"30 Leid!: Warum lasst Gott das
l"? Reportage, ledere godsdienst
v 6eft andere antwoorden op deraag waarom God zoveel verdrietn 'eed in de wereld toelaat, maar
gemand heeft tot nu toe een bevredi-
gd antwoord kunnen geven.
j'oo Tagesschau.
BS L11"* Der 7-Sinn-

-8 Sportschau. Met WK boksen
j^aargewicht vanuit Las Vergas:

o 'chael Moorer - George Foreman.
900 Lindenstrasse. Afl. 466.
"09 Die Goldene 1. Bekendmaking

9an winnaars ARD tv-loterij.
8 Sn We,tsPie9el- Reportages.
Onn sP°rtschau-Telegramm.
O'J-O (TT) Tagesschau.
rja (TT) Polizeiruf 110. Misdaadse-
[]■ Afl.: Keine Liebe, kein Leben.
h'J? Tagesthemen-Telegramm.
üq5 Titel, Thesen, Temperamen-

00.05-02.05 Das verheissene Para-
dies (Nebessa obetowannije). Russi-
sche speelfilm uit 1991.

22.10 Top-Spione. 6-delige documen-
taireserie over spionagezaken die
internationaal veel stof hebben doen
opwaaien. De ontmaskering van de
kanselierspion Guillaume leidde uit-
eindelijk tot de val van bondskanse-
lier Willy Brandt. Afl. 1.

23.05 Sport am Sonntag. 0.a.: Bo-
russia Dortmund - Werder Bremen.

23.25 Das Bauhaus. Documentaire
over het in 1919 door Walter Gro-
pius opgerichte Bauhaus, dat als
doel had een eenheid te scheppen
tussen kunst en technologie.

00.00 heute.

07.05 en 07.30 Poppenseries.
07.55 Ein Fall für TKKG. Jeugdserie.
08.20 Guck' mal, wie ich wachse.

Kinderserie. Afl.: Der Schmetterling.
08.30 Musik-Zeit. Klassieke muziek.
09.00 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Aufwachsen in schwieriger

Zeit. Kerkdienst.
10.15 Neue Abenteuer mit Black

Beauty. Engels-Nieuwzeelandse
jeugdserie. Afl.: Der kleine Dieb.

10.35 Achterbahn. Kinderserie.
11.05 Slebenstein. Poppenserie.
11.30 halb 12. Gevarieerd magazine.
12.00 Das Sonntagskonzert.
12.45 ZDF Sport extra. Wereldbeker

skiën: Slalom voor dames.
13.30 Die Zürcher Verlobung. Duitse

speelfilm uit 1957.
15.10 Treffpunkt Natur. Vandaag o.a.

over de bescherming van de talloze
boomsoorten in de regenwouden.

15.40 mach mit. Balans van Aktion
Sorgenkind. Aansl.: Pramienziehung

15.45 heute.
15.50 ZDF Sport extra. Met Basket-

bal: interland Duitsland-Litouwen; 2e
Bundesliga voetbal; Handbal: Vier-
landentoern. Duitsland - Rusland.

18.15 ML Mona Lisa. Afl.: Bastal -19.00 heute. Met weerbericht.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten.
19.30 (TT) Wilder Westen. Afl. 3:

Planwagen und Feuerpferde.
20.15 Musik liegt in der Luft. Muziek-

programma vanuit Offenburg met
o.a. Ireen Sheer, Hendrik Bruch,
Wolfgang Petry en Roger Whittaker.

22.00 heute.

08.30 Blinky Bill. 08.55 Playdays.
09.15 Breakfast with Frost. 10.15
Decisions. 10.30 This is the day. 11.00
Sec hear! 11.30 French experience.
11.45 Easy money. 12.00 The 11th
hour. Vandaag o.a. aandacht voor een
vliegcursus. 13.00 CountryFile. 13.25
Weekweerbericht. 13.30 Nieuws.
Aansl.: On the record. 14.30 EastEn-
ders. 15.50 Columbo: Doublé shock.
Amer. misdaadfilm. 17.00 Biteback.
17.40 Junior masterchef. 18.10 The
bookworm. 18.40 The clothes show.
19.05 Nieuws. 19.25 Songs of praise.
20.00 Children in need - Lighting the
touch paper. 20.10 Lovejoy. 21.00
Last of the summer wine. 21.30 Birds

24 uur per dag nieuws met om:
06.30 Global view. 07.30 Moneyweek.
08.30 On the menu. 09.30 Science
and technology. 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
weekend. 16.30 Futurewatch. 17.30
Global view. 18.30 Travel guide. 19.30
Diplomatic licence. 20.00 Moneyweek.
20.30 Global view. 21.00 World re-
port. 23.00 CNN's late edition. 00.00
The world today. 01.30 Managing.
02.00 Prime news. 03.00 CNN Pre-
sents ... Special reports. 05.30 Show-
bizz this week.

spricht viele Sprachen. 10.30 Wort-
wechsel. 11.15 Tele-Akademie. 12.00
Der musikalische Salon. 12.30 da war
der Dichter-Musiker in mir geborn.
Portret van de componist Peter Corne-
lius. 13.00 Portret van de politica
Hildegard Hamm-Brücher. 13.45
Kapt'n Blaubar Club. 14.45 Sport 3
extra. IJshockey: Duitsland Cup finale.
17.40 Kennen wir uns? Spelprogram-
ma. 18.10 Freut Euch des Nordens.
18.55 Traumziele. Afl.: Strand und
Leute in Kenia. 19.05 Aus der Rolle
fallen. Serie reportages. 19.30 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfamilie. Afl.
7. 20.00 Tagesschau. 20.15 Insein:
Maui. Documentaire. 21.00 Wissen-
schaftsreport: Sonde. 21.45 Sportma-
gazine. 22.40 Südwest aktuell. 22.45
Wortwechsel. 23.30 Made in Zwickau.
Reportage. 00.15 Schlussnachrichten.
00.30 Non-Stop-Fernsehen.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Cursussen
economie en maatschappijleer. 09.00
Telekolleg aktuell. 09.30 Babyion -

05.50 Auf Tour. 06.20 Tekenfilmse-
ries. 08.00 Eselsohr und Teufels-
schwanz. 08.10 Tekenfilmseries. 09.05
Halfway across the galaxy and turn
left. 09.35 Tarzan. 10.05 Zorro. 10.30
Games World. 11.00 Super!!! 12.00
alSo. 13.00 Barricade. Amer. western
uit 1950. 14.25 live ran. Rechtstreeks
verslag van het ATP-toern. van Parijs,
finale. 00.00 NB: Bij GEEN Duitse
deelname aan de finale van het ATP-
toernooi volgende programmering:
14.25 The adventures of the black
stallion. 15.00Raise the Titanic. Amer.
avonturenfilm uit 1980. Aansl.: Top-
NEWS. 17.05 Baywatch. Amer. actie-
serie. 18.05 Made in Sat.l: Kommisar
Rex. Afl. 1. 18.15 Glücksrad. 19.00
Sat.l Newsmagazin. 19.15 ranissimo.
Voetbalmagazine met Bundesliga- en
Ital. voetbal. 20.00 live ran. Recht-
streeks: Bundesliga-wedstrijd Borussia
Dortmund - SV Werder Bremen.
Aansl.: TopNEWS. 22.15 Talk im
Turm. 23.30 24 Stunden. Serie repor-
tages. 00.00 So gesehen. Overden-
king. 00.05 Play it again, Sam. Amer.
komedie uit 1971. 01.45 Barricade.
Amer. western uit 1950. 03.00 Raise
the Titanic! Herh. 05.00 Tarzan. Herh.

17.45 Sport extra: Autosport. Sa-
menvatting van de Grand Prix van
Japan voor Formule 1-wagens.

18.00 Tik tak. Afl. 310.
18.05 Robbedoes. 26-delige Franse

tekenfilmserie. Afl. 9: De sablotron.
18.30 Sleutel. Actualiteitenmagazine.
18.55 Viaje al Espariol.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De keuze van Dekeyser. Serie.

Vandaag: De fostmannen.
21.00 Lichtpunt. Programma van de

Vrijzinnige Verenigingen.
22.30-23.00 Couleur locale. Multicul-

tureel magazine met reportages.

radio20.15 uur - In The Heat of the
Night - (1966-USA) Grimmige
misdaadfilm van Norman Jewi-
son vol zwarte humor. Politiechef
Rod Steiger moet zijn vooroorde-
len overwinnen bij een moordon-
derzoek.
De tv-serie volgde jaren later.

Duitsland 3 West
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 nieuws.
7.07 De andere wereld 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
hek van de dam. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.04 Volgspot.
1.02-7.00 Tussen gisteren en mor-
gen.

Radio 1

7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 10.43 Het
ochtendconcert 1.1 Musici; 11. 11.56
Muz. voor sopraan en piano. 13.02
Diskotabel. 14.15 Het middagcon-
cert. Muz. voor cello en piano. In
de pauze: Praten over muziek.
16.00De Nederlanden. Amsterdam

Loeki Stardust Ouartet. 16.40
Mooie ogen, slechte doeken,
hoorsp. 18.04 Muziek uit duizen-
den. 19.00 Continu klassiek. 20.02
Specialiteiten è la carte. 22.00
VPRO Jazz op Vier. 0.00-1.00
Vier na middernacht.

Radio romantica. 23.07-24.00 Met
het oog op morgen.

6.05 Radiofrühstück (6.45 Hörer-
grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs-
tips: 7.30 Evangelium in unserer
Zeit: 8.30 Glaube 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.

21.40 uur - Le Quatrième Pou-
voir - (1985-F) Een journalist en
een presentatrice ontdekken een
smerig internationaal diplomatiek
zaakje en gaan op onderzoek uit.
Drama van Serge Leroy met
Philippe Noiret en Nicole Garcia.

TV 5

RTL Radio
10.00 Jan de Hoop. 12.00 Ron
Bisschop. 16.00 Luc van Rooij.
20.00 Late rock. 00.00-10.00 Night
Rock.

Radio 5

Elk heel uur nieuws.
7.04 Geblaf in het hondsdal. 10.04
Avros Muziekmozaïek. 11.04 Sun-
day morning comin' down. 12.04
VPRO aan de Amstel, met om
12.04 VPRO's Music Hall; 13.04
Ischa Meijer presenteert: 't Was
me het weekje wel. 14.04De nood-
ingang. 15.52 De wijde blik. 16.04
M.C. Zondagsrust. 17.04 VarïO tot
80. 18.04 Het concert. 18.30 Ar-
chief Hilversum. 19.04 Country
time. 20.04 Razz-ma-tazz. 21.04
Ararat. 23.04-24.00 Levenslief en
levensleed.

Radio 2

" In de hilarische Amerikaanse komedie 'The Court Jes-
ter' zorgt nep-hofnar Hubert Hau)kins (Danny Kaye)
voor de nodige chaos. (Duitsland 1 - 15.05 uur).

Elk heel uur nieuws.
6.02 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 Vacuüm. 4.02-6.00
Pyjama FM.

Radio 3
Duitsland 3 West

uur - Many Rivers to Cross
Pelsjager Robert

wordt door de kranigereanor Parker verlost van de,ndianen, maar krijgt vervolgens
op zijn dak. Sympathieke

/^stern-komedie van Roy Row-%rj. "

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche
Matinee 10.00 Nachrichten. 10 05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Gestern, heut'
und morgen. Musikalische Stunde
mit Chris Howland. 13.00 Folklore.
Mit Aviva Semadar. 14.00 Nach-
richten, Wirtschaft. 14.07 Was dart
es sein? Wunschmelodien mit
Rolf Röpke. 17.00 Der Tag urn
fünf. Aansl. Chöre der Völker
18.00 Nachrichten. 18.05 Auf ein
Wort. Anschl. Schellack-Schatzc-
hen. 19.00 Nachrichten. 19.05
Musik für gross und klein (19.30
Ohrenbahr). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und
Kudamm. 22.00 Nachrichten. 22.05
Musik zum traurnen 22.30-4.05
ARD-Nachtexpress.

RTL Television
20.15 uur - Little Man Tate -
(1991-USA) Bescheiden regiede-
buut van de actrice Jodie Foster

over een alleenstaande moeder
(Foster) en haar hoogbegaafde
kind. Zijn lerares heeft andere
plannen voor zijn toekomst.

23.55 uur - Romantic Comedy -
(1983-USA) Scenarioschrijver
Slade bewerkte zijn autobiografi-
sche toneelstuk over de relatie
tussen een toneelschrijver (Dud-
ley Moore) en een lerares (Mary
Steenbruggen). Regie: Arthur
Hiller.

Duitsland 1

22.08 uur - Personne ne m'aime- (1993-F) Annie is weer eens
bedrogen door een vent. Met
twee ander dames zet ze de
achtervolging in. Debuutfilm van
regisseuse en scenario-schrijfs-
ter Marion Vernoux. Met: Berna-Jdette Lafont.

Nederland 3

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.

Bolgiö/BRF
Nieuws elk heel uur.

6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De prehistorie met Guy de Pré.
11.00 Zondzg Zonder. De hele dag
aandacht voor de activiteiten van
de autoloze zondag. Presentatie:
Jeroen van Haelen en Ro Burms
(13.00 nieuws). 17.00 Nieuws.
17.05 Afgefloten. Sportprogramma
van Luc Verschueren. 18.10 Funi-
culi Funicula. Muziek a la carte.
20.00 Vragen staat vrij, groot ver-
zoekplatenprogramma voor de
zondagavond met Christel van
Dijck (22.00 nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (vanaf 24.00 elk heel
uur nieuws).

BRTN/Radio 2

9.00 Postbus 94, lichte verzoekpla-
ten met Ria van Grinsven. 10.00
Postbus 94 Klassiek. 11.00 Tref-
punt live vanaf de Perroen in
Maastricht. 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:
Alt Poell.

Elk heel uur ANP-nieuws.
Omroep Limburg

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 lauda-
mus. 10.00 Het verhaal. 10.10
Kerkdienst. 10.58 Wilde ganzen.
11.02 Eucharistieviering. 12.02 Na
de zegen. 12.50 De bisschop aan
het woord. 13.10 De andere we-
reld van zondagmiddag. 14.02
Ratjetoe. 14.20 Het bestaan. 15.02
Medelanders Nederlanders. 16.02
Zorg en hoop. 17.00 Kerkdienst.
17.58 Wilde ganzen. 18.10 Drie-
luik. 19.00 Tambu. 19.30 Suara
Maluku. 20.02 De muzikale fruit-
mand. 20.44 EO-Metterdaad.
20.45 Ik zou wel eens willen we-
ten. 21.15 Populaire orgelbespe-
ling. 21.40 De bijbel open. 22.00.

Elk heel uur t/m 18.00. 20.00 en
23.00 nieuws (behalve om 10.00
en 17.00)
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RTL 4 RTL5Nederland 3Nederland 1 Nederland 2

BBC 2

of a feather. 22.00 Seaforth. Dramase-
rie. 22.50 Nieuws. 23.05 The full
Wax. Talkshow. 23.35 Heart of the
matter. 00.10 Alfie. Engelse speelfilm
uit 1966. 02.00-02.05 Weerbericht.

TV FILMS VIDEO
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VASTGOED B.V.
VjVVP VASTGOED EN HYPOTHEKEN

in samenwerking met
fubef Makelaar & Taxateur O.G.

Heerlen.
Onder architect, geb. en op uitst. lokatie gel. vrijst. semi-
bung. Ind. o.a. sout.: dub. gar. c.v.-gas, geh. bet. badk.
m. doucheen toilet, praktijk- kantoorruimte. Parterre:
Hal met leisteenvl., living 1, met leisteenvl. en openhaard,
open keuken met leisteenvl. luxe aanb. keuken m. compl.
app., living 2, m. schuifpui naar deels overdekt terras.
1e Verd.: 2 slaapks. met parket en toegang tot balkon.
Luxe badk. m. marmer wand en vloer, ligb. v.w. en toilet
Onder architect, aangelegdetuin m. aangr. natuurgeb.
Perc. opp. 764 m 2.
Vraagrijs: f. 450.000,-k.k.

«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifl Sittarci.
| M f Nabij centrum en Stadspark gel.

* BhHH» halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas,jjr'i'i" 'ijgjijfgj berging en tuin. Ind. o.a. kelder,
itfU^ffir = ~'-_\ hal met tegelvl., ruime woonk.

HK ~
ym met erker. keuken m. tegelvl. enI luxe witte aanb.keuken m. app.

o^lll I Vraagprijs: f. 229.000,-k.k.. aangel. siertuin. Ind. o.a. hal
te met autenth. stenenvl., woonk.1 m. plankenvl. en schouw, keuken

1 berging, patiotuin en huisweide

ISn. Overloop, 2 slpks., douche, sauna
>Jj en v.w.Vaste trap naar zolderm.

