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ernietigend apport over estuur WBL
DOOR ERIC VAN DORST

■j-Et. _
Voormalig staatssecre-■voor volkshuisvesting E. Heer-

P!ett in een rapport een vernie-
oordeel geveld over het

BJJr dat eind jarentachtig heeft
fKt aan de fusie tussen de cor-

P*es Het Zuiden en Huisvestingïrüen Limburg en later de sa-■_ en overname van de Sittard-
■°ningstichting SBDI tot Wo-
ï°rporatie Woningbeheer
■^g (WBL) in Geleen.

■ °orPoratie verkeert in zodani-■ aticiële en liquiditeitsproble-
l,aat een drastische ombuiging
Wj®- beleid noodzakelijk om het
Butaan te garanderen.

■^a trekt zijn spijkerharde con-■,s uit een uitvoerig onderzoek1 et ministerie van Vrom bij
r m 1993 en dit jaar.

F^isterie heeft eind jaren tach-
li1 proces 20 miljoen gulden
KH^ agen, maar vorig jaar al liet
I "L-bestuur weten zeker nog
ïehk m^-oen van buiten nodig
lal om e corPoratie met inIj 8.250 woningen in Limburg
I °°rd-Brabant overeind te hou-

e^«iguren in het fusieprocesJ 1 destijds Geleens oud-wet-
« r W. Schepers en burgemees-,van Goethem van Beek. Bei-
']n nu geen bestuurslid meer.

}*oethem is wel nog adviseur.
it_. itie waarin WBL zich be", volgens Heermêt, inmid-
h^elf CDA-fractievoorzitter in

eede Kamer, voort uit het be-
t cri beheer van het toenmalig
iet.

f on(ier voorzitterschap van
Pers. De aanvraag om een forse
dele injectie die het bestuur
| iaar deed bij het Centraal
le'_ VOor e Volkshuisvesting is
.. voor bet onderzoek ge-
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ingrijpende

nodig

EN ENKELE BUI
tehj aar het oosten wegtrek-
L.e storing zorgt in de och-
m j1og voor veel bewolking
llvy 11 buien, mogelijk met
|la ?er- 's Middags zijn er op-
k, ''«gen en blijft het droog.
L.e avond zorgt een actieve
t^"1. voor toename van de
*.___ g' later gevol_d door
L De wind is matig uit
j 9 telijke richting. De mid-
(2 p loopt op totKJ_ aden Vannacht daalt het
f.O naar 9 graden.
Lj^ verdere informatie betref-
Kht 6 e* weer in Limburg
k, 'l U bellen 06-9775.">AAG:
l»>a °P: 08.01 onder: 16.44
_r_. °P; 15.53 onder: 06.01E*Qöt:
U»'°P: 08.02 onder: 16.43. *öop: 16.22 onder: 07.03

Medewerker knoeit voor 130 mille met subsidie
DOORMAURICEUBAGS

MEERSSEN - Een stafmedewer-
ker van de Maastrichtse wo-
ningstichting St.- Mathias heeft
in 1992 ten onrechte een subsidie
van 130.000 gulden voor verbe-
tering van een eigenwoning ont-
vangen. Tot die conclusie komt
de staatssecretaris van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer (Vrom) nu
de dienst Recherchezaken van

dat ministerie in die zaak een
onderzoek heeft afgesloten.
De gemeente Meerssen, die de
door Vrom toegekende subsidie
feitelijk uitbetaalde, stapt naar
de rechter om de uitgekeerde bij-
drage vanjde in Bunde wonende
stafmedewerker W. A. terug te
krijgen. Meerssen ziet zich daar-
toe genoodzaakt omdat Vrom de
schade op Meerssen heeft ver-
haald. Bij het toekennen van een
dergelijke Vrom-subsidie is de
gemeente feitelijk doorgevervan

de aanvraag van de particulier
naar het ministerie.
De man blijkt een eerdere som-
matie om de uitgekeerde gelden
terug te betalen naast zich neer
te hebben gelegd. De gemeente-
raad van Meerssen wordt nu ge-
vraagd akkoord te gaan met
gerechtelijke stappen.
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Stroomstoring
in Heerlen

HEERLEN - In grote delen van de
Heerlense wijken Passart, De Wieër
en Heerlerheide is gisteravond ge-
ruime tijd de stroom uitgevallen. De
storing openbaarde zich rond half
acht en duurde tot zeker half tien.
Veel voetbal-supporters, die naar
de wedstrijd Nedeland-Tsjechië
wilde kijken, reageerden opgewon-
den. De fanatiekste voetbalfans lie-
ten zich telefonisch door familiele-
den of vrienden op de hoogte hou-
den van het verloop van de wed-
strijd Nederland-Tsjechië. Op veel
adressen stond de woonkamer vol
met kaarsen en waxinelichtjes.

De telefoon van de Nutsbedrijven
stond meteen na de storing tot ver
in de avond roodgloeiend. De oor-
zaak van de storing is een kortslui-
ting tussen hoogspanningsstations
in Passart.

Zie verder pagina 14
# 'Mam, wat is destand?'
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Burgemeester Brunssumnoemt situatie levensgevaarlijk en onhoudbaar'

Emmacomplex vol asbest
DOOR JAN HENSELS

HEERLEN - Het Emmacom-
plex op de grens van Heerlen
en Brunssum ligt bezaaid met
stukken asbest. Bovendien is
het betreden van het voorma-
lige mijngebouw niet zondder
risico door de aanwezigheid
van kuilen en schachten waar
mensen in kunnen vallen. Vol-
gens waarnemend burgemees-
ter Jan van 't Hooft van
Brunssum is de situatie 'le-
vensgevaarlijk en onhoud-
baar.
Het oude mijngebouw is makkelijk
te betreden en daardoor kunnen ge-
vaarlijke situaties ontstaan. Her-
haaldelijk hebben vandalen met
grof geweld de aangebrachte afras-
tering vernield.
Van 't Hooft heeft samen met zijn
collega Jef Pleumeekers van Heer-
len een brief naar de staatssecreta-
ris van Defensie gestuurdwaarin zij
erop aandringen het Emmacomplex
zo snel mogelijk te slopen. Tevens
hebben de burgemeesters gouver-
neur Van Voorst tot Voorst ge-
vraagd te bemiddelen bij Defensie.
De sloop van de overblijfselen van
de Emma ligt stil, omdat er een ge-
schil is bij het rijk over de betaling
van de sloopkosten, zo bevestigt
Van 't Hooft. Die sloopkosten be-
dragen 1,6 miljoen gulden. Als het
complex niet maart van het volgend
jaar tegen de vlakte ligt, kan de
voortgang van debouwplannen van
Heerlen en Brunssum voor het Em-
materrein in het gedingkomen.

Zieverder pagina 13

" Emmaterrein lijkt op
getto's in Los Angeles

Oranje komt
niet langs

taaie Tsjechen
ROTTERDAM - Het Neder-
lands elftal heeft gisteravond in
een vernieuwde Kuip met 0-0
gelijk gespeeld tegen Tsjechië.
Het gehavende elftal van bonds-
coach Advocaat speelde een
zeer middelmatige wedstrijd te-
gen de Tsjechen, die in de eerste
helft zelfs het betere van het
spel hadden.Pas na derust her-
stelde Oranje zich enigzins,
maar tot doelpunten leidde het
niet.
Enkele excuses waren voor de
formatie van Advocaat wel
voorradig. In het centrum van
de aanval ontbraken Bergkamp
en Ronald de Boer. De laatste
gafpas gistermiddag aan dat hij
niet kon spelen. Schalke-spits
Youri Mulder maakte daarom
zijn debuut.
Bondscoach Advocaat zat mo-
gelijkvoor het laatst op de bank
bij Oranje. De Hagenaar gaat
komende week met PSV praten
om daar de opengevallen plaats
van de ontslagen Aad de Mos in
te nemen. Advocaat wil daar-
over komende week beslissen.

Zie verder pagina 17
# Wembley nog ver weg

Nederlanders
betrokken bij

Belgische
ontvoeringen

GENT - De Belg Daniël Vanhamel,
die ervan wordt beschuldigd het
brein te zijn achter de ontvoering
van de miljonairszoon Anthony De
Clerck op 4 februari 1992, heeft gis-
teren verklaard dat hij heeft gehan-
deld onder druk van twee Neder-
landers bij wie hij schulden had.
Ook de ontvoering van de secreta-
resse van de Nederlandse bouwon-
dernemer Melchior twee maanden
eerder, gebeurde in opdracht van de
Nederlanders.
„Het is niet waar dat ik mij in de
gevangenis liet inspireren door de
ontvoering van oud-premier Van
den Boeynants door de bende-Hae-
mers," aldus Vanhamel gisteren.
Vanhamel had dat naar eigen zeg-
gen destijds beweerd omdat hij de
waarheid niet kon vertellen.

