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Oproep aan onze lezers
jnnert u zich Kerstmisr*4 nog? De redactie van
Limburgs Dagblad is zeer

'nteresseerd in uw ervarin-I uit die tijd.
f' vragen u om uw beleve-|sen uit die gedenkwaardi-: Periode - kort - op schrift

en vóór 1 decem-
f aan ons toe te sturen.
f interessantste brievenf geplaatst in ons
Pjummer, dat op zater-[9 24 decemberverschijnt,
runt de brieven met uw
rOpnlijke verhalen sturen
r Redactie Limburgs Dag-La> Kerstnummer, PostbusF°. 6401 DP Heerlen.

het weer

EN TOE REGEN
l^ist en laaghangende be-

e «ing trekken geleidelijk in
I. °chtend op. Hieruit kan. öog wat motregen vallen,

jde rest van de dag blijftgewolkt. De wind is eerst
«L* en veranderlijk, maar
..geleidelijk toenemen naar

t? uit een zuidoostelijke
ltlS- De temperatuur be-

i! Vandaag 10 graden. Ooklag is het zwaar bewolkt
i geleidelijk vanuit het wes-

I ?f en toe regen. De wind
ij dan naar het zuidwesten
2s matig. Met deze aanvoer
■* de temperatuur op naar

In de nacht daalt
i e>»iperatuur tot circa 7 gra-
j verdere informatie"fende het weer in Lim-kunt u bellen 06-9775.

Conflict
Navo-functionarissen zeiden vrij-
dag in Brussel dat er officieel van
een conflict tussen de VS en de Eu-
ropese partners geen sprake is. Ze
probeerden de gevolgen van het
Amerikaanse besluit te bagatellise-
ren. Als de Amerikaanse marine op
de Adriatische Zee schepen met wa-
pens doorlaat, aldus Navo-kringen,
kunnen Europese fregatten nog al-
tijd het gat dichten. Ook werd erop
gewezen dat de meeste wapens voor
de moslims per vliegtuig via Zagreb
worden aangevoerd.VANDAAG:

>AAG:°P: 07.54 onder: 16.50
14.23 onder: 01.37'*OEN:

°P: 07.55 onder: 16.48
11 op: 14.44 onder: 02.44

'Zeker helft sportduiven
in Limburg gedrogeerd'

DOOR EMILE HOLLMAN

HEERLEN - Dierenartsen zeggen
dat in Limburg zeker de helft van
de duiven bij grote wedstrijden se-
rieus wordt gedrogeerd. Het gaat
vooral om zogeheten cortisonen die
in bepaalde oogdruppels zitten.
Door veelvuldig te druppelen,
wordt de rui bij jonge duiven ge-
remd en vliegen ze dus harder.
Maar ook anti-biötica en anabolen
zouden tot de apotheek van menig
melker behoren. Veel van die pro-
dukten zijn gemakkelijk verkrijg-

baar in Duitsland en vooral in Bel-
gië, zoals het sterke cortison-deri-
vaat triancyncolon dat de levens-
duur van een duif beperkt tothooguit een jaar.
Ingewijden wijzen erop dat vooralmalafide of onwetende duivenpie-
ten die niets te verliezen hebben,
met deze middelen experimenteren.
Kostbare duiven zouden slechts
sporadisch gedrogeerd worden. Bij
vluchten van langere afstand zou
doping niet werken.
Dierenarts J. Wiertz in Geleen schathet aantal gedrogeerde duiven bijwedstrijden op tachtig procent. Zijn

collega T. Ramakers in Kerkrade
zegt dat bij grote vluchten zeker de
helft van de vogels serieus gedro-
geerd zijn.
Een anonieme melker schat het ge-
drogeerde aantal zelfs op 95 pro-
cent. Volgens Wiertz is het welzijn
van de dieren in het geding. Zijn
collega Ramakers vindt doping ac-
ceptabel, mits sporadisch toegepast.
Onlangs werd in het Belgische Gent
voor het eerst een dopingcontrole
uitgevoerd: van de vijftien manden
met duiven bleken er veertien ge-
drogeerd. Nu wil ook de Nederland-
se Postduivenliefhebbers Organisa-
tie (NPO) dopingcontroles gaan
invoeren om concurrentievervalsing
tegen te gaan.

Zie verder pagina 27

" Sommige duiven zijn
klein chemisch afval

Patrouillevliegtuigen en schepen teruggetrokken van kust ex-Joegoslavië

VSstaken toezicht op wapenembargo
Van onze redactie buitenland

WASHINGTON - De Ameri-
kaanse marine doet vanaf
vanochtend niet meer mee aan
het toezicht op de handhaving
van het wapenembargo tegen
Bosnië en Kroatië. President
Clinton heeft de drie Ameri-
kaanse oorlogsschepen en en-
kele Orion-patrouillevliegtui-
gen opdracht gegeven zich uit
het gebied voor de Dalmati-
sche kust terug te trekken.
Ook zullen de Amerikaanse
inlichtingendiensten niet lan-
ger informatie uitwisselen met
de bondgenoten.
Clinton, een Democraat, heeft deze
beslissing genomen onder zware
druk van het Congres, dat nu door
Republikeinen wordt beheerst. Het
besluit wordt echter ook door veel
Democraten gesteund. Het Ameri-
kaanse parlement is niet langer be-
reid geld te fourneren voor de
Amerikaanse operaties op en boven
deAdriatische Zee zolang deBosni-
sche Serviërs blijven weigeren het
jnternationalevredesplan te accep-
teren. De laatsten zouden daarbij
grote delen van door hen veroverd
gebied moeten opgeven.
De VS dringen al langer aan op op-
heffing van het wapenembargo,
maar vinden steeds Frankrijk, En-
geland en Rusland (net als de VS
permanente leden van de Veilig-
heidsraad) op hun weg. Een door de
VS ingediende ontwerp-resolutie
ligt sinds begin september te wach-
ten op behandeling in de Veilig-
heidsraad. De VS stellen voor het
embargo tegen de moslims binnen
een half jaar op te heffen als de
Bosnische Serviërs blijven weigeren
zich te schikken naar het vredes-
plan.
Clintons beslissing wordt hem in
Europa niet in dank afgenomen. De
Europese Navo-bondgenoten zijn
tegen opheffing van het embargo,
niet in de laatste plaats omdat ze
VN-soldaten in Bosnië-Hercegovina
hebben. De VS hebben geen grond-
troepen in dit gebied.
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Kabinet akkoord
met herverdeling
gemeentegelden

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het kabinet heeft gis-
teren het licht op groen gezet om
een wetsvoorstel voor te bereiden
voor een herverdeling van de ge-
meentefinanciën. Het voorstel komt
nagenoeg overeen met het advies
van de Raad voor de Gemeentefi-
nanciën.

Dat maakte minister-president Kok
gisteren bekend na afloop van het
kabinetsberaad. De ministers Zalm
van Financiën en Dijkstal van Bin-
nenlandse Zaken gaan wel nog met
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) en met het Inter-
provinciaal overleg (IPO) verdere
besprekingen voeren over de verde-
ling.
De gemeenten Maastricht en Heer-
len hebben grote bezwaren tegen
het voorstel. Een paar weken gele-
den deed een delegatie van beide
steden Den Haag aan om hun be-
zwaren verder toe te lichten.
Volgens berekeningen van de Raad
voor de Gemeentefinanciën zouden
de gemeente Maastricht en Heerlen
in het voorstel respectievelijk elf en
vijf miljoen gulden minder krijgen
uit het fonds. De berekening van
het Limburgs Instituut voor Be-
drijfs en Economisch Research (Li-
ber) komt echter uit op een verlies
van 26 miljoen gulden (Maastricht)
en 16 miljoen gulden (Heerlen). Bei-
de gemeenten verwachten bij invoe-
ring dat zij onder curatele van het
Rijk komen.
Van het voorstel wordt nu een con-
cept-wet gemaakt en vervolgens
voor advies naar onder andere de
Raad van State verzonden. Daarna
buigt de Tweede Kamer zich over
de zaak. De bedoeling is de nieuwe
wet per 1 januari 1997 in te voeren.
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" Navo-lidstaten bezorgd
over besluitVS

(ADVERTENTIE)

% KOMMER ïl-jj.
Een begrip in SAAB in Zuid-Limburg
HEERLERBAAN 66 HEERLEN TELEFOON 045-428840

# Het prinsepaar Frank
Deguelle en Uschi Dries-
sen van de carnavalsver-
eniging De Molmuus in
Klimmen is gisteren op
een bijzondere wijze in
het huwelijksbootje ge-
stapt. Het jonge paar
zwaaide het afgelopen
carnavalsseizoen de nar-
renscepter in Klimmen
en vond het een leuk idee
om op de elfde van de
elfde elkaar het jawoord
te geven. Samen met de
Raad van Elf werd prins
Frank I en prinses Uschi
met de grote Molmuus-
vaarder, de oude Blauw
Sjuut, in Klimmen opge-
haald om vervolgens in
het gemeentehuis van
Nuth, de woonplaats van
de bruid, in de echt te
worden verbonden. Aan-
sluitend vond in de Bavo-,
kerk van Nuth de kerke- 1
lijke plechtigheid plaats.
In bijna alle gemeenten
in de regio ging gisteren
volgens de traditie het
carnavalsseizoen van
start.

Foto: FRANSRADE

(ADVERTENTIE)

WEETU WATHETPROBLEEMIS
IN RESTAURANT „GELEENHOF"?
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kunst

Grote expositie in Mauritshuis van Den Haag

Het schots en scheve
land van Paulus Potter

DOOR ERIC BOS

De 'Stier' van Potter is niet
voor niets beroemd geworden.
Het blijft temidden van de an-
dere schilderijen op de ten-
toonstelling in het Maurits-
huis een van de mooiste,
monumentaalste werken van
Paulus Potter (1625-1654).
Het is dus heel begrijpelijk dat
de 'Stier' de rest van het nog
tamelijk uitgebreide oeuvre
van de zo jong overleden Enk-
huizer schilder 'Pouwel' Pot-
ter in de schaduw stelde. Maar
er is nu wel geduchte concur-
rentie, al was het maar van het
werk dat afkomstig is van mu-
sea en verzamelingen in Mali-
bu, Boedapest, Washington en
Moskou. En zeker van de drie
topstukken die het Peters-
burgse museum Hermitage in
bruikleen heeft gegeven.

Wat altijd onmiddellijk opvalt aan
het werk van Potter zijn de merk-
waardige, onevenwichtige details.
Bekend is dat de koeienhoeder op
de 'Stier' (1647) onmogelijk verkort
is afgebeeld en dat het perspectief
niet helemaal klopt, zodat de totale
compositie een nogal verwrongen
indruk maakt. Datzelfde geldt voor
de stier op 'Twee koeien en een
stier' (1647). Of het vreemde per-
spectief van 'De Wolfshond' (1652)
uit de Hermitage - dat in 1985 op
de Hermitage-expositie in Museum
Boymans van Beuningen nog 'De
Kettinghond' heette. Maar de
wolfshond zelf, of de koeien uit

! 'Koeien op weg naar de weide'
(1647) maken duidelijk: hier is een
meesterschilder bezig geweest. De
vliegen op dehuid van de beroemde
'Stier' bijvoorbeeld zijn zo levens-
echt geschilderd dat je de neiging
krijgt ze weg te jagen.
Het oeuvre van Paulus Potter is een
wonderlijk samenraapsel van hoog-
staand Hollands Meesterschap en
een schilderkunde van het tweede
garnituur. Bij geen andere meester
zie je zulke wisselende resultaten,
alsof er twee Potters hebben geleefd
of dat er verschillende kunstenaars
aan één en hetzelfde doek of paneel
hebben gewerkt. Toch was Potter
voor zover bekend geen kunstenaar
als Rembrandt die een groepsate-
lier, een schilderwerkplaats runde
en een deel van de uitvoering aan
leerlingen overliet.
Paulus Potter heeft in zijn korte le-
ven een unieke plaats verworven
onder de Hollandse Meesters van de
Gouden Eeuw, al was het maar
vanwege zijn vele 'veeschilderijen.
Bij andere kunstenaars is vee de
stoffering van een 'Hollands land-
schap', bij Potter zijn ze onderwerp.
De titel "t Land van Paulus Potter'
slaat dan ook voornamelijk op
landschappen met boerderijen,
landlieden, boerenfamilies en een
forse veestapel die soms het karak-
ter hebben van een 'vroege school-
plaat' a la Jetses. Op 'Het boerenerf,
de pissende koe' (1649) staan alle
boerderijdieren keurig afgebeeld.
Alsof de maker wilde zeggen: 'Kijk,
zo ziet het landleven er in de 17de
eeuw uit.

'Het boerenerf' werd overigens in
opdracht van prinses Amalia van
Solms (de echtgenote van Frederik
Hendrik) geschilderdvoor boven de
schoorsteen van paleis Noordeinde
in Den Haag. Maar de prinses keur-
de het af vanwege de pissende koe,

een volgens biograaf Arnold Hou-
braken 'al te vuil voorwerp (...) voor
Hare Hoogheid, om dagelyks te be-
spiegelen.

# Het leven van de jager van Paulus Potter.

Horizon
Maar misschien beviel haar ook niet
het lawaaierige van dit paneel van
81 bij 115,5 cm, alsof het door Jan
Steen was geschilderd. Los van het
geklater van de pissende koe en het
geloei, geblaat, gemekker, gehinnik
en gekraai daaromheen, krijst

rechts op het tafereel ook nog eens
een kleuter die door een blaffende
hond wordt besprongen, terwijl een
oude boer met zijn hoed probeert de
hond weg te slaan. Hier lijkt Jan
Steen te worden geïmiteerd wat be-
treft het tumult, en Rembrandt
omdat deze in 1635 op een ets een
vergelijkbare situatie weergaf in
'De pannekoekenbakster'. Maar het
tumult speelt zich af tegen de gevel
van een boerderij met een opmerke-
lijk stadse entree en met een door-
kijkje dat afkomstig lijkt van een

schilderij van Pieter de Hoogh. Ze-
ker citeerde Paulus Potter, zoals
veel van zijn collega's, andermans
werk of thema's die overigens niet
zelden afkomstig waren uit emble-
mataboeken en moralistische ver-
handelingen over zeden en sociale
regels. Maar vooral citeerde Potter
op dit paneel (81 bij 115,5 cm) zijn-
eigen oeuvre. Alsof 'Het Boerenerf'
aan mogelijke opdrachtgevers
moest laten zien: 'Kijk, dit is mijn
stiel, elk onderdeel is apart te be-
stellen.

" Portret van Paulus Potter uit 1654.

Scheef
Het meest curieuze aan 'Het Boere-
nerf' is echter dat de horizon, en
parallel daaraan het voorplan, da-
nig scheef staat. In de begeleidende
catalogus van de Amerikaanse
kunsthistorica Amy Walsh en de
twee auteurs Ben Broos en Edwin
Buijsen wordt daar in de beschrij-
ving van het schilderij echter geen
aandacht aan besteed. Edwin Buij-
sen: „Misschien heeft Fotter met
een scheve horizon het tafereel wil-
len verlevendigen, ik zou het eigen-
lijk niet weten".
Van iemand die uit zijn huis niets
anders ziet dan lege vlakten en een
akelig polderrechte horizon - zoals
Potter uit zijn huis aan de Haagse
Dunne Bierkade 17 dat toen nog
aan de rand van de stad lag - ver-
wachten we niet dat hij de belang-
rijkste lijn in het landschapsgenre,
de horizonlijn, in de 17deeeuw voor
de 10l scheef laat lopen. Vooral niet
omdat het 't enige schilderij lijkt te
zijn waarop dat gebeurt. Geen an-
dere kunstenaar in de Gouden
Eeuw schildert het glorierijke Ne-
derland als een scheef bord waarop
alles - huizen, mensen en vee - de
Noordzee in dreigt te glijden.

De vraag is natuurlijk ook of het
boerenpolderlandschap met zijn vee

er echt zo uit heeft gezien als Potter
het heeft geschilderd. Sterker dan
bij veel andere landschapsschilders
uit de Gouden Eeuw, krijg je bij
Potter de indruk dat zijn land-
schappen er echt zo bijlagen. Niet
in de 'Stier', maar in veel andere
veeschilderijen heeft het land, zeker
op het voorplan en het middenplan,
iets authentieks, iets kleiachtigs,
iets modderigs. Maar op het achter-
plan, waar land en lucht elkaar ra-
ken, is een onwezenlijke wereld
zichtbaar, een vreemde lagergele-
gen leegte, uit de tijd van voor de
schepping.

Lichtval
Het oeuvre van Potter, de rake te-
keningen, de qua niveau sterk wis-
selvallige schilderijen en soms
vreemde voorstellingen - zoals 'Het
leven van de jager' (ca 1650) uit de
Hermitage, een soort geschilderd
stripverhaal - laten een gemengde
indruk achter. Maar er is één aspect
dat veel van zijn veestukken iets
bijzonders meegeeft en dat is de
lichtval. Potter suggereert dat hij in
de vroegste ochtenduren buiten zat
te schilderen, terwijl de laagstaande
zon het'vee in een even dramatisch
als poëtisch tegenlicht zette. Potter
zat uiteraard niet buiten, maar
voerde dat als een soort handels-
merk in zijn atelier in: heel mooi
strijklicht, waardoor het doodordi-
nairste koeieportret aan de aarde
ontstijgt en iets heel voornaams
krijgt. Daarin toont Potter zich een
ware meester.

't Land van Paulus Potter. Maurits-
huis, Den Haag, Open: di tm za
10-17 uur, zo 11-17 uur. T/m 5 fe-
bruari '95.
Catalogus: 'Paulus Potter, schilde-
rijen, tekeningen, etsen. (Uitg.
Waanders, Zwolle) 208 paperback f
45,00. Gebonden: f 65,00.

puzze

cryptogram

HORIZONTAAL: 5 Nagekeken en onderde duim gehouden(13); 8
Rijk in de ruimte (14); 9 Eerst uitzoeken hoe je af moet slaan (12);
10 Die ontsteking klinkt als een gegeven (3); 11 Snappen wat het
kan inhouden(8); 14Hetwerk van een telefonistbij een torpedo (10);
15 De middag komt in dat licht terug (4); 16 Die roos is niet rood(7);
18Laat je nietkisten door zon beestje (6); 19 Geen grote akte voor
dat zaakje (11); 21 Raad eens welke jongen smerig is? (6).

VERTIKAAL: 1 Discriminerende paren (13); 2Explosief snoepje(10);
3lnrelatie tot die gegevens (12); 4 Fantastisch, zon droom(6); 5 Tot
as verworden huis (11); 6 Luchtschip (14); 7 lemand die het nu niet
doet (5); 12Het beroep van sportleraar(10); 13 Zo, een arbeidsdes-
kündige (8); 17 De Duitse wereld kookt bijna (4); 20 Dat hoort niet,
die zeep (4).

kruiswoordraadsel
Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 vogel; 6 lekkernij; 12 rustig; 14 vr. munt; 15 tij-
delijk; 17 weefsel; 20 namiddag; 21 vaarwater; 23 Eur. land; 24
nap; 25 pi. in Algerije; 27 royaal; 28 rechter; 29 roofdier; 31 vaar-
tuig; 32 pi. in België; 33 stap; 35 vr. munt; 36 molensteen; 37 riv. in
België; 39 vat; 41 fout; 43 riv. in Fra.; 45 mnl. dier; 47 riv. in Fra.;
49 licht zuur; 50 myth. koning; 52 uurwerkdeel; 53 griezelig; 54 last-
brief; 56 zot; 57 Japans spel; 58 postrijder; 60 zangnoot; 61 rakelij-
zer; 62 miereneter; 64 delfstof; 65 bioscooprang.

VERTIKAAL: 1 zeeman; 2 godsdienst; 3 vis; 4 vis; 5 onderstebo-
ven; 7 oude maat; 8 muur; 9 vlaktemaat; 10 zangnoot; 11
knaagdier; 13 opening; 16 werpspel; 18 zangstuk; 19 gevechtswa-
gen; 20 ongaarne; 22 chocolaatje; 24 kamerheer; 26 op geen en-
kele plaats; 28 soort tas; 30 spelleiding; 32 pi. in Fra.; 34 duinvallei;
35zouteloos; 38 vulkaanprodukt; 40 vermakelijk; 42 snoepgoed; 44
oerbevolking van Japan; 45 balk; 46 onbegroeid; 48 draaikolk; 50
bloeiwijze; 51 stopgaren; 54 fraai; 55 ambtskleed; 58 stoot; 59
troefkaart; 61 per felicitatie; 63 laatstleden.

oplossing gisteren

HORIZONTAAL: 2 hoofdbureau; 12
a.k.; 14Adam; 14rand; 16co.; 17 ras;
19 en; 21 ma; 22 por; 23 aster; 25rel;
27 koord; 29 stel; 30 genie; 32 zero;
33 mak; 34remedie; 36 leb; 37 en; 38
aan 39 gul; 41 ca.; 42 jodium; 43
gevest; 44re; 45 Ali; 47 nek; 48 in; 50
abt; 52 smokkel; 55 fee; 56 arak; 58
eiken; 59 ruwe; 60 mulat; 62 rei; 63
griet; 64 hik; 65 er; 67 SO; 68 KRO;
69 on; 70 prul; 72 alom; 74 KO; 75
commissaris.

VERTIKAAL: 1 marasme; 3 cM
Oder; 5 fan; 6 dm; 7 Ur; 8 ra'
enak; 10 ad; 11 Cordoba; 13ka*
jebruin; 16 correctiewerk; 18 ste*
renet; 22 poel; 24 el; 25 rem; 2>
28 oz.; 30 geruime; 31 eigene^
rails; 35 euvel; 38 Ada; 40 LeK:
raamhor; 46 akker; 49 neetoofi
talk; 53 oir; 54 kei; 55 fuik; 57 k3
RR; 61 term; 63 goor; 66 rum; 67
70 Po; 71 li; 72 as; 73 mi.
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mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Vereer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen
Tolofoon:
Abonnementen 045-739881
Advertenties 045-739886
Algemeen 045-739911
Piccolo-advertenties 045-719966

Advertenties 045-739204
Algemeen 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN-AMRO Heerlen 57 75 35 935
Postbank 10 35100
Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 046-746868
Kerkrade 045-452932
Maastricht 043-254477
Roermond 04750-18484
Sittard 046-515577
Valkenburg 04406-15045
Abonnementsprijzen:
Bij voorbetaling te voldoen.Bij automatische betaling:

per maand ’ 29,00
per kwartaal ’ 86,90

Per acceptgiro:
per maand ’ 30,50
per kwartaal f 88,40

Losse nummers ’ 1,75
Bfr. 32

Alle orders worden afgesloten en
uitgevoerd overeenkomstig de Re-
gelenvoor het Advertentiewezen en
overeenkomstig deAlgemene Voor-
waarden van hetLimburgs Dagblad.

recept
Penne alla casa

300-400 gram penne, bucatini of andere Italiaanse
deegwaren, zout, 4 eetlepels olijfolie, 2 grote tenen
knoflook, 4 ansjovisfilets uit blik of potje, 2 eetle-
pels pijnpitten, 3 kleine blikjes (of 1 grote en 1
kleine) tomatenpuree.

Breng ruim water aan de kook voor de deegwaren.
Pel de tenen knoflook en snijd ze in dunne plakjes.
Voeg, zodra het water kookt, zout en de deegwaren
toe en kook deze beetgaar. Verwarm ondertussen
de olijfolie en fruit hierin op laag vuur de plakjes

ongeveer anderhalve minuut.
Snijd de ansjovis in stukjes, voeg ze tegelijk met de\
pijnpitten bij de knoflook en fruit alles al om'|
scheppend opnieuw anderhalve minuut.
Voeg de tomatenpuree toe en schenk hierbij alroei
rend (houten lepel) zoveel water tot een tomaten'!
saus van gewenste dikte ontstaat.
Laat de saus enkele minuten doorpruttelen el>|
kruid naar smaak met versgemalen peper en even'
tueel gedroogde tijm. Laat de beetgaar gekookt*
deegwaren in een zeef goed uitlekken en voeg 2e
aan de tomatensaus toe, schep alles dooreen ei>
verdeel de pasta over 4 borden.

de rechterde averechtse aap

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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BRUSSEL - Talloze Navo-lidstaten
laakten het Amerikaanse besluit
openlijk. De Britse minister van
Buitenlandse Zaken Hurd noemde
het „verontrustend," omdat het een
politiek betreft „die binnen de Na-
vo was overeengekomen." Hurd zei
te hopen dat er een oplossing wordt
gevonden „die de Navo bij elkaar
houdt." De Franse minister Juppé
zei „zeer bezorgd te zijn over deze
ontwikkeling."
Bij de Westeuropese Unie (WEU) in
Brussel, die ook op de Adriatische
Zee controleert, waarschuwde
scheidend secretaris-generaal Van
Eekelen voor tweedracht tussen de
VS en de Europese bondgenoten.
Van Eekelen zei ook te vrezen dat
het Amerikaanse besluit tot een
verheviging van de gevechten zal
leiden.
In Moskou wijdde de Doema (Twee-
de Kamer) een spoeddebat aan de
zaak. In een verklaring werd nader-
hand gesteld dat de beslissing van
Washington leidt tot chaos en wille-
keur binnen de internationale be-
trekkingen en een sterke verslechte-
ring in de Balkan-crisis.
De Nederlandse regering vindt het
Amerikaanse besluit jammer. „We
hadden het niet verwacht," reageer-
de minister Hans van Mierlo van
Buitenlands Zaken.

'Narrige' Kok maalt niet
om wrokkig boek van Ed

Van onze parlementaire
redactie

°EN HAAG - Volgens
oud-minister Ed van
Thijn is hij een „narrige"

die regelmatig geïr-
riteerd reageert, boos
Wordt en nijdig weg-
beent. Minister-presi-dent Wim Kok is echter
niet boos te krijgen op
2lJn partijgenoot, die
Vriend en vijand ongege-neerd heeft beschreven
ln zijn deze week ver-
schenen dagboek 'Retour
Oen Haag. „Als jeniet tekijk gezet wilt worden

moet je dit vak niet kie-
zen," zei Kok gisteren
tijdens de persconferen-
tie na de ministerraad.

Van Thijn citeert in het
dagboek uit de minister-
raden die hij als opvolger
van de overleden minis-
ter Dales meemaaktevan
januari tot eind mei. On-
bevangen beschrijft hij
hoe het kabinet Lubbers

111 in zijn nadagen maar
wat aanrommelde met
het landsbestuur. Kok
deed gisteren echter als-
of hij er niet warm of
koud van werd.
Dat Van Thijn uit de
school geklapt heeft is
natuurlijk niet netjes.
Het is zelfs strafbaar.
Ministers - ook als ze ex
zijn - mogen niet open-
baren wat er in de minis-

terraad is gezegd. Kok,
minister van Financiën
in het vorige kabinet,
heeft echter geen zin er
nu „in formele zin een
nummer van te maken."

Uit het boek van Van
Thijn stijgt het beeld op
van een kabinet dat re-
geert als een kip zonder
kop. Is dat niet schade-
lijk voor de politiek?

Nee, vindt Kok. Dat
moet de politiek kunnen
dragen. Corrigeren wil
Kok het boek niet, noch
aanvullen of recenseren.
Het is volgens hem „de
persoonlijk gekleurde vi-
sie" van Ed van Thijn.
Zeker is in elk geval dat
de premier er geen enke-
le behoefte aan heeft om
na afloopvan dit kabinet
weer zon boek met een
„hoog informatiegehal-
te" te lezen. „Ik heb af-
gesproken dat collega's
geen dagboeken schrij-
ven," zei hij glimla-
chend. Maar de onder-
toon klonk ijzig.

Plan voor drastische verandering aansprakelijkheid:

Schuldige moet schade
bij ongeluk snel betalen
-^onze parlementaire redactie

:^ HAAG - De Raad voor
Verkeersveiligheid vindt
een verkeersslachtoffer

twee maanden schade-s ttioet worden gesteld door
Alleen als het

Stoffer het ongeval duide-, zelf heeft veroorzaakt,cvangt hij niets.

Schrijft de Raad in een advies
,i ministers van Justitie en
i eer. Momenteel ontvangt eeneersslachtoffer alleen een' ver-

' |^g van de tegenpartij als diens
i 9- kan worden aangetoond.

*s een moeilijk en tijdrovend
Om dergelijke slepende«es te voorkomen, wil deRaad

ele stelsel van aansprakelijk-
lngrijpend veranderen. Hier-

' discussiëren overheiden verze-ars al jarenlang.

wetsbaar
C ü.n uit het voorstel is dat alle
tW-offers een schadevergoeding

" atigen van de tegenpartij, be-
V? diegenen die duidelijk zelf
p hebben aan het ongeval. De■ 'dvraag moet binnen een ter--1 Van twee maanden duidelijk

' Lukt dat niet, dan krijgen bei-
j\artijen een volledige schadever-
ljjng van eikaars verzekeraars.

dat in alle gevallen de
Sliel is beslist, aldus de Raad.

e^aad vindt dat dit systeem niet
i 1 moet gelden voor automobi-. s maar ook voor kwetsbare
I Pen ajs fietsers en voetgangers.

jJVJn automobilisten altijd ten
,i s'e voor de helft aansprakelijk.. .onderen - en dus hun ouders -
H

en aansprakelijk kunnen wor-
§esteld voor onveilig gedrag.

tof _
j een zwaarder accent te leggen

l e schuldvraag, meent de Raad
6"e verkeersveiligheid verbetert.
e erUand schuldig is aan een ver-
s moet zijn verzekeraar

nade betalen. De schuldige ziet
j °'gens zijn verzekeringspremie

Ju?..-' ser sPra^e is van twee
jL. igen, zien beide partijen hun
ij^e omhoog gaan.

anpassen
<; t at te realiseren moeten de ver-
ri-tf aars et D°nus-malussysteem
,lt.fSen" *n een eerste reactie
rtt et Verbond van Verzekeraars
jj enthousiast te zijn over het
g stel. Het verbond heeft er wei-
l in dat de veiligheid

(j t verkeer toeneemt. „Wij den-
a-} dat deze variant de oplos-

s>" aldus een woordvoerster.
_.

Twijfels over struenDutchbat naar oorlogszone
W HAAG - De Nederlandse re-L? maakt zich zorgen over deL lende oorlog rond de moslim-
L, ve Bihac, nu de Bosnisch-Ser-
Fieri e*der Karadzic heeft ge-
Rp et É.eDied te veroveren.
L Week besloten kabinet enl^e Kamer 180 Nederlandse

men over te Plaatsen vana naar Bihac. Zowel premier
ju als minister Van Mierlo van
t .^landse Zaken sluiten niet uit
J^t voornemen wordt terugge-

ef, *■* als het gevaar nog verder
6emt.

.^."N-hoofdkwartier in Zagreb
lh. Nederland gevraagd militai-
W^ sturen om de daar aanwezigeL t elmen uit Bangladesh te
L erken. Rond de enclave wordt
|V r gevochten sinds het Bosni-
ïQ Jegeringslegermet hulp van de

en een offensief is begonnen.
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'Meningen zijn al duidelijk gemaakt'

Kok ziet niets in
uitstel 'Borssele'

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Premier Kok ziet
niets in uitstel van het besluit over
het al dan niet langer openhouden
van de kerncentrale in Borssele.
Volgens de premier levert uitstel
niets op omdat de meningen al dui-
.delijk zijn. Vice-premier Dijkstal en
de fractiewoordvoerders van PvdA,
VVD en CDA zagen afgelopen week
uitstel nog als oplossing voor de po-
litieke problemen die gerezen zijn.
In de tussentijd kan dan gewerkt
worden aan een compromis.

De premier suggereerde gisteren
dat te snel is begonnen met de op-
knapbeurt van de kerncentrale, nog
voordat daarvoor een vergunning
was afgegeven. De premier heeft
het afgelopen voorjaar als plaats-
vervanger van minister van Econo-
mische Zaken Andriessen bena-
drukt dat de vergunning voor die
opknapbeurt niet automatisch ook
een langere openstelling van de
centrale inhield. „Er moest nadere
ruimte worden gelaten voor een
bredere afweging," aldusKok giste-
ren. Dat werd de beheerders van de

centrale nog eens gemeld in een
brief. Desondanks blijkt inmiddels
al voor zon 160 miljoen gulden in
de modernisering te zijn geïnves-
teerd. Dat is voor minister Wijers
(Economische Zaken) mede een ar-
gument geweest bij zijn stellingna-
me voor het openhouden van de
centrale. „We moeten wel constate-
ren dat de investeringspatronen al
op stoom lagen," aldus Kok, die er
overigens geen oordeel aan wilde
verbinden.

De premier wilde niet zeggen of hij
een eventueel negatieve beslissing
van de Tweede Kamer over het
openhouden van Borssele zal uit-
voeren. De vraag of hij de proble-
men niet had kunnen voorkomen
door de kwestie al te regelen in het
regeerakkoord noemde hij een theo-
retische. „Er was simpelweg geen
overeenstemming over te krijgen.
Dat is de reden dat Borssele bij de
formatiebesprekingen niet eens aan
de orde is geweest."

Stilzwijgen
Hoewel de partijen ook gisteren
weinig mededeelzaam waren
over de inhoudvan het akkoord,
zijn de hoofdlijnen wel bekend.
Centraal staan de bestrijding
van de werkloosheid en het te-
rugdringen van de rol van de
overheid, de 'slanke staat. Ver-
der hebben de partijen zich on-
dermeer verplicht tot het terug-

brengen van het overheidsbeslag
op de economie en de bestrijding
van de criminaliteit. Op het ge-
bied van het buitenlandsebeleid
blijft men op vertrouwde paden:
versterking en verdieping van de
EU, steun aan de Navo en inten-
sievere samenwerking met de
Oosteuropese buurstaten.

Over de samenstelling van het
kabinet bewaarde men gister-
avond het stilzwijgen. Pas na de
herverkiezing van Kohl zal deze
zaak aan de orde komen, maar
de oude-nieuwe kanselier heeft
zich al uitgesprokenvoor verjon-
ging van zijnregering en inkrim-
pingvan het aantal portefeuilles.

De belangrijkste posten blijven
echter zo goed als zeker in han-
den van dezelfde personen: Kohl

(kanselier), Waigel (Financiën)
en Kinkel (Buitenlandse Zaken).
De FDP had zich tijdens de for-
matiebesprekingen willen profi-
leren om het geschonden imago
wat op te poetsen, maar het ziet
er niet naar uit dat ze meer dan
bescheiden succesjes heeft ge-
scoord.

De liberalen wilden de zogehe-
ten solidariteitstoeslag, een be-
lasting om de wederopbouw van
het oosten te financieren, aan
een van te voren vast gestelde
termijn binden, maar haalden
bakzeil. Deze belastingverho-
ging van 7,5 procent gaat op 1
januari aanstaande voor onbe-
paalde tijd in. Wel zal elk jaar
worden bekeken of ze verlengd
en eventueel verlaagd kan wor-
den.

binnen/buitenland
Door zelfmoord-commando opfiets
Doden bij aanslag

Jihad in Gazastrook
Van onze redactie buitenland

TEL AVIV - Een Palestijnse zelf-
moord-commando op de fiets heeft
gistermiddag in de Gazastrook drie
Israëlischesoldaten gedood. Zes an-
dere soldaten en zes Palestijnen
raakten gewond. De Islamitische Ji-
had zegt de aanslag te hebben uit-
gevoerd als vergelding voor de dood
van één van haar leiders bij een
bomexplosie, vorige week. Na die
aanslag waarschuwde de Jihad de
Israëlische premier Jitschak Rabin
„de doodskisten voor een aantal
soldaten vast klaar te zetten."

De drie soldaten die gisteren om het
leven kwamen, stonden op wacht
bij een wegafzetting in de buurtvan
Netzarim, een Israëlische nederzet-
ting tien kilometer ten zuiden van
Gaza-stad. In de wegberm stond
een jeepmet vier ledenvan de para-
militaire grenspolitie en tien meter
verderop een patrouillewagen van
de gezamenlijke Israëlisch-Pales-
tijnse surveillancedienst.

De met explosieven omhangen fiet-
ser brachtzijn zware lading tot ont-
ploffing op het moment waarop hij
door de drie soldaten werd tegenge-
houden. De vier inzittenden van de
jeepraakten gewond. Twee van hen
zijn er ernstig aan toe. De leden van
de gezamenlijke Israëlisch-Pales-
tijnse patrouille raakten licht ge-
wond. Op het moment van de ex-
plosie stopte een auto met een
Palestijns gezin bij de wegversper-
ring. De vier inzittenden raakten
eveneens gewond.

De Islamitische Jihad heeft laten
weten dat de aanslag een vergelding
was voor de dood van Hani Abed,
één van haar leiders. Abed kwam
tien dagen geleden om het leven
toen een in zijn auto geplaatste bom
ontplofte. De Palestijnen menen dat
die aanslag het werk was van de Is-
raëlische veiligheidsdienst. Bij de
begrafenis van Abed werd PLO-
voorzitter Jasser Arafat belaagd en
uitgejouwd.
De Israëlische stafchef, luitenant-
generaal Ehud Barak, zei gisteren
dat er weinig valt te doen tegen ac-
ties van Palestijnen die hun eigen
leven op het spel zetten. „Maar wij
verwachten van het Palestijnse ge-
zag dat het ervoor zorgt dat die ac-
ties ophouden. Wij hebben de ver-
antwoordelijkheid in handen van
de Palestijnen gelegd en wij houden
het Palestijnse gezag verantwoor-
delijk voor wat hier is gebeurd."

Duitse kabinetsformatie afgerond
Van onze redactie buitenland

BONN - De drie Duitse rege-
ringspartijen CDU, CSU en FDP
hebben gisteren de onderhande-
lingen over de voortzetting van
hun coalitie afgerond. Na negen
onderhandelingsdagen, een na-
oorlogs record, zijn de partijen
het eens geworden over een ak-
koord, dat de basis moet worden
van het kabinetsbeleid voor de
komende vier jaar.

Het vijftig pagina's tellende pro-
gramma zal maandag door
bondskanselier Kohl (CDU) en
zijn collega-partijleiders Waigel
(CSU) en Kinkel (FDP) worden
gepresenteerd. Het komende
weekeinde zal gebruikt worden
voor 'verfijningen' van de tekst.

Dinsdagochtend staat vervol-
gens de herverkiezing van
bondskanselier Kohl op de agen-
da. Dat zou een spannende aan-
gelegenheid kunnen worden,
want de coalitie heeft na haar
nederlaag bij de bondsdagver-
kiezingen van 16 oktober nog
maar een meerderheid van 10 ze-
tels.

EUprotesteert tegen besluit Rusland

Aidstest verplicht
voor buitenlanders

Van onze redactie buitenland

MOSKOU - De Staatsdoema, de
Tweede Kamer van het Russische
parlement, heeft gisteren ingestemd
(281 voor, drie tegen) met een ver-
plichte aidstest voor buitenlanders
„die Rusland bezoeken als toerist,
student of om een andere reden."
Waarnemers betwijfelen sterk dat
de wet uitvoerbaar is.

Overigens is de wet er nog niet
door. De Senaat moet er nog over
stemmen en in laatste instantie

moet president Boris Jeltsin er zijn
handtekening onder zetten.
In Rusland wonen behoorlijk veel
buitenlanders. Als al deze honderd-
duizenden niet-Russen moeten wor-
den getest, raken de slecht geoutil-
leerde laboratoria hopeloos overbe-
last.
Een aidstest is verder verplicht voor
Russen die een bepaald beroep uit-
oefenen. De regering moet nog een
lijst opstellen van deze beroepen,
die vermoedelijk veelal in de medi-
sche en verzorgende sfeer vallen.
Een buitenlander die in Rusland
woont en niet aan een aidstest wil
meedoen, kan het land worden uit-
gezet. Als een buitenlander aan de
grens van Rusland een aidstest wei-
gert, mag hij het land niet in.
Het onderzoek naar aanwezigheid
van het HIV- of aidsvirus bij bui-
tenlanders moet worden gedaan
doorRussische artsen. Uitzonderin-
gen kunnen volgens de wet alleen
worden gemaakt voor burgers van
die landen, waarmee Rusland een
verdrag heeft over de erkenning van
medische attesten. Een buitenlan-
der moet dan wel een bewijs kun-
nen Overleggen.
Een Europese diplomaat in Moskou
zei te verwachten dat de lidstaten
van de Europese Unie gezamenlijk
zullen protesteren bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Moskou.

punt uit
Spoorwegen

De Nederlandse Spoorwegen
zijn gisteren een campagne ge-
start om nieuwe maatregelen
tegen agressie bekend te ma-
ken. De maatregelen worden 1
januari 1995 van kracht. Kern-
punt is het terugdringen van
het zwartrijden, omdat daar-
door de meeste conflicten ont-
staan. Vandaar de installatie
van 200 nieuwe betaalautoma-
ten, zodat er op elk station 24
uur per dag een kaartje ge-
kocht kan worden.

Alzheimer
Mensen die tien jaar of langer
onderwijs hebben gehad, lopen
vier keer zo weinig kans de
ziekte van Alzheimer te krijgen
als ongeletterden of mensen die
nauwelijks naar school zijn ge-
weest. Dat blijkt uit een studie
van het Canadese ministerie
van Gezondheidszorg.

Koppeling
De volledige koppeling tussen
lonen en uitkeringen kan wel-
licht alsnog in deze kabinets-
periode worden ingevoerd,
beweerde gisteren PvdA-
Kamerlid Van Zijl. Dat dekop-
peling in 1995 niet doorgaat,
staat voor Van Zijl wel vast.
„Maar daarmee is niet alles ge-
zegd over dekomende jaren."

Gambia
De militaire leiding in het
Westafrikaanse Gambia heeft
gisteren een staatsgreep van la-
ge officieren in de kiem ge-
smoord. Ten minste drie mili-
tairen zouden hierbij zijn
omgekomen. De hele nacht wa-
ren in de wijk Bakau, waar
kazernes liggen, schoten te ho-
ren. Gisterochtend was de si-
tuatie in de hoofdstad Banjul
weer normaal.

Borgtocht
De Amsterdamse pornokoning
Geerts is gistermiddag vrijge-
laten nadat een borgsom van
een miljoen gulden was be-
taald. Justitie arresteerde
Geerts verleden week tijdens
een grootscheepse actie van de
Fiod. De borgsom van één mil-
joen was de hoogste die ooit in
Nederland is vastgesteld.

Lang
Een 57-jarige alleenstaande
man uit Schiedam heeft een
maand lang dood in zijn huis
gelegen. De politie vond hem
nadat buren alarm hadden ge-
slagen. Ze vonden het vreemd
dat ze de man al een tijdje niet
hadden gezien.

Gratis
De HIV-vereniging en de expe-
rimentele aidskliniek Fight for
Life in Amsterdam gaan deko-
mende maanden gratis de aids-
remmer ddC verstrekken. Op
dit moment worden in ons land
ruim driehonderd patiënten
met ddC behandeld.

Berlusconi
De Italiaanse premier Silvio
Berlusconi wil dat de hoofdlij-
nen van zijn begroting onge-
schonden door het parlement
komen. Wijzen de parlements-
leden maandag onderdelen er-
van af, dan zal hij dat beschou-
wen als een motie van wan-
trouwen.

Pensioenen
Minister Zalm van Financiën
en staatssecretaris Linschoten
van Sociale Zaken willen laten
onderzoeken hoe de marktwer-
king in de pensioensector kan
worden verbeterd. Ook de ver-
plichting voor bedrijven om
deel te nemen aan bedrijfstak-
pensioenfondsen willen de be-
windslieden ter discussie stel-
len.
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Manuscript van 52 miljoen

Navo-lidstaten
bezorgd over
besluit VS

# Een 72 pagina's tellend in spiegelschrift geschreven
manuscript met tekeningen van Leonardo da Vinci is giste-
ren in New Vork op een veiling van Christie's verkocht voor
ruim 52 miljoen gulden. De 'Codex Hammer', door Leonardo
tussen 1506 en 1510 gemaakt, voorspelt ondermeer de uitvin-
ding van de onderzeeboot en de stoommachine. Het heet

Codex Hammer naar zijn vorige eigenaar, de inmiddels over-
leden Amerikaanse miljardair Hammer. Wie de nieuwe eige-
naar is geworden, is niet bekend. Het veilinghuis zei dat
de koper had verzocht anoniem te mogen blijven. Vanaf
1717 was het manuscript in handen van de graven van Lei-
eester; het heette dan ook CodexLeieester. Foto: REUTER

(ADVERTENTIE)
Japans - Chinees - Indisch
restaurant "De Kroon"
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Horeca personeel
j* restaurants

in in \| entree
HEERLEN, vraagt:

enthousiaste horecamedewerker
voor de bediening, leeftijd plm. 18-20 jaar(m/v).

Deze functie is zowel part-time als full-time mogelijk.
Telefonischereacties aan: 045-714344.

Diversen
Drie Autodealers geven samen een
Half miljoen gulden

aan korting weg.
Autoparc Occasionshow van woensdag 9 novembert/m

zondag 13november, (zondag van 10 tot 17 uur)
Meer dan 250 occasions onder een dak en nu met heel

veel korting tot ’ 3.500,- per occasion.
Autoparc Maastricht, Ford JosBogman,

BMW Keram, Toyota Petit.
Molensngl. Randwijck, wijk 29 langs autow. A2afslag AZM.

Stationcars
Omega 2.0iGL '88
Astral.6iClub'92

Kadett 1.6irood'9l
Passat I.Bi 8-cyl. gas '92
Passat2.oGTl6V'9o
Passat 1.6Diesel '92

Renault Nevada 1.7 GTS '88
Escort Clipper 1.4 '91
Citroen BK 1.6 TRi'BB
Escort 1.6Diesel '85

Astral.7GLDiesel'92
Astra 2.0iClub '92
Kadett 1.6 GL '90
Kadett 1.6 GT '89

Passat I.Bi rood '89
Passat I.Bi GTzwart '88
Passat 1.8 CL wit gas'92
Ren. Nevada 1.7GTS Inj.

'90
Siërra 1.8 CL groen '88
Mazda323GLXl.s'B7
Ren. 5 Expr. Bestel '89

VWPolo Fox '90
Autobedrijf

Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen. 045-
-416023. Gar., fin., inr.mog.

Honda Civic 1.51 GL auto-
maat, 3-drs., 1990; Citroen
KM 2.0i, 40.000 km., 1990;
Opel Kadett GSi 2.0 16 V, s-
drs., 1988; Audi 80 1800 E,
div. extra's, Tornadorood,
1990; Lancia Ypsalon 1050,
3-dr5.,1987; VW Kever 1300
Luxe, in prima staat, 1979;
Ford Escort XR3, 3-drs.,
1983; Ford Fiësta 1.1, 3-drs.,
1986; Honda Integra, 5-drs.,
1987; Honda Civic 1.5i, 4-
drs., Sedan, 1990; Merce-
des 230 E, div. extra's,
85.000 km., met ANWB rap-
port, 1988; Mazda 626
Hardtop, 1982; Opel Omega
2.0 GL, met stuurbekr.,
1990; Porsche 924 met tax.
rapp., 1979; Volvo 360 GLS,
5-drs., 2.0, 1985; Vauxhall
Cavalier HB, Manta, Manta,
1979, in nieuwst. Autobedrijf
HAVE, Industriestr 31, Sit-
tard, 046-5151Ó5. Auto's
zijn mcl. APK en bovagga-
rantiebewijs.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Fiësta XR2i
'91; VW Golf GTi 16V div.
extra's '87; Ford Escort RS
Turbo '87; VW Passat CL
Variant 18i autom. '86; Ford
Escort XR3i cabrio '84; Ford
Siërra XR4i '84; Opel Kadett
12S '86; Fiat Uno 60 S, s-
drs. '87; Volvo 340 diesel, s-drs. '87; Renault 11 GTD
'86; Mazda 626 coupé 2 0GLX '86; Citroen BK 14 RE s-bak '84; Renault 25 GTX 2.2i
'85; Ford Siërra 16L '84; Mit-
subishi Colt 1.2 GL '85; Citro-en BK 16 RS '84; Opel Ka-
dett 12S '83; Citroen Visa 17
RD 11-'B6; Peugeot 104 ZL
1e eig. '84; Peugeot 305 GL
'84; Toyota Corolla LB 1.3
DX '80; Opel Ascona 1.9 au-
tom. '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.
Honda 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 '86 '91. Au-
tobedrijf BODELIER. S 045-
-441721.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in
het Limburgs Dagblad. Tel.
045-719966.
FRITUURHULP gevr. vanaf
17 jaar tot plm. 20 jaar, met
ervaring, plm. 20 uur per
week. Tel. 046-748101.
BUFFETMEISJE gevr met
ervaring. Tel. 04498-53474/
52150.
Gevr. ervaren BUFFET-
HULP voor enkele dagen in
de week, in café te Kerkrade.
045-458697 na 18.00uur.

Proficiat Pap en Mam
40 jr getrouwd

h& o^jBj ___________ " -S

Kinderen en kleinkinderen.

Opa ziet vandafc

ABRAHA}

Brian, Angelique8
Romano

Autobedr. John KOULLEN
biedt aan ANWB gekeurde
auto's met 15 maanden ga-
rantie en nationale autopas.
VW Passat 1.8i 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 1.6i 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 2.0i 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 BX RE rood '88
’8.950,-; Citroen BX 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 SXi '84-'85 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
325i 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.
’500,- 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.

H.G. CARS biedt aan: Por- .
sche 911 Carrera Cabrio bwj.
'84; Porsche 928 S aut. bwj.
'83; M.B. 190 E v.a. '83 t/m
'86 v.a. ’8.750,-; Golf GTi
bwj. '85; Golf Flair 1.8 bwj.
'86 v.a. ’6.750,-; Ford Siër-
ra 2.0i bwj. '90 ’10.750,-;
Ford Escort bwj. '88; Mits.
Colt bwj. '89; Suzuki Swift
bwj. '93; Nissan Sunny bwj.
'87; Opel Ascona 1.6 S HB
bwj. '87; BMW 320i bwj. '83;
BMW 316 bwj. '85 v.a.
’3.750,-. Combi's, 3 x Opel
Omega 2.0i GLS bwj. '87;
Peugeot 1.9 GRi bwj. '88,
Toyota Corolla bwj. '84; Fiat
Uno 60 S '87. Jubileumplein
13, Geleen. 046-752887
naast gemeente-lager.

Te k. gevr. AUTO'S iedere -
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.

BALT - Rover biedt a«
ver 620 Si Demo '94;
827 Si '89; Audi 80 '#
da 626 HB 1.8 Q>\
Mazda 626 HB 2.0 &
Mini special '91; Aus'
tra 1.3 '89 2 x '87,
Maestro 1.3 '88 2 x; 'Stellar 2.0 GLS '88;
460 GL '90; Alfa 33 Sj
gon '88; Citroen BX J
'90; Citroen Axel TP
Kasteellaan 1, Heerie<
045-721541 naast GAK;
Autohandel O.K.
Opel Monza 3.0 E '8j
hatsu Charade '83; v]
rocco 1.8, 16V '85; v
GTi '86; BMW 630
'79; Opel Kadett stat
'87; Opel Corsa '83; ''84 1.6 LPG; Escort
'84; Mercedes 300
'83; Siërra '85 2.0 LP'
1.6 '84; Toyota CorO'
1.6 '84; Toyota CeM
Mercedes Benz "
508 D. Inruil, financ.,
tie, bij aankoop 1x A"'
tis. Verlengde Lindela'
Oirsbeek. 04492-5782^
Te k. gevr. alle rnerK'
to's. Bet. HOOGSTE p!
tourcaravans. 045-4162j
Te k. gevr. LOOP-, '.
schadeauto's. Betale1^hoogste prijs. 045-423ljja
Autocentrum P. VEëN
Opel Astra 1.6i GL
’23.250,-; Nissan 1<Jveel extr. '91 ’24
Opel Kadett 1.3 S GL
'88 ’11.900,-; Opel
1.4i '90 ’14.900,-;
323 1.3 GLX 4-drS
’21.750,-; Mazda 3Z
'88 ’10.500,-; SuzuW
1.3 GL, bwj. '90, ’13Mazda 323 GLX F
bwj. '91 ’22.900,-; ]
Micra 1.2 Trend
’12.900,-; Volvo 340
drs. '85 ’4.250,-;
Swift 1.3 GL 4-drs
’19.250,-; Suzuki Al'
’8.900,-; VW Golf I
'86 ’6.750,-; Mazda 2>
diesel '93 ’ 22.000,-
btw. Bovaggarantie,
financ. Autocentrum
Veenstra, Valkenburi
13, Voèrendaal. Telef.
752999. j
SUPERCARS Akerstf.
20a, Hoensbroek heeft*
U: Escort XR3i zeer
bwj. '87; BMW 316 bv*l
Ford Siërra 2.0 bWl;
Ghia; Ford Siërra 2.0
1600 bwj. '86; Kadett'
GT '86; Kadett statrt
Alfa Süd bwj. '83; ".
1400 CL '86 en '87,
1600 '86; Escort '84; '33 '86; Mitsubishi Tred?
'83; Toyota Celica bwl
Nog diverse goedkope
ruilers. Tel. 045-22*
231448.
INKOOP goede auto's, i
geld. Joosten, SchariJ3, Maastricht. 043-63497°,
Als u ons voor 12 uur \
gens belt, staat uw P"
LO de volgende dag!
het Limburgs Dagblad
045-719966.
Te koop Opel ASTR-4
groenmet. stuurbekr. b*
'91; Opel Vectra 2-0|
roodmet. bwj. '90; Al^|
meo 1.3 S zwartmeti
'88; Opel Kadett STaJj
1.4i bwj. '91. Inr. en fl
mog. Autocenter van ',
V.O.F., tel. 045-44350OJ

VoorPiccolo's
zie verder pagina «

Friture-cafétaria in omg.
Heerlen zoekt STUDENTE
voor hulp in de keuken.
Leeftijd 17 tot 22 jr. Bellen
na 19.00uur 045-414175.
Gezocht KEUKENHULP
voor lunchroom in Bruns-
sum voor ca. 12 uur per
week. Leeftijd tot 21 jaar.
Ervaring niet vereist. Goede
persoonlijke verzorging is
een vereiste. Tel. Sollicita-
ties 045-271982.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Technisch personeel

electro-Wagner b.v.
Met spoed gevraagdvoor onze wikkelafdeling

ervaren wikkelaar
moet zelfstandig kunnen werken
Halfwas wikkelaar

min. 1 jaarervaring en bereid verdere cursus te volgen
Spontane jongeman

met min. opl. LTS.E., die intersse heeft om intern opgeleid
te worden alswikkelaar

Voor onze revisie afdeling
1 machine bankwerker

voor hetreviseren van electromotoren, tandwielkasten e.d.
(draai- en freeswerk).

Wij bieden een prettige werksfeer en een goed salaris, n.a.
v. opleiding en ervaring.

Schriftelijke sollicitatieskunt u richten aan:
Electro Wagner BV, t.a.v. afd. Persooneelszaken,

Postbus 2609,6401 DC Heerlen.
Winkelpersoneel

Ervaren gedipl. verkoopster
Min. 3 jaarervaring, full-time, leeft. 20-35 jr.

Voor drogisterij in Kerkrade. Zonder erv. onnodig te
reflecteren. Br.o.nr. B-05988, Limburgs Dagblad, Postbus

2610,6401 DC Heerlen.

Bloemisterij Stoelinga
zoektvoor zo spoedig mogelijk

enthousiaste medewerker/ster
met ervaring in bloemen en planten.

Soll.: Jean-Pierre Stoelinga, Oude Landgraaf 14A,
6373BA Landgraaf. Tel. 045-311549.

Winkel & Kantoor

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

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

Huishoudelijk personeel/Oppas

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

kwaliteit in 1000
m2showroom

Jeep + combies
Daih. Feroza sporttrack '93

Feroza Res.Top geelken.'B9
VWTransporter 2.0 '89

Audi 100 Avant combi '90
Nis. Sunny 16LXcombi '88

DIESELS
Mercedes 190Dwit'B4

Mercedes 190Dz. mooi '89
Seat Ibiza GL D '86
Toyota Corolla D '87
Daih. Charade D '89
Daih. Charade D '85

AUTOMATEN
Toyota Corolla 1.3 '86

Hyundai Pony '86
Opel Omega 2.4i'89
OpelVectral.B'9o

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

Audi 80 I,BS '89
Audiloo 2.3E'91

Audi 80 2.0E stuurbekr. '90
Citroen AX Sport '87
Citroen BK 1.4 '85

BMW 323i'83
Daih. Charade 3x '90+89

Fiat Uno 45 IS'9O
Fiat Panda 34 '86

Ford Esc. KR 3i'B9
FordEsc. 14CL5-drs'B7
Ford Siërra 2.0 Azur2x'9l

Ford Scorpio 2.0 GL '86
Ford Escort '85

Mondeol.6iCLXl6V'93
FordOrionl.4CL'9l

Ford Siërra 2.0 '87
Honda Civic Sedan '88
Honda Accord EX '86

Mazda323l.sLimited'B7
Mitsubishi Colt Sport '86

Mitsubishi Lancer 15Gl '89
Nissan Micra 1.2 S '87

Nis. SunnyFloridal6LX'BB
Nissan Primera 1.6LX'9l

OpelGT2.3i'69
OpelKadett 1.8 GTi'BB

Opel Kadett 1.385
Kadett I.3SGSiLook'Bs
Opel Kadett 1.3 S Club '88

Opel Kadett 1.8 GTi Sed. '88
Opel Kadett 1.4iexpr. '91
Opel Veetra 1.6irood '93

OpelCorsal.3S'B9
Peugeot 106XN '91
Peugeot 309 XE '88
Peugeot 405 GR '88

Suzuki ALto GL 5-drs '89
SuzukiSwiftl.3GLX'BB

Volvo 360 GL '87
Volvo340 DL '87

VW Golf 1.6 S 5-drs'9o
VWPassatlBi'9o
VWPassatlBi'B6

Mitsubishi Starion EX '82
Mitsubishi Cordia'83

Div. inruilers uitzoeken
vanaf ’ 500,-.

Reeweg 112, Landgraaf.
g045-321810.

Voor eeen goede AUTO v.a.
’750,- tot ’lO.OOO,- met
APK gaat u naar Math.
Koenen, Handelsweg 1,
Susteren. Tel. 04499-5204. _
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
Ook Lada's. 045-411572.

OPPAS voor 2 kinderen (4
en 6 jaar), voor ca. 2 dagen
p.wk., genegen licht huish.
werk te verrichten, liefst
woonachtig in Heerlen-Zuid.
Br.o.nr. B-06207, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Medisch pers.
Gezocht FYSIOTHERA-
PEUT met 2 jr. erv. in Duits-
land die zich zelfst. wil vesti-
gen, ca. 30 km van Heerlen.
Br.o.nr. B-06196, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Gevraagd HULP 'in de huis-,
houding voor dag per week,
omgev. Voerendaal. Br.o.nr.
B-06175, L. D., Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Gevr. HULP in de huish., 16
uur p.mnd., ’ 12,50 p.u. in
centrum Heerlen. Schrijf iets
over jezelf. Br.o.nr. B-06181,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Gevraagd nette HULP in de
huishouding voor 4 uur per
week, geen zwartwerk. Tel.
045-456700, na 19.00uur.

=j Limburgs Dagblad

<gpiccolo's
In de Cramer 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, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25per 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 tarievenKontakten/Klubs en 06-lijnen:’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000 personen van 13 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 0930

Mededelingen
PETER, 28 okt, was je met
vrienden dansen. We heb-
ben 2x gedanst. Ik wil je
graag nog eens ontmoeten.
Jij ook? Schrijf br.o.nr. B-
-06182, L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden
Voor al uw KLUSSEN, o.a.
metselwerk. Tel. 045-
-316436.
Ik zoek een functie in het
BEDRIJFSLEVEN, ben in
het bezit van MDS diploma
en Mavo. Ben 26 jr. en
vrouw. Br.o.nr. B-06185,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Vrouw 25 jaar zoekt balie/
RECEPTIEWERK of adm./
secr. functie, omgeving van
Maastricht. Br.o.nr. B-06187,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Jonge DAME zoekt werkt in
de verkoop maandag-di.-wo.
Tel. 04454-64851.
SCHOONHEIDSSPECIA-
LISTE zoekt werk voor ma-
di-wo. Tel. 04454-64851.
BEVEILIGINGSBEAMBTE
A met comp. ervaring WP,
Lotus en D-Base 4 zoekt
een object voor combinatie
beveiliging/data-invoer. Br.o.
nr. B-06205, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Wat VERKOPEN?Adverteer
via: 045-719966.

Personeel gevraagd
Diversen personeel

Als u tussen 18en 45 jaar oud bent en in bezit
van auto en telefoon, kunt u in aanmerkingkomen

voor onze gratis opleiding tot
vertegenwoordiger / ster

waarbij u tijdens de opleiding reeds een inkomen ontvangt
en, na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt

komen. Ervaring is niet vereist.
Uwbrief, met genoten opleiding etc,

wordt door ons vertrouwelijkbehandeld.
Avesta Nederland BV, Postbus 107, 6000AC WEERT.

AHA studio 2 zoekt
een meewerkend voorman

metruime ervaringals 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
HetRondeel 4

6219 PG Maastricht
Zonder ervaring is het onnodig te reageren.

Uitzendbureau Henass
Vraagt ervaren

* RUNDER UITBENERSEN KANTERS
* VARKENSVLEES UITBENERS EN UITSNIJDERS

Deze banen zijn voor een langere tijd, in de regio Limburg.
Henass heeft voor de juiste mensen een goed salaris.

BEL SNEL: 040-423698 ook na kantoortijden.
Golden Tulip Hotels zoekt per onmiddellijk

meerdereenthousiaste

telefonische sales-consultants
voor een nieuwe, promotionele actie voor

haar hotels in Nederland.
De juistekandidaten zullen, na een professionele,
effectieve training, op basis van 4-uurs diensten

('s ochtends of 's middags) worden ingezet.
Periode 16 november - half februari 1995 in

Golden Tulip Barbizon Maastricht.

Voel je hier wat voor en zoek jeeen leuke bijverdienste,
bel danvoor een oriënterend gesprek op

maandag 14 november tussen 10.00en 18.00uur naar
Golden TulipBarbizon Maastricht.

Tel. 043-838281 (vragen naar Peter Korsuize).

WORLDWIDE HOSPITAIJTY

ï
j ——— HOTELS ——^—^^—■
Word RIJINSTRUCTEUR
}AN). Een fijn beroep met
flïjheid, afwisseling, uitda-
jing. Veel vraag naar autorij-
pstructeurs en motorrijrin-
rtructeurs, bromfietsinstruc-
Burs en rijinstructeurs voor
Vrachtauto- autobus- of
lanhangwagenrijbewijs. Met
iet begeerde erkende Ka-
Jerschcoldiploma mag u
£elfs zonder midden-
Xandsdiploma) vrij een rij-
school beginnen. Na vijf
naanden kunt u al eigen
was zijn (fulltime of parttime)
Jf een leuke vaste baan
lebben. Binnenkort starten
jveral in het land de nieuwe
jpleidingen. Meer weten?
iel dan voor 21.00 uur voor
jratis fraaie studiegids De
.aderschool: 04998-99425

* 043-259550.

Jong team zoekt voor direct
Telemarketeers
Voor het maken van afspra- .

ken, overdag vanuit ons
kantoor. Goede betaling.

Kennis Duitse taal vereist.
Info: ma-vr. 12.00-14.00 uur.
Immocentra, 04454-66112.

Neu, Neu, Neu, Neu, Neu
suche VERTRIEBSPROFIS
oder Die welche werden
wollen. Sensationelles Pro-
dukt. Faxnr. 045-410988.
Inval-/hulpkracht voor 2-3
middag. -AVOND. Soll. St.
Gez.Lich.,-? 045-352044.
Voor direct gevr. KAPSTER
Avangard Haarmode An-
drea Heutz, Suestrastr. 60,
52538 Selfkant Süsterseel.
Tel. 00-49.245611538 of na
18.00 uurOO-49.24561832.

'sS__R*K9__* S~f~% _T~* *—-. £ *__ïi

«t ~ _l

Van Harte Gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

30 jaarkunstheup
Totvanavond

m\A" Wk.' 4—WÊÊ -'vm""^'""-^^^^_W^

Pap en Mam
Hartelijk gefeliciteerd

met jullie35-jarig huwelijk

i " _*__■# __t
wensen U, de kinderen en dekleinkinderen

Ondernemer worden
Ter overname

Goed renderende snoep-speciaalzaak in het centrum van
Heerlen.Tevens verkoop van tabak en wenskaarten.

Inlichtingen na 19.00uur 045-719616.

Landbouw en Veeteelt

Grote tuinmachineshow
Doorlopen demonstratiesvan diverse machines

Een greep uitons programma:- bladblazers/zuigers
-houtversnipperaars/compostmachines- 2 en 4 wielige traktoren- veegmachines- zitmaaiers met perfecte grasopvang- tuintraktoren met 40 aanbouwwerktuigen-kettingzagen/bosmaaiers- hogedrukreinigers/compressoren- vele gebruikte machines

U BENT VAN HARTE WELKOM
11 t/m 14 november 09.00-17.00 uur,

11 november tot 22.00 uur
Lozeman Tuinmachines b.v.

Markt 14,Lottum. Tel. 04763-2341.
Te huur gevraagd LAND-
BOUWGROND. Br.o.nr. B-
-06197, Limb. Dagbl. Post-
bus 2610,6401 DC Heerlen.
Te k. UNIMOG 411, bwj. '63,
i.z.g.st., vr.pr. ’4.250,-. Te-
lefoon 04499-3306.
Te koop groot HENGST-
VEULEN braaf. Telefoon
04458-2483.
Te k. MESTVERSPREIDER
3.5, tev. nw. banden + ket-
ting + aftakas. i.g.st., 4 T
plateauwagen koren dicht i.z.
g.st. Tel. 00-49.2456-2210.
Te koop Shetland PONY
merrie, kleine maat, drach-
tig; Haflinger hengst veulen.
Tel. 046-335210.

ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
Te k. grote partij KERSTBO-
MEN, Omorika. Tel. 04492-
-1992.
Te k. RABARBERPLANTEN
(frambozen rood). Maat-
schap van Wylick. Telefoon
04705-1340.
Te k. 2500 stuks KERST-
DENNEN, plm. 1,5 mtr.
Omorica's. Tel. 04749-1470.
HOOI te koop. Telef. 04492-
-5001
Te k. weg. tijdgebrek: mooi
donkerbruin RIJPAARD
1,68, z.-springen, 10 jaar,
zeer goed gangwerk, gunsti-
ge prijs. __■ 045-717483.
Te koop gebruikte kunststof
KRACHTVOERSILO'S.
Telef. 04450-2414.

Te k. 4V2 jr. D-PONY, zeer
mooi, goed kar., bereden en
met pap., stokmt. 1.46 mtr.
Tel. 045-219175 of 233095.

[ïlHË_fl_E_9__-K___fl_E
In deCramer 188 - Woonboulevard Heerlen Telefoon 045 - 754200

Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur.
Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond.

m _______________________________________v_______^___^_________j _■■____________ _^_______^B_____i i- ■

Uitzendbureaus

Uitzendbureau Start
heeft werk voor:

Basis-arts
Voor een relatie in Heerlen zijn wij op zoek naar een basis-
arts met de huisartsenopleiding. Bij voorkeur met tropener-
varing.

Medisch secretaresse
Wij zijn met spoed op zoek naar een medisch-secretaresse.
Vereist is een opleiding in deze richting en administratieve
ervaring in de gezondheidszorg.

Tijdcalculator
Wij zoeken een tijdcalculator. Vereist is een opleiding MTS-
wtb aangevuld met een opleiding VOWA (eventueel stude-
rende hiervoor).

Maatschappelijk/
Agogisch werkers

Voor verschillende projecten zijn wij met spoed op zoek
naar mensen met een opleiding op het gebied van ago-
gisch, maatschappelijk of cultureel werk, zowel op MBO als
HBO niveau.

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 JTHeerlen. Tel. 045-711001.

Het Startschot voor uw car-
rière als VERKOPER/distri-
buteur zowel als eigen be-
drijf/als part. Info 8.A.M., Pb.
284, 6100 AG Echt, fax
04754-89168.
THUISWERKERS! Adver-
tenties uit uw regio-krant(en)
sorteren.lets voor U? Of
voor uw familie? Wij halen
zaterdag ochtend de knip-
sels bij u op. U moet serieus
zijn en bij ziekte of vacantie
zelf voor serieuze vervan-
ging kunnen zorgen! Mak-
kelijk en leuke bijverdienste.
Reageer nu. Stuur uw naam,
adres en telefoonnummer
naar: Q.O. Middenlaan 3,
3768 MH Soest. Telef.
02155-21997.

Gevr. MATROOS op D.B.
vaargebied omg. Roermond-
Cuijk. Tel. 08850-13985.
Welke Hobbyist kan ons
helpen tegen kleine vergoe-
ding onze DIESELMOTOR
in orde te maken. Telef. 045-
-724830. ■
Voor startende horecaon-
derneming gevraagd: Man/
Vrouw in bezit van diploma
vakbekwaamheid café-be-
drijf en diploma handelsken-
nis en in bezit van diploma
vakbekwaamheid voor het
restaurantbedrijf zou tev.
een pré zijn. Br. met uitgebr.
CV. en salariseisen enz. o.
nr. B-06208, L.D., Postbus
2610,6401DC Heerlen. .

Bouwvak personeel
Gevraagd per direct

metselaars, hoog loon
Aanmelden tijdenskantooruren, tel. 046-334514, na

kantoortijd tel. 045-250238.
Aannemersbedr. Schmitz,
vrgt. met spoed ■ 2 vakbe-
kwame METSELAARS voor'
Duitsland. Tel. 045-743749.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

METSELAAR en handlan-
ger gevraagd voor werk in
Nederland en Duitsland. Ne-
derlands verzekerd.Bouw-
bedrijf Nievelstein, na 18.00
uur: telef. 045-455763.
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ereserveerd
* het begin staan de Zweden al

" erveerd tegenover de Europeseerischap. Tot aan de val van de
u; Was er nauwelijks serieuze
: eke discussie over. De neutra-

leek onverenigbaar met een
eding tot de EG. Maar na de

omwentelingen in Oost-Europa
raakten de Zweden besmet met een
wat de wetenschapper Jan O Berg
'Europhorie' noemt. Het opgaan in
een grote Europese gemeenschap
paarde zich aan een gevoel van vrij-
heid en toenemende openheid.

Medio 1991 stelde deregering onder
leiding van diezelfde Carlsson Zwe-
den kandidaat voor het lidmaat-
schap. Maar tezelfdertijd was de
Europhorie al flink getemperd na-
dat de pers een gevoelige snaar had
geraakt mèt koppen als: Zweedse
snuif bedreigd door EG. Het en-
thousiasme nam nog meer af onder
invloedvan het Deense verzet tegen
het Verdrag van Maastricht en van
de economische recessie die samen-
ging met een ongekende werkloos-
heid.

Voor de snuif heeft Zweden een uit-
zonderingsregeling gekregen, maar
de vrees voor een nog groter leger
werklozen is nog steeds een sterk
argument van de tegenstanders van
toetreding. Ze wijzen op de slechte
prestaties van de Unie met een ge-
middelde werkloosheid van 12 pro-
cent (4 procent meer dan in Zwe-
den), die nauwelijks teruggedron-
gen kan worden. Bij velen leeft het
idee dat ze de greep op de eigen toe-
komst zullen verliezen.
De contra's zijn bovendien bang
voor een toename van het aantal
migranten en een groei van crimi-
naliteit en drugshandel als de gren-
zen opengaan.

Stabiliteit
De voorstanders van toetreding be-
pleiten een bijdrage aan de stabili-
teit en vrede in Noord- en Oost-
Europa. Ook Europees commissaris
Hans van den Broek noemt dit als
belangrijk punt. Met het lidmaat-
schap groeit de invloedvan Zweden
in Europa en nemen buitenlandse
investeringen toe, verwachten de
pro's. Onder hen bevinden zich de
meeste politici.
Maar de regerende sociaal-demo-
craten zijn verdeeld. Twee leden
van de regering, de ministers van
Landbouw en Sociale Zaken, voe-
ren zelfs een anti-campagne.
Ambassadeur Anell in Brussel durft
alvast geen weddenschappen aan te
gaan over de uitkomst van devolks-
raadpleging. „Alles kan gebeuren.
Pas in de sternhokjes zullen de Zwe-
den beslissen," meent hij.

Kwaad
'Voorstel 187' heeft de gemoederen
in Californië voor de verkiezingen
wekenlang beziggehouden, en het
ziet er naar uit dat de storm nog
niet gaat liggen. Gouverneur Pete
Wilson gooide woensdag olie op het
vuur door meteen te gelasten dat
elke medische en sociale hulp aan
zwangere illegale vrouwen moet
worden stopgezet. Ook mogen ille-
gale bejaarden niet worden opgeno-
men in verpleeghuizen. Deze voort-
varendheid heeft bij de tegenstan-
ders veel kwaad bloed gezet.

Acute gezondheidszorg blijft toe-
gankelijk voor illegalen, „want we
moeten de gezondheid in onze staat
beschermen," zei Wilson, die de
strijd om het gouverneurschap, me-
de dankzij 'Voorstel 187' ruim won
van zijn Democratische tegenstand-
ster Kathleen Brown. „We moeten
de uitspraak van de kiezers opvol-
gen," aldus de Republikein. Maar
dat zal hem niet makkelijk vallen,
omdat er grote twijfel bestaat of het
wel om een wettige maatregel gaat.

Volgens Wilson moeten de vrijko-
mende gelden - hij spreekt over 100
miljoen dollar - voor de legale be-
volking gebruikt worden. Inmiddels

zijn al acht rechtsgedingen tegen
'Voorstel 187' in gang gezet. Een
rechter in San Francisco schortte
woensdag uitvoering van het ver-
bod op onderwijs aan kinderen van
illegalen op. En een rechter in Los
Angeles deed donderdag hetzelfde
voor wat sommige aspecten van de
medische hulpverlening betreft.
De gemeenteraad van Los Angeles
droeg met tien tegen drie stemmen
burgemeester Richard Riordan, een
Republikein, op om Wilsons besluit
naast zich neer te leggen. Federaal
minister van Justitie Janet Reno
heeft gezegd die zaken te willen af-
wachten, alvorens in te grijpen. Zij
acht 'Voorstel 187' flagrant in strijd
met de Grondwet. Het Amerikaanse
Opperste Gerechtshof bepaalde in
1986 dat aan kinderen van illegalen
geen onderwijs mag worden ont-
houden.

Na de massale studentendemon-
straties van de laatste weken tegen
het voorstel, bleef het de afgelopen
twee dagen tamelijk rustig. In San
Francisco kwam het tot lichte rel-
len, toen demonstranten niet wilden
ophouden. De tegenstanders, zowel
illegale als legale Mexicanen, als
vertegenwoordigers van actiegroe-
pen, wachten de processen af die de
komende weken over het lotvan het
voorstel moeten beslissen. Maar de
spanning blijft in Zuid-Californië
aanwezig.

Een kwart van de Californische be-
volking is van Latijnsamerikaanse
afkomst. Van die zeven miljoen 'Hi-
spanics' zijn er zeker een miljoen

illegaal in de VS. Zij doen, zoals
overal, het vuile werk. „Wat moet
ik dan doen?" vroeg de eigenaarvan
een autowasserij in Santa Ana zich
donderdag vertwijfeld af. „Blanken
huren"? Maar die blanken willen
dat werk niet doen voor vijf dollar
per uur. Terwijl illegale Mexicanen
in de rij staan om te kunnen wer-
ken.
De illegalen zijn een belangrijke
factor geworden in de Californische
economie. Veel bedrijven zouden in
problemen komen zonder hun goed-
kope arbeidskrachten. Het bedrijfs-
leven, dat nu achter Pete Wilson
ging staan, heeft vooral in de jaren
'80 honderdduizenden Mexicaanse
arbeidskrachten de grens over ge-
lokt. Maar het gaat nu slecht met de
economie van deze dichtstbevolkte
staat van de VS, en dus klinkt nu
het 'Amerikanen eerst' luider dan
ooit.

" Studenten die bij de universiteit van Los Angeles demonstreren tegen het aannemen van voorstel 187 worden door
de politie gearresteerd. Foto: REUTER.

Racisme
Wilson zei geen 'vooroordelen' te
willen, maar zijn oproep aan de po-
litie om illegalen harder aan te pak-
ken, kan daar wel toe leiden. Nu al
worden mensen met een Mexicaans
uiterlijk vaak zonder aanleiding
opgepakt en ondervraagd. Dat zal,
als Wilson zijn zin krijgt, nog meer
gaan gebeuren. Maar een politie-
commissaris in Los Angeles zei 'dat
zijn mensen het te druk hebben met
de misdaad om nu ook nog iedere
Mexicaan naar zijn papieren te
gaan vragen.
Burgerrechtenorganisaties zien de
maatregel als een uiting van puur

racisme. „De blanken willen ons
weg," zei een vertegenwoordiger
van zon club. Bij het referendum
van dinsdag kreeg 'Voorstel 187'
vooral steun van de blanke bevol-
king. Slechts een op de vier Latino's
heeft stemrecht. En dan zijn er nog
de legaleLatino's die voor het voor-
stel hebben gestemd, omdat zij vre-
zen dat de illegalen een bedreiging
voor hun eigen economische toe-
komst vormen.

In de Middenamerikaanse buurlan-
den heerst niet alleen woede, maar
ook ongerustheid. Als de Amerika-
nen de miljoenen illegalen gaan uit-
wijzen naar hun vaderlanden, dan
komen die in grote economische
problemen. Op het arme Mexicaan-
se platteland, waar zij vooral van-
daan komen, is geen werk voor hen
beschikbaar. De president van het
kleine El Salvador zei dat de econo-
mie van zijn zal instorten als de
tienduizenden illegale Salvadoria-
nen gedwongen moeten terugkeren.
In Mexico wordt al gesproken over
boycot van Amerikaanse produkten
en het richten van Mexicaanse in-
vesteringen op andere Amerikaanse
staten. Juist door het vorig jaar tot
stand gekomen vrijhandelsverdrag
Nafta (tussen de VS, Canada en
Mexico) is de Mexicaanse economie
gegroeid en zijn de handelsmoge-
lijkheden toegenomen. Mexico kan
die nieuwe economische macht ge-
bruiken om Californië - hun tradi-
tionele partner - onder druk te zet-
ten.
De illegalen hebben hun zaak geen
goed gedaan door tijdens de vele

demonstraties met de groen-wit--
rode Mexicaanse vlag te zwaaien.
„Als jeziet hoe die lui door de stra-
ten lopen met de Mexicaanse vlag
en dan eisen dat wij hen gratis on-
derwijs geven, dan erger ik mij," zei
een toeschouwer in Los' Angeles.
„Ze hadden met de Amerikaanse,
vlag moeten lopen," zei Haroló.
Ezell, hoofd van de Amerikaanse,
immigratiedienst in Californië, die
'Voorstel 187' heeft helpen opstelt
len. „Dat was een psychologische
fout."

Samenwerking
Vanuit zijn bij Bihac gelegen
bolwerk Velika Kladusa wist hij
de gevolgen van de oorlog voor
de enclave te minimaliseren.
Door zowel met de Kroaten als
de Serviërs samen te werken,
bleven voedselvoorzieningen en
handel op peil. De bevolking
profiteerde dankbaar, sommigen
verdienden goudgeld aan de
zwarte handel, niemand leed
honger of raakte gewond door
beschietingen. Abdic groeide uit

achtergrond\
tot ongekroonde koning en
volksheld.

In het westen, noorden en oosten
wordt de enclave omgeven door
opstandige Serviërs die zich on-
afhankelijk hebben verklaard
van Kroatië. De Verenigde Na-
ties stationeerden daar in 1990
de eerste blauwhelmen, waarmee
de angel uit het conflict was.

In het zuiden, waar het gebied
niet aan Kroatië maar aan de
rest van Bosnië grenst, begon de

strijd pas later. Daar raakte de
enclave afgesneden van de rege-
ring in Sarajevo. Zowel de Ser-
viërs als de Kroaten lagen als
een buffer tussen Abdic en Izet-
begovic. Reden voor de zaken-
man om beide partijen zorgvul-
dig te vriend te houden.
Overmoedig geworden door zijn
successen als staatsman en colla-
borateur verklaarde hij Bihac in

september 1993 onafhankelijk
van Bosnië. Izetbegovic was ge-
tergd, maar kon weinig doen.
Pas toen de Kroaten en de mos-
lims in Centraal-Bosnië hun
bloedige strijd beëindigden, lag
de weg voor het regeringsleger
vanuit Sarajevo open. Over Bos-
nisch-Kroatisch gebied trok het
vijfde legerkorps op naar Bihac

om een einde te maken aan de
onafhankelijkheid.

binnen/buitenland

Zweden aarzelen over toetreding ot Europese Unie
|-Jl3ru.nze redactie buitenland

(~pEl_ - Ja, nej of blank, het
,js' erom wat de meerderheidvan

weden morgen kiest in het refe-
'e, over toetreding tot de Eu-
j.
,e Unie. Niet aangenomen magael dat na de Finnen hun Scan-

:, 'sche westerburen automa-P volgen, waarschuwen diplo-
"n in Brussel.

sJ°ngste opiniepeilingen duiden
®n Üchte voorsprong voor de te-

ttanders, 42 procent tegen 40
e^t voorstanders. Maar bijna
j^iljoen kiezers weten het nog
6pri 6t *s over eze SroeP dat de

Qse vertegenwoordigers bij de; Pese Unie zich het meeste zor-
Jlaken. Het zijn de twijfelaars

orgen de doorslag geven.
ler Ingvar Carlsson, zelf fer-

L.voorstander van toetreding tot
l nie, waarschuwde deze week
i §enstanders nog maar eens in
a,°°P dat het morgen nog alle-

goed komt. Bij een 'nee' is de
'£g gedwongen nog drasti-
het mes te zetten in haar uit-

jen vrouw loopt langs een campagne-poster van de socia-«cne partij. Morgen is er in Zweden een referendum over,reding tot de EU. Foto: ANP

'Voorstel 187' ontzegt recht op gezondheidszorg en scholing

Californië pakt illegalen aan
Van onzeredactie buitenland

WASHINGTON - Toen Rein-
hold Schrader woensdag in
Mexico Stad een taxi van zijn
huis naar zijn werk nam,
raakte hij met zijn chauffeur
aan de praat over dat werk.
Schrader is het hoofd van de
handelsmissie van de Ameri-
kaanse staat Californië in de
Mexicaanse hoofdstad. Maar
toen de chauffeur dat hoorde,
stopte hij abrupt zijn auto,
„schold me uit met woorden
die niet in dekrant kunnen, en
zette mij woedend uit zijn
taxi," zo vertelde Schrader
donderdag.
De chauffeur reageerde zoals zoveel
Mexicanen de afgelopen dagen. Zij
voelen zich zwaar beledigd door de
aanvaarding door de Californische
kiezers van 'Voorstel 187. Bijna
twee op de drie Californiërs gaven
dinsdag hun stem aan het voorstel
van gouverneur Pete Wilson, waar-
bij aan de kinderen van illegale
gastarbeiders openbaar onderwijs
en een stuk gezondheidszorg wordt
onthouden. En de illegalen in Cali-
fornië zijn voor het overgrote deel
Mexicanen.
De Mexiaanse president Carlos Sa-
linas de Gorteri zei 'dat de stemmen
van de intolerantie zijn terugge-
keerd' in Californië. Hij noemde het
voorstel ronduit racistisch. En de
president van buurland El .Salva-
dor, Armando Calderon Sol, ken-
schetste 'Voorstel 1987' als 'een
aanval op de mensenrechten. De
woede tegen de Californiërs in in
Mexico zelfs zo groot datReinhold
Schrader woensdag uit voorzorg
het kantoor van de handelsmissie in
Mexico Stad sloot.

'Zij'
Volgens David Halberstamm, de be-
kende auteur en analist van de
Amerikaanse cultuur, zijn de ge-
beurtenissen in Californië een
uiting van de onzekerheid bij veel
Amerikanen. „Er was altijd een 'zij'
om zich tegen af te zetten in de
Amerikaanse politiek. Lange tijd
waren dat de communisten. Zelfs
nu de koude oorlog voorbij is, zijn
wij nog steeds op zoek naar een 'zij.
Van de communisten is dat nu over-
gegaan op de immigranten."

Bihac, van oase naar oorlogshel
Van onze redactie buitenland

HEERLEN - Tot afgelopen
zomer was het leven in Bi-
hac - gemeten naar Bosni-
sche maatstaven - zo slecht
nog niet. Vergeleken met de
omliggende gebieden was
de moslimenclave op de
grens van Bosnië en Kroatië
een oase van vrede. Deze
zomer maakte het vijfde le-
gerkorps van president
Izetbegovic echter een einde
aan de relatieve rust en
welvaart. De bevolking is
gevlucht, het stadje ligt on-
der raketvuur, Nederlandse
VN-soldaten moeten de res-
terende 230.000 inwoners
de winter doorhelpen. Hoe
de strijd ook Bihac bereik-
te.

Het was dezakenman Fikret Ab-
dic die aan het begin van de nu
31 maanden oude oorlog zijn im-
perium vestigde in de streek
rond Bihac. Abdic bracht in de
jaren tachtig het toen nog be-
staande Joegoslaviëfinancieel in
grote moeilijkheden. Hij schreef
namens het staatsbedrijf Agro-
Kormerc voor miljarden dinars
aan ongedekte cheques uit en
belandde hiervoor in het gevang.
Dit verhinderde hem niet in 1991
deel te nemen aan de presidents-
verkiezingen in Bosnië. Hij kreeg

meer stemmen dan Alija Izetbe-
govic, maar trok zich terug ten
gunste van de huidige president.
Tijdens de oorlog groeide de ri-
valiteit tussen de beide heren
echter tot onbeheersbare propor-
ties. In november 1993 trok Ab-
dic zijn 'aan Izetbegovic gegeven
mandaat' in en riep zichzelf uit
tot moreel president van heel
Bosnië.

Variant
De wereld keek vol onbegrip
naar de nieuwste variant van de
Bosnische oorlog, waarbij mos-
lims en moslims elkaar afmaak-
ten. Abdic kon zijn enclave niet
behouden. Tienduizenden van de
oorspronkelijk meer dan 300.000
inwoners vluchtten door de Ser-
vische linies naar Kroatië, maar
dit land weigerde hen de toe-
gang. Met de winter in aantocht
bivakkeren de moslims nu al
maanden in niemandsland. Zij
worden door de VN zo goed en
zo kwaad als het gaat van voed-
sel voorzien.
Na de overwinningvan het rege-
ringsleger keerde derust weer in
Bihac, zij het niet voor lang. Mo-
menteel gebruikt het vijfde leger
de enclave als uitvalsbasis voor
aanvallen op de Bosnische Ser-
viërs. Voor het eerst in de oorlog
sloegen de moslims terug. De
mannen van Radovan Karadzic
op hun beurt gingen afgelopen
week in het tegenoffensief,
waarbij ze Bihac met raketten en
artilleriebestookten.

De VN kunnen de enclave vrij-
wel niet meer bereiken. De Ne-
derlandse eenheid moet eventue-
le voedseldroppings voorberei-
den. Op eigen kracht komen de
inwoners de winter niet door,
dat is zeker. Van hun ooit zo ge-
koesterde staatshoofd hoeven ze
geen hulp meer te verwachten.
Van Abdic ontbreekt elk spoor,
niemand weet of hij nog in leven
is.

(ADVERTENTIE)

J^JRoland Ooslwegel
V goudsmid

Taxatie van gouden sieraden
en juwelen

Geleenstraat 55, Heerlen
Tel. 045-712660

(ADVERTENTIE)
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Di. t/m zat. 10.00- 17.00 uur
Donderdag 17.00 - 21.00 uur a]

fcht Studio
__aaaI f**

Heerlen, Spoorsingel 1a1,, tel.: 045-729735'
cc/ee/ voordeliger in klassiekem^_r2rnoclerne verlichting

j^MMa_M_a_i_B_a_a_i_Mii_a_a_n_i_n_a_w_-
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Te koop prachtige MERCE-
DES 300 Diesel type ,124,
bwj. '86, div. extra's, vr.pr.
’18.750,-. Tel. 04492-5473.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!6ehO4S-719966.

Zaterdag 12 november 19946
VOLVO 460 GL '92, zwart-
met., perf. st., LPG. 046-
-582560.
Pracht. MERCEDES 230E
APK 8-95, bwj. '82, vr.pr.
’4.250,-. mr. Chopper mo-
tor mogelijk. 045-322111.

Te koop Ford ESCORT 1.4i,
bwj.'9o, veel extra's. Telef.
046-521292.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'84, APK 9-95, i.z.g.st.,
’2.500,-. S 045-323178.
Te koop Ford SIËRRA KR 4i,
bwj. '83, APK 9-95,

’ 5.000,-. Tel. 046-372350
liefst voor 17.00 uur.
ORION 1.6 CL, eind '86, wit,
in pr. st, ’4.850,-. Telef.
04493-2505.
Te koop mooie zwarte
SIËRRA 1800, 6-'BB, met
extra's, vr.pr. ’ 8.200,-,
150.000 km, 1e eig., APK 11-
-95. Telef. 045-425590.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'82, 1 jr. APK, 5-drs., vr.pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-423199.
Ford FIËSTA, bwj. '78, loop-
sloop, ’350,-. Tel. 045-
-353248.
Ford FIËSTA 1.1 i CLX, bwj.
'91, APK 7-95, vr.pr.

’ 14.000,-. Tel. 04405-4053.
Te koop FORD Escort 1300
Laser, 3-drs. met trekhaak,
APK '95, bwj. '86, ’4.250,-.
Tel. 045-327434.
Ford ESCORT XR3 bwj. '82,
APK 9-95 met steekproef,
vr.pr. ’ 2.000,-. 045-722748.
Koopje! Ford SIËRRA 2.0
Laser '87, APK, cv. nwe.
banden, uitl. i.z.g.st. vr.pr.
’4.250,-. 045-728919.
Koopje! Ford FIËSTA, '83,
APK, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.000,-. 045-728919.
Te k. Ford FIËSTA I.li CL,
1e eig., model, '90, kl. rood,
pr.n.o.t.k. Tel. 046-372378.
FIËSTA type 1.1 L Festival
'87, bijzonder mooi,

’ 5.950,-. Tel. 045-424128.

Opel VECTRA 1.6iGLS bwj.
8-93, van part., 1e eig., pr.

’ 27.600,-. Tel. 045-327838
b.g.g. 311365.
Opel KADETT, bwj. '85, GL
uitv., automaat, ’ 6.450,-.
Bos Heerlen 8.V., tel. 045-
-724545.
Opel CORSA type 88, 4-
deurs, als nieuw, prijs

’ 7.200,-.Tel. 045-242999.
Te koop Opel KADETT HB
12 N, 2-drs. bwj. '81 i.g.st.
nwe banden, APK 5-95, vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-226507.
Opel REKORD 2.0 S, Berli-
na, bwj. '81, APK, ’1.000,-.
Telefoon 045-353248.
Opel KADETT, bwj. '79, au-
tomaat, APK, ’900,-. Tel.
045-353248.
Opel ASCONA 2.0, bwj. '78,
met APK, ’750,-. Telef.:
045-353248.
Opel ASTRA 1.4i, 3-drs., '92,
zilvermetallic, 59.000 km, 6
mnd Bovag gar., ’22.500,-.
Autobedrijf B. Aretz en Zn.
Tel. 045-721268.
Te koop Opel KADETT,
5-drs., autom., bwj. '82, APK
juni '95, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.650,-.Tel. 045-311794.
KADETT 1.6i, 75 PS bwj. '91,
km.st. 56.000, extra's,
’13.000,-. g 045-459253.
Zuinige Opel Corsa GSi 1.6,
bwj. 10-'9O. Telefoon 046-
-336301.
Te koop Opel CALIBRA,
rood, bwj. '91, verschillende
extra's. Tel. 04752-1905.
Opel KADETT 1.41, '91, wit,
’10.950,-. Tel. 046-519291
b.g.g. 046-581841.
Zuinige KADETT HB, '80, s-
drs., APK 5-95, ’575,-.
Haesenstr. 34, Schaesberg.

Te koop ESCORT 1.6D, bwj.
'84, vr.pr. ’2.850,-. Telef.
045-259850.
Te koop ESCORT XR3i, bwj.
'86, model '87, mooie auto,
vr.pr. ’ 5.950,-. 045-725447.
Te koop Ford FIËSTA 1600
D, bouwjaar '85, i.z.g.st.,
RDW gekeurd, ’ 4.500,-.
Tel. 045-245339.
Ford FIËSTA 1100 L, bwj.
'82, APK 7-95, ’1.750,-. S
045-723232 b.g.g. 313194.
Te koop Ford ESCORT 1.4
CL, 4-'B7,grijsblauwmet.,
zeer zuinig, met nieuwe
banden, i.z.g.st., vr.pr.
’7.250,-. Tel. 045-271924.
AUTOMAAT Ford Fiësta 1.1
CTX, 51.000 km, 1988, in
nieuwstaat, ’ 8.900,-. Van
Bovagbedrijf 045-244947.
Ford SIËRRA 2.0 GL, 1984,
’3.500,-, lm velgen. Van
Bovagbedrijf. 045-244947.
Escort 1.6 i 3-drs., schuifd.,
bl.met. 38.000 km, '88, z.
mooi; Escort Orion 1.4 CL
zeer mooi, '87, nw. band.,

’ 7.850,-. Kissel 42, Heerlen.
Te koop rode Ford Fiësta,
APK 6-95, ’1.000,-. Tel.
045-229641.
Ford MUSTANG V 6Hatch-
back, bwj '79, APK '95, in st.
v.nw. Telef. 04754-88090.
SIËRRA 2.0 CL Sedan '88,
86.000 km, NAP, als nw., vr.
pr. ’ 8.500,-. 045-218834.
Te k. Ford SCORPIO Ghia
2.9, bwj. 1987, in zéér goede
staat. 04406-13558.
Te k. FORD Fiësta 18 D, nw.
model, bwj. '89, evt. mr. sta-
tioncar mog. g 045-215479.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Opel KADETT 75 _§
'83, APK febr. '95,
rood, ATS-velgen, :_
den, sunr., trekh., z<
en goed, pr. ’2.754--foon 045-326261
Te k. Opel KADEé
Expression bwj. '91 "met. Briandstr. 53
berg. Tel. 045-311912-
Te koop Opel VECT
bwj. '89, vr.pr. ’Telefoon: 045-325180,
Te koop KADETT \NB, bwj. '87, vr.pr. 1
Tel. 045-725447. J
Te k. Opel KADETT:
drs., bwj. '86, vr.pr.
Tel. 045-228763. j
Te koop Opel CORS^-bwj. '84, APK 5--S>
vr.pr. ’3.750,-. T*~
216900b.g.g. 06-526]].
Opel KADETT *blauwmet., bwj. '8?e
’8.950,-. Mazda ï,
Kerkrade, tel. 045-464},
CORSA 12 S, rood, c
st. Kissel 42, Heerlen^a,
Te koop Opel KAD&.
dan 1.2, bwj. '8/ic

’ 11.000,-. Tel. 045-22^e
Opel OMEGA 2.0i, ftallic, LPG, vr.pr. ’,
046-526923. ]}
Te k. MANTA B-CC,

fébwj. '80, verlaagd, V
en, i.z.g.st. Tel. 045-315.
KADETT-D GTE '&k
diefstalschade. Spons
Heerlen na 13.00uur,J*
GSÏ 2.0 bwj. ï?|
bpm ’12.000,-. R<fstr. 98 Heerlen. 045-72?1
Schade (spuitwerk) ij

DETT D Caravan, '8^3-drs.Kissel 42, Heerlej

Peugeot
Honda

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.
Te k. PEUGEOT 205 GTi
1600, bwj. '87, RDW-gek.
Jagerspad 29, Landgraaf.
Tel. 045-323293.
PEUGEOT 106, '93, weinig
km., garantie, mr. mog. Telef.
045-251872 (alleen overdag
bereikbaar).
Weg. omst. PEUGEOT 205
La Costa, bwj. '85, APK 7-
95. Telef. 045-441238.
Peugeot 405 GRi, bwj. '89,
71.000 km., lichtblauw. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
Te koop PEUGEOT 305,
bwj. '83, i.z.g.st. Tel. 045-
-257898. "PEUGEOT 305 GL type '84,
APK 7-95, nw.st, ’1.850,-.
Tel. 045-317675.
Te k. weg. verh. buitenl.
PEUGEOT 205 GRD Diesel,
bwj. '86, vr.pr. ’5.000,-
APKI2-'95. 045-440621.

Te k. CITROEN AX TRSi 1.4,
wit, bwj. '90, zien is kopen,

’ 10.950,-. Tel. 04493-5496.
CITROEN ZX 1.4i, bwj. 9-
92, km.st. 28.000, kleur wit,
speciale uitvoering,

’ 20.500,-. Tel. 045-242154.
CITROEN BK 14E, nw. mo-
del, 5-bak, bwj. '87, APK 11-
-95, i.z.g.st. ’4.500,-. Tel.
045-218386.
Te koop CITROEN BK 19
diesel, bwj. '89, wit, i.z.g.st.
Tel. 045-322921.
Te koop CITROEN BK 1600
TRi, bwj. '88, APK. Achter
de Heggen 51, Hulsberg.
CITROEN BK 1.6 Leader,
'86, nwe. APK. Kissel 42,
Heerlen.
Te koop CITROEN AX
K.way, bwj. '89, div. extra's,

’ 6.900,-. Tel. 046-742907.

2CV6 Club, bwj. '86, wit,
APK okt.'9s, i.g.st., vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 043-438000.
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
MayCrutzen, 045-752121.
Te koop CITROEN BK 16
TRS, in perf. staat, bwj. '83,
APK 6-95, met trekh., pr.

’ 1.950,-.Tel.: 045-422772.
CITROEN BK 14 E '85, APK
6-95, i.z.g.s.t, ’4.250,-.'
Tel. 045-212508.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Daihatsu
Te koop Daihatsu CUORE,
bwj. '85, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.,
evt. mr. brom/snorscooter.
Tel. 045-455763.

Fiat

Fiat Klankstad
Inruil-auto's

Fiat Panda 1000CLX
'90/'9l

Panda 750L '91
Fiat Uno SX '88

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

Fiat Uno 45 '88
Renault 11 TXE '85

Suzuki Alto '91
OpelKadett 1.3 GT '85

VW Golf '85
Mercedes 300D aut.'BB

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

Te koop Fiat PANDA 1000
CLX I.E. skyline (dubbele
open dak), 1e eig., 5-92, in
nieuwstaat, ’10.950,-.
Telef. 045-428137.
2 x FIAT 500, (open dak), pr.
’2.050,- + ’3.500,-. Fiat
500 Giardiniera (bestel),
’4.500,-. 04406-16290.
FIAT 127 Van, bwj. '84, APK
2-95. Moet weg, t.e.a.b. Tel.
045-323472.
Te koop Fiat UNO, bwj. '85,
97.000 km, pr.n.o.t.k. Telef.
045-422643. ._
Fiat UNO 45, bwj. '89, koop-
je, ’5.500,-. Tel. 043-
-617060.

Te k. Fiat UNO 60 S, groen-
met., km.st. 55.000, bwj. '88,

’ 7.000,-. Tel. 045-272871.
Fiat TIPO 1.4 Fire, bwj. '89,
sportw., bijz. mooi, mr. mog.

’ 8 950,-. Tel. 045-424128.
FIAT type Uno 45, white, s-
bak enz. '88, bijz. mooi
’4.500,-. _? 045-424128.
Te koop i.z.g.st. Fiat PANDA
APK 11-95, nwe. uitlaat,
banden, vr.pr. ’1.650,-.
Telef. 045-414916.
Fiat REGATTA 85 S, bwj.
'86, zeer goed onderh.,
’3.850,-. Tel. 045-725102.
Fiat UNO SX 1.5 lE, bwj. '88,
zeer mooi; Panda 45 S, s-
gang, '86, ’3.950,-. Kissel
42,Heerlen.
Koopje FIAT 127, bwj. '86,
lichte schade, techn. 100%,
vraagprijs ’ 1.350,-. Telef.
045-253470.
Te koop Fiat PANDA 750
bwj. '87, kl. zwart, alu. vel-
gen, km.st. 34.000, i.g.st. pr.
DM 5.200,-. Telef. 00-
-49.24165694/045-440925.
Te k. FIAT 127 bwj. '78, i.z.g.
st. APK 7-11-95, vr.pr.

’ 1.250,-. 045-256187.
Te koop Fiat REGATA 85S i.
z.g.st. APK 5-95, bwj. '87,
vaste pr. ’2.250,-. Telef.
045-270047.
Fiat UNO bwj. '85, APK '95,
vr.pr. ’2.500,-. Telef. 045-
-210717.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. Honda CIVIC 1.5 DXi
16V Miami, 3-deurs, nw.
mod. '93, kl. Ferrarirood,
met sportv., spoiler, zeld-
zaam mooi, ’19.750,-.
Telef. 043-254462.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Hyundai
HYUNDAI Scoupé GT, bwj.
'91, kleur felrood, i.g.st. Tel.
04492-2630.

Jaguar
JAGUAR XJS Coupé 3.2,
mod. '86, alleen voor liefh.,
vraagpr. ’20.900,-. Tel. 06-
-53153743.

Honda Accord2.oi 16V
automaat alle opties,
nieuwstaat’ 24.950,-.

Göttgens Sittard
g 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
Te k. HONDA MT, bwj. '88,
vr.pr. ’600,-, met verz. en
helm. Telef. 046-510733.
Te k. HONDA CRX 1.5i, bwj.
1985, i.z.g.st. Telefoon
04404-2400.
ACCORD 2.0i, 6-'B9, 1e lak,
nw. uitlaat enz., echt als nw.,

’ 8.250,-. Tel. 04920-23716.
HONDA CRX, bwj. '91, kl.
rood, verl., vlg. en nwe. ban-
den, dealer onderhouden,
weinig km. 045-723868.

PEUGEOT 305 GT, IJIAPK 4-95, 4-drs., \lget. glas, stereo, L
bekl., sunroof, C

Te koop PËÜGËof]
GLD, bwj. '86. T-I p
525129. l,
PEUGEOT 405 GL l[j
'90, mooie auto, f\Telefoon: 046-752508. L

PEUGEOT type 205 1
'87, rood, bijz. fri

’ 5.950,-. g 045-424128^;
PEUGEOT 205 Loc*]
'91, 5-drs., zonnedk., J
'95, ’ 13.400,-. 045-4621

Porsche^
PORSCHE 928, APK.fczilvergrijs, '£
’17.500,-. g 04493-492J;
Part. biedt te kooP;
PORSCHE 944 S -4
sportwielen, elec. ruitC
tint glas, nwe. APK, iJHvan nieuw, pr. fw
Italiëlaan 120, H»
Telef. 045-223090. J1
Te koop PORSCHE 9%
'83, i.z.g.st. Inr. mogJ
045-710032. J

Patrols GR
nieuw

HOGE KORTING!!!
Voldoen eis '95.

Uit voorraad leverbaar.
TEXACARS4x4,

04702-3040
Chevr. Blazer '91; Patrol '88
'92; Toy. Custom 4.0 TDi '90
Jeep Isuzu Trooper Turbo D
perfekt veel extra's, 1988.

Göttgens Sittard
g 046-516565

Al meer dan 60 jaar.

Te koop Daihatsu FEROZA,
bouwjaar '89, zeer mooi,
compl. uitgebouwd, Im-
velgen enz., vr.pr.

’ 21.000,-. Tel. 043-639522.

Te k. MITSUBISHI Pajero
benz., geel kent., bwj. '85, in
perf. st., veel extra's, vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-320612.
NISSAN Patrol 2.8 benzine,
geel kenteken, rood, dikke
wielen, radio-CD. etc. Tele-
foon 046-376639.

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

Lancia
Lancia Thema 2.OiE, bwj.
'90, bordeauxrood, 69.000
km., 1.m.-velgen, alarm etc.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len, g 045-428840.

Mazda
Wegens overlijden te k.
MAZDA 323 1.6iGLX, HB, 3-
drs., bwj. mei '93, 15.000 km,
blauw/groenmet., mcl. 18
mnd. voll. Mazda fabrieks-
gar., stuurbekr., stereo radio
met digit. zender-afstelling
en afneemb. diefstalfront,
mcl. ingeb. luidsprekerboxen,
nw.pr. ’ 32.500,-, vr.pr.
’23.900,-. Tel. 045-270106,
doorde week na 17.00 uur.
Te koop MAZDA 121 ca-
briotopyooa met vele extra's
met.rood, wit leer bekleding,
sportstuur en 5 mnd oud. Tel.
045-222233.
Mazda 626 1.8 GLX, bwj. '88,
wit, stuurbekr., electrische
ramen, 5-deurs, LPG. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
MAZDA 626 GLX 1.6, bwj.
'87, metalkcblauw, ’ 9.000,-.
Tel. 046-527058.
Te koop MAZDA 323 GT, s-
gang, 1.m.-velgen, bwj. '83,
APK 11-95, vraagprijs

’ 2.750,-. Tel. 045-216900.

Mazda 323 F GLX, rood,
61.000 km, bwj. '90, lichtme-
talen velgen, ’18.750,-.
BOS Heerlen 8.V.. Tel. 045-
-724545.
Te k. MAZDA 323 1300, bwj.
9-'B6, APK 9-95, ’3.800,-,
2-deurs. Tel. 045-354448.
Directiewagen MAZDA 929
Legato Hard Top, 45.000
km., aut., rembekr. stuurbe-
kr. boardcomp. gem. ramen,
bwj.'Bo. Tel. 045-710258.
MAZDA 323F 1.61, bwj. '90,
rood, 1e eig., ’18.500,-,
46.000km. Tel. 045-462248.
MAZDA 323 automatic, 1e
eigen., bwj. '86, i.z.g.st.,

’ 6.250,-. Tel. 045-255092.
MAZDA RX7, sportauto,
rood, nw. mod. '87, mr. mog.,

’ 17.500,-. Tel. 045-424128.
MAZDA 626 2.0 GLX, bwj.
'85, nieuwstaat, ’ 4.750,-,
mr. mog. Tel. 046-519291 b.
g.g. 046-581841.
Te koop MAZDA 626 autom.,
'80, APK 7-95, techn. 100%,

’ 1.100,-. Tel. 045-722778.

Mercedes
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I MEER DAN 250 ■
1 AUTO'S IN ALLEI
| PRIJSKLASSEN!! |_ Alfa Romeo 33 rood '91 ’14.750,-I Alfa Romeo 33 16V 1.7 '90 ’17.750,-!
I Alfa Romeo 164V 6'88,89 v.a. ’17.500,-!

Audi 100 2.3 nw. model '91 v.a. ’32.500,-"_
Audi 80recaro int '90 ’20.750,- m

I Chrysler Voyager 3.0 automatic 7 pers '91 ’ 38.750,-I
| Citroen KM ambiance '89/91 v.a. ’ 19.500,-|

Daihatsu Charade GTi turbo '87 ’ 9.750,-
-■ Fiat Tipo 1.4 en 1.6 '88,91 v.a. /10.500,-HI Fiat Tempra 2.0 ie '91 ’ 17.500,- I■ Ford Scorpio 2.0 automatic GL 90 ’19.750,-*_ Ford Escort cabrio m.'B6 ’ 13.500,-_I Ford Sierra combi turbo D m.'92 ’ 19.500,-■
I Ford Sierra combi '89 ’14.000,-!

Ford Orion D '91 f 18.750,-
-_ Honda Aerodeck m.'B7 ’ 9.750,-"
I LanciaDedra '90 ’15.750,-!
I Mazda 626 automatic 1991 '91 ’ 18.500,-_

Mazda 626 GLX 16Vnw. model '92 ’26.500,-
-■ Mazda 626 GLX stationcar '91 /22.750,-BI Mercedes 230 E m.'9l ’ 35.500,- 1■ Mitsubishi Lancer GLXi '89 ’15.750,-"_ Mitsubishi L2OO 4x4 pol. opbouw '92 ’31.750,- —■ Nissan 300 2x m.'Bs ’ 14.000,-!■ Nissan Sunny '90 ’14.750,-!

Opel Kadett '84/90 v.a. ’ 4.500,-
-m OpelKadett stationcar '90 ’14.750,- _
I Peugeot 205 GTi '86 ’10.500,- I| RenaultsTL '87 ’ 6.750,-!

Saab9ooi '86 ’ 8.500,-
-■ Saab9oooi2.3 16V '90 f 27.500,- _I SubaruJusty '88 ’ 8.750,-!
■ Suzuki Samurai cabr. geel kent '86 ’11.750,-!_ Toyota Corolla liftback 16V '90 ’16.750,-I Toyota Camry turbo diesel '87 ’12.500,-!
I Volkswagen Passat variant '91 ’27.000,-■

Volkswagen Passat 16VGT2.0 m'9o ’22.500,-"
■I Volkswagen Golf '84/90 v.a. ’ 5.750,-JI VolkswagenGolfCabriozeercon.pl ’21.750,-!
I VOIVO4BOES '87 ’ 14.750,-■

Volvo 240 '85 ’ 5.750,- ,
I Volvo 850 GLT '92 ’ 42.500,- ■

Informeer naar onze unieke en veelzijdige
financieringsmogelijkheden
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Te k. MB 190 Diesel, bwj.
'87, el. schuifd., el. ramen,
get. glas, trekh., stereo, cv.,
sportvelg., nw. band., vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 043-436354.
Te koop MERCEDES 190 E
'85, 16 V uitgeb., BBS, verl.,
centr. vergr., alarm, sport-
stuur, stereo, vr.pr.

’ 14.000,-, zien is kopen.
045-742880 / 06-53276050.
MERCEDES 230 CE auto-
matic, bwj. '88, in perfecte
nw.st., vele extra's, vr.pr.