HHfeJHr Vraagprijs: f. 225.000,-k. k.

Maastricht.
Beleggingspand in centrum opA 1lokatie, bestaande uit
een winkel, 3 appartementen en een aparte achterbouw
(complete woning) Het geheel is momenteel verhuurd.
Vraagprijs: f. 1.950.000,- k.k.

Sittard.
In centrum op A-lokatie gelegen winkelpand.
Huurprijs: f. 3.000,- excl. p. mnd.

EÉÈ'..

Dilsen.
Vrijstaand landhuis met inp. gar. en riante onder architect,
aangel. tuin met overdekt terras en beregeningsinstall.
Ind. o.a. sout.: Dubb. inp. gar. met tegelvl., tuinberging
en werkruimte. Parterre: Hal met tegelvl. en vide, riante
living met openhaard partij en schuifpui naar overdekt
terras. Keuken m. eiken aanb. keuken en compl. app.,
bijkeuken. Vide: Bereikb. via eiken trappartij naar ruime
slaapk. met toegang naar dakterras, bet. badk. met o.a.
ligb. en dubb. v.w., linnenkamer en vaste berging.
1eVerd.: Overloop, logeerkamer m. toeg. naar bergzolder,
2 ruime slpks met vaste berging, geh. bet. badk. met ligb.,
v.w. en toilet. Perc. opp. 3009 m 2.
Vraagrijs: f. 745.000,- k.k.

Elen-Maaseik.
Woonh. m. vijver en tuin, gel op het landgoed van het
Sipernau-kasteel. Ind. o.a. kelder, hal m. authent. tegelvl.,
houten lambrizering. woonk. met schouw, keuken, bij-
keuken m. tegelvl. en schouw, voorr.ruimte, bet. douche
met toilet. 1eVerd.: Overloop, 4 slpks., zolderruimte. Perc.
opp. 10.612 m 2,waarvan de vijver 8768 m2. Woning dient
gerenov. te worden.
Vraagprijs: f. 285.000,-k.k.

Neeroeteren.
Vrijstaande spli-level bungalow met gar. en tuin. Ind.sout.:
garage. Beg. gr: Hal, woonk., serre, keuken, badkamer,
2 slaapks. Perc. opp. 586 m2. Aanv. 1 jan. 1995.
Vraagprijs: f. 200.000,- k.k.

Voor informatie en documentatie:
4P**~-\/v/|—> Keizer Karelplein 1

v-jvv d_ 6211 TC Maastrjcht
VASTGOED B.V. Ti n_o .o< JfllOVASTGOED EN HYPOTHEKEN lel. Ut-O -£. I —\J I O

rUuGI* Aan de greune paol 24 a
Makelaar, VFn^o^frlnr?^Taxateur O.G. Tel. 04498 - 51900 |

■-'■"-' ' ' ' ' "" ■ ' r

.JÊ

BLONDE Uw huis verkopen
'"-.:.:::: s, Wy kopen direkt

l:HHcMl!lcli_ 045-743490

Notaris I.G.J.M. Schoonbroodt
te Meerssen

deelt mee dat de voor 7 november 1994
aangekondigde openbare verkoop van het
vrijstaand pand aan de Proost de Beaufort-
straat 2 te Meerssen

GEEN DOORGANG ZAL VINDEN
i ——i 1 I

1 TE HUUR
IN HEERLEN

Kempken:
2- en 3 kamerappartementen met balkon.

Indeling; woonkamer met open keuken, douche met
vaste wastafel, toilet, 1 resp. 2 slaapkamers en

berging.

Huurprijs: vanaf fl. 638,83 per maand,
excl. voorschot servicekosten.

Geitstraat en Lokerstraat:
3-kamerappartementen met balkon.

Indeling: woonkamer met open keuken, douche met
vaste wastafel, toilet, 2 slaapkamersen berging.

Huurprijs: vanaf fl. 734,66 per maand,
excl. voorschot servicekosten.

Comeliusplein:
2-kamerappartement met balkon.

Indeling: woonkamer met open keuken, douche met
vaste wastafel, toilet, slaapkamer en berging.

Huurprijs: fl. 656,34 per maand,
excl. voorschot servicekostenen cv.

Verdragstraat:
2-kamerappartementen met balkon.

Indeling: woonkamer met open keuken, douche met
vaste wastafel, toilet, slaapkamer en berging.

Huurprijs: vanaf fl. 614,59 per maand,
excl. voorschot servicekosten.

Tevens garages te huur, huurprijs fl. 69,04per maand.

IN BRUNSSUM
Pallashof:

2-kamerappartementen metterras c.g. balkon.
Indeling: woonkamer met open keuken, douche met

vaste wastafel, toilet, 1 slaapkamer en berging.

Huurprijs: vanaffl. 691,80per maand,
excl. voorschot servicekosten.

Prins Hendriklaan:
2-kamerappartementenmet balkon.

Indeling: woonkamer met open keuken, douche met
vaste wastafel, toilet, 1 slaapkamer en berging.

Huurprijs: vanaf fl. 660,48 per maand,
excl. voorschot servicekosten.

IN KERKRADE
Eyqelshoven:

Indeling: woonkamer met open keuken, douche met
vaste wastafel, toilet, 1 slaapkamer en berging.

Huurprijs: vanaf fl. 675,56 per maand,
excl. voorschot servicekosten.

Inschrijven voor de volgendeobjecten is mogelijk:
Heerlen: Heerlerbaan, Wannerplein, Wannerstraat,

Eurenderweg, Benzenraderweg.
Kerkrade: Drievogelstraat. Geleen: Rijksweg Noord.

Beek: Maastrichterbaan.

Ditzijnprojecten van de Stichting Verantwoord Wonen.

Voor meer informatie:

VA-BOG Beheer bv
Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen
Tel. 045-424515, Fax 045-425439

W\ VA-BOG
Voogt-Abma

—-—"■—--—i—_—_--—_-—_—_-_«_—_—____-_.

j£_ÏS PAULISy SIMONS
MAKELAARDIJ BV
ASSURANTIËN TAXATIES
HYPOTHEKEN FINANCIN.

I EURDBVWEG ZUID 214 ÜBACH OVERWDRMS

I Übach over Worms
In kindvriendelijke buurt gel. uitst. verbeterd
en uitgeb. woonh. met berg. en tuin. Ind.:

I kelder, ruime woonk., aparte eethoek, open
I keuk. met luxe install., 3 slaapk., badk. metI douche, zolder (vliezotrap). Deze woning moet
I u beslist van binnen zien! Vraagprijs:

’169.000,- k.k.

Übach
over Worms » __
Ruim halrvnist ■
tuin. Ind. 0.a.: en- ■ffllP'Pl _É__
tree, woonk. met 1
parketvloer, open 1 ___MM*m_eetkeuk., badk., 1

zolder (vaste trap), mm EgST ' j||

Brunssum
Jong halfvr. woonh. met grote kelder, berg.

fl en tuin (gar. mogelijk). Ind.: woonk., open
keuk. met eiken install., 3 slaapk., ruime
badk., zolder (vaste trap). Spoedig te aanvaar-
den. Vraagprijs ’199.000,- k.k.

Übach
over Worms ______J___iRustig gel. goed - "■N-* _L ___;,onderh. halfvrijst. mMmJÊMM __üfc
woonh. met gar. g fc
en tuin. Ind.: hal, I __*i fljfl
ruime woonk. met I
kachel, open I
keuk. met mod. ■__________--_-____i
aanbouwinstall., badk. met ligbad, 3 slaapk.
Ged. rolluik, en dubb. glas. Vraagprijs
’225.000,- k.k.

I Übach over Worms
Rustig gel. halfvr. woonh. met gr. garage en
tuin. Ind.: gr. kelder, L-woonk., open keuk.
met luxe eiken install., 3 slaapk., badk., zol-
der (vliezotrap). Vraagprijs ’258.000,- k.k.

Op zaterdag is ons kantoor geopend van
10.00 tot 13.00 uur.

\ » 045-318182

BEHEER/VERHUUR O.G. " MAKELAARDIJ
"TAXATIES " HYPOTHEKEN "ASSURANTIËN |

"Perfekt verzorgd woonhuis metflinke achtertuinI"
Ind. kelder, L-vormige woonk., woon/eetkeuken,
berging, 2 slaapk. badk. m. douche, v.w. en aan- en afv.
w.a., zolder (momenteel niet bereikbaar). Vrijwel alle
ramen/kozijnen kunststof m. dubb. beglazing en voorz.
v. roll. Aanv. in overl. Prijsf 125.000.-k.k.

HEERLEN:
"Nabij centrum gelegenzeer ruim halfvrijstaand
woonhuis met inpandige garagel"
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. Prijsf 180.000,-k.k.

HEERLEN:
"Degelijk royaal vooroorlogs herenhuis met cv.en
garage. Zowel geschiktvoor bewoning alskantoor/
praktijkruimte)"
Ind.: vestibule, gang, 3kelders, woonk. (44 m 2) met
parketvloer en open haard, eetkeuken, 4 slaapk.
(hiervan 2 slaapk. 18 m 2), badkamer m. ligbad en v.w.,
apart 2e toilet, zolder (vaste trap). Nabij centrum
gelegen. Aanv. spoedig. Vraagpr. f 265.000,-k.k.

HEERLEN-ZUID:
Heertijk rustig gelegen patio-bungalow met
garagel"
Ind. hal, ruime woonk. m. open haard, half-open
keuken, 3 slaapk., badk. m. ligb. en 2 v.w., aparte
douche-ruimte m. douche en v.w., berging. Pand is
geïsoleerd en ged.voorz. v. roll. Alle ramen/kozijnen in
geanodiseerd aluminium m. dubb. begl. Cv. ketel 1993.
Patio biedt 100% privacy. Aanv. in overl.

Vraagpr.f 345.000.- k.k.

LANDGRAAF:
Vrijstaande bungalow op een perceel van 1007 m 2!"
Ind. sout.; gar. prov. kelder, kelder. Beg. grond: hal,
woonk. m. open haard, dichte keuken (4.50 x 3.15) m.
app., 2/3 slaapk. badk. m. ligb. douche, 2e toilet en v.w.
Alle ramen/kozijnen in kunststof en ged. dubb. begl.
Geïsoleerd. Achterzijde grenst aan bosje! Aanv. in overl.

Prijs f 307.500.-lek.
HULSBERG:
"Uitstekend gelegen halfvrijstaand woonhuisI"
Ind. hal, woonk., dichte keuken m. app. hobby-kamer
(5.70 x 3.00) gar. 3 slaapk., badk. zolder. Ged. kunststof
ramen/kozijnen m. dubb. begl. en roll. Perc. opp. 314
m 2. Perfekt onderhouden! Geen bebouwing a.d.
voorzijde. Aanv. in overl. Vraagpr. f 235.000,-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 m2.Aanv. in overl.

Vraagpr. f 189.500,-k.k.

HOENSBROEK:
"Dubbel woonhuis met 2garagesl"
Ind. WONING 1: kelder, L-vormige woonk., woon/eetk.
m. app., wasruimte, 2 slaapk. badk. m. ligb. doucheen
v.w., buitenberging; WONING 2: hal, woonk. keuken,
2 slaapk., douche, zolder. 2 aparte ingangen. Interessant
objekt voor belegger. Aanv. desgewenst direkt.

Vraagpr.f 235.000.- lok.

AMSTENRADE:
"Vooroorlogs, degelijkvrijstaand herenhuis met
grote tuin l"
Ind. kelder, hal, woonk., keuken (4 x 3,25) bijkeuken,
serre, gar. 4 slaapk. badk. Zolder bereikb. via vaste trap.
Bwj. 1933. Het geheelverkeert in perfekte staat.
Perc. opp. 600 m 2.Achtertuin 30 m. diep en geen
bebouwing a.d. achterzijde. Aanv. in overl.- Vraagpr. f 295.000,-k.k.

I
HEERLEN: PPTffITTTT^V-TIT^TDe allerlaatste, leuke =l^V^V^^^^ I
moderne premie-woning ___---l_--_-_^i^»^iM
met mog. rijksbijdrage
van f 40.100.-.
Gelegen nabij centruml Kooppr. f 142.000,-

-v.o.n. Exd. renteverlies.

O L imburgsDagblad

l piccolos_
o- ■_■___________{_■_■

HEERLEN - STADSWONING NABIJ CENTRUM E
Stadswoning met diepe —-- *l 'u'n' 'nc^': sout' kelder. W

***" jpffß? .- —I Beg. gr.: hal; toilet; —j~ pMplnßßßl^^^^ woonkamer 810 x 4.25/ _j— f |[_| T^^^^PJ 3.70; gesloten keuken; —_\ M _■_■ terras en tuin (met actv —~: I terom). 1e Verd.: 3 —
—i II Ij _l"~^8 slaapkamers en badka- ~
E! WL-B BBB_B_| mer 2e Verd.: te berei- ZZ
H» I |^n vaste tfap aj. -waar 1 kamer en —zolderruimte. Aanvaarding in overleg.

Prijs/197.500,-k.k.

= MERKELBEEK- HALFVRIJSTAAND WOONHUIS E
; Ind.: sout.: kelderruimte. ~j

_\ F beg.gr.: hal; woonkamer 2— ■ ■_ I 9.00x3.70/3.00; keuken —~ I m. eiken aanbouw; hob- —ft* __■ I bykamer, slaapkamer, —fc^Jl I badkamer en berging; ~
-_ I _>&fl I royale tuin. 1e Verd.: 4 ~■ slaapk. en badkamer. _\
_" I I 2e Verd.: zolderruimte ~I■Sj ■"■■"■■————"^■■■ te bereiken via vlizo- —E trap. Grondopp. ± 810 m 2 . Aanvaarding: vrijwel di- —_l reet. Prijs / 220.000,- k.k. ~|

E LANDGRAAF (N'hagen) - VRIJST. WOONHUIS

II gr.: hal; woonkamer L- _\—I ■■■ a-pj vorm 38 m 2; moderne _\
■uu tuM U keuken 4.00 x 3.30 mcl. —_\ nüll lil^B I aPp"■

mooie badkamer; 5j— UMi f_ bijkeuken, carport, ga- S
jut I ! rage voor 2 auto's en —;_; _■_! _L hobbyruimte 1e Verd »

_; 2 slaapk. 6.00 x 4.00 en —= _______________
425 x32Q 2e v„d. 2

__
ZZ kamers. Grondopp. 425 m 2.Aanvaarding: in overleg ~
m| Prijs’ 360.000,- k.k. —

TE HUUR TE BRUNSSUM: WINKELRUIMTE
_! 'n het voetgangersge- SS
~ I" H* *|B"—_B|^^_i bied op Al-lokatie.
"_ lif liin| _RBi Winkelruimte ±50 m 2, ■— m_WÊ_M_m_m B tojlet' kitchinette. sys- :j~BBB 99_HP3ftH| teemplafond, verlich- —BL- !'.''fg3>Viï" '^lifirl tin^' alarrn"'nstalla,'e en —EE ■_ ' 'WÊÊU_m_mÊS_ plavuizenvloer. Aan- _:JJ^mbM| 1 vaarding: vrijwel direct. Z_
El I Huurprijs ’ 1.800,- per -S
_; ■'■■■S"-■ maand. WW

J 111 millHIHIM'»»'",»WimillHMIItH HIIimiHIHIIH w ■"■

KOMT U UIT DE
= 1 HYPOTHEKEN-DQQLHOF? E

HYPOTHEEK-ADVIES
llflrVelke hypotheek moet ik kiezen?

Lineair, annuïteit ofSpaarhypotheek?
En er zijn nog meer mogelijkheden.

S 1 Möetikmijn huidige hypotheek omzetten?_
'.-?^'.-.■ ,-*.yys * * :■:■:-:■:-:■:-:-:

_= f Makelaardij Ernens heeft het antwoorrJl
Kom vrijbl||fnd bv ons binnenSil iedere maandlivan 16.00t0t 18.30uur == ] houden wij HYPOTHEEK SPREEKUUR. =

Een afspraak maken kan natuurlijk ook.
' ïtMIIMIIIIII IIIIIIHI")"1 MlllHMll lIIIIHI lIIHIIMKIIIIHI I ■~|

Specialist in " woningen
bedriifsobjecten " taxaties

hypotheken " verzekeringen j_

| makelaardijflfc 1
— U^j Hoolstraat 42. Voerendaal

| Qfl mssEsssm §__ NVM Alleen achter een
E IMAK"'""JlMAK"'""J goede naam staat NVM E
=¥iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiimrP

I GEMEENTE KERKRADE I
Notarissen J.L.Th. Oostwegel en

mr. P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
zullen op vrijdag 9 december 1994 om 15.00 uur in
Gemeenschapshuis Heidsjer Trefpunt, Patronaatstraat
19 te Kerkrade-West in het openbaar ex artikel 3:268
Burgerlijk Wetboek bij opbod en afslag in één zit-
ting verkopen:

gemeente Kerkrade: het woonhuis met ondergrond,
tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen
aan de Akerstraat 78 te Kerkrade-West, kadastraal
bekend als gemeente Kerkrade, sectie h, nummer
1457, groot 4,78 are.