Zie verder pagina 14

" Zoon van Melchior
was Vanhamels
beoogde slachtoffer

RaRa-verdchten krijgen spullen terug

Justitie geeft geen
inzage in dossiers

Vanonze redactie binnenland

DEN HAAG - Justitieweigert hard
te maken waarop de beschuldiging
is gebaseerd dat twee leden van het
journalistencollectief Opstand lid
zijn van de gewelddadige actie-
groep Raßa. Advocate mr. T. Prak-
ken van het tweetal kreeg gisteren
geen toestemming de gerechtelijke
dossiers in te zien, waarop de ver-
dachtmaking is gebaseerd.

„Als we de dossiers niet kunnen in-
zien, kunnen we ons ook niet juri-
disch verdedigen. Het is belachelijk
dat mijn c.liënten vrij rondlopen,
terwijl ze verdacht worden van
banden met een terroristische orga-
nisatie. Justitie kan de beschuldi-
gingkennelijk niet hard maken. Het
lijkt wel of ze uit zijn op een publie-
ke veroordeling," meent advocate
Prakken van de verdachten K.
Krikke en J. Müter.

Het journalistencollectiefkreeg gis-
teren in Den Haag een omvangrijk
deel (25 dozen) van de administratie
en spullen terug, die op 28 septem-
ber bij een inval in het kantoor van
Opstand en woningen van mede-
werkers in beslag waren genomen.
Daarin zaten veel dossiers over het
illegalenprobleem. Krikke ver-
klaarde later op de dag dat zijn
adressenbestanden niet zijn terug-
gegeven.

De Haagse officier van justitie N.
Zandbergen zegt dat het gerechte-
lijk vooronderzoek naar de banden
die het tweetal met Raßa zou heb-
ben, nog in volle gang is. Hij 'sluit
niet uit' dat Krikke en Müter de'
brieven hebben geschreven, waarin'
Raßa de bomaanslagen op het huis
van de vroegere staatssecretaris
Kosto en op de ministeries van So-
ciale Zaken en Binnenlandse Zaken
opeiste. Dat beide verdachten niet
zijn aangehouden, noemt hij niet
opmerkelijk. „Dat gebeurt in veel
fraudezaken ook. Wij willen eerst
het onderzoek afronden." Zandber-
gen sluit niet dat bij meer mensen
huiszoekingen zullen worden ver-
richt.
Krikke en Müter verklaren dat de
beschuldigingen volkomen uit de
lucht zijn gegrepen. „Wij hebben,
voor zover ons bekend, geen banden
met Raßa, hebben die nooit gehad
en zullen die ook nooit krijgen. Jus-
titie wil ons te pakken nemen van-
wege de linkse standpunten die wij
verkondigen. Wij kennen veel men-
sen, van nonnen tot linksradicalen
daarbij kan best iemand van Raßa
hebben gezeten. Bij de huiszoeking
kregen we te horen dat we niet ver-
dacht werden, en dinsdagavonc
weer wel," zeggen beiden.

Zie verder pagina 5

"Raßa-verdachten
lijken lokaas

Veehouderijmoet
diervriendelijker

# Kaarsen en zaklampen zorgden voor een sfeervolle vervanging van de gloeilamp. Foto: frans rade
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Belcanto in Vaals
VAALS - Het Koninklijk Man-
nenkoor Cecilia 1837 Vaals geeft
zondagmiddag een opera- en
belcantoconcert in de Jozefkerk
van Vaals. De uit Vaals afkom-
stige bariton Willem Laakman
en de Sloweense sopraan Larysa
Molnarova werken mee aan dit
concert, dat om 17 uur begint.
De algehele muzikale leiding is
in handen van Bart Kockelko-

ren, Gerald Wijnen tekent voor
de instrumentale begeleiding.

Larysa Molnarova is een begrip
in de landen achter het voorma-
lige IJzeren Gordijn. Vooral als
operazangeres maakte zij naam.
Sinds de politieke omwentelin-
gen is Molnarova ook in het
Westen bekend. Met name in
Duitsland heeft de in Bratislava

geboren zangeres inmiddels gro-
te faam verworven.
Op het programma van het con-
cert staan aria's, operakoren,
duetten, soli en complete frag-
menten uit onder andere de
Verdi-opera's Nabucco, Rigolet-
to en Ernani, Beethovens Fide-
lio, de Zauberflöte van Mozart,
der Freischütz van. Weber, der
Waffenschmied van Lorzting,
Der fliegende Hollander van
Wagner en deRossini-opera's La
pietra del Paragone, Der Barbier
Von Sevilla en Adina van'Rossi-

Toegankelijk
Want de cd 'Dichterbij' probeert
poëzie voor een breder publiek toe-
gankelijk te maken. Daarnaast
opent deze dichterlijke muziek vol-
gens Van Bergen Henegouwen een
deur naar meer varianten binnen
het Nederlandse lied.
De componisten zijn dolenthousiast
over het project. Toch staat 'Dich-
terbij' verder van de consument af
dan de RVU had gehoopt. De ver-
koopcijfers zijn niet veelbelovend
en dat terwijl de cd bedoeld is voor
de gewone man.

„Ik denk dat veel mensen nog niet
weten dat de cd bestaat," zegt de
initiatiefnemer, die zelf muziek
heeft gecomponeerd bij de versre-
gels van Paul van Ostaijen.
Opvallend is dat de stemmen van de
zangers op de cd anders klinken
dan normaal, omdat ze zitten 'opge-
sloten' in een tekst die ze persoon-
lijk raakt. Van 't Hek klinkt heel
gevoelig en zacht, Vrienten vibre-
rend en scherp en Lovsky lief en
verrassend.

Origineel
De originaliteit van de liedjes komt
vooral door de nieuwe opbouw.
Geen couplet of refrein, maar soms
alleen maar gevoeligekreten als ba-
sis. Een ding is zeker: goed luisteren
brengt geïnteresseerden dichterbij
de kern van deze bijzondere cd.
De RVU zal 7, 14 en en 21 december
in haar wekelijkse cultuurprogram-
ma 'De Schatkamer (van 16.02 -17.00 uur op Radio 5) nog aandacht
schenken aan de dichtersportretten.
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Ilias
DOORJOSFRUSCH

Toneelgroep Amsterdam heeft
een wel heel bijzonder stuk op
haar repertoire genomen. De
theaterversie van de Ilias van
Homerus. Een wereldpremière.
De groep heeft er inmiddels
haar nieuwe onderkomen in
het Transformatorenhuis mee
geopend.

Deze verslaggeving van 'de
oorlog deroorlogen' heeft sinds
haar ontstaan, ongeveer 800
jaar voor Christus, niets aan
actualiteit ingeboet.

Maar dat kan niet de reden
zijn dat de Ilias mij de laatste
dagen niet meer los laat. Per
slot van rekening zijn we voor
berichten over oorlog inmiddels
volstrekt immuun geworden.

Sinds ik het bericht over deze
première heb gelezen, vraag ik
mij steeds nadrukkelijker af,
waarom ik zo gefascineerd ben
door deze theaterversie.

Het kan niet alleen liggen aan
het feit dat ik als gymnasiast
alpha oude stijl het virus van
de Griekse en Latijnse klassie-
ken altijd in mijn lichaam zal
blijven meedragen.

Het kan niet alleen worden
toegeschreven aan de vaste uit-
drukkingen die als after-images
in mijn geheugen zitten ge-
grift. 'Zeus, heerser over het
Ida-gebergte'; 'En hij sprak de
gevleugelde woorden'; 'De rose-
vingerige dageraad' en 'Zij
verenigden zich in liefde en
mingenot'. Het zijn er veel
meer, maar de firma Altzhei-
mer/Korsakov is ook bij mij
haar vernietigende werking al
begonnen.

Het kan evenmin alleen te
maken hebben met mijn ge-
dachten aan Birgitta, op wie
ik in die dagen verliefd was
en van wie ik een liefdesbrief
kreeg met 68 taalfouten. Wat
mij bevestigde in mijn overtui-
ging dat God twee soorten
mensen had geschapen: gewone
stervelingen en gymnasiasten.

Nee, daar kan het niet alleen
aan liggen.

Het heeft er, denk ik, ook -
en vooral - mee te maken dat
ik de Ilias eigenlijk helemaal
niet gelezen heb. Ik heb hem
doorgeploeterd, woordje voor
woordje, zinnetje voor zinnetje.
Moeizaam mijn weg gezocht in
dat labyrint van woorden. Elke
dag een klein stukje, zodat je
nooit toekwam aan het verhaal
zelf. En de hoofdpersonen ble-
ven zombies in een ondefinieer-
baar schimmenrijk.

Maar in de theaterversie zal
dat anders zijn. Als een blinde
die ineens kan zien, zal ik de
sensatie beleven van helden
van vlees en bloed: Achilles,
Hector, Afrodite, Athene en
natuurlijk de beeldschone He-
lena en haar prins Paris, om
wie het allemaal begon.

Ik verheug me er op met hen
te worden geconfronteerd.

Misschien is er voor Birgitta
ook nog een rolletje wegge-
legd...