’ 45.000,-. g 04750-25847.
MERCEDES 230 E aut. '86,
centr. afst., alarm, sportv.,
’15.750,-, i.z.g.st. 046-
-582560.
MERCEDES Benz 190 E
2.5 16V, bwj. 6-'9O, dia-
mantzwartmet., alle extra's,
pr. ’ 59.500,-. g 046-528861.
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.
Te koop MERCEDES 230
CE coupé, zeer mooi, in
nieuwstaat, RDW gekeurd,
vr.pr. ’7.500,-, evt. inruil
mogelijk. Tel. 045-420572.
Te k. 190 E, 2.0, verlaagd,
veel extra's, zilver, bwj. '84,
’13.500,-. Tel. 04405-2157.

Renault

RENAULT
| DEALER l

Autobedrijf
Kerres

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

RENAULT Clio 12i RN, 3-
drs„ bwj. '91, i.nw.st., scha-
devrij, met onderh.boekje,
’12.950,-. Géén zo mooi.
Tel. 043-254462.
Te koop RENAULT 5 GT
turbo '86, wit, APK 12-95, vr.
pr. ’ 9.000,-. 045-211852.
RENAULT 5 Campus, bwj.
'93, alle extra's, vr.pr.
’13.500,-. g 045-221369.

Auto BeXk,
Sittard fTunnelstraat 2A

Tel. 046-51 96 64
RENAULT R 9, 4-deiA,
'83, APK '95, kl. wit, E

’ 1.750,-. g 045-323178T
RENAULT 5 GT Turbf'86, centr. vergr., APKjj

’ 6.250,-. Tel. 04746-460?
Te k. v. dame RENA^TL, bwj. '87, mooie *
auto. Telef. 045-256432,
RENAULT Clio 16 V, \eig. 41.000 km, l
houdsb. aanw., vasT
’23.000,-, evt. mr.
046-755235 of 046-74W
Renault CLIO RL ïM
'91, kl. wit, 5-drs„ gen'
5-gang, in nw.st., f\\,mr. mog. Tel. 046-51231^
RENAULT 5, bwj. '84,
'95, sunroof, pr.n.o.t.^
04499-4914/04498-51ffi
Wat VERKOPEN?Ad^f'via: 045-719966. V

\
Rover

DEALER

il 1Autobedrijf
Balt BV

Kasteellaan 1, Heerl«!-
Tel. 045-72 15 4U
I 1

Piccolo's in het Lir4
Dagblad zijn groot W
SULTAAT! Bel: 045-713

Saab

Saab 9000 CS 2.0-16, bwj.
9-93, blauwmet., 15.000
km., mistlampen voor, electr.
ramen, central lock. Officieel
SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.

Saab 9000 CD 2.3-16 Turbo,
bwj. '91, groenmetallic, au-
tomaat, 1.m.-velgen, alarm,
airco, cruise contr., leder,
electr. ramen, 200 Pk. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.

Seat

mm*-* **—leai
Volkswagen Groep

DEALER

Autosport
Brouns BV

Schelsberg 175, Heerlen
Tel. 045-72 55 07.

MARBELLA '88/rood, '89/wit,
'91/black: APK, zeer mooi,
weinigkm's. Kissel 42, Hrln.

Saab, altijd meerdere ]
Select occasions op :
raad; u rijdt al een mofl
goede Saab vanaf ’ 5."4
Officieel SAAB Dealer I
pier, Heerlerbaan 66, .
len, g 045-428840. i

Te koop SAAB GLS 90";
'82, met APK, 'i
f 750,-. Telef. 045-32567J.

Subaru!
Subaru JUSTY 1.0 S,,J
'94, 2.800 km, g*
’15.900,-. Bos Heerl«r
V., tel. 045-724545.
Legacy 2.2 GX 4Wn
ElO 7-pers. bus '87;
1.2 '93 + 1.0 '91; M. J
'91 + '88; Opel Vectff'91; Ford Siërra 2.0 CL
VW Passat stat. aut-
Volvo 340 '85; Nissan
ry 1.3 '83; Autobedrijf
SEN, Ransdalerstr. I
Ransdaal. g 04459-1677^
Te koop SUBARU Juf1]
cyl., bwj. '91, km.st. 2\
vr.pr. ’9.750,- mcl. 1j
garantie. Telef. 045-3268JJ
Subaru JUSTY 1.2, v
met., bwj. '91, mooie ei}
nige auto, Bovag gar., j
’14.950,-. Mazda °Kerkrade, tel. 045-46464j>.

Voor Piccolo's zie verder pagina 8

Mitsubishi
Te koop Mitsubishi PAJERO
2400 TD 1985; LM-velgen
met nwe. banden voor To-
yota Camry. Nw. Holsterweg
45, Posterholt. 04742-1312.
Te k. Mitsubishi LANCER
GLXi, weg. vertr. buitenl.,
gunstige prijs, i.z.g.st., bwj.
'90. g 046-332897.
MITSUBISHI Galant 1600, i.
z.g.st., APK gek., bwj. 1982,
pr. ’ 850,-. 046-753209.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

MITSUBISHI Lancer 1.2 GL,
bwj. '82, vr.pr. ’1.800,-. Te-
lefoon 045-217290.
Mitsubishi GALANT 2.3 TD,
bwj. '81, APK tot 11-95,
’1.250,-. g 046-520140.
Te koop Mitsubishi COLT
1.2 GL, bwj. '88, rood, APK,
vr.pr. ’ 9.950,-. Mazda
Caubo Kerkrade. Tel. 045-
-464646.
Te k. Mitsubishi Colt 1.8 D,
bwj. '85, APK 5-95, i.g.st.,
KOOPJE! Tel. 046-749074
of 046-334068.

Nissan/Datsun

DEALER
Nissan Garage
Schoenmakers
Limbrichterweg 78, Sittard.

Tel. 046-51 28 14.

Jurgen
Autocentrum

Langheckweg 36, Kerkrade.
Tel. 045-452570

Te koop Nissan PRIMERA
stationcar, grijs kent., bwj.
'92. Tel. 045-253486.
Nissan Sunny 1.6 SLX, bwj.
'89, grijsmetallic, 3-deurs.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len, g 045-428840.
Te k. NISSAN 100 NX 1.6,
bwj. '91, pr.n.o.t.k. Telefoon
045-414024.
SUNNY 1.3 station, grijs
kent., '84, APK 8-95, vaste
pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-742880/06-53276050.
Te k. Nissan SUNNY 1.6i
GT, bwj '91, rood, 37.000
km., i.z.g.st. 04498-58857.
Nissan MICRA automaat '84,
i.z.g.st., vr.pr. ’4.750,-. 046-
-582560.
Nissan MICRA automatiek,
APK 6-95, i.st.v.nw., bwj.
type '86, 1e eig., ’4.350,-.
Telef. 045-223090.

Nissan PRAIRIE 1.8 GL, bwj.
'85, blauwmet., ’2.900,-.
Bos Heerlen BV, tel. 045-
-724545.
NISSAN Sunny 1.6 GTi 16 V,
bwj. 10-'B7. Telefoon 04404-
-2400.
Nissan MICRA 13 SLX 16-
-klepper, bwj. '93, groenmet.,
met veel extra's, ’18.250,-.
Sleinadastr. 52, Schaesberg.
Nissan SUNNY 1.6 i SLX
Sedan, luxe auto, bwj. '89, vr.
pr. ’12.950,-. Bovag-gar.
Mazda Caubo Kerkrade. Tel.
045-464646.
Te k. NISSAN Micra Trend,
bwj. . 10-'B7, APK 10-95,
dealeronderhouden, als nw.,

’ 6.950,-. Tel. 045-453572.
Te k. DATSUN Cherry, bwj.
dcc. '82, APK gek. 4-95,
motor 100%, vr.pr. ’950,-.
Tel. 045-326742.
NISSAN Bleubird 2.0 DLX,
diesel, bwj. sept. '88, i.z.g.st.,
mcl. trekh., APK 7-95, vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 046-371317.

Oldtimers
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.
OLDTIMER-VERZEKERIN-
GEN nu al vanaf ’BO,- WA
per jaar. Ass.kantoor Jac.
Stel, telef. 045-721866.
Opel REKORD Olympia, bwj.
'56, vr.pr. ’9.000,-. Tele-
foon 045-325968

Opel

OPEL
| DEALER 1
Göttgens Sittard

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

Opel Astra Sedan automaat
16.000km, 1993.

Göttgens Sittard
S 046-51655

Al meer dan 60 jaar.
OpelKadett 1.3i5-drs.
50.000km perfekt nu

’14.950,-.
Göttgens Sittard

g 046-516565.
Al meer dan 60 jaar.

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 koop Opel ASTRA Club
Stationcar, bwj. '92, kl. rood,
35.000 km. g 04498-55717.
Opel KADETT 1.6 i 3-drs.,
bwj. '90, i.z.g.st., ’11.750,-.
Inr. evt. Tel. 045-316940.
Te koop Opel CORSA, '84, i.
z.g.st., APK '95, mr. mog., vr.
pr. ’ 2.750,-. g 045-720,970.
Te k. Opel ASTRA GT 1.4 Si
bwj. 6-92, met auto-alarm.
Telef. 045-229228.

Welling
Autobedrijf BV

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

Te k. Opel OMEGA 2.0i, bwj.
'89, diverse extra's, i.z.g.st.,
1e eig. g 04498-55502.
Opel KADETT 1.6i aug '89,
getint glas, 70.000 km., 1e
eig. ’ 14.000,-. 045-750775.
Opel KADETT stationcar
diesel, bwj '85, 100% in orde,

’ 5.500,-. Tel. 045-223369.
Te koop Opel KADETT 1.3
Club Sedan, bwj. '88, kl. wit,
’6.750,-. g 045-411572.
Te k. Opel KADETT I.Bi, bwj.
'91, pr.n.o.t.k. Telefoon 045-
-414024.
Te koop Opel KADETT I.Bi
bouwjaar 1990. Telefoon:
045-243317.
KADETT stationcar, 5-drs.,
bwj. 9-'B9, donkergrijs, dak-
railing, trekhaak, zeer mooi,

’ 11.950,-. Tel. 045-423750.
Te koop Opel KADETT 1.3 S
GT m. '86, zeer mooi,

’ 5.500,-. Tel. 045-423750.
Te koop Opel KADETT 1.8
GT Sedan, bwj. '89, rood, i.z.
g.st., mr. mog. 045-257898.
Te koop Opel REKORD
1984, sportv. en open dak.

Tel. 045-411085.
Te koop Opel CORSA 1.3
Swing, 2-drs., i.z.g.st., bwj.
'88. Telef. 045-312079.
Te k. Opel VECTRA 18 GL
automaat, bwj. '90, km.st.
55.000, als nieuw, 1e eig.
’16.000,- evt. mr. mog. 046-
-755235 of 046-741582

GÖTTGENS BEEK BV
ZONDAG 13 NOV.

AUTOSHOW
van 12.00uur tot 17.00uur

Weth. Sangersstraat 1. (bij Makado) Beek. g 046-375858.

Te koop Ford SIËRRA 2.0i
CL, bwj. '90, sportvelgen,
-uitlaat en " -stuur, verlaagd,
brede banden, schuif-/kan-
teldak, APK gekeurd,
’14.750,-. Telef. 046-
-511600. Molenweg 5, Sittard.

Te k. Ford FIËSTA, bwj. '84,
nw. model, 100.000 km, vr.
pr. ’4.250,-, aftegeven eind
november. 04406-15938.

Te k. Ford ESCORT 1100,
bwj '82, APK '95, vr.pr.

’ 1.850,-. Telef. 045-
-225161. na 17.00 uur.

Ford Scorpio 2.4i'dïv. extra's,
nieuwstaat’ 11.950,-.

Göttgens Sittard
g 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
Ford ESCORT 1.4 Bravo
bwj. '89, wit, verlaagd,
sportst., sportv., schuif/kantd.
Tel. 045-220069.
Ford SIËRRA 2.3 GL-V6,
APK 8-95, i.g.st. bwj. '84,mr. mog. Tel. 045-754373.
Te koop Ford FIËSTA, kl.
blauw, bwj. '85, i.z.g.st., pr.
’4.450,-. Tel. 045-316311.

Alfa
ALFA Sprint 1.5 QV, zwart
bwj. '86, APK 11-95. i.z.g.st
vr.pr. ’ 4.000,-. 04493-2360.
Te koop ALFA 33 1.7 lE, bwj
'91, APK 5-95, div. extra's
inruil mogelijk, pr. ’14.500,-
S 045-232784.
Alfa SPIDER, bwj. '78, inj.;
ingevoerd uit VS in '90 er
sindsdien steeds mooier ge-
worden, prijs ’29.500,-. Tel.
04451-1528.
Alfa ROMEO GTV6 2.5 V6,
bwj. '84, 185 PK, antraciet-
grijs, perf. st., veel extra's,

’ 15.000,-. Tel. 045-425847.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

,Te koop Alfa ROMEO 164. 3.0i V6, kleur rood, bwj. '89,
veel extra's o.a. 17 inch vel-

" gen, airco, electrisch ver-
stelbare stoelen, ramen, eet.

' Vaste prijs ’23.750,- Inl.

' 045-421632.

" ALFA 75 1.8, bwj. '87, elec.

'y ramen, cv., w.w. glas,. sportvelgen., zeer goed on-
derhouden en erg mooi,

' ’5.950,-. Tel. 045-741932.

' Te koop ALFA Romeo Ju-
! lietta, bwj. '84, APK gekeurd,

pas gespoten, 3 delige BBS

' velgen, vraagprijs ’2.250,-.

" Tel. 045-424843.

' ALFA 33 '87, nw.st. Im-vlgn.
! alle extra's, APK 10-95, ;
■ ’ 5.000,-. 04450-4147.

e* mm m

Nederland 1

__._r._Ar
Te k. AUDI 80, bwj '90, nat.
autopas, ANWB-keuring
toegest., 76.000 km., vr.pr.
’17.250,-. Tel. 045-421306
b.g.g. 045-721532.
Audi 100 2.0 CC, bwj. '83,
124.000 km., I.groen.met.,
mooie auto, ’4.000,-. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
AUDI 80 I.BS juli '88, LPG,
trekhaak, d.blauwmet.,
190.000km, i.z.g.st., lichte
schade, ’ 12.500,-. 046-
-523500 b.g.g. 046-522185.
Te k. AUDI 80, bwj. '80, APK
6-95, ’1.250,-. Telef. 046-
-582957.
Te k. AUDI 80, bwj. '83, i.z.g.
st. met garantie. Tel. 04454-
-64219.

*
AUDI 80, bwj. 12-'B5, mooie
auto, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
045-326818.

Zeldzaam! Audi COUPÉ,
bwj. '90, 1e eigenaar, onder-
houdspap. aanw., abs.
schadevrij, geen import.
Showroomconditie! 11500
km., zilvergrijs, alarm. Telef.
/fax. 04492-5832.
AUDI 80, bwj. '91, "68.000
km„ ’17.750,-. Tel. 045-
-322780.
Veel mooie Aüdi's, allen met
onderhoudspapieren en Na-
tionale Autopas. Gegaran-
deerd goed en schadevrij:
AUDICENTRUM v.d. Akker,
al 15 jaar de grootste en
goedkoopste van Nederland!
040-541488.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Austin
Te koop MINI 1000, bwj. '84, 'APK, in zeer goede staat,
/ 1.900,-. Tel. 045-317675.

BMW
Te koop BMW 318 iCoupé,
calypso rood, bwj. 25-1-94,
5000 km, alarm, leren bekl.,
verw. voorstoelen, zelfblok-
kerend differentieel, af-
neembare trekhaak, boord-
computer, airco, mistlampen,
radio-CD, schuifdak. Tel.
045-224298, woensdag na
19.00uur.
Te k. BMW 318i, bwj. 8-'9l,
nieuw model, ABS, schuifd.,
LPG, c.v.g04752-4408.
BMW 318i, bwj. 11-'B2,
RDW gek., 5-bak, lm-v., el.
sp., sch. kant. dak, vr.pr.
’3.500,-. 045-461166.
Te k. BMW 325iX, 4 WD, di-
amantzwart, 82.000 km.,
bwj. '86, prijs ’16.000,-.
Telef. 046-527721.
Te k. BMW 324 diesel, bwj.
'87, 123.000 km. Telef. 045-
-419236.
Te koop BMW 316, '82,
60.000 km., ’2.750,-. S 045-
-715648 b.g.g. 716747.
Te koop BMW 318i, bwj. '85,
APK 4-95, vr.pr. ’5.500,-.
Telefoon: 04406-15390.
Te koop zeer mooie BMW
316i, met veel extra's, bwj.
'92, 37.000 km, ’33.300,-.
Telefoon 045-725974.
BMW 735i, '84, in goede
staat, veel extra's, ’6.700,-.
Telefoon 045-272449.
Te k. BMW 318i, bwj. '84,
blauwmet., Im-velgen, ver-
laagd, i.z.g.st. 04406-12374.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop BMW 316, bwj. '79,
techn. 100%, APK 5-95,

’ 1.150,-. Tel. 046-520171.
BMW 325 i Cabrio, bwj. '86,
veel extra's o.a. leer,
111.300 km, vraagpr. i
’23.900,-. 06-53153743. I
Te koop BMW 325 icabriolet i
bwj. '87, leren bekl., zien is
kopen, vr.pr. ’25.000,-. Tel. '045-327180. i
Te k. BMW 2002, bwj. '73, i. |
g.st., vr.pr. ’2.500,-. Tele-
foon 046-525019. I
Te koop zeer mooie BMW I
316, bwj. '86, pr. ’8.200,-. .
Tel. 045-425072.
BMW M3, '87, div. extra's, 'diamantzwart, ’27.500,-. i
Tel. 046-519291 b.g.g. 046-
-581841. 'BMW 316, bwj. '84, zeer I
mooi, vr.pr. ’4.950,-. Tel. I045-326818.
Te koop BMW 316 5-bak,
APK '95, bwj. '83. Telef. '04754-88090. i
BMW 518i, eind '90, dia- |
mantzwartmet. shadowline,
alarm, z.g.a.n. 045-419700.
BMW 315 bwj. '81, nwe. I
banden, nwe. uitlaat,
103.500 km, i.z.g.st. vr.pr.

’ 1.750,-.Tel. 045-213504.
Te koop BMW 325i, bwj. 7-
86, kleur antraciet, i.z.g.st.
Tel. 043-479109.
Supermooie BMW 524 TD,
bwj. '89, el. ramen, schuif/
kant.dak, 16" lm-vlgn., pi. cd-
install., APK 8-95, vr.pr.
’24.500,-. Tel. 045-216900
b.g.g. 06-52.611347

Cabriolet
Zoekt u een perfecte ALFA
Spider of Fiat 124 Spider,
bwj. '79 t/m '89? Wij hebben
10 stuks voor u in voorraad,
mcl. garantie. Inl. Classic en
Cabrio Cars Velraeds. Telef.
045-275589.
VW Golf CABRIO, bwj. '84,
type '92, klassiek line, i.nw.
st., vaste pr. ’12.500,-, in-
ruil mogelijk. 045-250549.

Als u ons voor 12 uur's mor- i
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in 'het Limburgs Dagblad. Tel. i045-719966.

Chrysler .
Te koop Voyager 3.3 LE, 30 |
juni '92, nog met 100% GA-
RANTIE, 1e eig., alle opties, I

’ 58.500,-. Tel. 045-428137.

Citroen
XM Break Turbo diesel automaat leer airco 1993
XM Break Turbo Benzine airco leer ABS 1993
XM Break V6 schuifdakABS 1992
XM V6 exclusieve automaat airco ABS 1991
XM 2.0 Inj. airco 7.000km 1991
XM V6Ambiance airco sportwielenABS 1990
Xantia 2.0 VSX airco sch.dak ABS sportwielen 1993
Xantia 1.8 SX schuifdakABS 1994
CX 25 GTi Turbo ABS schuifdak airco 1987
CX 22 TRS schuifdak gasinstallatie 1987
CX 25 GTi Prestige automaat airco ABS 1987
ZX 1.8 3-deurs schuifdak stuurbekrachtiging 1993
AX GTi schuifdak sportwielen 1993
AX 11 TGE 3-deurs schuifdak centraal sluiting 1992
AX GT Inj. sportwielen 1990
BX 19 TZi schuifdak stuurbekrachtiging 1990
BX 19 TRD schuifdak stuurbekrachtiging 1988
BX 1400 Inj. met gasinstallatie 1990
BX16 TRi schuifdak 1987
BX 1400 RE 1987
BX 19 TRS gasinstallatie stuurbekrachtiging 1985
BX 16RS Break 1985
Mazda 626 1.8 Sedan 1992
Peugeot 405 SRi 1.9 schuifdak stuurbekr 1990
Fiat Uno 1.4 IES5-deurs 1990
Fiat Uno 60 S3-deurs 1988

Bovag May Crutzen
Hunsstraat 33 Ubachsberg. Tel. 045-752121.

Citroen KM 2.0 Comfort, bwj.
'91, zwartmetallic, alarm,
schuifdak, trekhaak. Offici-
eel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.

. Citroen BK 1.9 GTi-16, bwj., '88, rood, electr. ramen, .- central lock, stuurbekr., ABS. -, Officieel SAAB Dealer Kom- "pier, Heerlerbaan 66, Heer- t
len, g 045-428840. j

| DEALER 1
SMEETS

Mercedes Benz
Heerlen 045-754575

Maastricht 043-613200
Geleen 046-757575

Te koop MERCEDES 300 D,
rood, bwj. '84, i.z.g.st. DM
16.200,-. Tel. 00.49-
-24291704.
Te koop MERCEDES 123 T
Combi, groen, bwj. '82, i.z.g.
St. DM 6.500,-. Tel. 00.49-
-24291704
Te k. MERCEDES 190D,
bwj. '89, sportvelgen, kl.
blauw. Tel. 046-581869.
MERCEDES 190 E, bwj. '83,
div. extra's, pi. airco, aut.,
’10.500,-. Tel. 046-512743.
MERCEDES 190 2.0, bwj.
'87, in perf.st., nw. band. en
Im-velgen. g 045-225090.
MERCEDES 300 D aut. '88,
model '90, vr.pr. ’35.250,-.
Tel. 046-519291 b.g.g. 046-
-581841.
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in alle prijsklassen van ALFA tot VOLVO

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

KLEUR EN UITVOERING!!! ,
OPENINGSTIJDEN: ma. t/mvr. 9.00-18.00 uur _#

zaterdag 10.00-17.00uur
Langheckweg 32-40, Kerkrade, industrieterrein Dentgenbaclv^r
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opinie

Kerncentrale Borssele
vanafbegin omstreden

DOOR HERMAN DAMVELD
61L
1 HAAG - De kerncentrale in■isele is dezer dagen onderwerp

( *en hevig debat in de Tweede
;4&er' M°et de levensduur ervanen verlengd of niet? Het is3. de eerste keer dat het voort-
-rfan van 'Borssele' op het spel
gr- Vanaf het begin was de,
2lCentrale, die zorgt voor vijf

ent van de Nederlandse elek-
I e:tsproduktie, omstreden.

" bannen voor de bouw dateren
C^ e jaren zestig. Gedeputeerde
P 1van Zeeland deelden inil? aan Provinciale Staten mee

.4, * vestiging van een kerncen-
nsf de komst van de Franse alu-

ümfabriek Péchiney naar hetpjpbied °i- Vlissingen mogelijk
ioK^nnen maken.
afljOouwbesluit dat de Provincia-
alS^6 Energie Maatschappij
j-T**) uiteindelijk begin 1969

tój 'everde zeven offertes op. Het
Wandse consortium Nera-
schreef in met het ontwerp

l.l\_-en kokendwaterreactor. De
S^ gunde de bouw echter niet
f eratoom, maar aan de West-
tff* firma Siemens/KWU, zo
s^® Zeeuwse gedeputeerde A.J.

*evens voorzitter van de
4 'in aPril 1969 weten. De of-, Van Siemens voor een druk-
■jpTeactor was namelijk twin-
IjProcent lager dan die van
?x°om. Dit Leverde bij Nera-

T etl andere belanghebbenden
£,7reVel op' Het besluit vanBj^ betekende namelijk het

Av.van de plannen voor een ci-i ederlandse reactorindustrie.
h

Volledig

'È bouw van dekerncentrale
ir^ssele in juli 1969 startte_. r. dat de vergunningen wa-
p. barstten er heel
*f0Pr°testen los. Op 28 augustus
f. Scllreef de Vereniging Mili-
TOene Zeeland (VMZ) aan de

jjj jjer van Economische Zaken
fief naar aanleiding van de

iale^egging van de vergun-
"g arivraag voor de kerncentra-
s.

e VMZ merkte daarin op dat
I ,uKken onvolledig waren ene burger zich op deze wijze
j Wist oordeel kon vormen

l_ Sevaar, schade of hinder, die
rncentrale met zich mee kanngen.

e °P 23 maart 1972, dus bijna
-Upl" nadat de bouw was be-
ïni ' kreeg de PZEM een ver""
st

ng voor de kerncentrale. Er■ °nd onrust onder de bevol-
'iQ'J^et als gevolg dat er zon
lic , Waarschriften werden in-nend.

eiligheid
L JUni 1973 verleende de toen-
ten ?limster van Economische
y1-Lubbers (CDA), samen met

ISt?r Van volksgezondheid
'PvdA) de vergunning om

loff- ale in werking te stellen.
| 'Pciële start was op 25 okto-
kb'3. Tot 28 maart 1979 kon
tapcentrale vrijwel onge-
le draaien, maar toen op die
ats 6en kernsmelting had
F gevonden bij de kerncentra-
ten arrisburg in de Verenigde

' stak er opnieuw een storm

van protest op. Op 7 april was er
een demonstratie waar 4000 men-
sen aan deelnamen.
De openbaarmaking van het con-
tract tussen de PZEM en het Fran-
se Cogema over de opwerking van
gebruikte brandstofelementen uit
de kerncentrale Borssele zorgde in
mei van dat jaar eveneens voor
veelpubliciteit. De TweedeKamer
ging zich er ook mee bemoeien. De
veiligheid van kerncentrales stond
vanaf dat moment regelmatig op
de Kameragenda. Bij de discussie
over voornoemd opwerkingscon-
tract in april 1981 werd een motie
ingediend waarin werd gepleit
voor sluiting van de Nederlandse
kerncentrales (Borssele en Dode-
waard).. De motie werd met een
kleine minderheid verworpen.

f I achtergrond £

De sluiting van de kerncentrales
bleef echter een politiek item. Op
11 september 1981 sloten PvdA,
CDA en D66 een regeerakkoord
waarin werd bepaald dat een
commissie zich over de gevolgen
van sluiting van de centrales zou
buigen. Dit werd ook vermeld in
de regeringsverklaring van 16 no-
vember 1981. Na veel geharrewar
over de samenstelling van de com-
missie stelde de toenmalige minis-
ter van Economische Zaken Ter-
louw (D66) op 17 mei 1982 de
commissie Bestaande Kerncentra-
les onder voorzitterschap van
prof. W. Beek te Delft. De com-
missie presenteerde op 13 januari
1983 haar eindrapport, waarvan
de belangrijkste conclusie luidde:
onmiddellijke sluiting van de
kerncentrales in Dodewaard en
Borssele kost 3 a 5 miljard gulden.

De regering besloot daarop dat de
kerncentrales moesten openblij-
ven. De Tweede Kamer stemde
hier op 19 oktober 1983 na een fel
debat in meerderheid mee in.

Tsjernobyl
Na het ongeluk met de kerncen-
trale te Tsjernobyl in april 1986
besloot deregering het Internatio-
nale Atoom Energie Agentschap te
Wenen uit te nodigen voor een on-
derzoek naar de bedrijfsvoering
van de kerncentrale in Borssele.
Het ging hier om het zogeheten
Operational Safety Review Team
(Osart).
Het Osart-rapport werd op 10 ja-
nuari 1987 gepubliceerd. Vanwege
dekritiek op deZeeuwse kerncen-
trale besloot de PZEM een serie -
prijzige - maatregelen te nemen
om de veiligheid in en om de cen-
trale te vergroten. Tijdens het de-
bat in de Tweede Kamer over dit
rapport diende PvdA-woordvoer-
der Zijlstra een motie in om de
kerncentrale van Borssele buiten
bedrijf te stellen. Op 25 februari
1987 werd deze motie verworpen
met de stemmen van PvdA, D66,
PSP en PPR voor.

De volgende discussieronde óver
Borssele werd ingeleid door een
brief aan de TweedeKamer van de
Bezinningsgroep Energiebeleid op
12 december 1990. Daarin schrijft
deBezinningsgroep dat bij de Ne-
derlandse kerncentrales in be-
paalde situaties een 'vermogen-
sexcursie' niet kan worden uitge-

sloten. Het gaat hier om een forse
toename van het aantal neutro-
nen, gevolgd door een sprongsge-
wijze stijging van het aantal
kernsplijtingen waardoor de elek-
triciteitsproduktie sterk groeit.
Deze snelle toename van het ver-
mogen was een belangrijke oor-
zaakvan het ongeluk met dekern-
centrale te Tsjernobyl.
Als reactie op deze brief vond er
in de Tweede Kamer een debat
plaats op 6 februari 1991. Tijdens
dit debat pleitte PvdA-woord-
voerder Feenstra ervoor de Neder-
landse kerncentrales buiten be-
drijf te stellen in afwachting van
de resultaten van een veiligheids-
onderzoek naar deze kwestie. De
meerderheid van de Tweede Ka-
mer wees dit echter af. Wederom
was sluiting van Borssele afge-
wend.

De SEP (club van Nederlandse
elektriciteitsbedrijven) stelde op
24 oktober 1991 een investerings-
plan voor de kerncentrale van
Borssele vast. Er moest 325 a 400
miljoen gulden worden uitgegeven
omdat er 'bij de kerncentrale
Borssele maatregelen nodig zijn
om een veiligheidsniveau te reali-
seren dat vergelijkbaar is met wat
intussen in depraktijk haalbaar is
gebleken in de nieuwste kerneen-

trales', deelde de SEP mee. „Zon-
der deze maatregelen zal de kern-
centrale eerder buiten bedrijf
moeten worden gesteld."

Oplapkosten
De Tweede Kamer vroeg derege-
ring om een brief. Die kwam pas
op 7 mei 1993. Daaruit bleek dat
deregering niet de snelleprocedu-
re wilde volgen die ze had afge-
werkt bij de kerncentrale in Do-
dewaard. Die procedure had tot
gevolg dat de vergunning van Do-
dewaard werd vernietigd. Een
langere procedure betekende vol-
gens de toenmalige minister van
Economische Zaken Andriessen
dat wijzigingen in de Borssele-
centrale niet - zoals de SEP wilde
- in 1995 of 1996 aangebracht
zouden zijn, maar pas in 1997. De
oplapkosten waren intussen al ge-
stegen naar 467 miljoen gulden,
schreef de minister.

Het Elektriciteitsbedrijf Zuid-
Holland stemde hier niet mee in:
men achtte een investering van
467 miljoen in een centrale die
volgens de planning in het jaar
2004 gesloten zou worden, niet
verantwoord.
Daarop stelde deSEP voor de cen-
trale drie jaar langer, dus tot 2007
open te houden. De vier aandeel-

houders van de SEP stemden
daarmee in. Ze stelden wel als
voorwaarde dat het oplappen van
de kerncentrale niet meer dan 467
miljoen gulden zou mogen kosten
en in 1997 gereed zou zijn. Boven-
dien zou minister Andriessen ak-
koord moeten gaat met verlenging
van de levensduur tot 2Q07.

Levensduur
De verlenging van de levensduur
van 'Borssele' is opgenomen in het
Elektriciteitsplan 1995-2004. In
een Kamerdebat op 30 juni j.l.
dienden de Kamerleden Vos
(GroenLinks) en Tommei (D66)
een motie in met het verzoek 'de
goedkeuring te onthouden aan het
deel van het Elektriciteitsplan dat
voorziet in de combinatie van re-
novatie en bijbehorende levens-
duurverlenging van de kerncen-
trale Borssele'. De minister van
Economische Zaken ad interim,
Wim Kok, zegde toen toe dat het
nieuwe kabinet met een nadere af-
weging zou komen over de levens-
duur en de relatie met de techni-
sche veranderingen van de centra-
le, en die afweging aan de Tweede
Kamer ter beoordeling voor te
zullen leggen. Daarop besloten
Vos en Tommei hun motie aan te
houden. Het is deze motie waar nu
veel rumoer over is ontstaan.

Paars milieubeleid eindigt bont en blauw
DOOR PETER DE VRIES EN KOOS VAN WEES

\)V,/7^AG - Het was een eerste
_ge)o kras in het zo zorgvuldig
_n c}poUwde beeld van een paarse
'irjj t?~éo_uipe, en uitgerekend
»n. j Werd er het slachtoffer
its- n een wanhoopspoging te
ferboY en uit de zelfgecreëerde
Jrjjp ei rond de sluiting van de
*rde r.ra^ e in Borssele sugge-
Nni ■ woensdagnacht dat de
injst

er in zijn vorige leven als
i {,e er deKamer op het verkeer-
de- ,n heeft gezet. De aantijging,
t.arse °>

0S als vals' tekent hoe de
Ibontr°ept U niaar'-cultuur snel> jJii en blauw eindigt. Vooral)ek" \eugebied blijkt de drie-

elatie vol ontrouw.
hm ]c ,
f Voq moet deze week, staan-jjnb-f. de scheerspiegel, eventjes
WitiPi7roPen door een gevoel van
Ie e e vervreemding. De man
L en Jaar geleden nog heftig■ akk ,kritiseerd wegens zijn
Nek ding aan een PvdA in
Mer '-*

s nu de onomstreden, en
htSp Zljn ministers zelfs om zijn

erHen aanpak geprezen,
'anrkk van een uniek ver-
L^snuwelijk. In zijn boek 'Re-
k Th-en Haag' portretteert Ed
k "!]n de PvdA-leider nog als
tW.".meurige en twijfelende

maar K°ks verkiezings-
heeft dat beeld resoluut

veranderd in een imago van
staatsman. Het pantser is inmid-
dels zo dik dat de ongerichte
D66-aanval op Kok er makkelijk
op afketst.
Volgens D66 heeft Kok deze zo-
mer als minister ten onrechte ge-
suggereerd dat de Kamer nog in-
vloed heeft op de beslissing over
het al of niet openhouden van de
kerncentrale in Borssele. „Die in-
vloed blijkt juridisch wat minder
te zijn," waarmee het parlement
'op het verkeerde been' is gezet,
kraaide de debuterende
D66-woordvoerster Jorritsma. De
kritiek raakte kant noch wal en
niet alleen omdat Koks bemoeie-
nis met Borssele onder het vorig
kabinet welgeteld twee minuten
Kamerdebat heeft geduurd.

D66-aanval
Het was immers ook al lang en
breed bekend dat een besluit om
Borssele alsnog te sluiten (nadat
eerder een moderniseringsvergun-
ning was verleend) de Staat der
Nederlanden makkelijk op het
verwijt van onbehoorlijk bestuur
zou komen te staan. De D66-aan-
val diende dan ook vooral om de
eigen partij-perikelen te maske-
ren. Met partijgenoot Wijers op
Economische Zaken die vóór mo-
dernisering van Borssele is en een
fractie die eigenlijk tégen is, zat
D66 klem.
Het gespartel van de Democraten

zou bijna de aandacht afleiden
van het échte politieke probleem
waar decoalitievoor staat. Als het
op milieubeleid aankomt, blijkt
het paarse kabinet namelijk ge-
bouwd op dun ijs, waarbij de coa-
litiepartners op hun eigen schot-
sen elk een andere kant op drij-
ven. De PvdA is niet alleen tégen
Borssele, maar ook tégen uitbrei-
ding van het vliegveld Beek, vóór
introductie van het rekeningrijden
om het fileprobleem aan te pak-
ken en vóór invoering van een
energieheffing. De VVD neemt op
al die punten een diametraal an-
dere positie in: de partij wil
nachtvluchten op het 'Airport
Maastricht-Aken', Borssele langer
openhouden, geen zwaardere be-
lastingen voor automobilisten en
liever geen energieheffing.

Valkuil
D66 bekleedt op alle belangrijke
milieu-onderwerpen een midden-
positie, en dat blijkt lastig rege-
ren. De partij probeert manmoe-
dig de valkuil uit hetbegin van de

jaren tachtig te omzeilen, toen on-
der Terlouw en Zeevalking een
snelweg door 'dat bosje' te Ame-
lisweerd werd aangelegd en gas-
boringen in de Waddenzee werden
toegestaan, waarna de partij
prompt werd gedecimeerd.
De VVD op haar beurt ergert zich
groen en geel aan het gepruts van
de PvdA met Beek en het Bors-
sele-gedraaivan D66. De liberalen
zien er slechts doorzichtige pogin-
gen van de coalitiepartners in om
ten behoeve van hun achterban-
nen een mooie politieke show op
te voeren. „Als julliezo doorgaan,
weten wij wel raad met die ener-
gieheffing van jullie," klonk het
de afgelopen weken dan ook drei-
gend binnen de WD. De toch al
niet geringe anti-paarse elemen-
ten binnen de fractie roerden zich
meteen.

Denkbeelden
De WD ziet de bui namelijk al
hangen. Op papier bestaat er in de
Tweede Kamer een ruime meer-
derheid voor een streng milieube-
leid. Niet alleen PvdA en D66,
maar ook de splinters Groen
Links, SP, RPF, GPV, RPF en zelfs
de ouderenpartijen zijn steeds
groener geworden. De WD kan
slechts uit dat isolement komen
door de hulp in te roepen van het
CDA. Maar die zitten in de oppo-
sitie en vreemdgaan is nu eenmaal

niet bevorderlijk voor het paarse
verstandshuwelijk.
Wanneer de paarse regeringspar-
tijen hun meningsverschillen vro-
lijk laten voortwoekeren, betekent
dat in de praktijk dat het kabinet
telkens een beroep moet doen op
wisselende meerderheden in de
Kamer. Het voordeel daarvan is
dat zowel de regeringsfracties als
de individuele ministers alle ruim-
te hebben om aan hun eigen denk-
beelden te blijven hangen. Het
nadeel is dat die wisselende meer-
derheden steeds vaker ten koste
lijken te gaan van één partij, de
WD. De oppositie doet alles om
daarbij nog wat zout in de wonde
te strooien. Bovendien neemt zo
deruimte af voor 'deals' rond bij-
voorbeeld deBetuwelijn'en Schip-
hol.

Premier Kok heeft dat probleem
deze week onderkend, en het ver-
trouwde beraad in Het Torentje in
ere hersteld. Tot aan de kwestie-
Borssele hadden Kok en de frac-
tieleiders in de werkkamer van de
premier slechts beleefd standpun-
ten uitgewisseld. De socialisten-
leider, ooit treffend omschreven
als een 'makelaar in meningen',
hoorde het allemaal rustig aan.

Nu het tijd wordt voor besluiten,
moet Kok laten zien dat hij ook in
staat is op tijd discipline binnen
'paars' te brengen.

lezers schrijven
Kerosine 3

Voor burgemeester Lurvink is de
maat vol. Hij eist een absoluut
vliegverbod boven DSM en daar-
mee heeft hij natuurlijk groot
gelijk, al biedt dit niet veel meer
dan schijnveiligheid. Voor dui-
zenden burgers was de maat al
veel langer vol. Ook zij willen
geen grote hoeveelheden kerosi-
ne en uitlaatgassen boven hun
hoofd en in hun longen. Maar
dat telde tot nu toe nooit mee.
Sterker nog, Ger Fehrenbach
van de vliegbasis in Teveren ver-
klaart hen voor gek. Volgens
hem verwisselen de burgers ke-
rosine met de uitlaatgassen van
een vliegtuig. Het enige dat de
burger kan doen is met de Pro-
vinciale Statenverkiezingen la-
ten zien dat hij niet langer be-
drogen wil worden door de grote
partijen in depolitiek. Alle grote
partijen denken dat de kiezers
oliedom zijn. De PvdA durft
zelfs kort na het enorme kiezers-
bedrog dat zij gepleegd heeft
(door de keuze vóór uitbreiding
van 'Beek') te roepen dat zij het
aantal zetels in Limburg wil ver-
dubbelen. Komt dit soms uit de
koker van Riem, die een huid
heeft als een olifant en nog
steeds niet geroyeerd is door de
PvdA? Schrijft hij soms het ver-
kiezingsprogramma? Dan moet
hij bij Wöltgens te rade gaan.
Die burgervader weet hoe hij de
kiezers om de tuin kan leiden.
Alleen D66 heeft zijn standpun-
ten gehandhaafd. Is, met nóg
meer vliegverkeer boven deze
dichtbevolkte en kwetsbare re-
gio, angst voor een ramp over-
trokken? Zeker niet!
BUNDE A. Bemelmans

Hubertus
Hierbij een reactie op het artikel
over het protest van Kritisch
Faunabeheer bij de Hubertusmis
te Blerick. Ik kan me helemaal
vinden in de actie. De uitlatin-
gen van voorzitter Karel Keu-
nen, dat er al wordt gejaagd
sinds er mensen zijn op deze aar-
de, klopt ook wel, maar hij ver-
geet dat men toen moest jagen
om te kunnen voorzien in de eer-
ste levensbehoeften. In deze tijd
gaat deze opvatting niet meer op
en zien de jagers het als een mooi
tijdverdrijf en genieten op die
wijze, zoals ze zelf, zeggen van
de natuur. Wel wordt vergeten
dat er wild onnodig overhoop
wordt geschoten dat niet meteen
dood is. Het aangeschoten wild
slaat op de vlucht en sterft uit-
eindelijk een gruwelijke dood.
De Kerk moest zich schamen om
over zulke 'natuurliefhebbers' de
zegen uit te spreken.
LANDGRAAF J.L. Florakx

Headshop
Met plezier heb ik gelezen dat
Bert Steltens hasjshop in de pu-
bliciteit is gekomen. Hij gaat
voor een ideaal en dat vind ik
zeer positief. Softdrugs moeten
kunnen, anders wordt het inder-
daad verplaatst naar huishandel.
Eindelijk een bonafide zaak. Ik
zelf gebruik geen softdrugs,
maar ben wel een 'hobby-roker'
(Samson en/of goedkopere mer-
ken) en die kan ik in elke wille-
keurige winkel kopen. Waarom
zou je bij voorbeeld een wel-
zijnswerker zijn joint niet gun-
nen! Want geloof maar dat deze
mensen na een dag stress aan
wat ontspanning toe zijn. Bert
succes met je prima zaak.
KERKRADE Bea Huntjens

Fietspaden
De provincie trekt 17 miljoen uit
voor fietsers. Dit las ik 3 novem-
ber in de krant. Hoe valt het dan
te rijmen dat er in plaats van
fietspaden, parkeerstroken wor-
den aangelegd, waardoor de fiet-
sers op de hoofdrijbaan moeten!
Zelfs bij een onderhoudsgedeelte
van deHommerterweg in Nuth is
dit aan beide zijden het geval,
terwijl aan een kant al meer dan
voldoende is. Dit gedeelte wordt
druk gebruikt door fietsers,
vooral schooljeugd, wat het zo
gevaarlijk maakt.
NUTH L. Paulssen

IJshockey 2
Hierbij wil graag reageren op de
ijshockeyberichten in uw krant.
Het is inderdaad zo dat er maar
weinig over ijshockey in de
kranten staat. Toen het goed
ging met de Eaters stond er ge-
noeg in de krant en nou moet je
de krant goed lezen wil je het
vinden, anders kijk jeer zo over-
heen. De jongens van de Eaters
spelen ook liever voor een vol
stadion. Zij kunnen er weinig
aan doen dat er zo weinig pu-
bliek komt. Ik denk dat het be-
stuur zich wat moet laten inval-
len om het publiek weer naar het
ijsstadion te lokken. Zorg voor
wat meer sfeer, betrek het pu-
bliek er zoveel mogelijk bij, dat
is de grootste sponsor.
GELEEN JanBeen

(Door redactie ingekort)

postbus :noo

Stropers
In het Limburgs Dagblad van
zaterdag 22 oktober las ik in de
Vrij Uit-bijlage het stuk over
stropers. Daarin sprak Arie
Schakel over zijn oude beroep
als veldpolitieman en hoe zeer
hem dat aan het hart lag. Hij
vond de opheffing van de veld-
politie dan ook een kapitale
blunder en zei dat de stropers nu
hun gang konden gaan met hun
moordpartijen opkonijnen enzo-
voort. Tot zover is er niets an de
hand Maar dan zegt Schakel
geen geheim te maken van de af-
komst van de stropers. En wat
toen kwam, daar werd ik ontzet-
tend boos om. Driekwart van
hen zou uit kampbewoners be-
staan (woonwagenvolk, die gas-
ten, die lui). Ook zegt hij deze
uitspraak niet discriminerend te
noemen.
Verder zegt hij dat ze met hun
Mercedes of BMW door winkel-
puien rijden en dat ze aan hun
ramkraak zon 100.000 gulden
overhouden en ga zo maar door.
Zelfs worden ze maffia genoemd.
Dan heb ik het gevoel dat het
niet meef- over stropen gaat maar
over een bepaalde groep mensen.
Zo krijgt iemand die dat artikel
leest een slechte indruk van
woonwagenbewoners. Als deze
man het zo goed weet (maar kan
hij het ook bewijzen?) dan is het
maar goed dat de veldpolitie is
opgeheven, want als jealles weet
en niets doet als veldpolitie,
heeft die veldpolitie ook geen
enkel nut!
STEIN Mario Hendrix

VVD
De WD breekt alles af wat voor
de gewone mensen belangrijk is.
Daar mag men best tegen zijn.
De WD pakt zelfs gehandicap-
ten aan, getuige de WVG-wet,
waar veel klachten over zijn. Op
de studiebeurs wordt ook veel
bezuinigd. De WD is er verant-
woordelijk voor dat wij naar
Amerikaanse toestanden gaan:
tweedeling van de maatschappij.
Ik vind het een compliment dat
de WD zenuwachtig is van het
prima werk van de SP.
HEERLEN Ben Tarici

Madonna
In het Limburgs Dagblad van
2-11-94 stond het meest onge-
looflijke artikel dat ik ooit gele-
zen heb. Een feministische theo-
loge pleit er voor de H. Maagd
Maria in de katholieke kerk
maar eventjes te vervangen door
de popzangeres Madonna met
haar blote navel en haar uitda-
gende teksten. Al dit moois
wordt beweerd in de doctoraal-
scriptie van een dame, die daar-
mee in de feministische theologie
afstudeerde aan de universiteit
voor theologie en pastoraat te
Heerlen. Kan het nog doller! Als
men aan deze universiteit met
zon onderwerp een titel kan be-
halen, dan is deze 'universiteit'
geheel ongeloofwaardig. En dan
wordt ons hier in Limburg maar
aangepraat, dat we het enorm
moeten betreuren, dat deze uni-
versiteit voor 80 procent overge-
plaatst is van Heerlen naar Nij-
megen! Kom nou!
Maar eigenlijk is zon artikel wel
goed: eindelijk gaan ons de ogen
open en krijgen we in de gaten,
dat voor de progressieven niets
te dol is. De ene onzin na de an-
dere wordt gepubliceerd en er
zijn altijd wel mensen, die dat
geloven.
BEEK G.W. Kanters

Positief
Brievenschrijver Bost blijkt in
staat te zijn een positieve reactie
te leveren. Hij reageert namelijk
op mijn kritiek. Teken dathij het
gelezen heeft! Hieruit voort-
vloeiend, constateert hij, met mij- dat het in toom houden van
driften en hartstochten, ethische
waarden heeft! Prima toch! Ver-
der: niemand tikt op de vingers;
debisschop niet; Bost niet en on-
dergetekende niet. God tikt ons
op de vingers - indiennodig wel
te verstaan. Tenslotte: ik houd
mij maar aan de christelijke mo-
raal - dat geeft de menselijke
waardigheid het volle pond.
GELEEN

A. Cremers-van de Sloot

Clinton aangeslagen
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Te koop VW SCIROCCO
GT 1.8, bwj. '88, kl. d.blauw,
veel extra's, ’14.300,-,
schitterend mooi. Rootveld-
str. 28, Ransdaal.
Wat VERKOPEN?Adverteer
via: 045-719966.

GOLF GTi '83, wit, schuifd.,
zeer mooi, nwe. APK. Kissel
42, Heerlen.
VW JETTA 1.3, blauw, bwj.
'87, goede en ruime auto, vr.
pr. ’6.950,-. Mazda Caubo
Kerkrade, tel. 045-464646.

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

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelenvan

allerecente merken auto's. Tevens nieuwetrekhaken.
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. S 045-222675.
Bijna alle ONDERDELEN en
accessoires GOLF 11-GTi-
GTi 16V. Momenteel lever-
baar van Rally Golf 1990,
complete motor, G6O met
aggregraten , kabelboom,
synchro aandrijving, spat-
borden en bumpers. Telef.
04499-4932/04754-85676.
Te koop 4 SPORTVELGEN,
s'/_jxl4, Ford Siërra / Escort,

’ 425,-. Tel. 045-425951.
Te k. PLAATWERK + an-
dere onderdelen Golf 2.
Telef. 045-222369.
Te koop BBS VELGEN 3-
dlg., ’750,-. Kerkstraat 15,
Schinveld, na 16.00 uur.
Te k. ATS VELGEN. 7 Jxls,
195-50-15, ’600,-. Te
bevr., Rotterdamstr 23,
Heerlen. Telef. 045-728810.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
DASSEN, aanhangwagens
fabr., verk., verh., onderd.,
rep, gf 045-455088/452501.
ACTIE. Najaarsaanbieding:
Gesloten bagagewagens,
div. maten. Venter Trailers.
Wijngaardsweg 54 A, Heer-
len. Tel. 045-219475.
70 stuks AANHANGWA-
GENS nw. en gebr. uit voorr.
Theo Stet bv. 040-482945
DUBBEL-ASSER aanhang-
wagen, 130x250, z.g.a.n.,

’ 2.250,-. Tel. 046-332256.
AANHANGER 2.30x1.20x-
-40. Als nieuw, vr.pr. ’675,-.
Telefoon: 045-258390.

Koop of reserveer nu nog
een snor- BROMFIETS of
scooter tot 1 jan. Zonder af-
leveringskosten. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlen. Telef. 045-211486.
Te koop gevraagd SNOR-
BROMMER Vespa Citta Gi-
lera. Tel. 045-220927.
Te k. VESPA Ciao, met ster-
wielen. Kasteellaan 2a,
Meezenbroek/Heerlen.
Te koop VESPA Ciao
(spaakwielen) bwj. '90, i.z.g.
st. Tel. 046-379713.
Te koop SPARTAMET met
electrische starter, bwj. '93.
Tel. 045-253686.

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

’ 500,-. 046-335934.
Te k. uit faillissement: diver-
se KANTOORMEUBILAIR o.
a. bureaus, stoelen, tafels
en kasten, telefooncentrale
en 4 toestellen, als nieuw.
Tel. 04493-1331.

Geldzaken
20% RENDEMENT, duur 1
jaar, inleg va. ’2.500,-. Info
04749-3835.

Transacties
SPAARBRIEFBEURS ËirïJ
hoven _? 040-457080. Discre-
te verzilvering van waarde-
papieren aan toonder. Ad-
vies voor discreet sparen in
verband met EG-maatrege-
len. Boschdijk 363.
Te huur luxe SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.
Weg. opheffing CONFEC-
TIE-ATELIER te koop div.
machines, strijkinstallatie,
rekken, tafels, stoelen, ga-
ren en fournituren. Willem 2
laan 18a, Landgraaf. Tel.
045-311329.
Ter overname aangeb.
HERENMODEZAAK in Z-
Limburg, A-lokatie, zonder
cont. onnodig te refl. Br.o.nr.
B-06198, Limburgs Dagblad,
P.B. 2610, 6401 DC Heerlen.
T.o.a. DIERENSPECIAAL-
ZAAK in middelgrote gem. in
Nrd.Limb. Goede omzet. Br.
o.nr. B-06201, L.D., Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

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

Bedrijfsruimte
Te huur gevr. WINKEL- of
kantoorruimte, plm. 30 m 2in
Kerkrade of Kerkrade-West.
Br.o.nr. B-06192, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Kerstmis
AMORICA'S te k. grootte
1.50 m. tot 2 m. Telef. 04404-
-1476.
Te koop KERSTBOMEN,
Omorica, alle maten, tot
ruim 3 mtr. _? 04765-2747.
Wat VERKOPEN?Adverteer
via: 045-719966.

Sport & Spel
Nog niet gebr. Kettler FIT-
NESSBANK met gewichten
en halters. 06.52.778854.

TOYOTA Cressida 2.8 iGLX,
6 cyl., Twincam, aut., over-
dr., bwj. '88, dig. dashb., air-
co, elec. ramen, sloten en
spiegels, perf. gasinst., APK
nov. '95, z.g.st., verbr. 1:7,5
gas, ’ 5.750,-. 045-232340.

Volkswagen
VW KEVER bwj. '72, alle
delen orig. en nieuw, spuit-
klaar, pr.n.o.t.k.; VW Passat
Variant, dcc. '93, 50.000 km,
i.v.b. met auto van de zaak,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-751113.
VW JETTA 1.6 CL, bwj. '88,
perfect, vraagprijs

’ 12.500,-.Tel. 045-417411.
Te k. VW GOLF GTD Inter-
cooler, bwj. '90, veel ace. Inl.
04405-1358.
Te k. VW GOLF D, bwj. '89,
5-bak, pr. ’ 8.200,-. S 04405-
-1754, tussen 19.00-21.00
uur: 045-721947.
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.
VW GOLF 111 GTi, bwj. 9-92,
auberginemetallic, 1.m.-vel-
gen, alarm, part. verk. Offici-
eel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, s
045-428840.
Te koop VW GOLF 1.6, '83,
APK 6-95, schuifdak, 5-bak,
trekhaak, vaste pr. ’2.000,-.
045-742880/06-53276050.
VW CADDY 1.6, bwj. '86, wit,
pr. ’ 6.500,-. Telefoon
04704-5741 na 18.00 uur.
VW PASSAT Variant aut.,
'90, div. extra's. 046-582560.
Te koop VW KEVER 1300,
bwj. '71, orig. blauw, i.g.st.
Tel. 045-410733.
Te k. VW JETTA CL Diesel,
bwj. '89, 4-drs., kleur wit,
vraagprijs ’8.750,-. Tel.
045-255598.
VW GOLF Cabrio, mei '92,
bl.met, el.kap, Quartet uitv.,
67.000 km., ’28.000,-. Tel.
04750-19043/020-6233972.
VW PASSAT Lim., bwj. '90,
weiss, Diesel, 68 PS, 1896cm3, Scheckheftgepflegt,
VB ’15.500,-, in Holland
zugelassen. Tel. 00-49.
2403.700130 v. Mo.-Fr. v.
7.00-16.00 Uhr.
VW PASSAT CL D Station-
car, bwj. '84, APK 4-95, vr.
pr. ’ 3.200,-. 045-728083.
Te k. VW GOLF, '81, APK 5-
95, mooie auto, vr.pr.

’ 1.150,-. Tel. 045-423199.
Te k. VW GOLF GTi, bwj. B-
'B6, verlaagd, Im-velgen, pr.
n.o.t.k. Tel. 04499-2959.
Te k. GOLF Avance, kl. wit,
bwj. 10-'B7, met div. extra's
o.a. centrale portier vergren-
deling en licht metalen vel-
gen met nieuwe banden,

’ 9.750,-. Tel. 045-711617.
GOLF GTI, bwj '81, APK 11-
-95., in z.g.st. ’ 2.250,-.
Telef.o4s-425836.
Te koop GOLF 1.3, nw.st.,
bwj. '86, vr.pr. ’5.750,-.
Telef. 045-725447.
Te koop GOLF 1.6, bwj. '84,
m. '91, veel extra's, topcond.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-310616.
Te koop VW GOLF GTD tur-
bo diesel, 5-drs., bwj. '86,
alle extra's, vr.pr. ’8.250,-.
Telefoon 045-312384.
VW KEVER, bwj. '74, vele
extra's, mcl. tax.rapport, vr.
pr. ’6.750,-. Mazda Caubo
Kerkrade, tel. 045-464646.
Te koop VW GOLF diesel
bwj. '85, 5 versnell. BBS-
vlgn. i.g.st. vr.pr. ’5.250,-.
045-462014 na 18 00 uur.

Dat wordt zaken doen.
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De Volkswagen Vento al vanaf ’ 35.495,-.
Prijs is inclusiefBTW en BPM, exclusiefkosten rijklaar maken

Wijzigingen voorbehouden.

De gezamenlijke Zuid- (Sh
Limburgse Volkswagen-dealers

Motoren en scootersVolvo
Te koop MOTORBANDEN
tegen scherpe prijzen. Ban-
denspecialist Abel, Reeweg
143, Landgraaf. S 045-
-314027.
Te koop VAMAHA XS 1100,
1978, volle kuip, nw. rem-
men, nw. banden, vraagpr.

’ 3.250,-. B 045-225539.
Te k. BMW R 1100 RS, bwj.
'93, 22.000 km. extra's: kof-
fers, dig. dashboard, hand-
vatverwarming, knipperlicht-
alarm.B 045-419236.
Te k. YAMAHA Virago 535,
bwj. '93, km.st. 1.400, vr.pr.

’ 10.000,-. Tel. 045-752262.
Te koop BMW R 75 6, bwj.
'76, in nieuw staat. Telefoon
045-223546.
Te koop LAVERDA 750 SF,
bwj. '74, i.g.st, vraagprijs

’ 5.500,-. B 045-420059
BMW K 75 RT, bwj. 9-93,
km.st. 13.500, kl. zwart, met
ace. in nw.st. Telef. 045-
-463365 na 18.00 uur.
Te koop SUZUKI GSX 600 F,
bouwjaar '94, 2.000 km,

’ 13.000,-. Tel. 045-411451.
Mercedes 230 E APK 8-95,
’4.250,- mr. CHOPPER
motor mog. 045-322111.
Te koop HARLEY DAVID-
SON LIB-burger, in nieuw
Staat. 045-225074.
HONDA type VFR 750 F,
bwj. '91, rood, met schuif-
schade, ’10.000,-. Tele-
foon 04704-5741. __
Te koop HONDA C8350
Four 1974 en Yamaha
TT6OO 1991. 045-752648.
Te koop YAMAHA Venture
XVZ 1200cc, zwart, i.z.g.st,
Telef. 045-752215.
Te k. SUZUKI GSX 750 R,
m. '86 Japanse import, 128
pk, 25.000 mijl, winterkoopje!
Tel. 046-741582 of 755235.
Te koop HONDA Shadow
600, bwj. '92, kl. rood,
’11.500,-. Tel. 045-211762
tot 18.00uur.
Te koop HONDA CB 250N,
bwj. '79, i.z.g.st, ’ 1.500,-.
Telef. 045-410413.
Te koop HONDA VF 750c
en ace. nw. model Super
Magna, bwj '94, kl.rood, fabr.
gar. t/m 2-96 ’19.750,-.
Telefoon 046-335178.
YAMAHA XS 650 Heritage
Special, i.z.g.st., bwj. '83, vr.
pr. ’ 4.650,-. B 045-321541.
Te koop HONDA CBR 1000
F, bwj. '89, ’12.500,-. Telef.
045-715052 na 16.30 uur.
Te koop BMW R 80/7, bwj.
'78. Het Ambacht . 21,
Brunssum.

Suzuki

$ SUZUKI
■ /<*
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Suzuki HLM

officieel dealer
Rijksweg Zuid 212, Sittard

Tel. 046-52 12 15.
Voor de LIEFHEBBER Su-
zuki SC 100 GX de luxe, bwj.
'81. Telef. 046-516690.
Suzuki BOS Heerlen 8.V.,
tel. 045-724545: Suzuki Vi-
tara bwj. '93 ’27.950,-; Su-
zuki Swift Gti bwj. '91
’21.750,-; Suzuki Swift se-
dan '91 ’18.900,-; Suzuki
Swift 1.3 GL bwj. '91-
-’17.400,-; Suzuki Swift 1.0
Spirit '93 ’17.950,-; Suzuki
Swift 1.3 autom. '91
’19.900,-; Suzuki Alto v.a.
'87 ’7.400,-; Suzuki Alto
automaat '90 ’13.450,-;
Suzuki Samurai v.a. '89

’ 14.950,-; Suzuki Carry
geel kenteken '87’ 9.900,-.
Te koop Suzuki SWIFT 1300
GTi 16V, bwj. '91, rood,
stuurbekr., electr. ramen,
airco. Tel. 046-333676.

Toyota

®
TOYOTA
| DEALER |

Mengelers BV
OFFICIEEL DEALER

VOOR ZUID-LIMBURG

Klasse
Occasions

Oirsbeek tel. 04492-1814
Schaesberg tel. 045-318888

Sittard tel. 046-521000

Swentibold
Officieel agent
Oude Rijksweg Noord 54.

Susteren. Tel. 04499-3300.
Toyota STARLET 12 Vilise,
bwj. 22-12-'B7, nw. model,R.
D.W.-gek., nwe. banden, i.st.
v.nw. ’ 6.950,-. 045-223090.
Te koop TOYOTA Corolla
GSi, sportuitv., bwj. '90, veel
extra's, ’ 14.250,-. Telef.
045-410344 b.g.g. 464949.
TOYOTA Corolla 1.3 SXL,
rood, liftback, '87, 1e eig., vr.
pr. ’ 8.250,-. 04406-16290.
Te k. Toyota CELICA 21., 16
klepper Twincam, bwj. 15-
-11-'B5, kl. beige, alle extra's.
J. Steenstr. 43, Sittard. Telef.
046-518283.
Toyota STARLET 1.0 SLX,
wit, i.z.g.st, bwj. '89, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 04498-91525.
STARLET 12V, met LPG,
'87, weinig km (128.000),

’ 6.500,-. Tel. 045-753053.
Te koop Toyota STARLET
1.3 XL, bwj. 9-'B9, vr.pr.

’ 11.500,-.-.045-213911.
Toyota CELICA 1.6 ST LB
bwj. '86, kl. antr.met., getint
glas, sportv., zeer mooi,
lichte parkeerschade, plm.
’500,-. Pr. ’7.950,-. Tel.
04499-1416 na 18.00 uur.
Te k. personenauto Toyota
CARINA II 1600 DX, bwj. 22-
-10-'B5, kleur zilvergrijs, ben-
zine, APK 22-10-95. Telef.
043-216436.

VOLVO 340 GL automaat,
1990, blauwmet, 47.000 km,
get. glas, centr. vergr., stoel-
verw., electr. raambed., 1e
eig., auto is als nieuw. Volvo
dealer Jac Klijn, Strijthagen-
weg 123, Kerkrade. Tel. 045-
-458000.
VOLVO 340 GL automaat,
1990, grijsmet, get. glas,
centr. vergr., elec. ramen
voor, stoelverw., 5-deurs
uitv. Volvo dealer Jac Klijn,
Strijthagenweg 123, Kerkra-
de. Tel. 045-458000.
VOLVO 440 automaat, 1992,
taupemet, getint glas, centr.
vergr., 1e eig., slechts
23.000 km. Volvo dealer Jac
Klijn, Strijthagenweg 123,
Kerkrade. Tel. 045-458000.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Zastava
Te koop ZASTAVA Yugo,
bwj. '88, i.st.v.nw., km.st.
68.400,-, vr.pr. ’2.950,-.
Telef. 045-415460.

Sloopauto's
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer. B 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. B 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
RAPIE vraagt loop- sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. B 045-423423.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

OPRUIMING div. partijen
voortenten, bijna halve prijs.
Theo Stet bv. voortenten-
centrum. 040-482945.
Gevr. 6-pers. CARAVAN ca.
6.50 m, recent model. Tel.
045-718238.
Nu al Rai voordeel bij
BARTELS Caravanning.
Importeur van Caravelair,
LMC,munsterland en Eifel-
land caravans. Hommerter-
weg 256, Amstenrade/
Hoensbroek. B 04492-1870.
HOBBY 350 '91; 420 '92;
440 '94; 460 "88-94; 520
'90;Burstner 340 - '91; 440
'87; Caravelair 415 '91;
Home Car '88; Dethleffs
eindk. 395 '94. Telef. 04498-
-54390.
Te caravan DETHLEFF 4-
pers. bwj. '91, met voortent
en alle extra's, vr.pr.
’11.750,-. Ariensstr. 2 Ka-
kert Schaesberg.

Campers
Camper-bus MERCEDES
307 D. Zr. compl. Vr.pr.
’20.000,-. Tel. 04459-2713.

Duitsland
FERIENWOHNUNGEN \.
südl. Hochschwarzwald
preisg. zu vermieten f. Win-
ter/Frühj ./Sommer. J. Kern,
77975 Ringsheim. 00-49.
7822.5687.

Franse ruwharige "en Beagle pups; lid
Tel. 04749-1291. _.
Te k. blonde BÖ
PUPS, ingeënt en
met stamb. a 04138-75'
Te koop prachtige 'MANN pups, kamp'
ingeënt en ontwormd
08866-3151.
Golden RETRIE^PIES, ingeënt en c"1Tel. 00-32.11.734464^
Te koop Franse B$
PUPS, prima stal
kamp. afstamm. en "vereniging, a 073-425^
Te k. Berner SENNÉ
(reutjes) met goede
ouders HD-vrij, inge
ontw.a 04138-72294^
Te k. AQUARIUM <fbeh. (in houten kast),
0.60x0.50m. a 045-45°.
Te k. BERNER-S^
PUPS met stamb. *vrije ouders. 08866-24°:
Te koop uit gedipt "*pups van Maltezers.
shires, Poedels, Xe
jes, West Highlarw1
Pekineesjes, Golden
vers, Labradors en
bastaard hondjes. M?
de gar.regeling. Lo®,
8, Budel Schoot, tel.
91851. Ook zondags og
Te koop DOBERMAN 1!12 maanden oud. T 0
415382. _j
Te koop diverse
EENDJES en sie^
Tel. 04404-2461.
Te koop tijdens tent»
ling in Eys Grachts
PAPEGAAIEN en "»Zaterdag en zondag
zaal open.Tel. 0445ij-;
Te koop jonge blond**
VIERPUPS ingeënt *wormd. Tel. 04957-424,.
Te k. jonge Engels6
DOG, 8 weken oud,
en ontwormd. 04957-42/
Te koop Syberische \
zeer mooi, zwart/V'
blauwe ogen, IV_ W
teefje, prijs n.o.t.k. 'ê
710032.

Bel de Vakrr^
NEW LOOK BV Lal 1'
Gevelreiniging, ui"*
voegen, steigerverhu^
045-312154. Fax 32345J;
Hans LIPS voor \
dak en zinkwerk met
tic. Vraag vrijbl.
offerte. Bel 045-453818y
Riet- en BIEZENSTÖ'
vernieuwen ’50,- Pc'
met garantie. Telefoon
435761 b.g.g. 646919^/
Ervaren vakman bicd1
aan voor straatwerk ""ritten, sierbestrating^
voor uw gehele tuin*
zeer SCHERPE \Gratis offerte: 045-323j^
INSTALLATEUR biedt
aan voor alle voorK^
werkzaamheden t>e j(
de gas, water, sanit*
loodgieterswerkzaamhe"
Telef. 046-743252.
STUCADOOR kan ,
werkzaamheden aan
a 045-460805. ;

Voor alle voo.K<JDAKWERKZAAMHEDENDakcentrale Limburg-/
offerte. Telef. 045-4652»?
Uw SCHOORSTEEN "per kanaal ’75,- md
Telef. 045-325783. _y
ELECTRO-MONTEUR
dig? Bel 045-272670.

Baby enKleUs
Te koop compl. "*'«UITZET, z.g.a.n.; tev. "
licht eiken slaapkaifja
pers. Pr.n.o.t.k. 045-45jj^

Voor Piccolo's 1
zie verder pagir3

Te k. TRIKE met verl.; Ka-
wasaki 250cc, vraagprijs
’2.000,-, z.g.a.nw. Tel. 045-
-327180.
Te k. CROSSMOTOR Hon-
da CR 500 R, i.z.g.st., '87, vr.
pr. ’ 1.400,-. 8 045-317809.
YAMAHA Ténéré KT 600Z,
bwj. '87, vr.pr. ’6.500,-, i.z.
g.st. Tel. 045-314930.?
KAWASAKI 350 Avenger,
bwj. '68, i.z.g.st., ’2.000,-.
Telefoon: 045-353248.
Te k. DUCATI 750 SS, Nuda
5 maanden oud, vr.pr.

’ 17.500,- met carbon-uit-
laat. Telef. 045-225336.
NAJAARSKOOPJE! Kawa-
saki GPZ 600 R ’4.900,-;
Honda Magna 750

’ 5.500,-; Yamaha Maxim
650 ’3.750,-; Kawasaki SR
650 ’2.750,-. Ruim 20 mo-
toren voorraad. 04755-2024.
HONDA typ CBR 600 F, '88,
rood/zilver, geweldig mooi,

’ 7.950,-. ~ 045-727820
Te koop SUZUKI GS 850
GN, bwj. '79, ’5.950,-.
Telef. 045-321677. .
Te koop DUCATI 750, spe-
ciale uitv., geel, veel keflar;
Harly Electra zweefzadel,
nieuwst. Tel. 045-725447.
SUZUKI Intruder 750, bwj.
'87, rood, zeer interessante
prijs. Tel. 04750-11228.
Te k. CAGIVA 350, '87,
25.000 km, i.z.g.st, pr.n.o.t.
k. Tel. 04409-3770.
Honda SHADOW Shopper
700 CC, bwj. '87, i.z.g.st, vr.
pr. ’ 8.750,-. 046-526923.
HONDA Super Magna 750,
bwj. '89, ’11.000,-, Honda
750 bwj. '83, tourmotor,

’ 5.500,-. 04492-5782.

(Brom)fietsen
SCHAATSEN!!!!! Bauer
Hockey en Ving Noren. Wij
slijpen uw schaatsen vak-
kundig! Huub Arets, Rdr.
Hoenstr. 118, Hoensbroek.
Tel. 045-211893.
Te koop 2e hands DAMES-
FIETS. Telef. 045-753197.
Te koop gevraagd HONDA
MTX, bwj. v.a. 1991, org.
staat. Tel. 04746-4353.

Te k. YAMAHA RD, bwj '87;
Yamaha DT 80 cc, vr.pr. n.o.
t.k. Telef. 04498-56630.
Te k. weg. verh. buitenl.
PUCH Maxi bwj. '89, verzek.
vr.pr. ’ 600,-. 045-440621.
Te k. YAMAHA snorfiets,
automaat, i.z.g.st, ’BOO,-.
Tweewielers Feron, Schim-
melt. 04404-1384.

CHATEAU &
HOMECAR
Nu onze ex-verhuur-

caravans in de aanbieding
met duizenden guldens

korting.
RALON, Brommelen 58A,
GEULLE. Tel. 043-645079.

HOBBY 400 '89 '90 '92, 370
'91, 400 '88, 425 '89, 430 '88
'89, 440 nieuw, 460 '94, 495
'86. Burstner X 385 '89 '92.
R. van Gelrestr. 45, Nieuw-
Stadt, 04498-54664.
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Stati-
onsstr. 44. B 04408-1251.
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.
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.

VOLVO
| DEALER

Autobedrijf
Volvo Klijn
Strijthagenweg 123

Kerkrade. Tel. 045-45 80 00.
Volvo 460 GLE de aller-

mooiste 1990.
Göttgens Sittard

--"046-516565
Al meer dan 60 jaar.

Te k. DAF '74, geh. geres-
taureerd. Telef. 046-742215.
VOLVO 740 GL, bl. met.,
mrt. '89, zonnedak, trekhaak,
pr.n.o.t.k. 04498-51937.
VOLVO 340 GL Sedan, bwj.
1985, i.z.g.st. APK t/m nov.
'95, nwe. koppeling/druk-
groep, automaat, get. glas,
kl. groenmet., vr.pr.

’ 4.850,-. Tel. 045-311071.
Te k. VOLVO 340 DL auto-
maat, bwj. '84, APK, pr.
’1.750,-. 045-320937.
Te k. VOLVO 340 DL, bwj.
'88, km.st. 81.000, i.z.g.st.
Telef. 045-326643.
VOLVO 440 GLT, wit,
52.000 km., 7-'9l,
’19.500,-. Caeciliahof 25,
Nieuwenh. 045-320345.
Te koop van part. VOLVO
740 GLT 16 Valve Blackline,
bwj. '89, 141.000 km, APK
nov.'9s. Inl. 045-720114.
Te koop VOLVO 360 Speci-
al 2.0, bwj. 9-'B5, APK 9-95,
blauwmetall., vele extra's,

’ 3.950,-. Tel. 045-717747.
VOLVO 244 DL betrouw-
baar werkpaard, 1978, APK
7-95, ’ 875,-. 045-244947.
VOLVO 440 GL inj. 102 pk,
div. extra's, i.z.g.st., bwj. '89,

’ 12.500,-. Tel. 045-227434.

Diversen Buitenland

Kerstinkopen in Parijs
op 10en 17December’ 49,50

in AKEN
op 14December/15,-

-in BRUSSEL
op 3December ’ 25,-

Voor inlichtingen en boekingenbij:
A.T.S. Tours S 043-644747

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

PRAAG OF
LONDEN

5 dg. Praag v. 8-12’ 299,-
-3 dg.Londen v. 9-12 ’ 199,-

ALLE REIZEN MET
TENMINSTE COMFORT
CLASS TOURINGCARS.

Kristal Vakanties
073-131491 of 04103-4500.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. h.w. terr.,
tekkels, Tib. terr., Shi-Tzu's,
poedels, Jack Russels. Wa-
lem 11A. Schin op Geul.
04459-1237/3097.
BERNER-SENNENPUPS
te k. van HD-vrije ouders
met stamb., ingeënt, ontw.
Tel. 04254-2709.

Bedrijfswagens
Interham Bedrijfswagens

Mazda E 2200, bakje + huif 1991
VW Transporten992

Volvo Station, grijs kenteken, 58.000km 1989
Ford Transit Bestel 1991

Tel. 06-52979103of 045-229582.
BEDRIJFSAUTO'S in alle
uitvoeringen. W. Feijts au-
to's, Vaesrade 61-63, Vaes-
rade. Tel. 045-243317.
Te k. Fiat DUCATO 2.5 D,
bwj. 2-93, wit, 40.000 km,
’16.500,- ex. Tel. 04406-
-12125.
Te koop MERCEDES MB
100 Diesel, bwj. '90, i.z.gst
Tel. 045-750633.

Te koop van particulier NEW-
FOUNDLANDERPUPS, in-
geënt, ontw. B 04241-1549.
Te koop BASTAARD-
HONDJE, 6 weken oud.
Telef. 045-274032.
Te koop zwarte DWERG-
SCHNAUTZERPUPS met
stamb. Telef. 04950-30527
(Weert).
Te k. Fila BRASILEIRO, 6
weken oud, goede afstam-
ming, vader en moeder aan-
wezig, prima waakhond c.g.
verdedigingshond, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-431075.

Te k. TOYOTA Lite-Ace,
dubbel cabine, bwj. '89, in
nw.staat, vr.pr. ’ 9.250,-.
Dorpstr. 3, Bingelrade.
SEAT Terra, wit, '88, zeer
mooi; Fiat Ducato 280 verl.en verh. '90 nw.st; Ford
Transit 100D, chas.cab.'B4
nw. gesp., ideaal voor cam-
peropbouw. Kissel 42, Heer-
len. S 045-725667
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Wandkast in eiken. T.V. vak, vitrine, bergkast.
L284 x H195 x D45 fl. 2750,-
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Wandkast Primus in eiken, (andere indelingen
mogelijk. L245 x H2lO x D5O fl. 4417,-
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Toogkast ELZAS in eiken.
L205 x H2OO x D5O fl. 2665,-
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MARRES INTERIEUR HEEFT 'N GROTE KOLLEKTIE KASTEN VOOR EEN ZACHT PRIJSJE
in blank eiken, blank patiné, classic wit, kersen, noten, ceruse eiken en beuken

Hoge Dressoir Cornelis in eiken.
Ll6O x Hl2O x D45.3 deurs en 3 laden,
fl. 1984,--

I «ë ___■_

Dressoir Frans in eiken.
LlBO x H9O x D50.4 deurs + 1 lade
fl. 1270,-

MAR R E S
interieur
Tongersesteenweg 37, 3620Lanaken (België)

Tel. 00-31.69.714120
Openingstijden:

ma.-vr. 09.00 - 18.00/za.-zo. 13.00 -18.00 uur
woensdag gesloten

FRANCO LEVERING
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Dressoir Elzas in eiken.
1-205 XHBS x D5O fl. 1212,-

1
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Dressoir Jaap in eiken.
LlBO x Hl2O x D45. Dressoir en opzet
fl. 1814,- I

Wintersport __

Wintersport al geboekt ??
Wij hebben hetbusje dat u zoekt. Huur een 9-pers. busje
v.a. ’ 94,- p.dag mcl. 100 km of’ 658,- p.week mcl. 1.000

km, mcl. BTW. Autoßent Bastiaans, Spoorsingel 50,
Heerlen. Vraag onze folder. 045-724141.

Vakantie en Rekreatie

Caravans/tenten

Altas Stacaravans
Europa's meestverkochte. Bezoek onze showmodellen.
Nieuw! Model '95,9.60 x 3.60, extra breed, inruil mog.

Camping High Chaparral Oirsbeek. Zaterd.en zond. open.
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ezinnen
tweiliiker om rond te komen,
de Spinnen met kinderen die

iken v-' s^an<^ z^in aangewezen.
j.

s net FNV-onderzoek slaagt
de f6 van °^eze groeP er niet
ip^J^.es aan elkaar te kno-. met kinderen heb-

ben het nog krapper dan zogeheten
'bijstandsmoeders. Overigens ont-
breekt het de helft van alle huis-
houdens op het sociale minimum
met kinderen aan iedere vorm van
'buffer' om tegenvallers op te van-
gen. Slechts de helft van deze groep
■beschikt over een spaartegoed van
500 gulden of meer.

De FNV waarschuwt dat de aange-
kondigde bezuinigingen op de kin-
derbijslag dezegroep minima zwaar
zullen treffen. Veel huishoudens
met kinderen kunnen nu al slechts
rondkomen met behulp van giften
van familie, kennissen of kerkelijke
instellingen. Van alle minima die
rondkomen met hun uitkering, ver-
klaarde bijna de helft een gift te
hebben ontvangen van familie of
vrienden. Van gezinnen met kinde-
ren die niet uitkomen met hun geld,
krijgt slechts een klein deel finan-
ciële hulp van derden.

Woonlasten
Het grootste probleem waarmee
vrijwel alle minima kampen, is de
stijging van de woonlasten. Terwijl
de uitkeringen in de afgelopen twee
jaar nauwelijks stegen, gingen de
kosten voor huur en gemeentelijke
lasten met gemiddeld 7 procent om-
hoog. Minima die een woning huren
- de overgrote meerderheid - zijn
inmiddels 40 procent van hun inko-
men kwijt aan woonlasten.

Daarnaast vormen ziekten voor veel
minima een grote kostenpost. Naast
arbeidsongeschikten kampen ook
veel bejaarden met hoge ziektekos-
ten, zo blijkt uit het FNV-onder-
zoek. Bejaarden die alleen van aow
moeten rondkomen, geven gemid-
deld zon 10 procent van hun inko-
men uit aan kosten die verband
houdenmet hun gezondheid. Vooral
alleenstaande ouderenzijn hierdoor
gedupeerd. Om toch uit de schulden
te blijven, leiden zij veelal een zeer
sober bestaan.

In Nederland leven volgens de FNV
naar schatting een miljoen huishou-
dens van een uitkering op of rond
het sociale minimum. Naast bij-
standsgerechtigden betreft het
mensen met een arbeidsongeschikt-
heids- (wao) of ouderdoms-uitke-
ring (aow).

Winst Sphinx
jjL7nst van Sphinx Gustavs-

'jp °ls mdc eerste helft van het
Het apri* begonnen boekjaar

a is met 47 procent gestegen
'.eld lsteren abusievelijk ge-
,4 J 1?331- met 77 procent, van
*lde naar 13,1 milJoen

beurs
Typisch
i.iJfsl ERDAM - Cijfers uit het be-
rnv even moeten van ongekende
-U^gS zi Jn, willen ze de Amster-

tatye . fectenbeurs momenteel in
IekJ ln§ brengen. Een stijging van
I Procartaa^w^nst van Unilever metlevai erit Inkte dat gisteren in ieder
«nde ?let- Bii een uiterst afwach-
II 2n andel daalde de koers metlich d

tot f 199,70. De AEX sloot
Krsw op een .-typisch vrijdag-
lot 407 R bIJ aan en daalde 3>05 Puntfirigg- '°9- Vooruitlopend op beslis-
pük Van de Amerikaanse centrale
f°gin °Ver een eventuele rentever-Kt f daalde de dollar met 0,65
Kr ot f 1,7135. De onzekerheid
1rtaa?H twikkelingen in Amerika
Wse K Zich ook op de buiten-
t°Urljv, b<.urzen in een afwachtende
£>e ng bij beleggers.
!9PUnt index in Londen schoot
flOo | omlaag en zakte onder de

11 üoiv? Frankfurt gaven de koer-
Parkt terrein PriJs- De obligatie-
pe gp. ln Amsterdam verloor over
Be s gele linie één tot drie dubbel-
Pc c> " de hoofdfondsen leverden

mieconcerns weer flink in:
K f^bel f 3,20 op een slotkoersf 1391fin?°>2o en DSM f 1,70 (slot
iSdêl VNU kreeg biJ zwakke
f 170 . eveneens een daling van
i!f)eelt rf Verwerken (f 180). Daarbij
!Nijkp onzekerheid over een mo-

H Samenwerking van Tros en
!'locr~aeelneming RTL op de beurs-
Jver cc" rol. Ondanks berichten

n,belangrijke overname in de
Staten verloor Wolters

;lotkr. r twee dubbeltjes met eenS&» van f 120,30.

'^ Vol ■ t de aantrekkingskracht: -1^- n_e week weer helemaal ver-
Jog r 1keverde f lm (f 52,50). In
i^Hdeef? Üen daSen verloor het
een v '5' Grote winst was er al-
*Ppa "0r de producent van kopieer-
at f 1 rII 1 océ"Van der Grinten,

L^eirJ., mocht bijschriiven meth<i_fkoers van f 76.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 62,10 61,50
Aegon 106,20 106,20
Ahold 50,70 50,40
Akzo Nobel 203,40 200,20
BolsWes.c. 33,30 33,20
CSM eert. 68,30 68,30
DordtschePetr. 198,60 197,10
DSM 141,30 139,60
Elsevier 16,90 16,90
Fokker eert. 14,90 15,10
Fortis Amev eert. 74,60 74,70
Gist-Broc. eert. 44,60 44,00
Heineken 247,90 246,80
Hoogovens nrc 81,00 80,50
HunterDouglas 77,20 76,20
INGc. 79,90 79,10
KLM 47,30 46,90
Kon. KNP BT 49,70 49,80
Kon. Olie 189,00 188,00
KPN 55,20 55,20
Nedlloyd 55,70 54,40
Océ-v.d.Gr. 74,40 76,00
Pakhoed eert. 46,00 45,50
Philips 53,50 52,50
Polygram 75,40 75,00
Stork 44,50 43,60
Unilever eert. 200,90 199,70
Van Ommeren nrc 46,70 46,20
Ver.BezitVNU 181,70 180,00
Wolters-Kluwer 120,50 120,30

Avondkoersen Amsterdam
Ahold 50,40(50,40)
Fortis Amev 74,50(74,70)
Kon. Olie 187,50-187,70 (188,00)
Philips 52,60(52,50).

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 81,30 82,00
ABN Amropref. 59,30 58,70
ABN AmroHld.prf.c. 6,22 6,22
ACF-Holding 36,20 e 36,00
Ahrend Groep c. 155,90 154,60
Alanheri 37,20 37,40
Ant. Verff. 435,00 435,00
ARTUBiologicals 3,60 3,60
AsdOptionsTr. 21,30 21,00
Asd. Rubber 2,50 e 2,50
AtagHold.cert. 111,50 112,00
Athlon Groep 69,80 69,80
Athlon Groepnrc 66,90 66,90
Aut.lnd.R'dam 119,00 119,00
Ballast Nedamc. 71,10 71,00
BAM Groep 107,00 107,00
Batenburg 150,00 150,00
Beers 189,50 189,00
Begemann Groep 32,60 31,30
Belindo 280,20 282,00
BesouwHold. 33,80 33,80
Blydenst.-Will. 29,00 29,00
BoerDeWinkelb. 71,00f 71,00f
BorsumyWehry 26,30 26,80f
Boskalis eert. 36,20f 36,00
Braat Beheer 24,40 24,70

Breevast 8,60 8,10
Burgman-Heybroek 1380,00 1380,00
Calvé-Delft eert. 1390,00 1375,00
Calvé-Delftpref 885,00 885,00
CapVolmac 24,30 24,40
CetecoHold. 42,30 42,20
Cindu Intern. 102,00 a 102,00a
Claimindo 279,70 279,50
ContentBeheer 28,80 28,50
Credit LBN 41,70 41,70
Crownv.G.cert. M6.00 145,10
CSM 68,30 67,70
De Drie Electr. 15,30 15,30
Delft Instrum. 23,10 23,30
DICO Intern. ' 69,10 69,50
Dorp-Groep 35,40 35,40
Draka Holding 40,30 40,20
Econosto 21,20 21,30
EHCO KLMKleding 36,50 36,20
EMBA 194,00 195,00
EriksHolding 120,00 120,00
Flexovülnt. 87,50 87,00
Frans Maas eert. 53,00 53,00
FreeRecord Shop 29,00 29,00
Fugrocert. 34,60 34,40
Gamma Holding 93,50 92,80
Gamma pref. 6>°o 6,00
Garzarelli? 10,00
GeldersePap. 83,50 f 83,40
Getronics 54,10 54,40
Geveke 34,30 34,30
Giessen-deN. 63,20 62,40
GoudaVuurvast 10,20 70,20
Goudsmit 29,60 29,50
Groenendijk 29,20 29,20
Grolschcert. 54,70 54,70
Grontmij 63,30 63,30
GTI-Holding 156,00 156,00
Hagemeyer 139,90 143,00
HAL Trust B 16,20 16,10e
HAL Trust Unit 16,20 16,10
HBG 273,50 273,00
Heijmans 59,90 60,00f
HeinekenHold.A 223,60 220,50
Heivoet Holding 28,00 28,00
HesBeheer c. W> 19,50
Hoek. Mach. 77,70 78,00
Holl. Colours 86,70 86,50
Holl. Ind. Mij 63,50 63,00
Holl.SeaS. 0,36 e 0,36e
HoopEff.bank "?,40 7,40
HunterD.pref. 1-95 1,95
IHCCaland 43,40f 43,20
ING 1,09 7,10
Inter/ViewEur. 6,50 6,50
Internat.Muell. 94,80 95,30
Kühne+Heitz 35,80 35,30
Kas-Associatie 63,80 63,80
KBB 106,70 104,50
Kempen &Co 14,50 e 14,50
Kiene Holding 133,70 133,70
Kon. Sphinx Gust. 55,60 56,10
Kon.KNPßTc.pref. 1,57 7,57
KondorWessels 44,70 44,70/
Koppelpoort 417,00 417,00
Krasnapolsky 144,50 144,50
Landré&GL 47,00 47,00
LClComput.Gr. 4,00 4,00£
M.EnimOß-cert. 85,00 85,00

Macintosh 41,40 41,00
Management Share 1,35 1,35
Maxwell Petr. 202,00 202,00
Moeara Enim 1640,00 1639,00
Moolen Holding 43,00 43,00
Mulder Boskoop 35,00 35,00
Multihouse 2,20e 2,20e
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 89,10 89,10
Nat. Inv.Bank 130,60 130,50
NBM-Amstelland 18,50 18,70
Ned.Part.Mij 50,90 50,90
Ned.Springst. 6550,00 6550,00
NEDAP 60,20 60,30
NedconGroep 38,80 38,40
NedschroefHold. 74,90 74,90
NewaysElectr. 11,80 11,80
Nijv.-Ten Cate 84,00 83,10
NKF Holding 215,50 215,00
Norit 18,80 e 18,80
Nutricia VBcert 91,50 89,80
OPG eert. 43,90 43,50e
OreoBank eert. 61,70 62,00
Ordina Beheer 20,80 20,80
OTRA 285,00 285,00
P&C Groep 91,50 91,50
Philips Electr. d'9s 0,10
PieMedical 7,80 8,00
PirelliTyre 11,50f 11,50fPolynorm 177,00 177,00
Porc.Fles 24,00 24,00
Randstad 88,80 89,30
Reesink 117,00 119,00
RoodTesthouse 3,20 3,30
Rothmans Int. 4,15 4,30
RotoSmeetsßoer 41,00 40,80
Samas Groep 59,00 59,10e
Sarakreek 4,90 f 5,30
Schuitema 1895,00 1895,00
Schuttersveld 42,50 42,50
Simac Techniek 18,80 18,70
SligroBeheer 86,70 86,80
Smit Intern. 42,00 42,30
SmitTrafo c. 45,60 45,00e
St.Bankiersc. 17,00 17,00
StadRotterdam c. 36,90 37,00
Telegraaf De 192,10 191,50e
Textielgr.Twente 71,80 71,30
Tulip Computers 16,70 16,60e
Tw.Kabel Holding 208,00 210,00
Übbink 58,90 59,40
Union 25,40 25,40
VereenigdeGlas 555,00 556,00
Vilenzo 43,00 42,80
VolkerStevin 87,10 f 86,70
Vredestein 13,60 13,80
Wegener 119,00 119,00
Welna 48,50 48,40e
Westlnv.F.wb 61,50 a 61,00a
West Invest F. . 11,50 11,50
Weweler 32,30 32,30
Wolff, Handelmij 59,50 59,50
WoltersKluwer 485,00 485,00
Wyers 23,80 23,90
Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind. F. 448,00 446,00
ABF 112,50 112,50
ABNAmroA.inF 83,00 f 82,90

ABNAmroAand.F. 96,00 95,90
ABNAmroAmer.F. 70,80 70,60
ABNAmroEur.F. 86,00 86,00
ABNAmroFarE.F. 75,30 75,80
ABNAmroL.Gr.F. 182,70 182,80
ABNAmroNeth.F. 116,80 116,20
ABN Amro Obl.Grf. 199,60 199,70
ABNAmrorent.div 155,10 155,10
Aegon Aandelenf. 45,50 45,40
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFJ 30,60 30,70
Alg.Fondsenbez. 249,40 249,30
AllianceFund 7,60 e
Alrenta 229,80 230,20
Amvabel 89,20 89,00
AsianCap.F.s 61,70 61,40
AsianSelect.F. 104,90 104,90
AsianTigersF. 110,90 110,20fASN Aandelenf. 52,50 52,40
Austna Global 1223,00 1223,00
AustroHung.F. 7,60 7,40
AXAAand.lnt. 76,70 76,70
AXAE&LBelegg.l 95,10, 95,00
AXAE&LBelegg.2 93,90 94,00
AXAE&LBelegg.3 117,70 117,80
AXAE&LBelegg.4 87,60 87,70
AXAE&LKap.Rente 118,60 118,80
AXAObl.Ned. 76,60 76,70
BemcoßentSel. 62,60 62,60
Bever Holding 4,70 4,70
Biogrondßelegg. 10,70 10,70
CapaCityßealty 1,30 e 1,40-CL Aandelenfonds 95,80 95,40
CLLiq.Groeifonds 102,30 102,40
CLObl.Dividendf. 103,80 103,90
CLObl.Waardef. 121,90 122,00
Comm.ArgeusF. 86,90 87,20
Comm.BenacusF. 89,50 89,80
Comm.CeaF. 91,50 91,70
CuMPreferentF. 106,70 106,50
Delta Ll.Dollarf. 52,20 52,80
Delta LloydECU 54,00 54,10
Delta Lloyd Inv. 39,20 39,20
Delta Lloyd Mix 73,00 73,10
Delta LloydRent 59,60 59,60
Donau Fonds 28,50 28,40
DPAmericaGr.F. 35,70 35,70
EGFlnvestm. 155,00 155^00
EMF Rentefonds 82,90 83,00
EMS Growth Fund 103,00 102,80
EMSlncomeFund 91,50 91,50
EMSOffsh. Fund 100,50 100,50
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envir.GrowthF. 41,50 41,50
Esmeraldapart. 37,80 37,70
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 59,50 58,70
Euro SpainFund 8,20
FarEastSel.F. 79,00 79,00
GAFAm.Liq.F.ecu 1,53 1,53
GAFAm.Obl.F.ecu 1,78 1,78
GAFBfr.Liq.F.bfr 1056,70 1056,80
GAFDMLiq.F.ecU 1,61 1,61
GAFDMObt.F.ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,11 2,10
GAFEng.Liqf.ecu 1,25 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 1,33 1,32

GAFEur.Aandf.ecu 2,24 2,25
GAFEur.Oblf.ecu 2,20 2,20
GAFGl.Managf.ecu 2,51 2,51
GAFJap.Aandf.ecu 1,12 1,12
GAFJap.Liqf.ecu 1,63 1,63
GAFJap.Oblf.ecu 1,74 1,74
GAFN-Am. 2,25 2,25
Aandf.ecu
GAF 3,25 3,22
V.Oost.Aandf.ecu
GermanCity Est. 33,00 33,00
Gim Global 56,00 55,70
Groeigarant 1,38 1,38
Holl. Eur.Fund 59,50 59,50
Holl. Obl.Fonds 130,50 131,10
Holl. Pac.Fund 136,50 136,00
Holl. Sel.Fonds 97,80 98,20
Holland Fund 90,30 90,20
HoogeHuysHypf. 125,00 125,00
INBBnkVerre Oost. 45,70 45,60
INGBnkDutchF. 61,60 61,30
INGBnkGeldm.F. 61,20 61,20
INGBnkGIob.F. 52,80 52,70
INGBnkOblig.F. 32,80 32,80
INGBnkßentegr.F 128,60 128,70
INGBnkSpaard.F. 103,86 103,87
Interbonds 489,00 489.00
Intereffekt 500 27,50 27,40
Intereffekt wt 25,70 25,50
Intereffekt Yen Value 81,50 81,00
Investa part. 83,00 83,00
ISHimal.Funds 17,70 17,70
Jade Fonds 209,00 207,70
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7550,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5420,00
JapanFund 19,30 19,20
Korea Pac.Tr. $ 13,70 b
LatinAm.Eq.F. 103,00 f 103,00
Leveraged Cap 60,00 59,50
Liquirent 54,60 54,60
Mal.CapitalF.s 16,00 15,90
MeesObl.Div.F. 114,50 114,70
Mexico IncomeF. 19,20 19,20
Mondibel 76,80 76,80
Nat.Res.Fund 76,40 75,80
New Asia Fund 10,70 10,70
Nomura Warr. F. 0,20 a 0,20a
OAMF Rentefonds 11,50 11,35
Obam.Belegg. 311,40 311,80
OhraAand.F. 64,40 63,90
Ohra Liq.Grf. 54,20 54,20
Ohra Obl.Df. 54,70 54,80
Ohra Obl.Grf 55,10 55,20
Ohra Onr.G.F. 58,70 58,80

Ohra Totaal F. 58,20 58,20
OrangeFund 27,90 27,90
Pac.Dimensions 31,10 31,00
Pac.Prop.Sec.F 45,00 45,10
PiersonRente 128,30 128,10
Pitcher 45,70 45,70
Postb.Aandelenf. 57,10 57,10
Postb.Beleggf. 57.40 57,60
Postb.Obir 47,60 d 47,80
Postb.Verm.gr.f. 59,80 60,00
Rentalent Bel. 169,00 169,20
RentotaalNV 38,50 38,50
RGAand.Mixfund 59,90 59,60
RGAmencaF. 137,50 136,50

RG Divirent F. 53,50 53,50
RGEuropeF. 127,10 127,30
RGFlorenteF. 129,40 129,40
RG Hollands Bezit 97,90 97,70
RG NettorenteF. 105,30 105,30
RG Obl.Mixfund 61,30 61,30
RG Pacific F. 140,80 140,30
RG Rente Mixfund 63,60 63,60
Robeco 112,80 112,20
Rodamco 50,80 51,00
Rodamcoßet.Ned. 100,30 e 100,30e
RodinProp.J 68,00
Rolinco 115,80 115,50
Rolincocum.p 90,00 90,00
Rorento 82,30 82,30
Schrod.lnt.Pr.F 28,30 28,30
Sci/Tech $ 14,90 14,50
Suez Gr.Fund 50,80 50,60
Suez Liq.Grf. 200,80 200,90
TechnologyFund 16,30 16,30
Tokyo Pac.Hold. 247,50 246,00
Tolsteeg, Beleggmij 352,00 350,00
Trans Eur.Fund ' 89,70 89,80
TranspacF. 347,00 347,00
Uni-Invest 19,30a 19,101
Unicolnv.Fund 68,70 68,70
UnifondsDM 32,50 32,50
Vaste Waard.Ned 53,50 52,00
VastNed 104,50 104,50
VHSOnr.Mij 4,70 e 4,80
VIBNV 44,10 e 44,20
VSBAand.F. 99,90 99,40
VSB Mix Fund 61,40 61,40
VSB Obl.Groeif. 108,60 108,70
VSBRente Fonds 100,40 100,60
WBO Intern. 68,20 68,30
WereldhaveNV 95,50 95,00eWorldProp.F. 68,90 69,50
ZOMFlorida F. $ 32,80 32,80
Zonnespectrum 9,10 9,05
Parallelmarkt
IPNA3nrc 337,00 aMelle,van nrc 105,00 105,00
PanPac. Winkel 3,90 3,90

Watt Streot
allied signal 33 5. 33 j/b
amer.brands 33 V. 33 Vt
amer.tel.tel 54 Vr 54 '/<
amoco corp 61 'A 61 'A
asarco mc. 27 Vt 27Va
bethl. steel 17"/. 17 V<
boeingco 44 43 Vt
can.pacific 15 Vt 15 Vt
chevron 41 V< 41 3A
chiquita 13 Vt 13'/«
chrysler 45 3/< 46
citieorp 45 V» 45 'A
cons.edison 24 'A 24 Vi
digit.equipm. 30 Vt 30'/«
dupontnemours 55 Vt 55
eastman kodak 46 Vt 45 V<
exxon corp 59 V< 59 Vi
ford motor 28 Vt 28 V.
gen. electnc 48 'A 48 V<
gen. motors 38Va 38 Vt
goodyear 35Vt 35 Vi

hewlett-pack. 98 »/" 97Va
int. bus.mach. 72 72 V-.
int.tel.tel. 85 Va 85
klmairlines 27Va 27 Vt
mcdonnell 139 140lA
merckco. 37 Vt 36 3/<
mobiloil 82 Vt 82 3/<
omega financ. 25Va 25
phihps 30 V, 30 V,
royaldutch 109 54 109 Vi
sears roebuck 51 Vt 50V»
sfe-south.pac. 16 16 /(
texaco mc. 60Vi 60 Vi
traveler. 333/i 33 Va
Advieskoersen
amenk.dollar 1,645 1,765
austr.dollar 1,22 1,34
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canad.dollar 1,200 1,320
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark(100) 109,50 113,50
engelsepond 2,61 2,86
finse mark (100) 35,30 37,80
franse frank(100) 31,10 33,85
grieksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 18,75 22,75
iersepond 2,55 2,80
itaUire(10.000) 9,85 11,55
jap.yen(10.000) 171,50 177,50
noorsekroon (100) 24,20 26,70
oost.schill. (100) 15,62 16,12
port.escudo(lOO) 0,98 1,16
spaansepes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0032 0,0059
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedsekr. (100) 22,05 24,55
zwits.fr. (100) 131,00 135,50

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,71325-1,71575
antill.gulden 0,9500-0,9800
austr.dollar 1,2850-1,2950
belg.frank (100) 5,4460-5,4510
canaddoUar 1,25975-1,26225
deensekroon (100) 28,665-28,715
duitsemark (100) 112,0950-112.1450
engelse pond 2,7425-2,7475
franse frank(100) 32,595-32,645
grieksedr.(lOO) 0.6780-0,7780
hongk.dollar (100) 22,0750-22,3250
iersepond 2,6890-2,6990
ital.lire (10.000) 10,915-10,965
jap.yen (10.000) 175,450-175,550
nwzeel.dollar 1,0575-1,0675
noorse kroon (100) 25,565-25,615
oostenr.sch.(100) 15,9230-15,9330
port. escudos (100) 1,0795-1,1195
spaanse pes. (100) 1,3425-1,3525
zweedsekr. (100) 23,495-23,545
zwits.frank(loo) 133,725-133,775
e.e.u. 2,1315-2,1365
Indexen
DowJones ' 3801,47 -20,52
cbs koersindex 274,70 273,20
EOE-index 410,74 407,69

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

abnamro c apr 65,00 356 2,40 2,20
abnamro c 097 65,00 305 6,60 6,60
abnamropjan 57,50 159 0,60 0,70
abnamropjan 65,00 135 3,70 4.00 b
abnamro pj96 52,50 133 1,70 1,60
ah c jan 52.50 153 - 0,90
ah c apr 50,00 263 3,40 3,20
ah c apr - 55,00 168 1,10 1,20
ah papr 50,00 490 1,70 1,80
d/fl pdec 175,00 150 4,20 4,50
coc c nov 395,00 135 16,00 13,00
coc c nov 405,00 209 7,20 4,30
coc c nov 410,00 250 3,80 1,80
coc c nov 415,00 138 1,60 0,60
coc c nov 420,00 200 0,60 0,20
coc c dcc 400,00 390 15,00b 13,00
coc c jan 430,00 1350 5,00 3,70 a
coc c jan 440,00 1360 2,40 2,00
coc pnov 405,00 195 1,40 a 2,00
coc pnov 410,00 231 2,90 a 4,30
coc p097 410,00 351 25,90 26,00
hoog cjan 80,00 341 5,20 4,70
hoog c apr 90,00 219 4,00 3,90
hoog pjan 80,00 284 3,80 a 3,80
ing c apr 85,00 308 2,60 2,40
kim cjan 50,00 458 1,60 1.50
nll cmei 95,00 3930 2,50 b 2,50
nll pnov 94,00 600 0,50 0,40
nut c nov 90,00 535 3,80 1,90
nut c nov 95,00 547 2,00 0,70
nut c feb 95,00 904 6,20 5,00
nut pfeb 85,00 139 3,80 4,30
olie cjan 200,00 198 2,10 2,00
phil cnov 52,50 586 1,50 1,00
phü c nov 57,50 137 0,20 a 0,10
phil cjan 55,00 403 2,10 1,70
phil cjan 57,50 140 - 1,00
phil c jan 60,00 226 0,80 0,50
phil c apr 60,00 137 1,70 1,50
phil c 098 55,00 219 13,20a 12,20
phil pnov 52,50 574 0,30 0,60
phil pnov 55,00 328 1,70 2,40
phil pjan 55,00 333 2,90 3,50
tops c nov 750,00 161 B,ooa 4,00
tops pnov 740,00 144 3,10 5,50
tops pnov 750,00 160 6,50 11,00
unil c nov 200,00 316 2,50 1,30.
uni! c nov 205,00 201 1,00 0,30
unil c jan 210,00 236 3,00 a 2,40
x072 cokt - 150 27,00a 24,00a
Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,930-21,530, vorige
20,880-21,480,bewerkt 23,130 laten, vorige
23,080 laten.

Zilver onbewerkt 245-315,vorige 245-315,
bewerkt 345 laten,vorige 360 laten.
a-laten g=bieden+ex.dr..
b-bieden h-laten+ex.div.
e-ex-claim k-gedaan+h
d=ex-dividend bgedaan+g
e-gedaan .bieden vk-slotkoers vorige dag
f-gedaan+laten sk-slotkoersgisteren

Omo in Polen

Kwartaalwinst Unilever
zes procent gestegen

Van onzeredactie economie

ROTTERDAM - De nettowinst van
Unilever is in het derde kwartaal
met 6 procent gestegen tot ruim 1,2
miljard gulden. De omzet groeide in
dat kwartaal van 19,7 miljard tot
21,6 miljard gulden. Over de eerste
negen maanden van het jaar steeg
de nettowinst 4 procent tot ruim 3,1
miljard gulden. De omzet tot en met
september was f 61,6 miljard tegen
f 57,4 miljard in 1993.

De Europese voedingsmiddelenbe-
drijven lieten een sterke stijging
zien van de verkopen van ijs en ijs-
thee, gestimuleerd door acquisities
en het voortreffelijke zomerweer,
aldus bestuursvoorzitter Morris Ta-
baksblat gisterochtend in een toe-
lichting op de kwartaalcijfers.
In wasmiddelen was de winst lager
dan vorig jaar ondanks een verdere
vermindering van de kosten, mede

als gevolg van het marketing-fiasco
met het nieuwe wasmiddel Omo Po-
wer.
De positieve ontwikkeling in spe-
ciale chemische produkten zette
door. In Europa groeide de omzet in
het derde kwartaal met 8 procent
tot 11,7 miljard gulden en kwam
het bedrijfsresultaat 12 procent ho-
ger uit op 1,3 miljard gulden.

In Noord-Amerika boekten de con-
sumentenbedrijven van Unilever
'duidelijk meerwinst. De reorgani-
saties bij de Amerikaanse wasmid-
delenfabrieken droegen volgens
Tabaksblat bij aan het betere resul-
taat van deze produktgroep. In
Noord-Amerika groeide de omzet
met 4 procent tot 4,3 miljard gulden
en kwam het bedrijfsresultaat 29
procent hoger uit op 431 miljoen.
Buiten Europa en Noord-Amerika
verbeterden bij Unilever omzet en
winst in de meest belangrijke mark-
ten. Opvallend daarbij zijn volgens

tabaksblat de goede resultaten in
Afrika, met name in Zuid-Afrika.
De omzet in de 'overige gebieden'
steeg met 18 procent tot 5,6 miljard
gulden terwijl het bedrijfsresultaat
met 10 procent groeide tot 470 mil-
joen.

" De pakken wasmiddel van het internationale Unilever-merk staan ook in de schappen
van Poolse supermarkten. Foto: ANP

Aanwinsten
Unilever verwierf tot nu toe dit jaar
24 bedrijven en verkocht er ook 24,
waarbij de netto-investering 1,5
miljard gulden bedroeg. De rente-
kosten kwamen met 166 miljoen in
het derde kwartaal hoger uit dan in
de vergelijkbare periode van 1993
als gevolg van een hogere netto-
schuld en minder gunstige tarieven.

Per aandeel steeg de winst over drie
kwartalen van 10,81 gulden vorig
jaar tot 11,22 gulden nu. Unilever
keert een onveranderd interimdivi-
dend uit van 1,48 gulden per ge-
woon aandeel.

economie
Veertigprocent kan niet rondkomen van uitkering

Minima raken steeds
dieper in problemen

Van onze redactie economie

E]Nr HAAG - Steeds meer zieken en gehandicapten die
f een minimum-inkomen leven, raken in de proble-
P*. Bijna 40 procent van de mensen met een wao-uitke-
*S °P minimum-niveau, slaagt er niet in rond te komen
n hun maandelijkse toelage. Dit blijkt uit een onder-
ek- van de vakcentrale FNV naar het uitgavenpatroon
11 sociale minima.

>r d r- maakt zich grote zorgen
ld 6 inanciële toekomst van ar-

io b i geschikten- Door de nieuwe
San!. anden steeds meer zieken en
lm n pten °p het sociale mini"
BgV ol»dat deze mensen veelal
|u posten maken als gevolg van
|m ai^icap, komen ze vaak niet1 'et hun inkomen. Ruim de helft
Izich bijvoorbeeld een auto, noSte kunnen verplaatsen.

ordk°mt bii dat wao'ers tegen-
op lg snel op het minimum be-
ges : bijvoorbeeld als ze worden
te at' of slechts een gedeelte-.
1 .eel°j~Uitkerin_ krijgen. Zij tor-
het aangegane verplichtingen

L verleden met zich mee. De
>ei

v°°rspelt derhalve een
J. de beroeP op sociale diensten

jen n°od van deze mensen te le-

Telegraaf en
Wegener starten

Nieuwsradio

AMSTERDAM - NV Holding-
maatschappij De Telegraaf,
waartoe ook het Limburgs
Dagblad behoort, en Wegener
NV willen een landelijk
nieuws-, verkeers- en actuali-
teitenprogramma uitzenden.

De beide ondernemingen heb-
ben een aanvraag ingediend bij
staatssecretaris Nuis van het
ministerievan Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen voor
toewijzing van de, naar ver-
wachting binnen afzienbare
tijd voor commercieel gebruik

beschikbaar komende, ether-
frequentie 747kHz.

De Telegraaf en Wegener ne-
men primair deel aan dit pro-
ject vanuit hun belang bij de
invulling van het nieuwspro-
gramma, dat ook via de kabel
zal worden uitgezonden.
Strengholt BV zal in het

nieuwsradioproject verant-
woordelijk zijn voor de organi-
satorische en technische voor-
bereidingen.

Het initiatief is eind vorig jaar
onder de naam 'Inforadio' on-
der de aandacht van de toen-
malige minister van WVC ge-
bracht. De uitgevers willen de
beoogde zender tot een uniek
informatiemedium maken,
waarmee een belangrijke aan-
vulling op het Nederlandse
media-aanbod kan worden ge-
leverd.

Weerpost bezorgd bijportiekwoningen

Brievenbus-oorlog
kost PTT miljoenen

Van onze redactie economie

HEERLEN - PTT Post hervat van-
daag op last van de Haagse recht-
bank de bestelling van post bij
ongeveer 100.000 portiekwoningen.
De bezorging was gestaakt omdat
het voor de PTT onrendabel is als
de postbode voor de postbestelling
een of meerdere trappen moet oplo-
pen.