Bezichtiging: in nader overleg met voornoemd nota-
riskantoor.

Aanvaarding: terstond in eigen gebruik bij betaling
van de koopprijs.

Betaling van de koopprijs: 1 februari 1995.

Van toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden
Onroerend Goed 1992.

Schriftelijke biedingen: kunnen tot 14 dagen voor
de datum van veiling worden uitgebracht bij genoemd
notariskantoor.

Nadere informaties: ten kantore van voornoemde
notarissen, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West,
gemeente Kerkrade, tel. 045-411945.

— minimi —r
Ruim tussengelegen keurig onderhouden ■■
woonhuis met berging en mooie siertuin. jjjj
Ind.: bg. gang, toilet, mooie L-vormige Ii- I
ving, geinstali. keuken. Verd.: 4 slaapk., I
badkamer, cv. ■§
Prijs ’169.000,- k.k.

Vrijstaand landhuis met dubb. carport, 1100 Ijl
m 2. Ind.: 5 kelders, woonk. ±46 m 2, keu- I
ken 18 m 2,bijkeuken, kantoor, grote entree, Q4 grote slaapkamers, badkamer ±16 m 2, M
apart toilet boven, vliering, bwjr. 1987. m
Prijs ’ 450.000,-. ■
Uitstekend gesit. woonhuis (bwjr. '77) met ■garage (achterom bereikbaar), berging en I
tuin. Ind. b.g.: gang, toilet, eetkeuken, Ii- 1
ving. Verd.: 3 slaapk., badkamer, cv.
Prijs ’189.000,-. *.

In centrum een tussenliggend herenhuis
(mog. kantoor annex praktijkruimte) en tuin.
Ind. b.g.: ruime hal, toilet, keukentje, 2
kantoorruimten, kelder. Verd.: overloop,
badkamer, slaapk., eetkeuken, ruime woon-
kamer. Vaste trap zolderverd., alwaar 2
slaapk. en zolder-berging, cv.
Prijs ’215.000,- k.k. r

Halfvrijst. keurig onderhouden woonhuis-
(bwjr. '77) met berging, garage en tuin.
Ind. b.g.: hal, toilet, berging, keuken, L-vor-
mige woonkamer. Verd.: 3 slaapk., berging,
badkamer. Vaste trap zolderverd., alwaar

« 4e slaapk., cv., ged. rolluiken.
Prijs ’229.000,- k.k.

_$j__£:W _%

'_&

~***-*MW-'^*^__l y _^-' 4__Ki I i MMS - _w

Centrum Kerkrade: een vrijstaand sfeervol
herenhuis (bwjr.'ss) met garage en rondom
tuin. Ind.: bg. hal, toilet, L-vormige riante
living, keuken, kelder. Verd.: 3 slaapka-
mers, badkamer, zolder, cv.
Prijs ’415.000,- k.k.

M-BT1 } I iTri 'HTdWUWMM (

Aan rand industrieterrein Strijthagen een
bedrijfscomplex, momenteel automobielbe-
drijf, best. uit een showroom, werkplaats,
kantoor, sociale ruimten, alsmede een ver-
hard voor-, zij- en achterterrein. Verdere

2 info op aanvraag. ,5 Prijs ’ 325.000,- k.k.

■_^_^_M U I INIIiI ■__■__— /n lil Hil \ if'l'J **_\
_\yH\^m\^i—_^^_W*\\\\^-w~ Hll \\ I kl H *i—l I —m% 1 1 ■ I ■ 1■ _i■BiKA___________________________l

JJ Centrum, a.d. Poststraat, te huur een ruime
g winkel met toilet, mog. keukentje en een
E kelder, cv. Voor diverse doeleinden ge-
n schikt.- Huurprijs n.o.t.k._
l UUfICBU! J
I ing. WIL SPAAI
n Akerstraat Nrd. 11

6446 KB Brunssum
Tel. 045-220550

J

I
___________________________ ._,

1
—

IGelre Gülick Vastgoed bvfl ___\ X__^_J^____L X|_M_L _U_U_«_U__l
Hm-dr»» voor

P*^ - -»-—__:_ i LANDGRAAF
' " _&%£"£' -.. * #» jJOT in het bestemmingsplan Parkheide zal of

ECHT " *" 'm korte termijn gestart worden met de bouv*

a-Vies tel. privé: .
werk: , I

BWH-SH-IHBBIH ln eenongefrankeerde envelop zenden aan
fll_ JT_J_ B«j-»'ylj_^_ffl G.G.V., antwoordnummer 20004, 6100 AA Echt _

Limburgs
uuUlaJL>__Wmmjlmmw



EÏSIGN
0.A.:

n-LEOLUX- PASTOE-
Tl- INSA- CASTELIJN-
A DESIGN - MOROSO -
-YOUNG INTERNATIONAL

USNELLI - BRINKMANN -
DES BOUVRIE - MOLINARI -

'eTAFORM - ROLF BENZ:
REATION, INSPIRATION, FORUM

| N A.K.- ARKETIPO - SAPORITI-
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|I°DERNO.A.:
°PFORM - WAGNER - WISCHI -uMIvIEL - BRÜHL EN SIPPOLD

XcLUSIEFKLASSIEK 0.A.:
HARM CLASSICO -RAANHUIS -pAKMAN -3B -WALRAVEN -'HYZHY - BELGO CHROM

10|v1ANTISCH WONEN:
iALERIE CLAIR

Kapkamers 0.a.:
UpING-TRECO-MOSER
El-ISER . LUIMERS EN WIGGERS
/ATERBEDDEN VAN POSEIDON

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS
MAASTRICHT HEEFT HET ALLEMAAL
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JONG WONEN 1
KLASSIEK

SLAAPKAMERS
[ WATERBEDDEN | " J

10.000 IT! , meer dan 400 geselecteerde, internationaal Het beste bereikbaar via de Noorder-brug, IgSBBpS
bekende merken onder een dak __m_o<_U^_L_i_l__d__|___aH_É_^_J richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, |M

Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het __fI■■-^-■_^_--____H stoplicht, dan rechts. (Dus niet de slinger fllrvj"Binnenhuisarchitecten kleurenconsulent aanwezig. mw9^^ __
B 0 u

__
_7^^^^^J naar het centrum volgen). Ook te bereiken

"Diverse Italiaanse en Spaanse merken .. Jï_---— ~
*»

met stadsbuslijn 10. |^_^^^. , . *_—— ~-~i_L ** Maandag vanaf 13.00 uur geopend, l__E __L_____Jlexclusief voor Limburg. donderdag koopavond U3____Sl
E CABERGERWEG 10, TEL. 043-215585

_*N/aCR/MP ’ 159.000.-k.k. HO-N£gftPgfc f 153.000,- k.k. f. pÈA ffOENfBkDZKf 171.200,.tim f 178.000.- v.o.n. ftLUNtfV/M ’ 275.000.- v.o.n.

r -^^-T __§_______■ V"""" o i P~~^ 'i 'Tir_ffr- ■ -i i"»""""M"":"uu,L j ■_ «_■ ■ ■ # \ moderne terras-woningen B^"- \ garage, berging, woonka-MH ■ turn. md. prov.R. woonka- |J^^^^||^ 1^ (MARWBADE). Ind, ru.me __,ji 0 _T HFI ■ f r^^ r*"' ■*»* \ met tuin en garage, woon- r"-^^!*^! „ \ mer(4sm2) gesloten keu-■M9 Ë I%k^rT(lTleine)!^ad \ J^T-Hl S v^kX^baSkamer __fMtflvV ' \ _^sriT_H__A "" k*"e <±35m''' r^^S^ "!__ 3 S'aapkamerS'Vi___l IJBR kamer, bergzolder. ALG.: pM fILiJfI«JI E leverd.: 2grote slaapka- f^lrf»* \ ---^^^^3P^EJJL\ zolder^31"6"' d^kterraT Vf^^^fnOnVt 'TfJ

f 300.000.-k.k. H~^-BN f 232.500,-k.k. tCHMNIzN TE KOOP en/of TE HUUR H^BUEN f 169.000,-k.k. HOBNSBkS&K. f 255.000,-k.k._r'jstaande boerderijwoning met loods en stallen. Bungalow met tuin, woonkamer (44nV) nieuwe keuken 2 slaaD- GEVRAAGD IN CENTRUM SCHINNEN n,;.„ i„ ~,nninn ~ . j ui ...OPP-VI. saoOm". Agrarische bestemming, ideaal voor een paarde- kamers, badk.. berging, opp.vl. 349 m^aanv. i.o. S'33P
kantoorruimte van^f 40"to^n me" 150m> eventueel in combi- ?Zn^TX^3 sïaaptmt^Opp'vi YS2T T^ZcTZZT^3"' *J^ebber. PAND WAT BESLIST VAN BINNEN GEZIEN MOET WORDEN natie met een woonhuis. kindervriendeMjk S'aapkamerS- °PP'V 152m ' kam6rS' VaSte trap 2°lder AanV' dlreCt oppvL 345 m 't&iA&B&UÏ f 209.000,- k.k. HeaiCN p.„.0.t.k. É?ftVNtfl/M f 159.000.-k.k. LANDGkMP f 189.000.-k.k. N*JTH f sas.ooo.-k.k.

compl. bad,, 2-ver9d. vaste trap,2slaap, bouwj, ± lS3, kenli!!aap^^^ SSl^^ir^^' z^id^elS landeTg^n' p^cT"'
HOGNffóPGIC / 239.000, k.k. HOGN&kD&C f 279.000,- k.k.
"2 vr.st. woonh. met gesch. professionele kantoorruimte (± 50m2),
>. woonk., , /2 open keuken> 2 (4) S|aapkam ers, badkamer, vaste n /_-_!-- / TT7X f f / tv

Vr.st woonhuis met garage grote tuin. woonkamer met aansl.
fraDpnirfo, l-4..A .__-.- /#l_ #_ J_f _-.

_ / \vl_lJI Jl haard, mod. woonkeuken, 4 slaapk., vaste trap zolder, kunstst.er oteenslUelarlayel Wald/Uogge kozroiiuiken neUWda^oppvllolsrn
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BOCHOLTZ:
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"ENSWEG 7.Perfecte vrijst.semi-bungalow op 635 m 2fark"3 B 75' lnd:9eheel onderkelderd, l-living 45 m2met
etvioer, serre 15 m2, half open eiken aanbouwkeuken 12

b 'bijkeuken, garage 52 m2, 351k.10/16en 16 m2, badk. lig-
«m ' d°uche, 2 v.w., 2e toilet. Dub. glas en rolluiken. Zeer veel

as- Prijs op aanvraag.
w BRUNSSUM:

GOYENSTR.24.GeheeI perfect gerenoveerd halfvrijst.
nhuis met garage. Ind.: geheelonderkelderd, living 36 m 2

bjj, °Den haard,nieuwe tegelvloer, half open aanb. keuken,
Qro?Uken' 3 slk-' 8/12 en 14 m2, luxe nieuwe badkamer.
g 6, e zolder. Gedeelt. rolluiken.Garage is momenteel te

u'ken als bruinirigsstudio. Gunstig over te nemen.
H^ Vrpr.f.192.000,-kk.
lg~eNKAMPSTß.ll2.Tussengel. woonhuis. 8j.'30, perc.
He Ind.: kelder 20 m2, l-living 26 m2, half open aanb.
v.w 6n. tuin op n/o, 2 sik. 10en 18 m2, badk. ligbad, douche,

'en 2e toilet, zolder 12m2mogelijkh. 3e sik.
«t^! Vrpr.f.144.000,-kk.

99-G°ed onderhouden halfvrijst. woonhuis
086oB6 9arage en mooie tuin. Woonk. 35 m2met plavuizen, halfn wit essen keuken, 3 slk.:B/12 en 17 m2.
&ÖR Vrpr.f.229.000,-kk.
)ar IBALDSTR 38-Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met

9e/carport en tuin. Bj.'Bo, percopp. 333 m2. Ind.:
ptip 6rkast, l-living 31 m2, open haard en parketvloer, serre 20
kj' half open eiken aanb. keuken 12 m2. 3 sik., 8/12 en 16
L' adk. ligbad, v.w. en 2de toilet. Zolder 30 m2met vaste

van rolluiken er> o1"- 9las- Vrpr.f.264.000,-kk.

„2 geleg. vrijst. woonhuis op 580
i^9r°nd. 8j.'62. Ind.: kelder 8 m2, l-living 40 m2met open

f/-!-. 0, 9esl. aanb. keuken 12 m2met app., garage, tuin, 3 sik.
a 6n 14 m2, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder 20 m 2artementje), vaste trap. Voorzien van rolluiken.Ta Vrpr.f.339.000,-kk.

CHTERWEG 135.G0ed onderh. vrijst. woonhuis op 661L 9r°nd. Ind.; kelder 16 m2, l-living 34 m2, gesl. eiken aanb.
mn 6n 14 m2, doucne en vw' 9arage, tuin op z/w, 2 terras-
je' 2 sik. 12 en 14 m2, muurkasten, nieuwe badk. Nieuwen.kunststoffen kozijnen en dubbel glas.

Vrpr.f.279.000,-kk.

GREVENBICHT:
MR.SPEESTR.IO.Goed onderh. vrijst. woonhuis. Perc. 300m2, bj.'B4. Ind.: kelder 10 m2, l-living 45 m2met open haard
gesl. eiken aanb.keuken 10 m2, bijkeuken, garage, tuin op
z/w, 3 sik. 7,5,11 en 14 m2, badk. ligbad, douche, 2 v.w. en^
2e toilet. Dubbel glas. Vrpr.f.319.000,-kk.

HEERLEN:
BUYS BALLOTSTR.l.Halfvrijst. woonhuis met garage op 195m2grond, living 30 m2met 0.h., gesl.keuken, 4 sik., badk..

Vrpr.f.l79.ooo,kk.
FOSSIELENERF 490.G0ed onderh. tussenge. woonhuis metberging 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-
traD Vrpr.f.169.000,-kk.
GANZEWEIDE 648. Ruim appartement met grote woonkamer
en grotekeuken, 2 slk.,badkamer. Vrpr.f.139.500,-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.199.000,-kk.
SCHAESBERGERWEG 38.Keurig onderh. vrijst. herenhuis op
800 m2grond.lnd.: kelder, living 30 m2, serre 22 m2,schuif-
deuren, gesl. keuken, bijkeuken, berging, tuin op z/w, 2 ruime
sik., badk., douche, 2e toilet, zolder, vaste trap, 2 sik. par-
keergelegenheid voor de deur, loopafstand centrum.

Vrpr.f.234.000,-kk.
VRIJHEERENBERG 63.Tussengel. woonhuis. Kelder 30 m2,
living 36 m2, gesl. witte aanb. keuken, garage, tuin op z/w, 2
sik. 10en 20 m2, badk. met ligbad en 2e toilet, zolder 2 sik. 8
en 15 m2. Gedeelt. kunststoffen kozijnen en dubbel glas.

Vrpr.f.209.000,-kk.
HOENSBROEK:

MR.LUTHER KlNGLAAN.so.Halfvrijst. woonhuis op 275 m 2grond. 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.219.000,-kk.

HULSBERG:
FRANK SMITSSTR.6.Goed onderh. en rustig geleg. halfvrijst.
woonhuis. Perc. 273 m2. Ind.: Kelder 8 m2, l-living 28 m2,
gesl. eiken aanb. keuken , serre 18 m2, bijkeuken, garage,
tuin met terras, 3 sik., 7/12 en 14 m2, badk., ligbad, douche,
v.w. en 2e toilet. Voorzien van kunststoffen kozijnen, dubbel
glas en rolluiken. Vrpr.f.263.000,-kk.