Gezongenpoëzie voor gewone man

’Dichterbij’ aparte cd
DOOR KATJA KREUKELS

Meeslepend, vrolijk, lief en in-
dringend zijn sleutelwoorden
die samen hetklankbord vormen
van de cd 'Dichterbij. Bekende
Nederlandse popcomponisten
hebben zich laten inspireren
door de teksten van hun favorie-
te dichter. De cd is een onder-
deel van het poëzieproject van
de RVU dat in november en de-
cember centraal staat in het cul-
turele radioblok 'De Schatka-
mer' van de educatieve omroep.

Poëzie en muziek zorgen op de cd
voor een spannende combinatie.
Een nieuwe structuur van liedjes
die het elitaire jasje van dichtend
Nederland wil veranderen in een
begrijpelijke boodschap voor ieder-
een. Het idee is van Heerlenaar Mi-
chel van Bergen Henegouwen, pro-
grammamaker bij de RVU. Het is
ook vertaald in een serie van acht
radioportretten en vier tv-clips.

Youp van 't Hek, Hennie Vrienten,
en Jan Rot hebben gedichten van
onder anderen Remco Campert en
Guido Gezelle op muziek gezet. Het
moeten wél leuke liedjes zijn, vindt
projectleider Michel van Bergen
Henegouwen en geen muzikaal om-
lijste literatuur.

verder in
MAASTRICHT - De Roermondse
dialectgroep Thalia geeft van-
avond in het Kumulustheater
een voorstelling van 'Op van-
daag. In komische, verrassende
en kritische liedjes wordt de hui-
dige maatschappij op de korrel
genomen. Aanvang 20 uur.

Het Utrechtse ensemble Bouzig-
nac geeft zaterdag een concert in
de Cellebroederskapel, Brussel-
sestraat 38. Vijf vocalisten en
drie instrumentalisten voeren
muziek uit van een aantal vrou-
welijke componisten uit de ze-
ventiende eeuw. Aanvang 20.15
uur.

The Rishile Traditional Dansers
uit Soweto presenteren morgen-
avond hun 'Gumboot Dance' op
het foyerfeest van het Los Thea-

ter, Achter de Barakken 31a
Aanvang 21 uur.
In het kader van November Mu-
sic 1994 worden zondag twee
concerten gegeven in de Con-
certzaal van het Maastrichts
conservatorium. Om 12 uur im-
proviseren Christine Wauters en
Guus Janssen op clavecimbel,
om 15.30 uur concerteert het
Aquarius Ensemble onder lei-
ding van Lucas Vis. Het ensem-
ble voert composities uit van
Boudewijn Buckinx en Patrick
de Clerck.
KERKRADE - Toneelvereniging
Excelsior presenteert morgen-
avond haar produktie 'Wus wie
inne knien' in het Wijngracht-
theater. De produktie in Kerk-
raads dialect wordt herhaald op
19, 25, 26, 27 en 30 november. De

voorstellingen beginnen om 20
uur.

GELEEN - De Amerikaansebluesgitarist Joe Louis Walker
geeft morgenavond een concert
in de Hanenhof. In het voorpro-
gramma treedt de Geleense
bluesband D-Train op. Het con-
cert begint om 21 uur.

SITTARD - Paul Clark speelt
zijn nieuwste voorstelling Pot-
ters joke dinsdagavond in het
Sirkeltheater,Putstraat 22. Deze
solo-performance vol droge En-
gelse humor begint om 20.30
uur.
HEERLEN - Gasten op de twee-
de literaire avond in cultureel
café De Nor, Geerstraat 302, zijn
de dichters Serge van Duijnho-
ven, Marieke Barnas en Ludo
Blok van het tijdschrift Millen-
niuM. de avond begint om 20.30
uur.

recept

Haricots verts met
tijm-mosterdsaus
Haricots verts zijn afhankelijk van het seizoen en
het land van herkomst wisselend in prijs en kwali-
teit. Gelukkig zijn er goede diepvries haricotsverts
te koop die niet alleen prima van kwaliteit zijn,
heel redelijk in prijs, maar ook nog eens heel ge-
makkelijk omdat ze een kooktijd van slechts enkele
minuten hebben.

450 gram diepvries (of verse) haricots verts, zout, 2
dl gesteriliseerde (houdbare) slagroom, 1 afgestre-
ken dessertlepel mosterd, verse of gedroogde tijm

Kook de haricots verts volgens aanwijzingen op de
verpakking of haal verse haricots verts aten kook
ze in licht gezouten water beetgaar.
Roer mosterd en slagroom samen los en breng dit in
een steelpannetjes samen met watverse of gedroog-
de tijm langzaam aan de kook, laat het sausje
zachtjes pruttelen; het wordt vanzelf dik.
Giet de haricots verts af en geef er het sausje apart
bij.

id

DOORJOSFRUSCH

Pianoconcerten nr. 1 in fis, opus
1 en nr. 4 in g, opus 40 - Ser-
geiRachmaninov; St. Petersburg
Philharmonic Orchestra 0.1.v.
Mariss Jansons; Mikhail Rudy,
piano; EMI, 7243 5 55188 2 8.

Meteen vanaf het begin heb je
het gevoel dat Rachmoninov bij
deze musici in goede handen is.
Het klinkt allemaal erg overtui-
gend en zelfbewust hoe Rudy en
Jansons deze overweldigende
muziek aanpakken. De pianist
laat horen dat de toch bepaald
niet eenvoudige partituur hem
nauwelijks voor problemen stelt,
zo vanzelfsprekend en soepel
meestert hij de enorme techni-
sche eisen die Rachmaninov de
solist voorschotelt. Maar het is
niet alleen bravoure wat door-
klinkt in deze interpretatie. Heel
nadrukkelijk manifesteert Rudy
zich ook als een dichter, die ge-
raakt wordt door de lyrische
eenvoud van Rachmaninovs me-
lodieën.

Ook wat dit laatste betreft heeft
de jonge Rus in Mariss Jansons
een echte bondgenoot. Hij on-
dersteunt de solist in zijn poëti-
sche voordracht en neemt het
voortouw waar monumentale

klankexplosies voor de n"
contrastwerking moeten zot
Hij kan daarin ver gaan; de
kestmusici gaat geen zee te I
om deze zwelgende muziek
hun landgenoot in al haar 0
tuigingskracht en klankpr
neer te zetten. Ook de V

maar toch heldere opn
draagt ertoe bij dat niets val
expressieve kracht verloren

_
Voor de liefhebbers heeft <
naast de gereviseerde versie'
de originele, 130 tellen lan.
originele finale van het Vie
Pianoconcert opgenomen. &
aan de luisteraar om te beoo'
len of de componist zich ter8

voor de oorspronkelijke vd
schaamde.

puzzel van de dag

HORIZONTAAL: 1 houding; 4 grond;7 flink; 10ver, 11 profeet; 12
kelner, 14tuin; 17 larve; 19 eikeschors; 20 kaak; 21 grondsoort; 23
afgemat; 24 pers. vnw.; 25kaarsdrager; 28 daar; 29 vogel; 31 gelof-
te; 32 zuivelprodukt; 35 eetketel; 37 op een keer; 40 vogel; 41 slee;
42 oude maat; 43kever; 44 bijb. fig.; 47 bouwval; 49 woontoren; 50
op de wijze van; 52 regel; 54 bergplaats; 55 kluizenaarswoning; 58
riv. in Rusl.; 60 Europeaan; 62 watering; 63 priem; 64vrl. dien 65
grondsoort;67 pi. in België; 69bult; 70 lerland; 71 zwijn; 72 wijnstok;
73 schaakstuk; 74 kaartspel.

VERTIKAAL: 1 team; 2 plaats; 3 voordat; 4 aanvang; 5 spoedig; 6
myth. tovenaarster; 7 horizon; 8 venster 9 spies; 13 stroompje; 15
pi. in N.-Brabant; 16 pi. in Drente; 18 honderas; 20 toiletart.; 22
scheerlings;25vogel;26water inFriesl.; 27tentoonstellingsgebouw;
30 glad; 33 bloem; 34 amfibie; 36 lof; 38 mnl. dier. 39 behoeftig; 45
uitroep; 46 netel; 47 klepper; 48 bijb. fig.; 49 stadium; 51 vr. maat;
53 prachtig; 54 orgaan; 56 opstandeling; 57 alvorens; 59 verhinde-
ring; 61 twijg; 64 natuurprodukt; 66buiging; 68Europeaan; 69vrucht.

oplossinggisteren

OPLOSSING A2119
HORIZONTAAL: 1 post; 4 sloot; 7
oken 10 leep; 11 Odin; 12 atol; 14
Ródos; 17 rond; 19 ark; 20 reu; 21
MTS; 23 pie; 24 ga; 25 buiteling; 28
en; 29 poon;31 ere;32 uier; 35kader;
37 grind; 40 vla; 41 ep; 42 es; 43 ent;
44 peren; 47 titel; 49 kiel; 50 oer; 52
edel; 54 ai; 55 manoeuvre; 58 op; 60
leg; 62 par.; 63 slij; 64 tra; 65 tram; 67

adato; 69 huis; 70 vaas; 71 open: ij,
Deen; 73 taart; 74 kern. I
VERTIKAAL: 1 plaag; 2 slok; 3 tA
sprei; 5 oud; 6 tosti; 7 oir; 8 knop£
reden; 13 trap; 15outer, 16omle^?
nier 20 runderiap; 22 snuisterij; *
boa; 26 er; 27 gin; 30 okapi; 33 e<K
34 avé; 36 Epe; 38 rei; 39 ets;'
Eem; 46 Noord; 47 trust; 48 Ede;"
kier; 51 Ee; 53 lori; 54 altijd; 56 na^57 vloot; 59 Pasen; 61 gave; 64 tul'
66 man; 68 ala; 69 hek.