De rechtbank bepaalde gisteren in
kort geding dat de PTT de eigena-
ren van de portiekwoningen niet
langer mag verplichten om in de ge-
zamenlijke trapopgang brievenbus-
sen te plaatsen. De PTT moet van de
rechtbank eerst veiligheidsvoor-
schriften maken voor dergelijke
brievenbussen. De Vereniging Ei-
gen Huis, die het kort geding samen
met andere consumentenorganisa-
ties had aangespannen, gaat het
geld dat duizenden eigenaars al
hebben uitgegeven aan de brieven-
bussen terugvorderen van de PTT:
een claim van 'tientallen miljoe-
nen', aldus adjunct-directeur F. van
Loon.
De uitspraak geldt voor ongeveer
100.000 oudere portiekwoningen
waar de brievenbussen op de ver-
diepingen zijn aangebracht. Maar
dergelijke portiektrappen zijn vol-
gens de rechtbank niet gebouwd op
het legen van een brievenbus die
halverwege de trap is aangebracht.
Dat leidt volgens de rechtbank tot
'gevaarlijke situaties. Onlangs
raakte een 45-jarige vrouw uit Rijs-
wijk gewond toen zij bij het legen
van de brievenbus haar evenwicht
verloor en van de trap stortte.

Eigen Huis is ingenomen met de
uitspraak van de rechter. In de eer-
ste plaats natuurlijk om 'de veilig-
heid van de geadresseerden,' zegt
Van Loon. Maar een gunstig bijko-
mend verschijnsel is in de ogen van
Van Loon dat de machtige PTT
'eindelijk op haar plaats is gezet.'

Behalve de nederlaag in kort geding
kan PTT Post een claim van 'enkele
tientallen miljoenen guldens' tege-
moet zien. Eigen Huis eist dat het
bedrijf alle kosten vergoedt die be-
woners hebben gemaakt om onder
druk van de PTT de gewraakte
brievenbussen te installeren a rai-
son van 160 gulden per bus gemid-
deld.
PTT Post wilde gisteren niet reage-

ren op de miljoenenclaim. „Dit kan
enorme consequenties hebben, waar
we ons eerst grondig op moeten be-
zinnen," zo liet een woordvoerder
weten. PTT Post gaat niet in beroep
tegen de uitspraak. Het bedrijf gaat
onderzoeken of het mogelijk is vei-
ligheidsvoorschriften te formuleren.
Van de 6 miljoen brievenbussen in
Nederland voldoet ongeveer één
miljoen niet aan de eisen in het
Brievenbussenbesluit uit 1988. Het
besluit geeft regels voor de afstand
tot de openbare weg en voor het
formaat van de bus.

Volgens Van Loon is de eis van PTT
Post ook vanuit economisch oog-
punt onredelijk. Voor de drie ton
per jaar die de PTT bespaart op de
tijdrovende klimpartijen van de
postbode, waren de 100.000 bewo-
ners gedwongen samen 16 miljoen
gulden te investeren. Eigen Huis
begrijpt niet waarom PTT Post niet
eerst zelf heeft nagedacht over de
gevaren van een brievenbus halver-
wege de trap. „De machtige mono-
polist PTT Post is niet gewend om
naar anderen te luisteren, laat staan
om te onderhandelen. Het motto
'Befehl ist Befehl' doet bij dat be-
drijf nog steeds opgeld," aldus Van
Loon.

Omzet industrie
groeit erg snel

DEN HAAG - De omzet van de Ne-
derlandse industrie is in september
met 6 procent gestegen, de grootste
maandelijkse groei van dit jaar. Dat
brengt de omzetgroei over de eerste
negen maanden van dit jaar op 3
procent. Dat heeft het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS) giste-
ren bekendgemaakt. De uitvoer
steeg in september met 9 procent
aanzienlijk sterker dan de binnen-
landse omzet (4 procent), eenzelfde
beeld als in de maanden daarvoor.
De omzetontwikkeling vertoont
vanaf januari een opgaande lijn en
nam toe van plus 1 procent in het
eerste kwartaal via 3 procent in het
tweede, tot 4 procent in het derde
kwartaal. De basismetaal- en de
chemische industrie groeiden het
sterkst. Vooral door een sterke ont-
wikkeling in de export groeiden
beide sectoren meer dan 10 procent.
De sectoren transportmiddelen,
aardolie- en leerindustrie leverden
gemiddeld 3 procent in.

i^jADVERTENTIE)

m mooiste kis
\ gevonden?
\ m■ -^ "ypotheekadviseurs

Bel 045 - 224241k 043 - 252010
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Opleidingen
Laat jeniet wijs maken dat je geschikt bentals M O D E L

als dat niet zo is.
Aan de modellenopleiding van

modelagency
Fashion&Style

gaateen eerlijke selectie vooraf. Heb jeinteresse, kom dan
geheel vrijblijvend naar onze CASTING en INFO-avond op

woensdag 16 november aanstaande in
Grand Café Puccini, Markt 54, Kerkrade. Aanvang 20.00 u.

ModelagencyFashion Style info045-422424.
ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-32172t. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 127 talen'op cass.
enz. ’70,-. Ook voor buitenl.
Tel: 070-3638667/3894543
Binqenkort 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.
Cursus THAISE taal voor
beginners. Tel. 045-718397.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Rijles

ANWB Autorijleskampen
De ANWB organiseerteen unieke rij-opleiding.

Afhankelijk van de test, duurt de opleiding
tussen de 8 en 14 dagen inclusief hetCBR-examen.

Meer weten bel nu de ANWB: 06-8991161.
Huwelijk/Kennismaking

Zoekt U als alleenstaande 'n
leuke invulling van uw

vrije tijd?

"Vriendengroep
Zuid"- heeft nog plaats voor aktieve

alleenstaanden van 35 t/m
55 jr.Doel: wandelen,
fietsen, trefavonden,

museumbezoek enz. Br.o.nr.
B-06202, L.D., 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.
Ben weduwnaar 60 jaar met
eigen huis in Heerlen. Zoek
langs deze niet alledaagse
weg nette VROUW of wed.
tot 55 jr. Br.o.nr. B-06183,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Aantrekkelijke charmante j.
dame z.k.m. aantrekkelijk,
modern geklede donkerhari-
ge MAN tot 32 jr. om o.a.
mee uit te gaan. Br.o.nr. B-
-06188, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
WEDUWE wil kennism. m.
wereldburger, houdt v. kl.
muz., goed gesprek en hu-
mor. Br.o.nr. B-06189, L.D.,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Veelzijdige en perfekte-
weekendaktiviteiten vind je
bij Single Club CONTINI, Iftd.
30/55 jr. m/vr. Ook oud- en
nieuwjaarsbal. Tel. info 046-
-522094 of Br.o.nr. B-06191,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Nette WEDUWNAAR 65 jr.
1.65 mtr. (goed milieu) rustig
en zacht karakter zoekt dito
vrouw 55-65 jr., v.eerl. vaste
rel. Br.(bij voorkeur met ree.
foto) op crew. ret. Br.o.nr. B-
-06193, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Welke DAME wil moderne
vriendschap aangaan met
energieke heer (50). Brieven
(met foto) o.nr. B-06194,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Zondag 13 nov. is er in motel
"Van der Valk" te Stem
Urmond 'n SINGLE SOOS
van 12.00-18.00 u. voor alle
alleenst. Info 045-220578.
Aantrekkelijke Russische
DAMES v.a. 20 jr. z.k.m. se-
rieuze partner. Gratis foto-
brochure. Maak 'n vrijt... af-
spr. 045-461648.
Nette oudere HEER, houdt v.
gezelligh. thuis, spelletjes,
mooie muziek, dieren en uit
eten gaan. Is lief, eerlijk en
zacht v. karak. Welke eer-
lijke alleenst. nette dame
(Ifst. met rijbew.) houdt hier-
van? Als het klikt kunnen we
samen nog iets moois v. het
leven maken. Br.o.nr.
B-06200, L.D., Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Man, 40 jr., 1.70 m. zkt.
kennsim. m. VROUW 30-40
jr. die houdt van gezelligh.
en van de natuur. Br.m. foto
o.e.retour.o.nr. B-06203,
Limburgs Dagbl., Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huwelijksbureaus
Mens en Relatie

vindt ookvoor u een passende partner.
Persl. bém.: al ruim 10 jr. hoogste slagingspercentage

Bel voor vrijblijvende info:
Heerlen e.o. 045-726539, mevr. Luchtman

Roermond e.o. 04750-15534 mevr. Nabarro
GRATIS BROCHURE: postbus 5050,6401 GB Heerlen,

Postbus 525, 6040 AM Roermond.
Erkend AVR, een branchevereniging met vertrouwen van

het Ministerie van WVC!
*Kerstreis Londen/bridge/wandel/tennis *

MARJASCHIKS
Partner Consult
Adviesbureau voor partner-
keuze in Zuid-Nederland,
voor het Acad., HBO en

goed MBO-niveau.

U hebthet druk, vrienden en
hobby's, maar mist die ene
partner. Gebaseerd op uw
wensen en mijn ervaring,

mijn intuïtieen kennis over
mijn cliënten, houd ik een
persoonlijke zoektocht,

namens u, naar een
passende partner.

Informatie: 043-255448,
Postbus 272,

6200AG Maastricht
Erkend Alg. Ver.
Relatiebureaus.

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
grootste relatie-organisaties.

Mode Totaal
Te k. TROUWJURK, maat
36/38, apart model, bezet
met pareltjes. 045-740499.
Te koop lange BONTJAS mt.
38/40, zeer mooi, iets aparts,
nw.pr. ’3.900,- nu t.e.a.b.
Tel. 045-456995.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massa-
geped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-66561.
KAPPERSMODELLEN ge-
zocht voor nieuwe jeugdige
dames-modelijn. Telefoon:
045-320733.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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Zonnebanken/Zonnehemels
HORIZON hemels en com-
bi's a.s. zaterdag stunt, be-
perkt aantal licht beschadig-
de 10-lamps zonnehemels
en nog enkele showmodel-
len. Honderden guldens
voordeel. Ook verhuur mog.,
nu ’l5O,- voor 5 weken. U
vindt ons in Sittard tegen-
over Aldi, kruising Leyen-
broekerweg/Putstraat/Kol-
lenbergweg 5 (doodlopende
weg). Info 046-511695.
Te koop wegens plaatsge-
brek ZONNEBANK merk
Zanders International, 22
lamps, in prima staat,

’ 1.750,-. Te1.04492-5199.

Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).

Zonnecentrum VIVI goed-
koopste van Limburg, 12
lamps zonnehemel, ’799,-.
Telef. 045-214628.

Muziek
Te koop Fender Rhodes 76
toetsen Stage-PIANO, perf.
staat, ’BOO,-.® 045-711386.

Computers

Diskettes
3,5 DD /0,50p.5t.
5,25 HD /0,25p.5t.
5,25DD ’ 0,15p.5t.

Voor ml.: 045-327421.

CPC Kerkrade, COMPU-
TERS nieuw en gebruikt.
Niersprinkstr. 61. Tel. 045-
-351588.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Te k. AMIGA 2000, 25 MH,
HD 80 MB; SVGA monitor,
boxen en software, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 043-475483.
PHILIPS- MSX- computers,
weinig gebr., pr.n.o.t.k.
Hardware: NMS 8280, NMS
1431, NMS 1150, DR 20,
HD-BCS 00725, muis. Soft-
ware: Wordstare 3.0, multi-
plan, CPIM- plus, turbo pas-
cal, MSX Dos 2.2, Home Of-
fice 1 en 2, div. teken en
graphic prog., utilities v. div.
Spiele. Comp. en toetsenb.,
nagelprinter, tekentabel, da-
ta-recorder, seagate 21 MB,
Festplatte. Communicatie;
techn. Unterlagen (schaltbil-
der), 14 handboeke. Tel. 00-
-49.241.171495.

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

Te koop AMIGA 2000 met
vele extra's. Telef. 045-
-414544.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf. ’65,-. Radio/TV
van Voorsi, Ganzeweide 48
Heerlerheide. __" 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote soit. v.a.

’ 95,-. TV-occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt.
Radio/TV FRANK BV, Bok-
str. 33 H'heide. S 045-213432.
Koopje! VIDEO filmcamera
Panasonic CSI (nieuw) DM
1.299,- nu ’B5O,- met alle

toebehoren. 04454-62646.

__J Muziek

Gigantische demo
Woensdag 16 november van 10.00-18.00 uur

GoldstarKeyboard en
de nieuwe Hammond

Soundmodule GM 1000
Met medewerkingvan Michel Voncken.

Kerkstraat 111 a-b, Brunssum. Tel. 045-252615.
ACCORDEONS van muzi-
kant, 80-120 bas, in perfecte
St. Telef. 04920-28446.
Te koop PIANO Schiedma-
yer, vraagprijs ’1.650,-. Tel.
045-321365 na 17.00 u.

Te koop E. GITAAR m. cevy
Lespaul, i.z.g.st, 1 jr. oud.
Telef.: 045-428109.
Te koop SOUNDCANVAS
voor PC + softw., ’750,-.
Tel. 045-223677.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Te k. HOME-THEATRE
systeem; Sony receiver;
Wharfdale speakers, nw.pr.
’2.100,-, 3 mnd. oud .
’ 1.650,-. Tev. 2 baskasten
’200,-p.st. 045-251462.
Een fijne hobby voor de
lange wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch
orgel. Lessen gegeven door
gediplomeerd leraar. Inl. 045-
-322813.
Te k. PIANO-ACCORDEON,
klassiek model voor liefheb-
ber. Tel. 045-410733.

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

In de Witte Hal
Metvolledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video'setc.
waar nieuwe, licht-beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst...

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
ACEC CONDENSDROGER

405, condensdroger, 5 kg. inhoud, 2 warmtestanden,
reverse trommel RVS

GEEN’ 1.299,- OF ’ 899,- MAAR:

’ 699,-
EXCLUSIVE STOFZUIGER

ST 11/1100,1100 Watt, regelb., PVC buis, grote zuigmond.
GEEN’ 329,-OF ’ 159,-MAAR:

’99,-
WHIRLPOOL WASAUTOMAAT

AWG 183,1000 toeren, 4,5 kg. inhoud, regelbare
centrifuge, vrije temperatuur-instelling.

GEEN ’ 1.497,-of ’ 995,- maar

’ 799,-
BOSCH DIEPVRIESKAST

GSD 1341, no cfk kast, lade-diepvries met 120 liter inhoud,
dichte lades, snelvriesschakelaar.
GEEN’ 799,- OF ’ 699,- MAAR:

’ 549,-
PHILIPS KLEURENTELEVISIE

21 ST 2430,55 cm. beeldbuis, stereo teletext,
afstandsbediening, 60 zenders, time-slot, scartaansluiting

GEEN ’ 1.498,- OF’ 1.099,- MAAR

’ 999,-
BLAUPUNKT VIDEORECORDER

RTV 240 PSW, scartaansluiting, LCD afstandsbediening,
zelfreinigende koppen.

GEEN’ 810,-OF ’ 599,-MAAR

’ 499,-
PHILIPS CD-SPELER

CD 624, afstandsbediening, hoofdtelefoon-aansluiting,
random play, programmeerbaar.
GEEN’ 659,-OF’ 439,-MAAR

’ 399,-
SONY HIFI-SET

D 207, CD-wisselaar 5 stuks, afstandsbediening, digitale
tuner, dubbel cassette-deck met dolby-systeem.

GEEN ’ 1.349,-OF’ 1.199,-MAAR

’ 949,-
WITTE HAL

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

MAASTRICHT, Schamerweg 66-70, telef. 043-633162.
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-ovensv.a. ’ 575,-
Inductie-Kook-

platen ’ 1.995,-
-6_C 6tC

AEG-BAUKNECHT-ETNA- ■
MIELE-SIEMENS-SCHOL-

TES -WHIRLPOOL.
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-

leis Kerkplein, Heerlen.
Tel. 045-717555.

IJSK. gast ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.
Te k. electr. fornuis met gril
en bakoven, merk PEL-
GRIM z.g.a.n., pr. n.o.t.k.
Telefoon 045-326742.
Te k. MIELE inbouwvaat-
wasmachine, i.z.g.st, vr.pr.
f 375,-. 045-452582.

Literatuur
Te koop 8 stuks waardevolle
boeken met o.a. afdrukken :
van REMBRANDT, Rubens,
Vincent enz. Inl. telef. 045- '753197.

Bouwen/Verbouwen i
Te koop 1100 OVH PAN- ■NEN, ’0,75 p. stuk. Telef. ■04406-13664

Kunst en Antiek
———■ " '■■■ tlltllÊimt
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Het vertrouwde adres
1.000 antieke klokken ,

2.000 oude schilderijen, grotekeuze in prijsklasse van

’ 500,- tot ’ 5.000,-. |
CARPE DIEM, Markt 26, Meerssen. Tel. 043-642173/ |

648278. Geopend zaterdag 10-17.00 uur of op afspraak. ,
Bronzen KLOKKENSTEL.
Telef. 046-742215.
Te koop schilderij PIE
SCHMITZ. Telefoon 046-
-749303.

Als u ons voor 12 uur's mor- -gens belt, staat uw PICCO- :
LO de volgende dag al in
het Limburgs Dagblad. Tel. '045-719966.

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.
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-
dagkoopavond.
Te k. klassiek wortelnoten
VITRINEKAST, met 3 buik-
laden, model oud Hpllands.
Telefoon 045-461137.

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). _f 045-243437.
Een begrip voor deregio!
Nieuw! DE ANTIEK-
SCHUUR. Boeren-antiek en
meubelen op maat. Zater-
dag opening met speciale
prijzen. Jongmansweg 23,
Heerlerheide.
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.

Braderieën/Markten

Snuffelmarkt Gronsveld
Op 12en 13 november in veilinghal van 10 tot 17 uur.

225 staanplaatsen. Supp. ver. Kon. Harmonie Gronsveld.

Te huur DRAAIMOLEN etc.
m. toezicht, concur. prijs.
Mevr. A. Gillissen-Vleugels.
Tel. 045-315378.

13 november. Grote ROM-
MELMARKT in 't Plenkhoes,
Bachstr. 2, Geleen, van
11.00 tot 17.00uur.

Te huur "KINDERTREIN"
Uniek ogend treintje op rails.
Bert Gillissen 045-318734.
Reusachtige MODELTRElN-
miniatuurauto- en poppen-
beurs. Zat. 19/11 van 11 tot
17 uur. Venlo, Evenemen-
tencomplex. Info: 00-49.
25534891.

Te koop gevraagd
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Gevr. KLEUREN-TV'S, vi-
deo's, magnetrons, video-
camera, wasautomaat, la-
dendiepvries, stereotoren en
stofzuiger. 04406-12875.

Voor heel Limburg geldt,
snel gebeld, vlug gehaald,
goed betaald. Wij kopen alle
SEXBOEKJES: Candy, Se-
venteen, Tuk en vooral
duurdere en bijzondere bla-
den. Nozle Boek, Beemder-
laan 8 (achteringang), Vaals.
04454-68409. Bel nu even!

Diversen
Verwijderen van

Tatouages
zonder littekens. Lasercen-

trum Heerlen. Op de Nobel 9
(tijdelijk Nobelstr. 25).

Tel. 045-741997.
Te k. KOELKAST Frigidaire
(160 ltr.), z.a.g.n. ’325,-;
glasdeuren met roedenver-
deling, 3 paar 51 x 170 cm.,
5 paar 47 x 166 cm., totaal
’150,-. S 04451-1528.
Te k. NAAIMACHINE; kin-
derwagen Teutonia 3 in 1;
bureau; kinder autobed en
rookstoel.g 045-752194.
Te koop z.g.a.n. OFFSET-
MACHINE Gestettner A4
210. Telefoon 045-327610.
Mooi KERSTKADO, kristal
te koop. Telef. 045-217202.
Nostalgische houten radio
rept. met of zonder m.e.
’95,-; NACHTZICHTKIJ-
KER ’1.250,-. Na 17.00 uur:
telef. 045-219131.
Te koop BUITENSAUNA
2.80 x 2.20 Knüllwaldoven
6kw, moet nog afgebouwd
worden. Tel. 04406-16918.
Te koop AQUARIUM met
ombouw 1 m. breed, 0,50
cm. hoog, 0,40 cm. diep.

’ 250,- Telef. 045-274754:
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.
Te h. leuke studio voor jonge
mensen in SIMPELVELD.
Telef. 045-445051.
Te h. in HEERLEN Centrum,
kamer in studentenh. Telnr.
Maastricht 043-251634.
Te h. kleine kamer omg.
centr. HEERLEN met kleu-
ren-TV, voor nette dame of
heer all-in ’450,- p.mnd.,

’ 200,- borg. S 045-726344.
Grote kamer te huur in cen-
trum van HEERLEN. Tel.
06.52778854.
Heerlen Centrum te huur
STUDENTENKAMER
/350,-//400,- all-in. Telef.
046-375889/373850.
Te h. gemeub. kamer,
’450,- all-in, in HEERLEN.
045-722721 of 725115.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
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.
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
gasfomuizen, kookplaten,
geisers, aardgas / butagas.
E. Meesters, Brusselsestr.
1298, M'tricht 043-210540.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. S
046-513228/514862.
Diverse soorten OPEN-
HAARDHOUT te k. op maat.
’40,-p.m3. 04493-1331.
Te koop HOUTKOLENKA-
CHEL merk Efel, vraagprijs
’400,-. Telef. 045-324101.
Te koop KERAMISCHE
kachels, diverse soorten.
Telefoon/fax 045-225744.
Tevens dealers gevraagd.
Te k. OPENHAARDHOUT
’BO,- per m3., gratis be-
zorgd. Tev. bomen rooien en
snoeien, g 04459-1675.
Te k. OLIEHAARD en goede
gashaard (huisjesmodel).
Telef. 046-757430.
BRANDHOUT, beukenhout,
plm. 15 m 3voor ’550,-.
Aan huis bezorgd. Van
Thoor, Holstr. 33, Margraten.
Tel. 04458-1818.
Te k. GASHAARD (huisjes-
model), i.z.g.st., merk Dru.
Tel. 045-250017, Brunssum.

FLIPPERKAMPIOEN-
SCHAP v. Limburg. Wissel-
trofee Nederlandse Flipper-
ver, zat. 26 nov. van 10.00-
-24.00 uur. Valkenburg a/d
Geul. Deelname alleen bij
inschrijving. Onderd. v. grote
Flipperbeurs. Inschr. en ml.
G.H. Arens. 04406-10188.
Als u wilt praten over wat u
dwars zit! Gedipt psycho-
sociale, HULPVERLENER.
Afspraak in eigen omgeving
mogelijk. Tel. 043-213262.
RELATIE-PROBLEMEN,
overspannen, angstig. Ge-
dipt psychosociale, hulp-
verlener.Tel. 043-213262.

Woningruil
Te ruil gr. hoek EENGEZ.
WON., 4 slpk. m. serre en gr.
tuin in Hrl.-N. m. kl. overn.
teg. kl. won. of flat omg. cen-
tr. Brunssum. 045-222327.
Te ruil gr. hoek EENGEZ.
WON., 4 slpk. met serre en
gr.tuin in Hrl.Nrd. met kl.
overn. teg. kl. won. of flat
omg. centrum Brunssum.
Telef. 045-222327.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

In/om de tuin
DÓMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
Komo-keur geïmpregneerde
TUINPLANKEN, palen.
Tuinhuisjes, vlonderplanken.
Houthandel Jos Kuijpers,
Holstraat 43, Margraten.
Telef. 04458-1982.
Te koop GAZONMAAIER
Honda, benzine met groot
vermogen, 3 mnd. oud. Tel.
06-52.778854.
Bouwmat./machines

Het topmerk van Nederland
(Lamet). LAMINAAT parket.
Normaal ’lOO,- per m2, nu
’25,- t/m ’4O,- per m2.
Licht beschadigde nieuwe
deuren vanaf ’40,-; rollen
dakleer v.a. ’2O,- t/m ’65,-
-per rol 10 m2, 2 t/m 4 mm
dik; daktrim ’12,50 per 2,5
mtr. I.; Underlayment + OS.
B. platen nu ’47,50; keu-
kenkastdeurtjes; Pakistaan-
se + echte Perzische tapijten
voor spotprijzen enz. enz.
Rennemigerveldweg 70A,
Heerlen. Tel. 045-729710.
Te koop fabrieksrestanten
kunststof RAMEN en deuren
(nieuw) mcl. isolatieglas.
Telefoon: 043-635588.

Wonen Totaal
Te k. uitklapbare EETKA-
MERTAFEL + 6 stoelen, de-
sign Lasko, 1991, ’4.500,-.
Tel. 045-718385.
Te koop Finse SAUNA z.g.a.
n. ’2.000,-; div. meubels, t.
v. 56 cm en video, V_ prijs,
div. autotijdschriften. Tel.
046-379908.
Te k. leren BANKSTEL
(Chesterf.), salontafel, Perz.
tapijt 2.10x3.10, samen
’1.500,-. 045-417302.
Te k. zw. eiken BANKSTEL,
met bruin lederen kussens 3-
1-1.S 045-253310.
Te k. Bruynzeel KEUKEN
compleet met apparatuur, vr.
pr. ’ 500,-. Tel. 045-272871.
Te koop eiken WANDMEU-
BEL, eiken bankstel 3-1-1
met leren kussens plus ei-
ken salontafel, z.g.a.nw., pr.
n.o.t.k. Telef. 045-215848.
Te k. Zaanse en ant. KLOK,
div. koperen artikelen,
drumkruk, spiegel en inter-
com. Tel. 04405-1573.
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.

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.

SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vossen
Keukens. Glaspaleis Kerk-
plein en Eikenderweg 77,
Heerlen.

Weg. omst. te koop negen
maanden oude HALKLOK
(merk Warmink). West-Min-
ster notenmodel - Loeven-
stein. Tel. 045-457589.

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

In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-.
len. Tel. 045-741708.

KEUKENRENOVATIE
werkbladen, spoelbakken,
inb.app. etc. m. garantie. Ei-
gen montagedienst. Vossen
Keukens. Eikenderweg 77
en Glaspaleis Heerlen.

BLOKKEUKENS 270
mcl. app. K

’ 2.990,-; eiken ’]
Vossen Keukens,
leis en Eikenderwe.
len. Tel. 045-717555.J
Te k. 2 + 3-zits lereni
g.st, ’500,-; salon-
zettafel Afrikaans
’350,-. S 045-712652^
Met een PICCOLO,Limburgs Dagblad J"uw oude spulletjes 'ikwijt. Piccolo's doe'

'wonderen... Probee'
Tel. 045-719966.

FIETS JE RIJK IN JE EK-EN WIJK]
i^^^^^^^^^^^^^^^^ZONPE^-lEUWE HELPEN IS PE KRANT N £ It t_ E N S _^
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INAKTUELESTP

TAVIRO
De strak vormgegeven zitgroep in leder, staat model voor dé
goede smaak van het ontwerp.

27- + 2 Zits bank 4.995,-

AS&HOLS WONENfS Woonboulevard Heerlen, In de Cramer 180 Tel 045-754193
\ / \ /Snelwe9 N"281 Afslag Heerlen Noord.
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Zaterdag 19 november a.s.
van 11.00 tot 15.00 uur

Kasteellaan 141,
6415 HR Heerlen
Telefoon 045-734777

Op de OpenDag krijg je infor-
matie over de opleiding van je
keuze en over de beroeps-
mogelijkheden. Je hoort meer
over ons systeem van kleine
groepen en persoonlijke bege-
leiding. Je toekomst is toch
zeker veel te belangrijk om op
goedgeluk een school tekiezen...

-------
FACILITAIRE
DIENSTVERLENING (THW)

HBO-managementopleiding
voor o.a.
■ facility management
■ catering
■ evenementen-management
■ consumentenvoorlichting
■ projectbeheer

" logistiek

VOEDING EN MARKETING
(FOOD & BUSINESS)
HBO-opleiding voor lijn- en
staffuncties in de industrie en
handel van voedings- en genot'
middelen:
■ foodmarketing
■ produktontwikkeling
■ kwaliteitszorg
■ produktmanagement
■ sales (verkoop en afzet)

offfiö hogeschool heerlen :
ALS JE KIEST VOOR MEER DAN STUDEREN



Kontakten/Klubs

Privé Yvonne
Deze week weer iets SPECIAALS 2 halen, 1 betalen,

’ 125,-. Met echte lesb. erbij. Keuze uit 9 mooie gewillige
en SEXY meisjes. EN Frans + intiem v.a. ’ 80,-. Met strip-
tease en vibratorsch. ’ 100,-. Body tot Body-mass. ’ 75,-.

Bel verder voor info 045-425100, 7 dgn. geopend.

Porky's Pretpark I en II
S 04499-5500 en S 045-228481.

NIEUW: MONIQUE 26 BLOND EN KIM 25 ROOD

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN

Holzstr. 103, Kerkrade.

LYDIAGIRLS
WEDDEN DAT....??

046-749662. Groenstr 64 Geleen.

Escort all-in
'S 045-326191

ma t/m vrij v.a. 14.00 uur
zat. en zond.
v.a.20.00 uur

Rijpere mannen
voor 60 gld. doen Mendy en
Michelle kussen, knuffelen +

+ + voor een gezelligeen
geruime tijd. Film en drankje

GRATIS. Bel v. info 045-
-425100. Tot straks.

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-
opend van 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 creditcardsgeacc.
Graverstr.l3 Kerkrade-W.
045-416143. Meisjes gevr.

Maastricht
privé

Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
ledere dag andere keuze.
Relaxen vanaf/100,-.

Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.

Privé llona
Spelzonder grenzen, dat
spelen wij graag met U...
DDD-aanw. 045-708903.

Sex"o"foonkies 1: Hete sto-
ries 2: Sexafspr. 3: Striptea-
se 4: Hoogtepunten 1 gpm
06-350.299.64.

Doma SM
kontaktlijn voor een per-

soonl., discrete en snelle af-
spr. 06-350.202.60 /1 gpm

Live direct apart
OokSM! Adress. en tel.nrs!
06-340.350.80 (50 cphm)

SEX-TAPES
BEESTACHTIG. 1 gpm.
06-320.350.66

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

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

Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

1 gpm Stoute Evelientje
moest bij de mankomen.

"Je broekje uit en bukken, je
krijgt straf met de liniaal".
06-340.340.30.

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
Doorschakelsex
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm).
1 gpm. Kom maar met je

hand onder m'n BH, zei ze
tegen deknul v. haar vrien-

din. En heb jeditwel 'ns
gezien? Toen trok ze haar

SLIPJE UIT.

06-340.350.60
Sadistische sex

met jongevrouwen

06-340.340.90
(1,-P-m.)

Privé
doorschakelen. Naar dames

THUIS door het hele land

06-96.88
24 uur p/d. lOOc.p.m.

Sexen via
De P'Code?

Toets je postcode in en
hoor of er in jouw buurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
’l.- P-m.

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

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321-.36

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
Supersex 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

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door. Bel 06-- (100 cpm).

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
JpjjJtö-320.330.91 (75 cpm)

Discreet
sexkontakt metrijpe meiden!

_Jgj20.330.42 (75 cpm)

~SÏ\/T-Kontakt
voor strengeafspraken!

_06jg0j25.80(100cpm).
Privé

tel.nummers van hetevrou-
wenjhuis! (75 cpm) 06-9605.

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio._gglnu_o6-9811 (75 cpm).

Homo-kontakt
direkt apart met een heteknul uitLimburg!! Bel nu
_og-9614(nu50cpm).
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
(100 cpm).

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.

(75 cpm).

1 gpm. Sla die STOUTE
meid van mij maar 'ns flink

op dr achterste, zei ze tegen
de buurman.

06-340.340.55

1 gpm. Mag zij ook meedoen?
vroeg ze aan haar vriend. Ze

weet nog niet wat een
nummertje is

06-340.340.21

Erv. vrouwen
40 jaar, zoeken sexkontakt.

06-350.290.37 (75 cpm).
Eenzame hetevrouwen

zoeken anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (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.
Anonieme

sexdating
Sexkontakt met eenzame

vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

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

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 (75 cpm).

;ö_Kont./K.ubs'o.: ~- , _
i ,kt Garantie p.wk.

af2 3 DAMES.

Neh\ NIGHTCLUB
'. veJ vr9l- nette da-

'" a Dart
°er vrii- Garantie-

k OO 49^°n9ed' m°9eL|^gl5-S„.9evr. voor bar,
avonduren- ®

ÜÏÈ^—__
voor Privéhuis.

DorjjL te verdienen (plm.
éhuis V in ons 9ezell--'en '|n ,Ko,TI 'ns kennisr _',verv- werkt-ïk^Z49662.
'9d r„ en DAMES ge-

Escort. Tel.

°Jw^_v7_ei;
q6p

o6-9891
'"j^!__!ld!lgpm.,k j)eteSex
9ep_tr td V^n a!lekantenwn jeweten hoe

SeX,Voortwee
SM voor 2

(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. AKTE!!!
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.

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).

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

Direct contact
metDAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld. '

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

sexy nymf linda
Geniet van 2kanten. 1 g.p.m.
06-320.320.14

bizar live
beesten 06-320.322.72
1 gpm. 24 u/p.d. stories?

Taboe...
Beestachtige Bepü!

1 gpm. 06-320.327.97

Postcodedatingü
Sex en serieuze relaties ook

in jouw buurt! Luister of
plaats zelf een oproep!

06-340.320.50 (50ct phm).
Waarwacht jeop? Gewillige

meid zoekt hete
SEX-afspraak

06-9517 (75 cpm)

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
24 u/p.d. 100 cpm.

I ___J I __j_ l BuÉ ■>._!

,^^W I CKIALtII Landgraaf, telefoon 045-311784

Total Quality. Total Service.

P_f??*

AANBIEDINGEN
ACCU 53653 Global 80.00
ACCU 53646 Global 80.00
ACCU 54317 Global 90.00
ACCU 54459 Global 90.00
ACCU 54577 Global 93.00
ACCU 54579 Global 93.00
ACCU 58827 Global 160.00

Onderhoudsvrije accu's
met 2 jaar garantie

Prijzen mcl. BTWN _. /

Nieuwe uitlaat
nodig?
USN Original \§y^K^
is van t_K_^v>?
staalharde
kwaliteit. \((IP_)
Merk hoe sterk x_s^/

AUTOTYPE

Opel Kadett E 1.3 HB 175,00
10/'B5-'B9.Losse a.d. 47,75
BMW 316 225,00
10/'B2-9/'B7. Losse a.d. 95,00
Volvo 3-serie 1.4 160,00
'85-'B9. Losse a.d. 56,50
Citroen BK 1.4 175,00
7/'B3-7/'BB. Losse a.d. 70,00

Prijzen mcl. BTW
\ -F

PERSONENAUTOBANDEN
135 SR 12Sava Steel 70,00
145SR 13Michelin MX 107,00
145SR 13 Silverstone 74,00
155 SR 13Cover 59,00
155/70 SR 13Silverstone 79,00
155 SR 12Silverstone 81,00
155 SR 13Uni Royal 90,00
155 SR 13Silverstone 78,00
165 SR 13Silverstone 82,00
165 SR 13Uni Royal 105,00
175/65 SR 14 Vredestein 115,00
175/70 SR 13 Silverstone 91,00
175/70 SR 13 Uni Royal 109,00
175/70 SR 13 Cover 68,00
175/70 SR 14 Uni Royal 125,00
175 SR 14 Silverstone 95,00
185/60 SR 13 Silverstone 102,00
185/70 SR 13 Silverstone 97,00
195/60 SR 14 Silverstone 127,00
195/60 HR 15Silverstone 132,00
185 SR 14 Silverstone 98,00
205/60 X 13 Flamingo 112,00
Alle prijzen mcl. montage-balanceren &BTW

>jTAAT UW MERK OF TYPE ER NIET BIJ: BEL ONS VOOR DE NETTOPRIJS! 045-311784 _
Doe 't zen inde GARAGE te Schaesberg ln deze garage kunt ook u zelf uw auto onderhouden en repareren. Wist u dat reeds tienduizenden klanten sedert september 1962 van deze garage dankbaar

gebruik maken en dat er dagelijks nieuwe klanten tot de ontdekking komen, dat zij hier zelf hun auto kunnen onderhouden en repareren.

. [^korting ge,dt j

l^nt^in —"" Jj

I °lÖOn^nvw_rr^ (ma*- 4) f

Agenda
Provinciale Staten

vergadering 18november 1994

1 rovincialeStaten van Limburg ver-
gaderen op vrijdag 18 november 1994
om 10.00uur in de Statenzaal van het
Gouvernement, Limburglaan 10 te
Maastricht. De vergadering isopen-
baar; iedereenkan de beraadslagin-
gen dus vanaf de publieke tribune
volgen.

LJe agenda van deze vergadering
vermeldt0.a.:

Olotvoorstellen inzake afbouw(hulp-)
steunpunten wegendienstkring-Zuid;

V__/ntwerp-deelplankalksteen van het
Provinciaal Ontgrondingenplan;

W ijzigingvan de ondersteunings-
structuurvolwasseneneducatie in
Limburg;
Deschikbaarstelling subsidiesvoor
1995en 1996aan gemeentemusea
voor aankopen hedendaagsekunst;

1 rovinciefondsuitkeringen 1994en
1995.

I-Je volledige agenda is voor bezoe-
kersvan de statenvergadering ter
plekkebeschikbaar. Deze agenda ligt
overigens met alle bijbehorende stuk-
ken ter inzage in de bibliotheek van
het Gouvernement.

_j_j

Provincie $_ro Limburg

'_&_$<h ■222,-2%■■ ■::. &.£.: ::.;.y:;;:;::l :0:-:.J.:;|| }f . ■'$■; ''*& \)MMi^^MNMna^^nniMHMiMiiiMwiMHnwHMii^gnw|| HttK__3_MM_Éi_-K_fÉiMMMS§J :' - ':■■'■ 2&i&mmmmi^^

+'
"T" Bloedbank Zuid Limburg
A heeft nieuwe donorenw nodig!o43 877778

ledere 1JB(S8 BSiiÉlfiSi
zondag _B|b^ _\_\ IBil

H tot 18 uur. BfSSg^^

«-fln_-fc>----?5-S#-B ______r_PMVPVIH_MPV4HtVIMP_HM^

Stoelgang
MARTELGANG?

O
BLIJF ER NIET
MEE ZITTEN!

Ook weleens last van verstop-
ping, diarree, een prikkelbare
darm ofaambeien? Vraag de
gratis brochure "Darmklachten"
aan. Stuur een briefkaart naar:
De Nederlandse Lever Darm
Stichting, Postbus 430,
3430 AK Nieuwegein^pn»^
De Nederlandse >j§|i^
Lever Darm Stichting

In onze Edah-supermarkt aan het Walramplein
in Valkenburg hebbenwij nog een uitstekende
ruimte van ca. Ioom2 beschikbaar.

Aanvaarding: direct
Huurprijs: f40.000- mcl. energiekosten,

excl. BTW per jaar

Bel voor meer informatie tijdens kantooruren:
04920-71292. "HSL

Walramplein 26, Valkenburg

Zaterdag 12 november 1994 < 11
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Reis vanaf
Maastricht Aachen Airport

als u genoeg heeft van
files, wachttijden en
parkeerproblemen.

Maastricht Aachen Airport. De vernieuwde naam

onderstreept het belang van deze luchthaven voor de hele

Euregio. Ook voor de regio Aken. Uw eigen Euregionale lucht-

haven is het logische vertrek- en aankomstpunt voor vlieg-

reizen. De beste verbinding met de hele wereld ligt heel dichtbij. "}
Met meer reizigers, ook uit de regio Aken, zijn straks nog meer-
en nog betere verbindingen mogelijk. 'T*"
■

AAK K_ MAASTRICHTAACHEN A|RPQRTI
:

VLIEGEN ZONDER OMWEG

Istsmbt
Ter versterking van ons team T. ir-l/.ch fofflzoeken wij per 01.01.1995 een lUI ,v,z>l " *-'-" '1
jonge gemotiveerde _rT^ftr^%

secretaresse .
met een gezonde dosiszelfvertrouwen diegeheel zelfstandig kan wed
-MEAO-S of gelijkwaardig;
-een perfekte kennis van de Duitse taal in woord en geschrift; I
-ervaring is niet noodzakelijk;- niet-roker.
Houd je van een uitdaging, stuur dan je sollicitatie + pasfoto aa^
TANKO 8.V., Pater Beatusstraat 40, 6411 TR Heerlen. 1

Orthodontistenpraktijk in Heerlen zoekt voor 36 uur per week

medisch
secretaresse/receptioniste ad\
Taakomschrijving:

- afspraken maken aan receptie en telefoon- uitwerken van correspondentie- het verwerken van de praktijkadministratie
Vereisten: - leeftijd tot 35 jaar- opleiding medisch secretaresse of gelijkwaardig- kennis van Engelse taal in conversatie en correspondentie- zelfstandige werkinstelling en organisatorische kwaliteiten- goede contactuele eigenschappen- werken in teamverband
Sollicitaties met opgave van referenties kunt u richten aan

E.M.L. Janssen
en
R.L.M. van Kerkoerle
Akerstraat 75, 6417 BJ Heerlen.

BV GELVA
MANUFACTURERSOF
COATEDABRASIVES

BV Gelva, gevestigd te Vaals, heeft een internationale
reputatie opgebouwd als leverancier van schuur-
middelen voor zowel industriële als "doe-het-zelf" toe-
passingen. Het moderne bedrijf levert een breed en
kwalitatief hoogwaardig assortiment aan afnemers in ruim
80 landen en telt ca. 100 medewerkers. Kenmerkend
voor Gelva zijn de energieke bedrijfscultuur, de cliënt-
gerichte manier van werken en een continue aandacht
voor produkt- en procesinnovatie. Het bedrijf behoort
dan ook tot de toonaangevende schuurmiddelen-
fabrikanten in West-Europa.

■ | ■— «--^
Momenteel zoeken wij voor onze relatie een

l""""! ■ li 1 l~" I 1 hoofd Laboratorium m/v. In deze functie
wordt u verantwoordelijk voor de leiding

A|3 _r*"\ 1^ A TT* _f"\ __"__» I I\ A over het laboratorium.Tot uw belangrijkste_/\|j \^/ |\./\ || \__/|\. vJ Jtl aandachtsgebieden behoren het optimali-
seren van kwaliteitsbeheersings- en ver-

beteringssystemen en de controle op de grondstoffen, het produktieproces en
de eindprodukten. U geeft leiding aan twee medewerkers en u vervult een
adviserende en initiërenderol ten aanzienvan produkt- en procesinnovatie. Bij

" de uitvoering van uw werkzaamheden onderhoudt u nauwe contacten met de
directie, de produktie en de verkoopafdeling. Daarnaast zult u vanuit uw
vaktechnische achtergrond betrokken worden bij het overleg met (potentiële)
relaties.

Voor deze leidinggevende functie, die de mogelijkheid biedt tot breder
bedrijfsmatig opereren, zoeken wij kandidaten die in het bezit zijn van het
diploma HTS Chemische Technologie/HogereLaboratorium School. Ervaring
in een soortgelijke functie is een "must" evenals uitstekende leidinggevende,
socialeen communicatieve vaardigheden. De persoon die wij zoeken is zelf-
standig, vasthoudend, innovatief en beschikt over een gevoel voor humor.
Voorts is de juistekandidaat in staat om een technisch verhaal commercieel te
presenteren en is woonachtig in de regio Vaals of is bereid om naar dezeregio
te verhuizen. Leeftijd ca. 35 jaar.

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie verzoeken wij u om uw sollicitatie-
brief, met een uitgebreid curriculum vitae, te richten aan onderstaand bureau,
Postbus 3191, 5203 DD 's-Hertogenbosch, ter attentie van de heer
L-J.J- Verhulst. Voor naderetelefonische inlichtingen kunt u contact met hem
opnemen, tel. 073-405705. Uw brief wordt vertrouwelijk behandeld.

■ 1"V __r^V I BDO CampsObersIBDO
_Ï_B_M_M_________H________l l Management Consultants ■

VvITT ÖL JONGEN architecten en ingenieurs r—~y/-^~

architectuur WITT & JONGEN is een buro met vestigingen
interieurarchitectuur 'n Heer'en < Amsterdam en Berlijn. Het werkter-. , rein van de circa 70 medewerkers is gespreid
StedebOUW over erse vakdisciplines.
verkeerskunde, . , " " i . " In verband met een fors aangegroeide order-landschapsinrichting portefeuil)e voor de vestiging

y
HEERLEN voor

civieltechniek het vakgebied ARCHITECTUUR/BOUW-
cultuurtechniek KUNDE, zoeken wij met spoed

een (1 e) bouwkundig tekenaar
Akerstraat 140 % ' a
Postbus 2923 vereisten:
6401 DX Heerlen ■ HTS-bouwkunde;
Tel.: 045-740160 ■ dan wel MTS-bouwkunde met tekenervaring;
Fax: 045-740480 ■ kennis van en ervaring met AutoCAD.

Nieuwe Herengracht 47 Nadere inlichtingen over deze vacature zijn te
1011 RN Amsterdam verkrijgen bij de heer ir. Ch. de Beaumont of de
Tel.: 020-6277140 heer mr. G. van der Bijl, beiden te bereiken
Fax: 020-6251804 onder telefoonnr. 045-740160.

SchillerstraGe 3 Geïnteresseerdekandidaten worden uitgeno-
-10625 Berlijn digd binnen 10 dagen een sollicitatiebrief te
Tel.: 0049-303120885 schrijven aan de directie van Witt & Jongen in
Fax:oo49-303120886 Heerlen.

<3J$
Nederland BV;
De Eerste Nederlandse l
Cement Industrie (ENCI) N\is een belangrijke toeleverafl'^der van de Nederlandse übouwmarkt.Kernactiviteiten b.
van deENCI-groep zijn de (
produktie en verkoop van (■
respectievelijk cement en l
betonmortel. Daarnaast he^
de ENCI-groep een aantal
deelnemingen in aanverwaftK
activiteiten. 'Bij de ENCI-groep zijn in k
totaal circa 1.500mensen k
werkzaam. .
De Activiteit Cement heeft i"i
Nederland cementfabrieken \
Rozenburg, Ijmuiden en k
Maastricht. In de vestiging fti
Maastricht, die in internatio-i
naai verband tot de toonad^
gevendecementproducente^
wordt gerekend, wordt °momenteel een omvangrijk ''investeringsprogramma
uitgevoerd.

Sollicitaties.
Nadere informatie over deze '
vacature is te verkrijgen bij j
W. Heidens, ChefMechanisch
Onderhoud, tel.: 043-
-297438. Belangstellenden |
worden uitgenodigdhun
sollicitatie uiterlijk 2 weken "^verschijningsdatum te richteh
aan de heer C. Lenaerts,
afdeling Personeel & OrganiI
satie, ENCI Nederland 8.V.,
Postbus 1, 6200 AA
Maastricht onder vermelding
van vacaturenummer 94-07-'■Tot de selectieprocedure
behoren een psychologisch $■
medisch onderzoek.

ENCI Nederland 8.V., Maastricht

JvWOM HOLDING B.V.
* Mazon b.v. is één van de toonaangevende

Europese fabrikanten op het gebiedvan
kentekenplaten en voertuigmarkeringen

* Mazonscreen b.v. is één van de toonaangevende
zeefdrukkerijen in deregio wat betreft
groot-formaat, kwaliteit en leverbetrouw-
baarheid. Mazonscreen is o.a. gespecialiseerd
in full-colour zeefdrukwerk

Wij zijn op zoek naar een

VERTEGENWOORDIGER m/v

Functie inhoud:
*Als vertegenwoordiger bent u belast met de

verkoop voor beide bedrijvenaan zowel
bestaande als nieuwerelaties

* Daarnaast dient u op iets langere termijn
leiding te geven aan het gehele verkoopteam

Functie eisen:
* Een afgeronde HBO-opleiding (commerciële
richting) aangevuld met specifiekecursussen
zoals bijv. NIMA-A

* Gedegen ervaring op het vlak van marketing
en sales

* Goede communicatieve- en schriftelijke
vaardigheden in zowel de nederlandse-,
duitse- als engelse taal

* Woonplaats Heerlen e.o.
* In bezit van rijbewijs B
* Leeftijd 25 - 30 jaar

Stuur uw sollicitatiebrief voorzien van CV. voor
20 november naar Mazon-Holdirtg b.v.
Postbus 2646 6401 DC Heerlen t.a.v. H.v.d.Wiel

V v/ drukkerij econoom bv beek-I.
is een grafisch bedrijf
datkwaliteitsdrukwerk maakt.

Wij zoeken voor dezetterij een bekwaam

Scantext-2000 operator
die binnen ons team
zelfstandig kan werken.

Gevraagd:
- een gedegen grafische opleiding
- ruime ervaring met het scantext-2000 zetsysteem- zwart/wit en kleur scannen op scantext

apparatuur met lithografische ervaring
- gevoel voor vormgeving en typografie

Sollicitaties uitsluitend schriftelijkterichten aan:
BDO Camps Obers
Postbus 1142, 6201 BC Maastricht
t.a.v. Dhr. Verspaget

In onze vestiging in Maastricht zijn bij de afdeling Mechanisch
Onderhoud twee functies vacant voor:

___________i___l nP^***ttofl-

Bii^^'^Si ______
____!' v ■■.hPP^B

___^^K_l_________K '̂W' _-___■

___________P<^^l^__-H_f__H IK 4ts_. mmWW

____fe____________ -B-feiT s_flj ____________■

Werktuigbouwkundig
onderhoudsmonteur (m/v)

De afdeling Mechanisch Onderhoud is onder meer belast met het
werktuigbouwkundig onderhoud van defabrieksinstallaties
alsmede van alle bijkomende installaties en voorzieningen. Een
andere taak is het installerenvan nieuwe fabrieksinstallaties.

Taken.
De nieuwe medewerkers zullen na een gedegen inwerkperiode
onder meer belast worden met:
- het verhelpen van storingen op mechanisch gebied voor

een ongestoorde produktie;
- het inspecteren, onderhouden en reviseren vanfabrieks-

installaties;
- het installeren en in bedrijf nemen van nieuwe fabrieks-

installaties.

Eisen.
- opleiding werktuigbouwkunde opLTS-niveau;
- diploma SOM len SOM II;
- bereid zijn tot het volgen van een opleiding zowel intern

als extern;
- leeftijd bij voorkeur jongerdan 35 jaar;
- bereid zijn tijdelijk (bij revisiewerkzaamheden) in ploegen-

dienst te werken.
Enkele jaren ervaring in een onderhoudsdienst is noodzakelijk. ,

__-_É |ï^_l^_f^k__^^^______

HERO Nederland B.V. is
Onderde^ van het jntematio- | Voor onze vestiging Hero Schiffers Food B.V. te Hoensbroek §j
nate Hero-COncem, dat actief zoeken wij opkorte termijn een Personeelschef met leidinggeven-
iS in meer ti&th 80 landen. De de capaciteiten. Hij/zij zal vanuit de centrale afdeling Personeel &
hoofdzetel is gevestigd in Organisatie, gevestigd .te Breda, verantwoordelijk zijn voor de !Zwitserland. De Nederlandse advisering van het lijnmanagement bij de ontwikkeling en uitvoe- \produkfen worden onder de ring van het sociaalbeleid.
verschillende merken Hero, ... ..... „„_>

Betuwe en Herschi op de * e funct,e rapporteert hij/zij functioneel aan de ManagerP&O §§f
markt gebracht. * mmmÈ^Êm^mm&mmmmmmmmmm■ __________________l
Vanuit het hoofd- 1 I
kantoor in Breda I I "_ H ,XNlTi_T^n___*Tl_i^^^_^___^^AT__l
worden de produk- I jH ï i»T J.| H H _ H IH I IFA 'm
tievestigingen in I WLmBreda en Hoens- 1 I
broek geleid aJs- m^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^"~^

mede onder andere de com-
merciële activiteiten in en operationeel aan de Plantmanager Hoensbroek. Naast organisa-
Nederiand, België en Duits- tie-ontwikkeling, opleiding en beheersmatige taken is de functio-
land. \ n^ris verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereidende activiteiten
! alsmede specialistischeP&O-projecten.

HERO Nederland groeit snel ■:„„„«_ _
icmin omzet, resultaat en kwaü- -""£ e';e,se" . ..... ... ...

.«-it nmrfP7B nnf-uikkAlin Gezien de aard van deze veelzijdige functie gaan onze gedachten i
*„» *ï „_J__„ h«««____*' uit naar kandidaten die toe zijn aan hun volgende stap en voldoengen te continueren hanteert aan de navolgende eisen:SSd^nzwü«.vet -OP|eidi"9 °P HBO+ niveau, richting Personeelsmanagement;atiet oeieia. ten zwaar tnves- aangevuld met vakgerichte cursussen.teringsprogramrna voor ver- - Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie (bü voorkeur f!K_!!?.fn^ernJfenn9Varllft ineenproduktie-organisatie).- Gedegen kennis van P&O-instrumenten en ervaring in het bege-
ondersteunt dit beleid. leiden van organisatieveranderingen._ - Uitstekende communicatieve en organisatorische kwaliteiten.De groei van Hero betekent . Leeftijd: 28-35 jaar.
een uitdaging voor mensen
die een bijdrage willen leve* Daarnaast zijn flexibiliteit, integriteit en een enthousiaste instelling i|l
ren aan de genoemde DOS!- belangrijke persoonskenmerken. Gezien de bedrijfscultuur binnen Ë§
tfeve Ontwikkelingen en opent onze onderneming, hechten wij tevens veel belang aan een zelf- H
VOOr hen Uitstekende per- standige en teamgerichte persoonlijkheid.
spectievJri. '"~ : Aangezien Hoensbroek het werkgebied is, verwachten wij dat de
___.!__ jr. _# kandidaat woonachtig is in de nabije omgeving of bereid is zich daar lilHero Nederland B V. te vestigen.> afdelingP&O, Postbus
3243. 4800 DE Breda \ Arbeidsvoorwaarden

Hero kent voor bovenstaande functie een uitstekend pakket
_. Jf arbeidsvoorwaarden, waarbij rekening gehouden wordt met de 1// £ \ aard van de functie en de capaciteit en ervaring van de kandidaat.

/!/) <Zff-^Jyyf~ \ Procedure
f i^/^ (y Heeft u voor deze functie belangstelling, stuur dan binnen 2 weken j.- uw brief met cv. aan het hiernaast vermelde adres. Een psycholo- "

Z-ZV^4* i gisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
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Belgische school
tegen hoofddoekjes Bestuur beschuldigd

van laakbare visvangst

Heibel in Heerlense hengelclub de Edelkarper

scholen zijnvoorstel volgen, zegt
hij tijdens de eerste gesprekken,
veel steun gekregen te hebben.
De PTS ligt in de Eisdense wijk
Pauwengraaf waar overwegend
allochtonen wonen. „Ik ben me
ervan bewust dat er veel verzet
komt van de moslim-ouders.
Maar daaraan ben ik gewend,

Zie verder pagina 17

" Tuchten orde op
Belgische scholen

- Een nogpnbekend aantal scholen in de: e|gisch-Limburgse grensstreekp het dragen van hoofddoeken
moslim-meisjes verbieden.Mirecteur Gielen van de Provin-

fjaal Technische School (PTS) in
Waasmechelen-Eisden zegtgaarover overleg te voeren metPjverse collega's. Gielen wil het
Rstreden besluit doorvoeren,Pnaanks het feit dat de maatre-
et wettelijk verboden is.
~ifet is de bedoeling dat de

hoofddoeken op termijn uit het
schoolbeeld verdwijnen. Ik vind
dat het niet past binnen de
schoolcultuur. Als we het heb-
ben over integratie, moeten we
geen uiterlijke verschillen tussen
de godsdiensten handhaven,"
licht Gielen zijn standpunt toe.
Hoewel hij nog niet weet welke

want die waren er in het verle-
den ook vaker over feestdagen,
vastentijd en dergelijke."
Directeur Gielen, die op de PTS
een strenge discipline wenst tehanteren, kwam in het begin van
het schooljaar in opspraak toen
hij enkele jongens van school
wilde verwijderen omdat ze een
oorring droegen. De leerlingen
zwichtten uiteindelijk voor zijn
dreigement.

ten. Pieters: „Die karpers verjagen
alle kleinere vissen. Daardoor was
wedstri jdvissen nauwelijks meer
mogelijk."

HEERLEN - Zeker zes leden van
hengelsportvereniging De Edelkar-
per in Heerlen beschuldigen het be-
stuur ervan dat zij buiten medewe-
ten van de leden zeker driekwart
van alle karpers uit hun vijver in
Meezenbroek hebben weggevangen.
Het bestuur erkent dat de leden niet
zijn ingelicht, maar stelt dat het
hooguit om vijftig kilo karper gaat.

Fervent karperhengelaar G. Eijsvo-
gels in Heerlen zegt dat het zeker
om vijfhonderd kilo karper moet
gaan. Eijsvogels: „Van dinsdagmor-
gen tot in de middag heeft het be-
stuur een groot net door de vijver
laten halen. Eerst krioelde het van
dekarper, nu zie ik niks meer. Er is
misschien nog maar eenvijfde over
van het karperbestand."

Accent op lokale cultuur, kamermuziek en commerciële evenementen

Wijngrachttheater in
Kerkrade behouden Mevrouw W. Pieters van het be-

stuur van de Edelkarper noemt de
beschuldigingen 'flauwekul. Pie-
ters zegt dat het bestuur gehandeld
heeft in het belang van de overgrote
meerderheid van de leden.De mees-

Dagvergunning
De Edelkarper telt driehonderd le-
den. Daarvan zijn er volgens Eijs-
vogels zeker zestig fervent karper-
liefhebber, 's Zomers komen er
volgens hem bovendien mensen van
heinde en verre naar Meezenbroek
om een dagvergunning te halen om
te vissen op karper.
Deskundige F. van Eldijk van hen-
gelsportvereniging St.-Petrus in
Roermond (1500 leden) bevestigt
dat een grote populatie karpers in
een vijver het vissen op kleinere
soorten behoorlijk kan bemoeilij-
ken. Van Eldijk: „Het is overigens
niet zo dat karpers de kleinere vis-
sen wegjagen. De karpervissers
hengelen echter met veel zwaarder
materiaal. Als iemand met een ge-
wone hengel dan onbedoeld een
karper aan de haak slaat, kan het
gebeuren dat de hengel stuk gaat.
Als je als bestuur constateert dat er
eigenlijk teveel karper in de vijver
zit, moet je een ledenvergadering
bijeen roepen. Laat de leden zich
daar dan over uitspreken. Zo be-
waar je tenminste de vrede in de
vereniging."

Volgens Van Eldijk is wegvangen
van karpers alleen dan verant-
woord als er voorafgaand gedegen
onderzoek naar het soortenbestand'
heeft plaatsgevonden. Controle op
voederen is voorts een vereiste om
te voorkomen dat soorten als karper
en brasem de overhand krijgen.
Volgens Pieters van de Edelkarper
zit er nog voldoende karper in de
Meezenbroekvijver om de liefheb-
ber tevreden te stellen. De naam
van de vereniging hoeft daarom
volgens haar ook zeker niet veran-
derd te worden. Pieters: „We laten
zelfs nog nieuwe vis uitzetten. Geen
karper uiteraard, maar kleinere
soorten zoals voorntjes."

Pieters stelt dat het bestuur de le-
den op de hoogte had moeten stel-
len van dergelijke ingrepen in de
vijver. Pieters: „Snel handelen was
echter geboden. Vooral ook omdat
de winter nadert. Als het koud is,
zijn de vissen moeilijker te vangen."

Asielzoekers
komen niet
ST.-GEERTRUID - Het door wet-
houder Jean Demollin aangekon-
digde verblijf van dertig asielzoe-
kers in Kamphuis Riva in St.-Geer-
truid gaat niet door. „Er is sprake
van geweest dat per 1 november
hier asielzoekers gehuisvest wor-
den, maar de hele zaak is afgebla-
zen," aldus een woordvoerder van:
het Kamphuis Riva.

Nieuwe directeur
COA Brunssum
BRUNSSUM - Ton van den Hout
(52) volgt HarBoesten op als direc-
teur van hetwsielzoekerscentrua.
Brunssum. Van den Hout is onder
meer twaalf jaar directeur geweest
van het Zorgcentrum Ouderen
Meerssen. Hij komt oorspronkelijk
uit Brunssum en is momenteel
woonachtig in Maastricht. Boesten
gaat een beleidsfunctie vervullen
bij de Centrale Opvang Asielzoe-
kers (COA). Dit werd bekend tij-
dens de opening van een centrale
informatiebalie.voor asielzoekers in
het centrum in Brunssum.

WML bouwt
proefinstallatie
SOMEREN - De Waterleiding
Maatschappij Limburg (WML), de
Waterleidingmaatschappij Oost-'
Brabant (WOB) en het Nulbedrijf
Regio Eindhoven (NRE) zijn de
bouw gestart van een proefinstalla-
tie in Someren nabij de Zuid-Wil-
lemsvaart. De installatie is onder-
deel van het groject 'Diep Infiltratie
Zuid-Oost-Nederland' (DIZON),
waarin de drie maatschappijen
onderzoekenof en hoe van kanaal-
water uit de Zuid-Willemsvaart
drinkwater gemaakt kan werden.
De verwachting is dat de bouw-
werkzaamheden in de zomer van
1595 zullen zijn voltooid. De kosten
van de bduw van de installatie
bedragen ongeveer vier miljoen
gulden.

Hardrijder krijgt
700 gulden boete
BRUNSSUM - Nadat hij een boe-
te van 700 gulden had betaald,
heeft een man (26) uit Aken zijn
auto weer teruggekregen van de
Brunssumse politie. De mar»werd
betrapt terwijl hij met 120 kilometer
per uur over de. Trichterweg reed.
Op die straat geldteen maximum-
snelheid van 50. Naast de 700
gulden boete voor de snelheids-
overtreding moest de man ook nog
een fors bedrag betalen, omdat
zijn auto niet verzekerd was.

Werkstraf voor
belastingfraude
MAASTRICHT - De Maastrichtse
rechtbank heeft zakenman Pierre
C. (42) uit Cadier en Keer veroor-
deeld tot een werkstraf van 240
uur en een geldboete van 10.000*
gulden wegens belastingontduiking
en het betalen van zwarte lonen.
Zijn 64-jarigevaderkreeg een voor-
waardelijke gevangenisstraf van
drie maanden omdat hij ondanks
een wao-uitkering werkte in het
bedrijf van zijn zoon. C. had ooit
een florerende firma, maar zit nu
diep in de schulden omdat hij gok-
verslaafd is. Soms onttrok C. wel
25 mille per maand -aan het be-
drijf om te kunnen gokken. Om
dat te verdoezelen werden veel
inkomsten niet geboekt en betaalde
O werknemers zwart. De fisc-s*
heeft op dit moment nog zeven ton
te vorderen van het bedrijf. C.
zelf staat bij de belastingdienst nog
voor drie ton in het krijt.

Houben reikt
diabetes-cd uit
MAASTRICHT - Burgemeester
Philip Houben van Maastricht reikt
vanmiddag'in het Academisch Zie-
kenhuis het eerste exemplaar van
de cd 'De Hoogste tijd' uit aan de
12-jarige diabetespatiënt José
Spuls uit het Brabantse Liempde.
De cd bevat twaalf liedjes over
diabetes en is uitgebracht in het
kader van de Wereld Dieabetes
Dag. De liedjes zijn door diabetes-
patiënten gezongen. Morgen zullen
jeugdige diabetespatiënten in acht
hotels en restauranten, waaronder
het Holiday Inn Crowne. Pfcza
Hotel, galadiners verzorgen voor
ouders en hulpverleners. o/z

Overbosch nieuwe
hoofdofficier
DEN HAAG - Minister Sorgdrager
van Justitie heeft mr. H.W. Over-
bosch voorgedragen voor benoe-
ming tot hoofdofficier van justitie
in Maastricht. Overbosch (51, werd,
na zijn opleiding in Utnjcht, Arnhem
en Den Haag, in 1978 benoemd
tot officier van justitie te Roer-
mond. In 1985 werd hij benoemd
tot arrondissementsofficier van jus-
titie 1e klasse in Arohem. Sinds
1991 is Overbosch fungerend
hoofdofficier van justitie in Gelder-
iand-Zuid (Arnhem).

Om half vier 's nachts sprong door
een storing in een polytheenfabriek
een veiligheidsklep open, waardoor
900 kilo etheengas en 250 kilo wit
etheenpoeder in de buitenlucht
kwam. Hierover werden zestien
klachten ingediend, voornamelijk
vanuit Neerbeek waar de meeste
neerslag viel. Het fakkelen kon gis-
terochtend worden gestaakt.

GELEEN - Urenlang fakkelen en
een etheenuitbraak hebbenDSM in
Geleen gisteren zon veertig klach-
ten van omwonenden opgeleverd.
Het fakkelen was nodigom de gere-
viseerde naftakraker Nak-3 weer in
bedrijf te krijgen. Bij het zoeken
naar een evenwicht in het produk-
tieproces werd donderdagavond en
de hele nacht aansluitend gefak-
keld. De metershoge vlam op de Ib-
katie Zuid zorgde voor een enorme
lichtgloed en veel lawaai in de om-
geving. Geluidoverlast was voor de
meeste klagers reden bij DSM aan
de bel te trekken.

Klachten over
fakkelen en

uitbraak DSM

zing achter dat ik als eerste was geëindigd in de
regionale kwalificatiewedstrijden voor het Nederlands
Kampioenschap." Wie A zegt, moet ook B zeggen.
Marco pakte op 8 oktober de trein naar Nijmegen en
wist daar bij het NK junioren, beslag te leggen op de
vierde plaats. Het missen van een podiumplaats werd
goedgemaakt toen enkele weken later een uitnodiging
in de bus viel voor de interland Duitsland-Nederland.
Een historische gebeurtenis, want nog nooit eerder
speelden twee landen stratego tegen elkaar.

Foto: JEROENKUIT.

# Marco Thielen uit Venray speelde afgelopen januari
op een beurs in Eindhoven voor de grap een potje'
stratego en bleek een waar natuurtalent. Via het Neder-
lands Kampioenschap kwalificeerde de 15-jarige scho-
lier zich tot zijn eigen verbazing voor de interland'
Duitsland-Nederland, die vandaag in Aken wordt ge-
speeld. „Bij de stratego-stand in Eindhoven werd ik
met een paar vrienden uitgenodigd om een- spelletje
mee te spelen. We dachten dat we duizend gulden of
iets dergelijks konden winnen. Na vier partijen te
hebben gewonnen, kwam ik er tot mijn eigen verba-

Comité betreurt 'uitglijder'
van deputé Lodewijks

s Van onze verslaggever

- Het Wijngracht-
in Kerkrade wordt ge-laafd. De gemeente gaat

°yer van de zaal opknappen
Jjogelijk uitbreiden. De zaal

v t zich in de toekomst mete gaan richten op lokale
J.Ul" commerciële evene-
" ten en de nu verliesgevende

ern_uziek, waardoor ook
* sen van verre naar Kerkra-
2uUen komen.

lichting Cultureel Centrum
t Krade (CCX) die de Rodahal en
lr
, Wijngrachttheater beheert,

9g opgedoekt. Met ingang van
i^.^ordt de organisatie verzelf-
te^lgd. Tot die tijd neemt de ge-
tti .f kerkrade de verantwoorde-
b-rn over- et personeel krijgt- cc de status van ambtenaar.

erlies
1%-achttheater en Rodahal sa-leveren ieder jaar een verlies
t A4miljoen gulden op. CCX wil
[ lileater het liefst kwijt. Begin
■rl.aar ste^e °°k de gemeente
jJ*a de dat afstoten van de ac-
t onvermijdelijk was en
Ij worden uitgekeken naar
m Nieuwe bestemming voor deE Vervolgens haastte Kerkradeechter om dat recht te zetten:
j_.as nog niets besloten over het
ij er- Gisteren maakte het college
aJ*d dat de zaal wordt gehand-

Bate en het Wijngracht-
Ut

r rendabel te maken is een~-"1 Veranderingen noodzakelijk.
tz Ulc%e staf kan volgens een on-

niet commercieel
fs^g Werken; er komt daarom een
Uj andige en bedrijfsmatige or-iJ.atie- De foyer van het theater
c , publieksvriendelijker. Ge-
l Wordt aan een koppeling aan. estaurant-café naast het thea-
u. n een doorgang naar het teUWen stadskantoor.

Programmering,
r ,si°t moet de programmering
j ên aangepast. Theater en Ro-

e richten zich nu op een te
°r_|assortiment- Het accent moet
c
*! komen te liggen op muziek

ist evenementen, zoals
5 eri > beurzen, exposities, con-

6tl en sportmanifestaties.
ig^^uziek is momenteel het
3 * verliesgevende genre. Op
j.^yanhet succes van het Orlan-

denkt de gemeente toch
,j. Publiek en inkomsten met
I. ?ïlUziek te kunnen binnenha-
ic. ürgemeester Wöltgens ver-
jj.' hiermee ook mensen uit de
len d naar Kerkrade te kunnen
Uj " Daarnaast blijven beide ac-
igjj°daties beschikbaar voor ver-
tt

n§en uit Kerkrade en omstre-

t ps,teel werken er 27 mensen bij
U *-K. De nieuwe organisatie
rü^ e^ on_>eveer vijf mensen min-
-Se *ec*ere werknemer krijgt een

baan aangeboden.

i i '* Ë1 'n een gedoogzone
i moet je als bewoner è*
I tolereren dat je $

■> zomaar in je eigen \\
j "u's gevangen

kunt worden gezet
L~ punaise V

ROERMOND - Het comité Midden-
Limburg/Hart van Limburg be-
treurt de 'uitglijder' van deputé M.
Lodewijks in het debat donderdag
in Provinciale Staten over de A73.

De gedeputeerde beweerde daarin
dat het Limburgs provinciebestuur
zich niet zou verzetten wanneer ka-
binet en Tweede Kamer alsnog zou-
den kiezen voor een A73-tracé aan
de westkant. Volgens voorzitter drs.
F. Fey had Lodewijks standvastiger
moeten zijn in de keuze van de pro-
vincie voor het oost-tracé.
Op de vraag vanuit Provinciale Sta-
ten over een mogelijke keuze voor
een west-tracé had Lodewijks in de
visie van Fey gewoon moeten zeg-
gen: „Zover zijn we nog niet." Dan
was deze narigheid voorkomen, al-
dus de voorzitter van'het comité:
„Nu zijn er weer onnodig haar-
scheurtjes ontstaan."

Midden-Limburg/Hart van Lim-
burg blijft hopen op een snelle be-
sluitvorming ten gunste van het
oost-tracé. Dat het kabinet het ont-
werp-besluit over de A73 gisteren
opnieuw niet op de agenda had
staan,wijt Fey aan het wachtenvan
de minister op het schriftelijk
standpunt van het OVI (Overlegor-
gaan verkeer en infrastructuur), het
belangrijkste adviesorgaan van de
minister in deze.

(ADVERTENTIE)

vrije.ijdskleding

wereldmerk
jeans

_2s_u.cs lOC-
parka jas

div.kleuren normaal H. 189,95 nu

69,95
Glaspaleis Markt

eer I e n

(ADVERTENTIE)

Bij een hypotheek kijkt u I Renté vanaf I Bovendien moet een Hypo-
eerst naar het rentepercentage. ~. theek met alleen nu goed bij
Toch is dit maar één van de vele £*+ ) /. u passen, maar ook in de toe-
aspecten van een hypotheek. * komst.

De keus van de juiste hypo- 1, Eff-rente 6,5% P). 1 hypotheek?
theekvorm en de bijbehorende voorwaarden Neem dan contact op met onze hypotheek-
zijn net zo belangrijk. adviseur. Ilkt-MÉ C__-

Rabobank. Aangenaam.
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Wanneer je verdrietig bent, blik dan
opnieuw in je hart en je zult zien,
dat je weent om wat je vreugde schonk.

Na een intens en welbesteed leven van liefde, goedheid en zorgzaam-
heid is heden op 73-jarige leeftijd van ons heengegaan mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Jan Bulle
echtgenoot van

Lenie Nauts
Brunssum: M.H. Bulle-Nauts

Alphen a/d Rijn: Leonie en Ron Gehlen-Bulle
Sittard: Anneke enRoland Lienaerts-Bulle

Lennie, Arjan
Familie Bulle
Familie Nauts

11 november 1994
Marsstraat 7, 6446 RN Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur
in Uitvaartcentrum Brunssum van H. Peters Begrafenisonderneming,
Heugerstraat 4a teBrunssum.
Avondwake maandag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St.-Vincentiuskerk aan de Pr. Hendriklaan 378 te Brunssum,
zal de plechtige uitvaartdienst worden gehouden op dinsdag 15 no-
vember a.s. om 13.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het cremato-
rium aan de Imstenraderweg te Heerlen.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce
als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

tJewas zo gaaf.
Je was zo klein.
Het is ons niet gegeven.
Dat jebij ons mochtzijn.

Cassandra
* 8 november 1994 t 8 november 1994

Munstergeleen: Bert en Monique
Van Sint Feijth
en Cindy
Familie Van Sint Feijth
Familie van Haren

6151 ES Munstergeleen
Gouverneur Houbenlaan 10
De crematieplechtigheid heeft in besloten fami-
liekring plaatsgevonden.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 65 jaar, mijn lieveman, onze goede en zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Wiel Habets
echtgenootvan

Leen Tubeé
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Leen Habets-Tubeé
Hoensbroek: Joen Wilma

Habets-Sormani
Mandy

Hoensbroek: Marion en Math
Megens-Habets
Michel, Manuel
Familie Habets
Familie Tubeé

11 november 1994
Prof. K. Onnesstraat 18
6431 TN Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 15 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Joseph te Hoensbroek -Passart, gevolgd door de crematie in cremato-
rium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Maandag a.s. om 19.00 uur, avondwake in voor-
noemde kerk.
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 - 15.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaarvoor
het vele dat zij voor ons betekend heeft delen
wij u mede dat heden toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 77 jaar mijn vrouw,
onze moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Dient jeBaggen
echtgenotevan

Harie Marx
In dankbare herinnering:

Sittard: H.H. Marx
v kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkind
Familie Baggen
Familie Marx

Sittard, 11 november 1994
Corr.adres: Henri Luytenstraat 28
6137 CT Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 15 november a.s. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Geboorte te Broek-
sittard, gevolgd door de begrafenis op de alge-
mene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sit-
tard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van maandag 14
november a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

[ Voor iedereen, voor groot en klein

GOED SLAPEN SHOW
Met het allernieuwste op slaapgebied en met medewerking van o.a. Aupil
SWISStF M%- Beka, Norma, Vredestein, Irisette, Moser, Rumat, Dunlop.
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i:tif_M_fe|i is een groothandel in laboratoriumbenodigdheden enJ|^^^B^ medicijntechniek, gevestigd in Aken, Krefeld en Trier...^^■p|l|i|||||^ Voor de vestiging Aken zijn wij op korte termijn op
zoek naar een

buitendienstmedewerker m/v
(Limburg, Brabant, België)

Funktie-eisen: - MBO-HBO (MEAO-CE, HEAO-CE, MLO, HLO)- goede lees- en spreekvaardigheid in Engelse en Duitse taal- in bezit van rijbewijs- zelfstandig kunnen funktioneren- enthousiaste instelling
Funktie-inhoud: Wij bieden:
- onderhoud klantenkring + acquisitie - auto van de zaak- trouble shooting - intensieve begeleiding + opleiding- orderbegeleiding - goed salaris

Uw schriftelijke sollicitaties (in de Nederlandse taal) dient u zo spoedig mogelijk
te richten aan:

Schroer-Caspar GmbH & Co KG
Rottstraße 15, 52060 Aken. Telefonische inlichtingen 045-251685

S- ""_*
Volledige inte'^-

*— verzorgingme;
£3) daagse klasse*
_w_ geënt op frar. "O uiteengroots-;
[\j Klassieke stijlrr-
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-> 1500m?showrcc
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"P 6367 GT Voere^
_*= 045-751P1?

Aannemings- en wegenbouwmaatschappij

BAARS BV
Gevestigd te Landgraaf

Als wegenbouwbedrijf met veel aandacht
voor kwaliteit zoeken wij vakkundige en

ervaren

uitvoerders g.w.w.
voor projecten in Zuid- en Midden-Limburg

Goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties bij voorkeur schriftelijkaan:
Aannemings- en wegenbouwmij.

Baars BV
Postbus 31035, 6370 AA Landgraaf,

t.a.v. de directie. Tel. 045-327880

_, BIJZONDERE U
-* AANBIEDING *
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Dankbetuiging
Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Diepe ontroering, een volle kerk, prachtige
bloemen en veel condoleances voor mijn lieve
vader

Frans Gerards
Een mooier afscheid had ik mij niet kunnen
wensen.
Aan allen die op welke wijze dan ook met ons
hebben meegeleefd, betuig ik mijn oprechte
dank.

Je zoon Steven Gerards
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 13
november a.s. om 9.30 uur in het oude kerkje
van de Heilige Johannes de Doper te Eygelsho-
ven.

t
Wij bedanken allen voor de condoleances, bloe-
men en begeleiding naar de laatste rustplaats
van onze vader

Wiel Hendriks
Het was voor ons een grote steun en gaf ons het
gevoel dat hij bij velen geliefd was.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, november 1994
De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 19 november a.s. om 19.00 uur in dekerk
van de H. Familie, Landgraaf-Schaesberg.

tJan Stox, 48 jaar, echtgenoot van Nelly Hodzel-
mans, Graaf Jacobstraat 53, 6085 CV Hom. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 14 november om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St. Martinus te Hom.

tMichel Heeskens, 68 jaar, echtgenoot van An-
nie Verhees, Bosweg 38, 6065 ER Montfort. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 14 november om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Catharina te Montfort.

tLeny Vaessen, 67 jaar, echtgenote van Harry
Janssen, Burg. Tobbenstraat 4, 6071 GH Swal-

men. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden maandag 14 november om 10.30 uur in de
H. Lambertuskerk te Swalmen.

tAlphonsus van Tuijl, 84 jaar, weduwnaar van
Maria Lochtman. Corr.adres: Eglantier 6, 6081

CJ Haelen. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden maandag 14 november om 14.00 uur in
de parochiekerk van de H. Lambertus te Haelen.

tNella Verstappen, 85 jaar, weduwe van Jan
Verheggen, bejaardenhuis Van Berlo Heem, Vo-

gelsbleek 2,0, Weert. Corr.adres: J. Verheggen,
Limburglaan 76, 6004 HE Weert.De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden maandag 14 no-
vember om 13.00 uur in de dekenaleparochiekerk
van de H. Martinus te Weert.

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

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen

SUSTEREN
Notaris mr. L.J.E. Piek

te Susteren
zal op woensdag 14 december aanstaande om
15.00 uur in het openbaar ex artikel 3.268 BW,
in de Harmoniezaal Mols, Feurthstraat 56 te
Susteren, in één zitting bij opbod en afslag
verkopen:
GEMEENTE SUSTEREN
het woonhuis met ondergrond en tuin, gelegen
Jodenstraat 4, kad.bek. sectie D nr. 5969, groot
3 are, 95 centiare;
Aanvaarding: Het pand is te aanvaarden na
betaling van de koopprijs, welke uiterlijk op 1
februari 1995 dient te worden voldaan;
Onderhandse biedingen: tot 29 november om
17.30 uur kan schriftelijk een onderhands bod
worden uitgebracht bij genoemde notaris;
Voorwaarden: van toepassing zijn de Algeme-
ne Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen
1993, voorzover daarvan niet bij de bijzondere
voorwaarden is afgeweken.
Identificatie: gegadigden dienen zich te identifi-
ceren en van hun financiële gegoedheid te
doen blijken ten genoege van de notaris.
Inlichtingen: Inlichtingen, ook voor bezichtigin-
gen, zijn te verkrijgen bij genoemde notaris,
Raadhuisplein 2 (naast Gemeentehuis) te Suste-
ren, tel. 04499-1223.

*1 *11 \\7* X 'T T \ Sterven betekent nietaltijd rustig inslapen. Ukunt dement

***" ■"*■"■ ▼ Y -*-"£""""""""""""" worden, in coma raken, ongeneeslijk ziek worden. Het

stukje vlak voor de dood is vaak onzeker. Wat gebeurt er

met u? Wat wilt uï Wellicht zijn het vragen die u, of
mensen in uw omgeving bezig houden. Daarom is er nu

een boekje over wilsverklaringen en euthanasie. Vraag het
aan en sta eens stil bij straks.

Ja, ik ontvang graag hetboekje 'Tussen leven en dood'.
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t
Dankbaar dat zij zo lang en in zon uitzonder-
lijk goede gezondheid bij ons mocht zijn, delen
wij u mede dat heden in haar vertrouwde omge-
ving, plotseling maar niet onvoorbereid van ons
is heengegaan, gesterkt door de genademidde-
len van de H. Kerk, op de leeftijd van 95 jaar,
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder en tante

Maria Hubertina
Josephina Horbach

weduwe van

Pieter Joseph Schepers
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: G. Scheijen-Schepers
F. Scheijen f
F. van Heek

Sittard: E. Schepers
Amstenrade: H. Schepers

L. Schepers-Douven
haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Horbach
Familie Schepers

Amstenrade, 10 november 1994
Corr.adres: Parallelstraat 16
6436 BR Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 15 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen te Amstenrade, gevolgd door de begrafenis
op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens het rozenkransgebed van maan-
dag 14 november a.s. om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
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.

Na een moedig en waardig gedragen lijden,
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden
van ons heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 69 jaar, mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, zoon, broer, zwager, oom en neef

Zef Marell
echtgenoot van

Mariet Vusschers
In dankbare herinnering:

Nuth: Mariet Marell-Vusschers
Nuth: Frits Marell

Pascal, Raymond
Nuth: Sjef Marell
Nuth: Math en Francien Marell-Geurts

Tamara
Nuth: Marlies Marell

Familie Marell
Familie Vusschers

10 november 1994
Parallelstraat 18, 6361 XL Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 15 november a.s. om 14.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Bavo te Nuth, gevolgd
door de crematie in crematorium Imstenrade te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Maandag a.s. tijdens de avondmis van 19.00
uur, in voornoemde kerk bidden wij mede voor
zijn zielerust.
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.

Dankbetuiging
Graag willen we jullie bedanken voor de vele
blijken van medeleven tijdens de ziekte, het, overlijden en de crematie van mijn man, onze
pap en opa

József Tóth
Het was een enorme steun voor ons.

Agi
Jozj.i - Mathilda
Tomi - Petra - Michelle
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jaar, echtgenoot
van Marieke Meijers,
Dross. Sauvetstr. 7,
6181 ES Elsloo. De
plechtige uitvaart-
dienst, gevolgd door
de begrafenis, zal
plaatsvinden op
maandag 14 novem-
ber om 10.30uur in de
H. Mariakerk te Els-
loo.

tTiny Geurts, 81
jaar, echtgenote

van Theo Bovy, Pas-
toor Leesensstr. 14,
6163 GZ Geleen. De
plechtige uitvaart-
dienst, gevolgd door
de begrafenis zal
plaatshebben op
maandag 14 novem-
ber a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk
van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bij-
stand te Lindenheu-
vel-Geleen.
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Volgens het Landesarbeitsamt in
Noordrijn-Westfalen, de dienst die
zwart werk bestrijdt, zijn ook zoge-
noemde werkleveringsovereenkom-
sten gecontroleerd. Daarbij worden
in het buitenlandvervaardigde pro-
dukten alleen maar in elkaar gezet.

Den Haag 'ontdekt'
de Maas pas in '93

Symposium over aspecten watersnood

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Limburg en de
Maas zijn in het verleden ontsnapt
aan de aandacht van Den Haag. Tot
1993 ontbreekt dit gebied in de
jaarlijkse veiligheidsrapportage
waarin de risico's bij overstromin-
gen van de grote rivieren worden
opgesomd. Pas na de overstro-
mingsramp van 1993 voelde Den
Haag enige nattigheid en is Lim-
burg sindsdien wel in het jaarrap-
port vermeld.

' I —~_ Van onze verslaggever

I - Hetprovincie-■ stUur 2&1 zich tot het uiterste
ILy^en tegen een mogelijke

van de medische facul-
-1; van de Rijksuniversiteit

(RL). Tijdens de twee-eft laatste dag van de alge-
lerl e P°utieke beschouwingen
J Provinciale Staten giste-
■L een klemmend beroep op
_*,u .kinet om de medische fa-
X, fit in Maastricht voor op-
J. tlrig te behoeden. Eergiste-
■p a* verzekerde onderwij sge-■W.eerde Ger Kockelkorn de
Kg ,en dat het kabinet op een
■Is ï met Limburg' afstevent
By ,si.uiting van de medische fa-
m^ eit daadwerkelijk wordterwogen.
let u
u-,. nun Statenbreed aanvaarde
te,,le nemen de fracties vierkantng tegen het feit dat het minis-
'Ue^K 311 Financiën in een onlangs
fa» acnte notitie sluiting van de
[j strichtse faculteit als één van
j.r1°gelijke bezuinigingsscenario's
lèt'k e Limburgse Staten wijzen

kabinet erop dat de nog relatief
"V,/e Medische faculteit inmiddels
feereldfaam' heeft opgebouwd van-
pl6 et daar gepraktiseerde pro-
in Iïl§estuurde onderwijssysteem
'Srst !).iizondere aandacht voor de

L telijns gezondheidszorg.
r benadrukken de Statenfrac-

tie het rendement en de kwali-
jkVan de medische opleiding in
ierj tricht 'toonaangevend in Ne-
5C

atld' is. Bovendien maakt de
W" * ee^ u^ van een 'fijnmazig

öp> e§ionaal netwerk' van medische
rr,j s gingen en vervult het Acade-
(^p.^J Ziekenhuis Maastricht

") een sterke regionale functie.

Gewijzigde route
Awacs staat nog

lang niet vast
enkel commentaar geven op het voorstel van
de Awacs-leiding, dat na overleg met de ge-
meente Geleen is gedaan.

AKEN - Politie en douane in
Duitsland hebben, afgelopen dagen
in het hele land razzia's gehouden
in de strijd tegen illegale buiten-
landse werknemers. De actie was
vooral gericht op bouwplaatsen. Al-
leen al in de deelstaat Noordrijn-
Westfalen, waar 170 bedrijven het
doelwit waren, beschikten 200 van
de ongeveer 1.000 bouwvakkers
niet over geldige papieren. Hoeveel
zwartwerkers in totaal tegen de
lamp liepen, is nog niet duidelijk.
De resultaten van de razzia's waren
vrijdag nog niet allemaal binnen.

Burgemeester Lurvink gaf in de raadsverga-
dering donderdag al aan dat de luchtver-
keersleiding op vliegveld Beek nog met de
nieuwe routes moest instemmen. Dit klopt
niet. Vliegroutes worden vastgesteld in over-
leg tussen Verkeer en Waterstaat, de Rijk-
sluchtvaartdienst en de Luchtverkeersbevei-
liging van de burger- en de militaire lucht-
vaart, aldus Knook. Hij benadrukt dat de
kwestie extra gecompliceerd is door het feit
dat bij deze kwestie een internationalemili-
taire organisatie (Navo) betrokken is.
Het overleg tussen de diverse instanties zal
niet worden opgestart voordat de minister
heeft geantwoord, onder meer op deKamer-
vraag of zij vindt dat de Awacs-routes om
DSM moeten gaan lopen. Tot dan zullen de
toestellen van de basis in Geilenkirchen
DSM gezien de bestaanderoutes onmogelijk
kunnen mijden.

Woordvoerder Knook van de Luchtverkeers-
beveiliging (burgerluchtvaart) in Amsterdam
maakt met zoveel woorden wel duidelijk dat
de zaak tussen Geleen en Awacs niet zomaar
te regelen valt. „Er moet procedureel nog
heel wat gebeuren."

GELEEN - De blijdschap onder Geleense
bes_uurderen over gewijzigde vliegroutes
voor Awacs-vliegtuigen is voorbarig. De lei-
t'lnl van de Awacs-basis heeft weliswaar
aangeboden de aanvliegroutes van zijn toe-
stellen dusdanig te wijzigen dat ze niet meer
"oven het DSM-complex zullen vliegen,'ttaar het is helemaal nog niet zeker of en
Wanneer deze routes ook daadwerkelijk de
nuidige zullen vervangen.
Minister Jorritsma van Verkeer en Water-
rat zal pas volgende week een aantal Ka-mervragen moeten beantwoorden over de.°zing van tonnen brandstof door een in pro-
teïnen geraakt Awacs-toestel boven DSM,
!\u ruim acht weken geleden. Tot dan kan de
Nederlandse luchtverkeersbeveiliging geen

Staten in actie tegen
sluitingfaculteit RL

Deputé waarschuwt kabinet voor 'oorlog'

Motorrijder verongelukt

In dat geval is geen vergunning no-
dig,voor het in dienst nemen van
buitenlandse werknemers. Veel van
die overeenkomsten kloppen echter
niet. Werkgevers die met zulke
overeenkomsten werken, riskeren
een fikse boete. In Baden-Württem-
berg zijn de papieren van circa 600
mensen gecontroleerd. Van hen
konden er zeventig geen verblijfs-
of werkvergunning overleggen.
Twee bedrijven bleken massaal met
zwartwerkers te werken. Zij kun-
nenrekenen op een miljoenenboete.

Netwerk

Dat zei gisteren mevrouw mr. M.
Hertoghs, juridisch onderzoekster
van Metro, het Maastrichts Euro-
pees Instituut voor Transnationaal
Rechtswetenschappelijk Onder-
zoek, op een symposium over de ju-
ridische aspecten van watersnood.

brandweer en de geneeskundige
hulpverleners.

De provincie kan een beroep doen
op het landelijke coördinatiecen-
trum van Binnenlandse Zaken dat
het Limburgs rampenteam met raad
en daadterzijde kan staan. Ook kan
de provincie andere ministeries en
zelfs buitenlandse regeringen te
hulp roepen.

Er is geen wettelijke regeling voor
watersnoodschade, zoals bijvoor-
beeld voor de schade die de ge-
meenten lijden aan eigendommen.
Er kwam na de overstroming van
1993 een financiële ad hoe-regeling
tot stand waarvoor gelden uit het
Nationale Rampenfonds beschik-
baar werden gesteld en waarvoor
een landelijke inzamelingsactie
werd gehouden. Daardoor kon 75
procent van de schade worden ver-
goed. Het geld kwam voornamelijk
ten goede aan bedrijven en andere
particulieren voor materiële schade.

Omzetschade werd alleen uitge-
keerd wanneer ten gevolge van de
overstroming het voortbestaan van
het bedrijf op het spel kwam te
staan. In feite stond het Rijk buiten
dezeregeling.

Mevrouw Hertoghs ging in haar bij-
drage voornamelijk in op de taken
van de Rijksoverheid, met name van
Rijkswaterstaat. Op deze dienstziet
zij in de toekomst meer werk afko-
men bij overstromingen. Als er te-
zijnertijd volgens de aanbevelingen
van de Commissie Boertien II vele
kilometers nieuwe dijken en kades,
langs de Maas zijn aangelegd, bete-
kent dat voor Rijkswaterstaat uit-
breiding van de dijkbewaking bij
een hoge waterstand. Statistieken hebben uitgewezen dat

een overstroming als in 1993 slechts
een keer in de 200 tot 250 jaarvoor-
komt. Er is in dat geval nauwelijks
sprake van een normaal risico, al-
dus mevrouw Hertoghs.
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datartiaast beklemtonen de Staten
.y. °Pheffing van de medische fa-
Vv0 ei* in hun ogen een 'onverant-
h, i^e aantasting' inhoudtvan het
ten en de Euregio
(Jj„?Vezige netwerk van hoogwaar-i^e medische technologie. In dat!^t 1?nd nouden de Statenfracties
"tfth -k*net voor at versterking en
jStfjJ^ding van de kennisinfra-
j(j.^uurin Zuid-Limburg juisteen

%(,_ e speerpunten van het nieuwe
IjijJ^ttiisch beleidskader voor deze
r Vlticie vormt.

Taken
Ook ging zij in op de taken van de
Rijksoverheid bij rampenbestrij-
ding. Die beperkt zich - wanneer er
geen sprake is van een nationale
ramp - tot de organisatie van hulp-
verlening zoals inzet van het Rode
Kruis en het beschikbaar stellen
van depots met extra materieel. Het
zwaartepunt van de hulpverlening
bij rampen als de overstroming van
1993 ligt bij het coördinatiecentrum
van de provincie onder leiding van
de gouverneur, terwijl in de ge-
meenten de burgemeester het op-
perbevel voert over de lokale opera-
tie. Het Rijk zorgt voor financiële
ondersteuning van de provinciale
hulpverlening, van de regionale

MAASTRICHT - De water-
stand van de Maas was giste-
ren in Dinant 89,24 meter
boven NAP. Dat betekent een
daling van drie centimeter.
Borgharen: 39,02 meter boven
NAP, een stijging van 22 cen-
timeter. Belfeld: 11,06 meter
boven NAP, een daling van
acht centimeter.

Waterstand Maas

Gedeputeerde Lodewijks stelde de
Staten echter gerust. Hij verzekerde
'dat er druk overleg wordt gevoerd
met de verantwoordelijke water-
schappen en de Limburgse Maasge-
meenten over de planning en finan-
ciering van spoedmaatregelen tegen
nieuw overstromingsgevaar.

MAASTRICHT - Er worden na-
drukkelijk óók op korte termijn, zij
het op kleine schaal, langs de Maas
beschermende maatregelen getrof-
fen om een nieuwe overstromings-
ramp in Limburg te voorkomen. Die
stellige verzekering gaf WD-gede-
puteerde Michel Lodewijks (Water-
staat) gisteren aan het adres van
Provinciale Staten. Tijdens de
tweede en laatste dag van de alge-
mene politieke beschouwingen
toonden die zich aanvankelijk niet
tevreden met het door Lodewijks
een dag eerder onthulde 'deltaplan'

van de Commissie Boertien.
De Statenfracties, onder aanvoe-
ring van het CDA, toonden zich
weliswaar content met de door
Boertien voorgestelde structurele
maatregelen (dijkaanleg en stroom-

geulverdieping en -verbreding|
maar beklemtoonden tegelijkertijd
dat die pas over een jaarof tien zijn
voltooid. Alle partijen verlangden
dat er op de meest urgente plaatsen
onmiddellijk actie wordt onderno-

Snel maatregelen
langs Maasoever

Staten: 'Als de wiedeweergaaan de slag' men. „Op kritieke plaatsen moet er
als de wiedeweerga begonnen wor-
den met het treffen van de meest
elementaire voorzieningen," zo be-
nadrukte CDA-fractieleider Martin
Eurlings. De daartoe door de chris-
tendemocraten ingediende motie
kreeg vervolgens Statenbrede on-
dersteuning.

Gemengde gevoelens over
delen rapport Boertien

problemen blijven zorgen. Denk
aan Maasband, Visserweert en
de brug bij Maaseik. Bovendien
werd ook veel schade veroor-
zaakt door kwelwater."
Cleophas, die in december zelf
nog geëvacueerd werd, is ook ac-
tief in het Federatief Verband
tegen Ontgrindingen. Vandaar
dat hij ook vraagtekens zet bij de
bekostiging. „Ik heb begrepen
dat het plan gefinancierd moet
worden uit grind- en zandwin-
ning. Daar wordt ook al het
Grensmaasproject van bekos-
tigd. Dus zijn meer ontgrindin-
gen nodig en daar ben ik op zijn
zachtst gezegd niet blij mee."

wordt afgevoerd. Anders los je
de problemen nooit op." De
68-jarige Maaskanter bood be-
gin september gouverneur Van
Voorst tot Voorst nog een petitie
aan, waarin werd aangedrongen
op een spoedig herstel van be-
schadigde dijken. „Langs de
Waal hebben ze destijds zeedij-
ken aangelegd. Waarom doen ze
dat langs de Maas ook niet?"

teren is daar erg positief over,
maar zet vraagtekens bij de tijd
die de commissie nodig denkt te
hebben om te kunnen beginnen.
„Hoewel ik liever zou zien dat ze
vandaag nog beginnen in plaats
van morgen, denk ik dat begin-
nen over twee jaar, zoals dat nu
bekend is geworden, wel erg snel
is.

MAASTRICHT - Blij dat er ein-
delijk iets gebeurt, maar niet te-
vreden over sommige onderdelen
van het plan. Zo reageren enkele
inwoners van de Maasdorpen,
die vorig jaar december in het
water hebben gestaan, op de
hoofdlijnen van het rapport van
de commissie Boertien. Gedepu-
teerde Michel Lodewijks maakte
die hoofdlijnen donderdagavond
tijdens de algemenebeschouwin-
gen van Provinciale Staten be-
kend.

Boertien zal tijdens de eindrap-
portage op 12 december voor-
stellen om de dijken te verhogen
en de Maas uit te diepen en te
verbreden. Peter Schols, .de
voorzitter van de Dorpsraad It-

Stroomafwaarts stuit het plan
ook op enige kritiek. „Dat ze de
dijken verhogen vind ik prima,
maar de Maas verbreden, dat zie
ik niet zo zitten," zegt Sjra van
de Winkel. Hij woont in Visser-
weert en stapt bij wijze van
spreken vanuit zijn voordeur de
rivier in. „Verbreden kan alleen
maar aan de Belgische kant. Ik
denk dat ze hier tussen Illikho-
ven en Visserweert een geul moe-
ten graven waar overtollig water

Grindbaggeraars van dePanheel
Groep lieten weten grote bezwa-
ren te hebben tegen het voorge-
stelde financieringssysteem door
middel van een heffing op ge-
wonnen zand en grind. „Wij be-
talen nu al een bepaald bedrag
per ton gewonnen grind voor de
herinrichting van de terreinen,
maar voelen er niets voor om
weer eens een nieuwe heffing te
accepteren voor maatregelen ter
bestrijding van de waterover-
last."

Ook Grevenbichtenaar Dré Cleo-
phas reageert sceptisch. „Voor
de algemene veiligheid van de
bewoners zijn deze plannen pri-
ma. Zeker de dijkverhoging. Ik
huiver nog steeds als ik denkaan
de overlast en de ellende die we
hebben meegemaakt. Maar bij
echte pieken, zoals in december
"vorig jaar, helpt verbreding en
uitdieping niet. Er zijn een aan-
tal flessenhalzen, die steeds voor
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(ADVERTENTIE)■ TOP DESIGN ■
ROLF BENZ CREATION

ROLF BENZ FORUM■ MINOTTI - INSA- BRUNATI I
BUSNELLI - ARKETIPO

DRIADE - SAPORITI
LEOLUX - ETC.

'lh (ADVERTENTIE)

hydfo-/feef ®

ervice voorkomen is beter
dan geven

o'i^eg Zuid 78, Geleen (naast AH)
!^^54310, Eindhoven/Den Bosch

I Meubelgroothandel

TOEGANG VOOR■ I lEDEREEN |
VI Zeer grote collectie bankstel-VI len,kasten, eethoeken,
H Lazy-Boy fauteuils, matrassen,
I spiralen en lattenbodems.I INRUIL MOGELIJK
I 5000 m2verkoopruimte

Maandagochtend gesloten
Jfl Donderdag koopavond
l ■M I Ruim keuze in
M I slaapkamers, 0.a.:

I Auping, Eastborn etc.

>k Heerenweg 251, HeerlenI Tel. (045) 216123I WA ■ Langs grote weg
Uv Heerlen-BrunssumI -ijl 1

# Een 34-jarige motorrijder uit Düsseldorf is gisteravond
tegen kwart over zes op de Koninginnelaan in Roermond
verongelukt. Het slachtoffer kwam op onverklaarbare
wijze op de linker weghelft terecht en botste daar fron-
taal op een vrachtwagen. De jonge Duitser was op slag

dood. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd maar
was volledig over zijn toeren. Volgens de politie valt
waarschijnlijk niet meer te achterhalen waarom de Duit-
ser plotseling op de linker weghelft kwam te rijden.

Foto: JEROEN KUIT

Beschamend■Wie begin januari, vlak na
de watersnoodramp in deze
provincie, aan de gemiddel-
de Limburger zou hebben
gevraagd wat een goede
remedie zou zijn ter voorko-
ming van nieuwe overstromin-
gen, zou vermoedelijk als
antwoord hebben gekregen
dat er dijken moeten worden
aangelegd. En liefst een

beetje snel. Inwoners van Limburg met een bovengemiddeld kennis-
niveau zouden daar bovendien aan hebben toegevoegd dat het
verstandig zou zijn de Maas verder uit te diepen en te verbre-
den, zodat het water sneller afgevoerd kan worden.

Ruim tien maanden na de overstroming lijkt de commissie Boertien
tot dezelfde conclusie te zijn gekomen. Het Boertien-rapport wordt
weliswaar pas op 1 2 december gepresenteerd, maar gedeputeer-
de Michel Lodewijks, tevens vice-voorzitter van de commissie,
lichtte in de statenvergadering aivast een tipje op van de - door-
zichtige - sluier. Een beschamende gang van zaken.
Voorlopig wordt het overstromingsgevaar van de Maas dus alleen
nog maar op papier aangepakt. De bewoners van het Maasdal
zijn daar vet mee. Met dijken van rapporten hou je namelijk
geen Maaswater tegen. Wat dat betreft had ons land een voor-
beeld kunnen nemen aan België. Niemand heeft daar een rap-
port gezien van wat voor commissie dan ook, maar er liggen
inmiddels op een aantal kwetsbare plekken wel nieuwe dijken.
Op andere plaatsen zijn de dijken versterkt.
In onze provincie starten de werkzaamheden pas over enige tijd.
Voorlopig moeten de Nederlands-Limburgers in het Maasdal daar-
om maar hopen dat de weergoden hen goed gezind zijn, het
liefst tot 2004. Pas dan moet het Maaswater volgens Boertien
c.s. definitief in goede banen zijn geleid.

P.S.

Massale razzia's
op bouwplaatsen

?—i—^—_—
limburg



Bijna drie jaar later zegt Chris-
tianne dat ze de ontvoering goed
heeft verwerkt. „Het is een deel
van mijn leven geworden, maar
ik heb er niks aan overgehouden.
De ontvoerders hebben me goed
behandelden dat. scheelt natuur-
lijk enorm."

Brief
Bendeleider Danny Vanhamel
stuurde Christianne vanuit de
gevangenis zelfs een brief.

Geachte mevrouw
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Voor hetAssisenhof in Gent begint maandag het proces
tegen 'Danny Vanhamel en Co.' Zo doopte deBelgische pers

debende dieonder meer verantwoordelijk was voor de
ontvoering van Christianne Gielen (32) uit Maastricht, de

secretaresse van de schatrijke zakenman Leon Melchior. De
ontvoering was een vergissing. Christianne werd het

slachtoffer van een persoonsverwisseling. De daders zagen
haar aan voor Marleen Melchior, de dochtervan haar

werkgever. Een dag later werdChristianne alweer
vrijgelaten. Foutje, bedankt,

Kort daarna lieten dekidnappers met meer succes hun oog
vallen opAnthony Deelerk, het toen 11-jarige zoontje van
een Vlaamse textielmagnaat. Na betaling van een losgeld

van veertien miljoen gulden konden dedolgelukkige ouders
deongedeerde jongenweer in hun armen sluiten. Veel tijd
om van debuit te genieten, kregen deontvoerders niet. Al

snel werd de complete bende opgerold en het losgeld
grotendeels teruggevonden.

Bijna drie jaarna dato zitten debendeleden, tien mannen
en een vrouw, in hetbeklaagdenbankje. Voor destrafzaak is
voorlopigeen week uitgetrokken. Meteen op de eerste dag

al zal Christianne Gielen als getuige opdraven. Om de
rechtbank nog eens haar verhaal te vertellen. Een verhaal

datbegint op vrijdag de dertiende.
Eenreconstructie. 'Uithuilkamer' voor

slachtoffers bij
politie Heerlen

" Agenten leggen de laatste hand aan de inrichting van de eerste politie-huiskam
in Zuid-Limburg. Foto: christa halbes»

De mannen zijn verbijsterd als
ze het briefje lezen. „Quoi? Tv
nes pas familie de Melchior?"

Met dit schrijven wens ik mij
vooreerst te verontschuldigen
voor het leed en het ongemak
dat wij u met uw ontvoering
hebben aangedaan. Ik ben tevens
heel blij dat u tegenover ons
geen wrok of haatgevoelens heeft
overgehouden en dat u in uw
verklaringen altijd heel sereen
en objectief geweest zijt. Wij
vonden u indertijd zeker niet
zielig. Integendeel, wij waren
vol bewondering voor uw lef en
moed. Want er zijn er weinig
die zich in zulke omstandighe-
den zo kranig gedragen. Ik wou
dat er op deze wereld meer
mensen rondliepen zoals u. Nog-
maals mijn gemeende veront-
schuldigingen.

lieten hun emoties uiten en op
adem komen.

Hoogachtend,
Daniël Vanhamel

GENT/MAASTRICHT - Maas-
tricht, vrijdagavond 13 decem-
ber 1991. Even voor zeven uur
verlaat Christianne Gielen haar
flatje en stapt in haar zwarte
BMW. Ze heeft een afspraak met
haar vriend. Christianne start de
auto als ze plotseling wordt
klemgereden door een Mercedes.
Een man, gemaskerd met een bi-
vakmuts en zwaaiend met een
revolver, trekt Christianne uit de
BMW en sleurt haar naar de
Mercedes. Een ander bendelid
plakt ondertussen met kauwgom
een losgeldbrief op het stuur van
Christianne's auto. De eis: twee-
honderd kilo aan staven goud en
vier miljoen dollar. Christianne
ziet dat zelf niet meer. De eerste
ontvoerder heeft haar inmiddels
een grijze, stoffen kap over het
hoofd getrokken.

Dan begint een snelle en lange
autorit. Pas later zal het Chris-
tianne duidelijk worden dat die
eindigt in Engreux, een deelge-
meente van het Waalse stadje
Houffalize. Daar heeft het brein
van de bende, Danny Vanhamel,
een afgelegen huis gehuurd waar
drie maanden later ookAnthony
Declerck zal worden vastgehou-
den.

Douchecel
In Engreux wordt Christianne
opgesloten in een douchecel. De
ontvoerders brengen haar pen en
papier. Christianne moet naam
en adres van haar moeder op-
schrijven. Voor de zekerheid zet
ze er ook nog het telefoonnum-

Tot nu toe gebeurde dat in kale
kantoorruimtes, die volgens Bu-
reau Slachtofferzorg en de afde-
ling jeugd- en zedenzaken daar-
voor minder geschikt zijn. Ook
getuigen van schokkende ge-
beurtenissen en kinderen kun-

De voor 4,5 mille ingerichte k
mer is de eerste huiskamer §
een politiebureau in Zuid-IJI
burg. Een tafel met vier stoel[
twee zitbankjes, een salont4
en wat sfeerverlichting moej
ervoor zorgen dat slachtotfj
zich op hun gemak voelen. I
kamer is wel voorzien van W
sluitingen op het computert
werk: „Als we met het slacht*
fer zijn uitgepraat, danrijden jkantoorapparatuur naar binn4
waarop we de aangifte kunOj,
invoeren," verklaart John Cl#l
monts van jeugd-en zedenzak**
Hij verwacht dat de kamer zS-
iedere dag zal worden gebruikt

nen worden opgevangen inL
kamer. D'

De kidnappers beseffen dat ze
een kapitale blunder hebben ge-
maakt en laten Christianne al-
leen. Drie uur later komen ze
terug en vertellen haar dat ze de
volgende dag zal worden vrijge-
laten. „Toen kreeg ik echt
angst," zal Christianne later aan
een Belgische journaliste vertel-
len. „Ik dacht dat ze misschien
bang zouden zijn dat ik ze zou
herkennen. Dat ze me daarom
achter zouden laten in dat huis,
waar niemand me zou zoeken. Of

Als Vanhamel wil, kan hij Chris-
tianne maandagmorgen nog eens
persoonlijkvertellen dat het hem
spijt. Dan zien dader en slacht-
offer elkaar weer. Voor het Assi-
senhof in Gent. Om negen uur
precies.

HEERLEN - Het politiebureau
in Heerlen is gisteren verrijkt
met een als huiskamer ingerichte
opvangruimte. In deze 'uithuil-
kamer' kunnen slachtoffers van
zedenmisdrijven of geweldsde-

dat ze me dood zouden schie-
ten."
Maar de ontvoerders houden
woord. Als op zaterdag 14 de-
cember de duisternis is ingeval-
len, zetten ze Christianne weer
de grijzekap op het hoofd. In de
Mercedes rijden ze richting Ne-
derland. Onderweg stoppen de
kidnappers Christianne 150
franc toe om 'iets te drinken en
te telefoneren. In Millen, een
dorpje bij Riemst, moet Chris-
tianne uitstappen. De Mercedes
scheurt weg. Christianne holt
naar het dichtstbijzijnde café en
belt naar huis. Niet veel later is
ze weer veilig thuis.

'Ondersteuning dreigt versnipperd te raken'

PCL bezorgd over Symbiose
StudentensteunpuntSITTARD - De Patiënten Consumentenorganisaties in

Limburg (PCL) vrezen dat de belangenbehartiging van
patiënten en consumenten onvoldoende gewaarborgd
is in het nieuwe provinciale welzijnsinstituut Symbio-
se. De PCL heeft dat de provincie laten weten in een
reactie op het voorlopig programma van eisen.

limburgs weerhoekje

Begin november
uitzonderlijk zachtIn de brief aan provincie laat PCL

weten „dat u in de gegeven, vage
opzet van uw programma in alle
redelijkheid niet mag verwachten
dat de uitwerking en invulling
van Symbiose mede gedragenkan
worden door de patiënten/consu-
mentenbeweging."
De vereniging PCL wordt nu nog
ondersteund door gesubsidieerde
professionele krachten. Die on-
dersteuning moet straks vanuit
Symbiose plaatsvinden, maar
dreigt te versnipperd te raken, zö
vreest voorzitter Math Knapen
van de beheersstichting PCL toe.
„Je moet herkenbaar blijven naar

de patiënt/consument toe. Dat be-
tekent dat jebinnen Symbiose een
eigenstandige positie moet inne-
men. Het kan niet zo zijn dat
functionarissen zich zowel met de
vraag- als de aanbodskant bezig-
houden. Dan ben je niet geloof-
waardig."

Toezeggingen
Volgens Knapen zijn eerdere toe-
zeggingen van de provincie niet
terug te vinden in het voorlopig
programma. „Het is gebakken
lucht. Mooie woorden die de pa-
tiëntenbeweging niet ten goede
komen."