JABEEK:
OPEN DAG VAN 14.00TOT 16.00UUR
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.: gewelf-
de 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.398.000,-kk.
KERKRADE:

GRACHTERSTR.S9.TussengeI. nieuwbouw woonhuis met
garage en tuin. Ind.: l-living 40 m2, gesl. beige aanb. keuken,
bijkeuken, 3 sik., 7/9 en 15 m2, badk., ligbad, v.w. en 2e toi-
let. Dubbel glas en kunststoffen kozijnen. Vrpr.f.264.000,-kk.
NACHTORCHIS 3.Goed geleg. halfvrijst. woonhuis. 8j.'78,
perc. 260 m2. Ind.: l-living 40 m2met open haard en parket-

vloer, kunststoffen aanb. keuken, garage, 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.
SERINGENSTR.IO.Rustig gelegen halfvrijst. woonhuis. Perc.
184 m2, bj.'7s. Ind.: living 32 m2, half open keuken 8 m2,
garage, tuin op z/w, 3 sik., 9/12 en 12m2, badk., ligbad, dou-
che en v.w., zolder met vlieso-trap 20 m2. Dakisolatie.

Vrpr.f.204.000,-kk.
LANDGRAAF:

BRIKKEBEKKER 104.Goed gelegen tussengel./geschakeld
woonhuis. Perc. 277 m2, bj.'79. Ind.: living 28 m2met parket-
vloer, gesl. aanb. keuken 16 m2, garage, tuin op z/w, serre 18
m2, berging, 3 sik. 8/13 en 13 m2, badk., ligbad, douche, v.w
en 2e toilet, zolder met vaste trap, sik 20 m2.

Vrpr.f.234.000,-kk.
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.
EIJKHAGENLAAN 25.perfect onderh. vrijst. landhuis in bos-
rijke omgeving op 660 m2grond. 8j.70. Ind.: souterrain 25
m2, l-living 38 m2met open haard, gesl. aanb. keuken 10 m2,
bijkeuken, garage, stalling voor caravan, tuin onder architec-
tuur aangelegd, 4 sik., 8/10/11 en 14 m2, badk., douche, 2
v.w. en 2e toilet, zolder 16 m2met vaste trap, sik. 16 m2.
Dubbel glas, dakisolatie. Vrpr.f.414.000,-kk.

(^^MflMflHfllflfl^flWJ
KANTSTR.3B.Mooi geleg. tussengel. woonhuis. Perc. 243m2. Ind.: kelder 13 m2, living 35 m2met open haard, gesl.
eiken aanb. keuken, badk., douche en v.w., serre, wintertuin,
tuinhuisje, 3 sik., 6/18 en 18 m2, zolder 48 m2. Dubbel, glas
en kunststoffen kozijnen. Vrpr.f.179.000,-kk.
MAASTRICHTERWEG 72.Zeer royaal in bosrijke en rustige
omgeving split-level woning met garage. Kelder 12 m2,
woonk. 27 m2met balkon met vaste trap gesl. eiken aanb.
keuken 22 m2, garage 18 m2, mooi aangelegde siertuin van _
180 m2, 4 sik. 8/10/12 en 20 m2, badk. ligbad, douche, v.w.
en 2etoilet.
Dit pand moet u, v.w.b. grootte, van binnen zien.

Vrpr.f.239.000,-kk.
PASWEG.33.Goed onderh. halfvrijst. herenhuis. 8j.'41,
perc.29s 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.224.000,-kk.

LEMIERS/VAALS:
RIJKSWEG 34.Halfvrijst. woonhuis met garage, living 28 m2,
eetkamer 16 m2, open keuken 10 m2, badk. met ligbad, tuin
op z/w., 3 sik., 8/10 en 12m2. Vrpr.f.260.000,-kk.

OIRSBEEK:
BEYLKENSWEG 16.Goed onderh. tussengel. woonhuis.
Bj.'Bl, perc. 142 m2. Ind.: L-living 38 m2met tegelvloer, gesl.
aanb. keuken 8 m2,carport, tuin op z/w, 3 sik. 8/10 en 16 m2,
badk. douche, v.w. en 2e toilet, zolder met sik. 10 m2. kunst-
stoffenkozijnen en dub. glas. Vrpr.f.204.000,-kk.

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. 14m2, bijkeuken
30 m2. Schuur 35 m2, zolders 24 en 50 m2, open vide, kan-
toor 12 m2,tuin op z/w, berging, terras. 1eVerd.: 4 sik. 12/12.
14 en 16 m2, badk., ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e
Verd.: zolder 60 m2met vlieso-trap. 3/4 van carré boerderij
met gesloten binnenplaats, mcl. zeer grote schuur.
Het onderpand is compleet gerenoveerd en gemoderniseerd.

Prijs op aanvaag.

SCHINVELD:
PR.KENNEDYSTR.SI.Goed onderh. vrijst. woonhuis, perc.
393 m2, bj.'7s. Ind.: geheel onderkelderd, l-living 60 m2met
tegelvloer, open keuken, garage 40 m2, tuin op z/w, 4 sik.,
7,5/ 12/14 en 20 m2, badk., ligbad, douche, v.w. en 2e toilet.
Zolder 60 m2om te bouwen tot sik. Vrpr.f.339.000,-kk.

SWEIKHUIZEN:
BERGSTR.IO2.Perfect gerenoveerd vrijst. landhuis op 1460
m2grond, bj.'3B. Ind.: kelder 18 m2, l-living 46 m2met open
haard, gesl. witte aanb. keuken, tuin op z/w, tuinhuisje 18 m 2
(parkachtige tuin), sik met douche 24 + 18 m2. 1e Verd.: 3
sik., 4/14 en 14 m2, terras, badk., ligbad, 2 v.w. en 2e toilet.
Aparte douche Voorzien van dubbel glas en kunststoffen
kozijnen. Vrpr.f.489.000,-kk.

ÜBACH OVER WORMS:
BURG. BECKERSTR.S. Halfvrijst. woonhuis. 8j.'54, perc. 266m2. Living 34 m2naar achteren uitgebouwd. Grote zit/eetkeu-
ken 20 m2, garage, 3 sik., badk., ligbad, douche, v.w. en 2e
toilet. Vrpr.f.179.000,-kk.
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.245.000,-kk.

\^mllt_m_È__m_m_mÊ^J
SELMA KUIJPERSTR.ö.Goed onderh. tussengel. woonhuis
met carport en tuin op z/w. 8j.'78. Ind.: living 35 m2, gesl.
eiken aanb. keuken 8 m2, berging, 3 sik., 10/12 en 16 m2,
badk., ligbad, douche, v.w. en 2e toilet, zolder 15 m2.

Vrpr.f.183.000,-kk.
TROEREBERG 28.M00i gelegen halfvrijst. woonhuis met tuin
op z/w. Bj.'Bo. Ind.: l-living 30 m2met tegelvloer, half open
keuken, berging, 3 sik., 6/10 en 12,5 m2, bergkast, badk. met
ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder 28 m2met vaste trap. Gedeelt.
rolluiken. Vrpr.f.196.000,-kk.

URMOND:
SCHOORWEG 10.Perfect onderh. vrijst. bungalow met mooi
aangel. tuin. Ind.: souterrain 40 m2met kantoorruimte en pro-
visieruimte. Part. l-living 84 m2met dubbele 0.h., tegel- en
parketvloer, half open eiken aanb. keuken 12 m2, 2 ruime sik,
badk., ligbad, v.w., 2e toilet en bidet. Nieuw dak.

Vrpr.f.549.000,-kk.
WIJNANDSRADE:

KONINGSGRAVEN 3.Royaal rustig gel. vrijst.landhuis. Perc.
1155 m2. Grote garage 52 m2, geheel onderkelderd, woonk.
55 m2, o.h. en schuifdeuren naar buitenterras 60 m2. Grote
aanbouwkeuken, 3 sik., logeerkamer. Zolder 100 m2, moge-
lijkheid voor meerdere kamers. Prijs op aanvraag.

TE HUUR HEERLEN:
In centrum van Heerlen kunnen wij u 90 m2winkelruimte
aanbieden. Inl. op aanvraag.
KAMPSTR.23.Perfect onderh. halfvrijst. woonhuis. Geheel
gestoffeerd mcl. lamellen, w00nk.22 m2, laminaat, open keu-
ken, mooie tuin, garage, 3 sik., badk., zolder met vlieso-trap.

Huurpr.f.l.4oo,-p.m.

KERKRADE:
KLARENANSTELERWEG.Luxe kantoren van 200 tot 1000
m2. Prijs slechts fl. 137,=m2gestoffeerd. Inl. op aanvraag

BELEGGINGSPANDEN HEERLEN:
Winkel met 3 appartementen huuropbrengst 46.000,=
netto p.j. Vrpr.f.39B.ooo,=kk.
Karakteristiek zeer groot herenhuis
huuropbrengst 44.000,= p.j. Vrpr.f.4lo.ooo,=kk.
Dubbel woonhuis ingericht in 4 appartementen, huurop-
brengst 40.000,= p.j. Vrpr.f.32o.ooo,=kk.

ACHTER DE NAAM VIJGEN STAAT : PERFECT VERKOPEN!! ]l
HYPOTHEEK/FINANCIERING? iffij VIJGEN VRAGEN!! I
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BEEK
Ruim halfvrijst. woonhuis op mooie lok., L-woonk.
met plavuizenvl. en erker, keuken met app., 3 sik.,
badk met ligb. en 2e toil., vaste trap zolder, (mog.
4e sik.) garage en mooie tuin.

Vraagpr. ’249.000,- k.k.
BEEK
Ruim halfvrijst. woonh. in rustige omg., doorz. woonk.
met parketvl., keuk. met app., serre, badk. met ligb.,
vaste trap 2e verd. met 4e sik. en zold., garage en
tuin. Vraagpr. ’234.000,- k.k.
GELEEN
Vrijstaand woonh. met veel ruimte op goede lok.,
dubb. garage, L. woonk. (47m2) met open haard,
woonk., bijkeuk., 4 sik. en badk., vaste trap zold.
(5e sik.) op mooi perceel (566 m 2).

Vraagpr. ’375.000,- k.k.
GELEEN
Vrijstaand woonhuis met garage, kelder, woonk. met
parketvl., witte keuken met app., kantoor, 3 sik.,
badkamer, vaste trap met zolder met 4e sik. en tuin.

Vraagpr. ’219.000,- lek.
ULESTRATEN
Halfvrijst. woonh. tegen helling gel. met inp. garage,
hobby, woonniveau woonk. met parketvl., nieuwe
witte keuken, verd. 3 sik., nieuwe witte badk., zolder-
berg, en tuin.

Pr. ’255.000,- k.k.
MEERS
Ruim boerenwoonh. (1990) perf. onderh., woonka-
mer, luxe keuken met app., 3 sik., badk. met ligb.
en 2e toilet., zolder en patiotuin.

Vraagpr. ’239.000,- k.k.
URMOND
". ’* p Woonhuis (nieuwbouw)

■ I met terras en tuin.

STEM
Halfvrijst. woonhuis met doorzon woonk., keuken
met app., beneden parketvl., 3 sik., badk. met lig-
bad, douche en 2e toil., tuin en berging.

Vraagpr. ’194.000,- k.k.
STEIN
Vrijstaand woonh. met garage, tuin en huiswei
(965m2), doorzon woonk., keuk., bijkeuk., hobbyr., 3
sik., badk. met ligb., vaste trap zold. (4e sik. mog.).

Vraagpr. ’297.000,- k.k.
STEIN

y :>..._£ Semi bungalow met ga-

Vraagpr. ’319.000,- k.k.
STEIN
Ruim vrijstaand woonh., woonk. met parketvl. woon-
keuk. met app., bijkeuk./hobbyr., 4 sik., badk. met
ligb. en 2 kelders op ruim perc. (ca. 647m2).

Vraagpr. ’254.000,- k.k.

__Ü__l I I

Notarissen mr. H.J.M, van de Weijer
en mr. C.J. Leussink te Heerlen
zullen op donderdag 24 november 1994 om 15.00 uur,
in Hotel Dutch Inn, Heerlenersteenweg 115 te Kerkrade,
in het openbaar, ex. art. 3:268 Burgerlijk Wetboek, bij op-
bod en afslag in een zitting verkopen:

woonhuis met garage, ondergrond, tuin,
gelegen te Kerkrade, Marjolein 4, kad. gemeente Kerkra-
de, sectie A nummer 4701, groot 2.06 aren.
Aanvaarding:
bij de betaling van de koopsom uiterlijk op 6 januari 1995.
Koper dient eventueel zelf voor ontruiming zorg te dragen.

Bezichtiging:
in overleg met het notariskantoor.
Gegadigden dienen op de veiling desgewenst een verkla-
ring van hun bankrelatie te tonen betreffende hun finan-
ciële gegoedheid.
Op de te houden veiling zijn van toepassing de Algemene
Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993, zoals
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's Gra-
venhage op 3 december 1992 onder nummer 238/1992
met de wijzigingen en aanvullingen daaropzoals opgeno-
men in de akte van veiling.
Uiterlijk op 9 november kan schriftelijk een bod op het te
veilen registergoed bij genoemd notariskantoor worden
uitgebracht.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op het kan-
toor van Notarissen van de Weijer & Leussink te Heerlen,
Akerstraat 138-a, tel. 045-714428.

van de weijer oC leussink
-w notarissen

TE KOOP
Brunssum
Op gen Hoes 50. Tussenl. woonhuis. Parterre:
entree, inp. gar., 2 slaapkamers., badk. douche +
v.w., toilet, berging. Tuin. 8.g.: entree, ruime
woonk., open keuken, zonneterras. Verd.: gr.
slaapkamer, badk./ligb./toilet/v.w. Ged. rolluiken.
Koopprijs ’ 165.000,- k.k.
Schinveld
Broekstraat 5. Ouder pand te verbouwen als
woonruimte. Ged. gerenoveerd. Vloeropp. b.g.
ca. 150 m2/verd. ca. 100 m 2.Koopprijs ’ 105.000,-

-■ k.k.
Hoensbroek
Dr. W. Dreesstraat 6. Uitstekend onderhouden
halfvrijst. woonhuis. Bwjr. 1991. Ind.: hal/entree,
toilet, woonkamer, keuken. Verd.: 3 slaapkamers,
badkamer met douche en v.w. Zolder. Tuin op
zuiden. Eventueel subsidie mogelijk. Koopprijs
’174.000,- k.k.
Landgraaf
Abdissenlaan 62. Halfvrijst. woonhuis, berging,
garage en grote tuin (zuiden!). Bwjr. ca. 1960.
8.g.: hal/entree, toilet, woonkamer met schouw,
schuifpui naar terras, open keuken. Verd.: 3 slaap-
kamers, badk. met douche en v.w. Zolder via
vliezotrap. Ruime kelder. Rondom nieuwe kunstst.
kozijnen met dubb. glas. Verd. met rolluiken.
Opp. 290 m 2. Bouwtek. voor tuinkamer. Koop-
prijs ’ 179.000,- k.k.
Landgraaf
Koempel 16. Tussenl. woonh. met berging. 8.g.:
hal, toilet, ruime woonkam., moderne open keu-
ken. Verd.: 3 slaapkamers, badk./toilet/douche/
v.w. Grote slaapkamer op zolder (vaste trap),
ged. rolluiken. Koopprijs ’ 189.000,- k.k.

Wilt u uw huis verkopen?
Bel dan vrijblijvend voor een afspraak!!!

0403

A _
_| Hoofdstraat 45
jE Bk t-l- 045-315170

AVV~V\p/\J/VV-fl/\
Je huis in de krantbrengt mensen over devloer.

Ende makelaar weet van wanten en kranten.

AMSTENRADE ’ 200.000,- k-k.
Hoekwoning met voor- en zijtuin.
Royale hal, woonkamer, studeer-/eetkamer, 3 slaapka-
mers, 2 badkamers, bergzolder. Geschikt voor dubbele
bewoning.
KERKRADE-WEST ’ 220.000,- k.k.
Ruime, vooroorlogse woning.
Kelders, keuken met bijkeuken, woonkamer, 4 slaapka-
mers, badkamer en zolder. Mooie achtertuin.
HEERLEN-NOORD
Bungalow met flinke tuin (1.540 m 2) en garage.
Kelder, keuken, woonkamer, 3 slaapkamers en badka-
mer. (Voor paardenliefhebber: mogelijkheid tot het
pachten van huiswei van 2.700 m 2).

CENTRAAL ZUID-LIMBURG ’600.000,- k.k.
Rustig gelegen landhuis met schitterend uitzicht.
Hal, woonkamer, eetkamer, keuken, 4 slaapkamers,
badkamer, sauna, logeerunit (slaapkamer en douche/
toilet). Hobbyruimtes en 2 dubbele garages. Perceelop-
pervlakte 3.400 m 2, bouwjaar 1965.

BELGIË (20 km van Maastricht) hogereprijsklasse
Residentiële villa op 6.500 m 2.
Zeer ruime indeling en zeer luxe afwerking.