Rapetitas

# Rapetitas is
de titel van het
dansprogram-
ma dat de groep
'Black, Blanc,
Beur'
morgenavond in
de Sittardse
Stadsschouw-
burg en dinsdag
in die van
Heerlen
presenteert. De
show heeft veel
weg van een
circusact vol
breakdance,
body mine,
electric boogie,
hype en humpty
dance. Kortom,
in een
adembenemend
tempo trekt de
geschiedenis
van de
straatdans aan
u voorbij. Beide
uitvoeringen
beginnen om 20
uur.

Foto:
J. GROS-ABADIE
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Sociaal- democraten nemen afstand van regeerakkoord

PvdAbiedt onderwij s
extrabezuinigingstijd

-Jj^onzeparlementaire redactie

HAAG - De PvdA vindt
__.niet no°dzakelijk de be-
laging op het hoger onder-is van een half miljard bin-
iv. ler Jaar te halen- °m de
. l e universiteiten en ho-

* cilolen mee te krijgen, mag
eindbedrag van 500 mil-g °ok na 1998 worden be-

l :" Daarmee nemen de so-. ai~democraten afstand van
.strikte afspraken uit hetk!rse regeerakkoord. Coali-
-6nlrtners VVD en D66 hou"P hier wel aan vast.

'K k gisteren bij het debat in
Ij. *eedeKamer over de begroting
}]L oriderwijs, cultuur en weten-borsPen- Volgens het regeerak-
bg moeten universiteiten en
fcren en een half mi-ard inle"

_zi'■ Vooral yia een ingrijpende
e ging van het onderwijsstelsel.. erollderwiisinstellingen weigeren
L ,Veranderingen te praten, tot-
Pöt kezuiniging van tafel is- stu_
IJq^11 en instellingen vinden dat
hdp .oen bezuinigen op het hoger
L j^ijs ten koste gaat van de
C !teit en van duizenden banen.
L egeringspartijen PvdA, WD en
"-U. en hieraan niet toegeven.
[ i °edrag van tafel vegen, is een
L Makkelijke oplossing," aldus
L pvdA-Kamerlid Van Gelder.
H v e imPasse te raken, heeft
snn°rgesteld de harde tijdslimiet

in 1998 - in het re-
lefc wat te verzachten.
L..11^ is dat minister Ritzen en
Pk jSecretaris Nuis van Onderwijs
Ie u e nodige moeite hebben met

ezuinigingsopdracht.
Oppositie
.s?e°SitiePartiJ CDA keerde zich
it^jre n fel tegen de bezuinigingen,
!.. a ne^ de werkgelegenheid aan-
ler' de 'kennisinfrastructuur' on-L^jnt en de toegankelijkheid
'oio onderwijs in gevaar brengt.
"S_i S Van de
lic P Plegen de paarse partijen, die
}fop Ver niets in nun verkiezings-
Nr nima hebben staan, 'kiezers-
|^i °g'- Hij wil de argumenten voor

ezuiniging weten en eist daarbij
kh'^ e *n de stukken hierover uit de

'Uri 6r een miljard afgaat van het
voor studiefinanciering

>cc ' door de regeringspartijen ge-
rPe ?teerd- en dcci daarvan wordtfc gebracht door de omvorming van
f-Uftudiebeurs tot een prestatie-
k„ s (eerst lenen en later een te-kst e verdienen). Het CDA houdtaan het huidige beurzenstelsel.

Acties
ille hebben gisteren op

■-ere Plaatsen in net land on-
fja * .sinstellingen bezet. In Den,
0h ? Protesteerden gisteren enkele
Ve H*den studenten bij het
leg ede-Kamergebouw luidruchtig
%_ bezuinigingsplannen van het

Ierskabinet
valt uiteen

_le kIN - Ondanks een grote om-
pw*.aai en spijtbetuigingen van
.e . Albert Reynolds is de lerse

dj.g ril1 _ gisteren na een dag vol
d^11*? feitelijk gevallen.Labourlei-
W, Spring kondigde in het
P ajieinent in Dublin aan dat zijn

- uit het kabinet stapt waar-
°Ud 6en e*nd k°mt aan de twee jaar
ï-j^e coalitie onder Reynolds.
coal° Ür' e Reinere partner in de
*_e ie met Reynolds' Fianna Fail,
V^J1"^ geen genoegen met de uitleg

Premier over een omstreden
fcJlVeringszaak en zal tegen de

ler stemmea
v^n _. " °PP°sitieleider John Bruton
troü

ne Gail een motie van wan-
"o.d en nad ingediend, stelde Rey-
W e,? s In het parlement de vertrou-
Wl Westie- De Dail. net lerse
ly ernent, stemt morgenochtend_o„°Ver- Vermoedelijk worden er
.irf voor kerstmis nieuwe verkie-zen gehouden.

Van Boven weg
bij tribunaal

over Joegoslavië
DEN HAAG - De mensenrech-
tendeskundige prof.mr. Van Bo-
ven beëindigt op 1 januari vol-
gend jaar zijn werkzaamheden
als griffier bij het oorlogstribu-
naal van de VerenigdeNaties.

Woordvoerder Chartier van het
tribunaal, dat zich bezighoudt
met de berechting van oorlogs-
misdadigers uit voormalig Joe-
goslavië, heeft bevestigd dat Van
Boven vertrekt. De redenen moe-
ten in de 'zeer persoonlijke sfeer'
worden gezocht, aldus Chartier
gisteravond in Den Haag.

Van Boven doceerde internation-
maal recht aan de Rijksuniversi-
teit Limburg voordat hij een
belangrijke rol ging spelen bij
het opzetten van het tribunaal.
Hij toonde zich een warm voor-
stander van een internationaal
gerechtshof dat oorlogsmisdadi-
gers, waar ook ter wereld, kan
berechten.

De eerste zitting van het tribu-
naal, begin deze maand, noemde
hij 'historisch. Van Boven was
eerder al bij deVN werkzaam als
hoofd van het bureau voor de
Rechten van de Mens. Hij ver-
trok daar met ruzie. Chartier
benadrukte gisteren dat er geen
geschil is tussen Van Boven en
het tribunaal.

Kamer eist opheldering
over wapentransport

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - VVD, CDA en
GroenLinks willen van minister
Voorhoeve (Defensie) opheldering
over het onderscheppen door de
Franse douane van een Nederlands
wapentransport via een koeriers-
dienst. Dit naar aanleidingvan pu-
blikaties in deze krant over de zaak.

Het ging daarbij om het vervoer van
wapens tussen Nederland en Span-
je. Het transport werd door de
Franse douane aangehouden. Vol-
gens het VVD-Kamerlid Van den

Doel zijn alle regels inzake het ver-
voer van wapens en munitie met
voeten getreden. De liberaal roept
zijn partijgenoot op Defensie op een
herhaling van dit soort gevallen te
voorkomen.

Van den Doel wil precies weten hoe
het met het wapentransport is ge-
gaan. Ook wil hij van Voorhoeve
horen of de chauffeurs van de koe-
riersdienst op de hoogte waren van
de spullen die zijn transporteerden
of niet. Het Kamerlid meent dat het
vervoer van wapens en munitie te-
zamen tegen alle regels in is ge-
beurd. Ook daarover wenst hij
nadere informatie.

Van den Doel heeft over de zaak in-
middels schriftelijke vragen gesteld
aan Voorhoeve. Hij was daarmee
eerder dan het GroenLinks-Kamer-
lid Sipkes en CDA-Kamerlid Hil-
len. Die kunnen nu alleen nog aan-
vullende vragen stellen, over niet
door Van den Doel aangesneden as-
pecten.
Volgens Sipkes is het gebruik van
particuliere koeriersdiensten voor
het het verzorgen van wapentrans-
porten 'onverantwoord en zeer ris-
kant. Zij vraagt zich af waarom
Defensie die transporten zelf niet
verzorgt. Bij GroenLinks wil men
precies weten wat voor regels er
terzake bestaan en wat voor afspra-
ken met de koeriersdienst zijn ge-
maakt.

binnen/buitenland
Verplichten fietshelm
voorkomt veel ellende

.Jlf^jonze redactie binnenland

I
pTTERDAM - Het is alleszins- moeite waard om kinderen
*n fietshelm te laten dragenattneer zij op hun tweewieler

' ö het verkeer deelnemen. Een
kan de gevolgen van een

rkeersongeval drastische in-
FKen. Volgens het onderzoeks-
j^ituut TNO is het dé manier

de sterfte, de ziekenhuisop-
I het leed en de kosten van
1^ gezondheidszorg terug tePngen. Nog beter is wanneer de

overheid de fietshelm voor kin-
deren verplicht stelt.