Toeristenbelasting
voor Pinkpopgangers
LANDGRAAF - Bezoekers
van Pinkpop of andere mega-
acts op de Draf- en renbaan
in Landgraaf moeten in de
toekomst toeristenbelasting
betalen. Dit geldt ook voor
de popliefhebbers die de
nacht voorafgaand aan Pink-
pop kamperen op de velden
van voetbalclub Kolonia.

Het merendeel van de frac-
ties in de Landgraafse ge-
meenteraad staan achter dit
idee. Ook wethouder Thei
Gybels is voorstander van

het heffen van zogenaamde
vermakelijkheidsbelasting.
„Op die manier kunnen we
de kosten terugwinnen die
Landgraaf steeds weer moet
maken bij die evenementen.
Denk alleen maar aan de ex-
tra politie-inzet, het onder-
houden van wegen enzo-
voorts. Het gaat ons niet om
winst, maar om het hanteer-
baar maken van de omstan-
digheden."
Of de toeristenbelasting al
tijdens Pinkpop '95 wordt in-
gevoerd, is nog niet bekend.

Uit diverse reacties van lezers valt op te maken dat velen ook eê'
'weerdagboek' bijhouden en dat graag vergelijken met gegevens
andere meetposten in Limburg. Op hun verzoek volgt onderstaai'1een overzicht van de 20+ temperaturen bereikt op de officiëleKN^'
meetposten in onze provincie.

Hoogste novembertemperaturen

In de klimatologie wordt elke maand onderverdeeld in drie decad.
(tijdvakken) van elk tien dagen. Daarin wordt de gemiddelde temp)
ratuur berekend en vergeleken met overeenkomstigeperiode in voO;
gaande jaren. Op deze wijzekon worden vastgesteld dat in het eerf
tijdvak in november 1994 de gemiddelde etmaaltemperatuur
hoogste is geweest sinds 1977. Niet alleen waren de nachten zad1'vooral de dagelijksemaxima lagen soms ver boven normaal. De th4
mische opleving op 3, 4 en 5 november heeft er mede voor gezori)
dat de gemiddelde etmaaltemperatuur bijna twee keer zo hoog is ê)
worden als normaal (11.5 graden tegen 5.8 graden). Daarnaast he^
zich in Limburg nog een uniekfeit voorgedaan. Het bijzonder tempj|
ratuurgevoelige KNMI-station Oost-Maarland bij Eijsden heeft D*
meiijk voor twee nieuwe november-rekords gezorgd. Op dit autom.
tische meetstation is de temperatuur op drie achtereenvolgenl^
dagen boven de twintig graden uitgekomen en dat is in novembj
nog nooit voorgekomen. Daarnaast is het rekord van 1955 (een mafl
mum van 21 graden) met 0.1 graad verbeterd en vreemd genoeg vf'
ren daarover de opvattingen nogalverdeeld. De verschillende mens
gen werden min of meer in de hand gewerkt door de tv-weervroü'
van het KNMI die over novembermaxima sprak welke zijn opge^
kend in De Bilt. Vervolgens wordt bij het commerciële weerinstitu1*Meteo Consult in Wageningen vaak geschermd met 'dagrekords' w*
ke eveneens afkomstig zijn en betrekking hebben op De Bilt. Bei*
weerinstituten gingen volkomen voorbij aan de, vrijwel altijd, hoge'
temperaturen in Limburg. Op deze wijze zijn diverse maxima, da'
en plaatsen gepubliceerd waardoor een wanordelijk beeld ontstond

# De studenten-
kamer van
Sittard heeft
gisteren de
medewerkers van
het nieuwe
steunpunt voor
de Limburgse
studenten
verwelkomd.
Voorzitter Lars
Deneer van de
Sittardse reikte
tijdens een
ludieke actie een
bos met elfrozen
uit. Deze geste op
deze elfde van de
elfde was tevens
symbolisch
bedoeld, omdat
de vooruitzichten
voor de studenten
allesbehalve
rooskleurig zijn.
MinisterRitzen
van onderwijs
moet immers
flink bezuinigen
op zijn begroting.
De Sittardse
studenten
toonden zich blij
met het
steunpunt (dat
eerst in Heerlen
en Maastricht
zat) maar droevig
over de
bezuinigingen.

Foto: PETER
ROOZEN

Datum Plaats Temperatuur
12 november 1926 Sittard 20.6
3 november 1927 Maastricht 20.5
2 november 1935 Maastricht-. Sittard 20.0
1 november 1943 Maastricht+Sittard 20.7
7 november 1955 Maastricht en Buchten 21.0
5 november 1963 Buchten 20.5
7 november 1965 Buchten 20.2
6 november 1968 Epen 20.4
8 november 1983 Maastricht 20.4
2 november 1984 Beek 20.3
3 november 1994 Oost-Maarland 20.0
4 november 1994 Oost-Maarland 21.1
5 november 1994 Oost-Maarland 20.9

Hieruit blijkt dat een warme dag in november in Limburg eens in d
zes a zeven jaar voorkomt maar in 1994 dus drie dagen achtereef
Dergelijke hoge maxima zijn nu zeker niet aan de orde. In het kfl
mend weekend wordt - tijdelijk - koudere lucht aangevoerd. P
weerkaarten voorzien dat oceaan-storingen daarna opnieuw vo"
zachter weer gaan zorgen met meer wind en periodiek regen.

'Is het met St.-Maarten helder,
dan dringt de vorst in de keldC

Drenth, bestuurder van de FNV-
vervoersbond gisteren gezegd naar
aanleiding van een ontslagprocedu-
re die het bedrijf voert tegen een
chauffeur uitKerkrade.

HEERLEN - Het transportbedrijf
Nabuurs bv met vestigingen in on-
der meer Kerkrade, houdt zich niet
aan de cao van Transport en Logis-
tiek Nederland. Dat heeft Arend

Het bedrijf zegt dat er met de man
niet meer te werken valt omdat hij
regelmatig te laat bij klanten zou
arriveren, zich oncollegiaal ge-
draagt en een uitdagende houding
aanneemt tegenover de leiding van
het bedrijf. De chauffeur, die tot er-
gernis van het bedrijf ('zo iets past
niet meer in deze tijd') de Vervoers-
bond van het FNV inschakelde, be-

strijdt dat ten stelligste. De plan-
ners van het transportbedrijf droe-
gen hem zodanige ritten en op-
drachten op dat hij regelmatig het
rijtijdenbesluit overtrad. Toen de
chauffeur echter debond inschakel-
deen zich aan derijtijden ginghou-
den, zou het arbeidsconflict zijn
geëscaleerd. Nabuurs Transport bv.
beschikt over 275 vrachtwagens,
420 personeelsleden en heeft zijn
hoofdkantoor in Haps en vestigin-
gen in onder meer Kerkrade, Zoe-
termeer, Enschede en Breda.

FNV bekritiseert transporteur (ADVERTENTIE)

§PJP^V? Zondag 22.15 uur |

/""S ■:. Waar ligt de: grens?
P^fe T. wÊiÈ ï!r K KRO/RKK

Zaterdag 12 november 1994 "16

Christianne Gielen per
vergissing ontvoerd

Proces tegen kidnappers Maastrichtse secretaresse begint maandag

DOOR FRANK SEUNTJENS

limburg

door Bob van der Moolen

weerspreuk _



Streng schoolregime bevordert 'tevredenheid leerlingen'Discipline, dat scheelt eraan op de Nederlandse scholen
Althans, zo oordeelt menig ouder. Daarom mogen de

scholen in de Belgische grensstreek zich verheugen op
een groot aantal Nederlandse leerlingen. Volgens de

laatste cijfers zitten er 4310 Nederlandse kinderen op
Vlaamse middelbare scholen en 2064 op de basisschool.

Want volgens de ongeruste ouderskrijgt dochter- of
zoonlief bij onze zuiderburen wél voldoende orde en

tucht bijgebracht. Met name naar Maaseik en
Maasmechelen pendelen dagelijks honderden tienersuit

Nederlands-Limburgs. De scholen ontvangen de
'rebellen' van de overzijde van de Maas met open armen.
Ter tuchtiging en vorming. Maar de opvattingen over

disciplinekunnen in de ogen van de scholieren wel eens
■ver gaan. Zelfs tot onverdraagzaamheid leiden.

Tucht en orde op
Belgische scholen

% Moslim-meisjes
met hoofddoek
moeten volgens de
PTS-directeur
Gielen uit het
schoolbeeld
verdwijnen.

Archieffoto: EPA

bioscopen
HEERLEN

Royal: Truc Lies, dag. 18 en 21
uur, za zo ook 15 uur. Rivoli:
The mask, dag. 19.15 en 21.15
uur, za zo 14 en 16 uur, za ook
23.30 uur, wo ook 14 uur.
Maxim: Jungle Jack, za zo 13.45
uur, wo 14 uur. Forrest gump,
dag. 17.45en 20.30 uur, zo 15.15
uur, za ook 16 19.30 en 22.30
uur.
H5: The specialist, dag. 14 18
en 20.30 uur, za ook 23.15 uur.
Baby's day out, dag. 14.15 en
18.45 uur, za zo wb ook 16.15
uur. Speed, dag. 20.45 uur, za
ook 23.30 uur. The crow, dag.
14.30 18.30 21 uur, za ook 23.30
uur. The flintstones, wo 14.30
16.30 en 18.30 uur. When a man
loves a woman, dag. 21 uur, ma
di 14.30 18.30 uur. De aristokat-
ten, za zo wo 14.30 16.30 uur.
The shadow, dag. 18.30 en 21
uur, ma di ook 14.30 uur. Sneak
preview, do 21 uur.

LANDGRAAF
AUTOKINO: Four weddings
and a funeral, za 20.15 uur.
Truc lies, za 22.30 uur, zo ook
20.15 uur. Mrs. Doubtfire, za
zo 18 uur.

MAASTRICHT
MGM: Forrest Gump, dag. 14
21 uur. When a man loves a wo-
man.dag. 18.30 uur. Truc lies,
dag. 13 15.45 18.30 21.30 uur.
The shadow, dag. 13.15 16 18.45
21.30 uur, en za 00.15 uur. Four
weddings and a funeral, dag.
13.15 16 en 18.45 uur. The chase,
dag. 21.30 uur. Rouge, dag. 16
18.45 en 21.30 uur. The mask,
dag. 13.15 16 18.45 en 21.30 uur,
za 00.15 uur. Blown away, za
00.15 uur. Duimelijntje, dag.
13.15 uur.
Cinema-Palace: The Specialist,
dag 18.30 en 21.30 uur. The
crow, dag. 18.30 en 21.15 uur, za
zo wo ook 14.30 uur. Speed,
(beh. ma )dag. 21 uur. Baby's
day out, dag. 18.30 uur, za zo wo
ook 14.30 uur. De aristokatten,
wo 14.30 uur. Sneak preview,
ma 21 uur.
Lumière: Short cuts, dag. 20
uur. Dekaloog 5-6, do en di
20.30 uur. Jamon Jamon, do t/m
za 23 uur. Dekaloog 7-8, vr 20.30
uur. Dekaloog 9-10, za 20.30
uur. Dekaloog 1-2, zo 20.30 uur..
Dekaloog 3-4, ma 20.30 uur. De-
kaloog 5-6, di 20.30 uur. Deka-
loog 7-8, wo 20.30 uur.

GELEEN
Roxy: The mask, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. The
shadow, dag. 20.30 uur. Jungle
Jack, wo 14 uur.

SITTARD
Forum: The Specialist, dag.
20.30 uur, za zo wo ook 14 uur.
Truc Lies, dag. 20.30 uur. The
flintstones, za zo wo 14 uur.

ECHT
Royal: The Specialist, t/m di
20.30 uur. the Mask, t/m di om
20.30 uur, zo ook 14.30 uur. The
Flinstones, za 14.30uur.

ROERMOND
Royal: Truc lies. t/m wo 20.30
uur, zo 16.30 uur. Koyaline: The
mask, za 19.30 en 21.30 uur, za
zo en wo 14.30 uur, zo ook 16.30
uur. Four weddings and a fune-
ral, ma di wo 20.30 uur. De aris-
tokatten, za zo wo 14.30 uur.

Warmte en licht

Ne neemt, blijkt uit het feit dat
er een waar controle-systeem
ontworpen is. Vijf docenten zijn
deels vrijgesteld om 'rijkswach-
ter' te spelen. Officieel heten ze
studiebegeleider en hebben elk
tegen de 300 leerlingen onder
hun hoede. Die houden ze scherp
in de gaten.

Als van 'n leerling de prestaties
kelderen, probeert hij daarin
verandering te brengen. Gaat de
leerling over de schreef, treft hij
sancties. Vaak ook op advies van
een van de leerkrachten. Meent
de studiebegeleiderdat een 'reci-
divist' voor schorsing in aanmer-
king komt, dan doet hij daartoe
een voorstel aan de adjunct-
directeur die als een soort 'op-
perrechter' optreedt.

meent directeur Gielen. Hij gaat
er vanuit dat een strenge disci-
pline goed is voor de leerlingen.
„Het bevordert op school de in-
terne rust en de tevredenheid
van de leerlingen..."

mond vol van integratie, nou dan
moeten uiterlijke verschillen in
religie en cultuur maar uit het
schoolbeeld verdwijnen. Dat
heeft niets met discriminatie te
maken."

cident. Maar de forse krantearti-
kelen deden de directeur niet
van gedachten veranderen. In-
middels gaan de jongens weer
met blanke oorlellen naar
school.

Directeur Rutten noemt dit sys-
teem absoluut niet te streng.
„Nee, het lijkt helemaal niet op
de Engelse kostschool. De leer-
lingen mogen overal over mee-
praten. We zijn echt heel demo-
cratisch. Maar dat betekent dus
ook dat je gemaakte afspraken
naleeft. De regels zijn vantevo-
ren bekend en de ouders verkla-
ren zich daarmee middels een
handtekening akkoord. Dus ach-
teraf zeuren heeft geen zin."
Rutten ontkent dat daardoor het
gevaar bestaat dat een kind zijn
mondigheid dreigt te verliezen,
in deze moderne tijden toch een
hoogst noodzakelijke vaardig-
heid. Collega-directeur Rutten van St.

-Jansberg wil absoluut geen
reactie geven op de oproep van
Gielen. Ook wil hij niet kwijt of
hij een dergelijk besluit op zijn
school verwerpt. „Dat is een te
delicate kwestie, daar zeg ik lie-
ver niets over."

Als het aan Gielen ligt volgen de
scholen in de omgeving zijn bin-
nenkort te nemen besluit over
het verbod op hoofddoeken voor
moslim-meisjes. De directeurdie
daarmee bewust de wet over-
treedt, zegt een conflict niet uit
de weg te gaan. „We hebben de

Als een leerling uitblinkt door
gedrag, vlijt en leerprestatie, wat
is er dan tegen op oorringen?
„Het is nu eenmaal de regel, dus
moet je consequent zijn. We be-
reiden de leerlingen voor op het
beroepsleven en daarin zijn oor-
ringen niet algemeen aanvaard,"

DOOR MATH WIJNANDS
PAASMECHELEN/MAASEIK
■ , e lessen op de middelbare

hooi St.-Jansberg in Maaseik
i e!finnen voor de 1400 leerlingenQere ochtend met een gebed.
6timinste voor de leerlingen die

jj n oorbellen, opvallende siera-
|retl. 'n volgens de laatste mode
gescheurde spijkerbroek of te

«ÉrK haardos dragen. Want
»Ch°heren met dergelijk uiterlijk
JPomen het klaslokaal niet bin-en Het gaat uiteraard om eeni atholiek gebed, het praktizeren

atl andere godsdiensten is ta-°e- Bovendien bestaan er tal
L n beleefdheidsregels die strikt. a§eleefd dienen te worden. Te-
jCn°ver iedere overtreding staat
| etl 'gepaste' straf.
afe* T;tjj "'."Jansberg vormt geen uitzon-
fejj.ring- Meer scholen langs de
£eils kiezen voor dergelijk

r^ ng schoolregime, dat in Ne-
ifd nc- al tientallen jaren gele-
tcafn tegelijk met de kostschool is
,'^geschaft. Desondanks of juist

a«kzij telt St.-Jansberg 400I erlandse leerlingen.
e wi^en °P deze wijze rich-

edi §even aan een persoon," legtre cteur Eric Rutten van St.:tjnatlsberg uit. „We geven vor-
l !ng aan de leerling, die op deze
F Jze leert dat er regels zijn en

i
e hij daarmee moet omgaan."

fti die reden heeft de school een
JL°ot aantal gedragsregels vast-§ steld, zoals met dubbele woor-
r.etl spreken, niet hollen en in de

1 staan. Op overtreding van de. Sels staan sancties, variërend

" nablijven tot schorsing. Hoe
rieus St.-Jansberg de discipli-

Opstand
De aanpak van de Provinciaal
Technische School in Maasme-
chelen-Eisden lijkt eender. Maar
blijkbaar heeft directeur Gielen

zijn leerlingen iets minder in be-
dwang. Aan het begin van het
schooljaar kwam een groep jon-
gens openlijk in opstand, een
noviteit op school. De reden: de
tieners droegen oorringen en
weigerden die op last van de di-
recteur uit te doen. Overigens
mogen meisjes wel oorbellen
dragen. De directie steldeeen ul-
timatum, als de jongens sieraden
na een maand nog steeds droe-
gen dan volgde verwijdering van
school. Niet toevallig kreeg de
Belgische pers lucht van het in-

LWV verhuist volgend
jaarnaar Roermond

Na zeven jaar nieuwe bestemming Teekenschool

Van onze verslaggever
C^RMOND _ De Limburgse Werkgeversvereniging (LWV)
j^Uistvanuit St.-Odiliënberg naar Roermond. De LWV heeft
f eren met de gemeente Roermond en de stichting Teeken-
K?°l een contract ondertekend waarin is vastgelegd dat de," voor de duur van tien jaar de monumentale Teekenschool
j/1 bouwmeester P. Cuijpers aan de Godsweersingel zal hu-
l ' -^e LWV behoudt verder een optie voor tweemaal vijf jaar.
[ Verhuizing is eind 1995 voorzien, omdat de Teekenschool

s* gerenoveerd moet worden.
lve de LWV zullen ook de Be-

(BMD) Limburg,
jJ-'irnburgse Centrum voor Perso-
,t s*aken (LCP) en de directie vanLimburgs Centrum voor Be-

drijfsopleidingen (LCB) hun intrek
nemen in de Teekenschool. In totaal
zijn bij de organisaties 75 personen
werkzaam waarvan er 25 in de Tee-
kenschool onderdak krijgen.

De Teekenschool staat al jaren leeg
en was eerder in gebruik voor ITO-
onderwijs. Verschillende plannen
passeerden derevue om het gebouw
een nieuwe bestemming te geven:
van politiebureau tot huisvesting
Kamer van Koophandel. Alle plan-
nen ketsten af, maar de stichting
Teekenschool (met leden van het
Cuypers Genootschap, de Roer-
mondse stichting Rura en de Bond
Heemschut) hebben uiteindelijk de
LWV aan zich weten te binden. De
LWV had eerder plannen om naar
Sittard-noord te verkassen en heeft
ook nog vestiging in Venlo overwo-
gen.

leidde burgemeesterKaiser gisteren
tot de opmerking 'dat na zeven ma-
gere jaren weer de vette jaren aan-
breken, in de stad die scharnier is
tussen noord en zuid.

Plannen

Na oprichting in 1918 was de LWV
op diverse lokaties in Roermond ge-
vestigd. In '78 verhuisde de vereni-
ging naar St.-Odiliënberg. Dat ver-

RL met collega's in de
clinch over 1,7 miljoen

Van onze verslaggever

Campagne tegen ongelukken in en rond huis

in detheaters
HEERLEN

wo. 16/11: komedie: Willem Nij-
holt, Anne-Wil Blankers en Ger-
rie van der Klei met Later is te
laat.

KERKRADE
za. 12/11: muziek: Kerkraads
symphonie orkest.

SITTARD
za. 12/11: muziek: L.S.O.
zo. 13/11: komedie: Bram Ver-
meulen met Achter mijn ogen (12
uur).

MAASTRICHT
za. 12/11: dans: Het Nationale
Ballet met Apollon Musagete,
Room at the top, 5 tango's en
Stop it.
di. 15/11: show: Tineke Schouten
met All you need is lach.

ROERMOND
zo. 13/11: muziek: Gemini en-
semble en Philippe Elan met Les
§rand chasons.
i. 15/11: toneel: Willem Nijholt,

Anne-Wil Blankers en Gerrie van
derKlei met Later is te laat.
wo. 16/11: cabaret: Jeroen van
Merwijk met Spits Cabaret.

WEERT
za. 12/11: dans: Introdans met
De nieuwe kleren van de keizer
(19 uur).
zo. 13/11: muziek: Studium Cho-
ral (15 uur).

VENLO
zo. 13/11: toneel: Paardenkathe-
draal met Krekel en de mier
(14.30 uur).
di. 15/11: muziek: Benny Ney-
man met Gouden regen.

Alle voorstellingen beginnen om
20 uur, tenzij 'anders aangege-
ven. In Maastricht beginnen de
voorstellingen om 20.15 uur.

rochie- en wijkblaadjes gaat de GGD tips geven hoe
ongelukken in huis voorkomen kunnen worden. Daar-
naast zullen 10.000folders in omloop gebracht worden
via wachtkamers van artsen en hulpverleners, biblio-
theken, gemeente- en gemeenschapshuizen. GGD-art-
sen zullen lezingen houden en ouderen krijgen boven-
dien de kans in te tekenen op de cursus 'wijzerwonen'
van de Stichting Consument en Veiligheid en de Ka-
tholieke Bond voor Ouderen in Limburg. De GGD
denkt er verder over vrijwilligers die regelmatig klus-
jes opknappen voor ouderen op te leiden voor het sig-
nalerenvan gevaren in woningen.

MAASTRICHT - De Rijksuniversi-
teit Limburg ligt overhoop met de
collega-universiteiten in Utrecht en
Groningen over het doorsluizen,van
rijksbijdragen. Volgens bemidde-
laarRoel in 't Veld, vorig jaareven
staatssecretaris van Onderwijs, zou
de RL 2,3 miljoen gulden moeten
overmaken op de rekening van
Utrecht en Groningen omdat daar
tijdelijk een aantal deeltijdstuden-
ten verplegingswetenschap is gesta-
tioneerd. De RL wil niet verder
gaan dan een kwart van dat bedrag.

niet op correcte wijze tot stand is
gekomen. Zo zijn de standpunten
van Maastricht niet gehoord. Voor-
zitter Karl Dittrich van het college
van bestuur was gisteren niet be-
reikbaar voor commentaar.
De universiteitenvan Groningen en
Utrecht beraden zich over te nemen
stappen tegen de RL. Een rechts-
zaak wordt niet uitgesloten, zo
meldt een woordvoerder van de
universiteit van Groningen. Hij zegt
het 'een beetje vreemd te vinden dat
Maastricht een bindend advies
waarom alle drie collegevoorzitters
hebben gevraagd naast zich neer
legt."

HEERLEN - De GGD Oostelijk Zuid-Limburg is deze
maand gestart met een speciale campagne die ouderen
moet helpen de veiligheid in hun huis te vergroten.
Ouderen worden relatief vaak het slachtoffer van een
ongeluk in of rond de woning. In Oostelijk Zuid-Lim-
burg werden in 1993 63 55-plussers na een zogeheten
privé-ongevallen naar het ziekenhuis vervoerd. Dat
betekent dat ouderen 38 procent van de ongevallen in
enrond huis voor hun rekening nemen.
De campagne is het eerste resultaat van het langlo-
pend project 'Gezond ouder worden. Via media als
krant, lokale televisie, kabelkrant, huis-aan-huis-, pa-

Veel subsidie-aanvragen te laat bij provincie
(ADVERTENTIE)

DEENS DESIGN
MOBLER VOOR

JE LEVEN
|0 OANSK DESIGN WOBIE.

T^ 1
AKERSTRAAT Nrd. 116-118

6431 HP HOENSBROEK
TEL. 045-212352

jecten en activiteiten die zonder
die financiële steun waarschijn-
lijk niet van de grond zouden
komen. Dit jaar gaat het om een
totaalbedrag van 1,6 miljoen
gulden. Het meeste geld gaat
naar culturele projecten, maat-
schappelijk welzijn en volksge-
zondheid.

Nee, geen dik boekwerk, maar
slechts twee A4'tjes waarin heel
helder wordt uitgelegd welke
projecten in aanmerking komen
en hoe de subsidie moet worden
aangevraagd."

MAASTRICHT - De provincie
wijst veel aanvragen voor subsi-
die uit het Ontwikkelingsfonds
af, omdat de aanvraag te laat
werd ingediend. Van de bijna
160 aanvragen die dit jaarbij de
provincie binnenkwamen, wer-
den er 64 afgewezen. Een kwart
daarvan simpelweg omdat de

Uit het Ontwikkelingsfonds
steunt het provinciebestuur pro-

aanvraag te laat op het provin-
ciehuis binnenkwam.
Een woordvoerder van de pro-
vincie heeft geen verklaring voor
het hoge aantal te late subsidie-
aanvragen. „Om bekendheid te
geven aan het in 1988 ingestelde
Ontwikkelingsfonds hebben we
een speciale brochure verspreid.

De RL ontving voor de studenten
een bijdrage van het rijk. Afgespro-
ken was dat een deel van dat geld
doorgesluisd zou worden, maar de
drie universiteiten werden het niet
eens over de hoogte van het bedrag.
Vervolgens werd bemiddelaar In 't
Veld ingeschakeld om een bindend
advies te geven. De RL heeft dat ad-
vies echter naast zich neer gelegd
en een eigen rekensom gemaakt die
neerkomt op niet 2,3 miljoen gul-
den, maar 641.000 gulden. Volgens
het universiteitsblad Observant
wijst de RL het advies af omdat het
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FOIIH CLASUOUMMIIICS HAHDWEU

c. Akerstraat Noord 362
s 3̂ 1 HX Hoensbroek, Tet 045-229191

" Met het aansteken van een haard door bisschop Frans Wiertz (links) en burgemees-
ter Jef Pleumeekers van Heerlen is gisteren Pension Mijnzicht geopend. „De haard
is symbolisch voor warmte en licht," zei de bisschop. Warmte en licht die de zwerfjon-
geren goed kunnen gebruiken. Monseigneur Wiertz stond de giften die hij vorig jaar
bij zijn wijding tot bisschop ontving af om het pension te kunnen realiseren. Daarbij
ging het om ongeveer 150.000 gulden. Foto: frans rade

limburg
Zaterdag 12 november 1994 17

in hetnieuws



Lückers gaat ook de gedoogbeschikking aan-
vechten. De raadsman zegt met eigen ogen te
hebben gezien dat de werkzaamheden aan de
stal nog steeds doorgaan terwijl de politie
deze zaterdag heeft stopgelegd en de ge-
meente maandagmiddag werderom.

Hij doet Landgraaf de suggestie het huis van
Ledoux te kopen. Ook woningruil is een op-
tie volgens hem, maar de gemeente moet dat
dan wel voor 1 december aanstaande laten
weten. Renovatie- en verhuiskosten komen
volgens de raadsman 'vanzelfsprekend voor
rekening van de gemeente.

gaal gebouwde paardestal als 'ronduit lach-
wekkend.

Begin volgend jaar verwacht de
Stedelijke Organisatie van Woon-
consumenten Brunssum de eerste
verdragen met gemeente en de
stichting Wonen Brunssum af te
sluiten.Die convenanten moeten er-
voor zorgen dat debewonersorgani-
satie ook daadwerkelijk enige in-
vloedkrijgt.

BRUNSSUM - Brunssum. beschikt
sinds kort over een federatie van
Woonconsumenten. Dat is een over-
koepelende organisatie waarbij
vijftien bewonersgroepen en belan-
gengroeperingen zijn aangesloten.
De federatie krijgt met ingang van
1 januari 1995 ook een eigen ser-
vicebureau waar Brunssummers te-
recht kunnen met vragen die be-
trekking hebben op wonen.

Van onze correspondent

Musicus

In die overeenkomsten wordt onder
meer geregeld dat de federatie in
een vroeg statium geïnformeerd
wordt over gemeentelijke plannen.
Huurders en eigenaarbewoners
kunnen dan via de bij de federatie
aangesloten groeperingen meeden-
ken over plannen in hun wijk.

Meedenken

Kerk Sittarderweg dicht
Pastoor wilproberen kapel en parochiehuis nog te behouden

De omstreden paardestal aan de Voortstraat
is zonder vergunning gebouwd. Na enkele

De gemeente Landgraaf wil nog niet reage-
ren op de schadeclaim. „De brief is net bin-
nen, het is nog te vroeg voor een inhoudelijke
reactie," aldus dewoordvoerder.

Ophef over omstreden gemeentelij-
ke plannen kan voorkomen worden
door overleg met bewoners, zo licht
voorzitter Ruud Vandeberg van de
kerngroep van de federatie toe. Hij
haalt als voorbeeld aan de ophef die
ontstond in Treebeek omdat de ge-
meente verzuimde de bewoners tij-
dig te informeren over de stank-
overlast door de sanering van het
Emmaterrein.

Heerlense fietser
mishandeld

HEERLEN - De parochiekerk
H. Martelaren van Gorcum
aan de Sittarderweg gaat
dicht. De honderd kerkgan-
gers die de gemeenschap nog
telt zullen volgend jaar voor
het vieren van de eucharistie
naar de kerk in Schadelen of
Meezenbroek moeten.

Deken Th. van Galen van Heerlen
bevestigt het voornemen van het
bisdom Roermond om het 84 jaar
oude kerkgebouw definitief van het
bestand af te voeren.

Beslissing
„Ik vind het jammer dat de kerk
weg moet. Maar aan de'beslissing
liggen een aantal factoren ten
grondslag. Het geringe aantal be-
zoekers, de ligging van het gebouw
in de wijk, de slechte staat van on-
derhoud en de daaraan verbonden
financiële consequentie om het ge-
bouw te renoveren. De kosten daar-
voor zouden wel eens boven een
miljoen gulden kunnen uitkomen.
Dat geld is er niet."

Bovendien heeft in de overweging
om de kerk te sluiten meegespeeld
het aantal kerken dat op betrekke-
lijk geringe afstand van elkaar ligt.
Dat zijn de H. Hart van Jezuskerk
in Schandelen en de H. Geestkerk
in Meezenbroek. Onlangs werden de
drie parochies gebundeldtot één fe-
deratief verband waarvan pastoor
S. Nevelstein de dagelijkse leiding
heeft.

Die wilde niet bevestigen dat het
besluit om de kerk te sluiten en te
zijner tijd af te breken al genomen
is. „Wel zijn er besprekingen aan de
gang," aldus Nevelstein. Maar echte
hoop op behoud heeft de pastoor
niet. „We zullen proberen te redden
wat er te redden valt." Hij doelt
daarmee vooral op het naast de
kerk gelegen kapelletje en het naast
dekerk gelegen parochiehuis.

Klooster
De kerk aan de Sittarderweg be-
hoorde oorspronkelijk tot het kloos-
ter dat in 1911 gebouwd werd voor
de Franciscanen. Het gebouw was
een ontwerp van de Heerlense ar-
chitect Jos Seelen. Ruim tien jaar
geleden vertrokken de paters en
werd het kloostergedeelte ver-
bouwd tot een aantal huurapparte-
menten.

De gemeente Heerlen heeft nog
geen plannen ontwikkeld voor de
grond die op afzienbare tijd vrij-
komt. „Wel is het zo dat een pro-
jectontwikkelaar zich bij ons infor-
meel georiënteerd heeft naar het
eventueel vrijkomend gebied," zegt
een woordvoerster. In 1989 werd
het bestemmingsplan voor de west-
kant van de Sittarderderweg veran-
derd. Woningbouw is er nu toege-

DOOR JEFBRAUERS

>De verschillende bewonersgroepen
houden overigens binnen de federa-
tie een grote mate van zelfstandig-
heid. Alleen als gemeente of wo-
ningcorporatie zich niet aan de
afspraken in de convenant houdt,
komt de kerngroep in actie.

Het servicebureau zal bemand wor-
den door twee personen: een mede-
werker om vragen te beantwoorden
en een administratieve kracht.
Mensen kunnen bij het servicebu-
reau terecht voor vragen over huur-
subsidie, aanvraag van bouwver-
gunningen en andere zaken die met
wonen te maken hebben. Waar het
servicebureau komt, is nog niet be-
kend.

De nieuwe federatie houdt zich niet
alleen met de belangen van huur-
ders bezig maar ook met die van
eigenaar-bewoners. Het werkter-
rein beperkt zich niet alleen tot de
kwaliteit van de woningen, maar
ook tot bijvoorbeeld verkeersveilig-
heid, voorzieningen in de buurt,
speelgelegenheid en milieu-veront-
reiniging.

keer goed presteren in vijf jaar.
Ik heb korpsen meegemaakt die
een pechdag hadden en jaren no-
dig hebben gehad om er weer
bovenop te komen. Het kost veel
energie om eens in de vijf jaar
een topprestatie te leveren. In
Limburg zitten we nu eenmaal
met een cultuur dat niemand
vrijwillig eén stapje terug doet."

'Zonder romantiek wordt
het toch wel erg kaal'

Hij liep diverse bloeduitstrotingen
op en zijn kleding en fiets werden
beschadigd. De man werd ineens
aangevallen door het duo. Hij wist
zich los te rukken, maar werd een
stuk verder tegenhouden en op-
nieuw mishandeld.

De politie kon het tweetal achter-
halen dankzij getuigenverklarin-
gen. De mannen zijn ingesloten.

HEERLEN - Zonder enige aanlei-
ding is een Heerlense fietser (51)
donderdagavond geschopt en gesla-
gen door twee mannen. Het incident
vond plaats op de Benzenraderweg,
daar fietse het slachtoffer rond half
een.

David
" Mannenkoor David uit fl
pelveld heeft de eervolle u'j
diging ontvangen om volj
jaar op Hemelvaartsdag
Nederlandse mis te verzo*
in de voormalig Oostdv
plaats Erfurt. Het koor v
de mis van Hubert Kw_l
uit. Het optreden van Dl-
-vindt plaats in het kader
de 'Holland Woche' in El\
Het bestuur wil overigens
aantalkoorleden graag uitl
den tot zestig. Daarom v
morgen van 15 tot 18 uirt
harmoniezaal Frijns aan,
Markt in Simpelveld open &

Groen
0 Het is groen en het... Grö
Links in Kerkrade M
maandag zijn halfjaarlijks®
gemene ledenvergadering:I
20 uur bij A Jenne SjlaagbQ
op de Markt in de Klanksl
natuurlijk.

Muziek-jubilar
" Muzikant pur sang Ift
Zenden van koninklijkefan?,
Aloysiana in Landgraaf $
dit weekeinde zijn 75-jarif
bileum bij dat muziekgd
schap. Met zijn 89 jaar 'Zenden nog prima mee 'de jongeren. KFA zet F^
Zenden zelfs in het zonns
morgen, zondag de dertig
begint die huldiging met'mis in de Petrus- en Paw
kerk in Schaesberg. Na de'is er een interne huldiging
van 14 tot 15.30 uur trt
jubilarius Zenden in de op
baarheid. De fanfare biedt
opmerkelijke lid-van-het'1
ste-uur dan een receptie 'in gemeenschapshuis Cfl'
Vanaf deze plek zeggen
alvast: proficiat!

Nor
" In Streeksgewijs kondigl
we een optreden van de rO
band Stake Out aan, dat #

daag, zaterdag, zou plaats^
den in het Heerlense cultti'
café De Nor. Inderdaad vi
daar vanavond een optre{
plaats, sterker nog, twee ba'
betreden in De Nor het
dium. Echter niet Stake (
maar Passing Strangers
Doctor Feel Good. Harpist've Haggerty treedt morgen^
dag op. Abusievelijk wef1
in Streeksgewijs gemeld
vandaag in Eygelshoven
caritasavond van CV Buri
lust zou plaatsvinden. Dat'echter vorig week. Dat Ql
ook voor een rommelmarkt'het Missiethuisfront Heef
baan.

Culinair
" In Landgraaf zijn zon<
twee culinaire wandeling
eten en meteen weer afslank
zeg maar. De ene begint
Übach over Worms en- deel
me kost 12,50 gulden (en 'zoals vermeld in Korte Ti
17,50 gulden). Kaarten vóc
verkrijgbaar bij cadeauwin
Janssen in Übach over Wot
Alleen wandelenkost een rij
daalder. De start is tussen
en 13 uur bij het parochieh
in Übach over Worms. De an
re culinaire wandeling 0
gulden) van schaatsvereniQ
De Ijsvogels gaat tussen il
12 van start in Aan de B'
in Landgraaf. Vooraf insch
ven (045-317847) is noodza
lijk.
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Parochiekerk
bestaat 75 jaar

Weijers pleit er vooral voor rea-
listisch te blijven. „Korpsen zit-
ten nu met enorme kosten, er
worden tal van kunstgrepen uit-
gehaald: muzikanten worden te-
gen forse betaling ingehuurd,
sponsors worden steeds belang-
rijker. Die weg loopt straks
dood, dat is niet meer te betalen.
We gaan naar enkele top-stree-
korkesten toe. En veel andere
korpsen gaan terug naar de mu-
ziekbelevingzoals we die in onze
streek jarenlang hebben ge-
kend."

Jeu Weijers uit Bocholtz is zestig jaaractief in demuziek.
Inbesloten kring huldigt fanfare Sint Cecilia Bocholtz

vanavond haar eredirigent, die ook al hoge koninklijke en
kerkelijke onderscheidingen kreeg. Weijers was van 1951

tot 1988 dirigent bij muziekkorpsen en koren in Epen,
Chevremont, Heerlen, Houthem en natuurlijk Bocholtz. Nu
houdt hij zich vooral bezig met componeren en jureren.De
man, die41 concoursen meemaakte, weet ook anno 1994

precies hoe de vork in demuzikale steelzit.

ingesprek

LANDGRAAF - De parochiekerk
van Nieuwenhagerheide bestaat dit
weekeinde 75 jaar. De H. Hart van
Jezus-parochie zet dit feit enige
luister bij. Het feest wordt ingezet
met een mis, zaterdagavond om 19
uur. Hoofdcelebrant is bisschop
Frans Wiertz. Het kerkelijk zang-
koor en het dameskoor verzorgen de
liederen. Na de mis vieren de actie-
ve medewerkers van de parochie in
beslotenkring verder.de mensen. Hij componeerde

onder verschillende namen tallo-
ze marsen, andantes en concert-
werken. Voor en op alle niveaus.

sities zijn vaak een opeenstape-
ling van moeilijke ritmes en
technische hoogstandjes. Alle-
maal even knap, maar van mij
mag het toch wat muzikaler."

SP

Hij vervolgt: „Gewoon proberen
zo goed mogelijk leuke muziek te
maken. Met ruimte voor een
walsje, een musical, een ouvertu-
re. De romantiek in de muziek
keert terug. Dat is een golfbewe-
ging; romantiek is vroeger ook
meer dan eens verafschuwd,
maar steeds werd daar op terug-
gekomen. Een leven zonder ro-
mantiek wordt toch wel erg
kaal."

Van zijn nieuwste compositie,
een twaalf minuten durend con-
certwerk voor fanfare, is de inkt
net opgedroogd. Vaak laat Wei-
jers zich inspireren door gebeur-
tenissen in zijn tweede vader-
land, Italië. Hij kwam er in 1961
voor het eerst en keert er sinds-
dien elk jaar - en meestal meer
dan één keer - terug.

LANDGRAAF - Een 45-jarige
Landgravenaar heeft zijn gemeente
benadeeld voor een bedrag van
11.725 gulden.De sociale recherche
ontdekte dat de man inkomsten uit
arbeid over de periode november
1993 en mei dit jaar niet had opge-
geven. Hij incasseerde wel een uit-
kering.

Landgravenaar
pleegt fraude

BOCHOLTZ - „Als een straalja-
ger de gekste capriolen in de
lucht maakt, dan is dat heel
knap. Boeiend zelfs, maar is het
ook mooi? Datzelfde gevoel komt
soms over me als ik naar moder-
ne composities luister." Jeu Wei-
jers vraagt het alleen maar, het
antwoord mogen anderen geven.
Maar het is duidelijk: hij mist té
vaak de romantiek in de muziek.
„Muziek moet pakken, de juiste
snaar raken, daar draait het
om."

Vader Sjo Weijers raakte bij
kleine Jeu al heel jong de juiste
snaar. Sjo, véél meer dan alleen
maar een bekende dirigent, leer-
de Jeuke al vanaf zijn zevende
jaar alles over muziek. En Jeu
werd net als zijn vader een diri-
gent met aanzien. Overal waar
hij werkte, stond Weijers in elk
geval voor één ding garant: echt
muziek maken. Nu, zestig jaar
later, dirigeert hij niet meer,
maar zijn leven wordt nog altijd
voor een groot deel beheerst
door de muziek. Met het accent
op componeren, arrangeren en
jureren bij solistenwedstrijden.

Er moet, vindt Weijers, veel meer
muziek voor de 'gewone man'
worden gespeeld. „We hoeven
ons niets wijs te maken. Bij de
meeste concerten komt weinig
publiek. De vrouwen van de mu-
zikanten, een paar belangstel-
lenden en de muzikanten van de
optredende korpsen. Dan heb je
het wel gehad. Als de interesse
bij de luisteraar echt wegvalt,
wordt het ook steeds moeilijker
om de muzikanten te motive-
ren."

Jeu Weijers heeft in de loop der
jaren zelf een aanzienlijke bij-
drage geleverd aan 'muziek voor

Hoewel Weijers zelf actief is als
jurylid,kijkt hij kritisch naar de
concoursen. „Het zijn voor mij in
mijn periode als dirigent nooit
echte hoogtepunten geweest. Er
ligt te veel nadruk op die ene

Concoursen
JeuWeijers is elke ochtend uren-
lang bezig met muziek, 's Och-
tends loopt de wekker om half
zeven af en meteen daarna gaat
hij aan de slag. Gelukkig vindt
Jeu nog regelmatig tijd om zijn
kleinkinderen de liefde voor de
muziek bij te brengen en verder
te ontwikkelen. De geschiedenis
herhaalt zich.

Weijers (67) toont zich oprecht
bezorgd over een aantal ontwik-
kelingen in de wereld van de
blaasmuziek. „De luisteraar
komt te weinig aan bod. Compo-

Naar aanleiding van de uitspraak
van mevrouw Kolgens als zou de SP
valse uitspraken doen over de WVG
het volgende. Ons verhaal komt niet
uit de lucht vallen, want dan zou
Landgraaf ook moeten eisen dat VB
Accountants haar onderzoek onder
13 Brabantse gemeenten terug zou
moeten trekken. VB Accountants
(een accountantsbureau waar o.a.
de boekhouding van 90 procent van
de Nederlandse gemeenten wordt
gecontroleerd) heeft onderzoek ge-
daan naar de budgetten van de
WVG en hun conclusie uit het on-
derzoek is dat de Brabantse ge-
meenten tussen de 10 en 45 procent
van de budgetten gaan overhouden.

Gaskraan niet
dichtgedraaid

Omgerekend zon 10 tot 15 miljoen.
Daarom is de 'eis' tot rectificatie
bijzonder onzinnig. Het verhaal is
te verifiëren bij VB Accountants in
Eindhoven. De SP van Landgraaf
heeft overigens in geen enkelezin in
de WVG-folder beweerd als zou dat
hier in Landgraaf het geval zijn.
LANDGRAAF JannyBerg-Lamers

gemeenteraadslid SP.
(Door redactie ingekort)

Binnenbrandje in Grand Hotel
HEERLEN - In een keukenunit van een suite in het Grand Hotel
in Heerlen heeft gisteravondrond half zeven kort een brandje ge-
woed.
De afzuigkap van het keukentje was in de brand gevlogen. De
brandalarmering van het hotel werkte perfect en binnen een
mum van tijd stond de brandweer voor de deur.Die hoefde alleen
nog maar te controleren of het vuur werkelijk gedoofd was. Vol-
gens directeur Postman van het hotel heeft de suite enige rook-
schade opgelopen.

Vrouw bedreigd met pistool
HEERLEN - Een 40-jarige vrouw uit Heerlen is donderdagnacht om
één uur op het Kerkplein in haar woonplaats met een gas-alarmpi-
stool bedreigd door een plaatsgenoot (22). De vrouw wist te ontko-
men en rende meteen naar de dichtsbijzijnde politiepost. De man is
ingesloten en krijgt een flinke boete.

De Heerlense maakte op het Kerkplein een opmerking tegen de man,
omdat hij flink tekeer ging tegen enkele jongeren. De man ging daar-
op meteen op de vrouw af en drukte haar het gas-alarmpistool tegen
het hoofd.

LANDGRAAF - Een 47-jarige man
uit Landgraaf heeft donderdagmid-
dag de politie gebeld met het ver-
zoek dehoofdkraan in de gasmeter-
kast van zijn woning aan de Bea-
trixstraat dicht te draaien. De man
vertoefde 'ergens' in het midden
van land en was vergeten de gas-
kraan onder zijnpan met soep uit te
draaien. De politie gaf gehoor aan
het verzoek van de Landgravenaar.

Van onze verslaggeefster

# 's Ochtendsvroeg is JeuWeijers al achter het orgel te vinden. Foto: CHRISTA HALBESMA

/ ontmoeting lAk.mi.l_

Ledoux claimt
schade van 1,5

ton bij gemeente

juridische procedures heeft Landgraaf nu
een gedoogbeschikking van zes weken afge-
geven aan de eigenaren, om later mogelijk
tot legalisering over te gaan. Tot een bouw-
kundig onderzoek heeft plaatsgevonden naar
de staat van de gedeeltelijk afgebouwde stal,
mag er niets meer aan vertimmerd worden.
De eigenaren begonnen daar afgelopen za-
terdag toch mee.

Federatie bewoners
Brunssum van start
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Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Landgravenaar JanLedoux
wil van de gemeente Landgraaf 150.000 gul-
den hebben vanwege de overlast die hij on-
dervindt van de paardestal van zijn buur-
man. Ledoux klaagt de gemeente aan wegens
een onrechtmatige daad.
Volgens de advocaat van Ledoux, Ch. Lüc-
kers, heeft zijn cliënt recht op een ton scha-
devergoeding. Dat is namelijk de geschatte
waardevermindering van Ledoux' woning.
Ook eist hij tweemaal 15.000 tot 25.000 gul-
den schadevergoeding voor de emotionele
schade die hij en zijn echtgenote hebben ge-
leden.

Lückers omschrijft de houding van de ge-
meente in de slepende kwestie rond de ille-

regionaal



Jean Verhagen
in boksteam
AMSTERDAM - MTS-bokser
Jean Verhagen is opnieuw opge-
nomen in de nationale selectie
van de boksamateurs. De Maas-
trichtse welter doet onder ande-
re mee aan de toernooien om de
Noorwegen Cup en de België
Cup. Als Verhagen goed pres-
teert, komt hij mogelijk in aan-
merking voor de Nederlandse
olympische equipe.

Sosa mogelijk
weg bij Inter
MILAAN - Leeds United en In-
ter Milan praten over een trans-
fer van Ruben Sosa naar Enge-
land. De Uruguayaan is ploegge-
noot van Dennis Bergkamp en
Wim Jonk. Sosa heeft in het ver-
leden geregeld aangegeven niet
graag met Bergkamp in de spits
te voetballen. Hij sprak zijn
voorkeur uit voor anderen, onder
wie de Macedoniër Pancev. Sosa
liet weten wel zin te hebben in
een verhuizing naar Leeds.

Perspectief
voor Van Basten
ANTWERPEN - Dokter Mare
Martens heeft na een onderzoek
in de Apra-kliniek in Antwerpen
tekens van verbetering gezien bij
de enkel van Marco van Basten.
„In vergelijking met het laatste
onderzoek vijf maanden geleden
gaat het eindelijk beter," vertel-
de de medicus. Hij heeft de aan-
valler van AC Milan, die zich
lange tijd op krukken voortbe-
woog, permissie gegeven de trai-
ningsintensiteit op te voeren.
Half december moet Van Basten
die al bijna twee jaar sukkelt
met zijn rechterenkel, zich op-
nieuw bij Martens melden.

Monsterzege
Bouwfonds
GELEEN - In de eerste divisie
van de zaalvoetbalcompetitie
won Bouwfonds het duel in de
onderste regionen tegen Arcan
Filmclub overtuigend. Het Ge-
leense team verpulverde de
nieuwkomer in deze klasse met
de cijfers 17-2. Het Brabantse
Sport Petit won met 5-3 van Lu-
cullus. De wedstrijd Amicitia - 't
Haofke in de hoofdklasse noord
eindigde in een 1-1 gelijkspel.

sportkort
"BASKETBAL - Lanèche/
Weert is het internationale toer-
nooi in Zoetermeer begonnen
met een overwinning op Long Is-
land Surf: 107-93. De Amerika-
nen verloren eerder op de avond
ook van deLitouwse club Silute.

" TAFELTENNIS - Het Neder-
lands mannenteam heeft in Boe-
dapest met 4-0 verloren van
Hongarije. Daardoor is Oranje,
achter Hongarije, als tweede ge-
ëindigd in groep A van de eerste
divisie van de Europese liga.

ADELAIDE - Michael Schuma-
cher is tijdens de training voor de
beslissende race van het wereld-
kampioenschap formule 1 in de
Australische stadAdelaide aan de
dood ontsnapt. De 25-jarige Duit-
ser, die een punt voorsprong op de

Brit Damon Hill heeft, verloor in
de laatste minuten van de eerste
tijdstraining aan het einde van
een chicane de controle over zijn
Benetton en reed met grote snel-
heid tegen een stapel banden.
Vervolgens caramboleerde hij

over de baan, waarbij van zijn
Benetton bijkans geen spaander
heel bleef. Schumacher stapte na
de spectaculaire crash ongedeerd
uit het wrak. De wedstrijdleiding
brak de training meteen af.

De 41-jarige Nigel Mansell zette
op het 3,78 kilometer lange circuit
met 1.16,179 de beste rondetijd
neer. Schumacher volgde ondanks
zijn ongeluk met 1.16,197. Zijn
grote concurrent Hill liet bij de
eerste training de derde tijd note-
ren, 1.16,830.

Zie ook pagina 24

" De snelste nul
terwereld

Ecclestone met dood bedreigd
ADELAIDE -Bernie Ecclestone, de baas van de formule 1, is niet de
dood bedreigd wegens zijn plannen de Grote Prijs van Australië in
1996 van Adelaide naar het Albert Park in Melbourne te verplaatsen.
Milieu-activisten willen dit met alle beschikbare middelen voorko-
men. „Wij zullen niet toelaten dat formule 1-auto's door ons parkgaan rijden," verklaarde een woordvoerder. Ecclestone, in Adelaide
aanwezig voor de GP van morgen, was zS onder de indruk van het
dreigement dat hij bij aankomst in het hotel een valse naam opgaf:Eric Bernie.

Advocaat: 'Junior maakt bij Barcelona enorme ontwikkeling door'

Pleidooi voor Jordi Cruijff
JJORDWIJK - Dick Advocaat heeft Jordi Cruijff op de korrel
'net Nederlands elftal. Hij heeft weliswaar niet overwogen
■Vpri" van de 'meester' al op te roepen voor de EK-kwalifica-
I w i

rijd tegen Tsjechië, woensdag in de Kuip, maar doet
'd -o t we* voor de volgende interland op weg naar Enge-
C ?' °P 14 december in dezelfde Rotterdams arena tegenttiburg. Op de persconferentie van het Nederlandse elftal
j ordwijk liet Advocaat doorschemeren in dekomende we-

-ontact te zullen zoeken met Cruijff junior.

wordt het dan een stuk lastiger
zoonlief op te stellen, want regle-
mentair mogen in de Primera Divi-
sion maar drie buitenlanders per
club opdraven.

Barcelona heeft met Ronald Koe-
man, Hristo Stoichkov, Gheorghe
Hagi en Romario al vier topbuiten-
landers in huis. Omdat hij als
jeugdspeler al in Spanje actief was,
geldt Jordi Cruijff nu niet als bui-
tenlander.

Met Patrick Kluivert riep Advocaat
voor de krachtmeting met de Tsje-
chen toch een debutant op. De
18-jarige Ajacied zal zich voorals-
nog tevreden moeten stellen met
een plaatsje op de reservebank.

Kluivert

ei to Ui^^ wordt door zijn vader
plet tnemende frequentie ingezet
_H

S rrenensemble van Barcelo-
-1 volgens de bondscoach
fcfffo^ 1116 ontwikkeling' door.
iftrli- JUruor kan bovendien op-
JialV Posities spelen," stelde Ad-at vast

ereidheid
*°rdl Cruijff zich ooit in het
«j^shirt zal hullen, is overigens
% a!.^ VraaS- "Je Zit met nem'"rj/^dvocaat uit, „met twee pun-
'Ve f̂t hij debereidheid om voor
"'ak u rlands elftal uit te komen?
fT hij die bereidheid heeft, kan
\t* °°k spelen? Cruijff junior
f v°or een moeilijke beslissing."

ijjjp zijn opwachting maakt in
ian ands elftal- Seldt hiJin de, J^e competitie namelijk direct, Ultenlander. Voor zijn vader „Maar in geval van nood komt hij

er, als pinchhitter, misschien nog
wel in," liet de bondscoach weten.

hij daarover wilde zeggen, was dat
Bryan Roy, hoewel bij Nottingham
Forest als schaduwspits acterend en
op die positie in Engeland geldend
als een sensatie, opnieuw 'gewoon'
met rugnummer 11 zal spelen.

Met tien doelpunten mag Amster-
damse Patje dan wel de topscorers-
lijst aanvoeren, hij debuteerde pas
tweeëneenhalve maand geleden op
het hoogste vaderlandse voetbal-
platform en heeft nog maar 533
minuten eredivisie-ervaring.

ubbele boete voor Winter
w°.WIJK - Voor de tweede
.Hagende keer meldde
»lm i 1 ter zich te laat in hetC "-«kamp van Oranje, dit
ieB„n gezelschap van oud-
ieSgenoot Rob Witschge. Het

l°Ud WaS °P de snelweg aan-_ dpn voor te hard rijden en
Non Xerkeerde kant inhalen,
h v

r°-wijk, waar de selectie
derZamelde'e ' vol§de uiter-

' fea raditi°nele boete. Win-
fe geerde gelaten. „Die an-ker" 061* was aanmerkelijk

Galgenwaard egen Frankrijk
*,IïWIJK - Het Nederlands
'ite 1

e VI-iendschappelij-
luari and tegen Frankrijk in
h jpp Jn stadion Galgenwaard
fetiev.^trecht- °ran3e's kwali-
Pees fdstriiden voor het Eu-
H all amPioenscnaPPen vin-e mRotterdam plaats.

ortuna biedt aartjes aan
Fft n ~ Fortuna Sittard
pbipri0g kaarten in de
fiedii ing voor het EK-kwalifi-
Kal , van het Nederlands
hSe^.oensdag in de Rotter-|eres„ UIP tegen Tsjechië. Ge-
it tJSeerden kunnen bellen~ ortuna: 046-513947.

Hoe de voorhoede van het Neder-
lands elftal er na het afhaken van
Dennis Bergkamp uit zal zien, wil-
de Advocaat zoals te doen gebrui-
kelijk niet prijsgeven. Het enige dat

Dat Patrick Kluivert tegen de Tsje-
chen nog geen basisplaats zou krij-
gen, lag in de lijn der verwachting.

" Nieuwkomer en afvaller. Patrick Kluivert en John de Wolf. De harige Feyenoorder moest de Oranje-groep verlaten, omdat
hij te veel last heeft van zijn slepende enkelblessure. Foto: ANP

Voortvarende start
Nederlands golfduo

Over de spitspositie bestaat vol-
strekte onzekerheid. Ronald de
Boer is niet helemaal fit. Of wordt
het Peter van Vossen? Advocaat
zwijgt in alle talen. Een andere
vraag is nog of Advocaat drie of
toch vier verdedigers tegen de Tsje-
chen het veld in stuurt. „Woensdag
zul je zien wat we doen," aldus de
bondscoach.

Advocaat: „Ik krijg regelmatig al-
lerlei voorzetjes over Bryan Roy,
maar in het Nederlands elftal func-
tioneert hij het best als linksbuiten.
Zou ik hem op een andere positie
zetten, dan moet ik het concept ver-
anderen en daar voel ik niks voor." Op de vraag wie de vervanger van

John de Wolf zou worden, gaf hij
gistermiddag al antwoord. Het
boegbeeld van Feyenoord, dat het
trainingskamp van Oranje verliet
met een enkelblessure, wordt afge-
lost door diens clubgenoot Arnold
Scholten. Voor de 31-jarige mid-
denvelder is het de eerste keer dat
hij wordt opgeroepen.

Scholten

Bryan Roy is dus weer linksbuiten
en Gaston Taument, ofschoon hin-
der ondervindend van een enkel-
blessure en de komende dagen een
aangepast trainingsschema vol-
gend, is naar alle waarschijnlijk-
heid de plaatsvervanger van Mare
Overmars als rechtsbuiten.

DORADO - Pas op het allerlaatste
moment kwam golfer Joost Steen-
kamer als vervanger van Rolf
Muntz aan in Dorado Beach in
Puerto Rico, waar Nederland om de
Heineken World Cup speelt. De
28-jarige Heemstedenaar blijkt een
gouden invaller te zijn, want hij
maakte in de tweede ronde 67 (-5)
slagen.

Ofschoon het toernooi pas halver-

Daarmee bracht hij Nederland in
het landenklassement, dat met twee
miljoen gulden is gedoteerd, op een
totaal van zes onder par. Het
Oranje-duo staat op de gedeelde
zestiende plaats met 282 slagen.

wege is, lijkt het team van de Ver-
enigde Staten de wereldbeker voor
de derde keer op rij te winnen. Fred
Couples en Davis Love 111 staan na
36 holes op liefst 27 onder par, 11
slagen beter dan de naaste concur-
rent Maleisië.
Lukt het Steenkamer en Chris van
der Velde, die vandaag 71 (-1) sla-
gen liet noteren, hun goede start
voort te zetten, dan behaalt Neder-
land wellicht het beste resultaat in
de veertigjarige geschiedenis van de
World Cup. In 1972 eindigden Jan
Dorrestein en Bertus van Mook in
Melbourne op de gedeelde veertien-
de plaats.

Sampras en Agassi groepshoofden
ANTWERPEN - De Amerikanen Pete Sampras en Andre Agassi, respec-
tievelijk de nummer een en twee van de wereldranglijst tennis, zijn op de
Masters in Frankfurt de groepshoofden. Aan het evenement, van 15 tot en
met 20 november, doen de beste acht tennissers van het afgelopen seizoen
mee.

Sampras voert groep A aan, waarin verder deKroaat Goran Ivanisevic, de
Duitser Boris Becker en Stefan Edberg uit Zweden uitkomen. In groep B
spelen, behalve Agassi, de Spanjaarden Sergi Bruguera en Alberto Bera-
sategui en Michael Chang uit de Verenigde Staten.
Pete Sampras is in het ECC-toernooi van Antwerpen gevorderdtot de hal-
ve finales. In de kwarteindstrijd versloeg hij de Zimbabwaan Black met
6-1 6-3.

Dick vindt het leuk
NOORDWIJK - Dick Advocaat zegt zich vereerd te voelen met de
(mogelijke) belangstelling van het op zoek naar een trainer zijnde
PSV. „Het is altijd leuk als je naam wordt genoemd," aldus de
bondscoach. Dat was ook het enige dathij erover kwijt wilde. „Ik wil
er niets over zeggen. Op dit moment telt voor mij alleen de wedstrijd
van woensdag tegen Tsjechië." Advocaat heeft bij de KNVB nog eenverbintenis tot 1998. „Of ik die uitdien?Dat zou kunnen. In het levenkan alles."

_^__°"fsverslaggever

Utrecht huurt Erik Mykland

Balans en KDV betrekken samen nieuwe accommodatie

Turnfusie in Kerkrade
UTRECHT - FC Utrecht huurt de Noorse international Erik Mykland van
Start Kristiansand voor de rest van het seizoen, maar de club kan hem
morgen nog niet opstellen in de wedstrijd tegen FC Twente. Mykland reist
dan met de Noorse nationale ploeg naar Minsk, waar woensdag de EK-
kwalificatiewedstrijd tegen Wit.-Rusland wordt gespeeld. Noorwegen is
ingedeeld in dezelfde groep als Nederland.

FC Utrecht verwacht de kleine middenvelder, technisch de beste speler
van de Noorse ploeg, donderdag op de training. Hij zal dan waarschijnlijk
debuteren in de thuiswedstrijd tegen Ajax op 20 november.

'% iaa ?^ ~~ Gingen eerder verle-
pcht r turnverenigingen Een-,
fU\v e

6n aP via een fusie op in de
m$ Ba-..[h'etJj Bleijerheide staat thansighg tp zich bi. die fusievereni-
__Ntn ,Yoegen- Dinsdag is de sa-
êfp 'eiting Balans/KDV onder-

af elk_ n gesPrek als de besturen» f lKaar komen
fet jcn-t;[bbe„ V-oestuur en de -leiding
(s*a_d Zlch reeds akkoord ver-is met die samensmelting," al-

dus Balans-voorzitter Huub Bre-
men. De vergadering van komende
week moet dan ook meer gezien
worden als het bekijken van voor-
waarden waaronder het een en an-
der plaats gaat vinden. De nieuwe
fusievereniging zal Kerkraads
grootste sportclub worden.

In dat kader spreekt Bremen de

hoop uit dat die nieuwe grote gym-
nastiekvereniging in de tweede
helft van 1995 het nieuwe turncen-
trumkan betrekken. „Met die nieu-
we accommodatie en de inbreng
van het technische kader en de
kwalitatief goede KDV-turners en
vooral turnsters, gaat de gymnas-
tieksport in- Kerkrade weer een
hoopvolle toekomst tegemoet," al-

dus Bremen.
KDV beschikt over een sterke
jeugd- en damesafdeling, terwijl de
kracht van het wedstrijdturnen bij
Balans vooral bij de heren te vinden
is. In december beraadt de Kerk-
raadse gemeenteraad zich over de
plaats waar de nieuwe turnaccom-
modatie - kosten bijna acht ton -zal worden gerealiseerd. Naar alle

waarschijnlijkheid zal de keuze op
de locatie directeur Geurtsstraat in
het Rolduckerveld vallen.

De reeds aanwezige gymnastiek-
zaal, behorend bij de Blijde Bood-
schapschool, zal worden geprivati-
seerd en deel van de nieuwe accom-
modatie gaan uitmaken. De vereni-
gingen, die thans gebruik maken
van die bestaande zaal, zullen dat
ook in de toekomst kunnen blijven
doen. Met dien verstande dat de
huur niet meer aan de gemeente
Kerkrade zal worden afgedragen,
maar aan de stichting, die de nieu-
we turnaccommodatie zal beheren
en exploiteren.

Spectaculaire crash tijdens training in Adelaide
Schumacher komt goed weg

'^^__3__________H_______

S.e^yi de banden in het rond vliegen, caramboleert de bolide van Michael Schumacherüe baan. Even later zal de Duitser ongedeerd uitstappen. Foto: anp

" Jordi Cruijff, op het verlanglijstje van Dick Advocaat.
Foto: AP
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Gemeente Maastricht
EXTRA COMMISSIEVERGADERING
Op 14 november 1994 om 19.00 uur vindt er
in het stadhuis een extra openbare vergade-
ring van de raadscommissie Stedelijke inrich-
ting en Milieu plaats. Als agendapunten zijn
opgevoerd een themadiscussie over afval en
het verlenen van vrijstelling als bedoeld in
artikel 19 WRO aan het CAD ten behoeve
van de permanente huisvesting van de semi-
dagopvang voor drugsverslaafden aan de
Sint Gerardusweg 39. De agenda en daarbij
behorende stukken liggen ter inzage bij de
Stadsbalie, Stadhuisstraat 5, Maastricht.

ÉProvinciöriviiuviv Bureau Bibliotheek
L imhura postbus 5700
l_.ll ■ iuuiy 6202 ma Maastricht

tel. 043-897382

„MdttMng UITVOERING WET PERSONENVERVOER
M 338/4S-9*

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat 21] vergunning hebben verleend tot
het verrichten van taxi-vervoer, binnen en vanuit
het vervoergebied Limburg, aan de heer H.F.J.
Lemmeriing, Limburgerstraat 8, 6267 CE Cadier
en Keer, met ten hoogste vijftien taxi's (uitbrei-
ding met één taxi). Deze beschikking ligt vanaf
heden, gedurende zes weken, voor iedere
belanghebbendeter inzage in de Bibliotheek in
het Provinciehuis, ümburglaan 10 te Maastricht.
Op grondvan het bepaalde in deAlgemene Wet
Bestuursrecht kan degene, wiens belangrecht-
streeks bij dit besluit is betrokken en die zich
niet met de inhoud daarvan kan verenigen,
daartegen binnen 6 weken na de dag, waarop
zij is bekend gemaakt, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde
Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Volledigheidshalvewordt de aan-
dacht erop gevestigd dat een ingediend
bezwaarschrift geen opschortende werking
heeft ten aanzien van het bestreden besluit.
Indien de betrokken belangen een onverwijlde
spoedvereisen kan, nadat een bezwaarschrift is
ingediend, aan deVoorzitter van het College
van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus
20021, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ver-
zocht een voorlopige voorziening te treffen.

POLITIE
" Limburg Zuid

REGIONALE CRIMINELE INLICHTINGENDIENST

UW PARTNER IN DE STRIJD
TEGEN DE MILIEUCRIMINALITEIT

TIPS OVER MILIEUCRIMINALITEIT?
Neem eens contact op met rechercheurs

van de RCID - Milieu

(op deze lijn = antwoordapp. aangesloten)

Schrijven kan ook, richt uw brief aan:

POLITIE LIMBURG ZUID
Regionale Criminele Inlichtingen Dienst 8

Postbus 342-6130 AH Sittard 11

Slanker met
| Kerstmis?

Schrijf nu gratis in
bij Weight Watchers.
Kom nu naar Weight Watchers. Deze actie geldt tot 26

novembera.s., bij inlevering van deze advertentie op één
van de onderstaande adressen.
Tel.: 070 - 390 62 50

BEEK, 't Kaar, Statiortsstraat 126, woensdag 19.30uur;
BRUNSSUM, Casino Treebeek, Treebeekplein 133, maandag 19.00uur;
GELEEN, Plenkhoes, Bachlaan 2, donderdag 19.00uur; GULPEN, De

Timpaan, Rosstraat 1,maandag 19.00 uur; HEERLEN, Trefcentrum 't Loon,
Pater Beatusstraat 7, dinsdag 09.30 en 19.00 uur; Heerlerbaan, Caumer-
bron, Corisbergweg 197, donderdag 19.30uur; HOENSBROEK, Café

Restaurant Louter Kabouter, Amstenradeweg 36, woensdag 09.30 uur
per 8/11 donderdag 09.30 uur; KERKRADE. Café

Hamers, Holzstraat 2, woensdag 19.00uur en Grand Café Puccini, Markt 54,
donderdag 09.45 uur; LANDGRAAF, Gemeenschapshuis Carré,

Hoofdstraat 144, maandag 13.30uur; MAASTRICHT, Centrum,
Novotel, Siebemaweg 10, vrijdag 18.30 uur; SportcentrumWijk, Fr. Romanusweg

60, dinsdag 10.00uur; Ambi, Café Roger, Ambyerstraat zuid 201,
dinsdag 19.00 uur; Malberg, Het Ruweel, Schildruwe 55, donderdag 19.30

uur; ROERMOND, Hoog Vonderen, Wijkhuis De Vlonder,
Florasingel 38, woensdag 19.30uur; SITTARD, Hotel Auveleberch,

Wielewaalstraat 2, maandag 19.30uur.

ilKj j Miljoenen mensen hebben door watergebrek een Eén waterpomp of eenvoudige waterleiding ter plekke 9,r0 I
/ f m&mmTèa )%) w^Qrm^ bestaan. De recente aardbeving maakt de kan vele levens redden. SIMAVI maakt daarom vele _W^^ WWÊÊÊ f II VV wÈ w/JSf situatie alleen maar erger en de behoefte aan schoon (drink)waterprojecten mogelijk. Helpt u ons daarbij? W FI I
\ M IfiP (drinkjwater groter. m B 1
N^lCIMAWI ***—'■ "I2UH-*. UW HULP IS NU EXTRA NOODZAKEUJK %* * m

10 1 IVIMV I Telefoon (023) 3! 80 55 SIMAVI WATERFON
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ÉÉN TELEFOONTJE EN UW SPAARGELD
GENIET HOGE RENTE EN VEEL GEMAK.

Wie bij Roparco spaart, profiteert van vele
gemakken. Dit begint al bij het openen van een rekening.

Hiervoor volstaat slechts één
ROPARCO-RENTE

a__ o_4 f\/ telefoontje. Een telefoontje

j \ Aft wanneer het u het beste uit-

WINSTDELING komt. Want u kunt zes dagen

0^O/ * Per wee"c hellen. Op dezelfde

jmw /O wijze kunt u geld storten en

f— f Q/ opnemen. En advies vragen,

/Q bijvoorbeeld over fiscale zaken
* gemiddeld over de die met sparen samenhangen.

laatste 5 jaar.

GEMAK EN HOGE RENTE.
De gemakken van sparen bij Roparco gaan samen

met een hoge rente. Deze bedraagt met ingang van

17 september 1994, 5,3%. Daar komt elk jaar gemiddeld
0,3% aan winstdeling bij.

Bij Roparco kunt u overigens vrij over uw tegoed

beschikken. Opnames tot f 50.000,- per kalendermaand
zijn in alle gevallenkosteloos. En indienu 's morgens belt
kunt u in de meeste gevallen 's middags al over uw geld
beschikken.

VRAAG EXTRA INFORMATIE.

Gemak, hoge spaarrente en veel vrijheid. Ontdekt
u zelfde voordelen van sparen bij Roparco. En bel voor
de uitgebreide brochure. Dat kan van maandag tot en met

zaterdag van 's morgens 8 uur tot 9 uur 's avonds. U kunt
ook gebruik maken van de bon.

06-8380
(40 cent per minuut)

i .: ; : 1
I Stuur mij vrijblijvend informatie over Roparco, de |

' spaarrekening met de vele gemakken, de hoge rente

| en de grote vrijheid. I

' De heer/Mevr.: ,
| Voorletters: Geb. datum: I
. Straat: i

I Postcode/Plaats: I
I Telefoon: i

71433 |I Ik heb wel/geenRogiro Rekening.

I Verzend de bon in een envelop zonder postzegel naar:
I Robeco Groep, Antwoordnummer 5555,3000 VB Rotterdam.

I ROBEC% GROEP j
Met gemak betrouwbaar beleggen.

I I
* Overschrijdt uw tegoed de f 500.000,-, dan geldt over

het meerdere een afwijkend rentepercentage.
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Vandaag 19.30 uur
Dordrecht-Heerenveen
Morgen 14.30 uur
Sparta-NEC
FC Utrecht-FC Twente

Ajax 10 9 1 0 19 34 - 6
Roda JC 12 7 5 0 19 25 - 7
Feyenoord 11 7 3 1 17 25 -11
PSV '12 7 2 3 16 31 -17
FC Twente 9 5 4 0 14 21 -13
MW 11 5 2 4 12 19 -18
Vitesse 11 3 5 3 11 10 -15
FC Utrecht 10 4 2 4 10 16 -15
NAC 11 3 4 4 10 17 -19
Willem II 11 4 2 5 10 15 -18
Sparta 11 3 3 5 9 15 -16
Heerenveen 11 4 1 6 9 13 -25
Volendam 12 2 5 5 9 12 -20
NEC 10 3 2 5 8 16 -16
Groningen 12 2 4 6 8 16 -24
GAEagles 12 1 5 6 7 10 -28
RKC 11 1 3 7 5 13 -23
Dordrecht'9o 11 0 5 6 5 6 -23

eerste divisie

FC Zwolle-AZ 2-1 (1-1). 15. Mutsaers
0-1, 36. Boere 1-1, 86. Boere 2-1.
Scheidsrechter: Pieterman. Toeschou-
wers: 3.650.

Fortuna Sittard 11 7 3 1 17 27 -10
FC Zwolle 12 6 4 2 16 21-13
TOP 11 6 2 3 14 21 -11
Graafschap 11 6 2 3 14 23 -19
VW 11 5 3 3 13 27 -20
Den Haag 11 6 1 4 13 23 -18
Excelsior 11 6 1 4 13 24 -21.Cambuur 11 5 3 3 13 17 -14
Heracles 11 5 2 4 12 21 -15
Helmond Sport 11 5 2 4 12 21 -24
Veendam 11 4 3 4 11 18 -18
RBC 11 5 1 5 11 15 -18
AZ 12 3 5 4 11 16 -16
Emmen 11 2 5 4 9 15 -19
Telstar 11 3 2 6 8 17 -27
Haarlem 11 2 3 6 720 -27
Den Bosch 11 1 2 8 4 14 -31
Eindhoven 11 0 2 9 2 4-23
VW kampioen eerste periode.

TWEEDE PERIODE

Den Haag 3 3 O O 6 11 - 3
Excelsior 330068-4
Graafschap 330065-2
FC Zwolle 4 3 0 16 9-5
Fortuna Sittard 321058-4
Veendam 320146-3
Telstar 320146-7
Heracles 3 1113 9-7
TOP 3 1113 7-5
Helmond Sport 3 1113 5-5
Haarlem 3 10 2 2 7-7
Cambuur 3 0 2 12 5-6
RBC 3 10 2 2 5-6
AZ 402224-7
Emmen 310225-9
Eindhoven 300302-5
VW 3 0 0 3 0 1-6
DenBosch 300303-14

Vandaag 19.30 uur
Cambuur-FC Den Bosch,Excelsior-Helmond Sport
Graafschap-WV
Heracles-RBC
Telstar-Emmen
TOP Oss-Fortuna Sittard
Veendam-Haarlem
Morgen 14.30 uur
Den Haag-Eindhoven

buitenland
DUITSLAND
Mönchengladb.-FC Kaiserslautern 4-0
Bochum-Borussia Dortmund 0-2

Vandaag 15.30 uur
Dresden-Uerdingen
Bayern München-Schalke '04
Duisburg-FC Köln
Freiburg-Frankfurt
Bremen-Stuttgart
Leverkusen-Karlsruhe
Morgen 18.00 uur
Hamburg-1860 München

graatschap-vvv
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Luyten

Graafschap (opstelling): Van Campen-
hout, Te Braak, Redeker, Oosterhuis,
Lindenbergh, Lukassen, Victoria, Go-
dee, Van Schijndel, Van de Brink, De
Vries (of Das).
WV (vermoedelijke opstelling): Roox,
Smits, Polman, Spee, Teeuwen, Verber-
ne, Driessen, Van der Meer, Corneüle,
Braem, De Laat. Wisselspelers: Jacobs,
Boer, Koenen, Wolter, Derix.

top-fortuna
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Zuidema

TOP Oss (opstelling): Koopman, Uhlen-
beek, Nortan, Hesp, Königs, De Jong,
Arends, Schaap, Waterink, Haatrecht,
Torken.
Fortuna Sittard (selectie): Van Zwam,
Juffing, Ricksen, Rayer, Vergoossen,
Boessen, Loontjens, Dassen, Usta, Van
Bommel, Lee, Losada, Hamming, Van
der Weert, Vroomans. Jacobs.

sport optv
VANDAAG
14.00-16.55 Ned 3: tennistoernooi Ant-
werpen.
14.00-18.00 BRT 2: tennistoernooi Ant-
werpen.
17.30-18.02 Dld 1: Sportschau.
18.40-18.48 Ned 2: Sportjournaal.
19.10-19.50Dld 1: Bundesligavoetbal.
19.30-20.00 BRT 1: Sport.
22.00-23.20 Dld 2: Das Aktuelle Sport-
Studio.
22.16-23.01Ned 3: Studio sport.
23.00-23.15BRT 1: Sport op zaterdag.
00.11-01.11 Ned 3: tennistoernooi Ant-
werpen.

MORGEN
11.30-13.40 Ned 2: TV Sport.
12.30-13.00 BRT 1: Sportmiddag.
13.45-14.00 BRT 2: samenvatting GP
Australië formule 1.
14.00-18.00 BRT 2: tennistoernooi Ant-
werpen.
15.00-18.00 Ned 2: tennistoernooi Ant-
werpen.
15.05-17.00 Dld 1: Sport extra.
18.05-18.15 Dld 2: Sport heute.
18.35-20.00 Ned 1: Studio Sport.
19.50-19.58 Dld 1: Sportschau-Tele-
gramm.
21.55-22.05 Dld 2: Bundesligavoetbal.
22.10-22.40 BRT 1: Sportweekend.

luckyten
Lucky ten van gisteren: 4-7-8-9-
-13 - 22 - 23 - 33 - 34 - 39 - 41 - 43 - 46 -51 - 53 - 61 - 62 - 70- 72 - 74.

Programma
betaald
voetbal

eredivisie

DOOR IVO OP DEN CAMP

Kirgizië

Het talent van Talant
Superhandballer Dushebaev met Santander even in Limburg

BRUSSEL/SITTARD - Han-
den zo groot als kolenschop-
pen; armen waarin de spie-
ren zich profileren als staal-
kabels. Timide schuifelt de
1.87 meter lange spelverdeler
- de tas nonchalant om de
schouder hangend - door de
aankomsthal op luchthaven
Zaventem. Talant Dushe-
baev is de naam van de man
met het zo karaktervolle
uiterlijk. Onlangs werd de
Rus uitgeroepen tot beste
handballer van de wereld.

Vanavond is Talant Dushebaev in
de Stadssporthal van Sittard te be-
wonderen. Om 19.30 uur klinkt het
beginsignaal van het duel in de
achtste finales van het Europacup
I-toernooi tussen Sittardia en Teka
Santander. Talant Dushebaev is de
centrale schakel bij deSpaanse top-
club, die dezezomer beslag legde op
de Europacup voor landskampioe-
nen.

Eigenlijk is Talant Dushebaev een
vreemde eend in debijt. Hij heeft de
Russische nationaliteit, maar ver-
toont geen enkele gelijkenis met het
stereotype beeld dat wij van de
voormalige Sovjets hebben. „Ik
kom uit Kirgiezië," legt hij uit,
„vlakbij de Chinese grens, ik ben
van een ander ras en ons volk heeft
eigenlijkniets met Russen gemeen."

Deze gegevens hebben bij Fortuna-
trainer Pim Verbeek niet voor extra
druk gezorgd, maar voor meer mo-
tivatie. „Dat er zoveel publiek komt
kijken, is een enorme stimulans
voor mij en de spelers. We moeten
er echter voor zorgen dat we on-
danks de euforie rond de club niet
al te voortvarend gaan voetballen in
Oss."

Toch verwierf Dushebaev vooral
zijn faam als spelverdeler van de
Russische ploeg tijdens de Olympi-
sche Spelen in Barcelona. „Natuur-
lijk," legt de nu 26-jarige speler uit,
„toen ik op 18- jarige leeftijd in mi-
litaire dienst moest, was er nog
sprake van de Sovjetunie. Ik heb
eerst een maand in Siberië gezeten,
maar daarna werd ik naar Moskou
overgeheveld. Ik kon goed handbal-
len, dus werd ik automatisch lid
van de legerploeg CSKA Moskou."
Het talent van Talant werd snel on-

derkend. Lang hoefde hij de wapens
niet ter hand te nemen. De Rus

ipocht zijn schotkracht bewaren
voor op het handbalveld. In Barce-
lona schoot hij echt met scherp. Met
een scoringspercentage van zestig
was hij de beste van allemaal.

Bovendien pakte zijn ploeg de gou-

den plak. Hij mocht meteen in
Spanje blijven. Het rijke Teka San-
tander - met een jaarlijks budget
van vijf miljoen gulden - lijfde hem
in. Tot medio 1997 staat hij, voor
heel veel peseta's, onder contract
bij Noordspaanse club.

volgend jaar met Spanje op het WK
kan spelen. Ik denk niet dat ik er
ooit nog vertrek. Het leven is er een
stuk aangenamer. Ik woon in een
mooie stad en Spanjaarden staan
open voor vreemde mensen. Ik kom
alleen nog in mijn geboortestad om
er mijn familie te bezoeken."

twee keer per dag trainen, loopt het
verschil snel op. Sittardia traint
toch niet meer dan drie keer per
week?" komt zijn schatting aardig
in de juiste richting.

al te veel moeite hoeven te doen om
Sittardia op een flinke nederlaag te
trakteren. Een verklaring voor het
groteverschil tussen het Spaanse en
Nederlandse handbal heeft hij snel
gevonden. „Het verschil is geld.
Waar veel geld is zijn de beste spe-
lers. En als die dan ook nog eens

In 1993, bij het wereldkampioen-
schap in Zweden, was er opnieuw
geen kruid gewassen tegen Dushe-
baev. Pas dit voorjaar, bij de Euro-
pese titelstrijd, ging het mis met de
Russen. In de finale werd de ploeg
met 32-21 afgedroogd. Maar dat ge-
beurde zonder de bescheiden Dus-
hebaev. „Ik had een virusziekte in
de maag," legt hij uit.

Blauw Wit heeft zege hard nodig
SITTARD/ROERMOND - Meest
in het oog springend herenduel
in de eredivisie handbal is van-
daag de ontmoeting tussen Revi-
val/Blauw Wit en E&O (sporthal
Beek, 20.30 uur). Blauw Wit is
na de matige competitiestart -
een zege in vier duels - in de be-
dreigde zone terechtgekomen.
Van het vechtersploegje-van-
weleer was de laatste tijd nau-
welijks iets te bespeuren. Een
zege is hard nodig.

Een half uur eerder (Glaner-
brook, 20.00 uur) beginnen de
damesploegen van ADB/V&L en
Stock Control/SVM aan hun eer-
ste Limburgse derby in de hoog-
ste klasse. Afgelopen zondag
verloren beide teams van respec-
tievelijk Hellas (19-22) en SEW
(13-14). Met name voor de debu-
tant uit Munstergeleen begint de
tijd te dringen: met drie nederla-
gen in vier duels bivakkeert de
ploeg in de onderste regionen.

Na zijn spelersloopbaan wil Dushe-
baev actief blijven in de handbal-
sport. „Dan word ik trainer," weet
hij zeker. Over de wedstrijd van
vanavond maakt hij zich niet druk.
„We spelen gewoon voluit. De fans
in Santander komen volgende week
toch wel kijken." Vriendelijk knikt
hij gedag en duikt in zijn sporttas.
Een dik boek tovert hij tevoor-
schijn. Russische literatuur, als
laatste eerbetoon aan zijn vader-
land.

Vanavond zal Talant Dushebaev
met zijn ploeg Teka Santander niet

Verschil

Talant Dushebaev deed natuurlijk
ook zelf het een en ander om sneller
geïntegreerd te raken in de Spaanse
samenleving. „Toen ik in Santander
kwam, ben ik drie maanden lang
dagelijks naar school gegaan om de
taal leren." Inmiddels spreekt hij
vrijwel vlekkeloos Spaans. Ook zijn
vrouw Olga Schischkina, jarenlang
onder de lat bij de Russische da-
mesploeg, en het zoontje van twee
jaaroud zijn niet meer weg te slaan
uit Spanje.Helemaal dewaarheid spreekt Dus-

hebaev niet. In werkelijkheid was
hij uitgekeken op het Russisch
handbal. Vandaar dat hij momen-
teel alles in het werk stelt om Span-
jaard te worden. „Ik hoop dat ik

Spanje

ten pakken en dat kan alleen als we
niet in het mes lopen."

SITTARD/OSS - De kraker in de
eerste divisie tussen TOP, de num-
mer twee op de ranglijst, en koplo-
per Fortuna Sittard zal er voor het
eerst dit seizoenvoor zorgen dat het
sportpark aan de Heescheweg in
Oss geheel uitverkocht is. Ook de
extra tribunes die voor het duel zijn
geplaatst, zijn al volgeboekt. Uit
Sittard zullen twee bussen met fans
naar Oss rijden.

Fortuna behoedzaam
Extra tribunes voor topduel in Oss

De Sittardse oefenmeester verkeert
in de gelukkige omstandigheid dat
hij over een geheel fitte selectie kan
beschikken. „Van der Weert en
Rayer hebben de hele week voluit
mee kunnen trainen." Ook Mark
van Bommel is fit teruggekeerd na
een oefenduel met Jong Oranje on-
der achttien jaar.

TOP is een echte counterploeg die
zelfs voor eigen publiek niet zal
aarzelen de tegenaanval te hante-
ren. Verbeek: „Wij zullen de aanval
zoeken, maar moeten dat heel voor-
zichtig doen. We willen twee pun-

Counter

sport in cijfers
TENNIS
Moskou. Mannen, 1,8 miljoen gulden.
Kwartfinales: Eltingh-Korda 7-6 6-4,
Rosset-Kafelnikov 6-7 6-4 6-3.
Philadelphia. Vrouwen, 1,2 miljoen
gulden. Tweede ronde: Schultz-Daven-
port 2-6 6-2 6-4, Po-Tauziat 6-3 2-6
7-5, Pierce-Fendick 6-3 6-1, Sabatini-
Kruger 6-4 6-0, Tu-Katerina Maleeva
6-4 6-3, Zvereva-Halard 6-1 6-4, Hu-
ber-Raymond 5-7 6-3 7-6.
Antwerpen. Mannen, 1,8 miljoen gul-
den. Kwartfinales: Delaitre-Bjórkman
6-3 6-3, Larsson-Lareau 7-6 6-7 7-6.
Soerabaja. Vrouwen, 165.000 gulden.
Kwartfinales: Sugiyama-Eurasova 7-5
6-3, Jaggard-Lai - Studenikpva 7-5 7-6,
Sung-Hee - Begerow 6-2 6-2, Wagner-
Bobkova 6-2 7-5.
Buenos Aires. Mannen, 517.687 gulden.

Kwartfinales: Corretja-Mattar 6-1 6-3,
Novacek-Dosedel 6-1 6-3, Frana-Viloca
6-4 6-4.

WIELRENNEN
Niel. Internationale veldrit. 1. Herij-
gers, 2. Groenendaal op 0.32, 3. Willem-
sens 0.42, 4. Van der Poel 0.58, 5. Van
Riet, 6. Vervecken, 7. Pauwels, 8. Cla-
rysse, 9. Moonen 1.10. 10. De Maere
1.35, 20. Boezewinkel 5.31.

ATLETIEK
Rhenen. Bergrace of the road 8,8 km.
200 deelnemers. Heren: 1. Cox 34.11, 2.
Vollaert 34.23, 3. Herpers 34.49, 4. Grei-
danus 35.33, 5. Van Zanten 35.50, 27.
Olislagers 39.25, 31. Paulissen 40.23.
Dames: 1. Elbert 39.17, 2. Van Aken
41.07, 3. Valen 42.41.

VVV moet zonder zijn standaard-
voorhoede op visite bij de Graaf-
schap, de ploeg van Frans Körver.
Drie aanvallers ontbreken op het
appel. Alfred Knippenberg heeft
een liesblessure. Ivo Cattenstart
liep tijdens de training een spier-
verrekking in het dijbeen op.
Aanrijding

De absentie van Gerald Sibon heeft
een andere oorzaak. Hij hield aan
een aanrijding met zijn auto een
pijnlijke rugblessure over en was
deze week toeschouwer bij de trai-
ningen. Trainer Reynierse verwacht
dat het geblesseerde trio volgende
week weer speelfit zal zijn.

Eltingh in halve finales Moskou

rij entree bijaesrade-SVM
-RLEN - Het programma

blijft morgen
tot vier inhaalwed-

£en en acht bekerduels. In
petitieverband is de ont-to>g tussen Vaesrade én
[in de derde klasse B de
«opvallende. Bij een zegeWert Vaesrade leider Heer-
fort tot op een punt. In'fade hebben de toeschou-

-1 gratis toegang.

*ade-seeretaris Hub
Fz: „Destijds is scheids-
fter Keemers niet komen
*§«., waardoor de mensen

**richterzake naar huis**«!. Het bestuur heeft
j^mbesloten geen entree teca- Ook niet voor degenen,er de eerste keer niet bij
-n." '-'-.. 2 i

SV Meerssen-*U_ begint alom 14.00uur.. Meerssen maakt Robert
*« zijn rentree. Math van|die een kaakoperatie on-slng, zal niet spelen.

am Ready nieuwd
- Het eerste teame Maastrichtse tennisver-gg Ready heeft een ingrij-

verandering ondergaan.
aanwinsten zijn Lim-

KamPioen David Hofman
wenhagen) en Djalmar Sis-JJs (GTR). Bij de dames is
t

§s kampioene Pasealle
teruggekeerd. Zij heeft

J'S de Belgische Nadine
lOrt gen naaSt Zich" EriC
.22s en de Belg Guido van,pav vertrokken

Opteams n acquit
»nstWiVrEN _ De nationale
fts lriJd in de eredivisie top-E_gaat vandaag (11.00 uur)
Dp turn Walk Inn te ulestra-
_, e thuisspelende titelverde-
ho tans Bevers Catering
Xll de teams Gijs van Hat-

_rn ageninSen) en Hageman
BV (Doetinchem). Er

t jS^peeld in de spelsoorten

' Dandstoten en kader 47/2.

ciloop zonder oger Jaspers
Ï?ICHT -~R°ger Jaspers
i_ sen niet van de partij zijn, /^cibergloop. De viervou-
j, "mnaar keerde afgelopen
f yrug van de marathon van
n ork- Robert Smits komt
?er ?r Maastricht om zijn titel; Ifi^ulgen- De Groninger is
te fgbn.aan Mark Jaspers de

avoriet voor de eindzege.
e_b Vrouwen zijn Svetlana
ft '°niorova en Wilma Rus-rt^ Sroo.ste kanshebsters.

uur.

ederlaag oda JC 2- Roda JC 2 ver-
_rta | lg?n terrein met 3-1 van
'tien was de vierde com-
rkraaJ rlaag °P ri J van de
h i!,d^se Ploeg. De gasten na-
)rSrJ de eerste helft een 2-0
■<ler uë d°or Pieren en Noor-daj'c^ret tegenoffensief van
'Oria at meerdere kansen af-
-1 tl?sulteerde na de rust in
*rna van AJah Wilson.
Illtbii^as de thuisclub nog
üt Vr.] de gelijkmaker. Een mi-
er d°°J: rondde Van der
[ Rotterdamse zege af op

sportkort

'Udt v
H ~ impuls Weert

'eerjp Vandaag en morgen de
JUcLWedstrijd in het nationa-

tUashp Clrcuit. Tweehonderd
> beid „rs, komen in actie. Startue dagen om 10.00 uur.

e o nia
SEN ~ George Foreman,ereldtitLgi S als oudste bokser de

ir°Verri ln het zwaargewicht
Jke Tv 6' eft verklaard tegen
te Uit ri° n te willen vechten als
fc Qe gevangenis is ontsla-

ir2afr!!BAL - °ok Wiel Coer-
'ns fin rgen aanwezig zijn tij-
-61 in Jfoetbalbrunch Boek &
Sfetim_ heater Landgraaf. De
■Übai ,-lter heeft zi3n reis naar
pek. Ultgesteld tot volgende

br) is TBAL - Vandaag (09.30
"ütn te\ l nationaal sportcen-
*lg v Sittard de jaarvergade-
f^burg de KNVB Afdeling

oefenvoetbal
TORGEN
L^-Sportclub '25 12.00 uur

Brenda Schultz heeft de kwartfinales van het ten-
nistoernooi in Philadelphia bereikt. De onge-
plaatste Nederlandse schakelde de als derde ge-
plaatste Lindsay Davenport uit met 2-6 6-2 6-4.

MOSKOU - Jacco Eltingh is doorgedrongen tot de
halve finales van het met 1,8 miljoen gulden gedo-
teerde tennistoernooi van Moskou. De Heerdenaar
won in twee sets van de als zevende geplaatste
Tsjech Petr Korda: 7-6 (7-1) 6-4.
De Zwitserse hardhitterMare Rosset schaarde zich
ook bij de beste vier door een zege op deRussische
favoriet Jevgeni Kafelnikov. Diens landgenoot

Aleksander Volkov was door het opgeven van zijn
Tsjechische opponent Daniel Vacek al zeker van
een plaats in de halve eindstrijd.

# JaccoEltingh houdt stand in het toernooi van Moskou. Foto: epa
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" Talant Dushebaev, de
grote vedette van de
handbalsport, logeert
sinds gisteravond in het
Nationaal Sportcentrum
te Sittard.

Foto: PETER ROOZEN



Hogeschool Katholieke Leer g _. en

————— --"*-_---_■-_____

U^^HM||J| DANSVOOROPLEIDING MAASTRICHT
DANSACADEMIE BRABANT - TRICHTER COLLEGE

HOU JE VAN DANSEN?
KOM DAN NAAR

■I^hTV^l DE AUDITIE
I m **___¥*> IP EN KOM KUKEN NAAR
f_WËÊLWjSWA ONZE OPEN DAGli_____________ ■J___PrT*"rï^::■'^"^'"' ________

________ t__ __fi ___f^tti^^-.^7*
___v . *" ____! _____-' Br :1_i__I M_H—Mo__—l—B—_fi__M__l_rt_Mlffi^

_H_. I __H ______ -*„___PI Ifl Voor de auditiekomen jongensen meisjes in aanmerking dienu in groep 4, 5, 6,H» s | Hj|. « JBp//S 9jk i 7 of8 van de basisschool zitten._W :' ___ HL. J__
_»-*■' 'i-H HÉ.
■MliÉfl ö.'/-/-' activiteiten vinden plaats in de studio's van de vooropleiding in het

Trichter College, Tongerseweg 135, 6213 GB Maastricht.

De Dansvooropleiding Maastricht is een onderdeel van de Dansacademie
Brabant en biedt een beroepsgerichte vooropleiding in samenwerking met het

B Trichter College.

RRBRBRB«BRRR"BBBRBRBJ -HH Voor aanmeldingen nadere informatie: Mar jaRonda, tel: (043) 21 59 05.

on
-ds
E 3O

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in de krant

brengt mensen
over de vloer.

■HES^^H^ërfecte mogelijkheden
H'i^.B voor wie s,im en

ambitieus is
l - en 2-jarige beroepsopleidingen met

studiefinanciering /o.v. jaarkaart.

BHH OPEN DAG
Maastricht / 24 november '94

■■■■■■MgJ Helmstr. 3-5 (3e verd. geb.
D-rtffiJEE Entre Deux. aan het Vrijthof)
PffSj|^||j||rj|jj||^ 18.00 u.: Toerisme/Hotelmanagement/

MÉÉ Host-Hostess/Receptroniste
19.45 u,: Business-Marketing/

[*^^^fl Management/P.R./
Euromanagement/

ftffiffljffiitfßSifM Secretaresse/Receptioniste

mË__m^^ \I Naarrv- \

ft Itötes- \

Erkend door de Ministervan Onderwijs II Pos,c t. i
en Wetenschappenop grondvan de wet II _ l
op erkende onderwijsinstellingen voor II P^°Q "" J \
zover het onderwijs binnen de rijkwijdte I __oPtó sW,en__ onstbUS 30' ■ _

nat tiet \

j|- INSTITUUT NOTENBOOM
Wol^^^^ Eindhoven - Maastricht - Roosendaal - Venlo

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond d.d. 9 no-
vember 1994, opgeheven
wegens gebrek aan baten:
Faill.no. 93/0002
Frans Hubert Bertrand,
Navolaan 69, 6414 HE
Heerlen.
Curator: mr. E.J.M. Stals,
Langpoort 4, 6000 CL
Weert, Postbus 270, 6000
AG Weert.

_■__]

Kansen in Êl\tijdelijk werk w- *
"Algemeen medewerker m/v
Voor een pluimveebedrijf. U gaat 20 uur per week tijdens de
ochtenduren werken. Het werk bestaat voornamelijk uit het
schoonmaken van kippenhokken, het rapen en sorteren van
eieren en het vangen en overplaatsen van kippen en kuikens.
Informatie bij Mariëlle Keulers, tel. 045-24 55 33,
Nuth, Stationsstraat 67.

Beveiligingsbeambten m/v
Bent u in bezit van het basisdiploma Beveiliging en eventeel
het EHBO-diploma? Neem dan contact met ons op zodat wij
uw gegevens in een file kunnen opnemen. U krijgt dan via
ons een sollicitatieformulier toegestuurd en kunt mogelijk in
aanmerking komen voor verschillende projecten in de
provincies Brabant, Zeeland en Limburg. Neem maandag na
14.00 uur contact met ons op.
Informatie bij Astrid van der Duim, tel. 040-53 25 25,
Veldhoven, Horst 12 City Centrum.

All-round aerobic-instructeur m/v
Voor een sportschool zoeken wij een enthousiaste en
gemotiveerde kandidaat die de ieden kan begeleiden en
stimuleren. Het betreft een opdracht voor 10 uur per week in
de omgeving van Maastricht.
Informatie bij Kitty Pepels, tel. 043-25 76 86,
Maastricht, Helmstraat 12.

"y randstad uitzendbureau

&
Berden Meubelen heeft vier grote
kwaliteitsmeubelzaken in Noord- en

In haar filiaal te Heerlen is momenteel

receptioniste m/v
receptioniste + 12 uur per week

klantenservice. De werkzaamheden
omvatten naast het afhandelen van
telefoongesprekken administratief werk
en enige verkoopaktiviteit.
Wij denken aan iemand tussen de 25

Indien u belangstelling heeft voor deze
funktie kunt u telefonisch een afspraak
maken voor een sollicitatiegesprek.

berden
GEGARANDEERD T GOEDKOOPSTE INKWALITEITS MEUBELEN_________________________________________________

Tempo-Team Uitzendbureau organi- in de regio en op de vele tijdelijke banen
seert vandaag van 1 0.00 tot 14.00 uur in de sector Techniek, van LBO- t/m
een Technische Banenmarkt. universitair niveau. Met name voor
Werkzoekenden en bedrijven kunnen LBO'ers zijn er veel vacatures aange-
elkaar op een ongedwongen manier meld.Dus: tot straks op één van
ontmoeten in een plezierige sfeer. onderstaande vestigingen. En wie weet
U kunt zich oriënteren op de bedrijven kunt u a.s. maandag al aan de slag!

tempo-team uitzendbureau
■ Geleen, Rijksweg Zuid la, 046 - 75 29 70

Heerlen, Op de Nobel I, 045 " 71 83 66
Maastricht, Hoenderstraat 3, 043 -21 70 17
Sittard, Rosmolenstraat 4, 046 -5 1 73 60

jacobi GEVOEL VOOR PERSOONLIJKE
/rf7T^\\ BENADERING EN INTERESSE

OM ONAFHANKELIJK
INTERNATIONAL EN SUCCESVOL TE ZIJN?
Voelt u zich aangetrokken om een succesvol ondernemer te zijn? En heeft
u daarbij het gevoel voor kwaliteit en persoonlijke benadering? Oan zou
u wel eens een uitstekende distributeur voor JACOBI INTERNATIONAL
kunnen zijn.

Jacobi International heeft samen met Amway Nederland een compleet assorti-
ment cosmetica, huid- en persoonlijke-verzorgingsprodukten op biologische
basis. Het is daarmee een topmerk dat zich onderscheidt door de uitzonder-
lijk hoge kwaliteit van haar produkten. Ons assortiment is tevens uitgebreid
met meer dan 900 verschillende artikelen, en we zijn ruim 35 jaar succesvol
in meer dan 60 landen en gebieden.

Als distributeur werkt u zelfstandig. U heeft een eigen bedrijf(je), met het gro-
te voordeel dat u kunt werken wanneer u dat wilt. U weet daarbij uw eigen
netwerk van afnemers aan u te binden. Op deze manier creëert u uw eigen
inkomen.

Van JACOBI INTERNATIONAL krijgt u de nodige ondersteuning en begelei-
ding, natuurlijk de mogelijkheid een uitgebalanceerd demonstratiepakket gun-
stig aan te schaffen en, als u dat wilt, ondersteuning op administratief gebied.

Wij helpen u tevens bij de werving, organisatie en uitbouw van uw. netwerk.
Niet alleen bij de start maar ook daarna, omdat uw succes niet van korte
duur mag zijn.

Heeft u interesse om het busmess-concept met ons te bespreken, schrijf
dan naar: JACOBI INTERNATIONAL, postbus 218, 5000 AE TILBURG.

Hogeschool Maastricht Jf
Opleiding Tolk-Vertaler Maastricht
Opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Maastrichts
Een grenzeloze studie in een grenzeloze stad! --
Geknipt voor ambitieuze HAVO-, VWO- en MBO-studenten met belangstelling voor talen en een oo! "
op het buitenland. De opleiding Tolk-Vertaler is een vierjarige HBO-opleiding waar de student leerti--
vertalen op economisch, medisch, juridisch en technisch gebied. ,
Engels - Duits - Frans - Spaans - Portugees - Italiaans - Russisch " Nederlands voor anderstaligen

De opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie is een vierjarige HBO-opleiding waarbij de nadruk
ligt op alle vormen van taal die verband houden met communicatie in het internationale bedrijfslfi^
Arabisch - Chinees - Japans

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afd. Studentenadministratie,
telefoon 043 - 466 430/431 of onderstaande bon inzenden. _^fl I

)PEN DAGEN
Grote Gracht 82, Maastricht E_____rSl
ontvangst 10.30 uur __r t
programma 11.00 - 14.00 uur ( _ _ ■■

_# JflW Zend mi' aub informatie over de opleiding

1 D Tolk-Vertaler ".. Oriëntaalse Talen en Communicatie H
Bon sturen naar; Naam ——— 1"
Hogeschool Maastricht Adres JU*Opleiding Tolk-Vertaler l
Afd. Studentenadministratie Postcode _
Postbus 964 fr
6200 AZ Maastricht Woonplaats
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Hogeschool Katholieke Le er g a,n

E HEB JE INTERESSE IN
BEROEPSKEUZE,

ARBEIDSMIDDELING,
PERSONEELSBELEID...|
Werken als beroepenvoorlichter, beroepskeuze-adviseur, arbeidsbC'^
delaar, consulentpersoneelsvoorziening,personeelsfunctionaris..- e

AKADEMIE MENS-ARBEID TILBVP
Hogere beroepsopleiding(voltijd en deeltijd) met de afstudeerrichting
■ beroepskeuzewerk; ■ arbeidsvoorziening; ■ personeel en organist
i

<

OPEN DAG
19 NOVEMBER, 11.OO - 1 5.00 U«'
1

Belangstelling...? Kom naar de open dag ofvraag debrochure aal'
Akademie Mens-Arbeid Tilburg, St. Josephstraat 108, Postbus -ö"'|

|

_ Je toekomst is ge en

_fl ___ fl. ____ JL 1 fl fl fJÈ f f lÉ_ Ifll ______!
m __r^__l fl JE " fl fl Ü____P f f# __Ü Hé Ifli H_______________ F' Tm /NÜ __P ** J? jfli "fl m*^
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Zaterdag 19 november a.s. Op zoek naar verrassing en werken en omgaan met

van 10.00 tot 13.00 uur avontuur? Dan is de jeugd kinderen. Proef de sfeer.
jouwtoekomst.

OPEN DAG: PABO HRKBLËI
St. Annalaan 2 Zet j£j blinddoek af Kijk hoe Een opleiding met perspec-
(Bekkerveld), Heerlen het werkt. Geniet van het tief.

Telefoon 045-734802 TlDmfin hogeschool heerlen
ALS JE KIEST VOOR MEER DAN STUDEREN



II Fortuna Sittard kon het jarenlang niet op. Er werden
van naam en faam aangetrokken en trainers kregen

bevoegdheid om geheel naar eigen inzicht met geld te
Pen. Inmiddels heeft men - net als elders in de voetbal-
'{\ - ingezien dat oefenmeesters passanten zijn en dat
nkende namen niet noodzakelijkerwijs voor klinkende
Staten garant staan. Sterker nog, twee jaar geleden lag

gevoerde (wan)beleid ten grondslag aan de degradatie
'ar de eerste divisie. Vervolgens werd uit financiële over-
gingen afscheid genomen van gereputeerde broodvoet-
fe als Richard Sneekes, Huub Driessen, Anton Jans-
*> Huud Hesp en Randy Samuel. De eigen jeugd werd
Jrsneld ingepast en er werden enkele gerichte aankopen
-[^an. Relatief onbekende voetballers kwamen naar De
.aandert, met namen als Van der Weert, Rayer, Lee en
.tooinans. Het resultaat van die maatregelen is verbluf-
tad. Het 'allegaartje' van trainer Pim Verbeek staat bo-

in de eerste divisie. Recentelijk werd aan de selec-
fvan Verbeek Ronald Hamming toegevoegd. Wie? Ro-
,&^ Hamming, een spits die FC Groningen en de eredivi-
le verruilde voorFortuna Sittard, de trotse koploper in de
erste divisie.

Hamming hunkert naar eredivisie

Opvang
De PTT-Telecompetitie is voor
Hamming het hoogste goed.
Daar wil hij hoe dan ook in
schitteren, met of zonder For-
tuna. Maar zijn keuze voor het
onbekende en voor hem verre
Limburg heeft hij weloverwo-
gen gemaakt. „Ik ben niet naar
Fortuna gekomen om weg te
kwijnen of heimwee te krijgen.
Ik zal Groningen missen, maar
ik kan me hier aanpassen. Met
mijn vriendin Lenny ben ik uit
aan het kijken naar een huis in
Sittard, de club zorgt voor een
baan voor haar. Wat dat be-
treft kon de opvang niet beter
zijn. Assistent-trainer Tiny
Ruijs heeft me hier in Limburg
al wegwijs gemaakt en met de
trainer en de spelers kan ik
prima overweg."

" Fortuna's nieuwe spits Ronald Hamming wil hoe dan ook slagen in Sittard. Foto: ermindoarmino

Nummer twaalf'van C Groningen wil metFortuna Sittard hogerop maakte namens FC Groningen,
waren beide confrontaties met
Feyenoord. Voor de beker en
de competitie. Bij Fortuna Sit-
tard speelde hij tot nu toe een
helft, de tweede tegen Cam-
buur. Daarin viel al meteen op
dat hij op het veld zijn schuch-
terheid van zich afgooit. Hij
claimde met veel misbaar een
strafschop toen hij gevloerd
werd en de scheids in Ham-
mings ogen te kort schoot.

teken dat hij erg gewild is in
Sittard.

daar uit gekomen en is de zaak
in een hotel in Vianen beklon-
ken."

de selectie, nadat Hamming de
amateurs van Achilles uit As-
sen verruild had voor het Oos-

is voor Ronald Hamming de
overgang naar Limburg een
hele stap. Vrienden en familie
laat hij achter in de provincie
die hem dierbaar is. Een keuze
die hij als voetbalprof echter
moest maken.

Belangstelling

moest met Dick Schreuder
concurreren voor derechtsbui-
tenpositie. Ik ben een echte,
centrale spits, dus die strijd
kon ik niet winnen. De interes-
se van Fortuna kwam voor mij
als geroepen." door

HANS
STRAUS

Enthousiaste geluiden van een
op het oog nuchtere noorder-
ling. Hamming heeft indruk
gemaakt bij Fortuna, maar de
club ook op hem. „De organi-
satie hier is uitstekend, beter
zelfs dan bij Groningen. Aan
alles merk je dat de club eredi-
visiewaardig is. Natuurlijk ook
door het feit dat hier nog niet
zo lang geleden in de hoogste
klasse werd gevoetbald, maar
vooral door de prestaties nu. Ik
weet dat declub een driejaren-
plan heeft opgesteld voor de
terugkeer naar de eredivisie,
maar je moet je kans grijpen
als die zich aandient. Wat mij
betreft promoveren we dit sei-
zoen al."

De druk die dat gegeven met
zich meebrengt, torst hij niet
als een loden last. „Daaruit
kun je alleen maar motivatie
putten. Ik zal me hoe dan ook
moeten waarmaken. Zeker als
jeeen speler bent die in de ere-
divisie heeft gespeeld, wordt er
meer van jeverwacht."

toïe D ~ Een wat timide
jefrj- Ronald Hamming is

fits ■ **et Prot°type van een
Li .ln de eerste divisie. Geen
êje I^e stormram, maar een
et ' zachtaardige jongeling,
.s ifèe ideale schoonzoon.
L * .aar en niet iemand die
pöiit.ll meninS te koop loopt.
L-i* 11lng laat zijn voeten
lorj 11" "Jk heb een neusje
bn öe goal. Al moet ik dat bij„na natuurlijk nog bewij-

Strafschop

Pim Verbeek belde een maand
geleden met Hamming en stak
zijn belangstelling niet onder
stoelen of banken. Geen won-
der, want Verbeek werkte een
jaar lang bij FC Groningen met
de aanvaller en haalde hem bij

„Bij FC Groningen was er voor
mij geen toekomst meer. Als
twaalfde man onder trainer
Hans Westerhof stond ik vaker
op dinsdag met het tweede te
voetballen dan dat ik bij het
eerste zat. Westerhof speelt
met drie spitsen, en heeft geko-
zen voor Harris Huizingh. Ik

terpark. „Aanvankelijk wilde
Fortuna mij huren, maar dat
wilde Groningen weer niet.
Uiteindelijk zijn beide clubs

De laatste wedstrijden die
Hamming als basisspeler mee-

Fortuna moest dus toch in de
buidel tasten om de 200.000
gulden transfergeld op te hoes-
ten. Een investering diede club
dit seizoen niet meer had wil-
len doen, gezien het krappe
budget waarmee gewerkt moet
worden. De Sittardse clublei-
ding wildeechter kost wat kost
Hamming naar De Baandert
halen nu deprijs aanvaardbaar
was en de gelegenheid zich
aandiende. Voor Hamming een

r. fen in Zeegse, een plaats-een Assen en Groningen,

De dood
rent mee

Na hartaanval in marathon begon lijdensweg voor Simon Knops pas

Uit het rapport van Dool-
mans blijkt dat 1 op de
45.000 sportbeoefenaars per
jaar dodelijk wordt getroffen
door een hartaanval, oftewel
1 ongeval tijdens zeven mil-
joenen uren sportbeoefening.
In 93 procent van de gevallen
gaat het daarbij om mannen.
De grootste risicogroep be-
vindt zich in de leeftijd tus-
sen de 35 en 49 jaar.
Volgens IJzerman gaat het in
de meeste gevallen om situa-
ties die niet voorkomen had-
den kunnen worden. IJzer-
man: „Zelfs een goede sport-
keuring biedt geen enkele
garantie dat een atleet niets
kan overkomen tijdens zijn
sportbeoefening. Ritme-
stoornissen tref je meestal
niet aan op het moment dat
ze bij je in de spreekkamer
zitten."