Wij zoeken in bemiddeling

BUNGALOWS en (LAND-)HUIZEN
in prijsklassen van ’ 250.000,- en (véél)

hoger o.a.
Heerlen: vooroorlogs herenhuis

Heerlen-Zuid: ERK, Douve weide en Weiten
Landgraaf: landhuis

(Gemeente) Voerendaal: (half-)vrijstaand
Mergelland: pand met uitzicht

Maak met ons kantoor eens een afspraak
voor een vrijblijvend kosteloos advies.

Troost
■fl-Jl Onroerend Goed
■fa Heerlen

TELEFOON045-717976 |
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HEERLEN, RENNEMIGSTRAAT 23A
Hoekwoning met garage. Woonk., keuken met aanb.keuken,
bijkeuken, serre, 4 slpks., berging, badk., woning voorzien
van diverse extra's.
Vraagprijs ’210.000,- k.k.

BRUNSSUM, KOOLHOFSTRAAT 29
Woonhuis met bedrijfsruimte centrum Brunssum. Woonhuis:
keuken, woonk., hal, kelder, 3 slpks., zolder ook als kantoor
bruikbaar.
Bedrijfsruimte: totale opp. ± 900 m 2, bestaande uit een 4-tal
gebouwen, groot gedeelte overkapt terrein en gedeelte open
terrein. Zeer geschikt voor bedrijf met opslagruimte.
Vraagprijs n.o.t.k.

KERKRADE, HAANRADE
Vrijstaand landhuis met praktijk/kantoorruimte. Woonk., keu-
ken, hal, toilet, 4 slpks., badk. met sauna, kantoor/praktijkruim-
te 70 m^no m 2, garage, grote tuin.
Koopprijs n.o.t.k.

Diverse appartementen te Beek, Meerssen, Kerkrade.
Gestoffeerd en/of gemeubileerd.
Prijsklasse vanaf ’950,- per maand.

JANSSEN B.V. H MAKELAARDIJ OG

■Il Van Hasseltkade 10 Openingstijden:
NVM 6211 CC Maastricht maand, t/m vrijd! «
_—- 043-213791 van 9.00-17.00 uur |
VERHUUR - BEHEER - VERKOOP'

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Siemens-Bosch-Zanker-
AEG-Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs! Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. S
046-513228/514862.
Te k. OPENHAARDHOUT
(Essen en fruit), droog en
gekloofd. Tel. 04459-1727,
na 18.00 uur.
BRANDHOUT, beukenhout,
op maat gezaagd, per 2 m3voor ’150,-. Aan huis be-
zorgd. Van Thoor, Holstr. 33,
Margraten. Tel. 04458-1818.
Te koop mooie oude OLIE-
HAARD, i.z.g.st., kleur zwart.
Tel. 043-640209.
Te koop gevraagd PETRO-
LEUM-KACHEL, bijv. Zibro
Kamin of Eurostove. 046-
-335934.
Centrale VERWARMING
mcl. montage en snelle lev.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.

In/om de tuin
DOMPELPOMPEN voor ■
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
CONIFEREN in verschillen-
de soorten, maten en prijzen.
Ruime keus in andere tuin-
planten. Sierteeltkwekerij
Kursten-Wagemans, Ruys-
straat 89, Helden. Tel.
04760-72812.
Komo-keur geïmpregneerde
TUINPLANKEN, palen.
Tuinhuisjes, vlonderplanken.
Houthandel Jos Kuijpers,
Holstraat 43, Margraten.
Telef. 04458-1982.
BLADRUIMERS. Blazen of
zuigen. Verkoop en service.
Frissen/Tuin en Park B.V.
Valkenburg / Houthem. Telef.
04406-40338
Druk geïmpregn. tuinaf-
scheidingen, vlonders, palen,
planken, tuinhuisjes enz.
Ook in hardhout! Alles op
maat! IMPREG Tuinhout bv,
In de Cramer 18. Heerlen.
Bezorgen mog. 045-717733.
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AALBEEK 1
HULSBERG

In 1994op fraaie
lokatie gebouwd
LANDHUIS

In prinicpe geheel
voltooid. Met name

keuken en badkamer
nog naar eigen wens

en voor eigen
rekening aan te

brengen.
Inh. 635 m 3.

Grond 630 m 2.

Vraagprijs

’ 448.000,- v.o.n.
Tel. 04458-3033

Alleen
achter

een goede
naam staat

NVM.s
NVM

i WÊ_WÊW_W___WB_WÊ _d

AgendA
Provinciale Staten
vergadering 10 en 11november 1994

Provinciale Staten van Limburg ver- de Staten. Op 11 november is de twee-
gaderen opdonderdag 10november de termijn van de beschouwingenen
1994om 09.00 uur en vrijdag 11 deantwoorden,
november 1994om 09.30 uur in de
Statenzaal van hetGouvernement, -
Limburglaan 10 teMaastricht. De ver- In de pauze van de begrotings-
gadering is openbaar: iedereenkan de behandeling op 10 november 1994
beraadslagingen dusvanaf depublic- vergadert de Commissie Milieu,
ke tribune volgen Verkeer en Waterstaat om 13.15 uur

in deVeldekezaal over de discussie-
_-. notaProvinciale kerntaken.
_)e agenda van deze vergadering
vermeldt als belangrijkste onderwerp t-\
de vaststelling van debegrotingvan l_/e volledige agenda isvoor bezoe-
inkomsten en uitgavenvoor 1995.De kers van de statenvergadering ter
begrotingsbehandelingbegint met de plekke beschikbaar. Deze agenda ligt
algemenebeschouwingen door de overigens met alle bijbehorende stuk-
fractievoorzitters. Na een pauze vol- ken ter inzage in de bibliotheekvan
gende antwoorden van Gedeputeer- het Gouvernement.

Provincie iftyfe Limburg

__i

H ledere H^^^^^S^^S^S^^H^H
zondag BS ÜhSÜISI

tot 18 uur. 111 IS

__voÊk____________\ __B7_j^^SfS^_-*^[^_^Ri7^R[^n^^^RMi^-Kv_t*^__^li hK^^_l



Limburgs
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binnen- en m **M^liitr*_r«il 1 Irl^

.JH ___w.
voor complete bmnen-^~M mmmmWÊmmmmmmmummW

___________
en DU't*3nzonwenngsprogramma. ]

T°L: 043-652812 SHOWROOM: VLIEGENSTRAAT 44A BUNDE
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00-18.00 UUR.

JATERDAG VAN 10.00-17.00UUR. DONDERDAG KOOPAVOND T0T21.00 UUR

DECORA
HOUKES

PARKET B.V.
SUPERAANBIEDING

Rustiek A
massief eiken stroken,
22 mm, kant en klaar
gelegd en geborsteld

’ 145j"p.m 2
Voerendaal, Hoolstraat 45

tel. 045-750305
Sittard, Rijksweg-Nrd 48

tel. 046-525157
Maastricht, Scharnerweg 147 b
tel. 043-636273

Amm mmw %%m

van huis uit aktief! ■aBRUNSSUM: Vrijst. villa
m. c.v.-gas, gar. en grote
tuin (ca. 3500 m 2). Uitst.
gel. a.d. rand v.h. centrum.
Ged. dub. begl. Goed
onderh. Ind. 0.a.: Royale
hal, woonk. en tuink. (tot.
ca. 85 m 2), eetkeuken,
4 slpks., badk. en zolder
Prijs: ’ 525.000,- k.k.

BRUNSSUM: Rustig en uitst. gel. vrijst. woonh. m. cv.-.
3|v> gas, kantoorr. dubb. gar. en

HJ* 1eVerd.: 3 slaapks., bet._■__& mÊ_m *< badk. m. o.a. ligbad en
douche. 2e Verd.:Vaste

HEERLEN - WELTEN: Geschakeld herenhuis m. c.v.-gas,
gar. en tuin. Rustig gel.

I Een pand dat u beslistBji|fcfc- j:iiii van binnen moet zien.

HEERLEN: Goed onderh. woonh. m. c.v.-gas, berging, gar.
®n tuin. Ged. dubb. begl. Roll. Ind. 0.a.: woonk., keuken m.
keukeninstal. 1eVerd.: 3 slpks., badk. m. o.a. douche en
£e toilet. 2e Verd.: vliezotrap, zolder- ruimte.prijs: ’ 149.000,- k.k.

HOENSBROEK: Halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas, ruime inp.„,. { gar. en tuin, op het zuiden

JMfrjj HOENSBROEK: Halfvrijst.

I en mooie tuin. Blijvend
~^Ë rustig gel. aan de buitenr.

P^ h v.h. centrum. Dak geïsol.
| n_J f Roll. Goed onderh. Ind. o^.:I Ruime woonk. (ca. 38 m ),

KERKRADE - CENTRUM: Ruim modern appartement
ti. c.v.-gas, berging en beveiligde parkeerpl. Deg. en luxe
j?jwer|üng. Opt. isol. Ind. 0.a.: royale hal, ruime woonk. (ca.
?9 m ). keuken m. modernekeukeninstal. en app.,

Ouderslaapk. (ca. 25 m ), logeerk., geh. bet.
~adk. m. ligb., douche en 2 v.w.
koopprijs: ’ 350.000,- v.o.n. (dus mcl. notariskostenParkeerpl. alle renteverlies en stoffering)
KERKRADE - EYGELSHOVEN: Een in aanb. zijnde
"°ning m. c.v.-gas, gar. entuin. Muren en dak geïsol.,r,d. 0.a.: L-vorm. woonk. keuken, 3 slpks., bet. badk.J- ligb. en 2e toilet. Vaste trap naar ruime zolderberging.
£anv. direct.
p%: ’ 235.000,- k.k.

_M ?N r^l__i

mf^J' if^______M_FH^_Ji^fë

f-ANDGRAAF - NIEUWENHAGEN: Ouder woonh. m.

'nPandige gar., div. bergingen en tuin. Ged. kunstst.
J°zijnen m. dubb. begl. Ind. 0.a.: 1e Verd.: woonk.,
k6uken, werkkamer, slaap/logeer-kamér, douche-ruimte.«e Verd.: 3 slaapks., zolderberging. s

prijs: ’ 189.000,- k.k.
LANDGRAAF - NIEUWENHAGEN: Vrijst. bungalow met
f-v.-gas, gar., div. en rondom tuin. Ind. 0.a.: Royale hal,
t" vormige woonk., openhaard, keuken m. keukeninstal.

Slpks. en badkamer.p%: ’ 349.000,-k.k.

NVM
Taxaties, makelaardij 0.g.,

NVM Hypotheekshop
Heerlenseweg 22,6371 HS Landgraaf

045 - 326767
baandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur,

's Zaterdags van 9.00 tot 15.00 uur.
(Verder volgens afspraak)

LANDGRAAF-
"_,; ij, mi -~T|| 1 SCHAESBERG: Halfvrijst.

lr"H^ *__, lentuin. Rustig gel. Üitst.
LJJw 'BB- I I onderh. Dub. begl. Ind. 0.a.:

I Woonk. m. openhaard,

C* * - , tvj - - LANDGRAAF -1 S SCHAESBERG: Goed
"t^ptpmtemmm? %i onderh. souterramwoning- ïS aï c.v.-gas, inp. gar. en tuin.

WJL ' , v""*~ Muren en dak geisol. Geh.
<f , voorz. v. roll. Ged. dub. begl.

lind.0.a.: L-vorm. woonk.
A8? m. direct tuincontact,
f f keuken m. compl. keuken-

instal. 1e Verd.: 2 slpks.,
M bet. badk. m. ligb. en v.w.

-__i 2e Verd.: Vliezotrap.
MË_lfl_[ Zolderberging.

Een pand dat u beslist
van binnen moet zien.

LANDGRAAF - SCHAESBERG: Halfvrijst. woonh. m.
~ c.v.-gas, gar. en tuin.

LANDGRAAF - SCHAESBERG: Nabij draf- en renbaan.
Rustig gel. halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas, tuin en gar. Ged.
dub. begl. Muren en dak geïsol.Roll. Ind. 0.a.: woonk.
keuken 3 slpks., bet. badk. zolderberging.
Prijs: ’ 199.500,- k.k.

LANDGRAAF - ÜBACH OVER WORMS: Vrijst. landh.

ÏMW^
_*s_m\M 'ype m' av' en ronclorn

J§jjfKfili ïpr en dak zijn geïsol. Ged.

'■" TLIPr Hl W 1m: keuken (dicht), badk. 3 slpks'
m P ÜB '^ \m i Een pand dat u beslist

./,:**»_»_:% Z^ «AU? van binnen moet zien.
foto pand achterzijde Prijs: ’ 289.000,- k.k.

ÜBACHSBERG: Goed onderh. halfvrijst. woonh. m. c.v.-
gas, gar. en tuin. Blijvend

"JPf 4 goed gel. Dak geïsol.,1 Dubb. begl. Ind. o.a. sout.:

■"■■■"^^^■■^^ Prijs: ’. 292.500,- k.k.

TE HUUR
HEERLEN - CENTRUM: Ruime geh. gerenov. luxe uitgev.
boyenwoning m. c.v.-gas. Geh. gestoft Uitst. onderh. Ind.:Woonk., eetkeuken m. compl. keukeninstal. m. app., 3 slaapks.
Goed uitgev. badk. Grote werkruimte of 4e slaapk.
Huurprijs: ’ 1.500,- p. mnd.
HEERLEN-HOENSBROEK- DE KOUMEN: TE HUUR
magazijnr. ca. 940 m 2.
Huurprijs: ’ 3.000,- per mnd.

HÜRLEN-
LITSCHERVELD: Te huur,

'. 9as. kunstst. ramen m. dub.

I Huurprijs:/. 2.500,-p. mnd.

HEERLEN - SCHELSBERG: TE HUUR werk-/praktijkruimte
met kantoorr. (ook bestemd voor groothandel) C.v.-gas.
Totale opp. 200 nf . Ruim vold. parkeermoglijkh.
Huurprijs: ’ 1.500,- p. mnd.
HEERLEN - WELTEN - CENTRUM: TE HUUR. Winkel/
kantoor ca. 40 m2met magazijn ca. 11 m 2. Sout: Magazijnr.
Boyenwoning: Ruime L-vormige woonk. Luxe moderne keuken-
instal. met app. Gr. dakterras ca. 23 m 2. 3 Slaapks., luxe badk.
Huurprijs: ’ 2.200,- p. mnd.

BEDRIJFSPANDEN
SCHAESBERG- STRIJTHAGEN: Bedrijfshal met
kantoor-, werk- en magazijnr. Tot. opp. kantoorruimte
e.d. ca. 150 m2; werkruimte ca. 695 m 2.Uitbreiding
mogelijk. Tot. opp. 2.840 m 2.Prijs n.o.t.k.

Pickee ■makelaardij bv Hl

EnPy^Tf?B m HULSBERG 1. ?_a& ._____________ VALKENBURG (SIBBE)

i^^^M j||||__te_ Churchillstraat 16 ' V B Bergstraat 86
mmmmmmm^^^mmm^^^^mmmmmmmmml ■_B & Halfvrijstaand woonhuis lOp unieke lokatie, tegen

■fl met kantoor cq. voorma- _*WmT_\ Bgrotten gelegen bunga-
H«f | üge garage, mooie zijtuin K-^P§PS9H Blow met ruime oprit en

~___.
_

M ■w_B ri«J§ en eigen parkeerplaats "QÊ_J"Jl£_ï Btuin. Entree aan zijkant■ Sittard r 161 -Li- ■naast de i^rit" lnd: kel" l^SWm-» TjHi B met gastentoilet. L-vormi-

I terom bereikbaar) en vloer, grote eetkeuken met overloop naar het kantoor keukeninrichting voorzien van apparatuur, atelierruimte,I mogelijkheid voor bou- Drie slaapkamersen een badkamer met o.a. douche en grotkelder, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, dou-"v-aj wen van garage. Ruime ligbad. Vaste trap naar de vierde slaap- c g hobbvka- ene> vw- en 2e toilet. Ruime werkruimte (voormalige;U entree met toegang tot mer. garage).I L-vormige woonkamer. Prijs ’ 279.000,-k.k. Prijs ’ 319.000,-k.k.I aanbouw met overloop
I naar een gastentoilet en ' ___m KERKRADE| toegang tot het terras en ~ ___mt>_—_—_i_\ I Fir>efrau 88_ de tuin met aangebouw- I Woonhuis met tuin en ga- _~_,Ide berging. Dichte eet- PUPH^PT I rage aan achterzijde. Be- GUTTECOVEN
I keuken, badkamer met r__ F " |_J :fbgflß tegelde entree met gas- _L_»_J Eimghauserweg 25

eiken keukeninrichting voorzien van inbouwapparatuur. EJ^dels strook grond van ca.
Tuin ca. 20 m diep. Drie slaapkamers met laminaatvloer B3m breed bereikbaar.
be,e9elde badkamer met ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder Entree, woonkamer, dich-_

_*__ HEERLEN middels schuiftrap alwaar cv-ketel e keuken met kunststof aanrechtblok, overloop met toi-
M&ÊÊMÈ iSchaesbergerweglBs n.8.: gehele begane-grondvloer voorzien van boeren 'et. bijkeuken met bergzolder. Drie slaapkamers, badka-Jhjß 1 Woonnuis met tuin (acn' eiken parketvloer, nagenoeg gehele pand rolluiken mer metJigbad en v.w., zolder.