TNO heeft de gegevens over
sterfte en ziekenhuisopname
voor kinderen van 1 tot 14 jaar
tegen het licht gehouden. In deze
leeftijdsgroep zijn uitwendige
oorzaken van letsel en vergifti-
gingen de belangrijkste doods-

oorzaak, ongeveer in dezelfde
orde van grootte als kanker. Het
zijn vooral 5- tot 14-jarigen die
het slachtoffer worden van ver-
keersongevallen.

Het TNÖ-onderzoek leert dat in
1991 de meeste kinderen overle-
den na een fietsongeluk. Ten-on-
rechte wordt daarbij snel met de

beschuldigende vinger gewezen
naar het gemotoriseerde verkeer.
Want een jaar eerder, in 1990,
kwam er bij 69 procent van de
ongelukken met jeugdigefietsers
geen auto aan te pas.

De meeste kinderen zijn vaak
nog te klein om hun fiets goed in
bedwang te houden, verklaart
TNO. Balanceren is een com-
plexe vaardigheid die veel kin-
deren nog niet onder de knie
hebben. Zij vallen gemakkelijk,
ook al gaat om slechts een kleine
oneffenheid in het wegdek of een
geringe botsing.

Saddam bouwt tot VS sterven van wrok
Van onze redactie buitenland

BAGDAD - De Iraakse president
Saddam Hoessein heeft gisteren op
een vergadering van het Iraakse ka-
binet aangekondigd dat hij zal
doorgaan met het bouwen van pa-
leizen en andere projekten, 'dag na
dag tot onze vijanden sterven van
verdriet, wrok en angst.
De president, wiens woorden wer-,
den weergegeven door de Iraakse
regeringspers, reageerde daarmee
op Amerikaanse beschuldigingen
dat hij en zijn entourage miljarden

uitgeven aan de bouw van paleizen,
terwijl het Iraakse volk lijdt onder
de door de VN afgekondigde sanc-
ties. De Amerikaanse ambassadrice
bij de VS, Madeleine Albright, had
maandag tijdens het debat over de
verlenging van de sancties tegen
Irak in de Veiligheidsraad satelliet-
foto's getoond van bouwprojekten
en gezegd dat Saddam volgens
schattingen tenminste 500 miljoen
dollar (850 miljoen gulden) besteedt
aan de bouw van een paleis aan het
Thartar-meer dat 'viermaalzo groot
is als het Witte Huis in Washing-
ton. De New Vork Times meldde

een golf van nieuwe bouwactivitei-
ten, die naar verwachting het aan-
tal paleizen en onderkomens van de
familieleden van de president zal
verdrievoudigen.

Saddam noemde gisteren het presi-
dentiële paleis een 'nationaal sym-
bool' en zei dat andere presidentiële
verblijven er zijn 'voor de staat en
zijn gasten', niet één is 'eigendom
van Saddam Hoessein. Bovendien
had Irak, alvorens aan de nieuwe
projecten te beginnen een heleboel
objecten hersteld die door de oorlog
waren verwoest, zoals bruggen,

elektriciteitscentrales, dammen, fa-
brieken en communicatiecentra.
Waarnemers wijzen erop dat Irak
intussen een dubbeldeksbrug in
Bagdad heeft en een Saddam-toren,
die de hoogste is van het Midden-
Oosten, terwijl er plannen bestaan
voor de bouw van de grootste mos-
kee in de geschiedenis van de Islam.
Saddam zei dat Irak met bouwen
zal doorgaan, met of zonder inkom-
sten in buitenlands geld. Alles wat
boven de grond uitsteekt, aldus de
president, maakt de Verenigde Sta-
ten bang, omdat het toont dat Irak
standvastig is ondanks de sancties.

Britsepremier dreigt met verkiezingen
Major verbindt politieke
lot aan Europa-beleid

Van onze redactie buitenland

LONDEN - De Britse premier John
Major heeft gisteren aan het begin
van het Britse parlementaire jaar de
anti-Europa-rebellen in zijn Con-
servatieve Partij voor het blok ge-
zet. Hij kondigde aan dat de stem-
ming in het Lagerhuis over de
verhoging van de Britse bijdrage
aan de Europese Unie het karakter
zal krijgen van een vertrouwens-
kwestie. Hij daagde de Euro-scepti-
ci uit hem te steunen of vervroegde
verkiezingen tegemoet te zien.

Tegen degenen in zijn partij die
hebben gedreigd tegen de wet te
stemmen, zei Major dat over de
kwestie 'geen enkel compromis' mo-
gelijk is. Want 'het gaat om de in-
ternationale geloofwaardigheidvan
Groot-Brittannië'. De verwachting
is dat Major de wet snel aan het La-
gerhuis wil voorleggen, mogelijk
binnen twee weken.
Met een kleine meerderheid van
veertien stemmen in het Lagerhuis

zou Major nog wel eens een zwaar
gevecht te wachten kunnen staan.
De rebellen in de Conservatieve
partij voelen zich sterk. Twee we-
ken geleden slaagden zij er name-
lijk in regeringsplannen voor priva-
tisering van de Britse posterijen te
torpederen.

De Britse bijdrage aan de Europese
Unie zal vanaf volgend jaar geleide-
lijk stijgen en in 1999 700 miljoen
gulden hoger zijn dan nu. De jaar-
lijkse afdracht bedraagt nu 4,8 mil-
jard gulden. De verhoging is het
meest omstreden onderdeel van de
beleidsplannen van de Britse rege-
ring. Koningin Elizabeth maakte ze
gisteren bekend in de troonrede.

Kerncentrale
Litouwen veilig
VILNIUS - Zweedse en Litouwse
deskundigen hebben gisteren een
onderzoek voltooid naar mogelijke
verborgen explosieven in een kern-
centrale in Litouwen zonder dat
enig bewijs voor sabotage is gevon-
den. Het onderzoek werd gelast
nadat Zweedse en Litouwse autori-
teiten meerdere dreigementen had-
den ontvangen dat de centrale zou
worden opgeblazen als zij niet met
geld over de brug zouden komen.
Ook werd de vrijlating van de ter-
doodveroordeelde maffialeider De-
kanidze geëist. Beide reactoren van
de Ignalina-centrale, 160 kilometer
van Vilnius, waren met het oog op
het dreigement stilgelegd.

Serviërs winnen
terrein in Bihac

SARAJEVO - Het door moslims ge-
domineerde regeringsleger is giste-
ren in de moslim-enclave Bihac in
het noordwesten van Bosnië in gro-
te moeilijkheden gekomen. Bosni-
sche Serviërs doorbraken op ver-
schillende plaatsen de oostelijke
verdedigingslinie. Later op de dag
drongen privé-milities van de mos-
lim-rebel Abdic vanuit het westen
de enclave binnen.
De Bosnische president Izetbegovic
noemde de situatie in de enclave
'buitengewoon kritiek' en vroeg het
westen om onmiddellijke hulp. De
blauwhelmen vroegen 'ter afschrik-
king' om de permanente aanwezig-
heid van Navo-gevechtsvliegtuigen.
Zij deden dat nadat herhaaldelijk
raketten en artilleriegranaten
dichtbij een VN-post waren inge-
slagen.
VN en Navo overwegen rond Bihac
een verbod op zware wapens in te
stellen zoals dat al rond Sarajevo en
Gorazde van kracht is. Frankrijk is
sceptisch over dit voorstel. Volgens
minister Alain Juppé van Buiten-
landse Zaken is het niet 'de filosofie
van de veilige zones' dat deze als
uitvalsbasis voor offensieven wor-
den gebruikt, zoals het Bosnische
leger eerder deze maand met Bihac
deed.

punt uit
Loos alarm

De Rotterdamse politie heeft
gisteren aan het begin van de
avond de omgeving van het
hoofdbureau aan het Haagse-
veer/Doelwater afgezet, in ver-
band met de vermeende vondst
van explosieven. Nadat het Ex-
plosieven Opruimingscomman-
do (EOC) drie verdachte auto's
had onderzocht, bleek dat er
sprake was van loos alarm.

Oekraïne
Na ruim twee jaartouwtrekken
sloot de Oekraïne zich gisteren
aan bij het Verdrag tegen Ver-
spreiding van Kernwapens.
Met overgrote meerderheid
(301 voor, 13 onthoudingen en
8 tegen) hechte het parlement
goedkeuring aan die stap.