HEERLEN - Het aantal
sportbeoefenaars dataan een
acute hartstilstand overlijdt,
is relatief gering. Gemiddeld
gebeuren er per jaar 103
sportongevallen met een fa-
tale afloop op een totaal van
ruim vijf miljoen sportbeoe-
fenaars.
In 1983 promoveerde dokter
I. Doolmans op een proef-
schrift 'Plotselinge dood in
de sport. „De gegevens uit
haar rapport wijken niet zo-
veel af van de situatie op dit
moment", zegt de Steenberg-
se sportarts John IJzerman.

'Keuring is
geen enkele

garantie'

„Het zal pijn doen om toe te kij-
ken, maar ik heb geen andere
keuze. Maar wat heb jeeigenlijk
te willen in het leven als je bijna
dood op straat hebt gelegen?"

twaalf jaar in Brazilië woonde
en daar in 1981 zijn eerste mara-
thon liep in Sao Paulo, ziet zijn
sportdroom nooit meer in ver-
vulling gaan. Hij was van plan
om ooit nog een keertje mee te
doen aan de marathon van Ber-
lijn. Hij gaat er nog een keer
heen, maar dan om als toeschou-
wer iets van de sfeer te proeven.

vier weken vakantie achter de
rug. Pas daags na de marathon
van Etten-Leur zou ik weer aan
het werk gaan."

Zo werkte SimonKnops met val-
len en opstaan twee maanden
lang aan zijn herstel. In het be-
gin had hij het er heel moeilijk
mee. Doordat hij lang in coma
lag, raakte hij een deel van zijn
geheugen kwijt. „Mijn therapie
begon met het opnieuw leren

Kleuterwerk

momenten doorgemaakt waarop
ik me ontzettend belazerd voel-
de. Dan kwam er weer even een
arts vertellen dat ik misschien
maar voor vijftig procent zou ge-
nezen. Als de artsen zeggen dat
je iets misschien nooit meer kunt
doen, ga je juistproberen of het
nog wel kan. Alles wat lukt is
dan een overwinning op jezelf.
Op die manier kom je steeds een
stapje verder."

Maar op de dag dat hij zijn job
als toezichthouder bij nieuw-
bouwprojecten zou hervatten,
lag Simon Knops in het Roosen-
daalse St. Franciscusziekenhuis
in coma. Pas tien dagen later
ontwaakte hij daaruit in het hos-
pitaal van Sittard. Een lange
weg van herstel volgde, waarin
hij zich dikwijls gekleineerd
voelde door de dingen die hij
moest doen. Want na zijn perio-
de in het ziekenhuis verbleef hij
twee maanden intern in een re-
validatiecentrum in Hoensbroek.
Daar werd hij geconfronteerd
met nog veel meer tragiek, de
hardekeerzijde van het leven.

herkennen van de kleuren. Rood,
groen, geel. Kleuterwerk. Je er-
vaart het als een vernedering dat
je als volwassen man zulke spel-
letjes moet doen. Maar als je je
daartegen verzet, treedt er weer
een stilstand in het genezings-
proces op. Want je bent ziek, je
weet bijna niets meer. In het be-
gin had ik veel moeite met die
vergeetachtigheid. Nu heb ik het
geaccepteerd, omdat ik inzie hoe
dicht ik bij de dood ben ge-
weest."
Knops is gedeeltelijk weer terug
in de maatschappij. Hij werkt
weer voor halve dagen, hij
springt regelmatig op de fiets
voor een rustig tochtje door de
Limburgse bossen en velden.
Maar alles heeft zijn beperkin-
gen. Zware inspanningen mag
hij niet meer doen. Knops, die

Knops is van plan om ook nog
een keer terug te komen naar Et-
ten-Leur. „Volgend jaar mis-
schien. Emotioneel was het dit
jaar nog te moeilijk om al terug
te keren naar de plek waar ik
aan de doodben ontsnapt."

DOOR JOS HACK
!_WEEN - Het gaat weer
«Lr met hem. Simon
'^d t

is redeliJk hersteld
&W precies een jaar
_en un Werd getroffen door
öw hartaanval tijdens de
t_e at.hon van Etten-Leur.
perVljftigj arige recreatielo-

lfle} Ul^ Geleen werkt inmid-
Kf p

Weer voor halve dagen.
% !h toe fietst hij een beet-
rhet maë hiJ noë> als hiJé^.^aar kalm aan doet.
jbij is er niet meer
hetn e doktoren hebben
-ri 0 dat verboden na het
Op ?.ent dat hem vorig jaar

"ïlov(.!!_druilerige zondag in
Km r biJna fataal

a .eent heeft zijn situatie nu ge-
beft _:rd- Pas de laatste tijd
Jnaa l hIJ hoe dicht hij twaalf
°gen u geleden de dood in de

s dateuft Sezien- ZiJn ëeluk
Van p*' hij die dag de marathon
%s ten-Leur liep. Als hij tij-
litig een van zrJn eenzame trai-
h,<f n Problemen met zijn hart
ScHim?- ,regen> was hij er waar-
Wer^a ] niet meer geweest. Bij
l<lige ,rutrion was er snel deskun-
|g.re ulP- Hij werd net op tijd
Sg meerd- Dat was zijn red-

V?s, üment zelf. na onge-
in 7° kilometer, herinnert Si-
Veet J?0^ zich totaal niets. Hij

t-eens meer dat hii die
?°te v Zl^n Brazüaanse echtge-
L.Ur pnuit Geleen naar Etten-
!»og Js gereden. „Ik weet alleen
_* de K

de avond ervoor bij mij
aHd r.rt 6en maneSe is afSe"-aat. _---iar ben ik nog even

He,,* I]ken- Vreseli.k. Het zal je
Vna

Ik had echt met die
- ar te doen. In een paar uur

Uit het leed van andere mensen
putte hij zelf moed. „Ik heb daar
de vreselijkste dingen gezien. Er
lagen op die afdeling voorname-
lijk jonge mensen. De meesten
waren allemaal het slachtoffer
van een ernstig verkeersongeval.
Het zet je aan het denken als je
ziet en hoort dat sommige van
die mensen hun leven lang niet
meer uit een rolstoel komen.
Jongelui met nog een heel leven
voor zich. Geen wonder dat die
opstandig raken in zon inrich-
ting. Ik hoorde ze alleen maar
negatief praten over hun herstel.
Uit koppigheid werkten ze ner-
gens aan mee. Hun leed heeft mij
heel dikwijls bedroefd gemaakt.
Ik had tenminste nog het voor-
uitzicht dat het met mij tot op
zekere hoogte nog goed zou ko-
men. Maar ook ik heb van die

Daarom blijftKnops gissen naar
mogelijke oorzaken van zijn
hartaanval. Een maand voor Et-
ten-Leur liep hij nog in Brussel.
Daar was hij twintig minuten
langzamer dan gebruikelijk.
„Naderhand heb ik wel eens ge-
dacht of dat er misschien iets
mee te maken kan hebben. Maar
iedere atleet heeft wel eens zon
dag dat hij volledig blokkeert.
Zon gevoel had ik toen trou-
wens niet. Te veel stress op het
werkkan volgens de cardiologen
ook een oorzaak zijn, maar ook
daar geloof ik niet in. Ik had net

Waarom het in Etten-Leur plot-
seling toch fout ging? Knops
weet het niet. De artsen even-
min. Zijn ineenstorting kan ver-
schillende oorzaken hebben.
Knops houdt het er maar op dat
hem iets is overkomen dat elke
willekeurige andere atleet ook
had kunnen gebeuren. „Ik was in
elk geval goed getraind. Zeker
weten. Er was geen enkele indi-
catie dat er iets mis kon gaan."

Gissen

Nog geen vierentwintig uur later
stortte voor Simon Knops een
andere wereld in. De lange af-
stand, dat was zijn leven. Hij
was een atleet zoals de meeste'
recreatielopers dat zijn. Niet
aangesloten bij een club, maar
lekker voor zichzelf bezig.
Zo liep Knops bijna vijftien jaar
drie, hooguit vier marathons per
seizoen. Hij zocht zijn wedstrijd-
jes uit. Hij wilde aan alle evene-
menten van naam minstens één
keer in zijn leven meedoen. In
Etten-Leur behoorde hij vorig
jaar trouwens al voor de derde
keer tot de deelnemers. „Ik had
er zin in. Het was een van de
laatste wedstrijden van het sei-
zoen. Nog één keer wilde ik alles
uit mijn lichaam gooien," vertelt
hij nu.

smolt alles weg wat die man in
de loop der jaren had opge-
bouwd."

Zaterdag 12 november 1994 " 23

" Simon Knops een jaarna dato:revalidatie op defiets. Foto: FRANS rade

Achter het onbewogen uiterlijk
van de Groninger gaat een vul-
kaan aan emoties schuil. „Ik
zal er alles aan doen om een
basisplaats te veroveren. We
zijn met drie spitsen voor twee
beschikbare plaatsen in de
voorhoede. Ik ga de strijd met
Vroomans en Van der Weert
aan. Ik ben gekomen om te
spelen én om met Fortuna te-
rug te keren in de eredivisie."

sport



„Hij heeft iets losgemaakt in
Doetinchem," hoor jeniet alleen
in de wandelgangen op de Vij-
verberg, het domein van De
Graafschap. Keizer Frans noemt
iemand hem. Gniffelend wordt
daar aan toegevoegd: „Denk je
soms, dat ze alleen in München
een keizer hebben?" Achter de
afrastering van het veld slaan
supporters de training gade. Het
legertje fans is in Doetinchem
niet anders dan elders. ledereen
is kenner. ledere pass, iedere
spelonderbreking wordt van
commentaar voorzien. „Körver
heeft het wél gefikst," klinkt het
dan bewonderend.

„Trainer, wij winnen toch zeker
weer," roepen even later een
paar opgeschoten jongens als
Frans Körver vanuit het spelers-
home, waar hij met zijn selectie-
groep de inwendige mens heeft
versterkt, naar de bestuurska-
mer loopt. Daar wordt de van
Ajax gehuurde 20-jarige Olaf
Lindenbergh (uit het tweede elf-
tal van de hoofdstedelijke club)
aan de regionale pers gepresen-
teerd.

„Ik denk, dat ik in het eerste van
De Graafschap beter tot ontwik-
keling kom als profvoetballer
dan in het tweede van Ajax,"
zegt Lindenbergh. Commentaar
van Frans Körver: „ledere
maand rapporteren wij aan

door

WIEL
VERHEESEN

punten. Sinds Körver op dinsdag
27 september voor de groep staat
heeft Van Schijndel zes keer de
roos getroffen. Een keer zelfs
driemaal in een en dezelfde wed-
strijd. „Thuis tegen RBC. Wij
wonnen met 3-0."

„Een beladen duel? Voor mij
niet. VW is de eerstvolgende te-
genstander en alleen vanwege
dat feit belangrijk." Hij zegt het
onbewogen. Uiterlijk althans.
„Dacht je werkelijk, dat ik de
jongensconfronteer met hetgeen
mij in Venlo overkomen is?"

Competitie
Trainer en spelers beseffen ech-
ter terdege, dat zon reeks niet
eeuwig kan duren. Van Schijn-
del: „De competitie bestaat uit
vierendertig wedstrijden, zegt
Körver altijd."

Dat laatste is afgesproken tussen
de technische staf van De Graaf-
schap en de grote baas van Ajax.
De opmerking van Körver
brengt een glimlach op het ge-
zicht van Lindenbergh teweeg.
Geprikkeld is hij tóch. Zo moti-
veer je voetballers. Laat dat
maar aan zijn nieuwe baas over.

Louis van Gaal hoe je vorderin-
gen zijn."

Topscorer
Louis van Schijndel, topscorer
bij De Graafschap met acht

Hoe dan ook, de cijfers liegen
niet. In iets meer dan een maand
is De Graafschap, de club van
voorzitter Hylke Enzerink, van-

Evenals aanvoerder Jan Ooster-
huis en de andere spelers weet
Van Schijndel terdege, dat winst
en verlies in de sport dicht bij el-
kaar liggen. „Maar een bepaalde
inbreng van de trainer zal er
toch mee te maken hebben," zegt
hij. „Geweldig zoals hij ons kan

Bedankt
Een half jaar geleden werd hij
door het bestuur van de club uit
Venlo bedankt voor bewezen
diensten en naar huis gestuurd.
Je zou een ijskoude moeten zijn

Drie punten had De Graafschap
nadat vijf wedstrijden waren ge-
speeld. „Te weinig in verhouding
met het beschikbare materiaal
waarover Jan Versieyen be-
schikt," luidde de conclusie.

Richard de Vries, ex-Fortunees
en momenteel op de loonlijst bij
De Graafschap, zegt: „De manier
waarop Körver spelers motiveert
is gewoon geweldig. Dan komen
de individuele kwaliteiten van
spelers ook tot uiting om het af
te maken in het veld, want daar
moet het uiteindelijk allemaal
gebeuren."

gelijk, met volle overgave. Bin-
nenin voelt het allemaal anders.
Allicht.

motiveren. De ploeg krijgt daar-
door enorm veel zelfvertrouwen. „Allesbehalve een populaire

maatregel. Voor de man in kwes-
tie niet, voor ons als bestuur
evenmin. Toch zat er niets an-
ders op. De geringe puntenoogst
was niet langer meer te accepte-

Jos Tiernessen, manager van de
club uit Doetinchem, gaat even
terug naar de belabberde start.
Die leidde tot het ontslag van
Versieyen.uit de onderste regionen naar de

gedeelde derde plaats in de eer-
ste divisie geleid. Vanavond ver-
meldt het programma de thuis-
wedstrijd tegen een team, dat
Körver kent van haver tot gort:
WV.

om zoiets alleen maar af te doen
'als iets waarmee je in de voet-
balsport rekening moet houden.'
Frans Körver een ijskoude? Hij
zal in de voorbereiding op de
ontmoeting met VVV zijn werk
doen zoals hij het gewoon is. De-

doeipunten, noemt Körver een
man, „die de gevoelige snaar bij
iedere speler raakt."
Van Schijndel scoorde in de eer-
ste vijf wedstrijden van het sei-
zoen, toen Jan Versieyen nog
trainer/coach was, twee doel-

Teamgeest staat bij hem boven-
aan. 'Als wij winnen doen wij
het met zn allen,' is een stelling
van hem. 'Als wij verliezen geldt

Damon Hill wil in voetsporen van vader Graham treden

De snelste nul ter wereld
door

IVO
OP DEN CAMP

HEERLEN - Spottend wordt hij de snelste nul ter wereld
genoemd. Het startnummer van zijn Williams-Renault ty-
peert de loopbaan van Damon Graham Devereux Hill. Van
niets tot kandidaat voor de titel. Als zoon van tweevoudig
wereldkampioen Graham Hill lag een carrière in de auto-
sport voor het oprapen. Damon Hill gaf er echter de voor-
keur aan zijn eigen boontjes te doppen. Daardoor heeft hij
het etiket laatbloeier opgeplakt gekregen, maar de Engels-
man is als enige wel nog volop in de race om Michael
Schumacher op de valreep toch nog de wereldtitel afhan-
dig te maken.

hij nooit naast zijn schoenen
gaan lopen. Hij is een voorbeeld
voor me." Dat mocht dan gelden
in de huiselijke sfeer; aan de
benzinedampen op het circuit
raakte Damon niet verslaafd. „Ik
was helemaal niet gecharmeerd
van de formule 1. En al helemaal
niet omdat iedereen maar riep
dat ik nu maar in de voetsporen
van mijn vader moest treden."

afscheid van de formule 1 geno-
men nadat hij er niet in geslaagd
was zich te kwalificeren voor de
Grand Prix van Monaco, nota
bene de race die hij vijf keer
winnend wist af te sluiten.

ruild. „Ik heb twéé jaar gelogen
omdat de tijd in mijn nadeel
werkte," bekende Hill onlangs.
„Maar voor derest is deze leugen
de enige zwarte bladzijde in
mijn leven."

Damon Hill werd geboren op 17
september. In welk jaar was lan-
ge tijd niet helemaal duidelijk.
De coureur zelf hield het op
1962. Een leugen, want een
spitsvondige journalist vond na
veel speurwerk een foto waarop
kleine Damon zijn eerste pasjes
leerde maken aan de hand van
de Duitse coureur Wolfgang von
Trips, een goede vriend van va-
der Graham. Maar, Von Trips
had in september 1991na een fa-
tale crash op Monza het aardse
al lang voor het hemelse ver-

Hill was net vijftien jaar oud
toen zijn vader - wereldkam-
pioen in 1962 en 1968 - op 30
november 1975 met zijn
privévliegtuig neerstortte op een
golfbaan in de buurt van Lon-
den. Graham, 46 jaar oud op dat
moment, had een half jaar eerder

Indruk
Op de jonge Damon hadden de
gebeurtenissen een onuitwisbare
indruk achtergelaten. „Ik ado-
reerde mijn vader. Hij was een
fantastische man. Ik ben dank-
baar voor de opvoeding die ik
van hem genoten heb. Hij heeft
me geleerd normaal te blijven.
Ofschoon hij een van de beste
coureurs van de wereld was, is

# Damon Hill triomfeert. Morgen kan de Engelsman in Adelaide de wereldtitel grift a
Foto: REÜ" 1*

tijd van de partij. Als een echte
Engelse lady zit zij altijd in een
hoekje van het Williams-motor-
home. Vol trots volgt zijn dan via
de monitor de beelden van zoon-
lief. „Wat zou Graham trots
zijn," liet ze onlangs vol drama-
tiek weten.

Keukenhulp
Op aandrang van moeder Bette
Hill probeerde Damon zijn spo-
ren alsnog te verdienen in de
autosport. Geld om die carrière
te bekostigen, was er amper. Da-
mon spaarde als koerier en keu-
kenhulp zijn centjes bijelkaar.
„Ik heb dus geleerd wat het be-
tekent om te knokken voor je
geld. Die ervaring komt mij nu
goed van pas." Damon doelt
daarbij vooral op levenserva-
ring. „Schumacher is pas 25 jaar
oud. Ik heb al heel wat meer in
mijn leven meegemaakt," zegt
Damon, getrouwd met jeugd-
vriendin Georgië en vader van
Oliver (5) en Joshua (3), van wie
de jongste lijdt aan het syn-
droom van Down. „Dat leert me
sterk te relativeren, dat kan me
goed van pas komen in deze
spannende tijd. Vergeleken bij
de zorg voor kinderen is een we-
reldtitel echt niets om je druk
over te maken."

Damon Hill gooide de kont tegen
dekrib. Niets wildehij meer we-
ten van de formule 1. Damon
werd zelfs lid van een punkband
met de weinig vleiende naam
'Sex, Hitler and the Hormones'.
„Dom natuurlijk, maar als rebel-
se jongeman doe je wel vaker
stomme dingen." Zijn enige pas-
sie voor snelheid bestond uit het
besturen van een Yamaha 350
cc-motor. „Ik wilde graag mo-
torraces rijden, maar daar viel
geen cent mee te verdienen."

van Ayrton Senna werd &e\J.
gelsman van de ene op de an».,
dag gebombardeerd tot kop^J.
Aanvankelijk leek hij kans' É
tegen Benetton-coureur Mic^:Schumacher. Na zeven races I
de achterstand al opgelopen .;
37 punten. Maar uitgerekend /

vijandige team hielp Hill w^^i
het zadel. Schumacher $
twee keer gediskwalificeerd j
moest ook nog eens twee G*sPrix' vanaf de kant toekij'JJ
Hill profiteerde optimaal, j
als resultaat dat de laatste ~
begint met de stand Sch^
cher-Hill: 92-91.

eerste schuchtere stappen in de
Grand Prix-wereld. Op uitleen-
basis mocht hij in een Brabham
race-ervaring opdoen. Veel ple-
zier beleefde hij niet in de com-
pleet verouderde bolide. Van de
acht pogingen een startbewijs af
te dwingen, faalde hij zes keer:
niet gekwalificeerd. Pas na het
vertrek van Nigel Mansell en
Riccardo Patrese kreeg Damon
Hill vorig jaarde kans om aan de
zijde van Alain Prost zijn ware
kunsten te tonen. Na een aarze-
lend begin volgde in Honagrije
de eerste Grand Prix-overwin-
ning, meteen gevolgd door zeges
in België en Italië. De derde
plaats in het wereldkampioen-
schap was een feit.

Helm
Als blijk van waardering draagt
Damon nog altijd een helm met
hetzelfde design als zijn overle-
den vader: donkerblauw met
witte roeispanen. Het zijn de
kleuren van de Londense roei-
vereniging, daar waar Graham
zijn vrouw Bette leerde kennen.
Moeder Hill is nu nog vrijwel al- Pas in 1992 zette Damon zijn

Net als bij Graham verliep de
loopbaan van Damon aanvanke-
lijk niet al te vlotjes. Meer dan
een handvol overwinningenin de
formule Ford en de formule 3 za-
ten er niet in. De overstap naar
de formule 3000, het voorportaal
van de formule 1, liep zelfs uit
op een regelrechte desillusie.
Desondanks kon hij in de nada-
gen van 1991 bij Williams aan de
slag als testrijder. „Nadat ik zelf
met Frank Williams had ge-
beld," zou hij eerlijk toegeven.

Dit jaar had Frank Williams
eenzelfde rol voor Damon Hill in
gedachten, maar door de dood

Wie in Adelaide de beste ka^fheeft is koffiedik kijken. E>a ’Hill klampt zich vast aan h^h
geven dat zijn vader telkens Vj
in de laatsterace van het sei^
de titel veilig stelde.
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Keizer
Frans

DOETINCHEM - Zijn koffers stonden klaar. Turkije was
het reisdoel. Daar kon hij aan de slag. Frans Körver, de
57-jarige oefenmeester uitRoermond hunkerde naar werk.
Hij was het thuiszitten na zijn ontslag bij VW moe. Meer
dan moe. Hij had de voorbereiding op een nieuw seizoen
gemist. Voor het eerst ging ook de start van de competitie
aan hem voorbij. Een kwelling was het. Vandaar, dat hij
het aanbod van een Turkse club accepteerde. Met één re-
strictie. Hij zou nietkomen als er een ander aanbod kwam.
Toen opeens stond De Graafschap op de stoep. Of hij de
plaats van de ontslagen Jan Versieyen wilde innemen. Zes
wedstrijden speelde de club sindsdien onder leiding van
Körver. Het eerste duel eindigde onbeslist, de volgende vijf
werden gewonnen. Elf punten uit zes wedstrijden. In de
Achterhoek wordt hij op handen gedragen.

" Enthousiasme op de Vijverberg. Trainer Frans Körver geflankeerd door topscorer Louis van Schijndel (links)
en aanvoerder Jan Oosterhuis. Foto: HANS GROENE

'Körver weet de gevoelige snaar te raken'

ren, ook niet ten opzichte 'onze achterban. Toen kwaP
wij bij Frans Körver terecht.
Het feit, dat de oefenmeester
Roermond nergens losgeW
hoefde te worden werkte *zelfsprekend in het voordeel
de keuze.
„Toch was het niet de doorslj
gevende factor," aldus Jos ",
messen. „Je gaat niet een traj
aantrekken op basis van het'
dat hij meteen aan de slag'
Zon man moet ook anders*
aan het beeld voldoen. &
paste daarin en het was all'
maar mooi meegenomen, dat
aan geen andere club verbo"1
was. Wat hij sinds zijn k°'
naar de Vijverberg heeft ne#
zet is vanzelfsprekend fan*
tisch."

Toeschouwers
In toeschouwersaantallen %
deprestatiecurve overigens
der teweeggebracht, dan wh
verondersteld zou kunnen *5
den. De Graafschap heeft
enemale in goede én slecht6 j
den altijd een vaste kern 5
tweeduizend toeschouwers, y
groter aantal is gewoonafha1^
lijkvan prestaties. J
Tiernessen: „Dat het aantal'
slechts iets meer dan dri^'
zend kijkers gegroeid is,
alles te maken met het progl^
ma. Met Frans Körver als tra^hebben wij pas twee thuis*
strijdenkunnen spelen."
WV komt derhalve op het g°?
moment. Vanaf vandaag %®.
De Graafschap trouwens en*'
weken achter elkaar met
concurrent uit de top va*1

ranglijst te maken.
'y

„Volgende week uit naar "dan thuis tegen Fortuna Sit^J
vervolgens uit naar TOP OS'
thuis tegen FC Zwolle," aldüs'
manager. „Zon reeks kun ]e.
organiseren. Het is gewoon,
gevolg van de programm6'''
door de competieleider. De
sulfaten, die je op het veld »

neergezet voordat zon seriea
breekt bepalen uiteindelijk
het topwedstrijden zijn."

Over Körver zegt hij: „Een "^die weet wat hij wil. Zijn tn^K
van werken, maar ook de be
ling die van hem uitgaat e.
benadering passen in de st^,
tuur van de club. Daarbij
hij uiteraard een schat aan eJ
ringen. Veertig jaar in het
taald voetbal is niet niks."
Aan de rand van het traini"»
veld praten supporters al °een periodetitel. Frans KörVe'

immers trainer ...

hetzelfde.' Saamhorigheid is het
wapen."
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RUUD
DE WIT

# Roger en
Melanie
Bosten: het
was zeker de
'dag van hun
leven.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Een op de drie huwelijken in Nederlandemdigt in een scheiding. Ondanks dattreurige vooruitzicht is trouwen nog altijdm -Ook in Limburg. Bruidsshows enöruidsbeurzen, zoals morgen in Motel«eerlen, trekken duizendenbelangstellenden, die kosten noch moeitesparen om de 'dag van hun leven' tot eensucces te maken. Voor het bedrijfsleven is
r huwelijksmarkt niet te versmaden. Er isgerekend, dat de negentigduizendparen,aie jaarlijks in Nederland het ja-woordgeven, tezamen op en rond hun trouwdag1'0 miljoen gulden uitgeven: dertig millePer paar.

lijkt veel, maar erkomt dan ook heelwat voor kijken: invitatiekaarten, hettransport, dekerk, dereceptie, de
j^Jgezellenparty,dekleding, dehuwelijksreis, deringen en de bruidstaart.

**■ uitprachtigs moet natuurlijk ookPassioneel op de foto of video voor laterworden vastgelegd.
Want alsof er geen echtscheidingsspookestaat, roepen alle betrokkenen om hetnardst: 'Je trouwt toch maar één keer.

DOOR RUUD DE WIT Hoensbroek het ja-woordgaven,
blijken voortreffelijk te passen in
hetportret van het 'klassieke mo-
derne'bruidspaar. Ze kennen el-
kaar een jaarof zeven, wonen al
enigetijd samen, hebben een eigen
huis, trouwen in de kerk ('dat is
emotioneler') en hebbenhunvrij-
gezellenavond achter derug. En ze
hebbendiep in de buidel getast om
van hunbruidsfeest een onverge-
telijke happening te maken. Roger,
de dag voor het trouwfeest: „Ja,
die dertigduizend guldenhalen we
wel. Maar daar hebben we ook
heel hard voor gewerkt."

Voor MelanieenRoger, die een
visspecialiteitenzaak in het cen-
trum van Heerlen hebben, is hun
huwelijksdag een feest voor hen-
zelf, hun familie, hunvrienden en
dezakenrelaties. „Wij willen nie-
mand buiten sluitenof passeren.
Dat kunnen wij ons ook niet ver-
oorloven. Wij hebben daarom alles
zelf georganiseerden geregeld.
Dankunnen we ook niemand iets
verwijten als hetfeest geen succes
wordt."
Melanie: „We zijn er maanden mee
bezig geweest en soms denk jewel
eens, dat jehet meervoor jeomge-
ving doet danvoor jezelf.Maar nu,
een dag vóór het trouwen, weet ik
zeker dat het de dagvan ons leven
wordt." Dat wil dus ookzeggen:
geheelvolgens aloude tradities en
gewoonten, metbruidstaart, hu-
welijksreis, bruidsmeisjes en het
bruidsboeket. Melanie: „Ik weet
nu al naar wie ik dat moet gooien.
Naar mijn bestevriendin."

overjarige modellen."
Want ook debruidsjurk is een mo-
degevoelig artikel.Pereboom wijst
op de japonnen,dieoveral in zijn
zaak hangenof staan opgesteld.
„Er zijn verschillendelijnen en
stijlen. Veel hangtaf van de fabri-
kanten, voornamelijk uit Spanje
en Italië." Zijde is op dit moment
erg 'in. En lange losse slepen zijn
'uit.Bijna alles is ook wit en lang
heeft de voorkeur boven kort. Die
modewordt, zegt Pereboom, ook
gevoed doortijdschriften als Trou-
wen en Bruidegom en Bruid.

Pereboom verbaast zich erover,
dat de bruidsjurk weliswaar een
zeer belangrijke rol speelt bij de
trouwdag, maar dat men daarvoor
toch nietal te diep in de porte-
monnee wenst te tasten. „Als het
klopt, dateen modern bruidspaar
gemiddeld dertigduizend gulden
uitgeeft, dan is een jurkvan pak-
weg vijftienhonderdguldenniet
eens zo veel. Het kostbaarst is ei-
genlijk de service die wij geven.
Zon jurkmoet korter worden ge-
maakt, worden ingenomen en hier
en daarveranderd. Het komt re-
gelmatigvoor dateen aanstaande
bruid vele kilo's afvalt of juist
aankomt tussen het moment datze
de jurkkiest en de dagvan het
trouwen. Dat moet danweer wor-
den veranderd."
Wat gebeurt ervervolgens met de
jurk?Pereboom: „Vroeger werder
van de jurkeen doopkleed ge-
maakt of werd dewiegermee be-
hangen. Nu probeert men haar na
een tijdje weer te verkopen. Maar
vele vrouwen hangen de jurkin de
kast om haar erzo nu en danuit te
halen. Gewoon even naar kijken."
En wat dragen vrouwen, dievoor
de tweedekeer in het huwelijk
stappen? „Opvallend genoegkie-
zen dieook voor wit. Zeker de wat
ouderevrouwen, die in de jaren
zeventigvoor het eerst in een spij-
kerbroek of soepjurk naar het
stadhuis gingen.Die moeten dui-
delijk wat inhalen."

Pastoor HarryBrouwers in Kunra-
de, al 25 jaaractief als pastoraal
werker, heeft zelf dè tijden niet
meegemaakt, dateen bruidspaar
bij de pastoor kwam om voorlich-
ting alvorens in het huwelijk te
treden. Tochheeft ook hij met
ieder aanstaand bruidspaar, dat de
kerkelijke zegen wenst, een uitge-
breid gesprek.

het 'boterbriefje'erkent, is in Lim-
burg een trouwpartij pas een hu-
welijk als depastoor zijn zegen
heeft gegeven. Dit ondanks het
feit, dat de ontkerkelijking ook
hier diepe sporenheeft nagelaten.
Maar vooral om sentimentelerede-
nen is inLimburg 'voor de wet'
noglang niethetzelfde als 'voor
hetbed.

Kerelsvan veertig

itlai . ouderwetse, zeg maar
niet? huweliJk terug is, durf ik
voln eggen' Maar er wordt weertiidt "_ wit getrouwd en de
jean een bruidspaar zich inmclLen °p de fiets °P het stadhuisindnï' ajn voorbii-Ik heb ook de
«üncW dater tegenwoordig n°g
dP ,! 2. " n vr°eger geletwordt op
-ui ]es-"

hetrneATackeri' ex"raadslidvoor
besniJ. 2. lnHeerlen en op afroep
ten- baar als onbezoldigd amb-
heertV311 deBurger"jke Stand,
hu«7i e, PaPerassen van het laatsteElu ]k'datzesloot.bij zich.
Parti-»etje een 'atypische trouw-
ren r ' concludeert ze- »Het wa-
echt cc onge mensen. dienog
ginee?- tfS Uit naar het stadhuis
ai e^ JJe meeste paren wonen
ben h U^d samen> zegt ze en heb-
deru 6en 'Proefhuwelijk' achter
pa„ g:»Ik heb de indruk dater nu
ciën °Uwd wordt'als de finan"
aan £P jrde Zi^n en de gedachte
len „Pjderen een rol begint te spe-
PuntprTaar Ook al ziJn de uitgangs-«en veranderd, het huwelijk is
kcm,. ,eds erg Populair. Voor allekriK die Tacken voor zich
veti 7' i. ift het de dagvan hun le"
derri ï

al ze alvoor de tweede ofue Keer in het bootje stappen.

Oldtimers

„Aanhet eindevan de jarenzestig
waren er inLimburg nog van die
verlovingscursussen, waarbij
naast de huisarts en de psycholoog
ook de geestelijke een rol vervulde.
Ik herinner me hetverhaalvan een
pastoor, dieeen aanstaandbruids-
paar mee de tuin in nam en hen
toefluisterde de 'oefeningvan be-
rouw' op te zeggen. Als ze dat
foutloos konden doen, waren ze, zo
gezegd, 'geslaagd. Als ze schrok-
ken, was dateen reden om toe-
stemming te onthouden."
Dat is nu ondenkbaar. Brouwers:
„Ik probeer tijdens het gesprek een
indruk tekrijgen waarom deze
twee mensen met elkaarwillen
trouwen. Ik denk ookwel eens:
zijn deze mensen wel voor elkaar
bestemd en ik heb één keer zelfs
het advies gegeven maar even te
wachten. Maar dat doe iknooit
meer. Ook zal ik doorvragen als ik
merk dater fricties bestaan tussen
departners. Voor mij is de solida-
riteit tussen de twee het belang-
rijkste. Dat zoveel jongerennog
altijd in de kerk willen trouwen,
schrijf ik toe aan het feit, dat daar
iets mystieksvan uit gaat. De kerk
kent ook geen scheiding. Dat moet
jongerenbeslistaanspreken."
Maar heeft hij er'dan geen proble-
men mee, dat de moderne huwe-
lijksplechtigheid steeds meer een
consumptief karakter heeft gekre-
gen en zouden dievele tienduizen-
den guldens, dievoor een trouw-
partij worden uitgetrokken, niet

Kerk en boterbriefje

§etro wordt er n°g gretig
tyaarU7 d'Samenwonen is welis-
ijj v algemeen geaccepteerd, maar
VoUt Weg de meeste gevallen
afepi 6r toch een trouwpartij. Het
88 2. oPen Jaarwaren dat er
Het k Waarvan 6.462 in Limburg.
dat k aantal daalt'maar
satn door verandering in de
firuiHnStelling van debevolking.
% parenvan onder de twintig

ed
een zeldzaamheid geworden.

hün panders treden pas tussen
eer.. Ste en 28ste Jaar voor het
Tac? ln het huwelijk.
Wel «Vroegerkwam het nog
mei eens voor dater zon zwanger
s_bJe Van zestien voor jever-
ast ,en-Ik heb het meegemaakt,
beidU

spanningen van deplechtig-
w?e Weeën opwekten. Het hu-
Wen m°est toen dusvoor de
%a ingVan datkind zorgen-
ik mr tiJd is voorbij. Wel erger
reu Verschrikkelijk aan dieke-
hwVan veertig, die aan hun derde
din ell]k beginnen met zon jong
§600 »° 18'Dat vind ik een onfris

BruidspaarDe bruidsjurk
t ewel de Nederlandse wet -in
andl llng tot die in een aantalere Europese landen- slechts

Meer nog danpastoor Brouwers en
huwelijksvoltreksterTacken heeft

langs om zich op de hoogte te stel-
lenvan de laatste mode-ontwikke-
lingen. Meestal in gezelschap van
debeste vriendin, maar vaker nog

Pereboom heeft een bruidshuis in
het centrum van Heerlen. Temid-
den van zon vierhonderd, overwe-
gendwitte en ivoorwitte jurken,
kan hij de ene anekdotena de an-
dereophalen. De bruidsjurk is zeei
belangrijk, weet hij. Ruim een jaar
vóór de huwelijksdatum komen de
aanstaande bruiden albij hem

bruidsparen en communicantjes er
nietop kan aanspreken dat erzo-
veel onrechtop dewereldbestaat
en dat dewelvaart oneerlijk isver-
deeld."

beter kunnen wordenaangewend
voor iets anders? „Nee, daar erger
ik me absoluut niet aan. Dat wordt
ookvaak gezegdvan decommu-
niefeestjes. Ik vind dat men

Herman Pereboom een volle dag-
taak aan het fenomeen huwelijk.

Volgens Pereboom hoeft een jurk
niet duur te zijn. „Zeg maar tussen
de duizend en tweeduizend gul-
den. Veel duurdere jurkenhebik
ook niet. Je kunt zon jurk zo duur
maken als jewil, maar dat vind ik
onzin. Voor degenen, diedittoch
teveel vinden, heb ik ook nog wat

staande echtgenoot laat zich daar-
entegen nauwelijkszien, want de
traditiewil nu eenmaal dat hij pas
op debijzondere dagzelf voor het
eerst de jurkonder ogen krijgt.

met moederof schoonmoeder. Va-
derwordt er pas bijgehaald alser
betaaldmoet worden. De aan-

Lijken Melanie enRoger hun hu-
welijkszaakjes voortreffelijk op
orde te hebben, dat geldt lang niet
voor iedereen, meent JulietteTac-
ken: „Het verbaast me elkekeer
opnieuw dat jongemensen, die al-
lemaalhebben samengewoond,
hun trouwdag toch als zo iets
enorm belangrijks beschouwen.
Als ik vooraf lees wat hen allemaal
bezighoudt, danoverheerst voor
mij de oppervlakkigheid. Het gaat
alleen maar over lekker eten, 10l- .
trappen, samen opvakantie gaan
en stappen. Het is danook niet
verwonderlijk dateen op de drie
huwelijken op een echtscheiding
uitdraait."
Pastoor Brouwers ziet dat minder
somber, net zo min als hij vraagte-
kens zet bij dekostbare 'oldti-
mers', Rolls Royces en Amerikaan-
se sleeën, waarinhuwelijksparen
naar dekerk rijden. „Ik vind dat
ietsreligieus en symbolischheb-
ben. Vaakzijn dieauto's ouder
danhun huwelijkooit zal worden.
Ja, dat heeft iets sacraals.Daar
houd ik van."

Melanieen Roger Bosten, dieel-
kaar afgelopen zaterdag op kasteel
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'Dag van je leven' draait om
bruidsjurk, kerk en feest

bruidsparen kijken
'niet op 'n cent om
jantrouwdag een
s&cSM te maken
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# Wegen zijn
omzoomd door
met modder
gevulde auto's,
brokstukken
en allerlei
huisraad.

Foto: EPA

Piemonte ligt opnieuw onder
water. Twee dagen van intense

regenval was genoeg om een van
de welvarendste regio's van

Italië op deknieën te krijgen.
Rivieren en riviertjes

veranderden in woest kolkende
watermassa's, traden buiten

hun oevers en zaaiden dood en
verderf. Vijfenzestig lichamen
zijn inmiddels geborgen, maar
gevreesdwordt dat het aantal

dodelijke slachtoffers zal
oplopen tot boven de honderd.

De schade aan woningen, de
commercie, landbouw en

industrie wordt geschat op 10
miljard gulden. De regering in

Rome heeft de noodtoestand
afgekondigd en geldelijkesteun

beloofd, maar in Piemonte
blijven scepsis en blinde woede

overheersen. Bij de discussie
over oorzaak en

verantwoordelijkheid
manifesteert zich een

noordelijke trots, die niet zelden
doorslaat naar separatisme.

Piemonte knock-out door zondvloed

Surprise-eieren

hoogten, worden gezocht,"aldus
Bocchini. Maar misschien is erwel
te veel gebouwd in het dalen is het
voor derivier niet meer mogelijk
om haar natuurlijke loop te vol-
gen. De wethouderaarzelteven en
zegt dan: „Dit kan waar zijn. Ik
heb gehoord dat in een ver verle-
den deBelbo een andere loop had.
Misschien betalenwe wel de prijs
voor een te enthousiaste uitbrei-
ding van de stad."

Er woeden polemieken inPieifl''
te, maar ook wordt er opgrote
schaal hulp verleend en met ve-
reende krachten gewerkt aan d*
wederopbouw. In het zwaar ge'
troffen Alba is het centraleple'"
omgetoverd in een groot opvang'
en coördinatiecentrum.Politie 9
militairen plannen hun acties,
padvinders 'ronselen' vrijwillig
en huisvrouwen koken voor zo**
dehulpverleners als de slachtoi'
fers. Alle activiteiten worden
slechts onderbroken als twee H]'
kisten uit dekerk worden gedr^'
gen. Het gaat om twee slachtof^
van de overstroming: een 57-ja^J
oma en haar 5-jarigekleindocW

Zoalsveel slachtoffers verkoos"
vrouw op het moment dat het w
ter begon te stijgen de straat b<>*
haar huis. „Het kind werd uitW
handen gerukt. Zijzelf wist ziet
aan een lantaarnpaal vast tefflj
pen, maar moest het na een hal'
uur opgeven," zegt een man out'
roerd, terwijl hij net als allea»''1
ren luid applaudiseert.

Er zijn echter ook mensen diede
oorzaakergens anders zoeken. De
eigenaarvan een fabriek van
mandflessen aan derand van Ca-
nelli zegt woedend: „ Het is alle-
maal de schuldvan diemilieurak-
kers - ik zou ze bij hun ballen
willengrijpen.Dankzij hunbe-
moeienis is hetverboden om zand
en grind van de bodemvan de Po
weg te nemen. Het is logisch dat de
rivier de grote waterhoeveelheden
nu niet meer aankan." Hij maakt
een wegwerpgebaar en gaat met
twee vrienden verder met het ver-
zamelen van de overal rondslinge-
rende mandflessen.
De man gebruikt een argument dat
ook door deregering, en met name
Berlusconi's rechterhand Previti,
naar voren is gebracht. Previti be-
toogt ook dathet vele cement dat
in de nabijheid van rivieren isver-
rezen 'onschuldig' is. De milieu-
bewegingen steigeren en krijgen
bijvalvan de 'hydrograaf' Giulia-
no Cannata. „Het is verboden om
grindvan derivierbodem te win-
nen. De Po is nogsteeds onderhe-
vig aan erosie en er is volgens alle
onderzoeken geen sprake van op-
hopingen op de bodem die de
stroom belemmeren. Previti haalt
twee dingen door elkaaren dat
voorspelt nietveel goedsvoor de
toekomst," aldus Cannata.
Volgens hem is de oorzaakvan alle
ellende niet moeilijk aan te wijzen.

Ontbossing

Het grondgebiedvan Piemonte
heeft deafgelopen dertig jaar een
radicale gedaantewisselingonder-
gaan, waardoor wel een waterpro-
bleem moest ontstaan. Er is sprake
van ontbossing op grote schaal ten
behoevevan huizen, industrie, we-
gen, parkeerplaatsen en skihellin-
gen. Het stedelijkegebied in Pie-
monte is toegenomen van acht
naar twintig procent
„Er is niets gedaan om infiltratie
van het water mogelijk te maken,
ook niet in de landbouw. We heb-
ben hellingenmet alleen mono-
culturen. In novemberzijn ze glad-
geschorenen veranderen ze in een
glijbaan. Het water belandt direct
in derivieren, dieechter omge-
vormd zijn totkanalen. Vroeger
haddenrivieren zoals de Tarano
een fikse 'uitloop' om het teveel
aan water 'op te slaan. Door de
bebouwing is datniet meer moge-
lijk; derivieren raken meteen vol,
de snelheidvan het water neemt
toe en de gevolgen zien we nu om
ons heen."

Belastinggeld
De vrouw krijgt bijval van Fiüp"
dievoor Ferrero bedrijfsfilms
maakt en als enige gerechtigd i 5
om in defabriek opnamen te m^ken. „In Piemonte heerst een ct|
tuur waaraan heel Italiëeen v°°
beeld kan nemen. De bars zijn
leeg, omdat men hier werkt en p
weet tereageren op tegenslagen
1980 was ik als militairactief in.
het door een aardbeving getrofi^
Napels. Niemand stak ereen p0°uit en laterhoor je dat de gelde"
voor de wederopbouw in dezak'
ken zijn verdwenen van politic 1

mafiosi. Een schande."
Filippe, die een overtuigd aanh^j
ger is van deLega Nord, juichtp
voorstel toe van de econoom Ve^,
lio, diewil datvanwege denood
tuatie het totale bedrag aan bel a
tinggeld datPiemonte afdraagt
aan de centrale staat weer in de
gioterugkeert. „We moeten op'
houden om voor Sinterklaas te
spelen. Als hier geen geldkomt, _
pakken we schep en beitel en m.. ■■
ken we ons morgen los van Ital1'

Er is solidariteitin Alba en dat I
blijkt ookbij de Ferrero-fabriek,
producent van zoetwaren als boj]
bons en het beroemde Nutella."
200.000 vierkante meter tellend"I
bedrijfsruimte werd bedolven o" 1

der een laag water van twee tot
drie meter. De duizendarbeiden
zijn echter al dagen in touw om I
modder te verwijderen. „Net als
1948," zegt mevrouwBrossa va"
de pr-afdeling, „valt er geen oß'
vertogen woord en is het vanzel*'
sprekend dat iedereende hande"
uit de mouwen steekt." Een wer"
neemster diehelpt om de duizel'
den 'Kinder-surprise-eieren' op.,
vegen waarmeehet terrein beza^is, zegt dat Ferrero nog steeds e^grote familie is. „Wij in PiemoP;
weten wat werk en solidariteit 1
zegt ze strijdvaardig.

DOOR EELCO VAN DER IJNDEN eenderdebestaat uit heuvels en
slechtseen klein kwart is laag-
vlakte.
De talloze rivieren die Piemonte
(letterlijk 'aan devoet van de ber-
gen') doorsnijden, monden uit in
de groterivier de Po, die op haar
beurt al het water naar de Adriati-
sche Zee moet brengen. Er hoeft
weinig te gebeuren of het gaat mis,
vooral in de regenmaand novem-
ber. Elk jaar doen zich wel over-
stromingenvoor. In 1948,1952 en
1968 hadden groterampen plaats
dieveel levenseisten. De overvolle
Po, door de Italianen 'de gek' ge-
noemd, is nu, na de overstromin-
gen in Piemonte, een constante
bron van zorg voor derest van
Noord-Italië.

Als dezon opkomt in Asti blijft het
donker.Een zwarte nevel hangt
over de bruine modderlaag diebe-
zit heeft genomen van deberoem-
dewijnstaden haar landerijen.
Politieagenten en militairenlood-
sen het verkeer over half wegge-
vreten wegen, dieomzoomd zijn
doormet modder gevulde auto's en
allerlei huisraad. In de lager gele-
gen buitenwijken proberen men-
sen kelders leeg te pompen. Bewo-
ners gehuldin lieslaarzen dragen
modder naar buiten in zakken van
de supermarkt. Op de muren van
de flats is te zien dathet water op
sommigeplaatsen ter hoogtevan
de eerste verdieping is gekomen.
Net buiten de stad stroomt deri-
vier Tanaro, de grote boosdoener.
Het water heeft, zoals men hier
zegt, dekleur van 'koffie met
melk' en stroomt weer binnen de
oevers. Het op een vijftig meter af-
stand staande berkenbos illu-
streert dekracht die het wassende
water heeft gehad: de bomen staan
diep gebogen in de stroomrichting,
alsof ze zijnbewerkt door een
reusachtige kam. Hetrivierwater
heeft zich teruggetrokken, maar
veel landerijen staan nog blank.
Hier en daar vallen de daken te
ontwaren van verzwolgen boerde-
rijen.
Op een drooggevallen landweg
worden omgekomen koeien en kal-
veren op een vrachtwagen geladen.
De lichamen zijn opgeblazen, de
poten stijf. De boer die het tafereel
gadeslaat, heft de handen ten he-
mel en roept uit: „Ik benfailliet.
Hoe moet ik deze strop overleven?
Waarom zijn we niet op tijd ge-
waarschuwd?"

# Van complete huizen is alleen deze puinhoop overgebleven. Foto: EPA

Prijs
WethouderBocchini van het veer-
tigkilometer ten zuidenvan Asti
gelegenstadje Canelli heeft ook nu
weer moeten ervaren hoe gevaar-
lijk derivieren van Piemonte zijn.
De stad, of beter het deel dat in de
afgelopen decenniain het dal van
derivier Belbo is verrezen, werd
zaterdagnacht verzwolgen. Bocc-
hini staat nu tot zijn kruis in de
modderen geeft links en rechts or-
ders. „De situatieis rampzalig.
Alle economischeactiviteit is ver-
nietigd. We zijn niet gewaar-
schuwden hebben de eerste 24 uur
eigenhandig en zonder materieel
de eerste nood moeten lenigen. Als
door een wonder isbij ons het aan-
tal slachtoffers beperkt gebleven
tot drie," aldus dewethouder.
Nu vullen auto'svan het leger en
hetRode Kruis de straten. Bij een
opslagplaats van kunstmest wordt
gepoogd een mengselvan blubber,
bomen, hekken en plastic zakken
weg te zuigen. In het depot van
Tosti, een gerenommeerdprodu-
cent van 'moscato' (muskaatwijn),
is het personeel bezigte redden
wat er nog teredden valt. „We
hadden het hier vol staan met be-
stellingen voor de kerstdagen,"
zegt debedrijfsleider. De flessen
'Italiaanse champagne' gaan van
hand tot hand, wordenbekeken en
indien nog goed bevonden in een
droge doos gestopt. Wethouder
Bocchini, diehet geheel bezorgd
gadeslaat, merkt op: „Schrijf een
beetje aardig over ons. De moscato
is onze trots en ook belangrijkste
bron van inkomsten."

Het zijn woorden die overal in het
getroffen gebiedopklinken. De
eigenaar van een restaurant in het
zuidelijker gelegenplaatsje Isola
d'Asti zegt: „Deramp zat er aan te
komen, maar niemand heeft alarm
geslagen. Zaterdagavond kregen
we te horen dat we rustig konden
gaan slapen, maar om drieuur
stond het water bij me in de zaak.
Godzijdank heb ik hierachter een
diepe kelder: het water kwam door
devoordeur binnen en stroomde
door deachterdeur weer weg. Ik
heb hierbinnen niet meer dan 50
centimeter gehad." Zijn vriend,
een boer dieBarbera, een van de
vele 'edele wijnen' van deze streek,
verbouwt, had minder geluk. „Een
groot deel van deranken isver-
woest en ik benvrijwel al mijn
materieelkwijt. Het is erger dan
een oorlog,"zegt hij gelaten.
De klap is hard aangekomenin
Piemonte. De regio geldt als een
van derijkste van het land en is
beroemd om haar wijn, vlees, truf-
fels en andere lekkernijen.Pie-
monte strektzich uit over 24.000
vierkante kilometer en wordt aan
de noord- en de westkant afgeslo-
ten door deAlpen. Bijna dehelft
van het gebied is berglandschap,

'De gek'

Bocchini is ook zelf producent van
moscato. Zijn bedrijf is echter ho-
ger gelegen en niet door defurie
van het water aangetast. Hij wei-
gert de industriële vorm van wijn-
bouw- grotevelden en weinig
terrassen, waardoor het water niet
dekans krijgt door debodem te

doorbroken.De diepere oorzaken
moeten westwaarts, op grotere

wordenopgenomen - te zien als-
een van de structurele oorzaken
van deramp. „De gevolgen van de-
ze cultuurmerk je hooguitna een
fikse onweersbui.Deze overstro-
ming is veroorzaakt dooreen op
hol geslagenrivier, die de 'dijken'
opverschillende plaatsen heeft

# Een oude vrouw tussen dat wat er over is van haar bezittingen. Foto: EPA
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wordt het pas als we worden opge-
dragen iets te doen. De NPO moet
dus met een plan komen."

„Elk jaar deel ik prijzen uit aan
kampioenen. Ik zie steeds dezelfde
mensen en daarvan weet ik datzij
veel tijd besteden aan hun duiven.
Ik heb nog nooit gedacht: aan deze
winnaarzit een luchtje."

Sjaak Brouwers is wellicht de
meest succesvolleduivenmelker
van de provincie. Voor hem is de
duivensport naast grote liefde ook
big business. Deze week nog ston-
den twee bemiddelde Taiwanezen
voor zijn deur in Grevenbicht; ze
kochten meteen maar zes kam-
pioensduiven. Hoeveel deAziaten
daarvoor betaald hebben, wil hij
niet zeggen. Maar het zal in de pa-
pieren lopen. Aan een ton ben je
zo.

Brouwers gelooft best dat er lieden
zijn diezijn successen verdacht
vinden. „Wij spelen al jaren goed.
Ook met devier- en vijfjarige dui-
ven. Duiven die jemet dierotzooi
behandelt, worden niet oud. Stel je
voor: alleen al mijn kweekduiven
zijn twee dikke Mercedessen
waard. Door dat geknoei neemt de
weerstand van de vogels af en
kunnen ziekten alsparamyxo ont-
staan.
Dat Neoncortef is gevaarlijk spul
als hetfout wordt gebruikt. Maar
om een ontstoken oog mee te be-
handelen is het prima geschikt."

Sjaak Brouwers haaldedit jaar
fraaie uitslagen. Eerste in Bor-
deaux, tweede in Marseille, eerste,
tweede, vierde en vijfde in Mün-
chen, eerste, vierde, zevende en
tiende nationaal, eerste en tweede
bij de jongeduiven in Orleans.

Zijn geheim?
„Verzorging en voeding. Het moe-
ten atleten blijven. Een duif wil
regelmaat, een schoon hok, goed
voer. Prijzen haal je met gezonde
vogels."
„Prestaties worden doorerfelijke
aanleg bepaald," weet deKerk-
raadse dierenartsRamakers. „Van
een slechte duif maak je ook met
doping geen crack."

sommige duivenmelkers. Ik wijs er
steeds op datdrogeren het welzijn
van het dier niet ten goedekomt,
en ik wijs ook op de concurrentie-
vervalsing diedergelijke druppels
feitelijk inhouden. Als ze datver-
haalniet willenhoren, danhalen
ze diedruppels maar ergens an-
ders."
Toch mag Wiertz de bewuste drup-
pels gewoon verkopen.

De Genkse dierenarts N.Peeters is
om zijn kennis en medicijnen ma-
teloos populair bij deNederlandse
duivenpieten. Hij is zelf bijna
veertig jaarmelker, en telt vele
Nederlanders onderzijn clientèle.
De recente berichten over doping
irriterenhem. Volgens hem stelt
het Gentse onderzoek niet veel
voor. „De onderzoekers zelf zijn de
enigen die zich voor zoiets interes-
seren."
Bij Peeters, zo weet menige melker
te vertellen, krijg je ook de bewus-
te oogdruppels. Van alle onder-
vraagden in ditverhaal, is vrijwel
iedereenwel eens bij Peeters ge-
weest. De arts zelfbeaamt datzijn
medicijnen populair zijn bij Ne-
derlanders. Cortisonen zitten er

volgens hem niet in. „In 1988 ben
ik kampioen van België geweest,
maar ik speel ook wel eens weken
lang slecht.De druppels stel ik zelf
samen en ik verkoop ze alleen aan
mijn vaste klanten. Wat er in zit
zet ik niet op het etiket en de dose-
ring is mijn geheim."
Peeters, eigenaar van duizend dui-
ven, gelooft niet in doping in de
duivensport. Met spierversterkers
bereik jevolgens hem niks. „Je
kunt hooguit jongeduivenver-
duisteren, hoe minder daglicht,
hoe langer derui uitblijft. Kijk, in
bepaalde oogdruppelszitten corti-
sonen. Die als druppel of als zalf
geschiktzijn voor lokaalgebruik.
Zoals bij wielrenners. Als ze dat
gaan verbieden, zijn zeroomser
dan de paus."

H.Ouderdorp van de NPO begrijpt
watPeeters bedoelt. „Maar als een
duif met cortisonen bevattende
druppels wordt bewerkt omdat het
dier ziek is, moet het niet aan wed-
stijden deelnemen. Gert-Jan Theu-
nisse gebruikt ook geen efedrine
voor een wedstrijd."
DeKerkraadse dierenarts T.

Ramakers vindt datdoping moet
kunnen. Hij schat datbij belang-
rijke vluchten dehelft van de dui-
ven echt gedrogeerd is. Een kleine
veertig procent zou zijnbehandeld
met minder ernstigepreparaten.

Maar omdat hij ervan overtuigd is
dat de overgrote meerderheid
slechts incidenteel echtedoping
toepast, kan hij daarmee leven.Hij
is best bereidom de duif van een
melker hooguit tweemaal per jaar
te drogeren. Onder echtedoping
verstaat hij: diverse cortisonpro-
dukten, anti-bioticaals streptony-
cine en tylosine, vitamine 812, dat
in depaardensport verboden is, en
anabolica als testosteron en lauro-
bilin.Dat het gebruik van deze
middelen concurrentievervalsend
werkt, vindt hij geen probleem.
Minder te spreken is hij over het
sterke cortison-derivaat triancyn-
colon dat in België hier en daar
verkrijgbaar is en dat de levens-
duurvan een duif beperkt tot een
jaar. „In de duivensport heerst
veel geheimzinnigheid," zegt Ra-
makers. „Acht van detien middel-
tjes diedaar verkocht worden, heb
ik ook in de kast staan."Een zwar-

te lijst noemt hij 'onzinnig' omdat
er altijd nieuwe middelengevon-
den zullen worden.

Jan Cobben,baas van Phoenix,
vindt deplannen van de NPO
voorbarig. „Door al die publiciteit
worden de besten meteen verdacht
gemaakt. Die zullen dus wel do-
ping gebruiken. Ach, die druppels.
Dat is niks nieuws, dieworden al
zeker vijf jaar gebruikt. Is dat do-
ping? Ik voer mijn duivenminstens
25 verschillende vitamines. Is dat
soms ook doping?"

Gerard Kokkeler, voorzitter van
deLimburgse bond, vraagt zich af
hoe en wie de controles moet uit-
voeren. Wie dat allemaalgaat be-
talen en wat dat gaat kosten. Hij
vindt het goed dat de duivenop
doping onderzochtworden, want
er worden middeltjes gebruikt.

Maarwerken die ook? Of is dat pu-
re psychologie? Of zit hier de han-
del weer achter?

„Ik weet dat veel melkers de grens
over gaan, maar dat interesseert
mij niks, het is niet mijn zaak. Dat

..Sommige duivenkun jemaar be-«a- meegeven met het klein che-"»sch afval," zegt een dierenartsjnbeleen. „Zoveel rotzooi is daar«gegaan. Op deze manier gaat de«avensport kapot. Voor sommigen£ net puur een centen-kwestie,«et is een heerlijke sport, maarzo-"fa het om geld gaatj is de mens
«ets menselijks meer vreemd. Inapan knjgen winnaars een palm-LdK. Misschien is dat iets?"
-.Mijn eigen duiven durf ik gerusteten.Die van anderen niet, daarauen oyer tien jaarnog je haren
«i uit, zegt een duivenmelkerUlt Landgraaf.

J«»Duitse dierenarts: „Ik moet
wJ,met dle druppels beginnen
tlaa D^derS gaan miJnklanten«aar België."

fikter^nmiddeitjesge-
Cpr.l , geeft devoorzitter van dep^n.l,rale Limburgse Bond vanustduivenhouders toe. „MaarP^erk?ofü,datpure

êi)lhet winnen van een vlucht< Kwestie van geld was, danzou°i Hendriks toch altijd eerste
Jn. zegt een Heerlense melker.

Jo^idingvoor alle aandacht
de ~ oping ln de duivensport is
tv,,?Cente actie van het Rijksinsti-uut voor Ontleding in Gent. Deverzoekers daar analyseerden
sJ:an|s vijftien manden met
tien tUWen op sporen §luc°cor-
itiA~ rmde> zeg maar cortisonen,
over °nU,asting Het
de h, " e sterkste geruchtenin
blew nwereld:biJna allevoêelstJ^1 gedrogeerd. „Voor zeven
ven ? Was deuitslaS Positief, ze-2eerandere manden vertoondenw verdachte waarden," licht on-
VtoH erD- Courtheyn, hoofd.Dat afdeling hormonen, toe.
om 2IS schrikbarend en schreeuwtvin maatregelen."

De vraag is natuurlijk of Neder-
landseduivenliefhebbers net zo
snel naar dergelijke produkten
grijpen als de Belgen dat schijnen
te doen. In iedergeval is directeur
H.Ouderdorp van de Nederlandse
Postduivenliefhebbers Organisatie
al bij Courtheyn verhaal gaan ha-
len. Hij is er inmiddelsvan over-
tuigd dat de controlemogelijkhe-
den nauwkeurig zijn en dat ook in
Nederlandzo snelmogelijk begon-
nen moet worden met dopingcon-
troles bij grote wedstrijden.
Maar zolanger geen lijst bestaat
met verboden produkten, is alles
toegestaan. „Doping bestaat daar-
om niet," zegt een melker uit Beek.
En jekunt er rijk mee worden. Een
beetje duif kost tussen de vijf- en
vijftienduizend gulden, prijzen
voor toppers lopen in de tonnen.
Ouderdorp wil niet schatten hoe-
veel Nederlandse duivenmelkers
hun gevederde vrienden drogeren.
Dierenarts J. Wiertz uit Geleen
wel: hij schat dat liefst tachtig
procent van deLimburgse melkers
druppelt.
Deze oogdruppels, diecortisonen
kunnen bevatten, zijn eigenlijk
nogal onschuldig. Ze zijn bedoeld
als ontstekingsremmers voor jonge
duiven. Maar het spul werkt, mits
enkele malenper week(mis)
bruikt, ook remmend op derui bij
jongeduivenenruiende duiven
vliegen minderhard.

De beste manier om de pleuris in je
duivenhok te laten uitbreken is,
volgens Wiertz, jeduiven droge-
ren. „De dierenverliezen daardoor
hun weerstand, worden dus gevoe-
liger voor ziekten. Duivenmelkers
die consequent druppelen, meer-
derekeren per week, kunnen hun
duivenna een jaaropruimen.
Sommigen zitten daar ook niet
mee: dietrekken hun duiven na
een jaargewoon dekop uit. Die
druppels halen ze inBelgië of
Duitsland."
Wiertz: „Ik leuter te veel volgens

De geit als symbool
van een nieuwe start

|n sommige delen vanUost-Europa was demelkgeit tientallen jarengeleden het symbool vanac armoede. En vanarmoede wilden de
c°mmunisten nietsWeten. Na de
lneenstorting van hetcommunisme verkeert
£en groot deel van debevolking nog steeds inerDarmelijke
omstandigheden.uaarom wordt demelkgeit opnieuw
§emtroduceerd. Maarültmaal moet de geit
gezien worden als eennieuwe start in een

toekomst. VanuitRoermond wordt eensoort 'foster-parentsplan'
°0r geiten opgezet voor

£e regio Koszalin in
Noordwest Polen.

Wie de Poolse stadKoszalin op een namiddag binnenrijdt, ziet
overal huizen, leuke huizen, in aanbouw. Alleen de bouwvak-kers zoekt men tevergeefs. Ze zijn er ook niet. Na de ineenstor-
ting van het communisme ontstond hier een ware euforie. Alles
zou beter gaan. Maar deopdrachtgevers konden de gierende in-flatie niet bijhoudenen halverwege debouw was het geld op.
Nu zijn deonafgebouwde woningen monumenten van een ver-
dwenen optimisme.

Polen is deweg kwijt. Hoe het verdermoet? Niemand die daar
een pasklaar antwoord op weet. Ook het Westen heeft geen en-kel idee hoe de economieën van het oostblok op het juiste spoorgezetkunnen worden. Dat laatste verbaast de Polen. Niet al-leen voor hen is het allemaal te snel gegaan, ookvoor ons aandeze kant van het voormalige ijzeren gordijn. Het gebied, vroe-ger de agrarischevoorraadkamer van de Sovjet-Unie, is zijnenige klant kwijt. Op het platteland staan de wielen stil.
Emeritus-bisschop Ignacy Jez maakt zich grote zorgen over de
circa een miljoen inwonersvan zijn diocees. Bijna veertig pro-
cent van debevolking is werkloos. De uitkeringen zijn schamel,waardoor een groot deel van de mensen in deregio Koszalin is 'aangewezen op liefdadigheid. „Het hele sociale draagvlak isverdwenen met de val van het communisme. De weinige fabrie-ken die er waren, zijn dicht.De staatsboerderijen opgeheven.De meesten zien geen uitweg meer."
„We moeten de mensen leren datze zelf de handen uit de mou-
wen moeten steken. De tijd dat de partij voor hun dacht en alles
voor hunregelde is voorgoed voorbij. Het communisme was een
verderfelijk regime, dat de mensen geestelijk heeft verminkt.
En datbemoeilijkt de wederopbouw van het land," aldus de
83-jarigebisschop.

„In Koszalin en omgeving kun je spreken van een totaleverar-
ming van de bevolking. En dat deed me denken aan mijn jeugd.
Arme mensen hadden toen een geit.Die zorgde voor melk en
kaas. Maar er waren toen enorme socialeverschillen, en het be-
zitten van een geit werkte stigmatiserend. Toen het communis-
me vat kreeg op de samenleving, verdween de geit. Want dat
was immers het symbool van een onderdrukteklasse."
„Nu bijna iedereen in zeer erbarmelijke omstandigheden ver-
keert, is de herintroductie van de (melk)geit meer danzinvol.
Het beest kan niet alleenzorgen voor een basis-voedselpakket,
maar geeft de mensen tevens de kans de handen uit demouwen
te steken. En wanneer ze resultaten zien, zien zij wellichtook
weer dezin des levens."

De streek, zegt debisschop, wordt ook wel het 'armenhuis' van
Polen genoemd. „Een titel waar jeniet trots op hoeft te zijn.
Daarom is hulp van buitenaf welkom, maar dan wel de juiste

hulp. Geen protserige voedselpaketten metKerstmis, maar
hulp die leidt tot initiatieven door de bevolking zelf. En zo
werd het idee geboren om melkgeiten onder de inwoners uit te
zetten."
September vorig jaarwerd het idee voorgelegdaan eenRoer-
mondse delegatie die op bezoek was in Koszalin. De contacten
tussen beide steden bestaanal sinds enkele jaren.De Roermond-enaren waren meteen enthousiast en beloofden 225 geiten en
bokken voor het project.

De inmiddels opgerichte 'Remunjse Geitesossjeteit' was nauwe-
lijks met de fondswerving begonnen, of het Maaswater nam
bezit van het Limburgse land. Daarop besloot men om de actie
even te onderbreken. Een anderpunt was dat er te weinig stam-
boekgeiten tekrijgen waren. Daarom besloot men om eerst een
partij van 105 stuksnaar de Poolse stad te brengen.

Veel tijd ging verloren met het regelen van transport en het af-
handelen van formaliteiten. Veel instanties, ook de ambassade,
werden daarbij ingeschakeld. Maar toen het transport vorige
week vrijdag aan de grensovergang Stettin arriveerde, bleek
van een 'vrije overtocht' geen sprake. 'Aan de grens wordt
iedereen een bedelaar', luidt een oud Pools spreekwoord. Het
konvooi stondruim tien uur vast. Dank zij twee medewerkers
van het bisdom kon men uiteindelijk de grens zonder betaling
van invoerrechtenpasseren.
Zaterdagochtend werden de geiten en de bokken symbolisch
overgedragen aan bisschop Jez en deadjunct-directeur van Ca-
ritas Diecezji, Pawel Brostowicz. De geitenen de bokken wor-
den ondergebrachtin een bisschoppelijke boerderij. De nako-
melingen, de melkgeiten,worden straks verdeeld onder de
bevolking.

De bisschoppelijke boerderij houdt het stamboek van de dieren
bij. Het is de bedoeling dat de nieuwe eigenarenvan de jonge
geiten straks met enige regelmaat brieven schrijven naar de
sponsors in Roermond en omgeving.
Binnen afzienbare tijd verwacht men al een klein melkover-
schot. Daarom denktmen in Roermond en Koszalin al hardop
over na over hoe het best een melkfabriekje kan worden opge-
zet en een ophaaldienst geregeld kan worden. In de toekomst
wil men ook een kaasmakerij bouwen.Daarvoor zal dehulp
van de LLTB worden ingeroepen.

Maareerst gaat de 'Geitesossjeteit' op zoek naar nieuwe spon-
sors om de overige 125 dieren tekunnen aankopen. Ook die
worden dannaar Polen gebracht.
Geiten moeten moeten dienenals vliegwiel voor de plattelands-
economie van deKoszalin. De geit als symbool van een nieuwe
start.

door

PAUL
POELL

" De Roermondse geiten en bokken wachten tot ze toegelaten worden inhun nieuwe vaderland.

" De geiten staan op stal, de papieren worden getekend. Vlnr. adjunct-
directeur van de Caritas Diecezji, deken Pawel Brostowicz, emeritus-bis-
schop Ignacy Jez en voorzitter van de 'sossejteit' Thom Hoofwijk.

Sommige duiven zijn klein chemisch afval
door

EMILE
HOLLMAN

S?n i^T_freld kan negatieve publiciteit missen als kies-enl *n n£fnaantallen van de duivenbonden lopen terugm.i7,? J. ° leden die overblijven zijn, net als hun zevenau.e-en duiven, herkenbaar aan hun grijze slapen. Dus is
nL. „mm° °m over doping in hun sport te praten bepaald
de JT °+°i n enkelinë meent dat het journalisten zijn die
d«n Jij pot maken door over doping te schrijven, eerderdn oe duivenmafia die schaamteloos alle mogelijke troepuitprobeert om haar duiven sneller te laten vliegen.
artcf ümvensport bestaan geen verboden middelen, maarisen weten dat het welzijn van de duiven in het geding, wanneer die overvloedig worden behandeld met corti-

1 »m ■». *■:. "" . , " Ë
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Amsterdams instituut koestert alles 'wat van het volk is'

Dialecten in dekluis Berns: „Dit jaar heeft iemand bij
ons een studieafgerond naar de
wijze waarop inLimburg carnaval
werd, en wordt, gevierd. Een deel
van haar onderzoek bestonduit
echt veldwerk. Daartoe heeft ze
carnavalmeegemaakt in Simpel-
veld en in Roermond. Begin vol-
gend jaarhoopt ze op haar onder-
zoek tepromoveren."

Via een deeltijd-aanstelling heeft
het Instituut in depersoon van Ate
Doornbosch veel studie gemaakt,
en doet ze datnog steeds, van
volksliedjes. Overal in den lande
opgenomen liedjes zijn, en worden,
verwerkt inpublieksuitgaven on-
der de titel 'Onder de GroeneLin-
de.Verhalende liederenuit de
mondelingeoverlevering. Momen-
teel is iemand bezig met een studie
naar het gebruik van dialect in de
Nederlandsepopmuziek.

Op het instituut datmet zijn vijf-
tig medewerkers en de grote hoe-
veelheidboeken en tijdschriften
uit zijn 'keizerlijke' jasbegint te
groeien, is ookeen aparte afdeling
voor alles wat met namen te ma-
ken heeft. Berns: „Binnenkort zal
een groot onderzoekvan start gaan
naar de herkomst en betekenisvan
familienamen. Welke namen er in
Nederlandvoorkomen, weten we
uit devolkstelling van 1947."

Plaatsnamen
Dozen vol volkstelling-briefjes
'staan veilig in de kelder opgesla-
gen. Een groot aantal familie-
naam-gegevens zijn al in compu-
terbestanden opgeslagen. Via
enkele toetsaanslagen van een me-
dewerker kom ik te weten dat er in
1947 107 Hellema's in Nederland
woonden, de meesten buiten Fries-
land. Daarnaast, zegt Berns, wil-
len we ookeen start maken met
een revisie van de Atlas van
plaatsnamen. „De laatste dateert
van 1924."

Naast medewerkingaan het radio-
programma 'Wie weet waar
Willem Bever woont' doethetP.J.
Meertens-Instituut verder vrijwel
niets aan directe publieksvoorlich-
ting. „Ons instituut, al vanaf 1930
onderdeel van deKNAW, is vrij-
wel geheel gericht opfundamen-
teel-wetenschappelijk onderzoek.''
De resultaten daarvan worden
neergelegd in een groot aantalpu-
blikaties, en die zijn voor iedereen
te koop.
Berns: „Wie werkelijk geïnteres-
seerd is in een bepaald onderwerp
op het terrein van de dialecten, de
volkskunde of de naamkunde en
daar onderzoeknaar wil doen, is
op deKeizersgracht echteraltijd
welkom."

De Koninklijke
Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
(KNAW) is bijna
tweehonderd jaar
geleden, in 1808,
opgericht bij decreet van
Lodewijk Napoleon. Wat
doet deze
eerbiedwaardige
Akademie allemaal?
Zij fungeert als een
extern adviesorgaan van
deregering, beoordeelt
dekwaliteit van
wetenschappelijk
onderzoek, is een
ontmoetingsplaats voor
mensen uit de
wetenschap en is tevens
een koepelorganisatie
voor twintig instituten
diefundamenteel-
wetenschappeli jk
onderzoek verrichten. De
meeste van deze
instituten leiden een voor
velen onbekend bestaan.
Een van de leukste
KNAW-instituten ishet
P.J. Meertens-Instituut
voor Dialectologie,
Volkskunde en
Naamkunde.

DOOR HENK HELLEMA

Motoren die op de
boekenplank passen,
schepen in debadkamer
en formulewagens in de
salon, de lust tot het
bouwen van
schaalmodellen was nog
nooit zo groot. Vaders
gooienzich op het
nabouwen van eigen
motoren, opa's
verlustigen zich aan
teloor geganezeilschepen
en de jeugdwil vooral
modellen uit de Tweede
Wereldoorlog en Formule
1-races nabouwen.
Pubers en jong
volwassenen ontdekken
de wereld van film en
comics. Batman en 'zijn'
Joker, maar ook
'spiderman', worden
naadloos ineen gelijmd
omvervolgens middels
uren experimenteren uit
deverf te komen.

DOOR DESIRÉEVAN OOYIK

De trappen afdalend naar de kel-
dervanKeizersgracht 569-571 in
Amsterdam bevinden zich achter
kluisdeuren van toch gauw een
halvemeter dik(„wilt u even voe-
len hoezwaar ze zijn") zon twee-
duizendgeluidsbanden, een grote
collectiehandschriften en dozen
vol ingevulde vragenlijsten. Ook
denog steeds aanwezige loke-
truimte op de begane grond maakt
duidelijk dathet P.J. Meertens-
Instituut in een voormalig bankge-
bouw is gehuisvest. Wat in het wat
vervelozepand metzijnvele gan-
getjes wordt uitgevoerd,heeft ech-
ter niets met geld te maken.

„Ons instituut houdt zich bezig
met onderzoek op het gebied van
dialecten, volkskunde en naam-
kunde," zegt adjunct-directeur dr.
J.Berns. „Gegevens uit alle delen
van Nederland en Vlaanderen
worden hier verzameld en weten-
schappelijk verwerkt."

De geschiedenis van het instituut
gaat terug tot 1930. „Ook toen al
bestond onderwetenschappelijke

onderzoekers, en trouwens niet al-
leen onder hen, de angst dat door
deverdergaande vervoersmoge-
lijkhedendialectenen streekge-
bondenvolksgebruikenzouden
verdwijnen. Het is met name dr.
P.J. Meertens geweest diezich in
die jarenheeft ingezet voor het tot
standkomen van een landelijkin-
stituut. Aanvankelijk alleen voor
de studie van dialecten, laterkwa-
men er ook de afdelingen volks-
kunde en naamkunde bij." Een
van Meertens' eerste activiteiten
bestond uit het opzetten van een
landelijk netwerk vanregionale
informanten. Via oproepen in de
regionale pers meldden zich zon
drieduizend mensen diemedewer-
king aan onderzoek wilden verle-
nen.

Berns: „Een dergelijknetwerk van
informanten, of correspondenten,
bestaat nog steeds. Ik schathun
aantal op zon duizendmensen van
wie meer dan dehelft echt actief
is." Minimaal eenmaalper jaar
krijgen deze correspondenten een
vragenlijst uitAmsterdam opge-
stuurd. „De ingevuldevragenlij-
sten vormen eenzeer belangrijke
bron voor ons onderzoek."Op deze
manierkan bijvoorbeeld meer in-
zicht worden verkregen in het re-
gionalegebruikvan bepaalde
woorden in het Nederlandse taal-
gebied.

„Een enkelvoorbeeld. Nog on-
langs is gevraagd naar verschillen-
de woorden voor wc. Gemak, een
verkorte vorm van geheim of hei-

meiijk gemak, blijkt een echtBra-
bants woord te zijn, metzijn
dichtste verspreiding in het
Vlaamse deel. Het Vlaams kent
daarnaast ook het woordkoer -
van hetFranse cour of (binnen)
plaats. De aanduiding 'nummer
honderd', naar alle waarschijnlijk-
heid afkomstig uit de wereldvan
de horeca, kent een heel plaatselij-
ke verspreiding in vooral de pro-
vincies Zeeland, Noord-Holland,
Utrecht en Gelderland. En zo zijn
er nog wel meer woorden voor wc
als plee, secreet en huisje."

„We leggen de verspreiding van
diewoordenvast in zogenoemde
taalkaarten." Andere dialect-stu-
dies hebben ondermeerbetrekking
(gehad) op namen van planten en

dieren, op de taal van Nederlan-
ders die in de vorige eeuw naar de
Verenigde Staten zijn geëmi-
greerd, op eetgerei (bord werd in
hetoosten teller, in Noord-Bra-
bant teiloorof teljoor en in Lim-
brug teljer, tejjer of teldjer) en op
voetbaltermen. Het Engelse penal-
ty werd in ons land al snel pienan-
tie, of pendeltje in Groningen en
penaltsje in hetFries."

Naast het onderzoekvan dialecten
houdthet P.J. Meertens Instituut
zich ook bezig met volkskunde,
met de 'cultuur van de gewone
man en vrouw. Via doornotaris-
sen opgestelde inboedelinventaris-
sen wordt gekeken naar verander-
ingen in de 'spullen' van de men-
sen thuis, worden studies gemaakt

'Verslaafd aan de realiteit' wers hebben een perfectionistische
tic," laat de eigenaar van het Ut-
rechtse hobbyhuisKuipers weten.
De winkel is een van deweinige
verkooppunten van nevenattribu-
ten die te maken hebbenmet on-
dermeer de Tweede Wereldoorlog.
„Hele diorama's worden gemaakt
naar aanleiding van foto's in spe-
ciale boeken. Daarbij worden half
afgebrande boerderijen nage-
bouwd, replica's van soldatenge-
kocht en allerlei losse attributen
alsveldflessen en ransels tot aan
exacte replica's van Montgomery
zelf. Fanaten schilderenvervol-
gens de soldaten per haarna, ver-
gelijken fotomateriaal en houden
hier tussen dewinkelschappen he-
le discussies over de beste metho-
dieken om het gebouwde materiaal
een ouduiterlijk te geven. Sigare-
nas en toiletpapier iijken daarbij
favoriet."

Niet alleen oorlog, maar ookra-
diografische modelbouw brengt
harten in beroering. Wedstrijden
tot inEuropees verband toe wor-
den gevlogen op echte vliegvelden.
Zoals overigens ookraces worden
verreden met in elkaargezette kits
voorzien van afstandsbediening.
Opvallend bij zowel auto's, boten,
motoren en vliegtuigen is dat de
passie voor dereplica's een zaak is
voor echtparen. Man en vrouw
peuteren dekleinste onderdelen op
hun plaats en verven ze vervolgens
in kleur. Sociaal wordt het leven
vervolgens verrijkt door de con-
tacten met anderefanatische hob-
byisten.

De kampioe
De Surinaamse damkampl

heeft het uiterlijk va»
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kerel, die nors en afwezii
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te betrappen. Dat is tegelijk'
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Na veel geschraap kwamen
centen kort voor vertrek op w\
Niet genoeg, weliswaar, maar

kon tenminste het vliegtuig l
Burleson werd eerst nog door)

ministerontvangen, -h
samenleving heeft zich zom
gemaakt," zei debewindsrfl

plechtig. Om hem een hart otfl
deriem te steken,verzekerde]

„dat iedereenu steunt."»]
iedereenziet graag datu onze zaj
in het buitenlandbehartigt." GA

zei weinig, omdat hij met A
gedachten alweer achter 1

denkbeeldige dambordzat. Mj
ook zag je hem denken: „Wat r*

'ónze zaak behartigen. Het isfl*
zaak en van niemand andef
Tijdens het afscheid lachte

minister. Guno niet, want erv
niets te lacbl

Suriname zorgt slechtvoon
sporters. Anthony Nest}'?'

legendaris^J
vlinderslagkampioen, voelt A

ook al in de steek gelaten. Na '
behalenvan een Olympis*-;

gouden medaillewas hem van aM
beloofd. Maar de gulle gebatf

van deregering ble".
inhoudsloos. Er is een sportf

naar hem genoemd en *
vliegtuig datneerstortte. %

naam werd gescandeerd, Surinaj
barstte van trots. De eerste gou<>

zwarte zwemmer uit'
geschiedenis - een bet?

ambassadeurkon het land 2'
nietwensen. Maar geld

faciliteiten heeft de sportte
nooit gezien.Veel beloven, wei'

do*
Guno belooft niets. Hij damt.0
helaas, ondanks zijn nieuwekle^zal hij geen wereldkampi";

word*

„De realiteit wordt het meest na-
gebouwd," weet verkoopleider J.P..
Vertogen van importeur in schaal-
bouw Reyne & Zn bv. „Motoren en
formule 1-wagens zijn op ditmo-
ment razend populair. Trends
worden ook gezet door.films. Een
sector waar modelbouw bij pro-
duktie al een belangrijkerol
speelt. Zo werden bij defilm 'Een
brug tever' voor tanks en vliegtui-
gen truckage-opnamen van
schaalbouwmodellengebruikt."
Mini's van oorlogstuiguit '40-45
worden overigens het meest ver-
kocht.

Veel door jongeknullen dienet
met de hobby beginnen. Daarnaast

Naast dieecht fanatieke bouwers
is er een toenemende groep inci-
dentele hobbyisten. Vooraljeugd
tussen twaalf en twintig heeft dit
jaarbelangstelling voor de model-
bouw, in het bijzondervoor moto-
ren en Formule 1-races. Daarnaast
wil elke motoreigenaar wel een
keer aan de slag om zijn eigen trots
in miniformaat op de kast te pronk
te zetten. Fanatici nemen in aantal
gestaag toe, maar de verkoop van
eenvoudiger dozen zal vooral toe-
nemen door de amateurs onder de
hobbyisten.

Gestaag

zijn er ook verzamelaars diehet
hele wagenpark van bijvoorbeeld
de slag bij Normandië verzamelen
en vervolgens daadwerkelijk na-
spelen, bij voorkeur op het desbe-
treffende strand."
„Ruim twintigduizend man bouwt
aan Formule 1 op schaal," geeft
Pierre Norden aan, eigenaar van
de voor Europa unieke, deze
maand in Amsterdam geopende
winkel 'Formule 1 World'. Model-
len zijn er te koop van 1 op 72 tot

een schaal van 1 op 2.5. „In Neder-
landzijn zeker twintig schaalbou-
wers, helemaal gek van Formule 1,
diehun hele ziel, zaligheid en ka-
pitaal inhun hobby steken," aldus
Norden. „Deze mensen hebbenelk
een loods gehuurd om echte en
schaalmodellen te bouwen en neer
te zetten."
Ook Norden zelf isfanaat. De
combinatievan formule 1 en mo-
delbouwraakte bij hem zon ge-
voelige snaar dathij zijn beroep

alsklassiek pianist ervoor aan de
wilgen hing.

„Het is moeilijk te begrijpen maar
in tijden van oorlogworden de
meeste tanks en gevechtsvliegtui-
gen verkocht. Nu de herdenking
van de Slag om Arnhem pas hevig
in debelangstellingheeft gestaan,
vliegen de oude schaalmodellen
van deplanken," aldus JanPot,
verkoper van ondermeer het Ja-
panse merk Tamiya, dat derepli-

ca's leverde voor 'Een brug te ver.
„Kleinereplica's, schaal 1 op 72,
worden het meest aangeschaft.

Dat is in een kamer nogte plaat-
sen. Bij grotere modellen zou een
fanatieke bouwer metzijn model-
len geenkant meer opkunnen."

Tic
„Veelverzamelaars annex bou-
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# Dialect en carnaval, onlosmakelijk met elkaarverbonden. Archieffoto: peter roozen

# Raceauto's en motoren lopen dit jaarom het hardst. Foto: GPD

van 'centsprentjes' dievroeger op
de kermis tekoop waren, en van de
vorm en inhoudvan (rooms-katho-
lieke) bidprentjes.

Carnaval

vrijuit



WinnieSorgdrager, een andere
ministervan justitie

nfr-Winnie Sorgdrager (46), minister van justitie, gaat
)plc"niet te buiten aan een moralistische verhandeling over
T*f en zondebesef. Ook in dit opzicht is haar aantreden
jfhet departement een breuk met hetverleden.

I<£ de 65e minister van justitie sindsR.W. Tadema in
jji'»Bvan dekoning de opdrachtkreeg het drinkende en
lichtende gepeupel met stevige wetten af te schrikken.
lß'en Negante minister ditkeer. Maar ook onconventioneel
t,n sociaal-bewogen. Binnen haar partij D66 geldt
;t'orgdrager als links-liberaal. Links, omdat zebeseft 'dat
*el mensen geenkans hebben zich te ontplooien', en
Deraal 'omdat ik mij verzet tegen het voortdurend voelen
fn de drukkenderegelgeving van de staat. De

officier van justitie in Almelo ('79-'B6), moeder
tll driekinderen, is de eerste vrouwelijke minister van
I stitie zoals ze ook de eerste vrouwelijke
J^cureur-generaalwas, inArnhem en later in Den Haag.
[Pteeds de eerste zijn is niet leuk. Bovendien, jekunt diep
Mlen. Er zal ongetwijfeld een keer iets misgaan.", erwacht van haar geen streefcijfersvoor het verminderen,an decriminaliteit. „Het belangrijkste is dat de mensen
fan het eind van mijn ambtstermijn zeggen: Wij hebben
''^rouwen in justitie."

in Spl\^aagse shoarmazaak stierf
&vn? ember 1992 een man aan de
■«en gen van 45 steek- en snijste-

Q!railr Uwebik en vooral bloedigma, dat velen diep schokte.

IW looPt de dader, een jonge
slacherdammer - evenals hetntoffer van Turkse afkomst -

DOOR GERARD SMINK
w*le Zorgdrager is één met de

"^praktijk en zo zal het Mij-
lat

, §end jaarwil ze 'eens mee-Ken' hoe het is om in de gevan-
'opgesloten tezijn. Vrijwillig
deminister van justitietwee, sen achter slot en grendel.Dat

' "°g nooitvertoond. Wat wil ze
wijzen? Dat het geen lolletje is
janviermuren?
5Wil niets bewijzen. Ik ben bc-.. wd, zoals anderenzeggen, of
0e^erdaad datbenauwende ge-
ien* JS* dat je jevrijheidkwijt
:onrt de deurdicht Niets biJ""aers verder. Er komen geen tv-
J?era'saantepasofzo."_ i,°t 1985 was ze lid van deWD

Toen bedankte ze
o_eir> arenlang was ze partij-. s- Deze zomer werd ze plotse-J§lidvanD66.

' en ik begin dit jaarals procu-
v r~generaal in Den Haag kwam
■iel. " reaüseerde ik me datpoli-
jj, cii justitieveel nauwer met
iartfr Verweven ziJn dan ik altijd
'On r}^ deed a*bet een en ander
u r D66 envond hettijd worden, oln te zetten in een lidmaat-L c«ap.»

ijor?erde vakantie in een Frans
list 6 *oen ze vernam dat ze mi-
L ,erkon worden. „Tot dietijd
L^ * niet beter dan datWolf-sPerger naar justitiezou gaan."
het 6 -^r §eledenn°g maar zei ze
|t6l. lnisterschap niet te ambië-
Be v Zag op teSen net langduri-
tk. er Saderen.Waarom is ze an-
j/s gaan denken?

sluittg 24uur deüid om een be~
vPo, ;e nemen.Dan kun jenietJ^denken."ijJJ 8 het ijdelheid?
Lj.fteb een heel slechteeigen-
genaP Jkkan niet goed'nee' zeg-
een'i Voe*me nu °°k een beetle
pist erteur uit hetopenbaar mi-
'tW.^e' zat nog maar kort in11 Haag."

steld. Waarom heeft u niet onmid-
dellijk tegen het kabinet gezegd
dat de afspraken in het regeerak-
koord moeten worden gewijzigd?
„Ik ben niet de enige minister die
te weiniggeld heeft.Bovendien,
justitie isal vaak ontzienbij be-
zuinigingen. Als het echt spaak
loopt, als dewerkvoorraden on-
aanvaardbaarhoog oplopen, als de
rechtbanken niet meer in staat zijn
nog efficiënter te werken, als we
werkelijk niet meer weten waar we
met de gedetineerden naartoe
moeten, danzal ik dit het kabinet
voorleggen."- Ook de TweedeKamer betwij-
felt ofu voldoende geld heeft voor
de gevangenissen en derechterlij-
ke macht.
„Ja, en toch keurt deKamer mijn
begroting goed."
- Toen uprocureur-generaal was,
zei u: hetkabinet moet maar eens
kiezen tussen een gevangenisen
een carpool-strook. Dat is tenmin-
ste duidelijke taal.
„Ik heb het toen met opzet zo dui-
delijk gesteld. Jekiest voor rechts-
handhaving of niet! Natuurlijk ligt
dewerkelijkheid genuanceerder
als je deel uitmaakt van derege-
ring en jebovendien als minister
van justitieverantwoordelijk bent
voor méér danalleen de strafrech-
telijke keten. Méér geld voor justi-
tiebetekent minder geldvoor de
andere departementen."
- Dat is uw zorg niet.
„Toch wel. Ik sta primair voor jus-
titie, maar ik ben er ook voor het
geheel. De regering is één en soli-
dair."- Maar als het misgaat met justitie
moet u zich verantwoorden en nie-
mand anders.
„Als het moet, zal ik een onder-
werp in de ministerraad aan de
orde stellen. Als het móet.En dan
zijn we samen verantwoordelijk
voor een oplossing van het pro-
bleem. Als het kabinet danzegt,
zoek het maar uit, kan ik altijd nog
zien of ik ditvoor mijnverant-

woordingwil nemen."- De Centrale Recherche Informa-
tiedienst(CRI) spreekt over een
ernstige toename van geweldsde-
licten.Er ontstaanbovendien
steeds meer maffia-achtige organi-
saties.Er wordt ingebroken bij
justitie-ambtenaren.Er zijn ont-
snappingen uit de gevangenis.
Bendes infiltreren in geledingen
van depolitiek en de economie.
Tamelijkverontrustend allemaal.
„De wereld zal moeten leren leven
met dezeproblemen, maar de pro-
blemen moeten wel zo klein moge-
lijk gehoudenworden. De toename
van geweldsdelicten, diemoeten
we afremmen. Maar politie en jus-
titie lossen dit niet alléén op. Ik
wil ook de maatschappelijke orga-
nisatieshierbij betrekken. Zoals in
Amsterdam. Daar werken gemeen-
te, justitie,politie en de Jellinek-
kliniek aleen hele tijd samen aan
het straatjunken-beleid.Met posi-
tieve resultaten."

- Volgens het Sociaal Cultureel
Planbureauvindt 43 procent van
alle Nederlanders dat dedoodstraf
voor bepaalde misdaden heringe-
voerd zou moeten worden.
„Van mijn handzal nooiteen
wetsontwerp verschijnen dat leidt
tot herinvoering van de doodstraf.
De doodstraf is inhumaan, in strijd
met de menselijkewaardigheid,
zowel voor degenen diehaar toe-
passen, als voor degenen diehaar
ondergaan."
„Er gebeuren afschuwelijke din-
gen. Dat zie ik ook wel. Een lust-
moordenaar dieeen klein meisje
doodt... Ik begrijp de mensen die
niets lieverzien dan datzon man
hangt. Jazeker.Als een van mijn
kinderen ietszou overkomen, zou
ik de dader met mijn eigen handen
ietskunnen aandoen.Daarom is
het maar goed dat de staat ertus-
sen zit en dat derechter objectief,
onafhankelijk zijn straf bepaalt."
Het vorige kabinet wilde dekroon-
getuige introducerenin het straf-

proces. Een verdachte krijgt straf-
vermindering en bescherming als
hij informatie geeft over zijnvoor-
malige handlangers. Sorgdrager
'twijfelt' of dezeregeling die door
Hirsch Ballin is ontwikkeld een
oplossingbiedt.
Verder wil ze het wetsontwerp
voor het gebruikvan richtmicro-
foons wijzigen. Sorgdrager pleit
voor 'meer controlemogelijkhe-
den.De 'inkijkoperaties', waarbij
de politie inbreekt in het huis van
een verdachte om te weten wat
zijnvolgende stap zal zijn, keurt
ze af.
„Daarmee maak je als overheid
vuile handen. Je moet niet elke
prijsbetalen voor criminaliteitsbe-
strijding.Inkijkoperaties in lood-
sen en dergelijkekunnen inbe-
paalde gevallen geoorloofd zijn.
Dat is voor mij de uiterstegrens.
Ook de HogeRaad zit op dielijn."
Sorgdrager spreekt de verwach-
ting uit dathet tekort aan cellen
snel zal verdwijnen, hoewel haar
ambtenarenvoorspellen - bij on-
gewijzigd beleid- dat er na 1996
meer cellennodig zijn. Ze wil zo-
veel mogelijkvrijheidsstraffen
vervangen dooralternatieve sanc-
ties zoals taakstraffen en dagde-
tentie. Daartoe heeft ze zojuist de
commissieKorthals Altes geïnstal-
leerd. „In de vroege zomer hoop ik
resultaten te zien."- PvdA en D66 willende alterna-
tieve straf uitbreidentot delicten
waarop maximaal een jaarcelstraf
staat.Dan moet je heel wat op je
kerfstok hebben.
„Ik wil daaroverpraten, ook over
de andere voorstellen tot uitbrei-
ding van de sanctiemogelijkhe-
den."- Heeft u een concreet voorbeeld
van hoe het zou kunnen? Zal
iemandmetvoorkennis bij beurs-
handelin aandelen van zon nieu-
weregeling kunnen profiteren?
„Misschien zou het geschikter zijn
zo iemandin zijnportemonnee te
treffen."

- Accepteert u datbemiddelde
mensen buiten de gevangenisblij-
ven, als ze bereid zijn een bepaald
bedrag als boetedoening aan de
staat over te maken?
„Als wij dit systeem zouden invoe-
ren, ben ik voorstandervan een
naar draagkracht gedifferentieerd
boetebeleid."- Uw partij wil de softdrugs uit de
sfeer van het strafrecht halen. Is
ditonderdeel van uwtoekomstig
beleid?
„Waar het mij om gaat is dat er
een scheidingblijft, of weerkomt,
tussen de markt van hard- en soft-
drugs. Daarmee kan het drugspro-
bleem beheersbaar gehouden
worden."- Bent u bereid experimenten met
gratis heroïne toe te staan?
„Alleen als het gaat om projecten
gericht op hopeloos verslaafden en
dan nog alleenin zeer bijzondere
omstandigheden. Ik wil niet de in-
drukvestigen datwij heroïnever-
strekkenaan mensen, zodra zij een
problemen wordenvoor de open-
bare orde. Pertinent niet."

- Waarom ziet u niets in het idee
van grensgemeenten om hasjwin-
kels aan de grens te openen om zo
de overlast in debinnenstedente
beperken?
„Heel simpel. Dat zou een affiche-
rende werkinghebben ten opzich-
te van ons buurland. Zoiets van:
we gaan er nu reclame voor ma-
ken. Als erwerkelijk overlast is
van drugstoeristen zal in samen-
werking met naburige gemeenten
en gemeenten in het buurlandnaar
een oplossing moeten worden ge-
zocht."- Dat gaat gebeuren. Vijf grensge-
meenten willen gemeenschappelijk
beleid ontwikkelen en verslaafden
mogelijk dwingen deel te nemen
aan hulpverleningsprojecten.
„Prima, maar het isverstandig als
ze eerst met de officier van justitie
overleggen, bijvoorbeeld om steun
voor het plan te krijgen."

De Kamer verwacht dat zij het ac-
cent legt op de efficiency van het
justitie-apparaaten niet op het
aanmaken van weer een enorme
hoeveelheidnieuwe wetgeving.
Toen HirschBallin ministerwas,
moesten detoch al overbelaste
rechters op cursus om de stort-
vloed aan nieuweregelingen te
snappen. Ze hebbenzich daar
groen en geel aan geërgerd.
„Het was niet HirschBallin die
voor irritatie zorgde, maar de in-
gewikkeldheidvan nieuwe be-
leidsgebieden als milieuen de
implementatie van nieuwe EU-
richtlijnen in dewet. Ik kan me .
daar ietsbij voorstellen. Moet de
EU zich bezighoudenmet de leng-
te van eenbanaan, om maar eens
iets te noemen?"
„De rechters klagen over de juridi-
seringvan demaatschappij, de
bereidheidvan mensen om te pro-
cederenover van alles. Je kunt de
individueleburger zijnrecht niet
ontzeggen, maar ik zou graag zien
dater meervormen van eenvoudi-
ge bemiddelingkomen, alvorens
iemandnaar derechter stapt. Dat
kan bij alle geschillen tussen bur-
gers en overheid, bijvoorbeeld over
bestemmingsplannen, maar ookbij
geschillen over socialezekerheid,
en bij een aantal civielezaken."- U vond het altijd al overdreven
om te zeggen dat Justitieniet
functioneert. Het is toch evident
dat er veel misgaat? De vormfou-
ten? De heenzendingen? Justitieis
niet betrouwbaar.
„Justitie is niet perfect, maar we
moeten niet dramatiseren. Liefst
97 procent van alleafgehandelde
zaken eindigt in een schuldigver-
klaring. Als er een vormfout wordt
gemaakt, kan een verdachte niet in
voorlopige hechtenis blijven. De
strafkomt dan later wel, als hij
opnieuw wordt gedagvaard, en
uiteindelijk veroordeeld."
- Uw eigen ambtenaren vragen
meer geld om nietopnieuw voor
'onmogelijke taken' te worden ge-

Vrijspraak na 45 messteken
nu, twee jaarna dato, al weer vrij
rond.

De Hoge Raad tornde onlangs ook
niet aan het ontslagvan rechtsver-
volgingwegens noodweerexces,
dathethof in Den Haag eerder
had uitgesproken.

Als direct gevolg van diealgehele
vrijspraak kreeg de daderonlangs
van het gerechtshofinDen Haag
ook nog een schadevergoeding van
30.000 guldenvoor de ten onrechte
ondergane voorlopige hechtenis.
„Een absolute doorbraak in de be-
staande visie op noodweer en
noodweerexces," zegt deMaas-
trichtse strafpleiter mr. Th. Hidde-
ma, die de 21-jarige in allefasen
van de berechting met zoveel suc-
ces bijstond.

De casus is inmiddelsuitvoerig ge-
publiceerd in het Nederlands Ju-
ristenbladvan oktober (nummer
36) en datbetekent dat debeslis-
sing van de Hoge Raad in de toe-
komst vaker als voorbeeld (juris-
prudentie) zal dienen in andere
strafzaken.

Op noodweerof noodweerexces
wordt veelvuldig een beroep ge-

Daan doorverdachten (lees hun
raadslieden) diebetrokken raken
bij vecht-, steek- of schietpartijen.

Artikel 41 van het wetboekvan
strafrecht zegt over noodweer dat
niet strafbaar is, hij diekan aanto-
nen dathij zich moest verdedigen.
Om met succes een beroep tekun-
nen doen op noodweerexces is no-
dig dat de verdachte de grenzen
van de verdediging heeft over-
schreden omdat hij geestelijk zo
ondersteboven is geraakt door een
aanval van iemand anders.
In de Haagse casus werd de ex-
verdachte met een mes aangeval-
len.Hij verdedigde zich met suc-
ces, werd in de hand gesneden,
maarwist toch de aanvallerhet
mes te ontfutselen. Op datmoment
sloeg de aanvalleropnieuw toe en
greep de ex-verdachte bij de keel.

De gevolgen waren verschrikke-
lijk, of, zoals de psychiater later
vaststelde, het kwam tot een 'enor-
me agressieve ontladingbij de
gewonde en opnieuw aangevallen
man, diedaarop als een wilde in-
stak opzijn aanvaller.

Het openbaar ministerie bleef er
tot in hoogste instantieop hame-

ren dat de gewelddadige actie
niets te maken had met een hevige
gemoedsbeweging bij de jonge
Turk, maar dat hij van nature ge-
welddadig was en dat hij voor
minstens zes jaarmoest worden
opgesloten.

Hiddema: „Ik heb ermet succes op
gewezen dat juisthet enorme aan-
tal messteken de stellingonder-
steunt dat de man volledig uit zijn
dak is gegaan toen hij zijn hevig
bloedende hand zag en bijna werd
gewurgd in een heel enge ruimte.
Ik was weliswaar steeds zeker van
mijn zaak, maar ik ben toch blij
dat deHoge Raad dievisie heeft
geaccepteerd."

De komende jarenzullen leren in
hoeverre hetarrest zal doorwerken
bij de berechting van soortgelijke
gevallen met mensen die zich ver-
dedigen tegen onderdrukkers, aan-
vallers en aanranders. Mensen
soms, dieogenschijnlijk zo van-
zelfsprekend terugsloegen toen zij
ongevraagd werden aangevallen
en dantoch veroordeeld werden.

Hiddema is onlangs volledig tegen
zijn gewoonte in, metzijn cliënt en
diens Turkse familie gaan eten.

anderzijds
Hubertus

DOOR PETER STIEKEMA

Hoewel ik me daarnooit zo bewust
van bengeweest blijken er binnen

deRK Kerk zoiets als
conflicterende heiligen te bestaan.
Dat zijnheiligen, diehet op grond

van hun aardse leven inhet
hiernamaals absoluut niet met
elkaarzouden moeten kunnen
vinden. Neem nu het tweetal;

Hubertus en Franciscus, de een
jager, de ander dierenbeschermer

bij uitstek. Dat moet achter de!
hemelpoort toch tot menig

robbertje gevoerdhebben, zou je
zeggen.

Voor hen diehet echt niet meer
weten, de agnosten en/of atheïsten

onderons: Hubertus was, als
opvolgervan Lambertus, bisschop

van Maastricht-Tongeren. In 722
bracht hij zijnzetel overnaar

Luik. Volgens de overlevering was
hij aanvankelijk jagerin dienst

van Pepijn van Herstal. Door
jachtlustmeegesleept

achtervolgdehij op een Goede
Vrijdageen reusachtig hert, dat

zich tegen de avond naar hem
omkeerde met een schitterend

kruis tussen zijn gewei. Een stem
beval hem de jacht de jacht te

laten en zijn leven in dienst van de
Kerk te stellen.

Hubertus' geestelijke tegenpool is
de heilige Franciscus van Assisi.

Deze was aanvankelijkeen
welgestelde jongelingdieeen

tamelijk wellustig leven leidde. In
1204 kwam hij dooreen visioen tot

inkeeren wijddezijn levenaan
Jezus.Hij heeft, wederom volgens
de overlevering, als heremiet met
de dieren gesproken, kon hen ook

verstaan en was een grote
dierenvriend.

Ondanks het feit datHubertus de
jacht dus uiteindelijk heeft

afgezworen, ishij toch de
patroonheilige van de jagers

geworden. Vorige week zaterdag
werd de feestdag van de heilige in

Blerick gevierdmet de
zogenaamde Hubertusmis,

gecelebreerddoor debisschop van
Roermond, mgr. Frans Wiertz, in
aanwezigheid van talrijke jagers,
hun geweren en hun honden. Het
ontbraker nog maar aan datook

een selectievan prooidieren tot de.kerk was toegelaten. Dan was het
woord pas echt bijna letterlijk

vlees geworden.

Tegenstanders van de jacht
werden niet tot de

eucharistieviering toegelaten. Niet
allekinderenkonden die dag tot

Hemkomen. Hetkerkbestuur
motiveerdedieuitsluiting op

grond van een wetsartikeldat
maatregelen toestaat om dreigende

verstoringen van kerkdiensten te
voorkomen. Zou het er ook iets

mee te maken kunnen hebben dat
jagersveelal - denken ze zelf - uit
de heffe des volks afkomstig zijn,

en hun tegenstandersdaar niet toe
behoren? Onder het motto 'verschil

moet er zijn' heb jenatuurlijk
sowieso echtepapen en

smulpapen, dieeen stukje wild
nietversmaden. Trouwens, als je

hetpostuur van onze bisschop eens
goed in ogenschouwneemt, dan

lijkt hij me ookwel een liefhebber
van dieren, mits goed

klaargemaakt, bedoel ik.

De jachtblijft in een land als het
onze, waar alles te koop is,

natuurlijkeen verwerpelijk
gegeven. We hebbennauwelijks

nog wild over, de meeste
diersoorten worden in hun

voortbestaanbedreigd. Daar moet
jeduszuinig mee omgaan.

Bovendien schieten nogal wat
jagersop alles watbeweegt. In een

landals Italië leidt dat jaarlijkstot
tientallen doden. In ons land kost

datfenomeen meestal 'slechts' aan
heel wat elementen van

beschermde diersoorten het leven.
Die worden door bijziende

tachtigjarigen met geweer, het
fallussymbool bij uitstek, diebeter

in gezelschap van een
blindengeleidenhond daneen

jachthonddoorhet bos zouden
kunnen struikelen, nieterg

vakkundig om zeep geholpen.

Het lijktme toch dat deKerk, met
allerespect overigens, zichbeter

wat meer metFranciscus kan
inlaten, danmet deHubertus van

voor zijn bekering. Jezus mag dan
weliswaareen visser zijn geweest,
van enige jachtactiviteitenben ik

in hetNieuwe Testament toch niet
veel tegengekomen.

doorrob peters^
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W '■ RDP Vakantie & Recreatie is Nederlands grootste dagblaclcombinatie.
ÊË ■Il 4^' M«een betaalde oplagevan ruim 1.700.000exemplaren, goedvoor een bereik
PM _B»% *^"^ -'-'"'' van 4-s mMi°«n reislustige Nederlanders

' <_k *IB_P«_p^ Voor «formatie en reserveringen: RDP, postbus 2,1800 AAAlkmaar,

~* W ~~2f /" siuittijd woensdag 16.00uur. Kaderadv. mits gereserveerddonderdag 10.00uur.

te... 072.195J96rtax 07__.196.484 Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen.

TERSCHELLING: t.h. 2-4 p. luxe app. mcl. linnengoed/
fietsen. Kerst/ Oud & Nieuw nog enkele vrij: 05620-9099

Verwen u zelf eens... in het
romantisch gelegen en sfeervolle

Hotel /Appartementen
De Pelikaan.

Gezellige hotelkamers en mooie
appartementen

HOTEL/APPARTEMENTEN
De Pelikaan

U WILT EEN
ADVERTENTIE OP

DEZE PAGINA?
B E L: 072-196596

Pare Emslandermeer:
NIEUW: Villa's aan het water en in debossen van

Westerwolde (Zuid-Oost Groningen).
Week / 395,-, Midweek/ 275,-. Weekend ’ 295,-.

Golflessen (5 u.) p.p. / 50.Bij verblijf gratis 2 dagmenu's.
Pare Emslandermeer, Vlagtwedde.
Tel: 05993-13444, Fax: 05993-13455.

HOGENBOOM Vakantieparken.De beste + goed
koopste. Info + gratis gids: 02977-45797, lid ANVR/SGR.

Kerstaanbieding, heerlijk bijkomen in het Hunzepark.
Gezellige blokhutten van 4-8 p. ’ 498,- p.w.-.05999-12479.

Drente, t.h. GROEPSACCOMMODATIE in bosr. omg. 42
pers. + kinderboerderij, speeltuin, pony's. 05939-2806.

VERWENMIDWEEK VOOR / 175,-P.P.
in een 5 sterren 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, pb 77, 9530 AB Borger of 05998-34698.

RUINEN t.h. tot 23/12 luxe
stenen vak. bung. W'kend/
midw. / 150,-: 05280-63599.

"HOOR DE STILTE"
Op bungalowpark Lanka

Ruinen-rust-Ruimte
Info/folder: 05281-1321.

HOTEL MOSBEEK
te Vasse (Ootmarsum)

NOVEMBER-AKTIE
Voor info: 05418-80481.

OMMEN, 2-15p. bosbung's,
Korting midw./week (end),
v.a. / 168,-: 05291-52926.

GENIETEN OP DE VELUWE! in een luxe appartement o.a.
met bubbelb./overd. zwemb.'DeBosrand' 05788-71343.

" " EVEN DR UIT! ""4dgsarr. HP v.a. ’ 175,- p.p. tot 24/3/95 excl. defeestdgn.
mcl. GRATIS tennis en minigolf. T.h. fietsen, sauna, en

zonnebank. Hotel Bosoord, Loenen Veluwê: 05765-1264.

Duinrell Wassenaar
MET HET TROPISCHE TIKIBAD

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 '94t/m 3 april
1995. Informeer ook naar de specialeKerst-,

Nieuwjaars-enKrokusarrangementen. Informatie/
Reservering: 01751-19314/19212. Fax. 01751-12339.

DOE DE DUINRELL DAGEN.
DAAR KIKKER JE VAN OP!

Gez. actieve KINDERVAKANTIEWEKEN in de Kerst, met
ponys e.a. dieren 6-12 jr. De Gele Broek 05939-2806.

BADHOTEL RENESSE ****
Reserveer nu! HERFSTAANBIEDING

4dagen, 3 nachten/ 90,- p.p.p.n. mcl. 3overn. met
ontbijtbuffet, 3 x diner. Sfeervol en luxefamiliehotel in

Renesse aan Zee. Speciale kerst en nieuwjaars-
arrangementen. Voor info en reservering 01116-2500.