I^MHMjHjH W. terom bereikbaar). Het pn-js ’ 225.000,- k.k. Prl's n--.t.k.
WbÊÊÊÊÊ souterrain is verdeeld in

BP*B_BHB-5 div. kelderruimten, mid- — "1
B dels trap aan achterzijde — *" 1

***Jw Hl is tuin bereikbaar alwaar ■ HO-TUM g \ y^ - jt \AAL_WÊÊÊmmWmmmmmWÊm mooie vijverpartij en fiet- , —* *po"° XI ,aa"Lo* \ I»Het h°9e <*>£
Isenberging. Entree/hal met gastentoilet, ruime woonka- 1 «* Vrijstaande" etl 1 m Sgjj&wmm, J~M eresslraat '»b

mer met parketvloer, aangebouwde serre en tuindeuren l \ met i°sse souter- \ I "'" o 7evercfeln
mer met'ligbad, v.w. en 2e toilet op 1e verdieping en \l_gÉ| ■ cv-ruimte en \ ■»kamer ±30 m^ met aan-

refkba^opTe^ertieS 20106' m'dde'S V3S,e "*" \I BSJfoM* *I? eiken \ " --27 m 2 met balkon
Priis f 195000- kk IB BBi^ «nortkamer mcl„,keU- \ Open keuken met div. apparatuur. Separate hal metprijs ’ 19&.00Ü, k.k. \^^^^^oastentoiiet. *o°as0°

as Dichte eetk^ \ (weede s(aapkamer rujme badkamer me, |jgbadi dou.
\ma entree met g ar,g tot te voorziep \ ene vw en scp gastentoilet. Evt. parkeerplaats te huur\ en toeQ «ng de dne l souterrain

te^^P^^^^^^^M^^^^^^fclF^^s HOENSBROEK \* l_\M_oatéFi^~~r?^ Diverse service-appar-
__- i Koestraat 10 _V'#»^T-3« ~'t j|B tementen in gebouw

___________________¥__-MW___^--i 4 J___r\ f Vrijstaand woonhuis met *^_%&u Tl I- *^IIM "Het Ho°ghe °ord" te..,,„„,„,„ m i-J garage en omsloten tuin, »>;_M|pl |l h éSéfpab*., Vaals. De appartemen-
MAASTRICHT \____t 2 - É_WÊÊ entree aan zijkant met ?^'^Ui'l_ ül*3K ..- ' ten variëren in ligging
3 PENTHOUSES A/D JEKERSTRAAT _WÈL~ & _WÊ I tegelvloer, gastentoilet b^^^paj?*'*.^--^ en indeling, maar be-
HERDENKINGSPLEIN m Èm\m ■ met fonteintje. T-vormige "* ~y^— ■■*'■— " schikken alle over o.a.
Centrale entree met beroinoen en tran naar nalorü inH» HBBBB 'm-~JB| woonkamer met tegel- één of twee slaapkamers, met compleet ingerichtekeu-
ling: enfree me, SteZëfS^^ "^\ V'°er en ber9in9' Dich,e ne" badkamer °6 ? 1 _T"
met open keuken twee slaapkamersI comniPtP harika keuken met Franse eiken aanbouwkeuken voorzien van kamerwoningen op respektieveli|k ’ 1.200,-en ’ 1.400,-
-mer en eigen dakterras Ev moae Hkh'PW 3rh«» hn«Tn div' aPParatuur. Geheel omsloten achtertuin met o.a. Per maand inclusief servicekosten. Bij koop variëren de
van een olerdekï^?S^3_?/M^ïeï mS r ijV6rparlij- Separa,e ziHn9an9 en ,oe9an9 tot 9arage/ Prijzen vanaf ’ 105.000 - k.k. tot ’ 135.000,- k.k. plus
Oplevering is gepland medio seotember ber9in9 met zadeldak. Drie slaapkamers, badkamer servicekosten vanaf ’ 716,-per maand afhankelijk van
Prijzen v.a f 295 000 -v o n met li9bacl' vw- en 2e toilet, bergzolder. indeling, ligging en aantal gebruikers.j s-.uuii, v.o.n. Prijs ’269.000,- k.k.

\ HEERLEN-CENTRUM HHBHm Woonhuis met tuin (ach- A _ _
De Heugden 120 IJ HH 9 terom bereikbaar), en- S # Rf 1 iVfüLp UQrH

"«SU elwe' ePnPfevCTs nnooPsle kM l tree met toilet, doorgang ï kUmkP IVldKclddrUlJ
Sut'>£l __fa< !

»^ i- ~_,',_ ' ratuur, deur naar terras, ::: . , «.,- -,^„«.- r^^«HHHHMfe*dehng: entree/garderobe, doorzonwoonkamermet openslaandetuindeuren. Gehe- ij tel. 045-712040 Wij
SSÜr^ t pVV 6en m°i le benedenverdieping voorzien van witte tegelvloer en ï fav n4c- 71 „,- JSJnL £f harn^nn la^am-? 'ITh

oVer°°P wit kunststof-schrotenplafond. Drie slaapkamers, badka- i faX °45"711357 .-ÜÖMsS^erSdeSzSr °* "9Dad en ,Wee "5- V'ierin9- H* pand is 9ehee' I A'^' SÜstermans
Prijs ’ 159.000,-k.k. Prijs ’ 139orjo . k k I 1

1 1 HEERLEN-WELTEN -TE KOOP I 1 1
1 1 Riant woonhuis, gunstig gelegen direct aan autoweg 11

I*l c.v. ook geschikt als kantoor en/of praktijkruimte. II
Ir Indeling: souterrain onder gehele woning, ruime en- Itm
11 tree, marm. plav.vl., garderobenis, woonkamer, par- Uw
1 ketvl., open haardpartij, keuken. I

Verd.: overloop, 2 grote si.kamers, badkamer. 2e I
verd.: overloop, 3 si.kamers, badkamer.

IL. Aanvaarding op korte termijn,
"f | Vraagprijs ’320.000,- k.k. JJ
f /A Nijburg Makelaardij o.g. Itl yt_l AA Winselerhofstraat 16,6467 CN Kerkrade-West 11I Wilt Tel. 045-416828 1

I APPARTEMENTEN TE HUUR IN
HEERLERBAAN
Heerlerbaan: de wijk van Heerlen waar 'tfijn wonen is

JmW

]|P MHVfSïSTx!jl__isllF'J\r| ■ " ÏFtSpr

:. M __Ljr"^"ftiiw__r_-i,.«*^y»^P_l
i >W:: WÊ__^___l__jS'*>-;d—tttWW—B—mß

U wilt verhuizen naar een appartement gelegen in een wijk met een goed
woon- en leefklimaat? Huurprijzen v.a. ’721,- (excl. servicekosten).
De woningstichting waar u echt tevreden over kunt zijn!
Maak een afspraak met onze afdeling
Bewonerszaken (tel. 045-437575). —""~De heer W.J. Heijltjeszal u vrijblijvend alle Woningstichting Heerlerbaan
informatie verstrekken over de prachtige ——

i 2-, 3-, of 4-kamerappartementen.

[ ,'g g. || I BOUWVERENIGING 1% | I; ;

HEERLEN j Spreekuur:
Postadres- ' Ma Vm Do
Postbus 2986 VERHUUR VAN 3200 WONINGEN 900-10.00 uur
6401 DL Heerlen in goedkope en dure sektor ! Tel- bereikbaar

verspreid over de gemeenten f ag®lljlls
Kantooradres: Heerlen en Brunssum. | 9^-1000 uur
j.v.Maeriantstr. 35 Telefoonnummerkantoor i verhuur

| 6416 TW Heerlen 045-421144 il 10.00-12.00 uur

WIJK WIJK WIJK WIJK
Molenberg Aar- en De Tichel / Treebeek /

Heeserveld Douve Weien Brunssum
* eengezinswon. * etage/terraswon. " eengezinswon.

| * etagewoningen " bejaardenwon. Centrum: * etagewoningen
" bejaardenwon. " eengezinswon. HEERLEN * bejaardenwon.

* etagewoningen * etagewoningen

.[ _____ -±k :.,i: - ■■,■::■>:

T6HUUR

Huurwoningen in de jm _^ I Ij/%
prijsklasse van m* K,r y MmJrm.

fl. 925,-- p/mnd. gelegen
aan de Voskuilenweg/
Holleweg/Maandagstraat Berging *>^-op de Molenberg te . Cp
Heerlen, op loopafstand . ..
van het centrum, "^g
plaatselijk bekend als 3Ï-1

INSULA (■[
Woningen met tuin en '{& Beg.grond Verdieping
berging" _ I 'Een eigen parkeerplaats."
Alle woningen hebben
een ruime woonkamer/ Woonkamer Sik sik.
keuken van ±30 m 2, 3
ruime slaapkamers en
een zolderruimte boven >--
de gehele woning. j T
Voor dezewoningen === ï.
komen in aanmerking r--': i—|l**^'| Slk'
2- of meerpersoons „ LJJ
u ■ _ Keuken _ -ps-, 'huishoudens met een r^ =,

bruto jaarinkomenvanaf □ |°°| "t \_2, _ ï
fl. 40.000,--. 7 j , ' n ' "i i '
Voor inlichtingen kunt U i ij. _J ' L

op werkdagen bellen ''LiZ3 j '

naar onze afdeling ] ij f' i L-
verhuur, bereikbaar van I ! i *$■
10.00 tot 12.00 uur onder J f—% ' iJf
nummer (045) - 421144. |_ ?r_rr_ j I .^
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i Caumer-Parkplan:
een uniek woongebied in Heerlei

_^_^_^-_^-^^_^^^^^^ —^^^^^^^£~-^^^VmmmmM^^^B

_w_u_l^_u__\ i^_nl-w *■_[ '''^^_i_H__f

S houdt zich bezig met het ontwikke- Parkplan te Heerlen. Dit plan, _m_______\ __n_H_U_y
len en bouwen van woonprojekten. door Stienstra Projekt- ■tffffa
Daarbij richt zij zich op de toe- A ontwikkelingB.V.
komstige woonwensen en -eisen )f Va gerealiseerd, bestaat
die dekopers daaraan stellen. £ H \ o.a. uit exklusieve Hieraan wordt nu een nieuwe fase

\g^wf \ herenhuizen, van kwahteit in wonen toegevoegd
£tM^\ -^ -é MÊP IHk I stadsvüla's en luxe bestaande uit patio- en semi-

_^^^^^^^^^^pl^ Uj Ib-ilir O /appartementen. bungalows, stadswoningen en
*mm_^ ___3 fc_rf Cr^___r^~' eigentijdse herenhuizen. Het plan

_P%__ ■%■«■%■ a mm ïm_M * I W^_^_^_mP/VttlCPIArl ftee^ aansllutmg °P de villawijken ? I»jj

Exklusieve herenhuizen kenmerken zijn o.a. het parkaehti- gfPD ft ui |1 (fl_l

W____ WÊk _m_m kavels en variatie in architectuur
Reeds gereahseerd: afgestemd op selektiefwonen. ■■«■««Reeds gereaUseerd:

Exklusieve herenhuizeï^Cj Onderstaand een overzicht van Luxe appartementen
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M deze nieuwe fase.

ffii nieuwe fase van kwaliteit in wonen
JBlgalows met het comfort van gelijkvloers wonen

*y v' * Er is keuze uit diverse semi-en patio- r

' A^fc %__ziz£trlT-^"- HPSwoningen met patiotui

i/_^'~'**^f3*—"——*-""■■-■ |~~ ,:.--~*-i Perceelsoppervlaktes vanaf ca. 220 ra 2 WÊ_\
I "mÊuL- «MM B!»___i-UW" tut 475 nr

Herenhuizen die afgestemd zijn op gezinsgrootte
Keuze uit twee types met ondermeer: < v «;r -Woonkamer ca. 50 m 2, mcl. keuken. Verder is er een type met drie grote | fl^Éto/'' -"'Rl4^_ :J,
Bijkeuken/berging. Garage, le Verdieping slaapkamers op de verdieping en een JÊk W ?SJ F*iï I__BL
met drie slaapkamers van resp. ca. 17, zolderverdieping met mogelijkheid tot I j| S I
16 en 10 m 2, badkamer met ligbad en dou- 4e kamer. <p| pi '"**% *M mr "l P* .'"^P
che, separaat toilet alsmede een hobbyka- f >,/" TT Jmj^-J^ "^ __**■■
mer met mogelijkheid tot te slaapkamer. Prijzen vanaf ’ 298.000.--v.o.n. _fnm._ W***?* K>-I £ Hjy^ jr»<---

. _________________
_____„__„__

Realisatie:
Stienstra Projektontwikkeling B.V.
Verkoop:

Bel voor meer informatie en of uitgebreide dokumentatie omtrent deze nieuwe fase in Stienstra Makelaardij B.V. 10094059
wonen ofbezoek ons kantoor.

I^^S i^k^l |^k mWm^ m_W'_ _pi __L ! l-_P^'W^ ÊÊk%TI-P_M%TP m\ ':''''"■" _é____m_m
I "MM I J^^^B Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur.I-i -1 Zaterdag van 9.00 - 18.00 uur.

' H ——_—_—_— _—_—_—_— _—_—_—_——— ——— ———
mmmmmr .a-ü-ZZT mwmmmr _mmmmiÊÊ_r_WÊ_*_wmmmw—mmmwmmmmmmmwm_mwmwmw_-_mmmmmm Ook kantoren ïII Maastricht en Aken



1 (Brom)fietsen
PUCH Maxi pr.

_Jglef. 045-324595.
K°ga Miyata en GIANT

ln onze showroom te
"9en. Model '93-94,le prijs. Gebruikte
1 Ciao, bl/wit, sterw.
'°.-. Bert Rekers, Wil-
(nBs, Heerlen. Tel. 045--- ZÜNDAPP, 4-versn.,
«■ staat, ’475,-. Pan-
_SL§_L. Hoensbroek.
I VESPA Ciao, bwj. '92,

■/sterwielen. Kasteellaan
W «ezenbroek/Heerlen.

Kom de collectie fietsen
waaronder verschillende
modellen 1995 bekijken. In
onze grote, vernieuwde
showroom. Hybride, ATB,
Sport- tour- en kinderfietsen.
Div. aanbiedingen. Huub
ARETS, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. a 045-211893.
SCHAATSEN!!!!! Bauer
Hockey en Ving Noren. Wij
schlijpen uw schaatsen vak-
kundig! Huub Arets, Rdr.
Hoenstr. 118, Hoensbroek.
Tel. 045-211893.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt■—■L">ndag 6 november tussen 11.00-17.00 uur krijgt u alle
formatie over zaaien, bemesten, gewasbescherming,

veevoeders en machines tijdens de infodag van:

'ohamij en Agro De Jonge B.V.
in Montfort, Vinkesteeg 26.

Tel.

'^N - paardedekens.
}'De Allee Hoeve. Telef.a'SS-L■ 9rote partij KERSTBO--1 Omorika. Tel. 04492-

-\, 4-wielig RIJTUIGJE
naflinger of groot paard,
"!9 wagentje voor grote
JjU)45-726212.
5 de winter 'n slag voorLof huur 'n Master
tLUCHTKANON daar-

°ok infraroodstralers,
*%s, bouwdrogers en
rj't,e kanonnen op

_?a,d- G. Cornelissen,JK*OBB59-51072.

Te k. 3-jarige PINTO ruin.
Voor 12.00 uur tel. 043-
-470800.
Te koop: Fendt 611 LSA,
125 pk; Rabewerk 3-schaar
wentelploeg; nokkenaszaai-.
machine 3 m/25 p.; Lely 3 m
rotorkopegg; Hofstede box-
envuller; Raw-Combi triltand
cultivator met zaadbedcom-
binatie; Redrock kuilhapper
voor frontlader. FRISSEN
BV Valkenburg a/d Geul. Tel.
04406-40338.
TRACTORS te k. Sergieson.
Deutz, Hahnomag, Porsche
Algier. Tel. 04498-54836.
Te koop 5-jarige HAFLIN-
GER ruin met stamboom.
Telefoon: 045-243772.

f Braderieën/Markten
■Snuffelmarkt Mccc Maastricht
jaterdag 5 november 9-17.00 u.
bondag 6 november 10-17.00 u.

rL^Huur een kraam ’ 45,- p.d. Bel 01640-57521.
I Snuffelmarkt Gronsveld
B^Pl2 en 13november in veilinghal van 10tot 17uur.
IKlLgtaanplaatsen. Supp. ver. Kon. Harmonie Gronsveld.