Minder files
Het aantal files op rijksweg 2
tussen Amsterdam en Utrecht
is met veertig procent vermin-
derd als gevolg van intensieve
snelheidscontroles. Eerder was
al bekend geworden dat er in
beide richtingen veel minder
ongelukken plaats hebben. On-
der de noemer Gericht Ver-
keers Toezicht controleert de
verkeerspolitie uit Driebergen
sinds december 1993 zeer in-
tensief op snelheid op rijksweg
2 met als voornaamste doel de
verkeersveiligheid. Met als in-
teressant bij-effect een sterke
verminderingvan het aantal fi-
les.

Ontslag
Burgemeester Van Dun van
Loon op Zand krijgt per 1 ja-
nuari 1995 eervol ontslag. Dat
heeft de gemeente gisteren be-
kendgemaakt. Van Dun vroeg
in augustus ontslag nadat alle
fractievoorzitters in de ge-
meenteraad het vertrouwen in
hem hadden opgezegd. Dat ge-
beurde kort nadat Van Dun
door de rechtbank in Breda
was veroordeeld voor het rij-
den onder invloed.

Celstraf
De Haagse rechtbank heeft gis-
teren drie Hagenaars en een
Rijswijker veroordeeld tot cel-
straffen van 18 maanden tot
vier jaar voor een poging een
langgestrafte gedetineerde per
helikopter uit de Scheveningse
gevangenis te bevrijden. Tegen
hen waren straffen geëist van
anderhalf tot vijf jaar. Het
viertal wilde met de helikopter
een 30-jarige man bevrijden
die een straf uitzit van zestien
jaar wegens moord op zijn
vriendin

Strippenkaart
De strippenkaart voor het
openbaar vervoer is vanaf eind
november minder fraudegevoe-
lig. De nieuwe kaart is dermate
beveiligd, dat namaak ervan op
kleurkopieerapparaten zinloos
is. Op derechterkant van de af-
druk verschijnt dan de tekst
Ongeldige Kopie. Het is de be-
doeling dat per 1 januari uit-
sluitend nog nieuwe strippen-
kaarten te koop zijn. Op ver-
zoek van chauffeurs en contro-
leurs zijn de nieuwe strippen-
kaarten ook duidelijker te
controleren op geldigheid en
echtheid. De stempel- en prin-
terafdrukken zijn beter lees-
baar.

(ADVERTENTIE'

Gaeens uitje dak
bijKEA Heerlen.
■ " - ?___->
1 -£ï__3fc_s,
l fSmimmW.

Ben je al bij IKEA in Heerlen geweest, het pas geopende
inspirerende woonwarenhuis uit Zweden? Je vindt er
duizenden woonideeën diegegarandeerd het laagst geprijsd
zijn. Dit is onder andere mogelijk omdat jezelf het vervoer
en de montagevoor jerekening neemt. Bovendien ontwerpt
IKEAde meeste produkten zelf. Zo besparen we samengeld.

m^oi—————m——^Êm<s

Rijker wonenkan voor minder.
KEA 8.V,, Woonboulevard In de Cramer 142,Heerlen.

Wachten op vrede

(ADVERTENTIE)

Opheffings-
verkoop

Jeans v.a. ’ 25,-

Fast Jeans
Saroleastraat 47

Heerlen.

" Een Angolees jongetje
staart voor zich uit in een
vluchtelingenkamp in
Luanda. Het kamp is spe-
ciaal voor weeskinderen
opgezet door westerse hulp-
organisaties. In het door
burgeroorlog geteisterde
Angola gloort nieuwe hoop
nadat de strijdende partijen
bereid bleken een vredesak-
koord te aanvaarden. De
regeringspartij MPLA en
de rebellenbeweging Unita
ondertekenen zondag in
Zambiaanse hoofdstad Lu-
saka een algemeen bestand.
Unita heeft de Verenigde
Naties, die elf maanden
lang aan het vredesakkoord
hebben gewerkt, gevraagd
om waarnemers die toezien
op de naleving van het ak-
koord.

Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

VERBOUWINGSVERKOOP
10-20-30% KORTING

Mafa
BOUTIQUE

Honigmanstraat 43
HEERLEN

Donderdag 17 november 19943

(ADVERTENTIE)

\ HQHO!
GEEN KLUS ZONDER
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T "I "1 V- " "Waar halen zwarte pietjes
de échte roomboterletters vandaan?

8 minuten in een voorverwarmde oven Het bladerdeeg wordt Onze roomboter-amandelletters zijn niet alleen
(150°C)... dan zijn onze roomboter- „.. ambachtelijk bereid met weergaloos lekker... Ze zijn ook'n beetje uniek. Datzit
amandelletters't lekkerst. -■"'""' echte roomboter. 'm in de vulling. Die bestaat uit 100% zuivere amandel-

spijs: daar hoeven we géén conserveringsmiddelen of
smaakstoffen aan toe te voegen,

een unieKe vuiungvan tijngewreven __ 1 En dje puur natuur|jjke vu|| jng is verpakt in een
amandelen, suiker, stroop, geraspte t .x luchtig korstje van bladerdeeg. Ambachtelijk bereid met
citroen en verse eieren. V echte boter.

Ze zijn deze week in de aanbieding (net als de
onovertroffen chocoladeletters van Verkade). Is dat
geen heerlijke surprise?

mwÊÊÊÊÊ
■''

~ - '"^"- '-:''' ~- —' __"'' _>*^ '■

met 100% amandelspiis, j^M m M
'9"—ÊW- S ovenvers van maar liefst 500 gram. hm

__i __F ________F
Deze week geen 8r?5~ geen 6r9S" nu ■ %W AW mW-*___p^ *^__ ■
Verkade chocoladeletter melk, puur, X C
hazelnootmelk of praliné, pak a 135 gram __r*>9" ____■" V>r maf

jjsg**___.....-■. j§^.: heerlijk van smaak, pak a 400 gram nu voor V^ «XX

__&-■■£■■■, . Suiker lOC '^a'< no"an<^se ]l2_____
:fIHK.((p» kilo-pak nu voor I .O«_) bruine bonen p\ Ë|

Br THÉ-*'1 ~~" —
’ Knorrvleesbouillon Yovol yoghurtdrink

jjp 12tabletten voor l QQ 2-, 3-of 4-vruchten, l

6 liter soep _r59"1.// literfles -h«S" I. ó /
___.&_.

Nieuw: Perfekt margarine
pakje a 250 gram
TERKENNIS- /\ AQ
MAKING: U.T^

Croma om te bakken en
braden, pakje OO
a 200 gram -4r_T U . ✓ O
Perfekt gebroken
sperzieboontjes qq
literblikaBoogr U.O /

3-Es sinas, £L g
of cola / %

Sense dieetmargarine
kuip a 500 gram | /NA

van 2^4T voor I " _/ O
Iglo vissticks (vriesvers)
pak a 5 stuks i p1g
= lsogram -_*_r|.D/
Vanaf donderdag 17november
in onze winkels:
Beaujolais Primeur '94
fles a 0,75 liter A Q\Z
beperkte voorraad T"f aj

Mona Chocoj^gg^ga^

van _r7T voor f^dËSMPfa

Heerlijk candij-brood
±390 gram l "TQ
per stuk 2r65~ nu I"/ 7
Goudse extra belegen
kaas of Goudse oude kaas
vers van 'tmes, Q f"
500 gram voor W"f *J

Limousin puur mals
sucadevlees aan 't stuk of
in lapjes gesneden, kilo _4_KT

NU 5.00 IQ Q/\
VOORDEEL: l/.OU
Turbana *■% ap*

bananen kilo nu Zm.lZj
Wegens succes verlengd:
gezellige koffiemokken GRATIS

P bij Jan Linders koffie en... nu nog
voor de oudeprijs,
(zie spaarkaart in onze winkel).
Vanaf donderdag 17 november gratis
St. Nicolaaskleurplaten voor dekin-
deren. Kleur ze in en lever ze opzater-

dag 26 novem- f>TY/«^s_)_-3) I
berbij onze (k^wüxfl - W
winkel in. Je J^^^fïp^^^
ontvangt dan _^Ë_d_p_L#/'
van Zwarte r^_^^__^^' I
Piet'n leuke Ng_l!_S^% _$_~'
verrassing. I ,„.

lv

Akties geldent/m zaterdag l9nov. '94.

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.



iek
Fr *aatssecretaris Patijn, die'Van Mierlo verving, moetux een voorbeeld nemen
J^oede Duits-Franse samen-
_r.it tiek °P die samenwer-
kt volgens Patijn al te vaak

j,r
n door het feit dat het

I. an se tandem zo succesvol
»t .*oeten niet vergeten dat
k n drieën in de Europese
..il meerderheidsbesluiten

eji«ïimen hebben dan grote
ilri Duitsland en Frank-aldus Patijn.

Zijn betoog kwam erop neer dat er
geen plaats is voor valse beschei-
denheid. Hij haalde in dit verband
de vroegere Belgische premier Lefè-
vre aan, die eens zei: „In West-
Europa bestaan alleen maar kleine
landen; zij die dat van zichzelf we-
ten en zij die dit nog niet weten."