KERST EN OUD & NIEUW IN ZEELAND
Aan strand en zee.

Te huur luxe bungalows met o.a. openhaard, privé
sauna en/of bruisbad en Filmnet. Tevens te huur chalets,
stacaravans en 'subtropische' kampeerplaatsen. Gratis

toegang subtropischzwemparadijs en uitgebreid
aktiviteiten- en culinair programma, met o.a. bijzondere

kerstdiners en een grandioosoud en nieuwbal.
ROOMPOT RECREATIE, 01107-4200.

Gulpen, EXCLUSIEVE LANDHUIZEN in parkachtige tuin.
10-30 p. en bung's 2-8 p. Ook w'kend/midwk 04450-1180.

'"VALKENBURG: 3-dgs KUUR ARRANGEMENT ***
v.a. ’ 139,-pp. L.O. +31/2 uur Thermae 2000 + casino
+ eigenparking. Hotel Hermens folderTel. 04406-13020

GEZONDHEIDSARR. IN HOTEL ROOLAND ARCEN
2 overn., 2x ontbijt, 2 driegangen-dinêrs en 2 uren re-
laxen in deweldaad van 35° mineraalwaterv.h. kuuroord
ThermaalbadArcen ’ 192,50 p.p. OokBeauty en Culinair
arr. Kmrs. met douche/wc/tv en telef. Bosrijke omg. met
wandel- en fietsroutes. Gratis kl.folder. Tel. 04703-2121

" " ARCEN EN VELDEN " "Familiehotel; Kerstarrangement met life muziek vanaf
4 dgn / 336,-. In een gezellige en ongedwongen sfeer,
culinair genieten van onze diners. Vele recreatieve

mogelijkheden. Vraag gratisfolder aan.
Hotel Restaurant van den Hombergh : 04702-1291.

JUBILEUM AANBIEDING
3 dgs arrangement, ’ 129,-
HOTEL ASTERIA Venray.

Folder:o47Bo-11466.
KLEINE GROENE

CAMPINGS 070-3202598.

Gezellig methet hele gezin Sinterklaas, fcüüS
Kerst of Oud & Nieuw vieren op de jjjfi^ _9mVl-PH
Buitenplaatsen. De Buitenplaatsen |?fl
hebben voor elk decemberfeest een nMnwml
verrassend programma met o.a. specta-
culaire theateractiviteiten in het Grand Théatre. Genietvan uw
luxe bungalow of appartement en van de talrijke voorzieningen, zoals
overdektzwembad, restaurants, sportfaciliteiten, verswinkel, etc.

Kies voor de Sallandse bossen bij Buitenplaats Gemer te Dalfsen, de
Zuidlimburgse heuvels bij Buitenplaats De Mechelerhof te Meedelen of
het Friese middenmerengebied bij Buitenplaats It Wiid te Eernewoude.
Bel en vraag naar onze aktiefolder.

de BUITENPLAATSEN

Ga mee op onze avontuur-
lijke en sportieve rondreis
door het diepe zuiden van
Tunesië. Na een dagje Tu-
nis hobbelen we met de
trein naar een exotische
palm-oase. We gaan op vi-
site bij berbers in hun grot-
woningen en trekken op
een kameel naar een ver-
geten woestijnfort. We ver-
bazen ons over defata mor-
gana's boven de eindeloze
zoutmeren en komen ervan
bij in een uitzonderlijk mooi
berggebied. De prijs is bij-
na nog interessanter: v.a.
’899,- mcl. KLM vliegre-
tour, nederlandse reislei-
ding, alle vervoer per trein,
taxi, landßover en lijnbus,
alle overnachtingen in ho-
tels, bungalowtjes, noma-
dentent en bamboehutten.
Bel CHARTACTER voor
een folder: 030-292474.

Stuntprijzen PARIJS, 3 dgn:
25/11,9-16 en 28/12/149,-
-4dgn 27/12/229,-inkl. bus,
L/O, hotel, d/t, div. cxc. Inl.
ADW 08340-63162 (SGR)

Stuntprijzen LONDEN, 3
dgn: 25/11, 9-16 en 28/12
/ 199,- 4 dgn 24/11,8-15 en
27/12/274,-. Inkl. bus, L/O,
hotel, d/t, div. cxc. Inl. ADW
08340-63162 (SGR)

Droomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
'Hel gezellige familiehotel inBad Bentheim bijOldcn/aal mei zijn heuvelachtige, bos-
rijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, KTV, mini-bar en telefoon. Zwembad
(30*), sauna, solarium, bowling, baren Kondilorci.
Luxe 4-daags arrangement(3 n.) DM 225.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerdontbijtbuffet en culinairdiner. Tevens aantrekkelijke week-
end-enandere meerdaags-arrangementcn. Vraag ook naarons aantrekkelijke kerst-
en oudejaarsarr. Hotel Grossfeld. Schloßstraße 6, 48443 Bad Bentheim. Duitsland.
Bel 053-353246(NI.) of 0049 5922 828(D) voor prospectus. Fax 0049 59224349.

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 00-49.5922.3128voor brochure.

De meest komplete en goedkope wintersportvakanties
all in v.a. ’ 815,-10 dgs busreis HP. 7 dgn skipas, 6dgn
skiles, 7 dgn skiuitr. en avondprogramma. Dolomieten
skisafari v.a. ’ 995,-, 10 dgs busreis H.P. 7 dgn skipas 6
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 JoyTours: 070-3633938. SGR/ANVR

Zillertal+ Gerlos Bus-auto-
reizen Gratis gids 02244-
-2162 PRO ZELL REIZEN.

Hoe bereikt u in één keer
4,2 miljoen lezers?

Bel 072-196596

Ifcjjfe

vanaf
ALP- D'HUEZ fRANKRiiK 359
I wk, eigen vervoer, app_. Pierre et Vacances en
skipas. Per bus v.a. 559; per trein v.a. 625.

LANERSBACH oostenrijk 363
I week, eigen vervoer, halfpen.ion.
Per bus v.a. 559; per trein v.a. 625.
SNEEUWZEKER StCIÊN IN HET TUXERTA-

Haai de Wintersportbrochure bij de
n=n NBBSReiswinkeis of NBBSReisagenten

iT TH of bet 071-23 2020.IllM'M NBBS REIZEN
EEN GEWONE VAKANTIE KAN ALTIJD NOC.

ALLEEN op wintersport?
Groepsvakanties voor solo-reizigers (25-55 jaar) in

Oostenrijk. Aktiefen écht leuk! Folder? Bel
Cirkel Holland Vakanties: 08348-2300!

10DGN. 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.

Met "EIGEN GROEP" wintersport
Vrienden,families, bedrijven, vereniging, scholen,...

Vanaf 15personen geheel verzorgde skireizen.
5 tot 10-daagse reizen...Groepsprijzen...Vrijplaatsen.

Brochure: DUKE TRAVELB.V. 02274-2273.

/ 434 TSJECHIË. Zeer voordelig SKIËN! 10dg, mcl hotel/
luxe bus en HP al v.a. ’ 434 REKRO REIZEN

ROTTERDAM. 010-4142233, tot 22.00uur. SGR.

/ 699 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. ’ 699.

REKRO REIZEN ROTTERDAM 010-4142233tot 22.00, sgr.

W-E-S-T-E-N-D-O-R-F! Fantastisch zonnig
gelegen ***hotel. Sonnenalp. 10 dgse skireis

mcl.luxe bus en HP v.a. / 609. REKRO REIZEN
ROTTERDAM 010-4142233tot 22.00 uur. SGR.

/ 289! FRANKRIJK ski-toppers: Alpe d'Huez, Tignes, Les
Arcs, La Plagne, Superdevoluy etc. Div app. 10dgs reis
mcl app.&skipas al v.a. / 289. REKRO REIZEN ROTTER-

DAM. DeSpecialist! 010-4142233, tot 22.00uur. SGR.

!! SNEEUW, SNEEUW, SNEEUW !!
Razendvoordelig skiën inOostenrijk, Frankrijk en Italië.
Bus + app/hp + skipas al v.a. / 299,-! Gratis brochure

BIZZ TRAVEL: 050-144255 Lid ANVR/SGR.
Skiën inTsjechië isDUUR doenvoor WEINIG geld! Prima
3***hotel, HP, eigen skischool, Royal Class bus enz. v.a.
/ 200,- p.p. FUN TRAVELS, SGC/ANVR: 038-600175.

HET SNEEUWT!
De eerste sneeuw valt in de Alpen!

Bus, HP, skipas + les v.a. / 695,- p.p.
Luxe appartementen + skipasv.a. ’ 295,- p.p.

Bel voor gratis folder: 01650-55855
TELETRAVEL Lid 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.

/ 399! PRIMEUR! Skiën onder deSpaanse zon op het dak
van dePyreneeën! 50 km piste & 20 liften op 2200 m. 10
dgse reis mcl. ***hotel/HP en luxe bus v.a. ’ 499. Eigen
auto / 399 Geen 1-pk.toeslag pas/les/huur ca. ’ 130/

’ 70// 90. REKRO REIZEN ROTTERDAM 010-4142233
tot 22.00 uur. SGR.

’ 100Korting! De superaanbiedingen uit Oostenrijk zijn
binnen! Bespaar nu tot ’ 50, ’ 75 of ’ 100p.p. op een toch

al supervoordelige Wintersport naar OOSTENRIJK !
Div. bestemmingen en perioden. REKRO REIZEN

ROTTERDAM. 010-4142233, tot 22.00 uur. SGR.
SNOW + SUN = SKI-FUN IN TAX-FREE ANDORRA

1weekapp. met eigenvervoer v.a. / 79,- p.p. 10dgnapp.
mcl. bus v.a. ’ 269,- p.p. 10 dgn hotel half pension mcl.

bus v.a. /449,- p.p. Toeslag Royal Class ’ 50,-.
Gratis folder bij uw ANVR of V&Dreisbureau of bel:

SNOEYINK BUS +AUTOREIZEN 05413-53200, anvr/sgr.

AL VANAF’ 199,-1!
Ned. Ski-Auberge ook groepen, PORTES DU SOLEIL.

7 dgn hp + skipas v.a. ’ 499,-. 070-3502788/06-52718524

GRATIS GIDS '95 + kerstreis 12 dgn. VP hotel*", Salou

’ 599, Lloret ’ 659. Boosten busreizen SGR: 045-227777.
GRAN CANARIA, 4 dgn. Las Palmas mcl. htl ’ 595,-. 8

dgn. PI. del Ingles mcl. app. per lijnd. v. Viva Air, / 695,-.
Vraag uwreisburo of bel Mundicolor 020-6851711, SGR.
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.
Voordelige reissommen. Hogekinderhotelkorting.
Gratis maaltijkden in de bus. Pracht bussen, fijne
chauffeurs en hostessen en services in Spanje.

Alleen debusreis zonder accom? Freeline Royal Cl.
retourtickets ad. / 240,- inkl. maaltijden. Verkrijgbaar bij

alleANVR reisburo's. Meer info: 04970-16461.

/ 299,-VP! WINTERZON BENIDORM, mcl. gratis ontbijt &
diner in zeer luxe bus. Vertrek div. data 14-18-21-25-28
nov. 2-5-9-12 dcc. & hele winter, jan-feb-mrt-apr.ied. ma.
& vr. 10/17 dg VP (!) Htl Golden ** v.a. ’ 369/579. Htl Las
Vegas ** 10 dgn VP al bv 28 nov, 5-12 dcc.v.a. ’ 299! App.
Gemelos 10/17 dgn ’ 289// 399. NIEUW! Busretour / 199
p.p. vol = vol. REKROREIZEN ROTTERDAM 010-4142233
tot 22.00, sgr.
KERST IN BARCELONA! Boeiende 8-dgseexcursiereis

v.a. ’ 649! Rondje Spanje: 12-dgsebusreis met o.a.
Madrid, Toledo & Barcelona v.a. / 1149!Vertrek 19/12!

ANDALUSIE: 8-dgse vliegreis met o.a. Cordoba, Sevilla
& Granada v.a. ’ 1198!Vertrek 13, 20 & 27/12! Gratis
reisgids! Bel SpecialeReizen Centrale 050-120100

(24 uur per dag) of 020-6202121 anvr/sgr.

Solmar winter busreizen Benidorm. Voor iets meer dan
/ 30,- per dag zit u in een heerlijk klimaat, in een goed

hotel met lekkereten, goedgevuldbuffet. Vertr. 25/1110/
17dgn / 325// 545, 2/12 10dgn’ 325, 20dgn / 625, 9/12 13
dgn ’ 465,38dgn / 1599 (mcl. kerst), 19/1217dgn / 947, 2/

1 14dgn ’ 449, 13-20-27/1 10/17dgn / 354// 579 enz.
Bijk.kosten: Royal Class / 40, garatief. / 15, adm.kosten
f 5. Bel 040-460560 en vraag naar onze gratis folder.

KERST IN ITALIë! 12-dgsebusreis langsRome, Florence
& Venetië v.a. ’ 999, vertrek 22/12! Romantisch Venetië:

8-dgse reis vertrek 22/12 & 27/12 v.a. / 749! 9-dgse
busreis met o.a. ROME, Florence & Siena v.a. ’ 799.

Vertrek 21/12 en 27/12! Kerst in ROME & LAZIO: 8-dgse
vlieg-excursiereisv.a. ’ 1199!Gratis reisgids?

Bel SpecialeReizen Centrale 050-120100 (24 u. per dag)
of 020-6202121 anvr/sgr.

Vraag tegen portokosten ons infopakket met:

" DANSOMMER " DANCENTER " NOVASOL" UUBORG VEMB

" LANGELAND/FYN/AERO " ODDER" DIV. TOURISTBUREAUS

f^^T^l d.f.b. Jm'^mmmm
:■ iJSm^A:' : DANSK FERIEHUS BOOKINGBUROt,P;,1.";..-.,,„ «.„..„„„.„J Hoofdweg99,Midwoldo.lel.os97sl4l6.F0x05975-2924.

PRAAG-C, pension, km./badk. + bew. parking l/o/ 38,-.
Kam, bij part, l/o v.a. ’ 28,-. 808 Travel: 02290-39762.

De goedkoopste wintersportreizen naar TSJECHIË met
auto of bus. Al v.a. / 115,- pw. Vraag snel debrochure

aan bij GEBO REIZEN 05280-67000/020-6189966.

PRAAG! SRC biedt wekelijkskeuze uit verschillende
reizen, o.a. 6- en 7-dgse nachtbusreizenv.a. / 279! 7-

dgseexcursiereis met eigen***-hotel CAROL v.a. / 599!
4-dgse Lang Weekend Vliegreis v,a. / 599. OOK

KERSTREIZEN! Gratis reisgids? Bel Speciale Reizen
Centrale 050-120100(24 u. p/dag) 020-6202121 anvr/sgr.

Aktieve rondreis West-Turkije 22 dgn. ’ 1695.'
Oost-Turkije 22 dgn. ’ 1795,- mcl. vliegreis, hot*

vervoer etc. Div. vertrekdatav.a. 9-4-1995-
Folder? Djoser 071-126400Lid SGR.

KERSTREIZEN BUDAPEST! Sfeervolle 8-dOJexcursiereis mcl. leuk kerstpakket, halfpensioflj
excursiesv.a. ’ 799! 7-dgse nachtbusreis v.a. j;
Gratis reisgids? Bel Speciale Reizen Centrale f-

-120100 (24 uur per dag) of 020-6202121 anvr/s*

Avontuurlijke rondreis Sumatra, Java, Bali, SuJeilanden en Sulawesi 22-34 dgn.v.a. f 2895,- i"'
vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata

Folder? Djoser 071-126400Lid SGR. _J
SUMATRA-JAVA-BALI, uw droomreis voor 1995,3?
v.a. ’ 3675,-. Folder DISCOVER: 020-6854506 SGRI

24 dg. Java-Bali’ 2.825,-/31 dg. Sumatra-Java-J/ 3.450,- Volledig verzorgd metRJA. Met Singatf
Airlines is 23 dg. / 2990,- .30 dg. ’ 3650,- in 199]

AHA TOURS 05980-95830 / 045-226743 / 070-347j|
Trans-Sulawesi 29 d. /3395,-. Sumatra 22 d. / 29$

Sulawesi+ Kl. Sunda.eil. 32 d. ’ 3395,-. Java-Balif
/ 3095,-. Vietnam 30 d.f 3395,-.Rustig tempo, n
vrijheid, desk. reisleiding, kl. groepen, Singap°|

Airlines. Info: ARCADIA REIZEN 072-200872 lidjf
Kies voor onze verzorgde

OVERWINTERING OP BALI
Profiteer bij ons van de lage dollar!
Voor de overwintering van 1995 nog 2 diapresenjf
AKERSLOOT 16 nov. WASSENAAR 18 nov. Aal
13.00 uur. Sluitingsdatum boeking 30 november!
Inl. 081 (D. v.d. Linde). Tel 05212-1866. Zat, geslotjf

Cs3
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Vietnam 30 dgn. fs\
Eigen bus, desk.reistö

kl. groep, Sing. Air1'!
ARCADIA 072-200872|
"De Vietnam special

VIETNAM TRAVEL
Tel. 070-3625800

f

I 'E-EB
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Reisinformatie uiteerste hand, want we komen e<]
vandaan! AUSTRALIë of NIEUW-ZEELANDvan|

/ 2905,- mcl. vluchten, 10 dgnauto en 7 nachten mj
In Australië ook 2 binn. vluchten mogelijk. Barron?

Keijzer Travel 010-4780000/020-6258600. Lid Söl

Avontuurlijke rondreis EGYPTE 15-22 dgn. v.a. / 1 j
mcl. vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekd*

Folder? DJOSER 071-126400Lid SGR.

"Rondreis: MEXICO-Guatemala-Belize. 23/30 dgjj

’ 2995,-Uitgebreidefolder DISCOVER: 020-685453|
I COSTA RICA, schitterende 9 daagse rondreis J' vlucht en hotels v.a. / 1899,- verlenging aan de Paï

coast mogelijk. InfoGOGO TOURS: 010-4142599an^l
ISLA MARGARITA L

| Absoluut de goedkoopste mogelijkheid voor uw hC
ke vakantie in deCaribbean. 30 Km voor dekust v*l
nezuelaen spotgoedkoop. Vlucht mcl. hotel9 dagel; / 999,-
-* meerdaagse reizen ook mogelijk
*2x per week per Martinair
* combinatie met rondreis Venezuela mogelijk j
* weer plaats vanaf8 november, ook nog met KersJL

’ 1799,-). Belt u snel voor ons infopakket GOGO <\
010-4142599. Korte Hoogstraat 11, Rotterdam. sgr/T

LAST-
MINUTE!
CRUISES

CAN. EILANDENI] MAROKKO * MADEIRA
19en 26 nov.

1 ’995,-
-2p. hut, VP, vlucht
BEL SNEL!
043-251999

*EURO*
CRUISES

✓<»:

_l _B^T_T^T^f^TV!^[^^!T_^^__r^^_fT^^r_f^.^^_r"
De GROOTSTE KEUZE in Vak.app. met EXTRA g°'ö
vluchten op zonnig ARUBA, BONAIRE, CURACAcj

SINT MAARTEN, bij CARE Te1:02260-15519. J.
Ti

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.

Bel voor uw res. 01185-2510fax 2776 I

-.- " " Tegen de bossen,— * 1» aan de ran(i van
"'_#'■'l'';tP§fï _*"' de Ardennen, ligt

rama over het
brede dal van de Geul en kijkt u uit over de uitlopers van
de Eifel en de Ardennen. Reeds jaren is de Gerardushoeve
HET restaurant waar het beginpunt is voor stevige boswande-
lingen. Voor het eerst organiseert de Gerardushoeve in
samenwerking met Brand vanuit deze lokatie een

CULINAIR WANDELARRANGEMENT ’28,50
Inclusief: wandelroute (6 of 10 km);

2 glazen Brand Dubbelbock (of voor de automobilist
2 alcoholvrije consumpties); hazepeper of Jagerschnitzel
Indien u onze puzzelvragen invult dingt u mee naar een
weckend-arrangement voor 2 pers. ter waarde van f460,-

HOTEL-RESTAURANT Geld'9 ,ot 28 —er '"4

,-- - , Julianastraat 23 EpenGerardushoeve «04455-1793
Hét hoogtepunt van de Mergellandroute!

Schone Ferienl

--------------- _________________ ________!

Ob Pudelmütze oder
Taucherbrille, ob Kenia oder

Kufstein. Wir bringen Sic
ans Ziel Direr Wünsche.

Sic haben es sich verdient!
Beratungund Buchung beiuns im TUI Reisebüro

Intertravel ReisebüroVÖHN
Dammstr. 6
D 52134 Herzogenrath
Tel.: 00-49-2406-2549

Wij spreken Nederlands!

Jf\ Zondagmiddag 13 nov.
I *»J j\ Walking

JjÊEtï £ "~***C ''-■ Diner Dansant
J% r^-i \ Herfstfeest

■J~~rrm_\ _ lïTSfc \met Jeni,yLeeds
fel! ïnJr^ ontvangst

~*£&v(ÊML\ 18 ff*^ "-
vanaf 16.00 uur

\ ïytkWf
\ _. l~ & V Roosteren\^^^~**^_Eyckholtstraat 13 tel. 04499-4900

1 1 1Ym\ -\ \\ _\t\

jnSJE pË!IBE_ONINnANDf_2SOr|
MJyfljt^i^jji JH^Wfflbetalen wij aan diegene, die I

!_| ons helpt aan iemand, die I
Ween kuis te koop heelt. Belt I

u ons voor meer informatie. I

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.

I ■'■■ ■ —-—-—-----^^—i i i^n-------- ■ i _-_-_-—------------------—_—-_-l

._■

|-.|lili|^ll|i!ife^
Wij bieden u aan:

Passat 1.8/90pk GL, 4-drs 1991 ’26.950.'!Passat Variant CL 1.8/90pk 1991 ’26.650.'Audi 80 I.BS 90 pk, schuifdak, metallic 1988 ’ 16.850,',
Audi 80 I.BS 90 pk, automaat, stuurbekr 1990 ’28.800,',
Audi 80 Design 1.8 90 pk, stuurbekr., cv 1991 ’29.650,',
Audi 80 2.0 90 pk, metall., stuurbekr., cv 1992 ’ 36.950,',
Audi 80 Turbo diesel, div. extra's 1992 ’ 35.650,',
Audi 80 Turbo D stuurbekr 1992 ’35.950.'BMW 316, 4-drs., metallic 1987 ’11.950,',
BMW 318i, metallic,veel extra's 1991 ’35.950,',
Ford Sierra 2.0 CL, metallic 1989 ’ T0.900.',
Ford Sierra 1.6,4-drs., azur, schuifdak 1991 ’ 17.900,-,
Honda Civic DX 1.5,3-drs 1992 ’ 24.950.',
Honda Civic 1.5 ltr., zilverstar 1993 ’27.950.',
Mazda 323 1.3, 3-drs., LX 1990 ’13.950.',
Nissan Prairie 2.0 SLX 1991 ’27.900,',
Nissan Primera 1.6LX, 4-drs 1991 ’28.900,',
Opel Kadett 1.8autom., metallic 1987 ’ 9.400,',
Opel Astra CD aut., sedan, schuifd., v.extr 1993 ’31.900.',
Opel Ascona 1.6GLS 5-drs. metallic 1993 ’26.950,',
Renault Clio 1.6 metallic 1992 ’30.900,-.
Seat Ibiza 1.2XL Sabatini . 1991 ’ 13.900,-,
Suzuki Samurai Jeep, 18.000km, zwart 1992 ’18.900.-.Volvo 340 DL 1.7, stuurbekr 1987 ’ 7.900,',
Volvo 440 GL, diverse extra's 1992 ’24.900,-

-,Diverse Golfs 1.3/1.6/1.8 ltr., v.a 87/88 ’ 7.900,-,
Golf Van 1.9 diesel metallic 1992 ’ 21.950,-,
Golf 1.8/90 pk 5-drs. schuifdak 1993 ’30.950,-,
Jetta 1.6,4-drs.,Pacific 1991 ’20.950,-,
Mercedes 190E, div. extra's 1990 ’ 25.950,-,
Mercedes 190D 141.000 km div. extr 1986 ’14.950.-
VW Golf GTi, leer, schuifdak, airco, etc 1986 ’ 13.500
Audi 90 2.2 E(5 cyl), airco, 15" velg. etc 1985 ’8.950,-,
Peugeot 405 GLI automaat, stuurb. schuifd.... 1991 ’24.450,-
Peugeot 405 GLi Break, electr. schuifdak 1991 ’ 26.950,-
-* - Auto's van 1e eigenaar

Bovenstaande auto's worden door ons
volledig gegarandeerd. _\

>
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„Nee, dit is geen reclame voor de
NS." Sinds de arrestatie van de

NS-conductrice worden de
geüniformeerde kaartjesknippers

gevraagd of ze ook een
bijverdienste hebben. Heel

vervelend, vinden ze op Heerlen
Centraal, want hun treft helemaal

geenblaam. Het was deeerste en
tot nu toe enige keer in de
NS-historie. Het voorval versterkt
echter het beeld van
Heerlen-drugsstad en detrein als
notoir aanvoermiddel. „Je bent blij
dat je niet weet wat sommige
reizigers bij zich hebben."

Heerlen Centraal, tienvoor twaalf. De intercity naar
Amsterdam vertrekt over negen minuten. Twee con-
ducteurskomen rustig het perron opgelopen. Als hun
gevraagd wordtnaar de collega dieals drugskoerier
heeft gefungeerd lijkt het opeens alsof ze een trein
moeten halen. De twee geüniformeerdenversnellen
hun pas. „Het mag niet, hè?" is het enige dateen con-
ductrice nog achterwaartsover haar schouderroept.

Het mag niet. Zo eufemistisch zal deofficier van jus-
titie zich waarschijnlijkniet uitdrukken, als de con-
ductrice in januarivoor derechter verschijnt. Want
de26-jarige M.T. uitKerkrade voorzag een aantal
dealers in Oostelijk Zuid-Limburg maandenlangvan
heroïneen cocaïne.

Het drugsmilieu in Heerlen concentreert zich in hoge
mate rond het station. En de lijn Heerlen-Randstad
vice versa is een uitgelezen transportroute voor de
narcotica. „Op sommige dagen is het hier rond het
station erg onrustig. Dan weet je dater spul is aange-
komen," zegt de perronopzichter.
De verhalen zijn bekend, vertelt politiewoordvoerder
in Heerlen JosKoevoets. „Het zijn vaak dagtoeristen
uitAmsterdam of boven uit Friesland. Ze komen om
hun drugs te verkopen, bijvoorbeeld aan Duitsers, en
nemen dan de trein weer terug." Tientallenvan dit
soort koeriers zijn in de laatsteanderhalf jaaraange-
houdenin Heerlen. Heerlen past met name op deze
mensen het openbare-ordebevel toe. „De gezichten
ken je,het zijn hoofdzakelijkmensen van boven de
groterivieren."

door

BENTI
BANACH

Koevoets kent gevallenvan-smokkelaars diereizen
met een condoom vol drugs in hun lichaam. Een ander
kwam met partner en een kinderwagen volgestouwd
met heroïne.Driekwart jaargeleden liep het stelletje
tegen delamp na een gedegen observatie door de poli-
tie van het herhaaldelijkverschonen van de poe-
pluiers.

Hoewel Koevoets zegt dat de drugs op de gekste
plaatsen worden verstopt, isde trein een makkelijk
aanvoermiddelvoor drugs. „De pakkans in de trein is
klein," weet de politieman. „Ach, als jede kaart van
Europa pakt, dankun jezo de rode lijnen met drugs-
routes trekken: Parijs-Roosendaal, detreinen Zürich,
Innsbruck," meent deperronopzichter. Heerlen-
Amsterdam ook? Hij zwijgtveelbetekend. „Het is
makkelijk, ze verstoppen de drugsachter een brand-
blusser of zo. En van een afstand houden ze het spul
in hetoog."
„De trein mag niet gezien gaan worden als hét middel
om drugs te vervoeren. Ik heb ook niet het vermoeden
dat er nu kilo's drugs per trein wordenvervoerd,"
zegt WinandFeenstra. Hij is dechef van de gearres-
teerde conductrice en houdtkantoor op Heerlen Cen-
traal. Feenstra durft zelfs de stelling aan dat de trein

dealers in deRandstad en bedoeld om te verspreiden .
in Heerlen en omstreken.

De conductrice was drie jaarin dienst van de spoor-
wegen. „Een gewoon blond meisje, onopvallend. Ik
heb nooit ietsvreemds aan haar gezien," zo omschrijft
de perronopzichter haar. T.'s chef W. Feenstra is ook
niets opgevallen. „Zoiets hadden we niet verwacht.
Het maakt diepe indruk, we waren verslagen toen we
het hoorden."

Feenstra heeft geen ideehoe de conductricemaanden-
lang als drugskoerierheeft kunnen optreden. „De so-
cialecontrole onder conducteurs is groot. Maar uit-
zonderingen bevestigen deregel, hè?" NS-voorlichts-
terEllie von Jessen zegt dat de verdachte veel in
privétijd heeft gedaan, en daarheeft haar werkgever
geen zicht op.

Ook de voorlichtster noemt de sociale controle tussen
conducteurs onderling. „Maar als iemand daar per se
onderuit wil, dankan dat." T. heeft vooral gewerktop
deroute Amsterdam-Heerlen. Von Jessen: „Als je op
de langere afstanden werkt, heb je ook langererust-
pauzes. Er is niemand die jeverplicht om in Amster-
dam met collega's koffie te gaan drinken." Volgens
haar hoeft het NS-personeel daaromzeker niet te
merken dateen collega er tussenuit knijpt voor een
drugstransactiemet een zware jongen. „Zeker in de
drukte van Amsterdam."

Na een maandenlangonderzoek van de spoorwegpoli-
tie en de politie van Kerkrade, is de conductriceop 6
oktober op station Sittard in de boeien geslagen en
afgevoerd. Twee weken later werden zeven handlan-
gers opgepakt: twee broers uit Landgraaf van 24 en 25
jaar,een 28-jarige man uit Landgraaf, een 39-jarige
thuisloze man, een 34-jarige vrouw uit Zuid-Duits-
land, een 21-jarige Hagenaar en een 24-jarige Heer-
lense met wie de conductrice nauw samenwerkte.

Geen van de zeven was werkzaam bij de NS. Feenstra
vindt het daarom vervelend datT.'s collega's nu voor
drugskoeriersworden aangezien. „'Zeker ook een bij-
verdienste?', dat soort snerendeopmerkingenkrijgen
ze te horen. Dat doet pijn." Hij wil dan ook vooral be-
nadrukken dat de 26-jarigeKerkraadse de spreek-
woordelijkeuitzondering was, die de regel bevestigt.
T. heeft voor haar indiensttreding bij de NS gewerkt
als gevangenbewaarderin De Geerhorst in Sittard. -Daar heeft ze eervol ontslag gekregen. Von Jessen
zegt dat er op grond van haartijd bij De Geerhorst
geen reden bestond haar niet aan te nemen bij deNS.
Justitiein Maastricht doetgeen uitspraken over haar
werkwijze of mogelijke handlangers. De Kerkraadse
komt in januarivoor derechter.

Zowel Feenstra als Von Jessen zeggen dathet imago
van NS-conducteurs doorgaans goed is. „Als we er-
gens slecht op scoren,_dan is het de dienstregeling,"
zegt de voorlichtster. ",Dit isvoor ons geen reden om
het imago op te gaan poetsen."
Heerlen Centraal, drie minutenvoor een. De intercity
staat klaar. Een conducteur wil net instappen. „Mijn
collega? Ik zou van alles over haar kunnen zeggen.
Maar dat doeik liever niet." Hij springt op de trein
dievertrekt richting Amsterdam.

minderveilig is dan de auto. „De trein is een gesloten
systeem. Er wordt ook meer gecontroleerd danin
auto's," zegt hij.

MaarFeenstra weet ook: „Onze mensen controleren
op vervoersbewijzen, niet op bagage, datmogen ze
niet. Je-bent ook welblij dat jeniet weet wat sommige
reizigers bij zich hebben." A. Smulders van de spoor-

wegpolitie zegt het zo: „Van de buitenkant kun jeniet
zienof iemand in zijnboodschappentas een pak melk
of drugs heeft."

Maar na condoom en kinderwagen is er nu het NS-
blauw bijgekomen. De gearresteerdeconductrice uit
Kerkrade heeft waarschijnlijkonder haar dienstuni-
form zakjes met harddrugs gedragen, gekregen van

Heimwee naar socialisme na val van de Muur
Aken 'een suffig stadie tussenl nen Düsseldorf, is weinig teL d.Van heteerste jubileum
hjf van deMuur in Berlijn,
hii»tar na de historische gebeur-L m nangen er geen vlaggen aan
rdï. U j.r Heinz of de
Kof Geen knaUende sektkur-L j]Schuimend bier in de stra-

ffen h* dageli3kse leven §aat die
.aar .. g november onverstoor-
heest ■'Muurof geen Muur-DeL. e inwoners halenhun schou-L' °P °ij een terugblik op de
tap geschiedenis. Op een enke-
irjjm

a' zoals Gisa Stem. Ze heeft
»an jedendaartoe. Het neerhalen
bost7muur gaf haar als
kt w itse een nieuwetoekomst in
>erlpJSten- Maar het leed uit het
Neit is gebleven- Net zoals het
Jer Ukte verlangen naar een an-

' een beter DDR.

liet i 61^en Stasi-dossier durft ze
tiiet

te zien. Ze wil eigenlijkook
!_an ten wie haar bespioneerde.
aPo. et oudevriendschappen

*it d
Zal maken' Ban§ voor net

bij j.
at mogelijk eigen familie er-

'erleri okken is' Een stuk eigen
Ht Wordt bewust naar de

ergrond verdrongen. „Tot op

ingst°ment Van vandaaShoud ik
tieirt Va'ang mijn nieuwsgierig-
iveg 'n toom. Ik wil het eenvoudig-
j-S«iet horen of zien. Omdat ik
(k dil^ l̂ll^ al lang weet. Toch zie
ïijjne, 'Jd als de mooisteperiode in
R l etl?Ven-Ik voelde me met mijn

J°ng> sterk en kon de hele
'o K.. aan-Die herinnering wil ik"ouden."
ta hP. k "jslin l Degin was ik angstig. Piot-
la^8 Werd iedereen in de DDR.r_^ estoken door een vrijheids-
Fat ’ aar niemandwist precies

°U aan komen en nie"
?en m n terug. ledereen werd op

ysterieuze wijze voortgedre-

ven. Het verspreiden van vlug-
schriften en plakaten was nog
steeds strafbaar. We stonden als
het ware met één been in de gevan-
genis. Het zou nu moeten gebeuren
of anders nooit meer."

~Ik heb nachtenlang op een oude
typemachine van voor de Tweede
Wereldoorlog honderdenkopieën
zitten tikken. De Stasi hadname-
lijk alletypemachines vanaf
1949(!) geregistreerd en zou zo
makkelijk kunnen achterhalen wie
dekopieën hadgemaakt."

„Ik woonde in Güstrow, zuidelijk
vanRostock. Daar werden we via
deWestduitse media op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen
in derest van het land. Zoals de
massademonstratie in Leipzig, de
situatiein de ambassades in Hon-
garije en Tsjechoslowakije waar
duizenden Oostduitse vluchtelin-
gen bijeengepakt zaten. Ook in
Güstrow gingen in de zomer '89
mensen 'op vakantie' dienietmeer
naar huisterugkeerden. Ik vond
het beter om hier te blijven. Om
hier een verandering af.te dwingen
en niet weg te lopen. Zo belandde
ik al snelbij het Neues Forum. Een
groep burgers en geestelijken die
op vreedzamewijze socialeveran-
deringenin de DDR wilden door-
voeren. In Güstrow zelf werden de
eerste demonstratiesvanuit de
kerk georganiseerd. De wekelijkse
vredeswake werd aangegrepen om
zich te manifesteren. De wakes
kregen geleidelijk een meer poli-
tiekkarakter. In het begin kwa-
men er maar tien, vijftien mensen.
Later werden dat er honderden.
Die konden we niet allemaalkwijt
in dekerk, zodat de bijeenkomsten
op hetkerkplein verder gingen.Er
werden 's avonds kaarsen opgesto-
ken en gebeden. Het waren vreed-
zame, stille protesten die uitgroei-
den tot demonstratiesvan meer
dan20.000 mensen. Ruim de helft
van de inwoners van Güstrow deed
mee, op het gevaar af dat de Stasi
zou ingrijpen. De ommekeer is
heus niet alleen inBerlijn, Leipzig
ofDresden tot stand gekomen. Dat
proces speelde zich af in de hele
DDR."
Bij hetopengaan van de Duits-
Duitse grens, deval van de Muur,

Zaterdag 12 november 1994 31

leek het voor Gisa Stem alsof er
een ballon werd leeggelaten. Elke
'Ossie' rende naar het 'begroe-
tingsgeld' in West-Duitsland, zijn-
de honderd harde D-Mark. Nie-
mand had nog tijd om te demon-
streren voor een betere DDR.
„Het was frustrerend. Op diene-
gende novemberavond zaten we
bij elkaar in deDomkerk, bezig
met devoorbereidingen voor de
demonstratievan maandag. Er
kwam iemandbinnen gerendmet
een klein Oostduits transistorra-
diootje. 'De grenzen zijn open!'
Maar niemand jubelde. ledereen
vond hetScheisse, omdat de demo
niet door zou gaan. Toch is dehelft
als een gek naar hetWesten gere-
den om het daar te vieren. Ik niet.
Ik vond het niet het juistetijdstip,

omdat alleopgebouwde kracht uit
elkaar was geblazen. Het actiewe-
zen kalfde snel af. Het leefde
slechts één keer kortstondig op
toen het Stasi-gebouw werd be-
stormd en de dossiers door de stra-
ten dwarrelden.Daarna werd het
stil en werd het kerstmis. De eerste
kerst met sinasappels en bananen.
Tjonge, al die Oostduitsers maar
bananen eten. Alsof geluk viel af
te meten aan de hoeveelheid bana-
nen diemen in zijn leven heeft
gegeten. ledereenpraatte alleen
maar over bananen."

„We werden platgewalst door de
ontwikkelingen. Van de plannen
diewe met de DDR voorhadden,
bleef weinigover. Ik heb een hekel
aan 'als' en 'maar. Toch blijft het

jammerdateen aantal zaken niet
anders is gelopen. We wilden met
het NeuesForum geen opheffing
van deDDR maar een 'andere'
DDR. Socialisme klinkt mij nog
steedsniet als iets slechts in de
oren. De ideeën van Marx en En-
gels waren niet zo slecht."

Het werd uiteindelijk'D.e Wende
der Wende. De negatieve draai
die de veranderingen kregen.
„ledereen begonvoor zichzelf, er
was geen eenheid meer. Aan die
versplintering werkte deStasi vol-
op mee. Die versplintering pakte
sterk in het nadeelvan de Oost-
duiters uit.Bij deeerste vrijever-
kiezingen waren alleen de West-
duitsepartijen goed georgani-
seerd. We konden alleen maar op

hen stemmen, er was geen Oost-
duits alternatief."

„Het had zo mooi kunnen worden.
Uit al het negatieve van Oost en
West hadden we in de oude DDR
iets positiefs kunnen maken. Maar
de DDR-burgers hebben zich hele-
maal blindgestaardop de Westerse
welvaart. Ze wilden alleen maar
imiteren in plaats van zelf iets te
creëren."

Een mislukte liefde dreef Gisa
Stem naar West-Duitsland. Ze
wilde weg uit het kille Güstrow,
maar niet vanwege de economieof
politiek. Via oude kennissen kreeg
ze een woning in Jülich aangebo-
den. Bij aankomst draaide dat
meteen uit op een behoorlijke cul-

tuurschok. „In februari '90 kwan
ik opRosenmontag op het hoofd-
station in Köln aan tussen al die
'Jekken'. Carnaval was voor mij
iets van een andere planeet. Aan-
passen kost altijdmoeite. lemanc
uit Beieren diezich in Berlijn ves
tigt, zal ook problemen krijgen.
Dat heeft niets met oost of west ti
maken."

Drüben. Hetvroegere DDR. Het
lijkt alweer eeuwen achter haar ti
liggen. Ze voelt zich meer een Wo.
sic, een Westduitse Ossie. „In al
mijn gesprekken probeer ik zowe
het beeldvan de DDR alsvan
West-Duitsland te nuanceren. Be:
de kanten hebbeneen catastrofaa
verkeerd beeldvan elkaar. Het
doetpijn om te zien dat de een-
wording de mensen alleen maar
verder uit elkaarheeft gedreven.
Nu ze openlijk en vrij kunnen rei-
zen, bezoeken ze elkaar niet lan-
ger."

Ik heb hier in Jülich gezocht naar
medeburgers uit de vroegere DDI
Het lijkt erop datniemand meer
openlijk er voor uit wilkomen da
hij uit de DDR komt. ledereenpn
beert zijn verleden te vergeten.
Misschien omdat ze hier in het
westen de oudeDDR afdoen als
één grote bende. Maar daarmee
trappen ze ook de Oostduitsers in
de grond. De DDR, de staat, dat i;
het volk, dat zijn wij."

Gisa Stem werkt nu sinds enkele
jarenals free-lance journalistein
Jülich. Ze mag nu op een modernt
tekstverwerker haarartikeltjes
tikken zonder angstig achterom
over haar schouder te kijken. De
Bonner Presse Argentur bood haa
een half jaar geleden een vaste
baan aan als correspondente. Ze
zou daarvoormoeten terugkeren
naar Güstrow. Waar ze vroeger
van droomde, legt ze nu naast ziel
neer. De lijstvan mensen die ze oj
haar afscheidsfeest wilde uitnodi-
gen, werd steeds langer. Dat zette
haar aan het denken. Ze besloot
definitief deknoop door te hakkei
en samen met haar vriend en zoon
tje in het Westen te blijven. Ze
zweeft niet langer tussen haar he-
den en verleden. Tussen West en
Oost.

" 'Je bent blij datje niet weet wat sommige reizigers bij zich hebben.' Foto: KLAUS tummers

Drugstransport volgens het spoorboekje
vrijuit

door

Verdijk

" Gisa Stem anno 1994 in
het westen. Op de inzet houdt
ze rechts het spandoek vast
met 'Mecklenburg schlaft
nicht' tijdens een grote de-
monstratie eind '89 in het
Oostduitse Güstrow.

Foto: FRANS RADE
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# Langzaam
en statig
daalt het
zweefvliegtuig
aan de
Akense
parachute ■

!tu*lnv^d, 1985. Tweezweefvlieg-
Rar p en in de lucht tegen el"
Beid' " ■Van de twee stort neer'_e

e lnzittenden vinden de dood..jPUoot van het andere toestel
_he]-_ n levenredden met een ha-
iaar *

noodlanding. Ook vorig
zwePf ,rtte in Schinveld een
van!) gtuiS neer>met de dood

"ac piloot als gevolg.

rjen ?,, ïdit SOOI-t ongelukken do-
te Vo kn' is Dinnenkort mogelijkorkomen. Dank zij een vin-

:_chü)Van deAkense Fachhoch-
'Om e' afdeling vliegtuigbouw.
HöeT idinS van Wot dr-Wolf
een d ontwikkelden de Duitsers
dat Parachute die moet voorkomen
stigiu^^vliegtuigenzich met een
per, van zon 40° kilometer

UUr in de grond boren.

de »^dingvoor het onderzoek van
cQtl , enaren is een verontrustende
rie v van het Duitse ministe-
feger Verkeer- Terwijl bij straal-s tien procent van de ongeval-

Vliegtuigen aan
een parachute

snellerzijn, kunnen die systemen
niet in dezweefvliegsport gebruikt
worden.
Röger en zijn medewerkers ont-
wikkelden twee verschillende sys-
temen. Het 'pilotenreddingssys-
teem' en het 'vliegtuigreddingssys-
teem'. De onderliggende gedachte
is dezelfde: zorg ervoor dat het
vliegtuigtijdens zijn val geremd
wordt. Daartoe werd een parachu-
te ontwikkelddiedoor de piloot
kan worden geactiveerd. Omdat
alles zeer snel moet gebeuren
wordt de parachute 'weggescho-
ten. Het motortje zorgt er tevens
voor dat de parachute en het bij-
behorende touw niet in aanraking
komen met destaart van het vlieg-
tuig. De parachute zit op drie
plaatsen vast aan de carrosserie,
om tevoorkomen dathet vliegtuig
scheef gaat hangen.

„Maar toen kwamen de problemen

pas," aldusRöger. „Want de vleu-
gels zorgen voor luchtstromingen
in hetvalscherm, met schommelin-
gen als gevolg. Dientengevolge
hebbenwe deparachute bevestigd
aan een koord met een lengte van
15 meter, waardoor windstroming
rondom de vleugels niet meer in de
parachute komt. Maar toch waren
deschommelingen nog niet weg.
Het bleek dathet vliegtuig het
meest stabielhangt, als het onder
een hellingshoekvan 25 graden
naar beneden komt." Toevalliger-
wijs is dat ook de meest gunstige
hoek waarop het vliegtuig de
grondkan raken. „Zowel piloot als
vliegtuig hebben dan de minste
lastvan deklap."

Bij het pilotenreddingssysteem
ontvouwt zich eveneens een para-
chute boven het vliegtuig. Op het
moment dathet vliegtuig 'hangt'
zorgt een mechanisme ervoor dat

depiloot uit de cockpit wordt ge-
trokken en aan de parachute naar
benedenzeilt. Binnen een halve se-
conde is depiloot buiten, waar-
door het systeem alvanaf een
hoogtevan honderd meter werkt.
Het vliegtuig, zonder inzittenden,
slaat te pletter.
„Piloten zijn echter niet zo gechar-
meerdvan deze oplossingomdat
hetvliegtuig alsnognaar beneden
stort. Ze denken dat bij het vlieg-
tuigreddingssysteem het toestel
nogte repareren is. Maar voorals-
nog is dat niet zo." Men wil bin-
nenkort starten met een onderzoek
naar kreukelzones voor zweef-
vliegtuigenmaar daarvoor moeten
eerst financiële middelen ter be-
schikking worden gesteld.

Hoewel deDuitser er geen onder-
zoek naar heeft gedaan, meent hij
dat het systeem ookzal werken bij
motorvliegtuigen met propellor-
aandrijving. „In principe kan het
systeem nut hebbenbij allevlieg-
tuigen die niet snellerdan 500 ki-
lometer per uur vliegen. Kom je
daarboven, dan worden de krach-
ten die op de parachute worden
uitgeoefend te hoog. Zelfs hele
sterkevezels kunnen zon para-
chute niet in bedwang houden.
Bovendien bestaat dekans dat
door deklap van de opening van
deromp van hetvliegtuig open-
scheurt."
Röger denkt aan toepassingsmoge-
lijkheden bij zakenvliegtuigenen
bijvoorbeeld een Fokker 50. De
Amsterdamse vliegtuigfabrikant
staat echtererg sceptisch tegen-
over het verhaal. „Wekrijgen da-
gelijks telefoontjes van 'uitvin-
ders. We vragen ze dan om hun
verhaal oppapier te zetten en dan
hoor jemeestal niets meer. Maar
het lijktmij een erg onwaarschijn-
lijkverhaal," vertelt een woord-
voerster van de vliegtuigbouwer.

Het Duitse ministerie van verkeer
heeft inmiddelsde onderzoeksre-
sultatenvan deFachhochschule
ontvangen en werkt aan een richt-
lijn. Bij de Fachhochschuleheeft
zich ook al een fabrikant gemeld
die het systeem op de markt wil
brengen. Naar verwachting zullen
tijdens de aanstaandewereldkam-
pioenschappen in Nieuw-Zeeland
deskundigen het systeem bespre-
ken. „Het is niet ondenkbaar dat
het systeem binnen afzienbare tijd
verplicht wordt," aldus ir. Luc
Boermans van de Technische Uni-
versiteit Delft, afdeling lage snel-
heidsaerodynamicaen tevens vice-
voorzitter van deOstiv, een orga-
nisatie diezich bezighoudt met
wetenschappelijkonderzoek naar
veiligheidbij zweefvliegtuigen. Hij
is, in tegenstelling tot Fokker, erg
enthousiast over deuitvinding.
„Er zullennog een aantal zaken
veranderd en verbeterd moeten
worden, maar ook ik acht het niet
uitgesloten dathet systeem in an-
derevliegtuigen gebruikt kan wor-
den."

leneen dodelijke afloopkent,
blijkt datbij dehelft van alle bot-
singen tussen zweefvliegtuigen
dodelijke slachtoffers zijn te be-
treuren. Ondanks hetfeit datalle
vliegersverplicht een parachute
aan boord hebben.Dat komt om-
dat zweefvliegtuigenheel snel be-
neden zijn. „Zweefvliegtuigen
zoeken stijgende lucht, thermiek,
om omhoog tekomen. Die is niet
overal voorhanden. Daarom krijg
je in een gebied met thermiekveel
vliegtuigjes, met een grotere kans
op botsingen. Bij zon botsing bre-
ken meestalonderdelenaf en
wordt hetvliegtuig onbestuurbaar,
mede ook omdat geen motor aan
boord is. Hoewel zweefvliegtuigen
gebouwd zijn om lang 'te drijven'
in de lucht, werkt dieeigenschap
averechts als een onderdeelkapot
is; dan storten ze juistheel snel
neer. Meestal binnentien secon-
den. Als piloot heb jevrijwel geen
mogelijkheid om het toestel te ver-
laten. Zeker niet als jebedenkt dat
je minstens zes secondennodig
hebt om de glaskap van de cockpit
te openen," aldusRöger.

Het ideevan de parachute is niet
nieuw. Al meer daneen jaarver-
koopt een Amerikaans bedrijf val-
schermen voor kleine eenmotorige
vliegtuigjes, Cessna's. En ookvoor
ultralichte vliegtuigjes zijn para-
chutes ontwikkeld. Maaromdat
zweefvliegtuigen zwaarder en

HUWELIJK RIJMT OP GRUWELIJK
In 1992 werd er in ons land over een kleine 94.000
paren de huwelijks- en overruim 30.000 de schei-
dingsformule uitgesproken. Onder de stellen die
huwden, zaten erongeveer 16.000 (of zon 17%)
waarvan een ofbeide partners het al minstens een
keer eerder met een huwelijk geprobeerd hadden.
En dat nietvoor even, maar vaak vele jarenlang.
De duurvan het voorafgaande huwelijk was ge-
middeld 12 jaar!

Tegen dieachtergrond zijn twee bevindingenuit
recent onderzoek opmerkelijk. De eerste is dat, als
we afgaan op wa,t (ex)partners daar zelf over zeg-
gen, een meerderheid van die eerdere huwelijken
lange tijd goed is geweest, dater vaak jarenlang
sprake was van een liefdevollerelatie. De tweede
opmerkelijke bevinding is, dat een aanzienlijke
groep (ex)partners (schattingen variëren van
20-40%) aangeeftal op het moment van de eerdere
huwelijkssluiting de nodigetwijfels te hebben ge-
koesterd over 'moet ik het nou wel of niet doen?'
De eerste bevindingroept devraag op: waarom
gaat wat goed is op een gegeven moment toch ver-
loren? De tweede bevindingroept de vraag op:
„waarom toch getrouwd als jetwijfelt?"

Wat het laatste betreft, in het algemeen zijn het
vaker de vrouwen dan demannen die vooraf al
twijfelen. Het zijn ookvaker vrouwen diesignale-
ren datwat langetijd een bevredigende relatie
lijkt te zijn geweest langzamerhand in het slop
dreigt teraken. Maar ze hebben vaak grote moeite
om dieboodschap bij hun partner over te krijgen.

Een duidelijkvoorbeeld daarvan was een van de
mannen in een therapiegroep, laat ik hem Joop
noemen, dietijdens een bijeenkomst een keer op dt
volgende manier uitpakte: „Mijnvrouw zegt dat,
tenzij ik verander, zij een scheiding wil. Ze zegt
datwe al tijdenlang langs elkaar heen leven. Ter-

wijl ik op datpunt echt mijnuiterste best doe.
Maar het lijktwel alsof het nooit genoeg is voor
haar. Ik probeer een goed echtgenoot te zijn, een
goedevader, ik sloof me uit zodat we ons een beet-
jeluxe kunnen veroorloven, maar ik weet het nou
echt niet meer."

Verschillende andere mannen uit de groep herken-
denzich blijkbaar in dit beeld. Een van hen drukt,
datals volgt uit: „Mijnstemming gaat op en neer
met dievan mijn vrouw. Als ze zegt dat ze van mij
houdt, als ze me lief behandelt, voel ik me gewoon
goed. Een paar lieve woorden, af en toe wat goeie
sex, en ik ben gelukkig. Maar als ze me bekriti-
seert, daarkan ik absoluut niet tegen, dan voel ik
me hopeloos. Ik doe dan echt alles om haar uit die
stemming te krijgen, zelfs als ik er absoluut geen
zin in."

Wat deze mannen, zonder zich daar nog duidelijk
bewust van te zijn, in wezen op tafel legden was
het feit datze wel een verschrikkelijke hoop ver-
wachten van de 'centrale'persoon in hun leven.

Voor de meeste gehuwde mannen geldt dat ze van
dieene persoon, hun vrouw, verwachten dat ze
hun beste vriend is, hun exclusieve minnares, de
moeder van hunkinderen, hunbelangrijkste bron
van emotionele steun, deplanner van hunsociale
activiteiten, de verbindingsofficier met hun
(schoon)families, en de manager van hun gezins-
huishouden.Bovendien, ook als mannen zelf een
deel van dehuishoudelijke taken voor hunreke-
ning nemen, dan nog verwachten ze van dezelfde
vrouw dat ze het voornaamste aanspreekpunt is
voor schoonmaken, koken, en opvoeden. Zelfs als
vrouwen een baan hebben, zo blijkt uit een onder-
zoek uitgevoerd in een aantal 'westerse' landen en
gepubliceerd in Arlie Hochschild'sboek The Se-
cond Shift (De tweede ploegendienst!), doen ze

gemiddeldper week 15 uur meer huishoudelijk
werk danhun partners.

Geen enkelteamverband, en een huwelijksrelatie
is in wezen niet anders daneen teamverband, kan
een dergelijke ongelijkheid in verwachtingen en
taken voor langetijd verdragen zonder dathet be-
gint tekraken, zonder dateen van deteamleden
begint te protesteren en klachten te uiten.Klach-
ten diein wezen aanklachten zijn. De reacties van
veel mannen op deze aanklachten ondermijnen de
relatie vaak alleen maar verder en blijkenbij na-
der onderzoek vrijwel altijd een directe weerspie-
geling van het man-vrouw patroon datze in hun
gezin van herkomst hebben meegemaakt.

Er is een groep mannen, zoals de eerder gegeven
voorbeelden, die iedere keer van boosheid van hun
partner zo schrikt, dat ze tot het uiterste zullen
gaan om haar weer gunstig te stemmen. Dit type
man is opgegroeid met het idee dat de beste manier
om te overleven is een vrouw tevinden en vervol-
gens al het mogelijke te doen om haar gelukkig te
maken. Zijnprimaire levenshoudingis de goed-
keuring van zijn partner te verwerven doorzich
constant naar haar wensen en behoeften te richten.
Omdat hij moeite heeft uit te maken wat hij nou
zelfprecies voelt en wil, gaat hij af op wat zijn
vrouw hem op ditpunt aangeeft. Hoe hij zich over
zichzelf voelt, hangt af van hoe zij gevoelsmatig
tegenoverhem staat. Zijn grootste angst is verlies
van haar liefde en waardering.Daarom is het voor
hem ook niet of nauwelijks mogelijkopenlijk boos
op haar te wordenof dingen met haar uit te spre-
ken of uit te vechten. Zij is, om zo te zeggen, zowel
zijn emotionele VW als zijnKEMA-keur. Voor
haar betekent het dat zij altijd de sterkste van de
twee moet zijn, deeind-verantwoordelijkheid voor
alles draagt en dieongelijkheidkan haar en dere-
latieop den duur lelijk opbreken.

Het anderereactiepatroon is datvan de man die
zich emotioneelterugtrekt vanwege een funda-
menteelonvermogen om een emotioneel-intieme
relatie met een vrouw aan te gaan. Zijnprimaire
levenshoudingis succes en zelfwaardering te zoe-
ken in zijn werk of in andere 'mannelijk-competi-
tieve' activiteiten buitenshuis.Hij leidt een dubbel
leven -op zijn werk actief en betrokken, thuis pas-
sief, afstandelijk, niet betrokken.Hij benut thuis
vooral als een 'tankstation. Hij heeft een hekel
aan de vragen van zijnpartner naar meer emotio-
nele beschikbaarheid, voor haar, voor dekinderen,
voor anderefamilieleden.

Het derdereactiepatroon is datvan de man die op
demachtstoer gaat. Door middel van zijn fysieke
kracht, zijn grotere kennis van bepaalde zaken,
van zijn geld of om haar gewoon buiten belangrij-
ke beslissingen houden, probeert hij de relatie aan
zijnpersoonlijke behoeften ondergeschikt te ma-
ken en te houden. Het zijn de mannen dievan
jongsaf aan geleerd hebben dat mannen superieur
zijn aan vrouwen, dat je 'de vrouwen hunplaats
moet latenweten', en dat jehaar gewoon regelma-
tig moet verbieden te zeuren of moet dreigen dat
als ze niet ophoudt je... Het is ook de man die wer-
kelijk meent dat de drie voornaamste dingen in
deze wereld zijn: sex, geld en macht.

Op de levensbeschrijving van alle drietype man-
nen is van toepassing watAnnieRomein-Ver-
schoor inhaar Vrouwenwijsheidzo mooi onder
woordenbracht: „Nergens ben ik eenzinnetje te-
gengekomen dat getuigtvan de warmte, van de
vertedering, van een zich verplaatsten in, zich aan-
passen aan de verlangens en detobberijen van de
ander, de met toegeeflijkheid aanvaarde hebbe-
lijkheden diein een lang huwelijk zo kunnen bin-
den, en irriteren soms."

„Zo sprak een vrouw tot mij:
'Zeker, ik brak het huwelijk,
maar eerst brak het huwelijk

mij!' Deze ene zin, afkomstig uit
het geschrift Von alten und
neven Tafeln van de duitse
dichter-filosoofFriedrich

Nietzsche, zegt het eigenlijk, allemaal al. Scheiding is in de
meeste gevallen niets anders dan

breukbevestiging, niets meer dan
een formele bevestiging van een

allang aanwezigerealiteit.
Nietzsche's zin zegt ook dat die

realiteit vaak een zeer wrede,
mensenkapotmakende is. De
Nederlandse dichterAdriaan

Roland Holst heeft dat in ieder
huwelijk sluimerendpotentieel

aan wreedheid ooit op de
volgende wijze cynische wijze

verwoord: „Het geeft te denken
dat huwelijk alleen rijmt op

'gruwelijk' en 'afschuwelijk.

Mogelijk ook
toepassing in de
burgerluchtvaart

Piloten in nood gebruiken al sinds de
Eerste Wereldoorlog een parachute om
hun vliegtuig te verlaten. In de Tweede
Wereldoorlog werd het valscherm ook
gebruikt om legereenheden achter het

front te droppen. Die soldaten sprongen
min of meer vrijwillig uit het vliegtuig.

Sindsdien is parachutespringen een
sport. Maar een vliegtuig in nood naar

beneden latenkomen aan een
valscherm, daar werd tot voorkort nog

niet aan gedacht. De Akense
Fachhochschule, afdeling

vliegtuigbouw, heeft drie jaar
geëxperimenteerd en een parachute voor
zweefvliegtuigen ontwikkeld. Het is niet

ondenkbaar dat die vinding binnen
afzienbare tijd wordt gebruikt in de

burgerluchtvaart.

vrijuit
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SINT JOZEFZIEKENHUIS
Het Sint Jozefziekenhuis is een middelgroot algemeen centrum-
ziekenhuis voor Kerkrade en omgeving. Er zijn 235 beden,
inclusief een PAAZ-afdeling met 24 bedden. In het Sint Jozef-
ziekenhuis worden 24 specialismen beoefend.
De Stichting Sint Jozefziekenhuis heeft de uitvoering van een
aantal ondersteunende en administratievetaken. In
samenwerking met deStichting V&B en de R.K. Stichting
Moederschapszorg, opgedragen aan de Stichting ZVBM.

Binnen het St. Jozefziekenhuis bestaat op de afdeling Radiologie een parttime f
vacature voor een

RADIODIAGNOSTISCH
LABORANT m/V voor 24 uur per week
Het betreft een tijdelijke vacature vooralsnog tot 15 mei 1995, met een

P redelijke kans op verlenging tot 15 november 1995.

Kandidaten dienen bereid te zijn aanwezigheid.-en bereikbaarheidsdiensten j
te verrichten.
Taak/functie:
Het verrichten van radiodiagnostische werkzaamheden waaronder

jgég angiografieën, echografieën, mammografieën en C.T.
Selectie-eisen:
Opleiding: - Het diploma Radiodiagnostisch Laborant en een Bewijs van

Bevoegdheid.
Ervaring: " Ervaring strekt tot aanbeveling.

Persoon: - Goede contactueleeigenschappen.- In staat zijn om in teamverband te kunnen werken.

Salariëring:
Salariëring geschiedt conform de salarisschaaf functiegroep 45, afhankelijk
van opleiding en ervaring, waarbij ’ 2.907,= het minimum en’ 4.446,=
het maximum bruto per maand bedraagt bij een fulltime dienstverband.
Voor de verdere arbeidsvoorwaarde^is de CAO voor hetZiekenhuiswezen
van toepassing.
Inlichtingen:
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw R. Verschooten,
hoofd Radiologie, telefoon: 045-450331 en bij de heer C. Lemmens,
hoofd Poliklinische Dienst, telefoon 045-450716.

P Solliciteren:
Belangstellenden worden uitgenodigd binnen 10 dagen hun schriftelijke
sollicitatie onder vermelding van referentienummer RG94113 te richten aan:
Stichting Z.V.8.M., t.a.v. mevrouw R. Giero, personeelsconsulente van de
Dienst Personeel & Organisatie, Postbus 640, 6460 AP KERKRADE.

tempo-team
uitzendbureau
industrie
Controleur m/v
met spoedvoor een bedrijf in de omgeving van Sittard.
U beschikt over goede ogen en kunt zich goed concen-
treren. Daarnaast bent u flexibel en zowel 's middags als
's avonds inzetbaar. Het werk is part-time voor ± 20 uur
per week en biedt goede toekomstperspectieven.
Informatie: 046 -5 1 42 22, Ingrid van der Veld
Sittard, Rosmolenstraat 4
Inpakkers m/v
voor een bedijf in Kerkrade. De werkzaamheden
bestaan uit het sorteren en inpakken van kleerhangers.
Dit doe jein dagdiensttegen goede verdiensten.
Ben je vanaf december voor zeer lange tijd beschikbaar?
Dan is dit de baan voor jou!Leeftijd: 17 tot 20 jaar.
Informatie: 045 - 46 56 56, Monique Bosch
Kerkrade, Grupellostraat 35

TECHNIEK
Keukenmonteur m/v
voor een relatie in Stem. Behalve 2 _ 3 jaarrelevante
werkervaring hebt u een rijbewijs. Wilt u meer weten.
Bel dan ofkom langs.
Informatie: 046 - 75 29 70, Maurice Bosch
Geleen, Rijksweg Zuid I a
Automonteur m/v
per directvoor een bedrijf in Geleen. Relevante werk-
ervaring is noodzakelijken een LTS- of KMBO-diploma
gewenst. U bent gemotiveerd en ± 24 jaar.
Informatie: 046 - 75 29 70, Maurice Bosch
Geleen, Rijksweg Zuid I a
Interieurbouwer m/v
voor een bedrijf in de buurt van Geleen. U bent een
enthousiaste aanpakker met de juiste werkmentaliteit
Enkele jaren ervaring in de interieurbouw is nood-
zakelijk en u kunt meteen beginnen.
Informatie: 046 - 75 29 70, Maurice Bosch
Geleen, Rijksweg Zuid la
Tekenaars m/v
voor diverse relaties in Maastricht Er zijn mogelijkheden
voor piping-, staalbouw- en constructiewerk.
Hiervoor hebt u een diploma MTS-/HTS-WTB en
relevante werkervaring. De duur van het werk
kan variëren van enkele weken totenkele maanden.
Informatie: 043 -2 1 70 17,Luc Willems
Maastricht, Hoenderstraat 3
Calculator m/v
voor een dakdekkers-bedrijf in Maastricht U gaat o.a.
werk opnemen, offertes maken en u bent betrokken
bij de uitvoering. Naast een diploma MTS-Bouw hebt u
relevante werkervaring. Bij gebleken geschiktheid is deze
baan voor langere tijd. De werktijden zijn in overleg.
Informatie: 043 - 21 70 17, Marja Talmon
Maastricht, Hoenderstraat 3
Monteur elektronica m/v
voor een relatie nabij Maastricht U kunt zelfstandig
defecten aan uiteenlopende computer-apparatuur
localiseren en repareren. Hiervoor hebt u een opleiding
op MTS-elektronica-niveau en minimaal 3 4 5 jaar
relevante werkervaring. Het is belangrijk dat de u
Engelse of de Franse taal goed beheerst De voertaal in
het bedrijf is Engels. Er zijn goede perspectieven
bij gebleken geschiktheid. Leeftijd: van ± 25 tot 30 jaar.
Informatie: 043 -2 1 70 17, Marja Talmon
Maastricht, Hoenderstraat 3

ABC BetonB.V. is een uiterstmodem toegeruste handelsmaatschappij die in Nederlanden Duitsland
naamheeft gemaaktals betrouwbare partner in het aannemen en doen uitvoerenvan in het werk gestorte en monolith

afgewerktebetonbedrijfsvloeren, alsmede in de import enhandel in betonmortel ensierbestrating. ABC Beton vertegenwoor- A
f digtbekendeBelgische enDuitse bedrijven op deNederlandse markt en is de alleenvertegenwoorcügervoor hetkwalitatief uiterst

M hoogwaardigeproduktengammavan KANN-Baustofiwerke. Hetbedrijf heeft als doelgroep de aannemers en architecten in deindus-
m trie-, utiliteits-,woning- enwegenbouwen debouwmaterialenhandel. In verband met de toenamevan deactiviteiten op de

È Nederlandse en Duitse markt willen wijvoor defirma in contact komen met een (m/v)

Commercieel Vertegenwoordiger
Nederland/Duitsland

professioneel relatiebouwer in de bouwwereld
De functie:- U onderhoudt opeen actieve wijze de

reeds langer bestaanderelaties van
ABC Beton met aannemers, bouw-
materialenhandelaren, architecten,
planbureaus, hoveniersbedrijven,
gemeenten en wegenbouwbedrijven.

- U bent vanuit uw persoonlijkheidzeer
goed in staat om nieuwerelaties te
werven.- U combineert uw grondigekennis van
debouwmarkt met enthousiasmevoor
uwprodukten.

- U bent in staat om deABC-betonpro-
■ dukten en het vanuit Duitsland uiterst

professioneel ondersteundeKANN-pro-
duktengamma efficiënt te promoten op
deNederlandse markt,

-U werkt uiterst zelfstandig binnen het
werkgebiedBrabant,Limburg en het

aangrenzende Nordrhein-Westfalen
X. (BED)- - Uwerkt nauw samen

met en rapporteert aan de directeurvan
ABC Beton.

ABC Beton vraagt:
- Praktische kennis van in ieder geval

de Nederlandse bouwwereld.- Commerciëlekwaliteiten die gestaafd
worden met aantoonbare verkoop-
resultaten in de bouwwereld.- Gevoel voor de marktontwikkelingen
in Nederland en/of interesse in de
ontwikkelingenvan deDuitse markt.- Technisch inzicht in de bouw en de
capaciteitenom dit commercieelte
vertalen.- Leeftijd 27-40 jaar.- Opleiding op mmimaal MBO-niveau.

- Goede spreekvaardigheid in deDuitse
taal- - _.

ABC Betonbiedt:- Goede primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden, waarbij een autovan de
zaak tot de mogelijkhedenbehoort. i- Een salaris dat beïnvloed wordt door een[
goedresultaat.- Een sterkzelfstandige baan met perspec-
tiefbij een solidebedrijf die umet veel
vrijheidkunt inrichten en uitbouwen.

- Een uitstekend en goed doordacht
produktenpaket met duidelijke
marktmogelijkheden. i- Goede en enthousiaste ondersteuning
vanuit Nederland en Duitsland. (

Bent ugeïnteresseerd in deze
commerciëlekans? Schrijf dan uw solücita- 1
tiebrief, voorzien van cv. enref.nr. ,
126.9621 naar I
MercuriUrvalB.V. J
Caetano Martinolaan 85 S
6229 GS Maastricht. \

/^£7Q<s\ A-J- Steenkist-Rooijmans B.V.
( jë_^Ksl ) Hurksestraat la, Eindhoven

Sl ' groothandelsbedrijf in machines
gevestigd sedert 1929 en gereedschappen
Wij zijn een dynamische en snelgroeiende technische handelsonderneming
op het gebied van gereedschappen en machines in debreedste zin van
het woord. Om deze groei verder door te zetten, zijn wij met spoed op
zoek naar een

vertegenwoordiger m/v
(voorNoord- en Zuid-Limburg)

Onze voorkeur gaat uit naar een medewerker in de leeftijd van 24 - 40 jaar
met verkoopervaring.
Heeft u ervaring in de installatietechniek (verwarming/koeling/sanitair/electro),
doorzettingsvermogen, goede contactuele eigenschappen en bent u flexibel
en gemotiveerd, dan bent u misschien onze kandidaat!
Wij bieden u een prettig verkoopteam met een open visie, goede
arbeidsvoorwaarden, waaronder ook een bedrijfsauto.

Schrijf uw sollicitatiebrief naar: A.J. Steenkist-Rooijmans B.V.
t.a.v. afdeling personeelszaken
Postbus 4, 5600 AA Eindhoven

.
11-V.A-i (e.a.g.)
für Wirtschaft und Kapital j
zoekt voor de provincie Zuid-Limburg 1
verkoopleiders ;
en/of verkopers m/V;
Wij vragen: * goede contactuele eigens-h

pen.
* Doorzettingsvermogen.
* Klantgerichte instelling.
"Leeftijd: 22-50 jaar.
*Opl. min. M.8.0. of daai*

vergelijkbaar.
* l.b.v. eigen vervoer en rijbeWÏ

Wij bieden: "vast salaris van respectief

’ 8.000,- of ’ 5.000,- en p*
siemogelijkheden.

* Interne opleiding.
Uw schriftelijke reactie kunt u voorzien
pasfoto en cv. richten aan de directie,
Promenade 167, 6411 JG te Heerlen.__.

-

TECHNICI
OP

PROJECT-
BASIS: I

GEMENGD KOOR ZANGLUST
GELEEN

Een koor met 75 leden zoekt voor zo
spoedig mogelijk een

DIRIGENT(E)
Vereisten:- conservatoriumdiploma koordirectie of

U.M.; orkestdirectie wordt op prijs gesteld;- leidinggevende en inspirerende capacitei-
ten.

*Repetitie op maandagavond.
Schriftelijke sollicitaties naar:
voorzitter Jan Eijssen, Norbertijnenstraat
21, 6166 AE Geleen, tel. 046-748205 (tij-
dens kantooruren 04750-87186).

TechTrain
Training, Translations, Technical writing
Door toename van onzeactiviteiten zijn de volgendevacatures ontstaan:

Vertalers Engels, Duits, Frans en Spaans
Voor het vertalen van cursusmaterialen en handleidingen ophet gebiedvan procestech-
niek, elektronica, materiaalkunde en meet- en regeltechniek. U dient een gediplomeerd
technisch-wetenschappelijkevertaler tezijn

Materiedeskundigen kunststoftechnologie, procestech-
niek, elektronica, mechanische technieken.
Wij hebben behoefteaan free-lance medewerkers voor de inhoudelijke revisie van verta-
lingen en cursusmaterialen en/of voor het verzorgen van technische cursussen en
trainingen.

Tekstschrijvers:
Voor het schrijven van cursussen en handleidingen U hebt een technische en/oftaalkun-
dige opleiding op HBO of WO-niveau. Passieve kennis van moderne vreemde talen is
vereist

Tolken-gespreksbemiddelaars: Engels, Frans, Duits,
Spaans, Japans, Russisch
U bent niet alleen eenprofessioneel tolk, maar bent ookbekend met vaktaal optechnisch
en bedrijfseconomischterrein.
Wij bieden vertalers gedurende de looptijd van een project een arbeidscontract, met uit-
zicht op vast dienstverband.Free-lance medewerkers ontvangen een vergoedingop decla-
ratiebasis . Voor auteurs geldt een vergoedingop basis vanroyalties.

Vooralle vacatures wordt het geroutineerdkunnen omgaan met tekstverwerkingsap-
paratuur als vanzelfsprekend verondersteld. Bij grotere vertaalprojecten worden de
werkzaamheden normaliter tenkantore van TechTrain verricht.

Stuur uw sollicitatiebriefvergezeld vaneen curriculum vitae voor 24november a.s. naar
TechTrain, Hommerterweg 104,6431 EX Heerlen-HoensbroeU
ta.v. Ir. W. vanHasselt.

TechTrain ontwikkelt be-
werkt en verzorgt techni-
sche cursussen en trainin-
gen voor bedrijven en in-
stellingen. De schriftelijke
en audiovisuele cursusma-
terialen, waaronder CD-rs.
worden indien nodig zelf
geproduceerd en vertaald.
Vertaalprojecten worden
door een team van verta-
lers en inhoudsdeskundi
gen uitgevoerd. TechTrain
bezit een goed en modern
ingericht instnictklokaal
met kantoorruimte. Voor
hetvastleggen en bewaken
van uniforme vaktechni-
sche terminologie wordt
gebruik gemaakt van elek-
tronische databanken die,
samen met elektronische
woordenboeken via een
lAN door de vertalers on-
line geraadpleegdworden.
Bedrijven maken in toene-
mende mate gebruik van
onze tolkendienst tb.v.
technisch-commerciële be-
sprekingen met buiten-
landse zakenrelaties.

NBM-AMSTELLAND ________ ° """. | fl 5980 AB ParmingenWOnmqbOUW #_. * Telefoon: 04760-74040** _■■■ Telefax: 04760-73838________■ Bank: ABN-AMRO Helden
NBM Amstelland Woningbouw Zuid BV wordt gevormd door 47.21.22.118
Nevanco Helden, Nevanco Heerlen en Nevanco Breda. £°k vf I pqnqq
Vanuit deze plaatsen vinden dagelijks de contacten met KvK Venlo «uaa
opdrachtgevers en de bouwprojecten plaats, terwijl
voorbereidende en ondersteunende activiteiten in Parmingen
gecentraliseerdzijn.
Door coördinatie met de NBM Amstelland Woningbouwbedrijven
in andere regio's en door de bundeling van kennis, beschikt
de opdrachtgever in een klap over alle denkbare projectervaring
en bouwtechnieken. Zowel groot- als kleinschalig.
Op de afdeling Uitvoering is een vacature voor:

UITVOERDER m/v
Tot uw taak behoort de uitvoeringvan een of meerdelen van
een woningbouwproject. Voor deze functie denken wij aan een
MTS'er Bouwkunde met aanvullende opleidingen op het gebied
van uitvoering en organisatie van bouwwerken.
Ruime praktijkervaring, bij voorkeur opgedaan in de uitvoerende
bouw, is een pré.
Leeftijd tussen 30 en 35 jaar.
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met hoofd
Personeelszaken, aan wie u ook uw schriftelijke sollicitatie kunt

;'_W^%ymwJ^^^&2L..2ï/: JÉLmmWsE\.

■^■■kjl-fc Voor tienduizen-___ ___ den kinderen inZONDER ... , , ....Nederland blijven
KLEUR» dingen die het le-

ven kleurrijk maken steeds buiten bereik.
Dat komt doordat er in hun tehuis, inter-
naat of pleeggezin vaak niet genoeg geld
voor is. Kinderhulp brengt daar verande-
ring in door geld in te zamelen, en dat te

verdelen onder instellingen die vallen on-
der de Wet op de Jeugdhulpverlening.
Steun Kinderhulp. Voor al die kinderen
die in hun bestaan wel wat kleur kunnen
gebruiken.

NATIONAAL FONDS KIND.RHI/LP

Bnnkpoormraat 32.7.11 HS Deventer. Tel.: 05700-I 1899.
GIRO 40 40 40 DEVENTER

S r*i_f^_f*__4lA lo P'ccolosinhet ■<PICCQIQ w Limburgs Dagblad zijn groot in J
■■ hi^hhi RESULTAAT. Bel 045-719966 v
: ■. (

Je toekomst is geen i
------L_------. _-_-_-----. -_-_-_-—-------i _-_-_-_----_---. ___———_ ______

'
______________________ ________» '
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Zaterdag 19 november a.s. wil je volgend jaareen HBO- FYSIOTHERAPIE
van 10 00 tot 15 00 uur opleiding in de gezondheids- leidt op tot functies in:

'" ■ zorg gaan volgen? Kom dan op ■ revalidatiecentra
de Open Dag kennismaken met ■ algemene ziekenhuizen

Eraothpranif» pti de Hogeschool Heerlen. ■ gezondheidscentra
Je toekomst is toch zeker veel ■ zelfstandige praktijk

Logopedie: te belangrijk om op goed geluk ■ sport en recreatie
„ „ 111 een school te kiezen.... » bedrijfsgezondheidszorg

Hoensbroek ergotherapie logopedie

t f n_ii. 91Q1Q1 leidt op tot functies in: leidt op tot functies in:
leleiOOno4S-21--yi -revalidatiecentra -revalidatiecentra- ■ algemene ziekenhuizen " algemene ziekenhuizen. ■ psychiatrische instellingen ■ psychiatrische instellingen
Fysiotherapie: . verpleegtehuizen ■ zelfstandige praktijk
Heuvelweg 7, ■ Ie lijns-voorzieningen ■ onderwijs: basisscholen en

■ bedrijfsgezondheidszorg scholen voor speciaal
Heerlen onderwijs
Telefoon 045-700600 jjO

fiü hogeschool heerlen
ALS JE KIEST VOOR MEER DAN STUDEREN



'De liefde
gaat nooit met
pensioen'

Met het nodige vertoon
kregen ze onlangs een
rits koninklijke
onderscheidingen op de
bloemet jes jurken
gespeld. Uit dank voor
honderd jaar
aanwezigheid in
Suriname. De Zusters
van Liefde, vergrijsd en
steeds geringer in aantal.
Op de tafel naast de
terrasdeur staan een
thermoskankoffie, een
botervlootje en een pak
hagelslag. In degrote
gemeenschappelijke
huiskamer van het
klooster neemt zuster
Brigit plaats aan de tafel.
„De onverwachte
onderscheidingen, de
mensen die speciaal
overkwamen uit
Nederland, het hele feest,
't was geweldig, laat ik
dat zeggen." " Zuster Philomena en zuster Jeanine, in de jaren vijftig in de melaatsenkolonie

Majella, met enkele door hen verzorgde kinderen. Foto: GPD

DOORWIM BUNSCHOTEN

Zusters van Liefde honderd jaar actief in Suriname

" De zusters nu, temidden van hun beschermelingen

kinderen in de internatendumpten
en zelf naar het buitenland ver-
trokken. Dat probleem is in het
huidige Suriname nog steeds ac-
tueel. Het internaat sloothalver-
wege de jarenzeventig.

werkt in een blinden- en dovenin-
stituut, de ander doet sociaalwerk
in een volksbuurt, ze zitten in het
onderwijs, de gezondheidszorg, of
hebben zich ontfermd over kans-
arme gezinnen.

individueeltaken gegeven in het
verpauperde Suriname. De een

is p ZUsters worden oud. Vers bloed
laa? .n geen aren bijgekomen. De
zii?h !itien aren van hun aanwe"

brni6 Zi^n misschien al aange-
ram Maar ach'dat is geen

lldenw °P de een of anderemanier,
VooT Ze'Zal het werk wel worden.. j,„nr. §ezet- Wat gedaan is, gaat
Ir. d Verloren-
Peid !^amer heerst orde en net-
;z_r een van de zitbankeneen
B6h§v"ldig geplaatstkussen met

rrro.ri uurdePaardekop. Een
tikt rWetse hangklok met slinger

oor
n

HadrukkeliJk de tijd weg. En
Jtoaalrt verstrooiing een half afge-
ven hi legPuzzel: een kerkje in
''"Een Jk Zwitsers bergdorp.

2Ust
enzeventig jaaroud is ze. Toen

Stir6r r'S^ 38 jaar geleden naar
i spralni.me vertrok>was deaf-

ging \
n°g dat ze voor het leven

-'ei dehuidige soepele regels. tick',n aas' en e twee Jaar een
jku ~ heeft demissiezuster niet
' stip en Pr°iiteren. Haar ouders
kiln 6n thuis in Brabant, op 7700
.der] eterafstand. Terug naar Ne-
lisb' 1-^ °m tenminste de begrafe-
orde

1] te Wonen>was niet aan de
i

!a ti<.„ ■' voor h Jaar Suriname mocht ze
I°p s v>et eerst terug- "Dan kom ie

Oüd
phol aan... jeverwacht je

2ijners'een begroeting. Maar ze; er niet." Zuster Brigit rom-
.Wj l» een stapelpapieren. „Toch

inrl ]t het vantevoren. Op deboot,
! sclwh n'heb ik voorgoed af-■ nooit Van Ze genomen. Ik heb ze
n a meer terug gezien.Pas als je
het l graf Dent geweest, ga je

lar»gzaam verwerken."

'Wettig huwelijk'
tre _,mige van dezusters zijn uitge-
een-_n' teruggekeerd en hebben

h
6tZm gesticht. Zuster Brigit

is j.j, 7
niet veroordelen. Want wie,

tl
] " Zelf peinst ze er niet over.

Wilrin me Prettig. Ik heb dit ge-
*am poffering Ja-En bidden,
gen zonder bidden zijn wener-
0ö ri z^n nietvoorons plezier
trV WereW, ook niet vqor straf
da. i ens- En zusters onder elkaar,Behoor."2ijn er geen Surinaamse zusters
Hh°m het Werk voort te zetten,
een ri

etl deZusters van Liefde voor
■>VVii e aan zichzelf te wijten.
gin l^aren nogal streng in het be-
ben e wilden alleen meisjes heb-
een 1 een wettig huwelijk." In
sp0

arid als Suriname wordt de
Vroe

gdan snel dun, zeker in
iaren- ..Daar nebben we

Eerst d spiit van gekregen.
2eni pochten ze niet en nu willen
°Pbr ' Ze kunnen het niet meer
naamengen. In totaal zijn vier Suri-
t_e 7 meisjes toegetreden."
liev Uf,ters van Liefde van Onze
harti

e *r°uw Moeder van Barm-
~kortweg Zusters van

kam gof Zusters Van Liefde -rina^ 1een eeuw geledennaar Su-
siezi, f' In totaal hebben 187 mis-
'and s hun krachten aan het
tnet

,gegeven. Ze kwamen in 1894 .
Ber_ p doel melaatsen te verple-
de 2, fn stenen bruggetje scheidde
de e J! frs van de lepralijders. Aan
re Jr?kant het leven, aan de ande-
ters [ de dood. Twee missiezus-
l,n r̂egen zelf lepra. De een be-
b.Ug,aan de andere kant van de
Nm , ander keerde terug naarderland.
Juliana

Kf ad
_iekt t

°rl°g werd ontdektdat de
Senk 1 6 genezen was. De melaat-
1.64 °nie Majella ging dicht in
nieilwJcht jaar laterwerd een
jaard* MaJella geopend, nu als be-
'.irect nhuiS' ZusterBrigit was er

Koningin Juliana heeft nog een be-
zoek gebracht aan de Surinaamse
leprozenkolonie. Oranjegezind zijn
de zusters altijd geweest, maar het
optreden van Juliana heeft de ban-
den alleen maar verstevigd. „Want
eerst bezocht de koningin de me-
laatsen. Daarna was er pas aan-
dacht voor deZusters van Liefde.
Juliana vroeg naar zuster Hadeline
en zei: 'Ik heb een brief meegeno-
men van uw moeder. Dat de ko-
ningin die brief persoonlijk mee-
bracht... Wat een eenvoud!"

palmbomen begravenwillen wor-
den. Maar datzeggen ze nu. Ge
weet nooit hoe het loopt."
ZusterTheresetta zei enkele jaren
geleden datze Suriname nimmer
zou verlaten: „Ik houd van de
mensen, vooral van hun blijheid.
En niet te vergeten detropische
zon, diewarmte en kleur brengt in
het leven van iedere dag. Het kli-
maat dat je in staat steltbuiten te
kunnen leven (...) In een kamer
voel ik mij opgesloten,het is of de
muren op mij vallen en datbe-
nauwt mij..." Korte tijd later ver-
trok zuster Theresetta alsnognaar
Nederland.

Zuster Brigit heeft zichzelf een
jaarde tijd gegeven om afscheid te
nemen van Suriname. „Wat ik in
Nederland ga doen? Nou, niet stil-
zitten. Er is altijd werk. Je kan je
medezusters helpen, ofwat ook.
De liefde gaat nooitmet pensioen.
Er zijnzoveel werkjesvan barm-
hartigheid."

Opgesloten
ZusterBrigit isformeel met pen-
sioen. Volgend jaarkeert ze defini-
tief terug naar Nederland, anders
dan de48 zusters diezijn gestor-
ven en begraven in Suriname. „Wij
zijn helemaal vrij. We hoeven niet
naar Nederland te gaan en mogen
hier onze oude dag doorbrengen.
Maar ik redeneer zo: als we niet
meer kunnen en we zijn anderen
tot last, dankunnen we beter te-
ruggaan naar Nederland. We zijn
gekomen om de mensen te helpen
en niet omgekeerd. Jaaa,er zijn
zusters diein Suriname onder de

Bekering

kwamen. Begin deze eeuw kwam
er een taak bij. De zusters namen
de zorg op zich van een internaat
voor Hindoestaanse jongensen
meisjes. Doop en bekering was het
uitgangspunt in die dagen. Om de
twee weken evalueerden de pries-

De melaatsenzorg was één van de
zogenaamde 'Liefdewerken' waar-
voor de zusters naar Suriname

De toestroom van internaatskinde-
ren naar de stad verminderde,
omdat het Surinaamse binnenland
steeds meer lagere scholenkreeg.
De 10l ging er helemaal vanaf, toen
bleek dat sommige ouders hun

zieken en hulpbehoevenden. Niet
om wat ze waren."

ter-directeur en twee zusters het
gedragvan depupillen. Hoe beter
hetkind had gepresteerd, hoe meer
geld voor hen opzij werd gelegd.
Het gespaarde bedrag kregen de
leerlingenuitgekeerd als zij een
katholieke jongenof meisje trouw-
den. Zo moest de continuïteitvan
dekatholieke opvoeding gegaran-
deerd worden.
„Vroeger ginghet om zieltjes win-
nen en zo," zegt zuster Brigit. „Dat
is nu anders. Maar ik weet wel dat
erveel goede, degelijke katholieke
gezinnenuit zijnvoortgekomen."
Hoeveel zieltjes heeft de zuster zelf
weten te redden? Ze glimlacht.
„Nee, nee, daar gaat het niet om.
Het ging ons om de mensen. Om

zijn ze niet meer in staat nieuwe
groteLiefdewerken op zich te ne-
men. De zusters hebben zichzelf

door sommigen hetkroonjuweel
van de missie genoemd - bestaat
nog wel. Er werkt nog één enkele
Zuster van Liefde. Jaren geleden is
het ziekenhuisin Surinaamse han-
denovergegaan. Het is het oudste
stenen gebouw(1916) van Surina-
me, opgetrokken in koloniale stijl.
Imposante lange zuilengalerijen
aan de voorzijde. Reusachtige hei-
ligenbeelden waken aan de gevel.
Elders op het terrein wonen vijf
zusters. De resterende zeven wo-
nen buiten. Vanwege de leeftijd

Het St.-Vincentiusziekenhuis
Ziekenhuis

Humor
Laatst werd ik schuddebuikend

van het lachenwakker. Buiten sij-
pelde deregen uit een grijs wol-

kendek, en binnen testte mijn
jongstetelg zijn stembanden. Maar
mijn gedachten gingenonmiddel-

lijk terug naar de film van de
avond tevoren: FourWeddings &'
AFuneral. In deafgeladen bios-
coopzaal hadik reeds lachkram-

pen gehad, maar de stuipen waren
kennelijk teruggekomen in mijn

slaap.
Humor is een van Engelands be-

langrijkste exportartikelen. Four
Weddings & a Funeral was een

doorslaand succes in Amerika, en
series alsFawlty Towers (Hotel op
Stelten) en Blackadder zijn te zien
geweest tot in de stoffigste uithoe-

ken van de aardkloot.
In Frankrijk, om maar eens zon

uithoek te noemen, is er naast
drugs- en alcoholverslaving zelfs

sprake van een geheelnieuw ziek-
tebeeld.' Fawlty-Towersverslaving.'

Slachtoffers, diehun verslaving
voeden met geregelde video-sessies

in groepsverband, zijn gemakke-
lijk te herkennen.Uit hun mond

ontsnappen tijdens een conversatie
voortdurend citaten als 'I know
nothing' en 'Don't mention the

war. En nietsvermoedendebur-
gers die zich in hun ogen onbeta-

melijk gedragen, wordt toegewor-
pen: 'Dit is precies hoe de Duitsers

de oorlogbegonnen.
Maar datEngelse humor niet altijd
wordt begrepen in het buitenland,

bleek toenFawlty Towers in Span-
jeop de buis werd gebracht. De

Spaanse televisie had grote pro-
blemen met de figuur van Manuel,
de stuntelige ober die door hotel-

eigenaarBasil (John Cleese) voort-
durend wordt gedenigreerd. De
Engelse gentlemanBasil pleegt
zich tegenover zijn gastenvoor

zijn heikneuter te verontschuldi-
gen doorhem op het hoofd te tik-

ken en zijn gedragingen te verkla-
ren met de alomvattende woorden:

'Hij komt uit Barcelona'.
Nadat zij de serie hadden gekocht,

besloten de Spanjaarden dat Ma-
nuel ook wel een Italiaanse naam

kon zijn. En duszij lietenBasil
zeggen: 'Hij komt uitRome. Maar

reeds na deeerste aflevering kwam
er al een protest van de Italiaanse
ambassade, en zagen de Spaanse
programmamakers zich gedwon-

gen derest van de serie te schrap-
pen. ,

Helemaal met de handen in het
haar zat natuurlijkTV3, het Cata-

laanse televisiestation datvanuit
Barcelona zelf uitzendt. „Manuel
vormt natuurlijk een probleem,"
gaf Francis Humblevan TV3 te-

genover TheEuropean grif toe.
„Hij kon uiteraard niet uit Barce-
lona komen. In de eerste proefuit-

zending lieten we hem uit Portugfcl
komen, maar dat werd uiteindelijk;

te riskant geacht.We hebben nu
maar een Mexicaan van hem ge-

maakt."
Wat Catalanen en Spanjaarden

over het hoofd zagen, was dat de
xenofobie die zij aan de Engelsen

toedichtten, in werkelijkheid zelf-,
spot was. In Fawlty Towers drijft
Cleese juist de'spot met de milde

xenofobie waaraan deEngelse
gentleman lijdt.

De vraag naar Engelse humor is|
niet alleen buiten de landsgrenzen

groot, ze is ook in het landvan
Charlie Chaplin zelf toegenomen.
ledere avond is er nu 'comedy' op

televisie, zoals wij empirisch vast-
stellenaan de hand van de lachsal-

vo's diedoor de scheidsmuurmet
deburen heenonze trommelvlie-

zen bereiken.
Humor was tijdens de recessie de
enige groei-industriein Londen.

Op elke willekeurige avond heeft
deLondenaar nu de keuze uit ze-

ker 25 verschillende comedy-
shows, opgevoerd in speciaal daar-

toe ingerichte theaters. Hier zijn
niet de John Cleeses en Rowan At-
kinsons te zien, maar de humoris-
ten dieover een decennium in hun

voetsporen zullen treden.
En voor wie.zelf een loopbaan als

zakenman in humor overweegt,
zijn er zevenweekse cursussen om

het vak te leren.

vrijuit
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Rode woningen onder een seqouyaboom

Rustig toeven in
cederhouten huis

DOORJOREIJNDERS
Wiekiest voor een houten woning, kiest voor rust. De war-

e uitstraling van dit natuurprodukt is voor veel kopers
üe doorslaggevende factor. Houten huizen winnen de laat-st6 jaren ook in Nederland steeds meer aan populariteit.
Lederhout wordt in de houtbouw nog niet zoveel toege-
P&st. Intussen is er voldoende ervaring met het materiaal
°Pgedaan. Voor Felix Ramakers in Swalmen aanleiding
oftl zich met zijn bouwbedrijf toe te leggen op deze rode "2achte houtsoort.

attiakers is eerst bij gespeciali-
jnfrde bedrijven in Canada gaan

tormeren naar de mogelijkhe-
J.11 van cederhout, voordat hij
Jln bedrijf Felix Canadian Log
£0rnes oprichtte. Sindsdien

°U\vde hij zowel in Nederlands in Duitsland een aantal wo-ngen. Twee ervan staan in
t teijl bij Tegelen. Daar ligt ach-r de beroemde botanische tuin. n. de Jochumhof nog een ander

■ e Paters van Steijl hebben daar
g

ren geleden een sequoya-boom
geplant oftewel redwood, die in-ssen is uitgegroeid tot een, ntallen meters hoge reus. De

domineert vandaag de dag, naar hem genoemde Sequoya-
t. Toeval of niet, Ramakers

r°jecteerde net daar, aan de oe-
v^r van de Maas, twee huizen
k n 'western red cedar', een

Oom die verdraaid veel op de'equoya lijkt.

De bewoners van de huizen zijn
erg gecharmeerd van de ceder-
houten woningen. Het hout kan
tegen een stootje, werkt rustge-
vend, rot niet en zal de inwonen-
den in tijd dan ook ver overle-
ven. Bovendien is het hout erg
licht, waardoor de buiten- en
binnenmuren weinig of niet kra-
ken. Weegt een kubieke meter
vuren of grenen 670 kilo, bij ce-
der is dat 370 kilo per kuub. En
zelfs maar 340, als het hout echt
goed droog is.

Vergrijzing
Een ander voordeel van ceder is
dat het huis in zijn natuurlijke
kleur mag worden gebouwd.
Veel gemeenten verplichten
houtbouwers namelijk om hun
grenen of vuren blokhut een an-
der kleurtje te geven. Cederhout
kan als het moet geheel zonder
streek verf. Maar dan wordt het

hout wel binnen een paar jaarzo
grijs als een muis. Daarom wordt
het behandeld met een primer en
een coating met UV-filter om
vergrijzing tegen te gaan. Het
hout behoudt zijn natuurlijke
kleur. Maar wat net zo belang-
rijk is, de houtnerf blijft met al
zijn natuurlijke charmes in zijn
geheel zichtbaar. En dat maakt
de woningen zo bijzonder.

Net als bij andere blokhutsyste-
men kan het huis als bouwpak-
ket worden geleverd. Nadat het
ontwerp definitief is, gaat de
producent in Canada aan het
werk en hij maakt het bouwpak-
ket klaar voor gebruik. Het hele
systeem wordt keurig gesorteerd
en genummerd naar Nederland
verscheept. Dan kun je ofwel
zelf, ofwel met hulp van de aan-
nemer, beginnen met stapelen.
De onderste ring logs (balken)
wordt dan op het gestorte of ge-
metselde fundament bevestigd.
De balken van 14 bij 18,5 centi-
meter of bewerkte boomstam-
men van 50 centimeter doorsnee
worden systematisch opeenge-
stapeld. Om de meter worden er
gegalvaniseerde houtdraadbou-
ten verticaal door de houten sta-
pel gedraaid,waardoor het zach-
te hout nog meer aan stevigheid
wint.

Isolatie
Doordat de logs dikker zijn dan

Il gruwt van het woord de-
jfr- En toegepaste kunstlat ze veel te pretentieus
inken. Hester Coolen maakt
"jvoon wat ze leuk vindt. In
f Belgische Smeermaas
;e*t zij haar eigen bedrijfje,
oodone heet het, meubels op
a^t. Daar aan de Brugstraat
fkbi. het Albertkanaal
a§t, schuurt en lakt de
-jarige ontwerpster stoelen,

'tels, kasten. Meestal in op-
acht maar soms ook voor

*hzelf. Zoals het showmodel
*.r de Maastrichtse winkel
p

t§en waar ze nu aan werkt.
11 ladenkastje van herke-nen multiplex. Eenvoudig,

jJJPeI en eerlijk belichaamt
v kastje waar Hester met
°odone voor staat: ambach-■ t.k vakmanschap zonderoespas.

-n Poolen kreeg haar opleidingj^ de Maastrichtse Stadsacade-
,x.. Rekenen, handvaardigheid en
!he aanSevuld met een techni-
[o cursus meubelmaken. Daarna
a , te zij zich vol verve in het am-
!(j " is inmiddels vijf jaar ge-
ert n Pas sinds enkele maanden
lilt Zezoals ze alti_d heeft gewild

lrne in haar werkplaats aan de
[ ugstraat.

ostJ>e°rek en de financiering van
6ar gereedschap dwongen
6
*r tot allerlei baantjes. Ze heeft

6 aUes gedaan. Pompbediende,
at

de lopende band bij Mora maar
éeff gelukkig verleden tijd. Hester
an . naar apparatuur variërend
6r tot elektrisch hand-
end

6 hap afbetaald en is uitslui-
i met haar ontwerpen bezig.

Constructie
iescti°naliteit staat bij haar crea-
tri. v°orop. De constructie moet
pr£t logisch zijn. Daarin is zij on-
LDlddelijk, bijna dogmatisch. In
«oogopslag moet duidelijk zijn
aat meubel in elkaar zit. Altijd

2e daarbij uit van het materi-

aal. Een plaat perspex is aanleiding
tot het vervaardigen van een tafel-
tje met doorzichtig blad waarbij de
bevestiging van de poten tevens een
decoratieve functie vervult.

Een fraai stuk hout zet haar aan tot
creatie van een werktafel. Simpel,
sterk met alleen een blad en vier
poten op wielen. En goedkoop want
zon grote werktafel hoeft volgens
Hester niet meer dan 1000 gulden te
kosten.

Geheel in stijl van de calvinistische
traditie gaat haar voorkeur gaat uit
naar no nonsense. Geen toeters en
bellen want dat gaat ten koste van
een goed ontwerp. Dat betekent
echter nooit dat een meubel niet
grappig of gek mag zijn. Hester is

dol op trapjes, blokken, losse ele-
menten die steeds anders op elkaar
zijn te stapelen. Zoals bij haar stoe-
len. Een strakke, geometrische en
een model geïnspireerd door de Art
Deco vormgeving van de jaren
twintig. Uitgevoerd in primaire
kleuren zijn alle onderdelen af-
schroefbaar en naar keuze te mon-
teren. Tot een één, twee, driezitter
al/haar gelang de stemming of be-
hoefte.

Uniek
De kracht van Woodone ligt volgens
Hester in de nauwe samenwerking
tussen klant en ontwerper. Zo komt
een uniek meubel tot stand, toege-
spitst op de individueleomstandig-
heden. Huisbezoek en een gesprek
geven haar houvast. Een vastom-

lijnd idee van interieur en smaak.
ledereenkan met een ontwerp naar
een meubelmaker stappen.
Maar de sport is het beeld van de
opdrachtgever zo vorm te geven dat
beide partijen, de klant en de ont-
werper, tevreden zijn. Ze heeft ge-
merkt dat haar opdrachtgevers het
leuk vinden dat een bureau, wand-
meubel, drankenkast of tafel spe-
ciaal voor hen is gemaakt is. Daar
vertellen ze graag over en zo komt
de ontwerpster ook aan haar klan-
tenkring.

Soms moet Hester wat inleveren bij
een opdracht maar een ding doet ze
nooit: iets namaken. Van kopiëren
moet ze niets hebben. Dat laat ze
over aan de groothandel. Een groot-
handel waar de ontwerpster geen
hoge pet van op heeft. Ze noemt de

produkten diezij op de markt bren-
gen bedrieglijk. Een afgeleide van
design. Volgens Hester lijkt het of je
iets speciaals koopt, een aardige
vorm. Het glimt, blinkt en is gladjes
afgelakt. Maar onder dat dunne
laagje klatergoud schuilt maar al te
vaak een voorwerp van slechte
kwaliteit zonder ziel.

Veel te weinig mensen realiseren
zich dat ze voor minder geld een
goed en origineel meubel kunnen
kopen, zegt Hester. Een stoel of ta-
fel met karakter die kan voldoen
aan alle wensen. Met Woodone wil
ze duidelijk maken dat die wensen
wel degelijk vervuld kunnen wor-
den. Dat niemand met minder ge-
noegen hoeft te nemen. En dat die
wensen bovendien ook betaalbaar
zijn.

# De hoge sequoya waakt als eenfamilielid over de twee woningen van 'red cedar' in Steijl. Foto: JEROENKUIT

bij andere houtsoorten hoeft er
binnen niet nog eens een isole-
rende nepwand tegen de balken
te worden geplaatst. Door de
aparte zachte structuur van het
cederhout zit er meer lucht tus-
sen de cellen en daarom is de
isolatiewaarde hoger. Tocht en
vocht worden geweerd door een
kleverige rubberachtige strip,
die onzichtbaar tussen debalken
wordt aangebracht. Binnen is de

stapel meteen ook de afwerking
van de wand. Er hoeft geen stuc-
werk of behang te worden aan-
gebracht. Het hout geeft ook
binnen rust. Het voorkomt door
zijn absorberende en ademende
functie ook teveel vocht in huis.
Goed voor de gezondheid dus.
En het gaat niet vervelen. Voor
de behanger is er weinig eer te
behalen. Het enige kleurtje dat
aan de Woningen in Steijl is ge-

gevenzit op de kozijnen. Die zijn
donkergroen, om enig contrast
met het cederhout tekrijgen.
De bovenverdieping wordt niet
gestapeld. Daar zit een houtske-
let dat van buiten wordt afge-
werkt met grote panelen. Die
zijn bedekt met cederhouten
planken, meestal in dezelfde
buitenafmetingen als de logs be-
neden en uiteraard afkomstig
van dezelfde producent in Cana-

da. Anders, zouden er namelijk
kleine kleurverschillen kunnen
optreden. Die bovenbouw wordt
in één dag op de benedenverdie-
ping gezet. En in principe kan
dan de volgende dag de dakdek-
ker komen. De hele .ruwbouw
heeft dan hooguit vier a vijf we-
ken geduurd. Dat levert tijd-
winst op en dusminderrentever-
lies. Behalve de houtsoort geeft
ook dat gegeven wat meer rust.

1%De nieuwste ontwerpen van Brixton, te zien op de
beurs Huis & Sfeer Foto: armino ermindo

Vormen uit. de
jaren twintig

Maatwerk

Ambachtelijk vakmanschap zonderpoespas

Meubels van Woodone,
ontwerpen op maat

# Voor ontwerpster Hes-
ter Coolen moet in een
oogopslag duidelijk zijn
hoe het ladenkastje van
berkehoutenmultiplex in
elkaar zit. Foto: frits-
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Het idee voor de vitrinekast ont-
stond bij de recyclingwinkel in
Helden-Parmingen. Daar zagen
Moniek van Dijck en Rob
Schoonbrood een oude dokakast
uit de jaren twintig. Van metaal
om negatieyen in te drogen. De
vorm inspireerde het duo tot de
vitrinekast Pendule. Samen met
de fauteuil Novecento presente-
ren zij deze nieuwe creaties op
de beurs Huis & Sfeer die voor
de derde keer van 16 tot en met
20 november wordt gehouden in
het Maastrichtse MECC.
Moniek en Rob startten vijf jaar
geleden in de Hoofdstraat van
Amstenrade hun winkel Brixton
in gebruikte'meubels. Kleurige
kasten, stoelen, bajiken, tafels
uit de jaren vijftig. Opgeknapt
en in opvallende kleuren geverfd
blaast het duo deze versleten
meubels nieuw leven in.
Sinds enige tijd worden in Brix-
ton ook nieuwe dingen verkocht.

Zoals de divan Novecento. Een
comfortabele asymmetrische
bank geïnspireerd op Art Deco
vormen uit de jaren twintig. Het
model is als een warm broodje
over de toonbank gegaan. Daar-
om komt Brixtoh nu met de fau-
teuil Novecento, een stoel die
past bij de divan. Het ontwerp
heeft net zoals de bank eenromp
van massief beukenhout en is al
naar gelang de wensen van de
klant in diverse kleuren, dessins,
stoffen, skai en leer te verkrij-
gen. Ook de metalen vitrinekast
kan op verzoek in alle kleuren
van de regenboog gespoten wor-
den. Brixton exposeert deze
nieuwe ontwerpen samen met
150 andere gerenommeerde win-
kels en bedrijven. Allemaèl pre-
senteren ze van 16 tot en met 20
november in het Mccc het beste
uit hun assortiment. Ook zullen
100 jonge ontwerpers uit België,
Duitsland en NederlandÊop de
woonbeurs hun creaties expose-
ren in de hoop de Young Design
Award binnen te slepen.
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045-719966
Onroerend goed te huur aangeboden

Nu vrij in Nuth!
4-Kamerappartementen aan de Parklaan.
Huur ’ 695,65 excl. serv.- en stookkosten.

Benelux Vastgoed Beheer
Postbus 5123, 6802 EC ARNHEM.a 085-513930, fax: 085-515531.

Prachtig gelegen4/5-kamerappartementen v.v. cv.
op de Heesberg

Gunstig t.o.v. het C-Heerlen. Huurprijs ca. ’ 725,- p.m.
Inl. De Boer Den Hartog Hooft, g 020-5405540.

450 m2magazijnruimte en 200 m2kantoorruimte

Te huur - Heerlen
In de Cramer

Inlichtingen: van Dooren B.V. Telef. 045-711778.
ZUTENDAAL, 3 luxe nieuwb.
app. inger. keuken en badk.,
2 slpkmrs. met gar. Ligging
aan mooi plein. Inl. 00-32.
89.722001.
Te huur per direct rand VAL-
KENBURG, Kloosterweg 4:
1-2 pers. zelfst. app., eigen
berging, parking, tuin. Beleg.
mij. Alca 8.V., g 04406-15778.
HAASDAL monum. gerest,
boerderij; unieke ligging met
veel privacy. Aanv. 1 jan.
1995. Huurpr. ’2.600,- per
mnd excl. Adviesburo Jans-
sen. Telef. 04408-2437.
Te huur WINKELRUIMTE
ca. 40 m2, met achterliggen-
de werk- opslagruimte, ca.
100 m2, evt. te huur met
boyenwon. Tel. 045-423523
16.30-18.30 uur. .
Te huur: twee kamerappar-
tementen te KERKRADE.
Ind.: woonkamer met open
keuken, een slaapkamer,
badkamer met douche.
Huurprijs: van ’626,53 mcl.
s.k. Toewijzingscriteria:
leeftijd boven de 23 jaar. Inl.
N.S.A.W., tussen 9.00 en
12.00 uur. Mevr. E. v.d.
Heuvel S 073-120911. Schrif-
telijke reacties: Postbus 741,
5201 AS 's-Hertogenbosch. |

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.
STUDIO te huur per direct
voor alleenstaande vrouw,
100 mtr. van station-Sittard.
Telefoon 046-514861
Etage te SCHAESBERG
voor 2 pers. Telefoon 04450-
-1435 b.g.g. 3298.
Te huur gemeubileerde KA-
MER in Bom en Geleen. Tel
04498-53474/52150.
Te huur GELEEN, klein ap-
partement, 1 pers., huur

’ 525,- p. mnd. 046-742575.
Te huur gevraagd

Te huur gevr. winkel/
WOONHUIS, woonhuis metloods of boerderij. Postbus
5164, 6401 GD Heerlen.
Te h. gevr. ruime, rustige,
WONING/app omg. Heerlen
voor jong stel tot /1.000-Tel. 01189-3104 (Zeeland) va. Ma 045-742076.
Te huur gevr. eengezinswon.omg. VOERENDAAL, huurplm. ’ 750,-. 045-722144

Onr. goed te koop aangeb_/gevr.
Nuth

Dringend gezocht kleine woning of bungalow voor
2 personen in Nuth, voor verkoper geen kosten.

Hobra-Vastgoed
Beemderlaan 8, Vaals, tel. 04454-68408.

.fIMMQ-TlßeSl
Der ImmobUlen 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 u voor uw bemiddeling bij hetpasseren van dekoopakte ’ 250,- en een presentje.

Hypotheken net even beter!!
VAN OPPENBV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Informatie
over 250 koopwoningen in de regio Heerlen

vindt u bij VAN DE PAS de makelaarvan de koper bel
045-74 16 16

Immobilien GmbH

van Lier-Radermacher
Een betrouwbare naam

met groot verkoopsucces en een 100% correcte werkwijze.
Als ookvoor u een correct en succesvol verkoopresultaat

belangrijk is, dan verkoopt u ook uw huis, zoals al meer dan1000 tevreden klanten tot heden, via het grootsteDuitse
Makelaarskantoorvoor Nederlandse O.G.

In sommige gevallen direkte aankoop mogelijk.
Ook als uzelf niet wilt verkopen maar een huis weet dat te

koop is, belt u ons.
U ontvangt dan na de notariële transportakte voor uw

bemiddeling ’ 250,-.
Om onze klanten te bedanken, verloten wij elk jaarop 30

november fantastische prijzen.
1. prijs: 1 week Gran Canaria voor 2 pers.
2. prijs: 1 weekend in Parijs voor 2 pers.

3. prijs: 4 entreekaarten voor PhantasialandKöln/Brühl en
nog veel meer mooie prijzen.

S 00-49.24073017
g 045-451291

België - ARDENNEN (Liemeux).
Te koop groot grondstukvan 3.660 m2(talrijke percelen).

I.z.g.st. van onderhoud. Zeer veel mogelijkheden.
Vraagprijs FB 9.000.000,-.