' tl r̂- DRAAIMOLEN etc. 13 november. Grote ROM-. "«zicht, concur. prijs. MELMARKT in 't Plenkhoes,
jA. Gillissen-Vleugels. Bachstr. 2, Geleen, van
"^5378_ 11,00tot 17.00uur.

i. Vakantie en Rekreatie

L Caravans/tenten

Altas Stacaravans
*JJ.r°Paas meest verkochte. Bezoek onze showmodellen.

N'e uw! Model '95, 9.60 x 3.60, extra breed, inruil mog.
High Chaparral Oirsbeek. Zaterd. en zond, open.

-HATEAU&
HOMECAR
t^ onze ex-verhuur-
°yans in de aanbieding
161 duizenden guldens

n, korting.
ftON, Brommelen 58A,
gjjj. Tel. 043-645079.

S?0U[ Recreatie NA-
div. ex-ver-

k6n showroom modellen,
jfavans tegen gunstige
*n en voorwaarden. Nu
Sen en maart '95 afne-

Recreatie
0"d, J. Breukerstr. 9.

IKen OPRUIMING ca-
,' voortenten. 50 Mo-

f°P show sterk afge-

' Diverse voortenten
r prijs. Ned. grootste
% S?;deligste adres. Theo
| 9°5V Eindhoven. Bel 040-

HOBBY 350 '91; 400 '92;
420 '92; 440 '94; 460 '88, '90,
'94; 520 '90; Bürstner 340
'91; 420 '87; Caravelair 415
'91; Dethleffs 395 '94; Home
Car Rally GTi '88; Wilk 400

’ 2.900,-. g 04498-54390.
WINTERSTALLING voor
caravans en boten (afgeslo-
ten, bewaakt terrein). Tel.
04492-5089.
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Stati-
onsstr. 44. _? 04408-1251.
Te koop HOBBY Classic
430 TK, geh. compl., bwj.
'92, vraagprijs ’ 14.750,-.
Telef. 04754-85676
Te k. Hobby CARAVAN met
tent en toilet. S 046-528511 b.
g.g. 00-32.89866949.
HOBBY 370 '91; 400 '90;
430 '88 '90; 440 nieuw; 460
'94; 495 '86 '93; Div. andere
modellen. R. v. Gelrestr. 45,
Nieuwstadt. 04498-54664.

Te koop TOURCARAVAN
Tabbert type Regent 440, 5
a 6 pers., nieuwe voortent,
luifel, ijsk., wasruimte, ver-
warming, bwj. 16-4-'B7, vr.
pr. ’ 12.500,-. 046-520411.
De Olde Caravan bv. Uw
dealer voor Limburg van,
Beyerland, Award, Fendt
tourcaravans en Raclet
vouwwagens. Spec. aanb. v.
nog enkele 1994 modellen
verhuur en showcaravans
en vouwwagens. Tevens
ruime keuze in gebruikte
caravans en vouwwagens.
Dr. Nolensln. 141, md. park
nrd. Sittard. 046-513634.
Gevr. CARAVAN-OPBOUW,
ca. 6.60 m, recent model.
Tel. 045-718238.
Caravan STALLINGSHOES,
spec. ontworpen voor het
buiten stallen van Uw cara-
van. Bescherming tegen,
verkleuren, vervuilen, uit-
drogen eet., eet. De Olde
Caravan, Dr. Nolensln. 141,
md. park nrd. Sittard. Tel.
046-513634.
SPECIALE aanbieding van
diverse Deense Larsen
caravanvoortenten. Nu 30%
voordeel op=op bij, De Olde
Caravan, Dr. Nolensln. 141,
md. park. nrd. Sittard. Tel.
046-513634.
5-pers. WILK De Lux met of
zonder voortent, pr.
’5.000,-. 045-751356.
Te k. WELTBUMMLER type
425 TS, bwj. '92/93, wit inte-
rieur, met wc, voortent en
luifel, prijs ’14.800,-. Tel.
045-311925.

Campers
Camper-bus MERCEDES
307 D, vr.pr. ’22.500,-. Te-
lefoon 04459-2713.
Te k. VW TRANSPORTER,
2-pers., bwj. '85, inricht, nw.,
vr.pr. ’13.500,-. Inr. mog.
Berkenstr. 10, Brunssum.

Luxemburg
Luxemburg: te koop diverse
VAKANTIEHUISJES. Inl. Ned.
S 0497-84473/Lux. S 00-
-35.2402-332.

Oostenrijk

Seefeld/Tirol
Te h. in centrum 2 pers. ap-
partement.-f 043-215817.

'Weg. omst. te huur 4-pers.
app. in FIEBERBRUNN van
14 tot 21 jan. ’BOO,-. Telef.
04450-1587 b.g.g. 1833.

Div. Vakantie
Kerst-nieuwjaar-vakanties

wintersport-vakanties
winterzon-vakanties
steden-vakanties met

Kristal
Vakanties

Gratis programma bel:
073-131491 of 04103-4500.

Overijssel
Te hüür riant VAKANTIE-1
HUIS aan het meer in N.W.
Overijssel, mcl. boot, voor
week, weekend of midweek
S 05228-1528. (Bezet van 23
nov. '94 tot 2 jan.'95)

Zeilen/Boten
Te k. Shetland BOOT I. 5.35
m, met trailer, pr. ’4.800,-,
inruil auto/motor mogelijk
Tel. 046-749335.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massa-
geped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-66561.

' ■■■■■■'■■-■■■ mn ■■■—■■nul il

Diversen
Verwijderen van

Tatouages
zonder littekens. Lasercen-

trum Heerlen. Op de Nobel 9
(tijdelijk Nobelstr. 25).

Tel. 045-741997.
Is VEILIGHEID te koop? Ja-
zeker! Uw winkel/woning
compl. beveiligd mcl. meld-
kamer Uneto nu ’1.395,-.
Wij drukken elke offerte.
Landel. 24 uur service. 06-
-53172874.
Te k. K.GOAL ’50,-; 3-dlg.
schommelr. (opkn.) ’50,-; 2
beige badk.kasten ’25,- p.
st.; witte kast br. 50 cm.

’ 25,-; kinderwerkb. Fisher
Pr. ’ 50,-. 045-753127.
Te koop 2-persoons OP-
KLAPBED; behandelstoel
voor schoonheidsspecialiste,
i.z.g.st. Tel. 045-753116.
Te k. GASHAARD, gas-
kachelkeuk., zonnescherm
m. knikarm (4 m. br. en 2.5
m. uitval.) Honderen 4x1.65
br. m. 2 deuren, alu. hon-
denkooi, ladder 2xB treden
alu. Tel. 045-272551.
Te k. stereo Hi-fi midi set
met cd-speler en boxen m.
Hitachi ’350,-, tevens 5 su-
per NINTENDO spellen
’5O,- per stuk. Na 15.00
045-327247.
Te koop witte aluminium
PARASOL, 4.00x4.00 mtr,
met geel doek en speciale
voet; 5 è 6 persoons bubbel-
bad voor binnen en/of buiten
(iets aparts); snelkoeler tap-
installatie mcl. koolzuurfles
en aansluitingen; bar-lek-
blad met tapkraan en spoel-
bak, 6 barkrukken, 2 tafels
en stoelen, div. acces.; huis
video-intercom, 3 stations
met beeldscherm 1 voor-
deur-combinatie belcamera;
stoppenbiljart compleet met
keu's en acces.; hobby lint-
zaag; verplaatsbare kluis
met sleutel en cijfer-comb.;
Philips geluidsboxen 2x 70
watt L58387; Philips stereo
installatie mcl. CD-speler,
dubbel cassettedeck; beton-
nen tuinstel (eventueel te
combineren met parasol); 3
mooi afgewerkte tuinbloem-
bakken 2.00x0.5x0.5 mtr.
Telef. 04407-3085.
Te k. 6 Mechelse eetkamer-
stoelen ’ 500,-, fietsdrager
voor 3 fietsen ’225,-, pla-
vuizen SALONTAFEL ’75,-,
woonkamerlamp ’75,-, 2 x
1-pers. wit dekbed, ’5O,- p.
stuk, alles in absolute goede
staat. 045-727989.
Te koop kleine SPULLEN.
Tel. 045-314344.
Te koop FLIPPERKAST
"Dolly Parton". Tel: 045-
-464926.

Carnaval
Ontwerp en uitvoering van
EXCLUSIEVE maatkleding.
Voor Carnavalsgroepen,
Prinsen, Raden van Elf en
Tanzmariechen. Voor avond-
gala- en theaterkleding. Uit-
voering ook naar eigen ont-
werp. Lumen Enterprises
telef. 04405-3985.

Mode Totaal
Te k. BRUIDSJURK, zeer
apart, maat 36, gebroken wit
met sluier, g? 045-414916.
Te koop witte BRUIDSJURK
mt. 40-42, ’700,-. Tel.
04492-2691.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

IS ALLES OKEE...?
Wil jemeer uit het leven ha-
len, dan jenu ervaart, dan is

Avatar
wellicht voor jou. Inl.: Licen-

ced Avatar MasterKitty
g045-223237.

ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.
Verkeersschool- en Chauf-
feursopleidingen CORDE-
WENER, start spoedcursus
ADR Tankwagen en Stuk-
goed 3 december 1994. Bel
voor info 043-646489.
Binnenkort start de opleiding
tot EXAMINATOR beroeps-
en verkeersopleidingen. Aan
deze exclusieve opleiding
kan slechts een selectief be-
perkt aantal cursisten deel-
nemen. Voor informatie en
studiegids kunt u bellen naar
De Kaderschool: 04998-
-99425 of 043-259550.
Autorijden uw leukste hobby?
Rijden met modernste simu-
lator ook? Lijkt ANTISLIP-
INSTRUCTEUR u een heel
fijn beroep? Haal dit diploma
dan in twee maanden! Bel
tot 21.00 u. De Kaderschool:
04998-99425/ 043-259550.
VERKEERSDOCENT is een
nieuw beroep met toekomst.
Wilt u voor de klas? Heeft u
al wat ervaring met lesgeven?
Haal dan het Kaderschooldi-
ploma! Vraag info en studie-
gids. Bel 04998-99425 of
043-259550.

TWVideo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide.g? 045-213879.

Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote sort. v.a.

’ 95,-. TV-occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Te koop nieuwe Philips VI-
DEORECORDER en Pio-
neer stereoset. Tev te huur
gevr. kamer in Valkenburg.
04405-2086 na 18.00 uur.

Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt.
Radio/TV FRANK BV, Bok-
str. 33 H'heide. S 045-213432.

Opleidingen
Ooit eraan gedacht om als zelfstandig visagist(e) te werken?

NewLine start regelmatig beroepsopleidingen
VISAGIE

Bel nu vrijblijvendvoor een gratis brochure. _? 046-524433. :
NLP: Hoe het altijd beter,

hoger en verder kan.
Een dag en een avond met gecertificeerd NLP-trainer

Emile Ratelband. Tijdens deze dag leert u
NeuroLinguïstisch Programmeren.

Een nieuwevaardigheid om sneller uw doelen te bereiken,
zowel persoonlijk als in zakelijk opzicht.

* verhoging vitaliteit en energie-niveau
* weten wat ik wil en hoe daarte komen

* flexibiliteit en creativiteit vergroten
* vekopen=helpen met kopen en kopen=gunnen

* communicatie naar de ander verduidelijken
* bruikbare handleidingom negatieve stemmingen om te

zetten in positieve
DATUM: dinsdag 13 decembervan 10.00 tot 0.30 uur

met afsluting van de Vuurloop
LOKATIE: Het MECC te Maastricht

PRIJS: ’ 495,- ex. BTW, mcl. lunch en boek "De Vuurloop"
Bel nu: 085-340204. Fax: 085-336535

Ratelband Instituut Nederland.
Postbus 282,6860 AG Oosterbeek.

Kunst en Antiek
Komt U eens vrijblijvend kij-
ken naar onze enorme col-
lectie ANTIEK 0.a.: kasten,
tafels, stoelen, klokken,
brons, koper, tin enz. Wim
Scheepers, Panheelderweg
28, Heel. Tel. 04747-1593.
ledere dag geopend.
In- en verkoop antieke
grammofoons en SPEEL-
DOZEN. Tel. 043-649494.
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-WONEN
en Ariadne vindt u bij Interart
Antiek Simpelveld. Irmstraat
64. Telef. 045-443161. Ei-
gen restauratie en logerij.
Maandag gesloten, donder-
dag koopavond.
Te k. antiek KLEINGOED uit
inboedel, a.s. zaterdag tus-
sen 14.00-19.00 uur Car-
teynstr. 7, Bunde.
De grootste keus en de
beste kwaliteit in antiek vindt
U alleen bij: WIJSHOFF
Antiques, Amstenradeweg 9,
Hoensbroek-Centrum. Tel.
045-211976. Geopend:
dond., vrijd., zat.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straat 45A, Nuth (in het cen-
trum t.o. kerk). S 045-243437.
Een begripvoor de regio!

(Huis)dieren
Te koop uit gedipl. KENNEL
pups van Maltezers, York-
shires, West Higland White-
terriërs, Poedels, Beagles
en keeshondjesaardhonden.
Met goede gar. regeling.
Lochterweg 8, Budel Schoot.
Telef.: 04958-91851. Ook
zondag open.
Te koop jonge blonde BOU-
VIERPUPS ingeënt en ont-
wormd. Tel. 04957-424.
ERKENDE Duitse Herder-
kennel biedt aan: 2 Duitse
Herders, 1 teefje 3 maanden,
reu 15 maanden. Tel. 045-
-321988 Qf425634.
Gratis af te halen HOND,
bastaard, 2/2 jr oud. Tele-
foon: 045-226990.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, vader Rico van Dhr.
H.R.ledema. 045-250210.
Te k. blonde BOUVIER-
PUPS, ingeënt en ontwormd.
Telefoon 04925-1342.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Te koop echte witte blonde Piccolo's in het Limburgs
BOUVIERPUPS, ouders Dagblad zijn groot in RE-
aanwezig. S 04130-65750. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huwelijksbureaus
Maak vrijbl. een afspraak
Ik vertel U graag, ook bij U thuis, hoe U via

MENS EN RELATIE een partner kunt vinden.
Meer dan 75% succes.

Heerlen e.0.: 045-726539 Mevr. Luchtman
Roermond e.0.: 04750-15534 Mevr. Nabarro

Maastricht e.0.: 043-210126 Mevr. Tuin
GRATIS BROCHURE: Pb. 5050,6401 GB Heerlen, Pb.
525,6040 AMRoermond. Pb. 2909,6201 NA Maastricht

Mens en relatie
Erkend AVR, een branchevereniging met vertrouwen van

het Ministerie van WVC!
*KerstreisLonden/bridge/wander

CUPIDO brengt u bij elkaar!
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
grootsterelatie-organisaties.

Radio e.d.
'. Stereoset ARISTONA pl.sp.

+ dubb. cass.deck + 3b.
j equal. + boxen, ’95,-. 045-

-' 461162.
f- 4-weg systeem BNS
i BOXEN 100 Watt, samen

’350,-. Inl. 045-715485.