Invloed
De Luxemburgse minister Poos zei
dat de Benelux zich na de toetroe-
ding van Zweden en Finland en
wellicht Noorwegen 'echt in het
hart van deEuropese Unie bevindt.,
Volgens hem is de Benelux nu meer
dan ooit 'de verbindingsschakel
tussen Noord- en Zuid-Europa'.
Poos verklaarde volledig achter de
ideeën van Van Mierlo te staan. Als
de drie landen erin slagen de 'geest
van de Benelux' te laten herleven,
kan deBenelux opnieuw 'de rol van
motor' in Europa spelen, aldus
Poos.
Ook de Belgische minister Vanden-
broucke liet zich in deze zin uit.
Een 'vernieuwde en intensieve sa-
menwerking' in de Benelux is vol-
gens Vandenbroucke 'de meest ze-
kere en wellicht de enige weg voor
onze landen om in het steeds uitdi-
jende Europa nog een wezenlijke
invloed uit te oefenen. Ten slotte
bepleitte ook secretaris-generaal
Hennekamp van de Benelux om de
handen ineen te slaan, 'op straffe
van het anders te moeten stellen
met de kruimels dievan de Europe-
se tafel vallen.

Kamer kiest voor nisdaadenquête
»|, .■--__sparlementaireredactie

ikl. ~De Tweede Kamer
t_le

°°rc* met net instellen van
fti__ aentaire enquête naar de
l ssmethoden van politie en
bb at

a* bleek gisteren tijdens
ktaïf h6t Pap _°rt Va .7dedie > werkgroep-Van

Zo n enquête heeft voorge-

L e.Kamermeerderheid, be-
jj p de regeringspartijen. gVcJA, alsmede RPF, Groen-
-0 °cialistische Partij, Alge-
2iTerenverbond en Unie 55+,
L p°P voorhand uit voor een
ie» S^steravond volgden ook
teUr LDA. De VVD had een
Pari V°°r een minder m_r ."
[ 2i onderzoek, maar

qu-niet te§en een parlemen-
ten ' °m te voorkomen dat
s*^^lekken, zal de enquête

voor een deel achter gesloten deu-
ren plaatsvinden. Ook wordt de
enquêtecommissie zo klein mogelijk
gehouden.
Hoewel justitieminister Sorgdrager
een enquête niet strikt noodzakelijk
acht, zei ze het toch een goede zaak
te vinden dat deKamer aan dehand
daarvan meer informatie gaat ver-
zamelen.
Het CDA steunt een enquête hoewel
het er eigenlijk geen behoefte aan
heeft. Volgens het CDA kan de re-
gering zelf wel met voorstellen ko-
men om de opsporingsmethoden
aan regels te binden.
CDA en WD gaan met gemengde
gevoelens akkoord omdat zij vrezen
dat een enquête lang duurt, waar-
door het politiewerk wordt gefru-
streerd. De werkgroep-Van Traa
gaat ervan uit dat een enquête bin-
nen een jaar moet kunnen worden
afgerond. CDA en PvdA streven
naar een half jaar.

nieuwsanalyse

Alles wijst er echter op dat justi-
tie te weinig tegen de twee kan
hard maken, zoals dat in politie-
jargon heet. Werkelijk harde
aanwijzingen zouden terstond
tot de aanhouding van het twee-
tal hebben geleid. In plaats
daarvan stonden Krikke en Mü-
ter gistermorgen in alle vrijheid
voor de deur van justitie in Den
Haag te protesteren; tegen de in-
beslagname van spullen die hun
journalistieke arbeid dwars-
boomde en evenzeer tegen de
verdenking van betrokkenheid
bij Raßa. Een verdenking die ze
'absolute onzin' noemen. De
journalisten waren in Den Haag
om een groot deel van de in scp-

tember in beslag genomen goe-
deren, op te halen.

feerverlichting
oor tippelzone

v-.lar._ ■

N vol Wordt steeds gekker, zo lijkt het. Neem
1 'ipDpi de berichtje. De verlichting van de nieu-
!?Qek i in Rotterdam wordt minder fel. Op
$ geqek|an de prostituees en de klanten heeft het
fa in d'eurde hoesjes besteld die de felle tl-verlich-
-1 hoer. 's m°eten afzwakken.

~° en hun klanten hebben daar om ge-
il % et <elle tl-licht te weinig uitnodigend
Hieeren v°?r bet maken van erotische contacten.

*"6rdan. Hnator Wim van Bladel van de gemeente
1 _se 7 aan gezellige kleuren zoals rood
V bliift H

olan9 de bestelde hoesjes niet binnen
1 tuss en

e erlicntin9 onc|er de abri's uit. De contac-
|hd klanten en prostituees moeten dan tot_n onder het schijnsel van de normale. be htln9-
-6 ei ui? r̂kt aantal tl-lampen wordt bij wijze van

6rirnentrUSt met de gekleurde hoesjes. Als het
1 Keiiou een succes is, krijgen alle tl-lampen opf^weg een kleurtje.

Rijkswacht
boos over
'trage' auto's
De Belgische politiebond
SVR is kwaad over het
besluit van de nieuwe mi-
nister van Binnenlandse
zaken om de snellewagens
van de verkeerseenheden
in de provincie te vervan-
gen door 'trage Amerika-nen. De agenten vrezen
met het type Transports
van Pontiac de criminaliteit
niet de baas te kunnen en
hebben voor komend
weekeinde langzaam-aan-
acties aangekondigd. De
minister zette vorige week
zijn handtekening onder
een contract voor de aan-
schaf van 105 Pontiacs,
die vanaf de zomer de
BMW's en Saabs moeten
vervangen. De provinciale
eenheden mogen wel ieder
één snelle auto behouden,
maar mogen die niet 's
nachts en in het weekeinde
gebruiken. Uit protest lajen
de provinciale eenheden
het komende weekeinde
snelheidsduivels lopen. De
snelheid bij achtervolgin-
gen zullen ze beperken tot
160 kilometer per uur.
De snelheid van de politie-
voertuigen heeft in België
al eerder ter discussie ge-
staan ten tijde van de bloe-
dige overvallen van de
Bende van Nijvel. Deze
bende verplaatste zich in
supersnelle GTl's en kon
daardoor steeds ontsnap-
pen aan de veel tragere
rijkswachters.

Scholierenbedreigden mede-leerlingen
Portist whS van twaa" jaar'Bß één van acht, allen van Marokkaanse af-
_s' . bat i n ervan verdacnt maandenlangmedescholieren te hebben mishan-
k'-èvo. h ' at9ePerst en bedreigd. Het schrikbewind van de vijf werdPtaorc | h °P en 'n de omgeving van de Dorus Rijkersschool in Amsterdam-li^onnp "msterdamse Sociale Jeugd- en Zedenpolitie is een onderzoek
_. afvya(.!L.naar bet vijftal. Binnenkort worden zij door de recherche verhoord.
t.e ba __T ?? van net onderzoek heeft de school de vijf kinderen geschorst,[t ...e tpj^ol telt zon 350 leerlingen van 26 verschillende nationaliteiten.S^^rontallen kinderen zouden het slachtoffer zijn geweest van het vijftal.

RaRa-verdachten
lijken lokaas

DOOR HANS LEBER

AMSTERDAM - Het maakt een
rare indruk: justitie verdenkt
twee Amsterdamse journalisten
van betrokkenheid bij de actie-
groep Raßa, maar arresteert hen
niet. Hans Krikke en Jan Müter
werden wel keurig van de ver-
denking tegen hen op de hoogte
gesteld. In beslag genomen be-
scheiden van hun journalistieke
collectief Opstand zouden kei-
harde aanwijzingen voor justitie
hebben opgeleverd.

" Leden van de Stichting Opstand staan de pers te woord nadat zij een deel van
hun administratie hebben teruggekregen. Foto: anp

Actieblad
Krikke en Müter werken behalve
voor 'burgerlijke' media als No-
va, de NCRV en Onze Wereld
tevens voor het actieblad NN.
Dit periodiek geldt als de opvol-
ger van het niet meer verschij-
nende Amsterdamse krakersblad
Bluf. NN doet binnen het radi-
caal-linkse spectrum dienst als
een soort oproepblad voor acties
en is tevens een podium voor po-
litieke beschouwingen. De
Raßa-pamfletten die na acties
werden verspreid, haalden door-
gaans integraal de NN-kolom-
men. Raßa-leden stuurden af en
toe ingezondenbrieven.
Dat er op de redactie van Op-
standRaßa-bescheiden zijn aan-
getroffen, hoeft op zich dan ook
geen bevreemding te wekken.
Wat wel bevreemding zou wek-
ken, is een daadwerkelijke be-
trokkenheid van Krikke en
Müter bij Raßa. De mythologie
van het ongrijpbare, terroristi-
sche Raßa valt dan in duigen.
Tot dusver werd aangenomen -
althans door de Binnenlandse
Veiligheidsdienst - dat de leden
een onopvallend maatschappe-
lijk bestaan leiden.