Voor info, en bezichtiging: telef. 00-32.41278145.
Huis verkopen?

UW HUIS iUJ;U<.7V\èrw; WÊÊÊÊÊSNEL EN GOED Mg nnilinnvia aquina! invm! ciquina
«""■■W*^ '"" -____y HEERLEN 045-715566 '

Woonhuis verkopen???
Directe aankoopvia uw notaris zonder kosten.

KOOPWONING VASTGOED 92BV. 040-128897.

Te koop België Heusden Zolder
Villa eigentijdse stijl, bwj. 1992, landelijkerustige zone op 9a 35. Grote living, Amerik. keuken, comb. serre/veranda, 3slaapkamers, badkamer + afzonderlijke douchecel, zolder,garage, waspl. en koele berging + aangelegde tuin.

Tel. 00-32.11533465, fax 00-32.11533466.

Direct en zeker uw huis verkocht zonder
bijkomendekosten. Opknappen geen bezwaar.

Penis Vastgoed. __? 040-129524.
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.

Open huis heden van 13.00 tot
15.00 uur te Kerkrade,

Meuserstraat tussen nr. 140-144
Haanrade. Nieuwbouw. Vrijst. woonhuis met gar., tuin,

terras, hobbykelder ca. 72 m2, living ca. 36 m2met erker
en schuitpui. Gesl. keuken, 3 slaapk., luxe badk., sep. toilet.
Vaste trap naar 2e verd. met hobbyruimte ca 40 m2. Hardh.

koz. en dubb. begl. Uitst. isol. Bwjr. 1994.
Inl. Stienstra Makelaardij b.v.

Tel. 045-71 22 55

Nuth, Vloedstraat 28.
In zeer goede staat verkerend halfvr. woonh. m. ruime ga-

rage (mog. 2 auto's) en traaie tuin op zuiden. Ind.: o.a. hal, I.
-woonk., keuken m. eiken inrichting en app., bijkeuken. 1eVerd.: 4 slaapkrs en nieuwe badk. m. ligb., douche, v.w. en
toilet. 2e Verd.: bergzolder viavlizotrap. Kunststof ramen
en kozijnen, dubb. begl., rolluiken en spouwmuurisolatie.

Bwj. 1968. Aanv. Jan. '95. Prijs ’ 250.000,-k.k.

SNEL EN GOED fff _■__■_■ __■%_■_
via aquina! 'vm. ciquina

mmmmmmtmmmZil, ''" ___~_y HEERLEN 045-715166

Prachtig kavel bouwgrond!
1.100 m2teHeerlen

hoek Zandweg/Steve Bikostraat, frontbreedte 40 mtr.,
diepte circa 27 mtr.,Koopprijs ’ 250.000,-.

Eventueel te verdelen in twee stukken van circa 550 m2.
Inlichtingen: 045-412035.

Te koop in Kerkrade
lalfvrijstaand woonhuis met inpandige garage en tuin. Ind.:al, toilet, garage/berging, waskeuken, woonk., keuken, 3Ipks., badk. met douche en v.w., apart toilet, vlizotrap naarergzolder. Grondopp. ca. 258 m2. Inhoud ca. 475 m3
'rijs ’ 219.000,-

Te koop in Nuth
edrijfspand gelegen op het handelsterrein de Horsel teluth. Bestaande uit een showroom, 3 aparte kantoorruim-m, werkplaats, keuken, toilet en opslagr. op verdiepingirondopp. 1035 m2. Vraagprijs ’ 325.000,-.

Inlichtingen
Makelaardij Fons Heuts BV Nuth

Beëdigd taxateur. Tel. 045-244636 /043-474021.
Hobra Vastgoed

Hoensbroek
Lux. landhuis ca. 140/8020 m2. Woonk. met open haard,
TV-leesk., keuken, bijkeuken, 3 slaapk. met balkon, luxe'badk., 2e toilet, kantoor, garage, kelder, CV-ruimte, grote

berging en tuinhuis op het terrein.
Vraagprijs ’ 645.000,- k.k.

Margraten
Luxe bungalow ca. 140/800 m2, inp. garage, woonk.

keuken, 3 slaapk., 2e toilet, terras, mooie tuin.
Vraagprijs ’ 415.000,- k.k.

Simpelveld
Winkelwoonhuis groot dakterras, div. mogelijkheden.

Vraagprijs’ 315.000,-k.k.

Beemderlaan 8, 6291 GM Vaals.
Tel. 04454-68404.

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.
MERKELBEEK, Wilmenweg
2 C: karakt. woonh. met gar.
-"..pr. ’182.000,- k.k. Bec-
<ers o.g. Telef.: 04492-2447..

Geleen
Haesserderveld. Ruim

woonhuis met diepe tuin.
Ind.: L-vormige woonkamer,

witte keuken, 3 slpks., compl.
badkamer, ruime zolder,
vraagpr. ’ 188.000,-k.k.

SEEGERSO.G.
a046-525318.

ie rvuu^i ycvl' uuuci

WOONHUIS met tuin (op-

'knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Vrijblijvend HYPOTHEEK-
OFFERTE v.a. 6'/_% bij u
thuis. Bel voor afspr. Ass.
kant. JacStel, 3 045-721866.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 40

Alleen achter een goede naam staat NVM. 88
Kerkrade, Nieuwstraat 83

Ruim halfvrijstaand woonhuis geschikt vooreen groot gezin of op te splitsen in meerde-
re wooneenheden. Perceel 414 m 2.
Vraagprijs ’159.000,- k.k.

Kerkrade, Kloosterbosstraat 114

Op een hoek gelegen winkel-woonhuis met
goedeparkeermogelijkheden. Rustige, maar
toch centrale ligging. Winkel met kantoorge-
deelte. Ruime boyenwoning met vier slaap-
kamers.
Vraagprijs ’ 235.000,- k.k.

Hoensbroek, Bergstraat 15

Jliu_9_H-H-H-. _____
Halfvrijstaand woonhuis met o.a. living met
open keuken met eiken aanbouwkeuken,
drie slaapkamers, luxe ingerichte badkamer
met douche, ligbad, vaste wastafel en twee-
de toilet. Garage samen met de buren.
Vraagprijs ’159.000,- k.k.

Heerlen, lepenstraat 10

iSSmmt / xt^*^^W_W

■ _fc_l ______
Zeer ruim halfvrijstaand woonhuis. Indeling:
geheel onderkelderd. Begane grond: hal,
toilet met fonteintje, L-vormige woonkamer
ca. 38 m 2, open keuken ca. 8 m 2, tuinka-
mer ca. 13 m 2 dus totale living ca. 59 m 2,
garage ca. 3x9 m, carport 8 m lang. Eer-
ste verdieping: overloop met bergkast, 3
slaapkamers. Badkamer met ligbad, toilet
en vaste wastafel.
Tweede verdieping: kamer ca. 25 m 2, berg-
zolder en c.v.-ruimte. ,
Vraagprijs ’250.000,- k.k.

Kerkrade, Caumerstraat 93

l__*-' Hi _______________¥

-__-_r" "^"H _-___

_____p^^^___l ___l

Goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis
met garage. Indeling: begane grond: hal,
toilet, woonkamer van 8,40x3,70 m met
tegelvloer, halfopen keuken 3,90x2,10 m
met bergkast. De gehele begane-grond-
vloer is voorzien van een kwalitatief hoog-
waardige tegelvloer. Leuk ingerichte achter-
tuin. Garage met vliezotrap naar zolderruim-
te. 1e verdieping: 3 kamers, badkamer met
ligbad en toilet. 2e verdieping: kamer bereik-
baar via vaste trap. Zolderruimte. Het hele
pand is voorzien van rolluiken.
Vraagprijs ’239.000,- k.k.
Kerkrade, Romeinenstraat 27

.' .__B_HH |^^
Halfvrijstaand woonhuis met o.a. living
8,30x5,40 met open keuken, drie slaapka-
mers 4,40x2,90, 3,30x2,90 en 3,40x2,30.
Garage. Bouwjaar 1988.
Vraagprijs ’189.500,- k.k.

Kerkrade, Graverstraat 75, 77 en 79
Complex bestaande uit drie aparte woo-
neenheden, vier garages, bergingen en
bouwterrein geschikt voor een eengezinswo-
ning of appartementen. Twee wooneenhe-
den zijn verhuurd. De derde staat leeg enis eventueel op te splitsen in twee wooneen-
heden. Inh. ca. 1400 m 3. Opp. 1005 m 2.Koopprijs ’ 380.000,- k.k.

Heerlen-Palemig, Onderstestraat 22

Vrijstaand landhuis met blijvend vrij uit-
zicht. Dit object voldoet aan de hoogste
eisen die men aan materiaal, vormgeving
en wooncomfort kan stellen.Ruime overdek-
te entree, hal, Z-vormige kamer met Noorse
leistenen vloer en schuifpui naar terras,halfopen keuken met luxe aanbouwkeuken,
inpandige garage, bijkeuken. 1e verd.: 3
slaapkamers, luxe badkamer, study en ber-
ging. 2e verd.: 2 kamers en c.v.-ruimte.
Spoedig te aanvaarden. Opp. 688 m2l Bouw-jaar 1988.
Vraagprijs ’ 429.000,- k.k.

___L_

Sinds 1938

MAASTRICHT
Margauxlaan 12
(woonwijk Campagne)
Zéér ruime, goed geïsoleerde
en afgewerkte woning met gara-
ge en tuin.
Dit pand moet u van binnen
gezien hebben.
Vraagprijs ’329.000,- k.k.

HEERLEN
Amsterdamstraat 37
Woonhuis met tuin en achter-
voetpad. Ind. o.a. geheel onder-
kelderd. Beg. grond: toilet,
woonkamer, keuken met aan-
bouwkeuken. verd.: 3 slaapka-
mers, doucheruimte.
Vraagprijs ’135.000,- k.k.
SIMPELVELD
Perceel industrie- en handels-
terrein te koop. Opp. ca. 5000m. Prijs n.o.t.k.

HEERLEN
Willemstraat 17-19
(vóór het spoor)
Op goede locatiet.o. winkelcen-
trum De Klomp/Marca zéér
ruime winkelruimte b.v.o. 215
m 2,souterrain b.v.o. 100 m 2.
Huurprijs n.o.t.k.

Meer dan
55 jaarvertrouwd

met vastgoed

éBJ3E332__.
I (Mm Zwdwtq&e, (ucty>
I MaastrichtI Plantyndomein 2B Vr.pr. ’ 155.000,-I Fraai woonappartement in nabijheid van het.■en MECC. Gelegen op de 1e verd., ei■ parkeerpl. en berging. Woonk. 42 m 2,■ slaapkamers: 12 m 2 en 9 m 2, 2 balk.■ Overdraagb. premie tegoed.
I Bij 100% financiering netto maandlast■ ’ 800,- p. mnd.
I Ransdaal, Ransdalerstraat Vr.pr. ’ 275.000,-'I Vrijstaande villa uit 30-er jaren, gelegen op'■ m 2 grond, in het centrum van het dorp.I Schin op Geul, Hoogbeek Vr.pr./ 180.000,-'■ Ouder woonhuis in het centrum van het d.I Ind.: o.a. grote woonkamer, eetkamer, keukefl■ grote slaapkamers, badkamer en ruime zok*.■ Perc.opp. 135 m 2.

HORECA
I Vaals ’ 395.000,-k.k. mcl. invenMI Restaurant-eetcafé, ligging: 150 mtr vanI Maastrichterlaan. Reeds 15 jaarmet goede td
I geëxploiteerd door de huidige eigena*I Verkoopopp. ±90 m 2, 2 woningen op 1e en■ etage.

Bericht voor verkopers! [
Van de tijdwinst - door snelle verkoop iprofiteert u mee ...
Bij ons: snelle verkoop ... lage tarieven!'

BOUWTERREIN
AAN DE SCHEULDERDORPSTRAAT TÉ)

SCHEULDER-MARGRATEN
I Kavel met het toekomstige huisnummer(I Hoekkavel met voorfront van ca. 18 meter jI een zijfront van ca. 40 meter. De totale oppervl?I van de bouwkavel is ca. 1020 m 2. AchterI bouwzone (tot aan de landweg) is ca 9501I weidegrond gelegen. In een koop.I Prijs: ’200.000,- k.k.
I Ons kantoor is geopend van 10.00-13.00 *

I é_%'"VONCKENI IIMERTEhi
MAKELAARDIJ OG/ VERZEKERINGEN l

EN GELDZAKEN (

Rijksweg 9 6271 AB Gulpen
tel.: 04450 -1724/1754 fax.: 0A450 -il

I
Chalet-flat te Heerlen te huur;

In ons complex aan de Oude Molenweg te Heerlen zijn enkele lüj
2- en 3-kamerappartementen vrij.

HUURPRIJZEN v.a. ’877,90 t/m ’ 1.021,85 per maand,
inclusief servicekosten, w.o. de stookkosten!

HUISMEESTER aanwezig
HUURSUBSIDIE mogelijk [

Deze appartementen zijn voorzien van isolerende beglazing, luxe ke'
ken met kookplaat, zonwering en hebben een prachtig uitzicht.
Er zijn grote parkeerplaatsen beschikbaar.
De appartementen zijn makkelijk bereikbaar per openbaar vervoer.
In de nabije omgeving is een winkelcentrum, wandel- en sportpar*
kerk etc. aanwezig.
Donderdag 17 november a.s. houden wij van 10.30-15.00 uur, en vl
18.00-19.30 uur zitting in het kantoor van de huismeester aan <*Oude Molenweg te Heerlen. Tel.no. 045-421517.
Tijdens deze zitting is gelegenheid voor bezichtiging en informatie.
Voor verdere informatie en/of afspraken kunt u terecht bij onze hui'
meester de heer J.A.M. Jacobs op maandag tussen 11.00-12.00 u"
en op woensdag tussen 18.00-19.00 uur.

5.8.8.N, Postbus 37, 3830 AA LEUSDEN. Tel.no. 033-940094/. . BOUWVERENIGING .
i i i iieerlen 111

Spreekuur:
Postadres: VERHUUR VAN 3200 WONINGEN Jfjjfo'jj
Postbus 2986 in goedkope en dure sektor Tel.bereikba^r:b4ui ulHeerlen verspreid over de gemeenten dagelijks
„ . Heerlen en Brunssum Techn.dienstKantooradres: Telefoonnummerkantoor 9.00-io.oouur
J.v.Maerlantstr. 35 A9ll_l_t Verhuur
6416 TW Heerlen. 045 - 421144 10.00-12.00uurI -T I P
De Bouwvereniging Heerlen heeft eengezinswoningen in komplex

INSULA
te huur:

Eengezinswoningen in de , . _ .
prijsklasse van fl. 925,-- Ber9i"9 - flj
p/mnd. gelegen aan de y*
Voskuilenweg/Holleweg/ l M-
Maandagstraat op de $ ~
Molenberg te Heerlen, op ,;%, ?, r

loopafstand van het ~; \ Beg.grond $■. Verdieping
centrum, plaatselijk [ l-^ _. 5.20 j\-\ 2.40 2.70

bekend als Woonkamer Sik. sik. '
INSULA

Huurwoningen met tuin £
en berging.
Een eigen parkeerplaats. 1 1i r^ir>
Alle woningen hebben s / _____ _^ Il
een ruime woonkamer/ =ÉÉ = h~
keuken van ±30 m 2, 3 _______= p^—aJ-* ï_
ruime slaapkamers en " _____=]
een zolderruimte boven Keuke? 1 |JT" g
de gehele woning. 1 I ,Q_J°^ \\~ J— ■ , H Sik.

1 r-^-]\ IJ 'Voor deze woningen ] jj_ Jji ! L

komen in aanmerking J ffZ_J ] " _
2- of meerpersoons 1 | IJ 1 *>huishoudens met een ] |, ü ] i»*.
bruto jaarinkomenvanaf ! \_____y ' y'
fl. 40.000,--. I J *x'\

VOOB INLICHTINGEN OVEB DEZE WONINGEN KUNT IJ OP WEBKDAGEN
BELLEN NAAB ONZE AFDELING VEBIIUUB, BEBEIKBAAB VAN
10.00 TOT 12.00 LUB ONDEB NUMMEB 045 - 421144.

-— ' 1

Voor een echte maathypotheek kunt u beter
persoonlijk met ons komen praten.

Onze adviseurs beschikken namelijk over alle financiële
bouwstenen om een hypotheek 'samen te stellen' die u als gegoten
zit. Zon bouwsteen zou de Netto-Lasten Hypotheek kunnen zijn.
Een hypotheek waarbij de maandlasten altijd hetzelfde blijven,
ook al gaat de hypotheekrente omhoog. Erg interessant als u wilt
profiteren van de maximale fiscale aftrek.

Maar er zijn natuurlijk nog meer hypotheekvormen die onder-
ling gecombineerd zon maatfinanciering vormen. Eén ding hebben
al onze hypotheekadviezen overigens gemeen. De offertes komen,
bij steeds meer kantoren, uit de computer waar u bij zit. Dan weet
u direct waar u aan toe bent.

Aarzel dus niet om langs te komen of de bon in een onge-
frankeerde envelop in te sturen. U kunt ook tijdens kantooruren
06-0222464 bellen voor meer informatie.

! Graag uw keuze aankruisen.
; □ Stuur mij meer informatie overuw hypotheekvormen.
| □ Maak met mij een afspraak vooreen vrijblijvend maatadvies.

i Naam : ; ,
M/v. j

| Adres :_ j
j Postcode : Woonplaats: !
jTelefoonnr.: j
| □ Ik ben rekeninghouder bij SNS bank: |

! . . (Graag adres invullen) !
! □ Ik ben nog geen rekeninghouder.
j * doorhalen w_t niet vdn toepassing is.

! Inzenden naar: SNS bank Limburg, afd. Marketing Services
Antwoordnummer 1234,6200 VB MAASTRICHT 5 i

SNS» bank Limburg

Limburgs Zaterdag 12 november 1994 38



Nieuw en uinform energieverbruikslabel in de maak

Huishoudapparaten milieuvriendelijker # De moderne wasma-
chine verbruikt aanmer-
kelijk minder stroom en
water dan die van twin-
tig jaar geleden. Foto: GPD

DOORTHEAWAMELINK
1-^

n^ü we een Europese Unie zon-
ia.?" binnengrenzen hebben,.n'Uen bepaalde zaken einde-
* eens op Europees niveauDrden geregeld. Dat geldt
'der meer voor het standaar-

7'pfreri van gegevens vanEk.rische huishoudelijke ap-
r<iten. De komende jarenzal; alle bij de Unie aangeslotenrpaen een nieuw en uniform

i.£rgieverbruikslabel wordenr gevoerd, dat voor vennel-
van gegevens aan bepaal--1 regels is gebonden.

_e uniformering maakt het de
urnent beter mogelijk verschil-e merken en types apparaten

l e*kaar te vergelijken. Alle gege-
v s over energieverbuik en andere
e worden bovendien ver-
_rn *n een soort classificatiesys-Jjl-Zo kan men in de nabije toe-. s* vrijwel in één oogopslag zien
Jo t

klasse een apparaat thuis-,

lfn 1995 gaat men met dit labelr_ start. Als eerste zullen er koel-
lstVrj*skasten mee worden uitge-
!_.' üe koelkast van vandaag ver-
>o k s^ec^ts half zoveel energie
./ ■*n conditie houden van le-
' Middelen als zijn oudere voor-
Ij. Sers. Hij is niet alleen energie-
j\3er geworden, maar ook mili-
,_jjerïdelijker. Nieuwe modellen

Oen nog bijna uitsluitend voor-
Van CFK-vrije isolatiemateria-

ie.ri voor de kast worden ook
.l.?s vaker voor hergebruik ge-
|fi: e kunststoffen en voor het
| eu minder schadelijke koel-

eist0f gekozen.
Li Wegvallen van de grenzen heeft
e
r'gens niet de verschillen tussendiverse volkeren genivelleerd.

_. alleen maar eens die moder-

' energiezuinige en milieuvrien-
']Ke koelkast. In Duitsland is de
sUrnent heel attent op zon eco-

,°1Sch verantwoord apparaat. Elke
ede koelkast die daarwordt ver-

kocht is er een met CFK-vrije isola-
tiematerialen.

In Nederland worden nog overwe-
gend koelkasten met traditionele
isolatie verkocht. Blijkt hieruit dat
ons ecologie-bewustzijn minder
sterk is ontwikkeld dan dat van on-
ze oosterburen? Bij koelkasten zou

je dat in elk gevalmoeten conclude-
ren.

Besparing
De bekende merken huishoudelijke
apparaten zijn in de afgelopen vijf-
tien tot twintig jaar heel wat zuini-

ger geworden. Wasautomatenen
gebruikten midden jaren zeventig
nog meer dan 3 kWh stroom en
bijna 150 liter water voor 5 kg
kookwas.
In de jaren negentig geproduceerde
apparaten doen het met minder dan
2 kWh en slechtszon 35 liter water
voor dezelfde hoeveelheidwas.

Bij een afwasmachine moest men
twintig jaargeleden nogrekenen op
2,5 kWh stroom en 65 liter water
voor een volle machine (12 stan-
daard couverts). Moderne vaatwas-
sers geven een prima resultaat bij
omstreeks 20 liter water en 1,6 kWh
elektriciteit.
De reductie van het energieverbruik
zal in de komende tien jaar niet
meer zo spectaculair zijn als in de
afgelopen twintig. De grote revolu-
tie is voorbij, maar kleine stapjes
zullen nog wel steeds worden geno-
men.
Omdat het bij verschillende huis-
houdelijke apparaten (zoals koel/
vrieskasten en wasmachines) wel
om toestellen met een hoge verzadi-
gingsgraad gaat, mag zelfs het re-
sultaat van die kleine stapjes niet
worden onderschat.

Technologie
Welke mogelijkheden biedt de tech-
nologie van nu en de naaste toe-
komst om de apparaten nog zuini-
ger en vriendelijker voor ons milieu
te maken? Een heel belangrijke bij-
drage hieraan kan worden geleverd
door micro-elektronische systemen
als Fuzzy Logic, wat zoveel bete-
kent als: de computer schakelt niet
alleen op 'ja' en 'nee', maar kent
ook het begrip 'ja, maar' en 'nee,
tenzij', waardoor energiebehoefte
en waterhoeveelheden individueel
aan de behoefte kunnen worden
aangepast.
Een andere mogelijkheid biedt een
centrale stroomvoorziening van
verschillende apparaten, min of
meer te vergelijken met een cen-
traal stofzuigersysteem.
En verder kan dan ook nog gebruik
worden gemaakt van (via zonnepa-
nelen) individueel opgewekte elek-
trische energie.
Fabrikanten van huishoudelijke ap-
paratuur steken veel geld in re-
search en ontwikkeling. Hetgeen
dan zijn weerslag vindt in het op de
markt brengen van geheel nieuwe
apparaten of het innoveren van be-
staande.
Op de in februari '95 te houden
beurs Domotechnica (Keulen) zul-
len de nieuwste ontwikkelingen op
dit gebied worden gepresenteerd,
zoals verschillende fabrikanten nu
reeds aankondigen.

DOOR WIM VAN BEEK

' .ls Warme broodjes gaan ze overe toonbank. Ze zijn er in aller-
-1 categorieën: van eenvoudige
otiingen in een rij tot comfor-. '"ele, luxe vrijstaande met een

' °yale tuin of terras. In prijs va-
gend van 40 mille tot een mil-
'°en en hoger. Wat ze allemaalserneen hebben is de locatie op

'i 62e aardbol en het ter plaatse
1persende aangename klimaat.

Uid-Spanje, in de vierhoek Ali-
ante, Elche, Murcia, Cartagena,, 3ar het hartje winter niet

_J>uder is dat 18 graden Celsius.
atlpy Niessen, geborenen geto-

pt in het Noordlimburgse Ven-

°' is geen onbekende verschij-
meer op consumentenbeur-

j^11 en woonmanifestaties in
I uitsland en Nederland. Op de
.j^tste Nationale Woonbeurs die
j? oktober in de Amsterdamse
Al werd gehouden en die Span-

als hoofdthema had, deed hij
.eer goede zaken. Niessen (40)
j' 2egt hij, ook al geen onbeken-

meer in deze Spaanse regio.
'] is directeur van Mi Casa, een

*?rkoopkantoor in huizen, in La. arina, een voormalig vissers-
,,orP tussen Santa Pola en Torre-Vl*ja.

Niessen, huizenverkoperaan de Spaanse Zuidkust:

'Woningen als warme
broodjes over toonbank'

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week: 44
van maandag 31/10/94 t/m zondag 6/11/94

Bij een normaal hoort een streef- Het week- Totaalstreef-
jaarverbruik verbruik voor de streefverbruik verbruik sinds
in m 3van: afgelopen week kostu: 30 oktober 1994

van: (meterkaart (meterkaart kol. 5)
kolom 3)

1000 15 ’ 7,50 15
1200 17 ’ 8,50 17
1400 20 ’ 10,00 20
1600 23 ’.11,50 23
1800 26 ’ 13,00 26
2000 29 ’ 14,50 29
2200 32 ’ 16,00 32
2400 35 ’ 17,50 35
2600 38 ’ 19,00 38
2800 41 ’ 20,50 41
3000 44 ’ 22,00 44
3200 46 ’ 23,00 46
3400 49 ’ 24,50 49
3600 52 ’ 26,00 52
3800 55 ’ 27,50 55
4000 58 ’ 29,00 58
4500 65 ’ 32,50 65
5000 73 ’ 36,50 73
5500 80 ’ 40,00 80
6000 87 ’ 43,50 87

Aktie Zuinig Stoken/Zuinig Aan

Actie zuinig stoken
ledere verbruiker van Mega
Limburg ontving eind oktober
op naam weer een meterkaart in
de bus. Op deze kaart kan het
verbruik van gas en electriciteit
worden bijgehouden. Hiermee
wil het energiebedrijf huishou-
dens aanzetten tot zuinig stoken
om zo het milieu te ontlasten.
Door wekelijks het verbruik te
noteren hoopt Mega Limburg de
verbruiker meer bewust te ma-
ken van zijn stookgedrag. De
praktijk heeft uitgewezen dat
het bijhouden van de standen
meestal vanzelf leidt tot een be-

wuster en zuiniger gebruik van
gas en electriciteit. Als wekelijks
uw verbruik meet en vergelijkt
met de stooktabel, weet u al snel
of uw huishouden energiezuinig
is. De stooktabel wordt weke-
lijks in het Limburg Dagblad
geplaatst. Aan de stookactie is
ook een wedstrijd verbonden. De
zuinigste stoker maakt kans op
een HR-ketel of energie zuinige
apparatuur voor 5000 gulden,
door inzending van de ant-
woordkaart voor 20 april 1995
kunt u meedingen naar de
hoofdprijs.

monsters
DOOR CATHARIEN ROMIJN

Vlekkenbeschermer

# Een glas limonade valt
om: 'een vlek op het nieuwe
tapijt.

Een poes loopt een wijnglas om-
ver, de inhoud sijpelt vanaf het
bijzettafeltje genadeloos op de
nieuwe zitbank. Kleine inciden-
ten, maar ware nachtmerries
voor degene die zuinig is op zijn
spullen. Scotchgard protector is
een nieuwe vlekkenkampioen
diehet interieurbeschermt tegen
vloeistoffen, vettigheden en an-
der huishoudelijk vuil. Scotch-
gard zorgt er ook voor dat bij
regelmatig stofzuigen vuil en
stof sneller verwijderd wordt en
op die manier verschijnen er
minder snel grauwsluiers op het
tapijt, het produkt is te koop bij
de woninginrichter en tapijthan-
delaar.

Ontvochtiger
nummer éénß

en Een lucht-1
van 55 1

In deßpercenta-B
te hoeß

hoger de hoe meerß
de kan Inß

de pereen-B
dus sneller dan deß

zomer. Maar er tegenwoordigß
een Handige,I

inß
van een binnen-1

klimaat. Het nieuwste van het^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
nieuwste werd onlangs geïntroduceerd door DéLonghi, een fabrikant
van elektrisch-huishoudelijkeartikelen. Naast de Aria Dry luchtont-
vochtiger is er nu ook de Aria Dry Combi die drie functies in één
verenigt: ontvochtigen, verwarmen en een combinatie van die twee.
Behalve vocht pakken ze ook de stof in de lucht aan en het apparaat
is ook handig om de was snel te drogen. Door het fraaie Italiaanse
design zijn ze mooi om te zien en daarbij werken ze geruisloos.
Délonghie Aria Dry Combi is te koop bij alle elektro-speciaalzaken.

I Dit de
I woontijdschriften als padde-
I stoelen Zo
—ie vereniging Huis en Eigen-

dom in Den Haag met een vernieuwd gelijknamig blad dat voor het
eerst ook in de losse verkoop verkrijgbaar is. Er staat veel informatie
in die van belang kan zijn voor eigen-huisbewoners, makelaars en
hypotheekadviseurs en voor beleggers op de vastgoedmarkt. Het blad
Huis en Eigendom is een uitgave van de verenigingen komt vierkeer
per jaar in deboekhandel te liggen. Voor meer informatie kunt u bel-
len 070-3562774.
Ook uitgeverij Pressofoon in Heemskerk geeft een nieuw tijdschrift
uit. Van eigen grond naar eigen huis heet het tijdschrift, dat in sa-
menwerking met het Bouwcentrum Expo Rotterdam tot stand komt
en twee keer per jaarverschijnt. Het blad begeleidt iedereen die de
eerste stappen wil zetten op weg naar een eigen huis. Het tijdschrift
wordt verkocht bij boekhandels en tijdschriftenwinkels.

Hebbeding
Schroefogen en haakjes zijn las-
tig in en uit te draaien. Gepriegel
met tangen, handen of de
schroevedraaier behoren tot het
verleden met dit vernuftig kleine
apparaat: de haakschroeve-
draaier van Wolfcraft. De haak-
schroevedraaier kost 14,95 gul-
den en is op de markt gebracht
door Markt(Holland) bv in
Weesp en in iedere doe-het-zelf-
winkel te koop.

staande woningen of betegelen
van een badcel. Maar ook alle
administratieve zaken worden
door zijn bureau, dat vijf mede-
werkers telt, verzorgd. Zelfs het
jaarlijks invullen van de belas-
tingpapieren, een verplichting
ook, voor buitenlanders in Span-
je, behoeven kopers die de taal
en de kennis niet beheersen geen
zorgen te maken.

zijn hier heel lang erg goedkoop
geweest. De prijzen hebben hun
dieptepunt weer gehad. Vanaf
januari dit jaarzijn ze al weer 10
tot 15% hoger, 's Zomers mag
het hier heel soms de 40 graden
Celsius passeren en dat is warm,
's winters is het hier heerlijk:
vaak een constante temperatuur
van omstreeks 20 graden Cel-
sius."

„Je leeft er voor 80% buiten en
je kunt gemiddeld tien maanden
per jaar een heel etmaal in de
buitenlucht vertoeven. Er zijn
prima voorzieningen als winkels
en restaurants. En ook aan me-
disiche voorzieningen wordt hier
veel aandacht besteed," aldus
Niessen.
Een van die Nederlanders die er
onlangs een woning kocht is
Emile Elling uit Soest. Zijn erva-
ring: „Ik moet het net als ieder
ander met hooguit zes weken va-
kantie in een jaar doen. Datzelf-
de geldt voor mijn echtgenote
die ook een volledige baan heeft.
Om optimaal van vakanties te
genieten hebben we hier iets ge-
kocht. En uiterraad ook om
straks van de oude dag uitge-
breid van dit klimaat te kunnen
genieten. We kunnen er altijd
heen als we willen. Als we in
Spanje zijn hebben we in ieder
geval de garantie dat de zon
schijnt. De laatste jaarwisseling
hebben we buiten gevierd bij een
temperatuur van 20 graden Cel-
sius. En de afstand is geen enkel
bezwaar: het is slechts tweeën-
eenhalf uur met het vliegtuig
(Schiphol/Allicante) en nog een
half uurtje met de taxi. Je bent
uit en ook zo weer thuis..."
Voor meer informatie:
tel.oo-3466796131 of
00-3465419638

Daartoe biedt, volgens Niessen,
deze Spaanse regio ontzettend
veel faciliteiten, 's Zomers is het
er, aldus onderzoeken, koeler
dan in toeristenoorden als Beni-
dorm. En 's winters toch net iets
warmer vanwege de hoogvlakte
waartegen nieuw ontwikkelde
urbanisaties liggen.

Een besluit wordt, volgens Nies-
sen, soms in één ochtend geno-
men als de betaling en/of finan-
ciering geen probleem vormt.
Maar sommigen willen eerst alle
beschikbare objecten zien, kij-
ken en vergelijken en na lange
tijd pas beslissen. Voor Niessen
geen probleem. Hij zegt de ge-
voelens, de overwegingen en ook
de twijfels die er onder aspirant-
cliënten leeft, te kennen.
„Wie een vakantie-woning wil,
heeft vaak veel minder wensen
dan wie kiest voor bij voorbeeld
permanente vestiging of om er
bij voorbeeld te overwinteren.
En de groep overwinteraars
wordt steeds groter. Veel mensen
zijn moe van Nederland, van het
weer, de sores, hun omgeving en
zoeken naar wat anders. Om
zonder zorgen het leven daar
voort te zetten."

Zekerheid
Jj"et is een tendens tegenwoor-
l§ dat mensen hun opgespaarde
nten op verantwoorde wijze
'üen beleggen in een stukje ge-

_oridheid, in warmte en eenUkje zekerheid voor de toe-tst. Tja, en dat kan in Zuid-
Panje. Het gebied waar ik ope-

s^er wordt wel het gezondste
QUkje van Europa genoemd.een industrieën die troep uit-
s ?ten> veel zoutwatermeren,
chone en vooral droge lucht en
'toa altijd zon. De woningen

lessen verkoopt er eenvoudige.Ptrekjes, appartementen met, aikon, vrijstaande panden,
.ttdhuizen en woonpaleisjes.

'ak onder de zon, aan zee, in
Joanisaties of in dorpen of ste-
i tussen de plaatselijke bevol-
c>l,lg en de vele Engelsen en
candinaviërs die er al (perma-
st_t) verblijven.

, 'Jn cliënten? Mensen die een; ettii-)permanent plekje willen
j dezon, mensen die lekker wil-
eri genieten van hun oude dag of
Jll gezondheidsredenen het

armste plekje van West-Euro-
Pa opzoeken.

Het voordeel van een (vakantie)
huis kopen in Spanje is momen-
teel de lage koers van de Spaan-
se peseta, vertelt Niessen. Dat
maakt het leven in Spanje voor-
deliger dan in Nederland. Dat
betekent ook dat het kopen van
een woning er in Spanje een stuk
aantrekkelijker op is geworden.
En wonen in een ander land van
de Europese Unie is geen enkel

Legale handel
Niessen verzorgt in Spanje alles
wat aan het kopen van een wo-
ning vooraf gaat. Dat betekent
alle formaliteiten van de kandi-
daat-kopers afhandelen, juiste
locatie uitzoeken, eventuele bij-
komende verbouwingen en ver-
anderingen doornemen. Kortom:
alles afhandelen wat nodig
wordt geacht. Want Niessen wil
veel doen om de mensen ervan te
overtuigen dat hier alles draait
om legale verkoopactiviteiten en
dat ze geen kat in de zak kopen.
In alles worden de kopers bege-
leid: van het zoeken naar een
geschikte bouwkavel tot het
eventueel verbouwen van be-

beletsel meer. Er is vrijheid van
vestiging.

De procedure is eenvoudig. Ne-
derlanders op vakantie in Spanje
besluiten iets te kopen. Ze zoe-
ken contact met een bij voorkeur
Nederlands sprekende makelaar
en geven hem aan de hand van
wensen en eisen opdracht iets
naar hun keus te zoeken of ze
gaan samen met hem op pad.

Taalproblemen

" Het voordeel bij het kopen van een huis in Spanje, is momenteel de lage koers van
de Spaanse peseta. Foto: gpd
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#De Aria Dry Combi,
nieuwe vochtbestrijder

Nieuwe bladen



LANDGRAAF. Te
woonhuis met garag^
tuin, woonk., grote kflj
slpks. en badk. Uit*
onderh. Vr.pr. ’2Bs'
k.k. Tel. 045-324747. J

zie verder paginaf

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.

Onroerend Goed
Te k. WOONHUIS, 4 slaap-
kamers, tuin op zuiden.
Benzenraderweg 166, Heer-
len. Vr.pr. ’175.000,- k.k.
Tel. 045-740579.

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

Uw huis
VERKOPEN?

Verlaagde
tarieven (25%).

Seegers o.g.
046-525318.

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN.

Wijnandsrade
Perf. onderhouden halfvrijst.
woning met gar., ruime L-
vorm. woonk., open keuken
met lichte plav.vloer, 4
slpks., badk. met ligb., dou-
che, toilet en v.w. Geheel
geïsoleerd en dubb. begl.
Een bezichtiging is beslist
de moeite waard! Vraagpr.
’249.000,- k.k. Mak.kan-
toor Janssen 046-335840.

Te k. PATIOBUNGALOW,
bwj. '92, geh. v.v. rolluiken,
living met open keuken ca.
40 m2, 2 gr. slpks., ligbad,
carport, berging. Vr.pr.
’219.000,- k.k. Breukerweg
36, Heerlen. 045-729596.

35 m2, zolders 24 en 50 m2, open vide, kantoor 12 m2, tuin
op z/w, berging, terras. 1e Verd.: 4 sik. 12/12. 14 en 16 m2,
badk., ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: zolder 60
m2met vlieso-trap. 3/4 van carré boerderij met gesloten bin-
nenplaats, mcl. zeer grote schuur. Het onderpand is compleet
gerenoveerd en gemoderniseerd. Dit moet u zien!!

Vrpr.f.475.000,-kk.

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.

SIMPELVELD:
PASTORIESTR.9.Perfect gel. tussengel. woonhuis op 2400
m2grond. Ind.: Geheel onderkelderd, living 40 m2, eetkamer
18 m2, kantoor, apart kamertje, gesl. keuken 15 m2, bijkeu-
ken, garage, werkplaats, tuin op z/w, 4 ruime sik., bibliotheek,
zaal 45 m2met open haard, badk. met ligbad. Zolder 40 m2,
3 sik, douche en toilet. Interessant voor projectontwikke-
laar. Vrpr.f.559.000,-kk.

In Simpelveld kunnen wij u een riant gelegen semi-bungalow
met prachtig uitzicht aanbieden op ± 2500 m2met bouwter-
rein. Sout.: garage plaats voor 2 auto's, sik. 13 m2, douche-
ruimte, hobbyk. 12 m2. Part.: gr. hal, living ± 56 m2met open
inbouw haard, serre met open haard 8 m2, gesl. aanb. keuken
12 m2, 3 sik,. 9/10 en 15 m2, badk. met 2e toilet. 1e Verd.:
zolder, blokhut met zolder 50 m2, schitterende tuin op z/w,
terras 45 m2. Gehele pand is voorzien van parketvloeren, ged.
rolluiken en dubbel glas. Prijs op aanvraag.

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 m2
(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. 266
m2. 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.

ju» CH.FREHENSTR. 38A.

É, _ÈË_É_è: ■■-- woonhuis met grote

vlieso-trap. Vrpr.f.245.000,-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 m 2met vaste trap.
Gedeelt. rolluiken. Vrpr.f.196.000,-kk.

VLIEGENPOEL 2.
»_ ~_Ëk Perfect onderh. vrijst.

Wk lamdhuis. Bj. 1990, perc.
ik JÊÊ JÊ_Ê 43° m 2' lnd : ruime
|b__£3 living, marmerenvloer,

0.h., schuifdeuren, gesl.
HM aanb. keuken, bijkeuken,

Kjëll garage, mooi aangelegde
tuin. 3 sik. 14/16 en 17

mmmmmmmmmmm~^^^^^^mM m 2 zolder met vaste
trap, 4de sik. 16 m2. Voorzien van vloerverwarming en dub.
glas. Vrpr.f.450.000,-kk.

URMOND:
SCHOORWEG 10.Perfect onderh. vrijst. bungalow met mooi
aangel. tuin. lnd.: 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.

HOENSBROEK:
MR.LUTHER KlNGLAAN.so.Halfvrrjst. woonhuis op 275 m2
grond. 8j.'71. living 34 m2, 0.h., gesl. aanb. keuken, garage
met oprit plaats voor 3 auto's, tuin op z/w, 3 sik., zolder, sik
12 m2, vaste trap. Vrpr.f.219.000,-kk.
SLOT HARENLAAN 25.Schitterende villa in villawijk gelegen.
Geschikt voor woonhuis/praktijk. 8j.'73, perc. 1200 m2. Ind.:
Sout.: Ruime hal, praktijkruimte 16 m2, tuinkamer 18,5 m2,
nieuwe badk. douche, v.w. en toilet, inpandige garage 62 m2.
Part.: living 75 m2met schuifdeuren, kantoor 10 m2, gesl.
aanb. keuken 10 m2. Mooi aangelegde tuin op z/w, terrassen
40 en 60 m2, vijverpartij. 1e Verd.: 3 sik., 16/21 en 25 m2,
badk., ligbad, 2 v.w. en toilet. Dit pand moet u zien.

Prijs op aanvraag.
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.259.000,-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.
HEIVELDSTR.BSA.HaIfvrijst. woonhuis met tuin. Ind.: toilet,
living 40 m2, half open keuken 10 m2, serre 17 m2, 3 sik.,
8/14/14 m2, badk met ligbad, vaste trap naar zolder. Perc.
325 m2. ■ Vrpr.f.223.000,-kk.
ST.JOZEFSTR.S6.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Bj.'s,
perc. 244 m2. Ind.: Kelder, l-living 30 m2, halfopen keuken 15
m2, bijkeuken, tuin, 3 sik. 10/10 en 15 m2, badk. ligbad en
v.w. Ged. dubbel glas en rolluiken. Vrpr.f.189.000,-kk.
M.L.KINGSTR.22.Mooi geleg. vrijst. woonhuis op 313 rr>2
grond, bj.'7s. Ind.: z-living 38 m2met plavuizenvloer, gesl.
aanb. keuken 10 m2, garage, tuin met terras, 3 sik., 7,5/14 en
18 m2, badk., douche, v.w. en 2e toilet. Dak is vernieuwd in
1993. Vrpr.f.279.000,-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 12 m2, badk., ligbad, dou-
che en v.w., zolder met vlieso-trap 20 m2. Dakisolatie.

Vrpr.f.204.000,-kk.

LANDGRAAF:
AKKERWINDE 35-

-_ Rustig gelegen tussen-
J«y-.- ÜS gel. woonhuis. Perc. 150émSt'-". J "* '^PPi m -b' '76 lnd llvin94o

gÉfi m2met tegelvloer, gesl.
aanb. keuken 8 m2,
garage met carport, tuin
op z/w, terras, vijverpar-
tij, 3 sik., 10/14 en 14

■-■■ki^ida-i m 2badk., ligbad, dou-
che. Zolder 30 m2. Dak- en spouwmuurisolatie.Dit moet u
van binnen zien! Vrpr.f.202.000,-kk.

| BERKENPAD 3.Zeer
3^i____. _*___ 9oecl onderh. semi-bun-
Mp&^ galow in bosrijke omge-

t-j-É-i-: vin9. Perc- 1500 m2.
M-É_& K 9bj.'69. Ind.: sout. 18 m2,

part. living 60 m 2met
open vide, parketvloer,
open haard, gesl.
moderne keuken 12 m2,

~^^^^^*m~ma~^mmmmm garage tuin op z/o met
terras en vijver, 3 ruime sik., luxe badk met nieuw sanitair.
Prijs op aanvraag.

BRIKKEBEKKER
*g»iy 104.Goed gelegen tus-

M _SL_»_-- _____________»___ sengel./geschakeld
woonhuis. Perc. 277 m2,
bj.'79. Ind.: living 28 m2
met parketvloer, gesl.
aanb. keuken 16 m2,
garage, tuin op z/w,

Éjll^M serre 18 m2, berging, 3
-HBllßil ■___■ sik. 8/13 en 13 m2,

_mmm\WLmmmmWmwmmmm\

BRUNSSUM:
VAN GOYENSTR.24.GeheeI perfect gerenoveerd halfvrijst.
woonhuis met garage. Ind.: geheel onderkelderd, living 36 m2
met open haard,nieuwe tegelvloer, half open aanb. keuken,
bijkeuken, 3 sik., 8/12 en 14 m2, luxe nieuwe badkamer.
Grote zolder. Gedeelt. rolluiken.Garage is momenteel te
gebruiken als bruiningsstudio. Gunstig over te nemen.

Vrpr.f.192.000,-kk.
HAZENKAMPSTR.II2.TussengeI. woonhuis. 8j.'30, perc.
167 m2. Ind.: kelder 20 m2, l-living 26 m2, half open aanb.
keuken, tuin op n/o, 2 sik. 10 en 18 m2, badk. ligbad, douche,
v.w. en 2e toilet, zolder 12 m2mogelijkh. 3e sik.

Vrpr.f.144.000,-kk.
KLINGBEMDEN 99.Goed onderhouden halfvrijst. woonhuis
met garage en mooie tuin. Woonk. 35 m2met plavuizen, half
open wit essen keuken, 3 slk.:B/12 en 17 m2.

Vrpr.f.229.000,-kk.
RDR.THIBALDSTR 38.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met
garage/carport en tuin. Bj.'Bo, percopp. 333 m2. Ind.:
Kelderkast, l-living 31 m2, open haard en parketvloer, serre 20
m2, half open eiken aanb. keuken 12 m2. 3 sik., 8/12 en 16
m2, badk. ligbad, v.w. en 2de toilet. Zolder 30 m2met vaste
trap. Voorzien van rolluiken en dub. glas. Vrpr.f.264.000,-kk.
SEMMELWEISSTR.23.perfect geleg. vrijst. woonhuis op 580
m2grond. 8j.'62. Ind.: kelder 8 m2, l-living 40 m2met open
haard, gesl. aanb. keuken 12 m2met app., garage, tuin, 3 sik.
7/10 en 14 m2, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder 20 m2
(appartementje), vastetrap. Voorzien van rolluiken.

Vrpr.f.339.000,-kk.
TRICHTERWEG 135.G0ed onderh. vrijst. woonhuis op 661
m2grond. Ind.; kelder 16 m2, l-living 34 m2, gesl. eiken aanb.
keuken 14 m2, douche en v.w., garage, tuin op z/w, 2 terras-
sen, 2 sik. 12 en 14 m2, muurkasten, nieuwe badk. Nieuwe
daken, kunststoffen kozijnen en dubbel glas.

Vrpr.f.279.000,-kk.

HEERLEN:
BOKSTR.44.Goed onderh. tussengel. woonhuis met mooi
aangelegde tuin. Living 40 m2, nieuwe witte aanb. keuken, bij-
keuken 3 ruime sik., 12/16en 19 m2, badk. met ligbad. Zolder
25 m2met vlieso-trap. Vrpr.f.189.000,-kk.
BUYS BALLOTSTR.l.Halfvrijst. woonhuis met garage op 195
m2grond, living 30 m2met 0.h., gesl.keuken, 4 sik., badk..

Vrpr.f.l79.ooo,kk.
GELEENSTR.B7.Goed onderh. appartement in centrum van
Heerlen. Ind.: l-living 45 m2met Noorse lei, open eiken aanb.
keuken, bijkeuken, sik. 16 m2, badk. met ligbad, balkon.
Rolluiken. Vrpr.f.255.000,-kk.
ROEBROEKWEG 58.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Bj.
'70, perc. 190 rr>2. 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.229.000,-kk.
UTERWEG 100.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Perc.3s7
m2, bj.'74. Was- en wijnkelder, living 45 m2, 0.h., schuifdeu-
ren, tegelvloer, garage, tuin op z/o, zitkuil, 3 sik., 7/11 en 14
m2, badk. met douche, zolder 20 m2, vlieso-trap.

Vrpr.f.243.000,-kk.
VRIJHEERENBERG 63.Tussengel. woonhuis. Kelder 30 m2,
living 36 m2, gesl. witte aanb. keuken, garage, tuin op z/w, 2
sik. 10 en 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.

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. 1e Verd.: 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.

25.
perfect onderh. vrijst.
landhuis in bosrijke
omgeving op 660 m2
grond. 8j.70. Ind.: sou-
terrain 25 m2, l-living 38
m 2met open haard,
gesl. aanb. keuken 10
m2, bijkeuken, garage,
stalling voor caravan,

tuin onder architectuur 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.
KAKERTSWEG 60.Vrijst. woonhuis op 600 m2grond. Ind.:
kelder, l-iving 42 m2mei parketvloer en open haard, gesl.
eiken aanb. keuken, bijkeuken, dubbele garage, tuin, 3 sik.
11/16 en 18 m2, badk. met douche en 2e toilet. Gedeeltelijk
dub. glas. Vrpr.f.359.000,-kk.
KANTSTR.3B.Mooi geleg. tussengel. woonhuis. Perc. 243
m2. 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 2e toilet.Dit pand moet u van binnen zien hoe groot het
is. Vrpr.f.239.000,-kk.

PASWEG.33.C Goed
-^M_£_iX--r'fJ_I?*^^_ onderh. halfvrijst. heren-

f|9| huis. 8j.'41, perc.29s
HfgHßSHffiSMfP'fH m2' lnd' kelder 24 m2.

êwmmmmmmSMßSJ-k U llvin9 4u m 2. inbouw-
|lj| haard, 2 muurkasten,

parketvloer, keuken 10
m2, bijkeuken, garage,
tuin op z/w. 3 Sik. 7/16

_____ll___________________l_B_B_»_a__ e- m 2badk., 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.

OIRSBEEK:
BEYLKENSWEG 16.Goed onderh. tussengel. woonhuis.
Bj.'Bl, perc. 142 m2. Ind.: L-living 38 m2met plavuizenvloer,
open moderne aanb. keuken 8 m2, carport, tuin op z/w met
tuinhuisje 3 sik. 8/10 en 16 m2, badk. douche, v.w. en 2e toi-
let, zolder met sik. 10 m2. Kunststoffen kozijnen en dub. glas.

Vrpr.f.204.000,-kk.

PUTH-SCHINNEN:
In Puth-Schinnen kunnen wij een schitterend vrij en landelijk
boeren woonhuis aanbieden. Perc. 604 m2. Ind.: sout.: kel-
der 6 en 12 m2. Part.: living 37 m2, o.h. en Noorse lei. Gesl.
aanb. keuken met div. app. 14 m2, bijkeuken 30 m2. Schuur

_JiHl'-iiI*i:tT'Ui-.1-iV^H:l_ili 1.---t"1Q2Lli|ÉilÉU^B_----É-----eiU_9l'!
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VALKENBURG: d<

MinValkenburg kW
wij u een riant, pe"t_
onderh. landhuis opïl(
m2grond.te koop °'a(
huur aanbid V;
Voorzien van alle
fort. lnd.: souterrai^
aparte ruimtes, Wjvj
douche en provistë'T
der, hal, l-living, moM,

ne luxe open keuken, ruime tuin op zuiden, 5 sik., badk..»},
bad, douche v.w. en toilet. Voorzien van dak-, muur-, en *^risolatie en dubbel glas. Bestemming kantoor/praktijK £
wonen. U moet zien hoe grootditpand is. £Vrpr.f.479.000,-11,!

VOERENDAAL:
WINTHAGEN 13.Landelijk en rustig gel. schitterend geres^
reerde boerderij op 3770 m2grond.lnd.:gewelfde keldeiV
m2, entree, garderobe.toilet, eiken mooie aanbouwkeuken,j
m2, woonk.l met open haard en plavuizen, woonk.2 C
kachel beide met vloerverwarming, c.v.-ruimte, 3 51k.:12/I*_
14 m2met open vide, badkamer met ligbad, douche, 2 *en 2e toilet. Tuin op zuid met 30 m2terras, weiland 2000'
met stal voor 2 paarden. Grotendeels gerestaureerd met <*,
nele bouwmaterialen. Inl.op aanvrat

WIJNANDSRADE: v
KONINGSGRAVEN 3.Royaal rustig gel. vrijst.landhuis. P*o
1155 m2. Grote garage 52 m2, geheel onderkelderd, w0^ x:
55 m2, o.h. en schuifdeuren naar buitenterras 60 m2. G^
aanbouwkeuken, 3 sik., logeerkamer. Zolder 100 m2, mO»6
lijkheid voor meerdere kamers. Prijs op aam/ra*"

WITTEM:
COSSELAERSTR.I. Goed onderh. vrijst. woonhuis. Perc. *<m2. lnd.: provisiekelder, 1-living 46 m2met open haard, <r}
aanb. keuken 12 m2, garage, tuin op z/o, 3 sik. 10/10 eil'lm2met parketvloer, badk. met douche, zolder 30 m2. I

Vrpr. f.287.000,-1^

TE HUUR HEERLEN:
In centrum van Heerlen kunnen wij u 90 m2winkelruit
aanbieden. Inl. op aanvrat

KERKRADE:

KLARENANSTELERWEG.Luxe kantoren van 200 tot 1W
m2. Prijs slechts fl. 137,= m2gestoffeerd. Inl. op aanvrat

BELEGGINGSPANDEN HEERLEN:
Winkel met 3 appartementen huuropbrengst 46.000,=
netto p.j. Vrpr.f.39B.ooo,=k|'
Karakteristiek zeer groot herenhuis
huuropbrengst 44.000,= p.j. Vrpr.MIO.OOO.sK 11
Dubbel woonhuis ingericht in 4 appartementen, huuroP
brengst 40.000,= p.j. Vrpr.f.320.000,=Kl'
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HYPOTHEEK
ONAFHANKELIJK HYPOTHEEKADVIES

EEN EIGEN HUIS BEGINT BIJ HUIS & HYPOTHEEK

U overweegt een huis te kopen?
Laat u dan goed voorlichten.

Bezoek onze informatieavond.
Dan krijgt u gratis en vrijblij-

vend informatie over o.a.

financieringen, geldverstrekkers,

maandelijkse woonlasten (loon-

strookje mee s.v.p.!), maximale

hypotheek en koopsom, hypo-
theekmogelijkheden, gemeente-

garanties, subsidies en juridische

aspecten. Dat geeft u de nodige
zekerheid. U bent welkom op:

dinsdag 15 november a.s.
19.30 uur welkom
20.00 uur aanvang

't Guliks Hoes, Ophoven 1
Sittard

Limburgs
■\SJCMXS~Mmêm9r

'i ""

Te koop
KERKRADE, Kaalheidersteenweg
Op zichtlokatie aan drukke verbindingsweg gelegen
garagebedrijf omvattende 650 m 2werkplaats en
magazijn, 485 m 2showroom, kantoorruimte en om-
liggendterrein. Perceelsgrootte 2000 m 2.Prijs / 700.000,- k.k. Uitv. gegevens op aanvr.

M RUI JTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed Sittard B.V.
6131 AL Sittard - Rijksweg Zd 35 - Tel. 046- 595159

Luxe appartemente
te huur in complex Corioveste IV te Heerl^

Op mooie lokatie (Eikenderveld) ruime], wJfc» merappartementen: grote woonkamel
ruim balkon, badkamer met ligbad, bet
met w.a.-sluiting. Tevens berging in si

Ö^ftiÉ*ÏWi_-_^T__?'_f) Mogelijkheid tot het huren van een
port' '~'et comP'ex 's gelegen op loopaf.

SÉ van het centrum en openbaar vervol 4
ZszËSËB&lÈÊmmm mk Huurprijzen vanaf ’ 850,00 excl. serv. k.

’ 80,00.

l!^ * GCMfÉNSCHAPPfUtff *S M

hal Ui jlm ï^ïC-ïitt ttttïïtttt' |

i 01111,1
woonkamer >r >r £s..,u_,_._ berging r 1

!-.« j
b._. if-m—'~~!l I 1~l——■ 1 slaapkamer 2 slaapkamer 1.10.-00 )0...M
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BEL VOOR INFORMATIE:

Anc Vast9oedbeheer Heerlen
Akerstraat 23, Heerlen, 045-712040

EEN HUIS KOPEN OF VERKOPEN V^ lJ^i VIJGEN VRAGEN! j
St. Franciscusweg 16,/ Oliemolenstraat 5, Heerlen, tel. 045-711617 \jV^ Roermonderstrasse 21 in Aken, tel. 0049-241873066 ]1 >
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11 _-L__.l ________■ __■



Acht ton gaat het concert hem
kosten. „Een hoop geld. Het is
een keuze die je maakt: wil je
miljonair worden, of wil je je
werk zo goed mogelijk doen, met
alle kwaliteitseisen die daarbij
horen? Ik kies voor het laatste. Ik
moet het beste van het beste
hebben. Maar goed, ik krijg wel
elk jaar van mijn boekhouder op
m'n kop. Dat is niet klagerig be-
doeld, want ik ben echt niet zie-
lig. En als de zaal niet vol komt,
zal ik dat ook wel overleven."

'Muziekfeest in Utrecht gaat swingen als een tijger'

Kerstconcert Rob de Nijs
zonder toeters en bellen

DOOR KATJA KREUKELS zong mee met de platen, kreeg
zangles en werd ontdekt door de
bekende dirigentKoussevitsky.Jon_?KRADE - 'Een grote, kleine

i Maa .met een bijzonder talent.
y; soberheid overheerste
grot aüteit en hij vergat zijn
dje jf gave door de problemen
ten cm achtervolgden. We moe-
tij ,m niet veroordelen of be-
hij n' maar accepteren zoals
dei.Was- Een tenor met een gou-

*vert,Stem' Laten we ons vandaag
3.§en !iUgen met deze door God
Cd'gde legende. Een frag-
Vatl _,uit het promotiemateriaal
fan de nationale Mario Lanza-

Op tienjarige leeftijd was Mario
Lanza voor de kleine Marinus al
een soort muziekgod. Zelf zong
hij in een knapenkoor. Maar hij
heeft zichzelf nooit gezien als
een groot talent. De kracht van
opera bleef zijn muziekgevoel
wel prikkelen. „Ik krijg kippevel
als ik de machtige stem van Lan-
za hoor. Die man heeft een uit-
straling en zon volume dat hij
nooit een microfoon nodig had,
fantastisch," vertelt de Vries
dromerig.

met veel geestdrift vertegen-
woordigd door de 54-jarige Ma-
rinus de Vries uit Kerkrade. Met
volle overtuiging probeert Mari-
nus mensen te interesseren voor
de stem en persoon van Mario
Lanza. Voor de Kerkradenaar is
dan ook geen enkele moeite te-
veel om 'zijn' Mario onder de
aandacht te brengen. Een paar
minuten radio, korte stukjes in
de krant. Hij zet door. Het eerste
succes tekent zich af, want hij
heeft al een paar Limburgers
warm kunnen maken voor het
stemgeluid van de tenor. Een
klein eerbetoon was dus op zijn
plaats.

DOORWILMADEREK

House
Rob de Nijs is nu 51. Een deel
van zijn publiek is met hem mee-
gegroeid en dus van dezelfde
generatie, het grootste deel van
zijn concertbezoekers is tussen
de 23 en 40 jaaroud. „Theaterdi-
recteuren zeggen altijd dat ik
een heel leuk, divers publiek be-
reik. En daar zitten de laatste
tijd steeds meer mannen bij.
Vroeger kwamen overwegend
vrouwen op mijn optredens af,
niet omdat ze zich aan me zaten
te verlustigen, zoals wel werd
gezegd, maar vanwege mijn ma-
teriaal. Belinda's materiaal dus,
teksten over emoties. Ik denk dat
Nederlandse mannen steeds be-
ter met hun emoties leren om-
gaan."

„Kerst, daar gooi ik me helemaal
in. Ik ben een kerstkindje hè, op
Tweede Kerstdag geboren.

podium moet het hele muzikale
scala voorbijkomen: pop, klas-
siek, de hele bende. We pakken
uit. Er komt een gospelkoor, een
knapenkoor, een strijkkwintet.
Ik treed op met gasten als Mar-
griet Eshuys, Liesbeth List, Ca-
rola, Sylvia Houtzager en Hans
Vermeulen, die ook solodingen
doen."

Kerstdag een zoektocht naar
Maria. Maria is een ouwe etala-
gepop die er uitziet zoals ik me
Maria voorstel: met donker haar
en een lieve glimlach. Belinda
verstopt haar 's morgens ergens
in het bos en de kinderen houden
spoorzoekertje. Op kerstavond
doen we niets bijzonders; ik ver-
sier het hele huis, zoals mijn va-
der dat vroeger ook deed, en
daarna zit ik lodderig met een
borrel in mijn hand naar de bal-
len te staren."

Kerstmis was bij ons thuis altijd
een hele bijzondere periode. Als
je's avonds ging slapen, zag alles
er nog normaal uit. Op Eerste
Kerstdag stond je op in een huis
dat helemaal wit was. Mijn va-
der had de boel versierd met
watten en engelenhaar en een ei-
genhandig gefiguurzaagd kerst-
stalletje. Mijn moeder braadde
konijn, op de radio hoorde je
White Christmas en Harry Bela-
fonte met zijn Mary's Boy Child,
nog altijd een van de mooiste
kerstliedjes die ik ken."

-UTRECHT - Het is alle-
-1 aal de schuld van zijn

uders. Die maakten van de
rustdagen zon enorm feest

[gat Rob de Nijs zich elke
■r^embermaand wordtIr gallen door heftige ge-Xp ms van weemoed en
"fangen. Al jaren droomtJM van een 'groots, warm en
jy* kerstconcert. Dit jaar,
J?K6 decemDer in de Ut_
gL *Se Jaarbeurs, is het zo
l r- „Stel je er alsjeblieft
të.en zoetsappig gebeuren
K? voor. Dat concert swingtf^s een tijger."
Pvopl k een eigen religieus ge-
"toait ontwikkeld dat weinig te
Öekn beeft met de dogma's van

injj;, erk- Dat gevoel is voorname-M* §ebaseerd op de voorbeeld-
ifip f die Christus voor mij
4>ch. *k z*e bern a een Provo_
A'ah fiSvvr> een voorbeeld
% 6en goed mens- Bidden doe
iüjjj ?°k- Ik bid zoals een ander
o\,a '^teert. Bidden is een vormj^p le wilskracht ondersteunen.
<*H 0

eil ik toelatingsexamen moest
denV00r de HBS' heb ik gebe"
'W 1 *■ de stukken eraf vlogen
Chr s^aagde. Sindsdien kan
jv istus bij mij niet meer kapot.
dat vernaal van ziin geboorte,
b„ ,ls natuurlijk geweldig. En ei-
l^^ik ook heel romantisch."
ijJn tatoeages - Christus; eenW_'ey Davidson-teken; de bid-
der handen van Albrecht Dü-
les' een Paard, en De Nijs' Chi-
fVert Sterrenbeeld - zitten veilig
few °Pt onder een huiselijke
(doii "Ja' naHo zeg, het is ver-
Vid e winter." De Harley Da-
(cjr

s°n is nergens te bekennen,
'liet en vrouwen zijn er ook al
irjejl'. Rob de Nijs, in de vijfen-
f6e M_ jaar van zijn carrière nu
'^Ulr. ornscnreven als 'in leer ge-
Zty mach°'. dan weer als
;di_hfh-^en(*e romanticus', is van
itian ■ §ewoon een aardige
raal ie aan een S^aas.e niine-
_»(-., Water nipt en over zijnkerst-fvoel vertelt

Ouwe etalagepop
„Zoals ik vroeger met mijn ou-
ders kerst vierde, vier ik het nu
in mijn eigen gezin. In een sfeer
van warmte, van traditie. Zo
houden we elk jaar op Eerste

De sfeer van vroeger, door De
Nijs omschreven als „warm en
wit, al sneeuwde het ook bijna
nooit met kerst," moet op 16 de-
cember herleven in de Prins van
Oranjehal van de Utrechtse
Jaarbeurs. Met het kerstconcert
dat De Nijs dan geeft, gaat een al
jarenlevende wens in vervulling.
„Ik heb flitsen van een Prom-
concert, van een warme, brui-
sende zaal vol mensen die uit
volle borst meezingen. Op het

„Het kerstconcert wordt groots,
maar niet met toeters en bellen.
Het wordt juist intiem en kwets-
baar. Ik moet mensen mentaal
kunnen aanraken, en zij mij. Ik
zeg altijd: als ik optreed, moeten
er telefoonlijnen zijn met ieder-
een. Ahoy' vind ik een beetje een
bunker, die zaal past niet bij mij.
Mijn sfeer is warm en intiem en
staat ver af van het Las Vegas-
gevoel dat je meestal aantreft als
Nederlandse artiesten shows op
grote podia geven. De Prins van
Oranje-hal in Utrecht is ook wel
groot, maar akoestisch en facili-
tair helemaal afgestemd op con-
certen. "

Kerkradenaar fanatiek
promotor Lanza-fanclub

Marinus smoorverliefd op de stem van Mario

„Vorige week, in Zwolle, trad ik
trouwens op voor louter tieners.
Stonden daar ruim duizend
swingende, uit hun bol gaande
kinderen. Ik voel me daar niet
stokoud bij. Ik voel me een leef-
tijdloze rock 'n' roller. Mijn wor-
tels liggen in de jaren vijftig. De
tijd van Elvis en van Jerry Lee
Lewis. Als je puber bent, wordt
de basis gelegd voor je muzikale
gevoel. Ik denk dat mijn genera-
tie daarom ook niet met house
kan omgaan: ik zoek daarin ver-
geefs naar een hart. Dat vind ik
in jazz, in klassieke muziek, in
rock 'n' roll. Maar niet in house.
Mijn helden zijn mensen als Billy
Joell, Eric Clapton en Elton
John. Ouwe lullen dus, zoals wel
eens badinerend wordt gezegd.
lets wat je nooit over klassieke
musici hoort."

" Kerkradenaar Marinus de Vries (rechts) oog in oog
met Damon Lanza, zoon van de bekende tenor.

' öe_-_
gelrl wonderlijke tenor -35 jaar
°HKt n °nder raadselachtige
n0g "digheden overleden -is. A.rnP -,anS niet vergeten. Van

*Wd a' Australië> tot Enge-
J^er-piJT1. sPan.e- Over de hele

Hop _, kent deze Italiaanse held- laA duizenden fans. In Neder-
''Thp!nWerd op 7 oktober 1992
Jietv' io Lanza Benelux So-
lin y, °Pgericht met als doelstel-
na| het levendig houden van de
het Van de zanger en samen
grn.entnousiasme delen over zijn18 °te stem.

Lanza werd verkocht aan Holly-
wood. Hij maakte zeven muziek-
films, maar hij heeft daardoor
nooit de kans gekregen om zich
in de operawereld te ontplooien.
394 plaatjes zette hij op zijn
naam, voordat hij op 38-jarige
leeftijd stierf. Volgens de Kerk-
raadse expert is hij door de ma-
fia gedood, omdat hij nog schul-
den bij ze had staan.

Hollywood

in vervulling gegaan. Hij werkt
nu bij de beveiligingsdienst van
het Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds in Heerlen. „Voor mij
gaat er geen dag voorbij of ik zit
boven en luister naar de muziek
van deze tenor. Ik moet natuur-
lijk ook aan mijn vrouw denken,
maar als zij de tv aanzet, ga ik
weer naar boven en draai een
oude plaat."

De jongensdroom van De Vries
om zelf te gaan zingen, is nooit

„Ik ben nog steeds hard op zoek
naar platen, cd's en andere col-
lectersitems. Zijn zoon ben ik
heel dankbaar voor de foto die
hij me gaf van zijn ouders. Het is
een schat van een jongen. Ik
hoop dat ik hem nog een keer
een rondleiding mag geven door
Heerlen en Maastricht."

Het wonderkind Lanza werd op
31 januari 1921 in Philadelphia
geboren. Zijn ouders waren Ita-
liaanse emigranten. Mario's va-
der raakte invalide in de Eerste
Wereldoorlog. Verveeld door het
thuiszitten, begon hij oude Caru-
soplaten te beluisteren. Zoonlief

Wonderkind

De vurige fan werd op 16 okto-
ber dit jaar in Nieuwegein ge-
huldigd voor zijn grote inzet.
Maar een gesprek met zoon Da-
mon Lanza was voor Marinus de
grootste schouderklop.

Voor Marinus leeft Lanza nog
steeds; hij laat een stukje muziek
van dezanger horen. „Mooi hè?."fanclub wordt in Limburg

made in GERMANY onderredactie van Harme Cremers

" Richard Clayderman, Milva en James Last.

Kerstmis met James Last
We stonden al even stil bij de hele reeks kerst-cd's die in aantocht
zijn. Maestro JamesLast doet daar nog een schepje bovenop met eenfeestelijk concert vanuit de basiliek in het Zuidduitse Ottobeuren.Net zoals de Oostenrijkse en Zwitserse televisie brengt ook het Duit-
se ZDF deze 'Weihnachten mit James Last' donderdagavond 1 de-
cember vanaf 20.15 uur op het scherm. Behalve de uit Florida over-gevlogenLast - dat is nu de definitieve woon- en verblijfplaats vande in Bremen geboren musicus en orkestleider - zijn er in dit pro-gramma ook nog heel wat andere groepen en artiesten te zien en tehoren: Fischer Chöre, Milva, Edward Sirnoni, Patrick Lindner, Tat-
jana Seyffert, Engelbert (Humperdinck), Marianne & Michael, SilviaJanson & Stefan Zins, Richard Clayderman, Florian Henz, Bene-dikt Baier, Konstantin Baier, Peter Hart, Barbara Weinzierl enHans Clarin. De tv-registratie van dit kerstconcert vond overigensal plaats. Daarvan getuigt bijgaande foto.

Schlagerparade■Dieter Thomas Heek steekt zon-
dag voor een keertje zijn nek uit
op Duitsland 3. Bij wijze van
uitzondering presenteert hij op
West 3 en op Südwest 3, respec-
tievelijk om 17.00 en om 18.10
uur, de 'deutsche Schlagerpara-
de'. De aanwezigheid van deze
'éminence grise' heeft alles te
maken met het vertrek van
Schlagerparade-presentatrice
Birgit Schrowange. Heek, die
talloze amusementsprogramma's
op Duitsland 1 en 2 presenteert,
is zondag op het derde tv-net dus
presentator-ad interim. Opvol-
ger van Birgit Schrowange is
overigens Jens Riewa (31), die op
11 december voor de eerste maal
de Duitse Schlagerparade pre-
senteert. Riewa, afkomstig uit
Lübbenau—(Spreewald)—begonzijn carrière in 1989 bij deBerliner Rundfunk in de toenmalige DDR.

Hij presenteerde daar het programma Musik Shop. Via de jeugdzen-
derElf99 kwam Riewa nadien bij de Oostduitse tv terecht als presen-
tator van het journaalen de Ontbijttelevisie.
Tijdens de door Heek te presenteren aflevering van de 'deutscheSchlagerparade' van zondagnamiddag treden op Olaf Berger (Erzahl
mir was von Dir), Vicky Leandros (Du bist mem schönster Gedanke),
Nicole (Am liebsten mit Dir), G.G.Anderson (Memories of Love)i
Claudia Jung (Je t'aime mon amour), John Kincade (Jenny Jen-
ny), Heike Neumeyer (Wenn Du mich horst), Ulli Schwinger (Das
Lachen der Sieger), Ireen Sheer (Das gewisse Etwas) en Gaby Ba-ginsky (Roderich). Gaby treedt op 14 januari overigens ook op in
het Socioproject van Eygelshoven ter gelegenheid van de prinseproc-
lamatie.

Bläck Fööss zonder Engel
Nog geen week na het optreden
in Kerkrade heeft de leadzanger
van De Black Fööss besloten om
deze populaire Keulse groep te
verlaten. Tommy Engel (45)
houdt het na bijna 25 jaar voor
gezien en zal in de toekomst deel
uit maken van het trio L.S.E.
(Lammers/Steffen/Engel), waar-
mee hij al sedert 1992 inciden-
teel te zien en te horen was. Voor
de overige leden van De Black
Fööss komt het vertrek van Tom-
my Engel overigens niet geheel
onverwacht. Al eerder liet deze
weten graag andere muzikale
wegen te willen gaan. Naar een
opvolger voor Engel wordt naar-
stig gezocht. " Tommy Engel

Ivan Rebroff wint proces■Ivan Rebroff (63), oftewel de in
Berlijn geboren Hans Rolf Rip-
pert, heeft het proces gewonnen
dat hij aanhangig heeft gemaakt
tegen de directie van de melkfa-
briek van Alouis Muller in
Schwaben. Die wilde de zanger
voor een bedrag van 250.000
mark inhuren voor de reclame-
spot 'In werkelijkheid heet ik
Ivan Muller, ben zanger en dol
op melk van Muller. Toen Re-
broff weigerde ging de directie
op zoek naar een evenbeeld van
de zanger. De als zodanig uitge-
doste pseudo-Rebroff werd ge-
vonden in de persoon van ko-
miek Harald Juhnke. Deze no-
toire drinker van borrels en bier
had geen enkele moeite met de
slogan 'Ik heet weliswaar niet
Muller, maar ik drink dat spul |

(de melk van Muller) nog altijd heel graag. Voor de échte Rebroff
was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Hij spande vervol-
gens een proces tegen de melkfabriek aan. De rechtbank in Karlsru-he oordeelde dat in het reclamefilmpje ten onrechte misbruik van
Rebroffs naam en persoon was gemaakt. De zanger vraagt nu alsnog250.000 mark van demelkfabriek. In dit geval als schadevergoeding.Over de hoogte van dit bedrag loopt nu een nieuwe procedure.

Agenda
NOVEMBER

" 12 Markus Wendorf, Hamont (B), Zaal Posthoorn.

" 19 Zillertaler Schürzenjager, Kerkrade, Rodahal.

Tot zo ver Made in Germany met Harrie Cremers. Volgende week be-steden we in deze rubriek o.a. aandacht aan de tv-versie van hetmusicalsprookje Tabaluga en Lilli van Peter Maffay. Tot dan en een
heel prettig weekeinde.

" Rob de Nijs: „En als dezaal niet vol komt, zal ik dat ook wel overleven." Foto: gpd

Anneke Grönloh
viert jubileum

AMSTERDAM - Ter gelegenheid
van het 35-jarig artiestenjubi-
leum van Anneke Grönloh vindt
er op maandag 19 december in
de Amsterdamse Stadsschouw-
burg een jubileumconcert plaats.
Voor de pauze zullen bekende
collega-artiesten een hommage
aan Anneke Grönloh brengen.
Na de pauze geeft Anneke Grön-
loh zelf een concert. Zij brengt
voor de gelegenheid internatio-
naal bekende nummers en ook
enkele speciaal voor haar ge-
schreven nummers van Jan Rot.
De nummers staan ook op een cd
die begin decemberuitkomt.

Theaterdebuut
'Arnie' (GTST)

HEERLEN - Reinout Oerle-
mans, bekend als Arnie Alberts
uit Goede Tijden, Slechte Tijden
én als de gulle gever van geld-
prijzen namens de Postcode Lo-
terij, maakt in het komende sei-
zoen zijn theaterdebuut. Oerle-
mans krijgt een rol in de nieuwe
Nederlandse musical 'Zzinderel-
la' van Jos Brink, Frank Sanders
en Henk Bokkinga. Het trio viert
met deze sprookjesproduktie het25-jarig jubileumvan hun thea-terbedrijf Tekstpierement.
De première van 'Zzinderella' isop 19 oktober 1995 in de Stads-schouwburg Haarlem.
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LUXUEUS WONEN OMGEVEN DOOR ZORG EN NATUURJ
' <\\? \ %\\ *\\ an de rand van het centrum ' in de groene long van Heerlen wordt V^*/^/ '. rv\N s^Cfc kK'&s' \ AjU^v^X* X X °f\JV \ x binnenkort gestart met een geheel nieuwe opzet van luxueus \ „Ac* 0*

r\^ vVÏV C\V r—\Z%\ \ rAO4 \en met zorg omgeven wonen voor senioren. A\ <^^Jm

\ vO^ rrt'\^ \o& i —L- -W*i °(5q \^Kl\>\_s_P*\\ Het projectdat 21 aPPartementen omvat P^-
n\ V^ y\eV . \A^ i pp»,^^,.,- \f tf^^\^^^%%. \\ is Bele«en nabiJ de ho»fdjngang van VKH, *&&* -^-^■■■___B_BD_2__l\\^^\ V^W^t%^^Éa !'\\_i Centrum voor Reactivering en Verpleging, W\» \\

_______________P______________PP^ %^cjQyX^ v^MXf^ \^ <2_^^^ tegenover de in Zuid-Limburg welbekende Auberge de Rousch. \Y\ ~~-~~-\^2^ t
Fql JIJ f \ \éo> Cl k-J**^^ In de onmiddellijke nabijheid bevindt zich het De Wever ziekenhuis. \Y\ 3V-

Rjmm\mm%^^{^ '
X'£_jP^k\ en Per^ecte locatie voor senioren die luxe, comfort en indien noodzakelijk zorg \\\

L i=J__-_____J__W\ V^^_____L__S> met elkaar willen combineren. Zorg die, op verzoek, in alle denkbare vormen A><\\pMPWMppWMW-.^^ van huishoudelijke t/m verpleegkundige en medische hulp wordt aangeboden. //\\
l |__J, De appartementen beschikken naast een royale woonkamer over // \^%x

een volledig geoutilleerde luxe keuken met bijkeuken, twee slaapkamers, *M*%V<V
F"Q l r_F"i\j~r| pr — ~..j» l' . : !,l I li | il I ■-.: .I M *c-'^iL^l-1 ' v*- een badkamer met douche en tweede toilet, een apart gastentoilet,

DE KOUSCH een raa' afgeschermde wintertuin en een inpandige berging op de begane grond.

JTfuTTffTHIWiM II n l-.UHlllil.lfl[lilßllMlf'fl'lïï?Xilipffl" huurprijs voor een appartement (inclusief parkeerplaats) bedraagt per maand ’ 1400,-.
I 'IJ l |_J| l __|_pj In de servicekosten ad. ’ 275,- per maand zijn ondermeer begrepen:
L^—i^^^-^^^^^^^—»^^—-^ noodalarmering, inzet huismeester, aansluiting intervideo- beelddeur- telefoonnet, radio- en J_____ t.v.-aansluiting, huisvuilafvoer en ramen wassen buitenzijde. A

_ -JJ t BMMIi^ De appartementen zijn zodanig ingericht dat ze zonder meer geschikt zijn x

■ P _L_ L.I UI 11. IJtl. l-JSS_|^» voor bewoning door rolstoelgebruikers. V^

H^ - t-rr-i-T . .-^^^LJ ,-- 1 \-~~~4r-J i , L~,,_J___g' t Interesse? Zo ja, vul dan de bijgaande \e'^S 'cvV^*^_\_\ X^^^^^V^^^f^Wmi^^m^^mf^t /ï \y antwoordstrook in en zendt deze aan het: -" r oj^V^ . /_____ ' Py Secretariaat Stichting Verzorgd Wonen (SVW) '' \ss^
Mo^ CX Heerlen. \

Makelaars/taxateurs O.Z.
A. Printhagenstraat 36, Geleen

Elsloo-Catsop, op de Dries
Landelijk gel. vrijst. bungalow m. dubbele carport,
tuin, cv.-gas en perceel v. 715 m 2m. travertinvl.
en inbouwkachel, open keuken, 3 slpk, waarvan
één m. douche, badk. m. ligb., bijkeuken en ber-
ging. Koopprijs: ’ 338.000,- k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan 169
Geh. gerenoveerde portaalflat (3e woont), hoek
Geenstraat m. gas-c.v., kelderberging, gr. woonka-
mer., 2 splks., keuken, voor- en achterbalkon,
Kunstst. koz. m. dubb. begl.
Vraagprijs ’120.000,- k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan 340
Appartement 2e woonlaag, met eigen cv. en kelder-
berging, Indl.: woonk., keuken, 2 slpks., badk. en
balkon. Koopprijs ’99.000,- k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan 370
2-slaapkamerappartement om 4e woonl. m. gas-
c.v., kerlderberging, gr. woonk. m. balkon, gesl.
keuken, douche, grotendeels voorz. v. kunstst.
kozijnen m. dubb. beglazing.
Vraagprijs ’90.000,- k.k.
Geleen, Mauritspark
Halfvrijst. woonh. (bwjr. ± 1930) m. grote tuin,
garage en perceel van 1000 m 2. Ind. o.a. : 2 kel-
ders, gr. woonkamer (8,70x3,50) m. erker, serre,
keuken, bijkeuken, 1e verd. 3 slpk., vaste trap n.
2e verd. alwaar 4e slpk. en zolder. Renovatie nood-
zakelijk. Koopprijs ’165.000,- k.k.
Geleen Burg. Lemmensstraat
Goed onderh. halfvrijst. woonh. m. gas-c.v. en bin-
nenplaats. Ind. 0.a.: kelder, L-woonk. m. houten
vl. gr. woon-eetkeuken m. witte kunstst. keuken,
1e verd.: 2 slpk., badk m. bad en 2e toilet, zolder
via vaste trap. Vraagprijs ’ 149.000,- k.k.
Geleen-Centrum, Mauritslaan
Perfect gel. kantoor/praktijkpand m. gas-c.v. en kl.
tuin m. achterom. Voldoende parkeergelegenh. in
de dir. omgeving en voor de deur. Koopprijs
’249.000,- k.k.
Born-Holtum, Holtummermarkt
Geschakeld woonh. m. gas-c.v., garage en tuin.
Ind. 0.a.: gr. woonk. ca. 42 m 2, open keuken. 1e
verd.: 4 slpks., flinke badk. m. ligb., zolder via vlie-
zotrap. Koopprijs ’ 169.000,- k.k.
Sittard (centrum), Stationstraat
Luxe appartement met lift, L-woonkamer, inger.
keuken mcl vaatwasser, koelkast, magnetron' en
wasemkap, ruim dakterras, 3 slpks., badk. m. lig-
bad en 2e toilet. Eigen parkeerplaats.
Koopprijs ’198.000,- k.k.
Stem, Smeetsstraat
Goed onderh. vrijst. woonhuis m. gas-c.v., garage,
aanbouw en tuin. Ind. 0.a.: kelder, woonk. m. open
haard, tuinkamer, keuken m. eiken aanb., gr. bijkeu-
ken, 1e verd.: 3 slpk., badk. m. ligb. en 2e toilet.
Koopprijs ’273.000,- k.k.

SITTARD, Oude Heiweg 8 nenpl. in centrum, 4 sik. w.v. lop zolder via HEERLEN, Voskullenweg 13
Leuk tussengel. woonh. m binnenpl. Ind. vastetr. Vr.pr.fl. 149.500,-k.k. Sfeerv. tussengel. woonh. nabij centr. meto.a. woonk. m. inzeth. en parketvl. ruime achterom, md.o.a. keld.. woonk. 30 m2, 3nette keuk. m. schuifpui, bijk., berg., 1e URMOND, Middenveld 5 sik., zolder via vaste trap.verd. 2 sik., badk. m. douche, 2e toil. en Riant halfvr. huis 1992 met gar en tuin in Vr.pr. fl. 164.000,- k.k.
badk.meub. 2e verd. 3e sik. en bergycv-r. rust. kindvr. buurt. Ind. o.a. L-woonk. m.
Vr.pr.fl. 139.000,- k.k. tegeM., halfopen witte luxe keuk., verd. 2 a HEERLEN, Smaragdstraat 15

3 sik., luxe badk. m. ligb., vaste tr. naar Karakt. ouder halfvr. woonh. met gr. tuin,
PTTTWJfTTS^RÏKWWM'fI zold. m. mog. 4e sik. Perfect pand. grotend. gerenov. Ind. o.a. kelder, gr.
lil|iy_lÜjUJjU43jii____l Vr-pr- "■ 239000.- k.k. woonk. m. parket, gesl. keuk.. 2è 3 sik.

__.■'____.r_'Ml]__ Vr.pr. fl. 172.500,-k.k.■.■_U_L-JUU_l_-_-£___ I MUNSTERGELEEN, Burg. Donnersstr.l2
Halfvr. hoekhuis 1968 met gar. en tuin. Ind. HOENSBROEK, Prins Hendrikstraat 25SITTARD, Thorbeckestraat 1 o.a ruime hal, woonk. m. parketvl. 30 m2,3 Op kindvr. lokatie halfvr. woonh. met mooieSchitterend gel. riant vrijst. huis 1981 met è 4 sik., badk. m. ligb. en 2e toil., hardh. aanbouw, tuin en achterom. Woonk. m.gar., berg., carpoit en leuke tuin. Ind. o.a. koz. m. dubbelglasen roll. plankenvl., 3 sik., badk., zold. via vaste tr.woonk. met openh., halfopen keuk. met Vr.pr.fi. 198.000,-k.k Goed onderh. o.a. hardh. koz., rolluik, enzdubb. deur naar terras, 3 ruime sik., mog. Vr pr. fl 147000 - k kvaste tr. naar gr. zolder. Vr.pr.fl. 339.000,- HULSBERG, Roggeveld 37 ....k.k. Perfect afgew. tussenw. '90, op mooie 17pTWF3F1T[TTTïl^^p^^ï[
kindvr. lok. met leuke tuin en berging, K^ll|llKWaJ'AjJ4 3__SITTARD, Gülicksestraat 24 woonk. m. lamin. vloer, nieuwekeuk., 3 sik., BmrïlillrnTwWTißOuder gerenov. tussengel. huis met tuin. grote badk., zolder. Zien is kopen. Vr.pr. fl. I B_i_b-U-l_é-l_-_U_U_____i

berg. en achterom. Ind. o.a. woonk. 30 m2, 179.000,-k.k.
nieuwe keuk., bijkeuk.. 3 sik., luxe badk. LANDGRAAF-WAUBACH KarelNieuwe HR-combi. Vr.pr. fl. 159.000,-k.k. MAASTRICHT, Meendaal 61 Doorman-straat 85

Jong halfvr. huis met leuke tuin en berg. Leuk halfvr. woonh. m. gr. gar. en ruimeSITTARD, Rijksweg Noord 249 Ind. o.a. lichte woonk. met lamin.vl., gesl. tuin. Ind. o.a. kelder, woonk. met parket,Ruim en stijlv. halfvr. herenhuis op perceel luxekeuk., bijkeuk., 3 sik., luxe badk., vaste gesl. keuk., 3 sik. met parket, mooie badk.van 500 m2. Ind. o.a. kelder, woonk. ensui- tr. n. zolder met hobbyk. Geh. roll. Vr.pr. fl. met ligbad en 2e toilet, zolder via vliezote, gesl. keuk, 4 sik., zolder met mog. vaste 239.000,-k.k. Vr.pr. fl. 181.000,- k.k.trap. Buitenkansl Vr.pr. fl. 245.000,-k.k. -
KERKRADE, Drievogelstraat 58 BFT^TSTOTE__r'B

SITTARD, Frans Halsstraat 11 Ruime karakteristieke halfvr. woning met ■ _l-L_l_U_4-J_é-A_i_-_l
Deg. gebouwd halfvr. huis met garage en tuin en mogel. tot gar. Ind. o.a. kelder, 2-
tuin, kelder, woonk. m. halfopen eiken keu- delige woonk., gesl. keuk., 3 sik., badk. m. EYS WITTEM, Eyserbosweg 7ken, 3ruime sik., nieuwe moderne badk. ligbad, zolder met vaste trap. Vr.pr. fl. Riant vrijst. huis (1050 m3)op mooie rustigegoed onderh. pand. Vrpr. fl. 198.000,-k.k. 240.000,-k.k. lok. met pan. uitz. Gr. sout. met studeerk_____ m. eig. ing., gar v. 2 auto's, zeer aparte
SITTARD, Usztstraat 9 , -, architect., siertuin met 2 terr., 5 sik. w.v. 1Roy. halfvr. gesch.woonh. met mooie ruime ■■ H m. balk. Pr. fl. 495.000,-k.k.achtertuin en gar., woonk. m. halfopen \m~WA* Jf mlm
keuk. (33 m2), bijk.. 3 sik., badk. m. ligb. en ■^llal MERKELBEEK, Belenweg 222etoilet, balkon, zolder. Vr.pr. fl. 229.000,- _^"-^_-^_-_------^-_-__" Modem landhuis 1975, schitterend gel. opkJ<- KERKRADE, TERWINSELEN perc. van 4800 m2, met dubb. gar. Lichte
-n ..eu _>■, ■_ ,w- Schaesbergerstraat 51A en ruimtel. archit. o.a. woonk. 60 m2met
GELEEN, Rijksweg zuid 203 Keurig gerenov. ruim halfvr. woonh. met 15 m. lange glasw.. vrijwel alle ruimtenMooi gerenov. vrijst. woonhuis met gar. en carport en tuin (gar. mog.) Ind. o.a kei- geven directe toegang tot overdekt terras of
diepe tuin. Ind. o.a. kelder, woonk. m. par- der, woonk. m open keuk., verd. badk. dakterras.Docum. op aanvr.
ket. gesl. witte keuk., bijk., hobbyr. 3 sik. m. m sgb. 2 sik. zolder via vaste trap met Vr.pr. fl. 935.000,-k.k.
lamin. vl., ruime zold. via vaste trap. Vr. pr. mog 3/4 S |k. Vr. pr. fl 195.000 -k kfl. 219.000,-k.k. mmmmimmm—mwßm—mmmmmm
BEEK. Mauritslaan 79 LANDGRAAF, Galerij 2 U^X_|gX^l^jj±^^jg£|JJ^£
Modern halfvr. woonh. 1985 met gar. en Goed onderh. halfvr. woonh. 1984met gar. BB^'^^^^mtuin. Ind. o.a. woonk. met halfopen luxe carport en tuin opzuid. Ind. "^^^^lkeuk., 3 sik., badk. met ligb., badmeub. en o.a woonk. m. —^m^-*—"^^^^^^^ \2etoil., zold. Z. mooi afgew. pand. Vr.pr. plavvl en openh _
fl. 229.000,-k.k. 3sik., luxebadk.' ■ ■ 1

ra ligb., douche 1 H .■ nM N IBEEK, Burg. Janssenstr. 27 en 2etoil. Vr.pr. ■ _»_-r_Cßlvl#\*>' ISfeervol ouder tussengel. woonh. met bin- fl. 229.000,-k.k. ■ 111 ■ I" ■" ■—Ir rORGER & 1GEEN VERKOOP - GEEN KOSTEN BU--mPRSI

-S-S_i_S_Ël____B______^

HOENSBROEK-HEERLEN I
Notaris mr. L.W.S. van de Weijer

te Maastricht
zal in collegiale samenwerking met notaris mr.
J.L.M. Schutgens te Hoensbroek, gemeente
Heerlen, op donderdag 15 december 1994 om
15.00 uur in Van der Valk Motel Heerlen (Ter-
winselenzaal), Terworm 10 te Heerlen, krach-
tens artikel 3:268 BW juncto artikel 57 Fw. in
een zitting bij opbod en afslag in het openbaar
verkopen:
de bedrijfshal met kantoren, was-schaftlokaal,
magazijn en kraaninstallatie, een en ander met
ondergrond en erf, staande en gelegen aan
De Koumen 22 te 6433 KD Hoensbroek, ge-
meente Heerlen, kadastraal bekend gemeente
Heerlen, sectie U, nummer 393, groot 50,75
aren.
Het object is gelegen in het industrieterrein
De Koumen en heeft directe aansluiting op de
autobaan.
Aanvaarding : na betaling van de koop-

prijs en kosten, zo nodig
met behulp van de gros-
se van de akte veiling.

Betaling koopsom : uiterlijk op 18 januari
1995.

VeiI i ngvoorwaarden:
Op de veiling zijn van toepassing de Algemene
Velingvoorwaardenvoor Executieveilingen 1993
(AVVE), voorzover daarvan in de akte van
veiling niet wordt afgeweken.
Tot uiterlijk 1 december 1994 9.00 uur kunnen
aan notaris Van de Weijer voornoemd schrifte-
lijk onderhandse biedingen worden uitgebracht.
Voor nadere inlichtingen en onderhandse biedin-
gen:
Kantoor notaris mr. L.W.S. van de Weijer,
Hertogsingel 64 te 6214 AE Maastricht,
(Postbus 67, 6200 AS Maastricht),
tel.: 043-250747.
Voor bezichtiging gelieve u contact op te ne-
men met:
Kantoor notaris mr. J.L.M. Schutgens,
Akerstraat Noord 292,
6431 HW Hoensbroek,
tel.: 045-228384.

ra

TE KOOP )°o
* HEERLEN, Barbarastr. 33, ruim vrijst. woors

7 slpks., garage en tuin. Vr.pr. ’295.000,- k-
* HEERLEN, Veldjen 2, (Douve Weien), luxe^st. woonh., (hoekwoning) met garage, percopr

m 2. Vr.pr. OP AANVRAAG )■
* LANDGRAAF, zeer luxe bungalow, gelegen in, v

terende omgeving, met mogelijkheid kantoo^praktijkruimte aan huis of dubbele bewoning, y
re prijsklasse. tr

* EYGELSHOVEN, Martinstraat 5, bungalow,'l
opp. 770 m 2, pand verkeert in perfecte staa '■
onderhoud. Kooppr. ’349.000,- k.k. il'

-B_-_»I»r»] ;___»_ Jft.'Mi~Wi"F'f'TJf'

■ _-ili.---r-.l^^^--i;.f<-c__iy_.vwJ^--j.
* BRUNSSUM, Het Ambacht 18, halfvr.st. vê

gelegen in kindervriendelijke buurt, woonk., kej"
serre, gr. garage inpandig bereikbaar, 3 "£badk. met ligb., 2e toilet en dubb. v.w., vast^naar zolder met mogelijkheid 4e slpk. e

’205.000,- k.k. MOET GEZIEN WORDEN!!! *
* BRUNSSUM, Dorpstraat 157, hoekw. met £cq. kantoorruimte, woonk., keuken, 3 slpks., f'

ligb., douche en v.w., vaste trap naar zoldC
pr. ’210.000,- k.k.

* POSTERHOLT, café met schietbaan en v^met ruime tuin. Vr.pr. 310.000,- k.k. Pi

TE HUUR: S
* KERKRADE, bedrijfspand met woonh., div. ga'?

en gr. parkeerplaats. Huurpr. op aanvraag. 'ï
B.W.R. Vastgoed (j
Peldenstraat 6, Stem, tel. 046-336369 %
Zaterdag geopend van 10.00-12.30 uur " mi■ 4.\

\
e

■
Te huur aangeboden ;
kantoorruimte
in centrum Heerlen f

.i
Geheel gestoffeerd en eventueel gemeubil.^l
Totale oppervlakte 400 m 2. Ook gedeeltelijk '■J
te huur vanaf ’l7OO,- per maand excl. btw. IlLi
Bel tijdens kantooruren (045) 740303 _

'.:
1
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RTL5Nederland 2 RTL4
Autosport: tweede kwalificatieronde
GP F-1 Australië. 17.40 Final score.
18.15 Nieuws. 18.30 The clothes show
New Vork Special. 19.10 Bruce For-
syth's generation game. 20.10 Noel's
house party. 21.00 Casualty. 21.50
Nieuws. 22.10 Royal British Legion
Festival of Remembrance. 23.40
Match of the day - The road to Wem-
bley. 00.40 The Danny Baker Show.
01.25 Modern love. Amer. komedie.
03.10 Weerbericht.

BBC 2

Eurosport
SPORTS 21

Nederland 3

RTBF/La Une
09.05 Open University. 12.50 Film 94
with Barry Norman. Herh. 13.20 Whos
minding the mint? Amer. speelfilm.
14.55 ■ The Phil Silvers show. Amer.
comedyserie. Herh. 15.20 Horizon.
Herh. 16.10 Tycoon. Amer. speelfilm.
18.15 Saturday week: TOTP2. Muziek-
programma. 19.00 Saturday week:
Late again. 19.45 Saturday week:
What the papers say. 20.00 Nieuws.
20.15 Assignment. 21.00 Later with
Jools Holland. 22.00 Have I got news
for you. Herh. 22.30 Performance: The
deep blue sea. Tv-spel. 00.10 Last
word. Discussieprogramma voor vrou-
wen. 00.55 Lost and found: Suddenly.
Amer. speelfilm. 02.10 Uncut. Serie
videofilms. 02.45 Shimmering light.
Australische tv-film. 04.15-06.30 Auto-
sport. Live. GP van Australië voor
Formule 1-wagens.

10.00 Tribune économique et sociale.
10.30 Reflets du liberalisme. 11.00
Engels. Afl. 2 en 3. 11.30 Duits. Afl.
6 en 7. 12.00 Vivre a Bruxelles. 12.25
Objectif Europe. 12.55 Weer. 13.00
Nieuws. 13.15 Bon week-end. 13.50
■Judgement at Nuremberg. Film.
16.45 lei Bla-Bla. 16.55 The fresh
prince of Bel Air. 17.20 Luna park.
17.50 Beverly Hills, 90210. 18.45
Génies en herbe. 19.15 Joker- en
lotto-trekking. 19.30 Nieuws. 20.05 Le
jardin extraordinaire. AansL: Joker- en
lotto-trekking. 20.45 Perry Mason: The
case of the poisoned pen. Film. 22.25
Contacts. 22.30 En toutes lettres:
Texte-images. 23.30 Nieuws.

17.15 De gouden koets. Herh.
17.45 Beavis & Butt-head. Ameri-
kaanse cartoon.

18.10 Sport: Duits voetbal.
18.40 De Rabo top 4.
19.20 Passengers. Amerikaanse

programmareeks over jeugdcultuur
in de gehele wereld.

20.15 Desperado. Amerikaanse
westernserie.

21.55 Twilight zone. Amerikaanse
dramaserie.

22.20 Nieuwsflits.
22.25 Jonathan Ross presents.

Engelse talkshow met o.a. Hulk
Hogan.

22.55 Playboy late night. Erotisch
magazine.

23.25 Celia. Engelse thriller uit 1949
van Francis Searle.
Met Hy Hazell, Bruce Lester, Elsie
Wagstaff, John Bailey, Lockwood
West e.a.

00.55 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

01.25 Nachtprogramma.
04.00 Sport: Auto- en motorsport

Live-verslag.
06.15 RTL Text.

o/KRO/lkon
*> Tekst-tv.# Warreltaal.
F (TT) Sterrenkunde.I Planeten.i 9 (JT) Nieuws uit de natuur.J- Spinnen.
n| 9 (TT) Schooltv-Weekjournaal.frtualiteitenrubriek.7° rans voor bedrijf en beroep.'reductieprogramma.»u Financieel management.
jidt

er Van werkkaPitaal en ■'"
*r _■* en verder. Afl. 2.fo Nieuws voor doven.Im, ris D ay-cyclus: Lover come|CX. Amer. komedie uit 1961.P' K'jk, de bijbel. Verhalen uit deT°ei voorgelezen door Martine van
fR

Afl. 6: Uittocht uit Egypte.
£D Studio op stelten. Kinderpro-

Met: Hendrik en zijn vriend-
in. Poppenserie. AfL: Monster.
I"- AansL: Nijntje. Tekenfilmserie.fn- AansL: Medisch Centrum Muis.
£PP6nserie. Herh.
Vr,H e confetticlub presenteert:.

V" De confetticlub presenteert.
AansL: Captain Cockpit,

".ramma met sketches, videobrie-F} etc. AansL: De Droomshow.Programma.
LI I°Pscore met Ted de Braak.EPrd-Pel.li^1"1". De legende van de bokke-
tfl 4 13"deli9e jeugdserie.
_,- *Meer p jj|en op de boog.
rm IPWaku Wak"- Dierenquiz.f. (TT) Journaal.
Sn 5"?s-Weeroverzicht.
,g Wle-o-wie. Programma over de
E ra ssende wereld achter de kleine

6r,entie.
56 S-?ndPunt- Actualiteiten.
L, 'TT) Paradijsvogels. Serie por-. ien van unieke en kleurrijke
-fete AfL 5: Honden- en dassen-

"lo ThreL Talksnow-

' The untouchables. Amerikaan-
SRnrie- Afl-: Chinatown.b5B-00.03 Journaal.

EO/Tros
07.00 Alles kits. Kindermag., met om:
07.00 Cartoon club. Tekenfilm.
07.25 Professor Poopsnagle. Afl. 9.
07.53 Captain Cockpit. Magazine.
08.46 Woef. Engelse jeugdserie.
09.11 Cartoon club. Tekenfilms.
09.39 Topscore met Ted de Braak.
10.04 Prettig weekend. Herh.
10.29 Filmspot. Filmrubriek. Herh.
10.54 Onwijs. Jongerenprogr. Herh.
11.22 Het elfde uur. Talkshow. Herh.
12.12 Galg en rad. Workshop met

ouders en kinderen over opvoeden.
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 Little girl on the farm. Afl. 3.
16.32 (TT) Het zevende venster.
17.01 Danger Bay. AfL: Het fossiel.
17.25 Onwijs. Afl. 7: (On)afhankelijk.
17.58 (TT) 2 Vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.40 (TT) Sportjournaal. Aandacht

voor de oefenwedstrijd van het Ne-
derlands elftal tegen Volendam als
voorbereiding op de woensdag te
spelen interland tegen Tsjechië.

18.48 Wekelijkse lottotrekking.
18.51 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.58 Little house on the prairie.

Familieserie. AfL: Lief en leed (2).
19.49 Aan de dood ontkomen. Docu-

mentaire over de collectieve zelf-
moord van de sekte in Jonestown
(18-11-1978) aan de hand van ge-
sprekken met een overlevende.

20.17 De laatste carrière. Afl. 7.
20.53 De platteiandsdokter. Afl. 10.
21.24 Galg en rad. Afl. 7.
22.08 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
22.43 Morgen gebeurt het. Afl. 9.
23.09 Fifty-fifty. 'Erika Terpstra.
23.54 Lied.
23.59 Journaal.
00.04-00.09 Nieuws voor doven.

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Now omever. Herh.
13.00 Soundmixshow. Herh.
14.30 Zorro contra Maciste. Italiaan-

se avonturenfilm uit 1963.
Tijdens de zestiende eeuw in Span-
je overlijdt koning Philips 11. De troon
wordt opgeëist door twee prinses-
sen. Zij zijn echter rivales van el-
kaar. De slechte en wrede Malva
huurt Maciste in om haartegenstand-
ster te verslaan; Zorro vecht voor
prinses Isabella.

16.05 Jenny Jones. Talkshow.
17.00 Disney Festival. Jeugdpro-

gramma.
18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Eigen huis & tuin. Informatief

programma.
19.00 Denktank. Quiz.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Geef nooit op! Programma

waarin hartewensen van kinderen in
vervulling gaan.

21.00 The silence of the lambs.
Amerikaanse thriller uit 1990.
Met Jodie Foster, Anthony Hopkins.
FBI-agent Jack Crawford is tot nu
toe niet in staat geweest de psycho-
patische seriemoordenaar Buffalo
Bill te pakken. Buffalo Bill staat erom
bekend dat hij een voorkeur heeft
voor grote vrouwen en dat hij zijn
slachtoffers ontdoet van hun huid.
Dr. Hannibal Lecter, beter bekend
als Hannibal de kannibaal, zou hem
kunnen helpen om de gedachten-
gang van Buffalo Bill te ontrafelen.
Jack stuurt één van zijn beste leerlin-
gen, Clarice Starling, naar de gevan-
genis voor geestelijk gestoorde
criminelen om met Dr. Hannibal te
praten. Langzaam maar zeker wordt
het duidelijk dat Buffalo Bill eigenlijk
zelf een vrouw zou willen zijn en
bezig is een kostuum te maken van
vrouwelijke huiden, afkomstig van
zijn slachtoffers.

23.10 Nieuws en weer.
23.25 Phantasm 11. Amerikaanse thril-

ler uit 1988 van Don Coscarelli.
01.10 Nachtprogramma.

Vara/VPRO
08.53-09.00 en 11.40-11.47 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
12.00-13.15 Aankomst van Sint Ni-

colaas. Verslag van de aankomst
van Sinterklaas in Monnickendam.

15.00 Tennis: ECC Antwerpen. Beel-
den van de halve finales.

16.55 De ronde van Witteman. The-
ma: Als je kind met geweld om het
leven komt.

17.40 VARA Kindersongfestival
1994. Verslag van de landelijke fina-
le van het VARAkindersongfestival.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. AfL: Baas boven baas.

18.15 Sesamstraat. AfL: Vervoer.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) ZaterdagavondLlNGO.
19.15 (TT) Oppassen!!!! Nederlandse

comedyserie.
Simone besluit een tijdje te stoppen
met toneelspelen en zich te wijden
aan haar kinderen en het huishou-
den. Afl. 9: Het dilemma.

19.45 (TT) Twaalf steden, dertien
ongelukken. Serie gedramatiseerde
verhalen naar waargebeurde onge-
lukken.
Levien is boer en vecht voor zijn
bestaan en voor de bietenoogst, die
dit jaarweer tegenvalt. Als zijn lieve-
lingskoe ook nog een dood kalf
baart, wordt het Levien teveel. Afl.
9: Slikken (Bruinisse).

20.15 De schreew van de Leeuw.
Show met Paul de Leeuw.

21.07 Sonja op zaterdag. Talkshow.
21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Studio sport. Aandacht

voor betaald voetbal. Verder beelden
van de Europa Cup I handbalwed-
strijd Sittardia-Santander (heren) en
van de IJsselcup (schaatsen).

23.01 (TT) Nova. Actualiteiten.
23.31 (TT) De wereld van Boudewijn

Büch. Vandaag: US Virgin Islands.
00.01 Museumschatten. Prof. Henk

van Os, directeur van het Rijksmu-
seum, geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea.

00.10-01.10 Tennis: ECC Antwer-
pen. Beelden de halve finales.

NBC

08.30 Step aerobics. 09.00 GP Austra-
lië F-1. 2e kwal. 10.00 Golf. 11.00
Worstelen. 12.00 Boksen. 13.00 GP
Australië F-1. 2e kwalificatie. 14.00
Motorcross. 15.00 Tennis. 19.00 GP
Australië F-1. 2e kwal. 20.00 Golf.
22.00 Motorcross. 00.00 GP Australië
F-1. Warm-up. 00.30 International
motorsports. 00.00-02.00 GP Australië
F-1. 04.30 GP Australië F-1.

15.00 Tennis. ECC Antwerpen. 17.30
Volleybal. Dauphinés - Istanbul. 19.26
Paardenkoersen. 19.30 Zie La Une.
19.57 Weer. 20.02 Tennis. ECC toer-
nooi. 22.00 Nieuws. 22.22 Paarden-
koersen. 22.26-23.31 Tennis. Live.
ECC Antwerpen. 04.20-06.32 Auto-
sport. Live. F-1 GP Australië.

TV 5" Hulk Hogan is de spe-
ciale gast in het Engelse
praatprogramma 'Jonat-
han Ross Presents'. (RTLS
- 22.25 uur).

Duitsland 2

MTV

BBC 1

Duitsland 3 West België/TV 1RTL Television
Duitsland 1

05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 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 News maga-
zine. 13.00Today. 14.00 Go internatio-
nal motorsports. 15.00 Golf. 16.00
Wheel to wheel. 17.00 Ski perfect.
17.30 Pro super bikes. 18.00 Today.
19.00 ITN World news. 19.30 Us-
huaia. 20.30 Dateline. 21.30 Talkin'
Jazz. 22.00 ITN World news. 22.30
The tonight show. 23.30 Outcast. Film.
01.30 The tonight show. 02.30 Real
personal. 03.00 The best of Rivera
live. 04.00 Dateline. 05.00 Equal time.

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuws.
12.05 Quelle histoire. 12.30 Corres-
pondance. 12.45 Zwitsers nieuws.
13.05 Horizons. 13.45 7 jours en Afri-
que. 14.00 Reflets images d'ailleurs.
15.00 Terre de foot. 15.30 Magazine
olympique. 16.00 Nieuws. 16.10 Gé-
nies en herbes. 16.45 Les débrouil-
lards. 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 mé-
téo des cinq continents. 19.30Zwitsers
nieuws. 20.00 Les grands proces.
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Nieuws. 21.40 Ca n'arrive qu'u-
ne fois. 23.10 Chéri(e), j'ai vn truc a
te dire. 00.05 Nieuws. 00.30 Nachtpro-
gramma.

RAI UNO

09.00 Sehen statt horen. 09.30 Fern-
Universitat im Driften. 10.00 Cursus
Russisch. AfL 13. 10.30 Cursus En-
gels voor gevorderden. Afl. 8. 11.00
Krajina s nabytkem. Tsjechische
jeugdfilm. AansL: Das Wochenende im
WDR-Femsehen. 12.30 Leben im
Schloss. Reportage over het leven van
alledag op het kasteel Brisac aan de
Loire. 13.15 Cursus Duits. Afl. 8. 13.45
Wiskunde. AfL 8. 14.15 Chronik der
Wende. 14.30 Ticket. 15.00 Sport
extra. 17.00 Konto. 17.15 Sport im
Westen. 17.30 Rückblende. 17.45
Sechs Richtige. Jeugdserie. 18.15
Gott und dieWelt. 18.45 Aktuelle Stun-
de. 19.15 Hier und Heute unterwegs.
19.45 Künstliche Riffe. Natuurfilm.
20.15Tatort. 21.50WDR aktuell. 22.00
Die grossen Ratsel. 6-delige Neder-
landse documentaireserie. 22.45 Jür-
gen Becker - Biotop für Bekloppte.
00.10-08.15 Nachtprogrammering.

05.15 Bob in a bottle. 05.40 Timeless
tales. 06.10 The Jetsons. 06.40 The
Jetsons. 07.05 Camp Candy. 07.35
Teenage Mutant Hero Turtles. 08.00
Comix. 08.30 Droopy, master detecti-
ve. 09.00 Toby Terriër. 09.30 The
Transformers - Generation 2. 10.00
Cadillacs and dinosaurs. 10.30 Iron-
man. 10.55 Biker Mice from Mars.
11.25 K-Men. 11.50 The mighty mor-
phin 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! 20.15 Die Surprise
Show. 22.00 Wie bitte?! 23.00 Gort-
schalk. Late-night-show. 00.00 RTL
Samstag Nacht. 01.00 TekLords.
Amer. sf-film. Herh. 02.35 Made in
USA. Amer. actiefilm. 03.55 Step by
step. 04.25 Formel I - Rennen. Live.
GP Australië F-ï.