Huwelijk/Kennismaking I
Betrouwbare, open, werkende, sportief geklede

Man (35 jaar/1.80 mtr.)
niet rokend, zoekt een rustige, eenvoudige, huiselijke maar
ook ondernemende en vriendelijke jonge vrouw. Ze ziet er
net als ikzelf goed verzorgd uit, heeft geen kinderen maar
wil wel kinderen krijgen. Ik houd van zwemmen, weekendje
weg, actieve vakanties, in huis klussen en het samen ge-
zellig maken thuis. Br.o.nr. B-06159, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610,6401 DC Heerlen.
Zoek(t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de CHRIS-
TELIJKE Korrespondentie
Klub. Voor info: Postbus 392,
2130AJ Hoofddorp.
HEER 53 jaar, financ. onafh.
met auto, zkt. dame v. vaste
rel. Br. Ifst. met foto en tel. Br.
o.nr. B-06143, L.D., Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
NICOLE (21), sportieve,
temperamentvolle, slanke
meid, donkere haren en
ogen (1.77 m.) zoekt spor-
tieve lieve vriend (22-30 jr).
Br. met foto a.u.b. o.nr. B-
-06145, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Let op! Gezellige OUD/
NIEUWJAARSBAL voor al-
leenstaanden. Te Beek.
Voor info. 046-522094.
MAN 65+, si. post. middelb.
niveau, I. 1.80 m, eigen huis
en auto z.k.m. aantr. vrouw
uit goed milieu voor vriend-
schap of evt. ser. rel. v.a. 55
jr. Br.o.nr. B-06149, Lim-
burgs Dagblad, Postb. 2610,
6401 DC Hrl.
HEER 70 jr., 1.72/80 m„ jon-
ger uitziend, zoekt een leuk,
pittig, modern vrouwtje. Br.o.
nr.B-06150, Limburgs Dag-
blad.Postbus 2610, 6401
DC Heerlen..
Aantrekkelijke Russische
DAMES v.a. 20 jr. z.k.m. se-
rieuze partner. Gratis foto-
brochure. Maak 'n vrijbl. af-
spr. 046-461648.
Welke invalide VROUW wil
nog sex, tuss. 25-55 jr.? Br.
o.nr. B-06151, LD., Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Nette WEDUWE, 67 jr. zkt.
vriendschap met eenvou-
dige heer. Houdt v. natuur,
huislijkh., br. liefst m. foto,
op crew. ret. Br.o.nr.
B-06152, LD.,Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
MAN zkt. Russin/Poolse,
vrijdenkende, zelfst. dame v.
huwelijk. Br.o.nr. B-06166, L
D. Postb. 2610,6401 DC Hrl.

Betrouwb., eerlijke, goeduit-
ziende heer 54 jr., zkt. ken-
nism. met gezellige, huiselij-
ke, lieve eerlijke DAME, leeft.
45-55 jr. om samen een eer-
lijke vriendschap evt. voor
vaste relatie op te bouwen.
8r.0.nr.8-06155, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Goeduitziende zakenman,
ongehuwd, middelb. leeft,
zkt. jonge VROUW tussen
35-40 jr. met 1 of 2 kind. v.
een serieuze rel. Br.o.nr. B-
-06158, Limb. Dagbl., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
MAN, ongebonden i.b.v.
kampeerauto, veel vrije tijd
en rugzak zkt. leuke reisge-
note cq. wandelvriendin. Inl.:
06-52989322 of Postbus
1460, 62018LMaastricht.
Bestaat er nog een lief,
slank, mooi, niet-rokend
MEISJE, die verlangt naar 'n
relatie met een sportief
goeduitziende 24 jr. jongen.
Br.m.foto.o.nr. B-06165,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Mod. pittige j. vr. 38 jr. z.k.m.
eerlijke betrouwb. roman-
tische MAN. Br.m.foto.o.e.
retour.o.nr. B-06168, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Baby en Kleuter
Te koop donkerblauwe KIN-
DERWAGEN, 1 jaar oud, als
nieuw, compleet, ’ 450,-.
Telef. 045-255774.
Te k. Teutonia 3 in 1 combi
KINDERWAGEN blauw/wit
gestr., ’250,-; Maxy-Cosy
merk Storchenmühle, ’ 50,-.
Telef. 045-726495.
Te koop KINDERWAGEN,
box, linnengoed, Bebe Jou-
artikelen etc. 04492-5182.

Verzamelingen
POSTZEGELS te koop,
postfris, vanaf '79, pi. PTT-
mapjes en 1e dag-envelop-
pen. Tel. 04406-13189.

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.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk. Bel dan S 045-
-227028.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.<
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.

nu. mnijimw.- .in; i i——-—■—■

Computers
CD-ROM Stunt!! Mad Dog
McCree 2, The Lost Gold
’59,-; CD-Rom's al vanaf

’ 7,95!! CompTEC, Akerstr.
Nrd. 188 (t.o. Gamma)
Hoensbroek. 045-231897.
DISKETTES. 3,5 DD ’0,50
p/st. 5,25 HD ’0,25 p/st.
5,25 DD ’0,15 p/st. Voor ml.
045-327421.
WERELDPRIMEUR bij
CompTEC: WIZZ-Quiz, Tri-
viant-achtig spel met 1600
vragen met beeld en geluid,
besturingsknoppen voor 4
spelers, Nederlands, Cflt
rom ’199,- mcl. BTW. Gfift
ROM's al vanaf ’7,95 H
CompTEC, Akerstr. Nr|r
188 (t.o. Gamma) Hoerts-
broek. g045-231897.
Te koop: 3865X40 / 486DX2.
Tel. 045-424378.
Te koop 386 DX met 106 HD,
’1.100,-. Telefoon: 045-
-216554.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op,
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

t/oactiw is zeven, " o
CjjnSlaapkamer-isop debeyane
/pond, wantJoachim heefteen KINDERPOSTZEGELS
rofetoel. Naar schooft*zo, dat
aaatéest. Hijheeft weftien mendjes. Ze <paan twainaar
de speeütwn. maardanzonder (loachim. k/antz/ïnrotstoet
t-iidt niet inhet'mulle zand. unop de schommelen de
füimreiien ion hjj toch niet.
De Stichting Kinderpostzegels Nederland betaalt
mee aan speeltuinenwaarin gehandicapteen niet-
gehandicapte kinderen samen kunnen spelen.

I JL ||_-&___Pm smeets
(:_!■--) ')s en '8e officiële

Mercedes-Benz-dealer
voor Zuid-Limburg

W(H)MB 190E1.8 9-'9O
<G)MB 190El.Baut. 7--90
(M)MBl90E1.8 8-92
(OMBI9OE 3-'9l
(Hl MB 190Eaul. 8-92

m _\ (G) MB 190D2-'9l
(G)MBI9üD 3-'9l
(H)C 180Esprit 9-93■ (H)C 180Eleganee 10-'_TfTj __\__^ £ (H)MB2OOD --'*~'{

-2 mmmh ii (M)MB2SOD I-Ij
-ö = (OMB3OOD 4-'l_,|.

(G) MB 200 "■' 2-'9O
Q _m 2 (G) MB 200Eaut. 8-90
u, I (GIMB2OOE 7-91
§5 2 (H)MB23OE 7-°9O

i 3 __mm_ fe (G) MB 260SE l-'BB
"2 _M L (G) Audi 100 2-93
5 ■ IE- (H)BMWSIBi l-'9O

§S (M) Ford Mondeo 4-93

■ (G) Peugeot 205 XS 1-89
(G) Peugeot 205 GTi 12-92

_^ (G) Peugeot 605 SLi l-'92
(G) Toyota Camry GL 3-92

(H) Heerlen, Wijngaardsweg 55
lel. 045-754575

(M) Maastricht. Akereteetweg IC
tel. 043-4132(10

(G) Geleen, Rijksweg-N. 125
tel. 044-757575 ram

V -—— ! : \ensnj2i_^-~ ; : :j8e1045-719966 Piccolo's voor méérresultaat 8e1045-719966 #
ïi_ Personeel Kontakten/Klubs

goedlopende
i>Ateei^vraa9,ne^telic S',n,ern mogelijk.E.n va. 15.00 uur: telef.

raa 'euke damesi n9^ v°or nieuw Privé-=^233o96.Oon^ "—T
b "' Garantie p.wk.
iM^t- nog 3 DAMES.(s^° uur 045-416143.

Dringend leuke dames ge-
vraagd voor nieuw te

openenPrivéclub.
g 045-233096

Postorders
Uitgekeken op uw "oude" vi-
deo's. Ruil ze om via onze
unieke club. Voorkeur aan-
geven, per band ’l5,- 2 st.

’ 25,-. Cheque bijsluiten.
EVA Erotische video-
verzendclub, Postbus 3078,
6401 DN Heerlen.

s^ Kontakten/Klubs

Privé Yvonne
n/r\?'e dingen moeten niet altijd duur zijn. Maar niet bij
1 j;"NNE. Deze week iets SPECIAALS v. ’ 125,- 2 halen, ,
teafa'6n' °°k lesD- Keuze uit 9 mooie sexy meisjes. Strip-

JSe + vibratorshow v. ’ 100,-, SM ’ 150,-. Intiem + Frans
v~^/jO,-. 7 Dgn. geop.Bel verderv. info 045-425100.

Sacha's Escort
°45-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUBEDEN

Holzstr. 103, Kerkrade.
Paren en alleenstaanden Club

Villa Liberta
°ensdag, vrijdag en zaterdag v.a. 21.00 uur. Sauna,

Vv n bubbelbad, shows, warm/koud buffet.
£en vrijd. tolerante paren voor 21.30 u. gratis entree.f .ac en laatste zaterdag v.d. maand NUDISTENBAL

"^ügaseikerweg 24, Susteren. Bandinfo 04499-4928.

Porky's Pretpark I en II
045-228481 S 04499-5500.

p-^_ Leuke meisjes gevraagd.

Dolce Vita
I VgJedenavond gaatDolce Vita open vanaf 21.00 uur.

'rassend in Chippengirls-stijl. Tot ziens in Dolce Vita,
K^Jjjjksweg 15,Roermond. Tel. 04750-30746.

„'S ZATERDAGS
U EENS BIJ LYDIA KOMEN !! 046-749662.

yieuw escort

lidnight
.045-429291.

fnuela Escort
£v °4s-418886.

6,1smeisjes gevraagd.

Gez. j.vr. tot 35
v. gratis overn. klanten

Adam. Goede verdienste.
Reakt. m. f. naar: Postbus
2061, 8203 AB Lelystad.

Betty, volslank
is er...! 046-749662.

Privé llona
Deze week SPECIALE
prijzen, a 045-708903.

ClubYum-Yum
ma-vr van 10.00-24.00 uur
weekend 14.00-03.00 uur

Oranjestr. 30 A, Hoensbroek.
S 045-232806.
Tevens escort

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-

opendvan 20.00-05.00 uur.
Ook heren voor dames.

Club La Bellle
Leuke meisjes verwachten u.
Met Yvon, Angi,Karin, Wera,
Meggi, Regina, Janine. Elke
dag geop. van 20.00-05.00.

Alle creditcards geacc.
Graverstr. 13Kerkrade-W.
045-416143. Meisjes gevr.

Surprise Escort
SM & Boys 045-275900.

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

Aladdin
Privé en escort. Woensdag
trio-dag. Van maandag t/m
zaterdag v. 13 t/m 23 uur.
Tevens ass. gevr. met ga-
rantieloon. g? 045-227692.

Elisa Privé.
Wij nemen alle tijd voor jou!
Kom eens langs en overtuig

jezelf.S 043-436667.

Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!!

Profiteer ervan 045-423608

’ 50,- all-in
Boys 2 Men Escort

voor heren/dames/paren
046-584087.
tev. nieuwe boys gevr.

06-lij

Anonieme
sexafspraakjes inLimburg.
06-320.330.79 (75 cpm).

Boys 2 Men Escort
Ricky 18, Orlandol9

*** NIEUW***
Jasonl9, Marco 20

(046)- 584087
Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
B 046-752333.

Escort all-in
0 045-326191

ma t/m vrij v.a. 14.00uur
zat. en zond.

_v.a.20.00 uur
Gastvr. José

en de meisjes ontvangen u
graag in Privé 68.
Tel. 045-416126.

Rijpere mannen
voor 60 gld. doen Mendy en
Michelle kussen, knuffelen +

+ + voor een gezelligeen
geruime tijd. Film en drankje

GRATIS. Bel v. info 045--Tot straks.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Boys Escort
06529-85319

Boys voor heren.

Privé
Jacquelinevan 10-18 uur.

045-714707.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressenen nummers
van vrouwen.

®046-752333.

jnen

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

Homo-kontakt
direkt apart met een hete
knul uitLimburg!! Bel nu

06-9614 (nu 50 cpm).
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm).

Heerlijk
discreet, direkt apart met

hete vrouwen uitLimburg!!
06-320.322.11 (75 cpm).

Praat nu
zelf de heetste vrouwen
jouw(hotel)bed in! Bel nu

06-9664 (100 cpm).

Gratis
sexgesprekvoor vrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm).
Privé telefoonnrs van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

06-9502
Homosex voor 2

(’l,-p.m.)
JackOff 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
Jongenssex325.19
Gay Super329.16

Transsexueel 321.36

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
’l.-pm

BLIND DATE via de telefoon.
Afspraakjes met leuke
meiden, bel 75 cpm.

06-95.95.
HOMOKONTAKTEN

Zoek je 'n lekkere
hete jongen?

Gaydating
06-95.18 (75 cpm).

Zoek jeRIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

cieel) bel: 1 gpm

06-350.266.53.
Rijpe vrouwen willen

sexkontakt
(niet commercieel) 75 cpm.

06-9890
Rijpe vrouwen zoeken

jongensvoor een slippertje.
06-9760

75 cpm. AKTIEÜ!

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

06-98.77.
NIEUW! Sexdoorschakellijn:

Vrouwen willen DIREKT
SEX. Bel nu 75 cpm
06-9.750

VOLRIJPE vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieel. 75 cpm.
06-9656.

1 gpm. Mag zij ook meedoen?
vroeg ze aan haarvriend. Ze

weet nog niet wat een
nummertje is

06-340.340.21
1 gpm. Met 2 jongensin 't
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20
Erv. vrouwen

40 jaar,zoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm).
Eenzame hete vrouwen

zoeken anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm).

1 gpm. Kom maar met je
hand onder m'n BH, zeize
tegen de knul v. haar vrien-

din. En heb jedit wel'ns
gezien? Toen trokze haar

SLIPJE UIT.
06-340.350.60

100% WildLive Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

Hete Sex
Ik werd van allekanten
gepakt, wil jeweten hoe

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

320.320.20.
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

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9596
Sex direct06-9519

Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Doorschakelsex
Luister naar heteoproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haarhuis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm).

1 gpm. Hoi, ik ben Tanja, net
18, ik zit LIVE achter m'n
eigen 06-lijntje. Moet ik al
m'n haartjes afscheren?

06-340.350.75
Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm)

1 gpm. Sla dieSTOUTE
meid van mij maar 'ns flink

op dr achterste, zei ze tegen
de buurman.

06-340.340.55
Sadistische sex

met jongevrouwen
06-340.340.90

(1,-P-m.)
Waarwacht jeop? Gewillige

meid zoekt hete

SEX-afspraak
06-9517 (75 cpm)

Doma SM
kontaktlijn voor een per-

soonl., discrete en snelleaf-
spr. 06-350.202.60 /1 gpm
Oh, tennismaatje? Moet ik
echt bloot met jeonderde
douche om m'n "greep" te

verbeteren? 1 gpm.

06-340.340.15
BEESTEN

MET 'T VROUWTJE. 1 gpm.

06-320.327.26
Extreem? 9821!

beestachtig live
1 g.p.m. 06-9821.

Doorschakelsex
Live in de huiskamer bij de
lekkerste vrouwen en tie-

ners (18 jr). Ze zitten thuis te
wachten tot jij belt. Ze willen
privé 'n sexgesprek met jou!

Niemand luistert mee!
24 u.p.dg. 1 g.p.m.

06-97.79.
Dames geven hun adres

en telefoonnummer
06-96.85

24u/p.d. 100 cpm.

Privé
doorschakelen. Naar dames
THUIS door het hele land

06-96.88
24 uur p/d. lOOc.p.m.

Direct contact
metDAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Sex v. achteren
GRIEKS!! Bel Marcha 1 gpm

06-9618
black ladies live
Boven op je...al dat vlees...

of Grieks_ 1 gpm. 06-320.323.46

Taboe...
Beestachtige Bepü!

1 gpm. 06-320.327.97

Kosteloos!
Hete vrouwtjes willen zo af
en toe 'n Amateur Prosti zijn

en zoeken duskosteloze
Sex!

320.320.90
06/1 gpm.

125 telefoonnummers

Postcodedatingü
Sexen serieuzerelaties ook

in jouwbuurt! Luister of
plaats zelf een oproep!

06-340.320.50 (50ct phm).

Sexen via
De P'Code?

; Toets jepostcode in en
hoor ofer in jouw buurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm).

Vrouwen van 35 jaaren
ouder willen

Direkt sex
Bel ze zelf thuis op via

06-9604 (75 cpm).

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 75 cpm.

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 (75 cpm).

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

SM voor 2
snelle SM-kontaktenü

06-320.329.99 (75 cpm).

Homokontakten
Zoek je'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

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

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door.Bel 06-

-9755 (100 cpm).
Het 1e NUMMER van
Nederland! 100 cpm

Eroti-call
Geniet ervan!!

06-320.320.691 gpm

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM-Kontakt |
voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm).

Privé
tel.nummers van hete vrou-

wen thuis! (75 cpm) 06-9605. %
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