Duitsland 3 SWF

CNN

00.00 MTV's All Star Weekend. 08.00
MTV's All Star Weekend. 09.15 Most
wanted Phil Collins special. 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 All
Star Weekend. 16.00 Prince: The hits.
17.00 Dance. 18.00 The big picture.
18.30 News: weekend edition. 19.00
European top 20 countdown. 21.00
Unplugged with Björk. 22.00 The soul
of MTV. 23.00 First look. 23.30 The
zig & zag show. 00.00 The MTV 1994
Video Music Awards. 03.00 Chili out
zone. 04.00-08.00 Night videos.

06.00 Euronews. 07.00 Speciale II
sabato della Banda dello Zecchino.
09.00 L'albero azzurro. 09.35 Tatino
c tatone. 10.15 As summers die. Film.
11.40 II meglio di Verdemattina. 12.20
Check-up. 13.30 Nieuws. 14.00 Linea
blu: Vivere il mare. 15.15 Parlementai-
re rubriek. 15.45 Cartony Disney.
16.55 Premio braille '94. 17.40 Agen-
da. 18.00 Nieuws. 18.20. Piu' sani
piu' belli. 19.35 Parola e vita. 20.00
Nieuws. 20.40 Scommettiamo che?
23.05 Nieuws. 23.15 Special TGI.
00.05 Nieuws. AansL: Filmrubriek.
00.20 Uno piu uno ancora. 00.30 Gli
anni di corsa. Film. AansL: Nachtpro-
grammering.

SAT 1

knikkers en het spel. Afl. 3.
14.00 Atomium. Afl. 4.
14.30-14.54 Mijn leven als. Afl. 3.
17.30 The Good life. Afl. 11.
18.00 Journaal.
18.10 1000 seconden. Magazine.
18.40 Vlaanderen vakantieland.
19.25 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
19.58 Weerbericht.
20.00 The rise and fall of an Olym-

pic Village. Zweedse korte film.
20.30 She woke up. Amer. thriller.
22.10 The Brittas Empire. Comedy.
22.40 Vandaag.
23.00 Sport op zaterdag.
23.15-00.40 Nachtfilm: Accidents.

Amerikaanse thriller uit 1989.

ghetti. Met om:
09.00 Torn en Tim. Animatie.
09.05 Draaimolen. Kleutermagazine.
09.15 De boomhut. Afl. 20: Insekten.
09.30 Tekenfilmserie.
09.55 Eddy en Freddy. Animatie.
10.00 Het slimme kanaal. Met om:
10.00 KMO-partner. Afl. 1: Vermogen.
10.25 Bienvenue en France. Afl.ll.
10.55 Doe-het-zelf. Afl. 1.
11.15 Veiliger wonen.
11.25 Personal Upgrade 2.1. Afl. 12.
12.00 Affiche. Kunstmagazine.
12.25-12.55 Regionale televisie.
13.00 Schooltelevisie. Met om:
13.00 Family album, USA. Afl. 19.
13.30 Politieke instellingen: De

09.00 Eddy en Freddy's filmspa-

België/TV 2 08.00 Lassie. 08.25 Nieuws. 08.30
Pingu. Herh. 08.35 Happy birthday.
08.45 Mariene Marlowe investigates.
09.05 Albert the sth Musketeer. Herh.
09.30 The new adventures of Super-
man. Herh. 10.15 Live and kicking.
12.15 The Lord Mayor's show. 13.12
Weerbericht. 13.15 Sportprogramma
met om: 13.20 Football focus; 13.35
Paardenkoersen Cheltenham. Starts:
13.40, 14.15 en 14.50; 13.50 Foot-
ball focus, vervolg; 14.00 Nieuws;
14.05 Paardenkoersen, vervolg; 14.25
Rugby: vooruitblik Engeland - Roeme-
nië om 15.00; 14.40 Paardenkoersen,
vervolg; 15.00 Rugby: Live. Engeland- Roemenië. 16.55 Voetbal: ruststan-
den; 17.05 Ruqbv, vervolg; 17.25

06.20 DROPS! 06.50 Alles capito?!
07.20 Mem kleines Pony. 07.50 Grisu,
der kleine Drache. 08.20 Peter Pan
und die Piraten. 08.50 Die Astro-
Dinos. 09.20 Silverhawks - Die Retter
des Universums. 09.50 James Bond,
jr. 10.15 Jump ran. Basketball. 11.05
Conan the adventurer. 11.35 Kein
Mann zum heiraten. Komedie. 13.20
Ich denke oft an Piroschka. Komedie.
15.05 Carry on behind. Komedie.
AansL: TopNEWS. 16.45 Geh aufs
Ganze! 17.45 Newsmagazin. 17.55
Das Millionenspiel. Trekking van de
SKL-Lotto. 18.00 Ran. Fussball. Met
Bundesliga-voetbal. 19.30 Glücksrad.
20.15 Happy-End am Wörthersee.
Komedie. AansL: TopNEWS. 21.55
Mann-o-Mann. Spelprogramma.
AansL: TopNEWS. 23.00 Joy et Joan.
Franse erotische speelfilm. 00.25 Len-
ny Kravitz: The Universal Love Tour.
01.30 Lions night on tour. 02.05 Pas-
sengere. 03.00 Ran - Sat.l-Fussball.
Herh. AansL: Programma-overzicht.
04.20 Happy-End am Wörthersee.
Herh. 05.10 Tarzan. Herh.

06.30 Diplomatic licence. 07.30 World
business this week. 08.30 Earth mat-
ters. 09.30 Style. 10.30 Science and
technology. 11.30 Travel guide. 12.30
Healthworks. 13.30 Money week.
14.30 Pinnacle. 15.00 Larry King live.
16.30 Global view. 17.00 Earth maf-
fers. 17.30 Your money. 18.30 Evans
and Novak. 19.30 Newsmaker Satur-
day. 20.00 World business this week.
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 Diploma-
tic licence. 01.00 Pinnacle. 01.30
Travel guide. 02.00 Prime news. 03.00
Larry King Weekend. 05.00 Both si-
des... with Jesse Jackson. 05.30
Capital gang.

radio
00.15-00.35 Jazzsaxofoon

met om 15.00 halve finale.
18.00 Tik Tak. Afl. 316.
18.05 Musti. AfL: De zoo.
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. Praatprogramma.
21.15 Vuurvogel. Met om:
21.15 Preludio e Narrazione.
21.38 De oorlog van Peter Benoit.
23.15 11.11.11.-programma. Beelden

vanuit Kortrijk.

14.00 Sport extra: ECC tennistoern

10.00 Eisenbahnromantik. Herh. 10.30
Eisenbahnromantik. Herh. 11.00 Spa-
nien: Sprache, Land und Leute. Herh.
11.30 Sehen statt Horen. 11.00 Cur-
sus Engels voor gevorderden. Afl. 8.
12.30 Cursus Duits. Afl. 8. Herh. 13.00
Cursus wiskunde. Afl. 8. Herh. 13.30
Cursus Engels. Afl. 47. Herh. 14.00
SWF-3-Soundcheck. Verslag van het
New-Pop-Festival in Baden Baden.
Herh. 14.59 Programma-overzicht.
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telejour-
nal. 17.50 Fröhlicher Weinberg. Herh.
18.50 Miteinander. 19.19 Programma-
overzicht. 19.20 Glaskasten. 19.50
Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 lm land des Adlers.
8-delige natuurfilmserie over Noord-
Amerika. 21.00 Stille. Pantomimespe-
ler Jomi. 21.45 Südwest aktuell. 21.50
Satire-Schnitzel. Sketches met Hanns
Dieter Hüsch VI. 22.00 Wind für ein
sterbenden Fluss. Reportage over een
aantal Nigeriaanse boeren, die met
Nederlandse molens proberen hun
land langs de Niger weer vruchtbaar
te maken. 23.30 Donaueschinger
Musiktage 1994. 00.15 Schlussnach-
richten. 00.30 Non-Stop-Femsehen.

08.00 Nachbarn in Europa. Actuali-
teiten in het Grieks, Turks en Itali-
aans.

09.00 heute.
09.03 Nachbarn. Magazine. Herh.
09.45 Tele-Gym. Yoga.
10.00 heute.
10.03 Die Reportage: Tage im Para-

dies. Reportage. Herh.
10.35 ARD-Ratgeber: Unterwegs -

Das Reisemagazin. Vandaag o.a.
over de nieuwe culturele attracties
van Wenen.

11.00 heute.
11.03 Die Geschichte vom Fischer

und den Pelikanen. Tekenfilm.
11.15 Guckloch. Kleuterprogramma.
11.30 De legende van de bokkerij-

ders. 13-delige Nederl. jeugdserie.
12.20 Geschichten von der Strasse.

Serie. AfL: Eine Eins für Vorsicht.
12.25 Tao Tao. Tekenfilmserie.
12.50 Pingu. Poppenserie.
12.55 Presseschau.
13.00 heute.
13.05 Diese Woche. Weekoverzicht.
13.25 Das Gesetz der Wüste. Ital.

speelfilm uit 1991. Met Omar Sharif.
14.55 Reiselust - Russland. Van-

daag: Siberië en het Bajkalmeer.
15.20 Dr. Mag. Jongerenmagazine.

AfL: Privat - hinter den Kulissen.
15.45 K-Base. Jongerenmagazine.
16.10 Der Mann vom Eaton Place.

Engelse komische misdaadserie.
AfL: Ein Fall für Ratselfreunde.

16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 heute.
17.05 Landerspiegel. Regionaal.
17.45 Die grosse Hilfe. Balans.
17.55 (TT) Die Schwarzwaldklinik.

Doktersserie. AfL: Die Schuldfrage.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Rainer Hunold: Wie Pech und

Schwefel. Duitse serie. Afl. 6.
20.15 Neuer Fall für Anwalt Abel:

Rufmord. Duitse misdaadfilm.
21.45 heute-journal.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
23.20 Die MondSchein-Show.

Late-night show.
00.20 Nachts in Barcelona. Vandaag

over het nachtleven in Barcelona.
00.50 heute.
00:55-02.25 "Levent se léve. Franse

speelfilm uit 1958.

tOO p.abar- Tekenfilmserie.
."30 _'?ris ZaPP Zarapp. Magazine.
>5S r. E'senherz. Tekenfilm.
'.On t. 0nky- Tekenfilmserie.
103 _?ute-Ün k

ptn B'aubar Club. Afl. 59.
'.03 eute-:arnTa9d urn die Welt: Schnappt
«O m Sandie9°! Kinderquiz.
■00 h etro" das schnelle Magazin.

L B*._ne people against O'Hara.
Us; i. aanse speelfilm uit 1951.
tSs omschau-
'On L.re sseschau.ioü Èfute-
.3o Uropamagazin.
ie | acnbarn. Documentaire over
jens 9*funers van Roemenië, die tij-
De^ de regeerperiode van dictator
jp éACescu gedwongen werden zich
.rere plaats te vestigen en te inte-
Log p in de samenleving.
i/and Ur°paische Konigshauser.
iinQ â 9 over het Nederlandse ko-
'iewt Dit portret bevat inter"
troon met koningin Beatrix en
l0(ynpnns Winem A|exander Hemr ai„J:lnderquatsch mit Michael.
1.3C1adW- Gast: Frank Zander-
3°edk D"Rat9eber: Reise. Over
1-00 T°pc vliegreizen naar Amerika.
tos naJ,esschau-
'"3o s nev"ciub-Kindermagazine.
1.03 ~Porfschau. Sportprogramma.
1.04 la9esschau-Telegramm.Ia9esschau-Telegramm.
Mn A_|D"Wetterschau.

.fik vor acht- Met om: 18-10
Scha 'Tatros' serie; 1904 Tages-
Öramm e9ramm; 19-10 sP°rtpro-
I.S0 I"a met Bundesliga-voetbal.
too fT^hun 9 der Lottozahlen.
1.1 S l! T) Tagesschau.
i.a h usikantenstadl. Muziek met
!-Oo t 'Goldried Quintett'.
!.20 ,J_Ses.hen.en.
1.2S UT) Das Wort zum Sonntag.
I._S p^ nrhidteinander. Amusement,.pep», 'c Macon's run Amer.
1.55 oh uit 1"3- MetKirk Douglas.
9ire<T onik der Wende. Documen-
l.lo Vno- A,L: 13- November '89.,2o 'a9esschau.
üit ige| intrus. Franse speelfilm
!.<JS. 0p2- Met Charles Aznavour.
Schnu, 2-E-N- Novembertage in

and Afl ■ Campbell Castle.

" Scène uit de zeer spannende Amerikaanse thriller 'The
Silence of the Lambs' met psychiator Anthony Heald (l.) en
Anthony Hopkins ('Hannibal the CannibaV). Deze speelfilm
gaat alle horroreffecten te boven. (RTL 4- 21.00 uur).

FILMS TV VIDEO
Duitsland 1
,'u uur - The People against
'ohn! ' (1951-USA) Thriller van
.l s .btur9es met Spencer Tracy
)6n °;Coholistische advocaat die
lis- ,°°rdzaak tot op de bodem
6n7kl Met Pat O'Brien als deon-rechte beschuldigde.
RTL4
4-3f)
(l9fiUUr - Zorro contre Maciste

'vont l/E) Een van de vele
'aawUrenfilms over de reent"
;eerai9e degenheld Zorro. Deze.ondneernt hij het op voor de
:e Isabel. Pierre Bri-
"enzjere9isseerd door Umberto

Nederland 1
1-6 i i " Lover Come Back ".oris'"USA) Rock Hudson en
-Urrer tre^en elkaar als con-
'°oni tnde zaken|u> die het per-
;u nr JJk er9 goed blijken te
ilm » Vlnden. Een komischeVan Delbert Mann.
RTL4
ftuu uur - The Silence of the

Lambs - (1991 -USA) Zeer span-
nende thriller van Jonathan
Demme over FBI-agente en psy-
chopathische moordenaars. Jo-
die Foster en Anthony Hopkins
spelen de sterren van de hemel.
Samen kijken, niet alleen.
België/TV 1
23.15 uur - Accidents -(1989-USA) Politieke thriller van
Gideon Amir over gewetenloos
bedrijf dat geheim nieuw wapen
wil verkopen aan terroristen. De
technici van het bedrijf ruiken
onraad. Met Edward Albert en
Jon Cypher.

Duitsland 1
23.25 uur - Eddie Macon's Run- (1983-USA) John Goodman
(The Flintstones) debuteert in
film over onschuldige verdachte
die naar Mexico vlucht. Een kei-
harde agent zit hem op de hie-
len. Ook met Kirk Douglas.
Regie: Jeff Kanew.

RTL4
23.25 uur - Phantasm II -
(1988-USA) Standaard horrorfilm
met lijkenpikkerij en monsterach-
tige vervelende dwergen. Met
James Le Gros, Reggie Bannis-
ter en Angus Scrimm. Don
Coscarelli draaide dit gruwelpro-
dukt.

02.35 uur - Made in USA -
(1988-USA) Misdaadfilm met de
nodige aktie van Ken Friedman
over twee dropouts die op hun
reis naar Californië verkeerde
dingen doen. Een liftster maakt
het extra spannend. Met Chris
Penn en Lori Singer.

RTL Television

00.55 uur - Le vent se léve -(1958-F) Broer en zus willen
verzekering oplichten. Daarvoor
moeten ze wel eerst hun boot
opblazen... Met Curd Jürgens
en Mylène Démongeot.
Regie van Yves Ciampi.

Duitsland 1
01.20 uur - Les intrus - (1972 -
F) Charles Aznavour speelt rijke
chirurg die door gewetenloze
misdadiger gechanteerd wordt.

Duitsland 2 Het gaat om het leven van zijn
dochter. Écht spannend wordt
het niet in deze film van Sergio
Gobbi.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16,30, 17.30, 18.30
nieuws.
7.07 Tros Nieuwsshow. 11.05Tros
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
het oog op morgen. 0.04 Easy liste-
ning. 2.02 Avro Nachtdienst. 6.02-
-7.00 Van-nacht naar morgen.
Radio 2
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 3
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. 20.04 Leidsekade 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 4
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-

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.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartbehchten. 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.
14.02 Start. 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.
21.15 Reflector. 21.35 Deze week.
22.00 Een ontmoeting. 23.07-24.00
Met het oog op morgen.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
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 Sport
op zaterdag.

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 met 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). 20.00 Cupido. 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.

België/BRF
Nieuws t/m 20.00 op elk heel uur

(behalve om 13.00 en 18.00) en
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.
12.00Musik a la carte. 13.00 Pres-
seschau. 13.05 Internationale Hit-
parade. 16.05 BRF-Mobil. 18.00
Regionalnachrichten. 18.40 Forum- Das Kulturmagazin. 20.05-20.30
Freie Tribune. Philosophie und
Ethik.

Happy RTL Radio
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.

WDR 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. 15.05Café
Carlton (16.00 nieuws). 17.00 Der
Tag urn Fünf, aansl. Fünf Uhr Tee
(18.00 Nieuws; 18.05 Auf ein
Wort). 19.00 Nieuws, 19.05 Musik
für gross und klein (19.30 Ohren-
bar, voor kinderen). 20.00 Nieuws.
20.05 Das Samstagskonzert 22.00
Nieuws. 22.05 Musik zum trau-
rnen. 22.30-04.05 ARD-Nachtex-
press.
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Onr. goed te koop aangebigevr.

Vrijst. woonh. nabij centr. Sittard
Baandert 88. Met inp. gar. enfraaie tuin op zuiden, lnd.: hal,
toilet, z-woonk. met schuifdeur, open keuken metkook-ei-
land, bijkeuken, 3 slpks, grote badk., vaste trap naar woon-
zolder met 4e slpk/studeerk., 3 kelders: grote hobbyk.,pro-
visiek., wask. Zonnig en licht huis, goed geïsoleerd, hete-
luchtCV. Uitst. onderh., opp. 350 m2., inh. 750 m3, direkt
te aanv., prijs op aanvr. a 04451-1798 b.g.g 046-526506.

TE KOOP AANGEBODEN
Heerlen, Rennemigstraat 23A

HOEKWONING MET GARAGE
Woonk., keuken met aanb.keuken, bijkeuken, serre, 4

slpks, berging, badk., woning voorzien van diverse extra's.
Vraaprijs/210.000,-k.k.

Brunssum, Koolhofstraat 29
WOONHUIS MET BEDRIJFSRUIMTE

CENTRUM BRUNSSUM
Woonhuis: keuken, woonk., hal, kelder, 3 slpks, badkamer,

zolder. Ook alskantoor bruikbaar. Bedrijfsruimte: totale
opp. plm. 900 m2, 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
VRIJSTAANDLANDHUIS MET
PRAKTIJK/KANTOORRUIMTE

Woonk., keuken, hal, toilet, 4 slpks, badk. met sauna,
kantoor/praktijkruimte 70m2-110m2, garage, grote tuin.

Koopprijs n.o.t.k.

JanssenbyJWmakelaardij og g§

Van Hasseltkade 10, Maastricht. 043-213791. I

RRUGMANQJ-J ASSURANTIËN W_J

Te koop
HEERLEN-BEKKERVELD

Leon Stassenstraat 7
Halfvrijst. woonhuis in uitstekende staat. Doorzon kamer,
kelder, keuken, 3 slpkmrs., badkmr. met douche, zolder,

vaste trap met slaapk. Direct te aanv. Vr.pr. /198.000,-k.k.
Te huur

HEERLEN-WELTEN
Geschakeld woonhuis in goede staat.

Parterre: grote living, ruime studiekmr., zeer ruime keuk.
met berging, Verdieping: 3 slpkmrs. met balkon en badkmr.
met dubb. wastafel. Alleen met koop-optie, direct te aanv.

Huurprijs/1.000,-p.md.
Hypotheken

NIEUW-Oriëntatie Hypotheek-NIEUW
Rente 2 jr. vast 6.6 %

In deze 2 jaarzelf het moment kiezenvoor een langere
rente-vast-periode ZONDER extra kosten.
Rente 2 jr. vast 6.6 %

Brugmans Assurantiën
Ruys deBeerenbrouckln. 12, Heerlen.

Telefoon: 045-420821 - 718484.

Maastricht
(RANDWIJCK)

Hoogwaardig geïsoleerd
appartement, 2 slpks.,

woonkamer, open keuken,
balkon.

Prijs/160.000,-k.k.
Voerendaal

Gerenoveerd woonhuis,
luxe keuken, badkamer,

3 slpks.
Prijs ’ 165.000,-k.k.

Maastricht
(RANDWIJCK)

Hondiusdomein 30
Schitterend gelegenruim
woonhuis met uitzicht op

waterpartij.
Prijs ’ 220.000,- k.k.

Geulle
Drossaertstraatl6

Zeer goed onderhouden
woonhuis, 3 slpks., ruime
garage, vaste trap naar

zolder (evt. 4e slpk.)
Prijs ’ 225.000,-k.k.
Hoensbroek

(MARIABERG)
Zeer mooi enrecent

gerenoveerd woonhuis met
ruime tuin

Prijs op aanvraag
Wijlre

Valkenburgerweg 81a
Schitterend gelegen

landhuis met uitzicht op het
Geuldal.

Prijs ’ 550.000,-k.k.
Belgische
Ardennen

Vakantiewoning nabij Hanne
surLesse

Prijs’ 65.000,- k.k.
Gellik
(Lanaken)

4-pers. chalet, nr. 73
vakantiepark "De

Krieckaert"
Prijs ’ 35.000,- k.k.
Consten
Vastgoed

M.L. Kingstraat 65,
6245 GH Eijsden.
Tel. 04409-3131
Fax 04409-3737

Bom
Wijngaardskamp

HALFVRIJSTAANDE
HOEKWONING MET
GARAGE EN TUIN

Ind: entree/hal, toilet, woon-
kamer met open luxe aan-
bouwkeuken, v.v. tegelvloer.
1e Verd: overloop, 3 slaap-

kamers, badkamer met lig-
bad, toilet en v.w. 2e Verd:
via vlizo-trap naar zolder-
berging, c.v.-ruimte. Alg:
perc. oppervlakte ca. 300m2, dak-en beglazing geï-
soleerd, kunststofkozijnen.
Het pand verkeert in perf. st.
van onderhoud.

Vraagprijs: ’218.000,-k.k.

'\
BIERMANS
\y

Tel. 047.4-85006.

Oirsbeek
PROVINCIALEWEG ZUID
Mooi gel. ruim vrijst. woonh.
m. gr. garage (20 m2).Perc.
opp. 625 m2. Tuin m. veel

privacy, woonk. m. parketvl.
en open haard, gr. hal, toil.
en eetkeuk. (12 m2), serre
(10 m2), prov.kelder, was/
bergkelder, 3ruime slpks

(18,12en9,5m2)metlamel-parket, badk. m. ligb. en v.w.,
bergruimte, vliering. Muur-
isolatie, ged. dubb. glas,
nwe. gas/cv. HR-combi.

Vr.pr. ’ 319.000,- k.k.
Tel. 04492-1523.

Sittard
Prima onderhouden gelijk-
vloers woning met carp. en
tuin op perceel van 223 m2,
ideaal voor starters of ouder
echtpaar. lnd.: Entree,
woonk., eetkamer (slpk), 2
gr. slpks., keuken (std), toilet,
badk. (ligb.) en berging.
Bedrading, combiketel etc.
nieuw '92

Aanvrd: evt direkt
Vr.prijs: ’ 150.000,-k.k.

Maandlast: v.a. ’ 718,-(*)
Heerlen

In prima staat verkerende
woning met berging, ruime
garage en gr. tuin (37x8) op
perceel van 395 m2. Ind:
Entree, toilet, voorr.ruimte,
keuken (std), woonkamer,
badk. (ligb./2e toilet), 3 slpks.
en zolder. Deels dubb. glas,
overal rolluiken. NB: vloer-,
dak- en spouwmuurisolatie.

Aanvrd: in overleg
Vr.prijs: ’ 187.500,-k.k.

Maandlast: v.a. ’ 930,-(*)

VOOR DEIDE WONINGEN
GELDT: ZIEN ISKOPEN!

HYPOTHEEKRENTE
V.A. 5,9% (EFF. 6,1%)!
(*)Bij totale financiering

Uw huisverkopen?
Bel de specialist

Telefoon: 04493-1854
B.G.G. 04493-5004.

BRUNSSUM, Langeberg-
laan 10: hoekwoning, kleine
tuin, 3 slaapk., ’129.500,-.
Bij 100% fin. ca. ’675,- p.
mnd. Wijman & Partners -Heerlen,-.045-728671.

Alleen
achter

een goede
naam staat

NVM....
NVM
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TE KOOP

BERG AAN DE MAAS, Bernhardstraat S
Leuk ren. halfvrijst. woonh. met cv., kelder, zolder,
garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr, luxekeu-
ken metapp., bijkeuken met aansl. w.a., 3 slaapkrs.,
badkr. met 2e toilet. Aanv.: i.o.

Vraagprijs: ’. 215.000,- k.k.

ELSLOO, Van Oldebarneveldtstraat S
op uitst. stand. gel. goed onderh. roy. bungalow
met cv., souterrain, ruime garage en grote tuin
met veel privacy. Perc. opp.: 1079 m2. Ind. 0.a.:
woonkr. met open haard en met zitkr. en open
haard, mod. keuken met app., 4 slaapkrs., badkr.
met ligb., douche. Aanv.: n.o.t.k.

Vraagprijs: /. 415.000,- .k.k.

GELEEN, Caumerbeek S
In kindvriendelijke buurt gel. uitstekend onderh.
tussenwoning met cv., zolder en tuin op zuiden
met berging. Ind. 0.a.: wookr., luxe keuken met
app., 3 slaapkrs., badkr. met ligbad. Het pand is ge-
heel voorzien van kunststoffen kozijnen en dubbe-
le beglazing. Aanv.: spoedig

Vraagprijs: ’. 198.000,--k.k.

GELEEN, Strausstraat S
Goed geleg. halfvrijst. woonh. met cv., garage en
tuin. Ind. o.a. L-vormige woonkr. met openhaard ,
open keuken met app., 3 slaapkrs., luxe badk. met
ligbad, 2e toilet. Aanv.: spoedig.

Koopprijs: ’ 215.000,--k.k.

HOLTUM-BORN, Ankersweg S
mooi gel. vrijst. boerderij met cv., kelder, schuur,
garage en besloten tuin. Perc. opp.: 1300 m2. Ind.
0.a.: L-vorm living, keuken, grotezit-tuinkr., badkr.,
doucheruimte en 5 slaapkrs. Aanv.: n.o.t.k.

Koopprijs: /. 360.000,-- k.k.

PUTH. Einder Coolhoff S

Prachtig en rustig gel. landhuis met dubb. gara-
ge lnd.: o.a. ruim souterrain, ruime L-vorm.
woonkr., luxe keuken, 4 slaapkrs, luxe badkr.,
div. bergzolders, hoog afw. niveau en mooi uit-
zicht aan de achterzijde. Aanv.: i.o.

Vraagprijs: /. 595.000,- k.k.

MUNSTERGELEEN, Vlamovenstraat S
In rustige woonwijk gel. ruim halfvrijst. woonh.
met cv., garage, aanbw. en mooie tuin. Bouwjr.:
1986. Het pand verkeert in zeer goede staat. Ind.
o.a. L-vorm woonkr., eetkeuken met luxe aanb.
keuken, 4 ruime slaapkrs., zolder via vaste trap.

Vraagprijs: / 235.000,--k.k.

SITTARD, Rijksweg Noord S
goed onderh. royaal tussengl. woonh. met cv.,
berging, kelder en tuin. Ind. 0.a.: woonkr. met open
haard, keuken, 4 slaapkrs, badkr. met ligb., bidet,
v.w. en vaste trap nar zolder Aanv.: spoedig.

Koopprijs: ’. 229.000,-k.k.

SITTARD, Vrangendaei S
ruim op goede loc. gel. halfvrijst. woonh. met cv.,
garage, berging en grote tuin. Ind. 0.a.: royale L-
vorm. woonkr., grote eetkeuken, 3 slaapkrs., zolder
middels vliezo-trap. Aanv.: n.o.t.k.

Vraagprijs: /. 225.000,- k.k.

THORN, Baarstraat S
land. gel. zeer groot vrijst. landh. met cv, souter-
rain, inp. garage, zwembad, tuin met veel privacy,
perc. opp. ± 2600 m2. Ind. 0.a.: U-vorm. living (± 64
m2) met mogelijkh. voor open haard, keuken,
2 badkrs., 7 slaapkrs., grote zolderruimte.Het pand
is voor vele doeleinden geschikt zoals praktijk, kan-
toor. Aanv.: n.o.t.k. Koopprijs: ’. 595.000,-k.k.

VALKENBURG, Nieuweweg M
Gr. halfvr. villa op ruim perceel van ca. 1000 m2,
inh. en 1500 m3; voor div. doeleinden geschikt.
Beg.gr: hal, salon, voorkr., keuken, div. bergingen,
1e en 2e verd. totaal 9 krs., 3 badkrs., toiletten, zol-
ders en kelders. Moet gerenov. worden. Aanv.:
direct. Vraagprijs: ’ 335.000,- k.k.

BOCHOLTZ, Heiweg H
Bouwgrond met te slopen opstal. Perc. opp.: ca.
365 m2. Aanv.:direct. Koopprijs: /. 88.000,- k.k.

BRUNSSUM, Bijvoet H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garageen tuin.
lnd.: Beg. gr.: entree, toilet, bergkast, keuken,
woonkr. 1e verd.: overloop, 4 slaapkrs., badkr. met
ligb., 2e toilet en v.w. 2e verd.: vliezotrap naar berg-
zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 225.000,-k.k.

BRUNSSUM, F. Bolstraat H
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en
tuin (perc. opp. ± 318 m2). lnd.: ruime hal, toilet,
woonkr., keuken met app. 1e verd.: 4 slaapkrs,
doucheruimte met douche en v.w. 2e verd.: zolder.
Aanv.: medio 1995. Prijs: / 225.000,-k.k.

BRUNSSUM, Trichterweg H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., chalet en tuin.
Perc. opp.: 566 m2. lnd.: souterrain: hobbyruimte
met douche, 3kelders. Beg. gr.: hal, woonkr. met
parketvl., half open keuken met app. 1e verd.:
3 slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. Ind. Chalet:
Beg. gr.: woonkr. met kitchenette (± 25 m2). verd.:
2 slaapkrs., natte ruimte. Aanv.: i.o.

Prijs: ’. 285.000,- k.k.

GULPEN, Dorpstraat H
Centraal gelegentussenwoning metkelder, tevens
geschikt voor diverse commerciële doeleinden.
Ind. 0.a.: Beg. gr.: 1 woonkr., keuken, 1 slaapkr. 1e
verd.: 3 slaapkrs., badkr, vaste trap naar 2e verd.:
3 kamers. Aanv.: spoedig. Prijs: /. 159.000,-k.k.

HEERLEN, Koraalerf H
Rustig gel. woonh. met cv., berging en tuin. lnd.:
hal, toilet, woonkr., luxe keuken, berging. 1e verd.:
3 slaapkrs., moderne badkr. 2e verd.: vaste trap
naar hobby-/bergruimte. Aanv.: i.o.

Prijs: ’. 165.000,-k.k.

HEERLEN, v. Limb. Stirumstraat H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., berging en tuin.
(perc. opp.: 305 m2). lnd.: kelder. Beg. gr.: entree,
toilet, woonkr. met parketvl., half open keuken met
app. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met
ligb., v.w. 2e verd.: vaste trap naar hobbyruimte en
zolder. Aanv.: direct. Koopprijs: n.o.t.k.

HEERLEN, Rijnstraat H
Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin.
lnd.: hal, toilet, Z-woonkr. met muurkast, keuken
met app., garage. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs.,
badkr. met ligb., v.w. 2e verd.: vaste trap naar gro-
te zolder. Het geheelverkeert in prima staat van on-
derhoud. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k.

HEERLEN, Schandelerstraat H
Goed gel. woonh. met cv., loods en dakterras, lnd.:
entree, loods met koelcel. Ie verd.: woonkr. met
open luxe keuken, bijkeuken, toilet, dakterras. 2e
verd.: overloop, 2 slaapkrs., badkr. met ligb. v.w. 3e
verd.: vliering. Aanv.: i.o. Prijs: /. 280.000,-k.k.

HEERLEN, Thorbeckestraat H
Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin.
lnd.: kelder, entree, toilet, living, keuken, gara-
ge/berging. 1e verd.: overloop, 2 slaapkrs., badkr.
met ligb., v.w., 2e toilet. 2e verd.: vaste trapnaar
zolder (mog. voor 3e kamer). Aanv.: i.o.

Prijs: /. 169.000,-k.k.

HEERLEN, Vergiliusstraat H
Prima gelegen woonh. met cv., garageen binnen-
plaats. Ind.:hal, toilet, hobbykr., werkkr., berging.
1e verd.:woonkr. met balkon, keuken. 2e verd.:
overloop, badkr., toilet, 3 slaapkrs. Aanv.: i.o.

Prijs: /. 228.000,- k.k.

HOENSBROEK, Akerstraat Noord H
Goed gel. woonh. met cv., zij-ingang en tuin. lnd.:
souterrain: kelder. Beg. gr.: hal,toilet, woonkr., keu-
ken, berging. 1everd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr.
met ligb. Vaste trap naar grote zolder. Aanv.: i.o.

Prijs: /. 185.000,- k.k.

HOENSBROEK, St. Josephstraat H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin.
lnd.: kelder, Beg. gr.: hal, toilet, T-woonkr. met par-
ketvl. en 0.h., keuken met app., berging en garage.
1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met douche,
v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vaste trap naar mansar-
dekr, grote hobbyzolder. Aanv.: i.o.

Prijs: /. 238.000,- k.k.

HOENSBROEK, Mgr. Nolensstraat H
Nabij centrum goed gel. halfvr. woonh. met cv. en
tuin. lnd.:souterrain: kelder, Beg. gr.: hal, keuken,
woonkr. 1e verd.: toilet, 2 slaapkrs., doucheruimte
met v.w. 2e verd.: 2 slaapkrs., hobbykr. Aanv.: i.o.

Prijs: /. 189.000,- k.k.

HOENSBROEK, Weijenbergstraat H
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Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin.
lnd.: kelder, hal, toilet, woonkr., half open keuken
met app., eetkr., woonkr. 1e verd.: overloop, 3
slaapkrs., doucheruimte met v.w. 2e verd.: vliezo-
trap naar zolder. Het pand is v.v. dubb. begl. en rol-
luiken. Aanv.: i.o.

Prijs: ’. 170.000,-k.k.

LANDGRAAF, Baanstraat H
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv. garage en
tuin. Ind.:hal, toilet, woonkr. met halfopen keuken
en app., zitkr. met allesbrander 1e verd.: overloop,
3 slaapkrs., badkr. met douche v.w., en 2e toilet. 2e
verd.: zolder. Het pand is geïsoleerden v.v. rollui-
ken. Aanv.: i.o. Koopprijs: ’. 218.000,-k.k.

LANDGRAAF, Hereweg H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin.
lnd.: hal, woonkr., keuken, garage. Ie verd.: over-
loop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., 2e toilet. Aanv.:
direct. Prijs: ’. 175.000,-k.k.

LANDGRAAF, Groenstraat H
■hv m

Goed onderhouden halfvr. woonh. met cv., garage
en tuin. lnd.: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr.,
mod. keuken met app., serre met ged. overdekt ter-
ras. 1everd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb.,
v.w., 2e toilet en bidet. Aanv.: i.o.

Prijs: /. 315.000,-k.k.

OIRSBEEK, Prov. weg zuid H
Goed gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin.
(perc. opp.: 730 m2). lnd.: souterrain: kelder. Beg.
gr.: ruime hal, woonkr., keuken, garage, berging. 1e
verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. 2e verd.: ruime
zolder. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag.

WIJNANDSRADE, Mascherelstraat H
Goed gel. halfvr. split level semi-bungalow met
cv., garage en tuin. lnd.: hal, L-woonkr. met par-
ketvloer, balkon, badkr. met ligb., 2 slaapkrs., keu-
ken met app., tuinkr., berging, hobbykr. Het pand
verkeert in prima staat van onderhoud. Aanv.: i.o.

Prijs: ’. 289.000,-k.k.

NIEUWBOUW
BRUNSSUM, Raadhuisstraat H
Aan de Raadhuisstraat is nog slechts 1 vrije sector
appartement met balkon te koop. Het appartement
is gel. op de beg. grond, lnd.: berging, entree, hal,
woonkr. met open keuken, 2 slaapkrs., badkr. met
douche, v.w. en toilet. Prijs: f. 157.900,-v.o.n.

GULPEN, Kiebeukel H
In het centrum van Gulpen worden door Derksen
Bouw B.V. 10 luxe appartementen gebouwd met
garage/berging en lift. Waarvan nog 2 apparte-
menten te koop zijn. Oppervlakten van de app. va-
riëren van 60 m2tot 117 m2(excl. terras).

Prijs vanaf /. 185.000,-v.o.n.
tot /. 229.000,- v.o.n.

NIEUWBOUWWONINGEN S
Halfvrijst. VS-woningen te Bom.
Patio-bungalows te Sittard
Appartementen te Berg aan de Maas en Geleen.

BOUWKAVELS TE SITTARD S
In het bestemmingsplan Beekdal te Sittard zijn nog
enkele bouwkavels te koop. Perc. opp. variërend
van 452 m2tot 633 m2.

Prijs vanaf: f. 89.900,-v.o.n.

Rijksweg Z"'d 35 j
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I Sittard
Exclusieve woningen op toplokatie

Op één van de mooiste plekjes van Sittard, direct grenzend aan het stadspark
worden bijzonder stijlvolle villa's gerealiseerd. De beide woningtypen, elk weer met varianten,

vallen op door hun karakteristieke, moderne achitectuur.
Ti

v § JéLj

5 vrijstaande villa's
Een bijzonder aspect hierbij is het schuine glasdak boven de hal,
dat als een soort lichtstraat over de gehele lengtevan de woning
een ruimtelijke en sfeervolle overgang van woonkamer naar tuin-
kamer geeft. Verder vinden we op de begane grond onder meer

een open keuken aan de voorzijde van de woning, een inpandige
garage en een berging, openslaande tuindeuren in de tuinkamer.
Enkele woningen van dit type hebben een erker in de voorgevel.

De verdieping, boven het woongedeelte, heeft 3 slaapkamers, een
apart tweede toilet en een badkamer met ligbad, douche en vaste

wastafel.

Koopprijzen vanaff 579.000- v.o.n.

Grouwels Daelmans Bouwcoördinatie B.V, Maastricht (

___& -_^*wk

6 villa's
Op een inventieve wijze heeft de architect deze villa's gesitueerd
bij de overgang naar het park. Met name het halfcirkelvormige

plantsoen voor de woningen en het rustieke bruggetje over
de Geleenbeek geeft deze ligging een extra aspect. De begane

grond heeft onder meer een ruime woonkamer met
openslaande deuren naar het terras, eetkamer met vide, open

keuken en een inpandigegarage. Op de verdiepingzijn 3 slaapka-
mers (waarvan I met balcon), vide, apart toilet, badkamer met

ligbad, douche en dubbelevaste wastafel.

Deze woningen worden gebouwd in blokken van drie. De middel-
ste woning heeft een berging achter de garage. De beide wonin-
gen aan de straatzijde hebben bovendien een dakopbouw met

een zolder die via een vaste trap bereikbaar is.

Koopprijzen vanaff 385.000,- v.o.n.
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RUIJTERS, VAST GOED !
Gulpen

Halfvrijst., gr. zïtk., eetkeu-
ken, was-/stookruimte, 3
slpks., douche, kelder, CV-
gas, gar. ’235.000,- k.k.
Goede staat. _f 04450-2624.
Let op! Let op! Nu of nooit!
Drieschstr. 56, Heerlen.
Zeer centraal gelegen royaal
3-kamer APPARTEMENT
met eigen cv., lift en par-
keerplaats en berging in
souterrain. Stuntprijs
’119.500,- k.k. Denis Vast-
goed, telef. 040-129524.

Te k. geschakeld woonhuis
in OIRSBEEK, met garage,
tuin met optimale privacy.
Info overdag: 043-470260.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,
opknappen geen bezwaar, s
040-118001.
Met spoed WOONHUIS te
koop gevraagd. Wat ouder
huis of opknappen geen be-
zwaar. 040-129013

WINKEL/WOONHUIS te

Eygelshoven
te koop, nabij de markt.
Woonhuis: 4 kamers, keu-
ken, hal, badk., 1 winkel-
ruimte, 1 magazijn met kl.
kantoor. Pr. ’275.000,-. Bij
interesse mog. tot overname
v.d. zaak. Info 00-49.241.
872677/00-49.241.870047.
Te koop centrum Brunssum
modern WINKELPAND, 650m 2winkelruimte, mcl. luxe
dakvilla. Inl. S 077-512895,
fax 077-545913.

Bouwgrond
in Heerlen voor 1 of 2 woon-
huizen, frontbreedte 18 mtr.
Prijs’ 117.000,-.Br.o.nr. B-
-06206, Limb. Dagbl., Post-

bus 2610, 6401 DC Heerlen.
SCHINVELD, Broekstr. 42.
Woonh. met op de begane
grond: woonk., keuken, 2
slaapk., badk., toilet. 1e verd.

3 kamers en zolder.
’147.500,-. Bij 100% fin.
netto ca. ’7OO,- per maand.
Wijman & Partners, Heerlen,
■S 045-728671.

Te koop in Nuth
Halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin. lnd.: hal, toilet,
doorzonwoonkr., eetkeuken, serre, wasruimte, berging, 3
slaapkrs., badkr. met douche, toilet en v.w. Inhoud ca 560m3. Grondopp. ca. 263 m2. Prijs ’ 230.000,-.

Inlichtingen:
Makelaardij Fons Heuts B.V. Nuth

Beëdigd taxateur, g 045-244636 / 043-474021
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
Huizen Bezit.

Laat ons Uw HYPOTHEEK
verzorgen. Wij geven U ser- I
vice, de laagste rente en tot I

’ 500,- tegemoetkoming in I
de verhuiskosten. Wijman & I
Partners - Schelsberg 48,
Heerlen-045-728671.

1 -

Brunssum
Op gen Hoes 50. Gr. tussenl. woonhuis. Part.: ifo
garage, 2 slpks., badkamer, toilet, berging. Tuin. e,
entree, ruime woonkamer, open keuken, zónneterras-j: gr. slpk., 2e badkamer/ligb./toilet/v.w. Woning is Ort
lijk voorzien van rolluiken. Goede staat van ondê.
Koopprijs ’ 165.000,- k.k. Tel. 045-315170. \

Urmond
Te koop halfvrijst. woonhuis,
lnd.: z-kamer, inbouwkeu-
ken, serre, douche, 4 slp-
kmrs., garage met carport,
tuin, dubbele beglazing.

Vr.pr. ’ 229.000,-k.k.
Telefoon: 046-336240.

Attentie! Met spoed 1
gevr. een gezellig ]

" WOONHUIS met stulM■ gelegen samen m. '' buren in een groene z°j
■ bos, velden en akkers.

Z-Limburg. g 046-74515>
zie verder pagina*
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10.00 Kerkdienst. 11.00 La route de
la perle noire. 11.30 La pensee et les
hommes. 12.00 Mise au point. 12.55
Weer. 13.00 Nieuws. AansL: L'hebdo.
13.40 Komedie. 15.25 Coup de film.
15.50 Rockumentaire. 16.25 L'ame
espagnole. 17.20 Charlie's angels.
18.15 Autovision. 18.45 Week-end
sportif. 19.30 Nieuws. 20.05 Tour de
chance. 21.10 Tv-film. 22.50 Intérieur
nuit. 23.55 Nieuws. 00.05-00.15 Tribu-
ne économique et sociale.

06.30 Pink Panther. 06.50 Gunsmoke.
07.45 Match of the day. Voetbalmaga-
zine. 08.45 GP Australië F-1. 11.00
Timeßusters. 11.25 Grange Hill. 11.50
The Boot Street band. 12.35 Artra-
geous. 12.45 The O-Zone. 13.00
Quantum leap. 13.45 Snowy River -
The McGregor saga. 14.30 Regionale
programma's. 15.00 Wildlife classics.
15.50 Gypsy. Speelfilm. 18.15 Rugby
special. 19.15 One man and his dog.
20.00 The money programme. 20.40
Video nation weekly. 21.00 Cenotaph
highlights. 22.00 Autosport. Samenvat-
ting GP Australië F-1 22.50 Time-
watch. Historische documentaires.
23.40-02.00 The killing fields. Film.

04.00 RTL Sport: Auto- en motor-
sport.

06.15 RTL Text.
13.00 Sport: Auto- en motorsport.

Herh.
15.00 RTL Text.
17.15 Beavis & Butt-head. Ameri-

kaanse cartoon.
17.40 De gouden koets.
18.10 De topclubs van Europa. Pro-

gramma over verschillende vooraan-
staande voetbalclubs in Europa.

18.40 McCloud: 42nd Street Caval-
ry. Amerikaanse tv-filmcyclus.

20.15 Sisters. Amerikaanse dramase-
rie.

21.05 Hearts afire. Amerikaanse ro-
mantische comedyserie.

21.30 Europese en Wereldkam-
pioenschappen Dansen. Verslag.

22.30 Nieuwsflits.
22.35 I.S.C.H.A. Talkshow.
23.35 Dream on. Amerikaanse come-

dy voor volwassenen. Herh.
00.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
00.50 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.20 Nachtprogramma.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Telekids cartoon express. Kin-
derprogramma.

11.00 Teleteens. Jeugdprogramma.
14.30 Old yeller. Amerikaanse Dis-

ney-classic uit 1957.

16.05 Jenny Jones. Talkshow.
17.00 Gezond & wel. Magazine.
17.30 Koken met sterren. Talkshow.
18.00 Zes uur nieuws & weer.
18.10 Film & videonieuws.
18.40 Hotel. Amerikaanse serie.
19.30 Half acht nieuws.
19.45 Muziekspecial: The unlimited

story. Portret.
20.15 Baywatch. Amerikaanse serie.
21.10 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma.
21.50 U bent aan debeurt. Talkshow.
22.45 Diagnosis murder. Amerikaan-

se detectiveserie.
23.30 Nieuws en weer.
23.45 Tropical heat. Herh.
00.40 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.25 Nachtprogramma.

VPRO/NOS
08.53 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Villa Achterwerk. Met:
09.00 Ot en Bilotte.
09.25 Madelief - Met de poppen

gooien. Jeugdserie.
09.35 Purno de Purno. Animatieserie.
09.50 Doldwazen en druiloren.

Zweedse serie. Afl. 1. Herh.
10.15 Op naar de top ...? Afl. 1.
10.35 Rembo en Rembo.
11.00 Reiziger in muziek.
12.00 Journaal.
12.05 Het Capitool. Interview met

oud-minister Ed van Thijn over zijn
Haagse belevenissen die hij be-
schreef in zijn boek 'Retour Den
Haag'.

12.50 Binnenland. Magazine met o.a.
een reportage over spanningen in
de Molukse gemeenschap.

13.30 Telelens. Serie portretten.
14.15 Lespeki Mama (Eert uw moe-

der). Documentaire.
15.20 Tante Fatme. Interviews op de

Beverwijkse Bazaar.
15.30 Matinee. Klassieke muziek.

Vandaag: Symfonie nr. 7 in e van
Mahler, uitgevoerd door het Radio
Filharmonisch Orkest.

17.00 De plantage. Interviews en dis-
cussies over kunst en cultuur.

17.55 Open deur tv.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Duckman. Animatieserie.
18.57 Noorderlicht. Magazine.
19.27 Loladamusica. Popprogram.
20.00 (TT) Journaal.
20.15 Lopende zaken. Reportage.
20.47 Absolutely fabulous. Engelse

comedyserie.
21.22 Solo, de wet van de Favela.

Documentaire over straatvoetballer-
tjes in Rio de Janeiro.

22.20-23.51 VPRO-cinema primeur:
Loin des barbares. Franse film uit
1993 van Liria Bégéja.
Een jonge Albanese vrouw, die al
haar hele leven in Parijs woont,
krijgt op een dag een telefoontje van
een man die beweert informatie over
haar vader te hebben. # In Muziekspecial portret van Ray en Anita, het duo

dat samen '2 Unlimited' vormt. (RTL 4- 19.45 uur).

Tros/Veronica
10.30 Aquarelleren. Afl.: Interieur.
11.00 (TT) Dromen. Afl.: Waarover

droomt men?
11.30 TV Sport. Sportmagazine. Pre-

sentatie: Elsemieke Havenga en
Jack van Gelder.

12.00 Journaal.
12.10 TV Sport. Vervolg.
13.40 Veronica Sunday music pre-

sents. Muziekdocumentaire. Over
het ontstaan van de Jamaicaanse
reggaemuziek.

14.30 Veronica Sunday music pre-
sents: Jazz. Muziekdocumentaire.
Afl.: Sergio Salvatore and the Jaxx
piano.

14.55 Musical maniacs.
15.00 Tennis: ECC Antwerpen. Beel-

den van het ECC-toernooi in Antwer-
pen.

18.00 (TT) Journaal.
18.08 Nederlandse kunst vanaf

1900. Informatie.
18.15 12 en verder ... Kinderen in

de basisvorming.
18.45 Amerikaans-Engels voor be-

ginners: Family album. Afl. 2.
19.15 (TT) Houden van huisdieren.

Afl.: Opvoeding en huisvesting.
19.45 In de wetenschap. Afl.: De

kunst van het lezen.
20.00 Veronica auto. Automagazine.

Presentatie: Huub Stapel en Julia
Samuël. Herh.

20.30 Lucky Lotto informatief.
Maandelijks informatief magazine
waarin verslag wordt gedaan van
de goede doelen die gesteund wor-
den door de Lotto.

21.00 Dat zeg ik niet. Spelprogram-
ma. Presentatie: Martijn Krabbé.

21.35 Postcode jackpot. Spelpro-
gramma rond de Postcode-loterij.

22.15 Klassiek jubileum concert.
Symfonie nr. 2 opus 27 van Rachma-
ninov, uitgevoerd door het Radio
Symfonie Orkest o.l.v. Andrei Borsy-
ko. Afl. 2/slot.

23.19 De geheimen van het DNA.
Afl.: Ziekte en afweersystemen.

00.09 Journaal.
00.14 Nieuws voor doven en slecht-

horenden^

W/AVRO
IPO Tekst-tv.
■° (TT) Omroepparochie. Eucha-

vanuit Lelystad.m» Moslim Varia. Magazine.<n Gezondheid en aids.1° Agrifikaasje.
W fn 15.01 Nieuws voor doven■ slechthorenden.|8 NCRV - 70 jaar. Hoogtepunten■ '0 jaar NCRV tegen de achter-ïft ri^- an veranderend Nederland.W° (TT) Voor het nageslacht.*Ne over tradities en geloof.
_7 gospel Rock. Muziekprogram-

Ka M6t osl° GosPel Choir-

■^ Nota bene. Overzicht van le-
'Sbeschouwelijke activiteiten in—herland.P> Avro Concerten: Dvorak Gala.ior^o ,mU2iek' Vandaa9: Het

in,
g ala ln Praa9> met net Bos'■_ aymphony Orchestra 0.1.v. Seijii?a met Itzhak Perlman (viool),

mJ° , (cell°) en Frederica von» (sopraan).
Üh [J ap- Proefprogramma.
|c Culinair magazine.■? «ocutera. Een stap in de goede
■J"n9, film van het Diabetes Fonds■Werland.
SnriJl^ Studio Sport. Aandacht
En J?6taald voetbal- Verder beeldenïriiri o

Eur°Pa Cup I handbalwed-iakt S
t-Wl,t-Metz (dames), van deM ste Formule-wedstrijd dit seizoen:

ie m Van Aus,ralie. de koers van
■iiH.aand en van de Grote Prijs vaniJlaren (paardesport).
m5n Journaal-IB„, ok dat nog. Satirisch consu-gtemagazine.Brandpunt. Actualiteiten.
eyj" Toen was geluk heel
18 a" Nederlandse comedyserie,
iaat ena- Serie debatten over
-eiiiLScnaPpelijke en levensbeschou-
sfgvraagstukken.
eet in detectives: Prime sus-
-51 m En9else politieserie.
Bkin acnt9edachten - Monika Sie-
ersn' De stad bekeken vanuit het
."Pectief van een schilder.--Journaal

Duitsland 1

Duitsland 3 West RTL Television België/TV 1Duitsland 2

SAT 1

NBC06.00 Magazine olympique. 06.30
Terre de foot. 07.30 Nieuws. 07.35
Frans. 08.00 Nieuws. 08.03 Canadees
nieuws. 08.30 Nieuws. 08.35 Bibi et
ses amis. 10.00 Musiques, musiques.
10.45 Planéte musique. 12.00 Nieuws.
12.05 Référence. 12.40 Weer. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 L'école des
fans. 13.45 Le jardin des bêtes. 14.45
Faut pas rever. 15.45 Autovision.
16.00 Nieuws. 16.10 Le monde est a
vous. 17.45 Bon weekend. 18.15
Correspondance. 18.30 Nieuws. 19.00
Trente millions d'amis. 19.25La météo
des cinq continents. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Sept sur sept. 20.55
La météo des cinq contintents. 21.00
Nieuws. 21.40 Film. 23.40 Bas les
masques. 00.50 Nieuws. 01.05 L'heu-
re de vérité. Parlementair nieuws.
02.00 Face a la presse. 02.45 Envoyé
spécial. 04.15 Visions d'Amérique.
05.00 Planéte musique.

RAI UNO
05.00 Equal time
best of Rivera live. 04.00 Dateline

. 23.00 Ski perfect. 23.30 Wheel to
wheel. 00.30 NBC Nightly news. 01.00
Frontal. 02.00 The McLaughlin Group.
02.30 Executive lifestyles. 03.00 The

Sport on NBC . Met Cricket: World
series finale voor dames. 18.00 Hor-
ses in action. 18.30 Pro superbikes.
19.00 ITN World news. 19.30 Holiday
destinations. 20.00 Videofashion!
20.30 Frontal. 21.30Talkin' jazz. 22.00
ITN World news. 22.30 Sport on NBC

ness. 16.58 ITN World news. 17.00

05.30 NBC News. 06.00 International
business view. 06.30 NBC News.
07.00 Strictly business. 07.30 Weekly
business. 08.00 ITN World news.
08.30 International business view.
09.00 Weekly business. 09.30 Strictly
business. 10.00 Holiday destinations.
10.30 Memories then and now. 11.00
Super shop. 12.00 Ushuaia. 13.00
Masters of beauty. 13.30 Videofas-
hion! 14.00 Today. 14.58 ITN World
news headlines. 15.00 Meet the press.
15.58 ITN World news. 16.00 The
McLaughlin Group. 16.30Weekly busi-

MTV- Spatausgabe. 23.30 Playboy Late
Night. Herh. 00.30 Kanal 4. Reporta-
ges. 01.05 Kojak. 02.05 Murder, she
wrote. 03.05 llona Christen. Herh.
04.05 Hans Meiser. Herh. 05.00 Explo-
siv - Das Magazin. Herh.

05.30 Formel I - Rennen. Live. GP
Australië Formule 1, circuit Adelaide.
06.45 Winspector. Herh. 07.10 K-Men.
Herh. 07.35 Saban's Adventures of
the little mermaid. Herh. 08.00 Li-La-
Launebar. 08.30 Back to the future.
09.00 Yogi's galaxy goof-ups. 09.30
The mighty morphin power rangers.
Herh. 09.55 Guten Morgen Sonntag.
10.00 The flash. Herh. 11.00 Quantum
leap. 12.55 Formel I - Rennen. GP
Australië Formule 1. Herh. 14.50 For-
mel I - Spezial 1994. Overzicht van
het Formule-1 seizoen '93-94. 15.25
Disney-Reportage. 17.45 Drei zum
Verlieben. 18.45 RTL aktuell. Nieuws.
19.10 Kinder für Kinder. 20.15 Kinder-
garten Cop. Amer. komedie. Herh.
22.20 Spiegel TV. 23.05 Prime time

08.15 Cursus economie. Afl. 8. 08.45
Cursus maatschappijleer. Afl. 8. 09.15
Cursusinformatie. 09.45 Cursus En-
gels. Afl. 47. 10.15 Bremer Gesund-
heitswerkstatt. 11-00 Babyion - spricht
viele Sprachen. 12.00 Hobbythek.
12.30 Streifzüge. 12.45 Sonntagsge-
sprach. 13.00 Alice. Europees cultu-
reel magazine. 13.30 Zukunftsgespra-
che. 14.15 Chronik der Wende.
Documentaireserie. 14.30 Das war's- diese Woche. 15.00 Lust auf Ge-
fahr. Reportage over de vraag waarom
jongeren steeds vaker halsbrekende
toeren uithalen. 15.35 ■ Bluebeard's
eighth wife. Amer. speelfilm. 17.00
Die deutsche Schlagerparade. 17.45
Dinosaurs. AansL: Kapt'n Blaubar.
18.15 Künstliche Riffe. 18.45 WDR
aktuell. 18.50 Sport lm Westen. 19.10
Aktuelle Stunde. 19.45 Kapverdische
Insein - zwischen Afrika und Amerika.
20.15 Vera Cruz. Amer. speelfilm.
21.45 WDR aktuell. 21.50 Sport aus
dem Rheinland und Westfalen. 22.00
Diamanten im Schnee. Documentaire.
23.00 Spate Einsichten. Ned. tv-film.
00.00-08.15 Nachtprogrammering.

06.00 Euronews. 06.45 II mondo di
quark. 07.30 Aspetta la banda. 08.00
L'albero azzurro. 08.30 La Banda
dello Zecchino: Speciale Autunno.
10.00 Linea verde: Orizzonti. 10.55
H.Mis. Door Paus Johannes Paulus
11. 11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde: In diretta dalla natura. 13.30
Nieuws. 14.00 Domenica in. 18.00
Nieuws. 18.10 Sport 90 minuto. 20.00
Nieuws. 20.40 Italian restaurant. 22.30
La domenica sportiva. 23.25 Nieuws.
23.30 Domenica sportiva. Vervolg.
00.05 Nieuws. 00.15 Regionale pro-
gramma's. 00.45 Uno piu uno ancora.
AansL: Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
BBC 1

09.00 Samson.
10.00 Eucharistieviering. O.L.V.

Goede Bijstand-parochie in Brussel.
11.00 De zevende dag.
12.30 Sportmiddag.
13.00 Spravna trefa. Tsjechische

jeugdfilm uit 1987.
14.20 Passage dans l'eau de la Pro
Antarctica '91. Belgische documen-
taire over een tocht per zeilboot
naar de Zuidpool.

15.00 Survival. 12-delige natuurserie.
15.30 De weg. Nederlandse serie.
16.25 De paradijsvogels. Serie.
17.15 1 voor iedereen. Gevarieerd

familieprogramm-v
18.00 Journaal.
18.10 1 voor iedereen. Gevarieerd

familieprogramma. Vervolg.
18.25 Niveau 4: Onder dak. Woon-

magazine.
18.55 Het Park. Serie.
19.29 Paarden koersen.
19.30 Journaal en sport.
19.58 Weerbericht.
20.00 Gisteren gekeken? Amuse-

mentsprogramma waarbij twee pa-
nels getest worden op hun kennis
van het BRTN-archief.

20.45 Ruth Rendell Mysteries. En-
gelse misdaadserie.

21.35 N.V. De wereld. Magazine met
verhalen over mensen en emoties.

22.10 Sportweekend.
22.40-23.00 Vandaag.

00.00 MTV's All Star Weekend. 08.00
MTV's All Star Weekend. 09.30 Mi-
chael Jackson: The hits. 10.30 News:
weekend edition. 11.00 The big pictu-
re. 11.30 European top 20 countdown.
13.30 First look. 14.00 Sports. 14.30
In search of Madonna. 15.30 Madon-
na: The girlie show. 16.00 Madonna:
The hits. 17.00 The 1994 MTV Euro-
pean Music Awards nomination spe-
cial. 18.00 The real world 3. 18.30
News: weekend edition. 19.00 US Top
20 video countdown. 21.00 120 minu-
tes. 23.00 Beavis & Butt-head. 23.30
Headbangers ball. 02.00 Hugo.
03.00-06.00 Night videos.

België/TV 2
CNN

ISS und Mini.
25 rïesamstrasse.
50 _.!sr|ey Club. Herh.
rm *.Unstler für Eine Welt.
nd "usikstreifzüge: Liebe, Tod
ia g eidenschaft. Muziekprogram-

-30 T
a|az2o, °Peravan Leoncavallo.

33 'a gesschau.
30 f??nntagsmagazin.
Of, "le Sendung mit der Maus.
45 Tesseclub-
-15 t»a.9esscr>au-
-45 m y BMI- Tekenfilmserie.

1-30 uoskito- Jeugdprogramma.

I.Oo^Pfball. Magazine.
05 la9esschau.
f Q^D-Sport extra. Met: Skates
an d' ": demonstratie kunstrijden
'itïna "^'yrnpische gouden-medaille-
anuitaAs van 1968 tot 1994' live;Un L Clncinnati; IJshockey: Europa
hen "uit München: Maddogs Mün-;u- " EHC Kloten; Handbal: Europa
laso Vanuit Frankfurt: SG Wallau-t>orbtnheim " G°teborg; Voetbal:
atieu Chouwin9 van de EK-kwalifi-
Oo s,riid Albanië - Duitsland.

iPeit 7' ARD-Ratgeber: Gesund-
,30

l- Medische tips.
.Oq e 'd!: Ist Gott allmachtig?

■OS rv9esscnau-
"Oa o Kr'minalpolizei rat.
,4 0 .^Pprtschau.
.09'rjv") L'ndenstasse.
'9n d'6 Go|dene 1. Bekendmaking
ij Jl6 winnaars van de ARD tv-lote-
■lo W eze week-
"So"s 8 uPOrtscr>au-Telegramm.
00 rrr.te abend 'm Ersten.
"15 It Tagesschau.
,44 y ') Tatort. Misdaadserie.
"45 ka? estnemen-Telegramm.,1s Reportage.
.3o
"00 p , Weekoverzicht.
.35 o°lski-Crash. Duitse tv-film.
airesp. nik der Wende. Documen-
-s Vn

le °ver de ontwikkelingen in
Ie vaPrrnali9e DDFI in de tijd rond
l.50 * van de Muur.
"00 la9esschau.Ia9esschau.

sPse^v!ed the 9reat- Engelse
.Oo ?m uit 1968 van Clive Donner.
achdChauen " Entspannen -

Scnottleriken. Novembertage in«land. AfL: Dunnottar Castle.

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. 00.30 Magazine
01.30 Managing. 02.00 Prime news.
03.00 CNN Presents ... Special re-
ports. 05.30 Showbizz this week.

weekend. 16.30 Futurewatch. 17.30

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

FILMS TV VIDEO

08.30 Blinky Bill. 08.55 Playdays.
09.15 Breakfast with Frost. 10.15 Pin-
gu. 10.20 Bitsa. 10.35 Bay city. 11.00
Sec hear! 11.30 Cenotaph. Live.
Kranslegging door de koningin, ter
herdenking van de gevallenen in de
twee wereldoorlogen. 12.55 Remem-
brance - A meditation for Remembran-
ce Sunday. 13.00 CountryFile. 13.25
Weekweerbericht. 13.30 Nieuws.
AansL: On the record. 14.30 EastEn-
ders. 15.50 Martin Chuzzlewhit. Tv-
film. 17.15 The bookworm. 17.50 Juni-
or masterchef. 18.25 Lifeline. 18.35
Just William. Serie. 19.05 Nieuws.
19.25 Songs of praise. Religieus mu-
ziekprogramma. 20.00 Children in
need - CIN news. 20.10 Lovejoy.
21.00 Vintage last of the summer
wine. 21.30 Birds of a feather. Engel-
se comedyserie. 22.00 Seaforth.
Engelse dramaserie. 22.50 Nieuws.

23.00 Deutschfieber. Duitse tv-film
uit 1992 van Niklaus Schilling.

01.05 Heute.

21.55 Sport am Sonntag. Sportpro-
gramma met o.a. Bundesliga-voet-
bal: Hamburger SV -1860 München.

22.05 Top-Spione. 6-delige documen-
taireserie over spionagezaken die
internationaal veel stof hebben doen
opwaaien.

19.30 Die Knoff-hoff-Show. Pro-
gramma waarin wetenschappelijke
experimenten en nieuwe uitvindingen
gepresenteerd worden.

20.15 Rosamunde Pilcher: Karus-
sell des Lebens. Duitse tv-film van
Rolf von Sydow.

21.45 Heute.

18.05 Sport heute. Sportjournaal
18.15 ML Mona Lisa. Magazine.
18.57 Guten Abend.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt.

18.00 Mach mit. Balans van Aktion
Sorgenkind. AansL: Pramienziehung
Der grosse Preis der Aktion Sorgen-
kind. Bekendmaking van de winnaars
van deze week.

17.00 Feierstunde des Volksbundes
Deutsche Kriegsgraberfürsorge.
Rechtstreekse reportage vanuit de
Dom van Berlijn.

10.35 Achterbahn. Kinderserie.
11.05 Siebenstein. Poppenserie.
11.30 Halb 12. Talkshow.
12.00 Das Sonntagskonzert.
12.45 Heute.
12.47 Blickpunkt. Magazine.
13.15 Damals. Oude weekjournaals.
13.30 Scheidungsgrund: Liebe.

Duitse speelfilm uit 1960 van Cyril
Frankel. Met O.W. Fischer, Dany
Robin, Violetta Ferrari e.a.

14.50 Treffpunkt Natur.
15.10 (TT) Herbstmilch. Tv-film.
16.57 Heute.

10.15 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie.

07.05 Die Fraggles. Poppenserie
07.30 Kuschelbaren. Poppenserie.
07.55 Ein Fall für TKKG. Jeugdserie.
08.20 Guck' mal, wie ich wachse.
08.30 Musik-Zeit. Klassieke muziek.
09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Eucharistieviering. Vanuit de

Wallfahrtskirche Maria Gail in Vil-
lach, Oostenrijk.

07.55 Denkanstösse. Herh. 08.00
Cursus economie. Afl. 8. Herh. 08.30
Cursus maatschappijleer. Afl. 8. Herh.
09.00 Cursusinformatie. 09.30 Babyion- spricht viele Sprachen. 10.30 Wort-
wechsel. Herh. 11.15 Tele-Akademie.
12.00 W.A. Mozart - Mis in c KV
427. Herh. 13.00 Sic 67: Skizzen zu
einem Portrat der modernen Frau.
13.45 Kapt'n Blaubar Club. Herh.
14.44 Programma-overzicht. 14.45
Kissin' cousins. Muziekfilm. Met Elvis
Presley. 16.15 Fangt ja gut an. 16.55
Nautilus. 17.40Kennen wir uns? 18.10
Die deutsche Schlagerparade. 18.54
Programma-overzicht. 18.55 Sauhatz- Das Sportquiz. 19.30 Die Fallers -
eine Schwarzwaldfamilie. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Insein: Lófotr. Docu-
mentaire. 21.00 Abenteuer Wissen-
schaft. 21.45 Flutlicht. 22.40 Südwest
aktuell. 22.45 Wortwechsel. 23.30
Nautilus. Herh. 00.15 Schlussnachrich-
ten. 00.30 Non-Stop-Femsehen.

Sat.l -Fussball-Show. 20.15 Scarlett.
Amerikaanse tv-film. AansL: Top-
NEWS. 22.15Talk im Turm. Talkshow.
23.30 24 Stunden. 00.00 So gesehen.
00.05 Clara's heart. Amerikaanse
speelfilm. 02.00 Our man Flint. Film.
Herh. AansL: Programma-overzicht.
03.50 Scarlett. Tv-film. Herh.

05.55 Klipp-klapp. Muziekprogramma.
06.20 Grisu, der kleine Drache. Herh.
06.45 Peter Pan und die Piraten.
Herh. 07.10 Silverhawks - Die Retter
des Universums. Herh. 07.35 Conan
the adventurer. Herh. 08.00 Eselsohr
und Teufelsschwanz. 08.10 Die Astro-
Dinos. 08.40 James Bond, jr. Herh.
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 Made in Sat.l:
Scarlett. 13.05 The adventures of the
black stallion. 13.35 Rock Island trail.
Amerikaanse western. 15.15 Our man
Flint. Amerikaanse actiefilm. AansL:
TopNEWS. 17.15 Baywatch. 18.15
Glücksrad. Spelshow. 19.00 Sat.l
Newsmagazin. 19.15 Ranissimo -

radio

13.45 Sport extra: Samenvatting GP
Australië Formule 1, vanuit Adelaide.

14.00 Sport extra: Tennis. ECC ten-
nistoernooi Antwerpen met om 14.00
Samenvatting van de halve finale.
15.00 Live de finale.

18.00 Tik tak. Afl. 317.
18.05 Robbedoes. Tekenfilmserie.
18.30 Sleutel. Voor de jeugd.
18.55 Viaje al Espanol. Cursus

Spaans. Afl. 4 en 5.
19.30 Journaal, sport.
20.00 De keuze van Dekeyser: Dear

America. Serie documentaires.
21.25 Programma van de KTRO.
22.25-22.55 Couleur locale. Multicul-

tureel magazine met reportages.

RTL Television
15.25 uur - Blackbeard's Ghost- (1968-USA) Magische Disney-
komedie van Robert Stevenson
over herberg die bedreigd wordt
door 'projektontwikkelaars'.
De piraat Blackbeard komt ech-
ter te hulp.
Met Peter Ustinov en Dean Jo-
nes.

# JDe Angelsaksische koning probeert zijn zijn broer Alfred
(David Hemmings - rechts) over te halen zijn monnikskleding
om te wisselen tegen hetzwaard. (Duitsland 1 - 00.40 uur).

Duitsland 3 West
15.35 uur - Bluebeard's Eight
Wife - (1938-USA) Komedie van
Ernst Lubitsch met Claudette
Colbert en Gary Cooper.
Bankier krijgt het aan de stok
met zijn achtste, zeer mondige
vrouw. Valt dat even tegen.

Duitsland 2
Liehp Uur " Scheidungsgrund:
Ooeid " (196°-D) Komisch be-
°Ver rn-

fm Van Cyril Frankel
Ben J.'sllanc|elde rijke vrouw die

9ie heeft °P haar advo"

bin. OVV- Fischer en Dany Ro-

de botsende culturen van Oost-
én West-Duitsland, na de val van
de Muur. Ingeslapen journalist
krijgt het op zijn heupen. Met Tilo
Prückner. Regie van Niklaus
Schilling.

schoolmeester valt hem echter
niet mee.
Komedie van Ivan Reitman.

Gary Cooper en Burt Lancaster
beleven avonturen in Mexico,
waar ze zich over een aantrekke-
lijke gravin ontfermen.

Duitsland 3 West
20.15 uur - Vera Cruz - (1954
USA) Onderhoudende western
van Robert Aldrich naar het boek
van Borden Chase.

RTL Television
20.15 uur - Kindergarten Cop -
(1990-USA) Rechercheur Arnold
Schwarzenegger gaat underc-
over om kind tegen moordenaars
te beschermen. Zijn rol als

Duitsland 2
23.00 uur - Deutschfieber -
(1992-D) Leuke komedie over

Duitsland 1
01.00 uur - Alfred the Great -
(1968-GB) Niet echt overtuigend
historisch drama van Clive Don-
ner over de Engelse Alfred de
Grote die het opneemt tegen de
Vikingen.
Met David Hemmings en Mi-
chael Vork.

22.20 uur - Lion des barbares -(1993-F) Drama van Liria Bégèja
over jonge Albanese vrouw die
als vluchteling in Parijs leeft. Als
zij een tip krijgt gaat zij op zoek
naar haarfamilie. Met Dominique
Blanc.

Nederland 3

RTL4
■1957.iiuur °ld Yeller "fpen h Boerenjongens ra-
■het nJ Vriend met zwerfhond, tot
!>Nek2°c"ot toeslaat. Naar kinder-

lijke an Fred Gibson. Avontuur-
i-tev- Dlsneyfilm van Robert

U enson met o.a. Fess Parker.

Duitsland 2
'T 1989 r.NUUr " Herbstmilch -
■a^arria Waar 9ebeurd oorlo_s-
Wie over Beierse boerenvrouw
Tan achterblijft als haari^Dari ,r) het leger moet. Met
jQoed Vavr°va en Klara Lidova.
'HNer van JosePn Vils"

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.

WDR 4

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.

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.

Elk heel uur nieuws.
Radio 3

6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De prehistorie met Guy de Pré.
11.00Zondzg 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 2Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00, 20.00 en
23.00 nieuws (behalve om 10.00
en 17.00)
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 Praise
op zondag. 8.08 Groot nieuws.
8.55 Waterstanden. 9.02 Woord
op zondag. 9.30 Te deum 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.

7.04 Geblaf in het hondsdal. 10.04
Avros MuziekmozaTek. 11.04Sun-
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 Van 0 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.

Elk heel uur nieuws
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:
Alf Poell.

Elk heel uur ANP-nieuws
Omroep Limburg

Radio 4

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
Elk heel uur en om 7.30, 8.30
12.30, 13.30, 17.30 nieuws.

Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws
7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 10.43 Het
ochtendconcert I. I 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.
16.00 De Nederlanden. Amsterdam

Loeki Stardust Quartet. 16.40
Mooie ogen, slechte doeken,
hoorsp. 18.04 Muziek uit duizen-
den. 19.00 Continu klassiek. 20.02
Specialiteiten a la carte. 22.00
VPRO Jazz op Vier. 0.00-1.00
Vier na middernacht.

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-
Sporttretf. 18.30 Nachrichten.
18.40 Seniorenfunk. 19.00-20.00
Volkstümliches Schlager-Karussell.

België/BRF
Nieuws elk heel uur.
6.05 Radiofrühstück (6.45 Hörer

20.45 Ik zou wel eens willen we-
ten. 21.15 Populaire orgelbespe-
ling. 21.40 De bijbel open. 22.00
Radio romantica. 23.07-24.00 Met
het oog op morgen.
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RTL5RTL4Nederland 3Nederland 2 23.05 The full Wax. 23.35 Heart of
the matter. 00.10 Remembrance -
Simplify me when lm dead. 00.25
Just the way you are. Speelfilm. 02.00
The sky at night. 02.20 Weerbericht.

BBC 2

RTBF/La Une

EurosportSPORTS 21
11.26 Belgian Procar 1994. 11.59 F-1
GP Australië. 14.00 Champion's 94.
14.30 Sindbad. 15.00 Tennis. 18.42
Basketbal. 18.57 lei Bla-bla. 19.26
Paardenkoersen. 19.30 Zie La Une.
19.57 Weer. 20.00 Mise au point.
20.54 Sport derniére. 21.14 Paarden-
koersen. 21.18 Week-end . sportif.
21.57 Formule 1 GP Australië. 22.13
Nieuws. 22.36 Sport derniére. Voetbal. Braziliaans competitievoetbal

01.00-01.30 Tennis.

Autosport. GP Australië F-1. 23.00

06.30 GP Australië Formule 1. 08.00
Golf. 09.00 Autosport. GP Australië
Formule 1. 11.00 Seizoenoverzicht
F-1. 11.30 GP Australië F-1. 12.00
Boksen. 13.00 Seizoenoverzicht F-1.
13.30 Autosport. GP Australië F-1.
15.00 Tennis. ATP-toernooi Antwer-
pen. Finale. 18.00 Motorcross. 20.00
Golf. Wereldbeker Puerto Rico. 22.00

TV 5
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HOENfPfeDGrC ’ 199.000.-k.k. fAMfTEM*/^ f 159.000,-k.k.

W^^^^^Êk t'2vrijstaand woonhuis met IK Gerenoveerd hoekhuis metH^^^^^ _^_fe, si 9ara9e en tu'n- lnt^': prov. W^^^^m _\ tuin. lnd.: nieuwe woonkeu-
m^M &::. _^rflflP^»j il helder, garage, nieuwe rijlp WÊÊ_ W\ ken, woonkamer, moderne

_ft __3fi__P_t _-r«>ïfl_M_ÉW woon'ceu'<en' woonkamer ___tV_Jto^ H^^^^Jl badkamer; 1everd.: 2 groteSPi v'v' Parket. 4 slaapkamers, fPVV" *^^^^^ f| 1 slaapkamers; 2e Verd.:
k\ badkamer. Alg.: groot m^' «l ï_ \ c'mv-vastetraP. berg-

Wl_ woonhuis, speelse inde- V «_lm_ * mm \ z°lder evt. 3e slaapk.; J»a::s:J___K_[ ling, aanv. i.o. V___■_-__■ _l BI \___________ _^ft____ L _^_ill____ _B **"^ \
_i _B______ _ft :'':':_____<_____ "*__ s

HoeNf£?W>eiC f 153.000,-k.k. H&KLBN f 232.500,- k.k.
Hoekhuis met berging en tuin in een goede buurt (MARIARADE), Bungalow met tuin, woonkamer (44m'), nieuwe keuken, 2 slaap-
Ind.: ruime woonkamer met parket, woonkeuken, badkamer; Ie kamers, badk., berging, opp.vl. 349 m', aanv. i.o.
verd.: 2 grote slaapkamers; 2' Verd.: bergzolder. PAND WAT BESLIST VAN BINNEN GEZIEN MOET WORDEN

IANOCRAAF f i59.000- k.k. f/GGfcljEN p.n.o.t.k.
Woonhuis met berging en tuin. lnd.: prov.R., woonkamer, keuken (Weiten)
met app., 4 slaapkamers (1 kleine), badkamer, bergzolder. ALG.: Drive-in-woning met hobby-ruimte, ruimewoonk. en woonkeu-
nieuw dak, ged. rolluiken, aanv. i.o. ken, 3 slaapk., badk! v.v. ligbad.

mW Mi. '
Ons aanbod zorgvuldig

voor u geselecteerd!

■JJvJJJJj:. .!.<S.s^JJ...|Sfcp.hJL.^!;;--u^|^g

ffOENfBtZfféK- f 171.200,-tlmf 178.000,-v.o.n.
Centrum van Hoensbroek moderne terras-woningen met tuin en
garage, woonkamer en keuken (±35m., 3 slaapkamers, vaste trap
zolder, dakterras. Kwalitatief hoogwaardig huis.

_?fcVNftV/M ’ 275.000,- v.o.n.

4 gr. souterrainwoning, gr. garage, berging, woonkamer (45m2),
gesloten keuken, tuin, 3 slaapkamers, badkamer, bergzolder.

HOBNföl&eK. bedrijfspand

’ 239.000,- k.k.
1/2 vr.st. woonh. met GESCH. PROFESSIONELE
KANTOORRUIMTE (± 50M2), tuin, woonk., 1/2
open keuken, 2 (4) slaapkamers, badkamer,
vaste trap zolder.

ftU/NftfV/M ’ 169.000,- k.k.
Hoekhuis met garage (spouwmuren) en tuin. lnd.: provisiekelder,
woonkamer v.v. parket, keuken met apparatuur, badkamer; 1'
verd.: 3 slaap.; 2e Verd.: 2 slaapk., 3C verd. vliering.

HEEfeICN ’ 169.000,-k.k.
Drive-in woning met dubbelegarage, tuin, gr.woonkamer
(± 40m') v.v. parket, 3 slaapkamers. Opp. vl. 152m',
kindervriendelijk.

LANOCüAAP ’ 189.000,- k.k.
(SCHAESBERG)
Woonhuis mettuin, ruimewoonkamer, 3 slaapk., badk.,
bergzolder, fraaie omgeving, aanv. direct.

de

BfUJNKVhA TE HUUR GEVRAAG
* er

in Brunssum bedrijfsruimte, circa 50 m2, met de mogelijkW
het geven van aerobic-lessen, omg. centurn of directe omge". €

ij
_?fc_V/NffV/M ’ 143.000,4

de
Halfvrijstaand woonhuis met grote tuin,keuken, woonkatl^)
3 slaapkamers, vliering. Aanv. direct. g

hABCHBUÖN f 365.000, H
HlI'klas geren. gr. woonh. m: tuin en dakterr. wijnk. hal, toil»

woonk. keuk., voorm. winkelr. (gerenov. werkk./study)-4 s'^
badk.vaste trap ruime zold./studio, "moderne" mat. Aanv. i-m*A
NA/TH f 548.000.T
Vr.st. landh.m. gar., tuin, gesch. woonunit m. 3 volled. appal*
lnd.: prov. keld., woonk., woonkeuk., gr. terras, gar., 4 slpk.',_
badk.,v. trap zolder, veel extra's, landel. gel. en optim. privaSr

SteenslDekHayelWaldlDogge y
H^___ MAKELAAR DRS. J.H.A. DE LA HAVE

-Hl IR_^i^___^Bl ll^-^-PT?-^---r--I^PTI _^__lll^r^f^n^l-T^^^M-L.-_l'-1>!- I hoofdstraat 86 hoensbroek ___'J__FW^B |K^K«*■V_ I ' _T_.^ ïH *MZÊHmmmWrfVW -l-f-T-BNVM I K|2±^^H|^l|3Sa3ï>^^k|2Uy|lU I 045-223434 Kilf|X^2jZS|Z|2^U£2_----------i_--H_----t_--^_-_-^_-_-_^-----WW-B-W-W-M_B_B_^_B_B_B_fc_M_B_M_M_^i^d-B ___■ W

Ruimtewinst door verticaal
openen en sluiten^^^^^Zelf eenvoudig ®SH|j|j|i
te monteren. IBbIIIIw
Inlichtingen en demonstratie:

@MuyrersWijnen bv
6369 AH SIMPELVELD

____ÜÜ____P TEL: 045 -441800'

KUNSTSTOF "BRUNSSUM"/

Kunststof-en aluminium |
I ___■]' _Sr^^^__l Br^^^Bi

renovatie-profielen \ \ ..|

Brunssum Trichterweg 7, tel. 045-231045

BJos storms
onroerend goed

HOLTUM/Ankersweg 33 (gem. Bom).
HEDEN OPEN HUIS van 13.00 tot 14.00 uur.
Vrijst. woonh. (1972) met ruime tuin met tuinhuis, garage,
2 opritten, 4 slpk., grote woonk. met Noorse lei, aparte
eetkeuk., grote zolder, badk. ligb., 2e toilet. Kom vandaag
vrijbl. kijken. Vr.pr. ’ 289.000,- k.k.
SCHINNEN/Altaarstr. 75
HEDEN OPEN HUIS van 14.30 tot 15.30 uur.
Ruim halfvrijst. woonh. met inpandige garage, ruime tuin,
3 slpk., 2 kelders, grote woonk., aparte aanbouwk., zolder
vaste tr., alles dubb. gl., rolluiken, witte kunstst. kozijnen.
Keurig pand. ’189.000,-k.k.
GELEEN-ZUID/Ruysdaellaan 31
Keurig verbouwd halfvrijst. woonh., prima ligging met mooie
besloten tuin, garage, grote woonk. met aanbouw (47 m 2),
luxe witte aanbouwkeuk., 3 slpk., kelder, badk., ligb. Perf.
onderh. ’259.000,-k.k.
GELEEN/Hyacintenlaan 63
Keurig verbouwd halfvrijst. woonh. met ruime tuin (25
diep). Nieuwe aanbouwkeuk., tegelvloer, hardh. kozijnen,
nieuwe cv., witte luxe badk. met ligbad, aparte douche,
kelder. Moet binnen gezieoworden. ’189.000,- k.k.
SITTARD/Fr. Erensstr. 63
Voor de starter leuk woonh. nabij centr. met tuintje, vrije
achterom, buitenberg., grote 40 m 2 woonk., kelder, zolder,
3 slpk. Koopje ’ 129.000,-k.k.
SITTARD/Rijksweg Nrd. 178
Keurig verbouwd ruim halfvrijst. woonh. met grote tuin (50
diep) met carport. Grote woonk. met erker, aparte ruime
eetkeuk., kelder (2 stuks) 3 slpk., badk., ligb., gelijkvl. zol-
der, vaste tr., cv. 1991, dubb. gl. Moet binnen gezien worden.

’ 249.000,-k.k.
OBBICHT/Vonderstraat 18
Vrijst. woonh. op prima lokatie met veel ruimte, garage,
tuin, 3 slpk., grote woonk., witte aanbouwk., badk., ligb.

’229.000,-k.k.
BERG A.D. MAAS/Julianastraat 46
Vrijst. boerenwoonh. met loods, schuren, stallen, op 400
m 2 perceel, geleg. in oude dorpskern, 4 slpk., zolder, kei- ;
der, ruime eetkeuk., grote woonk. ’229.000,- k.k.
SUSTEREN. Nassaulaan 16
Halfvrijst. woonh. UorkOCVtt ~ 3 slpk., zolder, serre.
Keurig pand. ’ 235.000,-k.k. ;
NIEUWSTADT/Beyerstraat 7
grote witte bungalow vrijst. op 720 m 2 perc. garage voor I
2 auto's. Veel ruimte. Prima ligging. ’295.000,- k.k. j
NIEUWSTADT/Eenbesweg 8
Ruim jong woonh. met garage, mooie aanbouw (woonk. i40 m 2), ruime tuin (15 diep), 4 slpks., zolder met combi-ketel. '.

’174.000,-k.k. j
STEIN/Salmansleen 12 \Prima geleg. perf. onderh. hoekp. met garage, ruime tuin, ■grote oprit, aparte werkpl. cq. kantoor, lnd.: grote woonk.
40 m 2, aparte aanbouwk. met volled. apparat., overdekt ■terras, alles dubb. gl., luxe witte badk. met ligb., v.w., 2de i
toilet, witte rolluiken, vaste tr., zolder, aparte bijkeuk.

’235.000,-k.k. \
STEIN/Sanderboutlaan 11 j
vrijst. woonh. met grote tuin, veel ruimte (520 m 2 perc), i
hobbyruimte cq. kantoorruimte, aparte garage. Prima lig- '"ging. Serieus bod gevr. Vr.pr. ’ 289.000,- k.k. i
MEERS/Grotestr. 59 (gem. Stem)
Vrijst. boerenwoning met ruime tuin geleg. in oude dorps- !
kern. Gedeeltel. verbouwd in 1993.Leuke ligging.

’179.000,-k.k. j
ELSLOO/Mezenhof 7 j
Semi-bungalow op prima lokatie (bwjr. 1990) met aangel. i
tuin, carport, grote slpks., gelijkvl. met 2 slpks., op eerste ■verd. Alles dubb. gl., witte aanbouwk., badk., ligb. keurig ■pand. ’ 239.000,-k.k. j

GUTTECOVEN/Veersestraat 4 j
Boerenwoonh. met leuke binnenplaats in dorpskern, zij- :ingang, kelder, 2 zolders, 3 slpks., keuk., badk., woonk. ■veel ruimte. ’129.000,-k.k. ■LIMBRICHT/M. van Kessenichstraat 8
Vrijst. woonh., leuke ligging, met grote garage, leuke beslo- !
ten tuin, 3 slpks., grote woonk., aanbouwk. Veel ruimte.

’258.000,-k.k. ■SPAUBEEK/Zandstraat 10 \
Goed lopende friture met ruim woonh., dubb. garage, ruime

_
parkeerpl., grote tuin. Compleet met inventaris (perc. 763 "m 2). prima ligging. ’ 385.000,- k.k. ■
HOUTHEM/VALKENBURG/St. Gerlach 7 j
Statig nagenoeg vrijst. herenhuis op 1090 m 2 perceel cq. _
tuin, perf. ligging, achterkant blijvend bos. grote woonk., :
aparte eetkeuk., 4 slpks., grote garage, 2 kelder, zolder ■
vaste trap. Geheel gerenoveerd. Moet binnen gezien worden. :

’ 339.000,-k.k. "
LANDGRAAF/Heistraat 59 j
Ruim halfvrijst. woonh. met ruime tuin, vrije achterom, ■
grote woonk., mogel. tot garage. ’ 185.000,- k.k. :

4iimmi.iiiiiiiimmmiiimiiimiiiiiii-iiiL

= NIEUWBOUW TE KLIMMEN " 6 WOONHUIZEN E
" " Living met V_ open keuken ±39 m2 —_ " 3 Slaapkamers —~ " Royale badkamer —_Z " Zolder met mogelijkheid voor vaste trap___

" Garage— Prijzen vanaf ’ 217.500,- tot/ 260.000,- v.o.n. _
MM

E HEERLEN - WOONHUIS =— ' lnd.: sout.: kelder. Beg. ■;i L^ grond: hal; woonkamer —
___ |—— l M ■ fifvÉl mer; ,üln *30 m dep """\* " en berging. 1e Verd.: 3 [5

zolder te bereiken via ;52 vlizotrap.= Prijs/ 160.000,-k.k.

= HEERLEN - WOONHUIS =— lnd.: sout.: 3 kelders. Beg. S— __J_S 9roncf: na': ,o''e,; woonkamer ±■»
E*v _gisSJ|,^nii 48 m2i keuken; bijkeuken; tuin __ r.____£Si-____Li 20 m diep. 1e Verd.: 3 slaapk. ___
ZZ WfM ___T_n en badkamer 2e Verd.: 2 ka- __.
_5 fl rners en zolderruimte. Inhoud ± 3__ nfcftHË I 83° m -Grondopp. ± 307 m 2. =jjj
_Z m rTwmWr' Momenteel verhuurd, huurop- —■-||j brengst ’ 20.000,- p.j. Mogelijk— UW <^_9__j^^H vrll opleverbaar.= HIH I Prijs/179.000,-k.k.

_ BRUNSSUM - VRIJSTAAND WOONHUIS E__ op goede lokatie. lnd,: S

~ = zolderruimte. Aanvaar- ___— ding: direct. Prijs ’ 345.000,- k.k. ___
= ! KOMT U UIT DE= | HYjPOTHEKEN-DOOLHOF? | E
E | HYPOTHEEK-AJÏVIES

Welke hypotheek moet ik kiezen?
E j Jineair, annuïteitof Sjtfarhypotheek?

En er zijn nog meermogelijklierJeri:. I E
; Moetik mijn huidig, hypotheek omzetten? { E

Makelaardij Ernens heeft het antwoord! | EE | ■ Kom vrijblijvend bij ons binnen - ! __— Ij iederemaandagvan 16.ÖÖtot 18.30üiir | =houden wij HYPOTHEEKSPREEKUUR
Een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Specialist in " woningen E
bedrijfsobjecten " taxatieshypotheken " verzekeringen

| makelaardij tb _ \
W«§] Hoolstraal 42. Voerendaal E| fl] mm-mt-n |
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BEHEER/VERHUUR 0.G.-MAKELAARDIJ
"TAXATIES-HYPOTHEKEN-ASSURANTIËN

HOENSBROEK J -M *V*T*l "1
" Uitstekend gelegen,
kwalitatief hoogwaardig
vrijstaand herenhuis met garage!"
Ind. hal, woonk. keuken, 3 slaapk., ruime badk. m. ligb.
douche v.w. en 2e toilet, 2e verd. bereikb. via vaste trap
m. mogelijkh. voor 4e slpk. Optimaal geïsoleerd, voll.
dubb. begl. Alle ramen/kozijnen hardh. Bwjr 1989.
Aanv.direct.

Vraagpr.f 235.000,-k.k.
HULSBERG:
"Uitstekend gelegenhalfvrijstaand woonhuis!"
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.

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.

Prijsf 307.500,-k.k.

HEERLEN:
"Perfekt verzorgd woonhuis met flinke achtertuin!"
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. Prijs f 125.000,-k.k.

VALKENBURG jl
/CENTRUM: HUï_U_^__t_-fl---l
Op A-1 lokatie gel.
dagwinkel(±6O m2) m. 3 kelders. Zeer geschikt voor div.
branches o.a. reformhuis, schoonheidssalon.juwelier e.d.
Aanv direkt Huurpr. f 18.000,- p. jaar

HOENSBROEK:
Ged. vrijst. pand m. gar., 3 slaapk. grote badk en vaste
trap naar zolder. Bwjr 1989Geïsoleerd. Voll dubb. begl.
Aanv direkt Huurpr. f 1.110,- p. mnd.

HEERLEN:
De laatste leuke moderne lÉ_É_É_B-BHH-H-i
premie-woning met
moa. rijksbijdrage van f 40.100.-.

Gelegen nabij centrum! Kooppr. f 142.000,-
-v.o.n. Excl. renteverlies.

J DE JUISTELEVERANCIER VOOROEWONINGBOUW! "0 Wij laveren 15.000 artikal.n uit voorraad #
0 A
0 1. Dakramen 14. Vloanrarwarrningaayataman
9 2. Gaawandkatala 15. Rlolarlngabuizan m 9

3. Rookgaa dakdoorvo-ren hulpatukkan- 0 4. Dakgotan 16. Vetal-cheiderm/ W
Z 5. RWA bul» _ hulpalukkan aaptlctanka Q6. Ragantonnan _

7. Radialoran /\ 0
8. Elaktricltellaartlkalan / \ A

" 9. Sanitair / \ F
w

" 10. Lichtko-p_.a 1// \ -"g1 A

" 11. Dakbadakking J^" \ - 3
0 12. -aamatara Jy \" V
0 13. SchakaMtaalan / ■=■ \ A

" /{ , ' " ; .. r=^4
2 i 9 .O rY ff ï
2" — [ r-f" [ —'- 2

15 Ij . 16 W
't 3" _-l

Franco v.a. f 300.- excl. BTW.
2 Q Bel voor grat.s catalogus BERINGE (L.) a

" Jh -f 04760-72296

s lilde wildkamb «^.".-eo #" {*ÏJmm' "nun«"«H LUTTEN (Ov.) (hoofdkantoor!

" KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN s 05231- 2099 "
Jehuis in dekrant brengt mensen over devloer.

I.n de makelaar weel van wanten en kranten.

. -th
1
\

r- %
Heerlen, Gouverneurstraat 'r

| Woonhuis met cv.

l ifr-'A Vraagprijs ’ 157.50H'id

\W^i"*aÈiÈkm\ [
Landgraaf, Honingmanstraat f.

Goed gesitueerd type ,![j
"*»»t
., landhuis met cv en

Wt_Wt-tr __.__J****' me' een oPen 'iaar<'
WMil vloer, keuken met aanl*>
HHtJ ken, garage met i..?'1

Hl-i H vw< ligbad, douche i>
Wmnmmi vas'e trap naar zol*

W| mogelijkheid voor e,.! 1

HYPOTHEKEN
Voor actuele op maat gesneden hypotheekinfon*
ons kantoor dagelijks voor u geopend.
Wij stellen het wel op prijs als u van te vore'
belt voor een afspraak.

" a \w JliSmëmßmWfl "fIf^ÊHÊJÊ

Je toekomst is geen

___ ■% ____

___r 3l____ K____B_ *_;■ **&z_iH Wrmmm\_fl _H

4_J 4__fl r

________________]___■______■ ___pß_p''^__i ■■■■■■wPV.Rf

Zaterdag 19 november a.s.
van 10.00 tot 14.00 uur

Dr. Jaegersstraat 40,
Heerlen
*Benzenraderweg 1,
Heerlen
Telefoon: 045-734999

Wil je volgend jaar een hoger
technische opleiding gaan
volgen? Kom dan op de Open
Dag kennismaken met de HTS
Heerlen. Je toekomst is toch
zeker veel te belangrijk om op
goed geluk een school te
kiezen.... Tijdens de Open Dag
krijg je een perfect beeld van

de studierichtingen en speciali-
saties en hoe deze aansluiten
op de arbeidsmarkt.
Kortom, je verscherpt je blik
op de toekomst.

TECHNISCHEBEDRIJFSKUNDE

*BOIIWKnNT.E EN CIVIELE
TECHNIEK/MILIEUTECHNIEK
bouwkunde/civiele techniek/
milieutechniek/bouwinforma-
tica/architectuur

CHEMISCHE TECHNOLOGIE
proces- en milieuchemie/proces-
technologie/materiaalkunde

ELEKTROTECHNIEK
energietec-iniek/informatietecl>'
niek/technische computerkundê

TECHNISCHE NATUURKUNSI
toegepaste natuurkunde/
besturingstechnologie

WERKTUIGBOUWKUNDE
automatisering/energietech-
niek/constructietechniek/pro- i
duktietechniek/bedrijfskunde

HOQERE INFORMATICA

KORT HBO-INFORMATICA
(2-jarige dagopleiding)

fin hogeschool heer/en
ALS JE KIEST VOOR MEER DAN STUDEREN

Limburgs
\»3D(MK_U_J_>

Te huur: 350 m- Bedrijfshal
te Landgraaf

_^__tm—W—m—m—m—m. m Inlichtingen:
■■#l|fC-_P-__SB 1%l Riksen Beheer■ mflH Hoofdstraat 43, Landgraaf

Tel. 045-327421, fax 045-327422



j_Qnr-goed tekoop aangebigevr.
uw huis verkopen

grietbehulp van de►te makelaarde onroerend goed lijn
’6 - 750 000!
iel
ers& Partners GeleenNn verkoop -
[genkosten

'drive-in woning MOET-verkocht worden. Van-
"te ext.lem Jage prijs:
J°o.- k.k. Kenmerken:
9°ed onderhoud, 3

* dwrzaam parket in..«mer etc. Adres: OpJ^es 50, Brunssum.Busio Vastgoed Sittard!__|L____j-512410.
'AKramer mjk
T Makelaardij an ■■■Wering _^

?LEN (CENTRUM)Akerstraat

tS.

T luxueus en ruimhouse m. carp.,
I; e" lift. lnd.: ruimew°onkmr., ±50 m 2
i °Pen haard, 2P*-, alle m. parket-
ZL toi'- m. font. m.Peren vl. en wand.;
£ badkmr. m. bad,f- v-w., bidet, toil.: marmeren vl. en
on'_,,uk- m- kompl.'0"al keuk.inr.; 2 dak-,asßSen (±l5 en 20
;Jen m. open haard.- "i overleg.
?gprijs:f 9-000- k .k.teTRAATI, 6191 JW BEEK

®046-373636

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-
lengde garage(ca 11 m) en
tuin. Modern sanitair. Ged.

dubb. glas +rolluiken.
Vraagprijs ’ 229.000,- k.k.

Hulsberg
Parallelweg Zuid 5. Op goe-
de stand gelegenvrijst. semi-
bungalow in carreevorm ge-
bouwd. L-wnkr. (opp. ca. 41m2),keuken, (patio met op-

timale privacy), 3 slpkrs.
Een met vaste trap bereik-
bare grote zolderberging
(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).
HOENSBROEK-Centrum.
Te koop tussengelegen
woning met tuin. lnd.: hal,
toilet, woonk. met plavuizen,
keuken. Verd.: 3 slpks. en
badk. Vaste trap naar zolder.
Terras, tuin met berging. Het
pand verkeert in goede staat
van onderhoud. Aanvaar-
ding op korte termijn moge-
lijk. Vr.pr. ’155.000,- k.k. Inl.: Van Oost Assurantiën V.O.
F., Juliana Bernhardlaan 8,
Hoensbroek. Telef. 045-
-224241 b.g.g. 218062.
Te koop te SITTARD (markt
Limbricht) woonhuis met tuin
en kantoor/praktijkruimte,
lnd.: beg.gr. gr. bar, hobby-
ruimte, kelder, inpand. gar.
1e Verd.: woonk., luxe keu-
ken, balkon en toilet. 2e
Verd.: 3 slpks., cv-ruimte,
luxe badkamer, dubb. be-
glaz. en hardh. kozijnen. Vr.
pr. ’338.000,- k.k. Tel. 046-
-517073 Of 757674.
EYGELSHOVEN, vrijstaand
woonh., in rust. buurt, gr.opp.
548 m2, ’260.000,- k.k. Tel,
04454-61854.

MUNb itHiatLttr.: naitvr.

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, a 04499-4486.
KERKRADE. Te koop win-
kelpand met complete bo-
yenwoning op goede stand.
Vr.pr. ’235.000,- k.k. Info.
Deckers O.Z. telef. 04409-
-4589. Heeft u verkoopplan-
nen? Laat ons uw huis vrij-
blijvend taxeren en be-
spreek onze voordelige con-
dities^
BRUNSSUM (centrum),
Past. Savelbergstr. 98. Te k.
goed toegangs appartement,
1e verd., met lift, L-vorm.
woonk., open keuken, 2
slpks., badk., apart toilet,
berging. Grote berging in
souterrain, eigen parkeer-
plaats. ’169.500,- k.k. Tel.
045-252008.
KERKRADE-Terwinselen.
Te koop halfvrijst. woonh.
met 3 slpks, kelder, ruime
tuin, mogelijkh. voor garage.
Vr.pr. ’189.000,- k.k. Tel.
045-429083.
GELEEN, ~TuTpenlaan 38,
hoekhuis met 3 slaapk.,
aanbouwkeuken, perc.opp.
350 m2, ’159.000,-. Wij-
man & Partners, Heerlen.
Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Dorpstr. 18:
woonhuis met grote garage
en veel ruimte, voor vele
doeleinden geschikt.'
’225.000,-. Wijman & Part-
ners, Heerlen, _? 045-728671.
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.
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.

p" ■—I
./yyi Wat u ook op het oog hebt, voor

Si :ft een echt persoonlijk hypotheek-
J .__r<^iA advies is De Hypotheker het juiste

»\A 1^ ai adres. Deskundig, onafhankelijk en

I £? Jn kosteloos. Bel de autoriteit met meer
V y<£4j4^ Jr dan 70 vestigingen in Nederland.

I■ ■
Boerderijtje

_______IB^^l
BEN RIJTJE.

\i. \4A Samen met u kiest hij uit het aanbod

\ \ X"X f?}* / SI van vrijwel alle financiële instellingen

Sff .y^_S>_r^^_j_y 7k de hypotheek die het beste bij

VïCi i ooft ii>'rj uw persoonlijke situatie past. En die
\l I" X 4 'i sluit hij natuurlijk ookvoor u af.

(jJl!ia'V'a'^ VOOR EEN HYPOTHEEK GA
JE NAAR DE HYPOTHEKER.

J*rlen, Bongerd 22, 045 - 741454.
SlTfffr'cht, Markt 28, 043 - 255252.

Linde 18, 046 - 525252.

TE KOOP ~_.-*"»
UM Op gen Hoes 137. gr. woonh. Incl: hal, toilet, keuk., f* &m-:&*-m'woonk. tuin berg. 3 slpk., badk. m. ligb. 2* toilet zol- JJjf^

der m. vast. tr. CV en 4'slpk. .
Vr.pr. ’ 175.000,-k.k.

UM Clercstr. 6. zeer luxe afgew. halfvri|st. woonh. Incl.:
gar. en tuin. Dit pand moet u gezien hebben.

*üNS_n„_ Vr.pr. ’ 210.000,-k.k.
"M Pr.Hendriklaan 436. halfvrijst. woonh. m. gar. en

tuin. Incl: kelder hal, toilet, keuk., woonk. 3 slpk., Jgff
badk. 4- slpk. . itmm sap..

""«.li.. Vr.pr./275.000,-k.k.
UM HetAmbacht 57 woonh. m. gar. Ind: hal woonk. M. _>:;;

eik. parketvl. eiken aanbouw keuken terras tuin 3 slpk *ï|;
badk. zolder m. vast. tr. CV en Boiler «H

"""tt-l/M f 196000
'- XX

M Raadhuisstr. app. op beg. grond (nieuwb.) Ind: hal
berg. gr. woonk. balkon keuken badk. m. douche
rondom roll. jjjj

CHlNVI Vrpr: ’ 200.000,- K.K. 0tD Putbergstr. 18.semi bungalow m. gar. Ind: hal toi- O.
let keuken woonk. terras tuin badk. portaal 3 slpk
berg. hobbyr. "JJ

Ct"*V[, n Vrpr: ’ 249.000,-K.K. "Lü Eindstr. 99 vrijst. woonh. m. gar. en tuin Ind: hal gr. *J
woonk. eetk. toilet badk. erf schuur 3 slpk zolder m. g
vast. tr. 0

ff/(tf Vrpr: ’ 270.000,-K.K.
Uterweg 128vrijst. woonh. met gar. Ind. hal toilet £j
woonk. keuken terras tuin 3 slpk badk. m. ligb. 2e
toilet aansl. Wa gr. zolder m. vaste tr.

ff«tfN Vrpr’ 249.000,-K.K. E
Buschkensweg 27tussenl. woonh. m. gar Ind: kei- ._.
der hal loiletwoonk. keuken badk. terras berg. 3 slpk. "m s~: "zolder. 'mZ

'f(yiv£N Vr.pr./135.000,-k.k. s
"HAGEN Aldrinstr. 1 (zijstraat Brunssummerweg) halfvrijst.

woonh. m. gar. Ind: hal toilet berg. keuken woonk. p
terras tuin 3 slpk badk, m. douche en v.w. *lipï:; td
Vrpr/195.000,-K.K. g

_M_M ___ WIST u
■M^^^B^A Dat wiJ 'n Brunssum en

omgeving de meeste

■ l__HApii___j _-_
Destaande woningen

'étÈÊÊÊÊÊ B verkopen?
Derhalve

mm^^^^ TE KOOP GEVRAAGD
voor onze cliënten, woningen in deregio.

Geen Verkoop " Geen Kosten jLWbs. AWC^_\
vj^"js- 6444 AT Brunssum " Telefoon 045-254543 " Telefax 045-257128 JLW^^W^^

M-iMMer.: nanvnjsi. woon-

huis met garage en tuin gel.
aan woonerf, lnd.: hal, L-
woonk. open keuk. met app.,
3 slpkmrs., mod. badk. 2e
verd. via v. trap alwaar een
ruime hobby/slpkmr. vr.pr. i

’ 239.000,-. 046-744999.
KERKRADE, Franciscaner-
str. 79. Winkel-woonhuis
met veel ruimte. Pand ver-
keert i.g.st. van onderh.
’169.000,-. Wijman & Part-
ners, Heerlen, g 045-728671.

Kerkrade-West

slaapkamer (3,20 x
4,00), zolder met mansardekamer.
Koopprijs: ’220.000,- k.k.

wJt Troost
«|6p Onroerend Goed, Heerlen

Telefoon 045-717976

i

HEERLEN, De Koumen 90

I ■ ~m..* _\&f_\

Op industrieterrein 'De Koumen' gelegen
bedrijfsruimte met kantoren. Perceelsopper-
vlakte: ca. 2000 m 2. Bedrijfsruimte 450 m 2,
kantoren 150 m 2. Reserveterrein. Uitstekend
bereikbaar. Object verkeert in goede staat
van onderhoud.
Vraagprijs: ’ 545.000,- k.k.

Ruber
Makelaar en taxateur o.g. BV
Tel. 04498-51900 m

BLONDE
Wy kopen direkt
045-743490

Wij zoeken in bemiddeling:
exclusieve bungalows en (land)huizen

in prijsklassen van

’ 250.000,- en véél hoger.
Ligging: geheel Zuid-Limburg, vooral Heerlen,

Voerendaal, Landgraaf, Simpelveld, Mergelland.
Wij zorgen voor

deskundige en discrete verkoopafwerking

________ I" Troost Onroerend
h^L Goed, Heerlen

TELEFOON 045-717976

_Br ____r

IiJ ! |

In alle bescheidenheid: wij hebben een uitstekende band met praktisch
alle architekten en aannemers, met notarissen, accountants,
bankiers, bedrijfsleven en overheidsinstanties in het zuiden van
ons land. En met die daarbuiten. Wij hebben kontakten in de hele
Euregio. Niet voor niets beschikken wij in een van de middelpunten van dat
netwerk: Aken, ook weer over een vestiging. Direkte kontakten werken nu
eenmaal het beste. Het resultaat: iedereen kent Stienstra. Zelfs in Japan
en de USA ligt onze naam op menige direktietafel. Dat is niet toevallig. Wij
trachten ook buitenlandse bedrijven te interesseren voor vestiging in Zuid-
Limburg. Bijvoorbeeld door ze een aantrekkelijke lokatie met komple-
te infrastruktuur aan te bieden. En ook door de huisvesting van de
medewerkers subliem te regelen. Dat kan natuurlijk alleen als je, zoals wij,
de markt op je duimpje kent. Wees eerlijk, waar zou u nu beter terecht
kunnen als u op zoek bent naar de best mogelijke koper van uw huis?

STIENSTRA BRENGT ONROEREND GOED IN BEWEGING

Ifl STIENSTRA
___=__=_== MAKELAARDIJ B.V.

kantoor Heerlen, Tel.: 045-712255* kantoor Maastricht, Tel.: 043-616263* kantoor Aken, Tel.: 0049-241 -407540* 1
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Een CZzorgverzekering
is beter voor uwgezondheid.

*

*

»
Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Aan een ziektekostenverzekering "___"-__< jjMii WLmm^l^-mmmW -.^OL "^ :
mogen dus met recht hoge eisen gesteld worden. Zoals een uitgebreide WW* 71 ïvHP ''F^Z
dekking waar u gewoon op kunt rekenen. In de meest uiteenlopende gevallen. f „ HBp— _^___^^r^_____ H
Dat zon ziektekostenverzekering ook voordelig kan, bewijst CZ. Stel: u merkt [I ' Wj-^ (B| T y^V
dat u minder goed ziet. Een oogtest bevestigt dat u een bril nodig heeft. Dan L^ I ' _tf__bi .4 J
komt u opeens voor behoorlijke kosten te staan. Het is daarom goed te weten ■Jm -_± C J Hl y
dat CZ een aantal aanvullende verzekeringen heeft waarin o.a. ook een | ) 1 | ( *Mr
vergoeding voor brilleglazen en contactlenzen is opgenomen. Of u nu Ipfll
particulier of ziekenfonds verzekerd bent. Uw gezondheid, daar zijn wij zuinig op.
Daar hoort wat ons betreft een royale verzekering bij. Als dat geen goed gevoel is?! «
Wilt u hier meer van weten? Bel dan het CZ-kantoor bij u in de buurt.

CZ.REKEN DAAR MAAR OP.

I M
\~~SAWL- GROEP
ZORGVERZEKERINGEN

Ï^^SSUM 04S-256^6 / GELEEN 046-750360/ HEERLEN 045-711989 /KERKRADE 045-456464 / MAASTRICHT 043-258989 /ROERMOND 04750-26541 /SITTARD 046-595656/ VENLO 077-521516/ WEERT 04950-34453
maaaiku,..! 046 258989/
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