Ondersteuning
Het bestaan van Krikke en Mü-

ter als sterk links-geëngageerde
journalisten kan echter moeilijk
onopvallend worden genoemd.
De twee weten als geen ander
dat de BVD voor dergelijke groe-
pen grote interesse heeft. Denk-
baar is dan ook dat een mogelij-
ke betrokkenheid van de beide
journalisten niet zozeer bestaat
uit het leggen van bommen,
maar uit ondersteuning van Ra-
Ra.

Niets is echter onmogelijk. Juist
de actiegroep Raßa slaagt er al
jaren in justitieachter zich te la-
ten. De toenmalige rechtszaken
tegen René R. (de enige die tot op
heden is veroordeeld wegens
Raßa-activiteiten) liepen met
een sisser af: een jaar gevange-
nisstraf. Nadien nebben bom-
aanslagen op het ministerie van
SocialeZaken en het huis van de
toenmalige staatssecretaris Kos-
to aangetoond dat Raßa na René
R. allesbehalve was uitgeteld.
Miljoenen guldens schade en een
danig geschrokken bewindsman
waren het gevolg.

Raßa heeft van het getergde mi-
nisterie van Justitie, jarenlang
modderend zónder welke aan-
wijzing dan ook, een duidelijk
signaal gekregen. De boodschap
luidt: 'We komen dichterbij. De
komende dagen wordt door jus-
titie goed gekeken of nog meer
mensen nerveus worden.

Te koop: D1ANA
Als de voorspellingen uitkomen, zal Londen volgende
maand een nieuwe attractie hebben: een Rolls Roy-
ce waarvan het nummerbord meer waard is dan de
auto zelf. Het kenteken luidt: D 1ANA.
Hoewel Engelsen de reputatie hebben een vermogen
uit te geven aan paarden en stenen, mogen zij ook
graag een duizendje of wat op tafel leggen voor een
'persoonlijk kenteken. Een beetje John Smith bijvoor-
beeld zal een klein fortuin over hebben voor een
nummerbord met de tekens 1 JS, zijn initialen. Het
stelt hem in staat tot aan de dood met dat nummer-
bord rond te toeren, want in Engeland behoort het
kenteken bij de persoon, niet bij de auto.
De Britse regering heeft na enige decennia deze

rage ook ontdekt en is nu begonnen met de uitgifte
van spitsvondige nummerplaten. En ten einde het
tekort op de begroting zo grondig mogelijk aan te
zuiveren, zullen deze platen worden verkocht via het
vermaarde veilinghuis Christie's.
D1ANA is natuurlijk niet alleen bedoeld voor de tien-
duizenden Engelse rozen die naar deze naam luiste-
ren. Diana is toevallig ook de roepnaam van een
mevrouw die met een beetje geluk straks koningin
zal zijn.
Christie's schat de waarde van Dl ANA op ruim
40.000 gulden, maar het veilinghuis geeft toe dat
het er een nulletje naast kan zitten. „K1NGS (konin-
gen) hadden wij vorig jaar op ruim 27.000 gulden
geraamd, maar dit nummerbord ging uiteindelijk voor
640.000 gulden de deur uit," zei een woordvoerder.

Geld stinkt wélGeld stinkt niet, behalve in Oekraï-
ne. Daar worden maandelijks 35 ton
gebruikte bankbiljetten van de karbo-
vanets, de nationale munt, verwerkt
tot toiletpapier. De Oekraïnse banken
geven de oude bankbiljetten af bij
de papierfabriek van Dnjeprope-
trovsk. Het gebruikte geld levert een
kwart van de wc-papierproduktie op.
Het land kampt met een gebrek aan
de grondstof cellulose om het papier
te maken. De kwaliteit van het pa-

pier is perfect, zegt directeur Vladimir
Veretsjak van de fabriek. Het wc-
papier is er in drie kleuren: groen,
blauw of rosé, naar de kleuren van
de bankbiljetten.
De papiermolens verwerken coupu-
res van minder dan 100 karbova-
nets, die uit de roulatie zijn gehaald,
maar ook versleten biljetten met een
hogere waarde. Wel worden ze dan

eerst onder toezicht van bankem-
ployés verscheurd, om te voorkomen
dat de arbeiders er met het geld
vandoor gaan.
Sinds dekarbovanets na de onafhan-
kelijkheid in 1991 is ingevoerd als
tijdelijk betalingsmiddel, is de koers
als gevolg van de enorme inflatie
gekelderd. De straatwaarde van de
Amerikaanse dollar is nu 135.000
karbovanets, tegen 50.000 in sep-
tember.

binnen/buitenland
eneluxmoet een

tem laten horen
Europese Unie

__jgnze correspondent

Eiy.~ °P zijn vijftigste ver-
.kt de Benelux aan een

jeugd te zijn begonnen. Dep.van Buitenlandse ZakenSle en Luxemburg onder-" gisteren op een feestelijke
mst in Brussel volmondig
Ye intiatief van minister. V? om veel meer als Bene-

' een stem binnen Europa te

°oral van belang voor de
'le^gouvernementele confe-
Ji 1996, waarop talloze re-
«spraken van de Europese

an..
n §ew .zigd- De drie Be-rden Winen op die confe-

,j, ccl mogelijk gezamenlijke
_e_? indienen> opdat ze ineuropese geheel zwaarderWegen.

Borssele■Al enkele weken is er een
heleboel gekrakeel in de
Tweede Kamer over het slui-
ten van de kerncentrale in
Borssele. Het komt er op
neer dat het kabinet de cen-
trale uit kostenoogpunt eigen-
lijk tot 2007 open wil
houden, maar dat Dóó en
de PvdA de centrale eerder,
uiterlijk in 2004, willen slui-

ten. Toch tekent zich een -meerderheid voor het kabinetsstandpunt
af omdat regeringspartij WD evenals oppositiepartij CDA, samen
met SGP, CD/GPV, RPF en een lid van AOV over een krappe
meerderheid lijkt te beschikken bij de stemmingen volgende week.
Het Borssele-debat is inmiddels wel de zoveelste mini-crisis in de
paarse coalitie, maar als sop eigenlijk de kool niet waard. Aan
de andere kant is het natuurlijk niet te pruimen dat het sluiten of
openhouden van de kerncentrale Borssele uiteindelijk in handen
ligt van de kleine politieke partijen. Je moet er toch niet aan
denken dat deze kwestie af kan hangen van het stemgedrag van
een ondemocratische club als de CD.
Belangrijkste reden om naar het openhouden vgn Borssele tof
2007 te 'neigen' is de noodzaak de komende jaren een bedrag
van zon 460 miljoen te investeren om de centrale op het interna-
tionaal afgesproken veiligheidsniveau te houden. Om die investe-
ring terug te verdienen moet de centrale volgens minister Wijers
van Economische Zaken drie jaar langer doordraaien dan het
jaar 2004, dat tot nu toe als sluitingsjaar was voorzien.
Wat in het debat echter volkomen heeft ontbroken, is een visie op
het gebruik van kernenergie in het algemeen. Wil ons land in
de toekomst gebruik kunnen (blijven) maken van kernenergie, ja
of nee? Daar is helemaal niet over gesproken. Weliswaar gaf
de PvdA aan dat het bedrag van 460 miljoen beter kan worden
geïnvesteerd in veiliger energievormen, maar welke dat zijn en of
die in de toekomst voldoende opbrengst zullen hebben, kwam
niet ter sprake. Een gemiste kans.

P.S.

Drögeafgedroogd door politie
Programmamaker Gert Jan Droge is
met zijn cameraploeg door de politie
afgevoerd, toen hij opnamen wilde
maken in het Amsterdamse theater
Tuschinski, waar in aanwezigheid van
kroonprins Willem-Alexander de pre-
mière plaatsvond van de nieuwe Walt
Disneyfilm De Leeuwekoning.

Droge was naar de hoofdstedelijke bios-
coop gereisd voor opnamen van zijn
programma Glamourland, dat zaterdag-
avond wordt uitgezonden. De directie
gaf hem echter geen toestemming naar
binnen te gaan en sommeerde hem te
vertrekken. Het lukte'Droge toch om
het pand binnen te komen en opnamen

te maken. Toen Droge niet inging op
het verzoek van de directie om te ver-
trekken, werd de politie erbij gehaald.
De Glamourland-verslaggever werd af-
gevoerd naar het bureau, waar hij na
korte tijd op vrije voeten werd gesteld.
„Wij hadden toestemming gekregen om
de filmen," aldus Droge in een reactie.
„Ik denk dat er een misverstand is ge-
weest tussen de Rijks Voorlichtings
Dienst en theater Tuschinski. Wij mel-
den ons altijd keurig aan voordat we
ergens gaan filmen," aldus Droge. Ca-
meraploegen en journalisten moeten
zich altijd aanmelden, zodra iemand van
het koninklijk huis bij een evenement
aanwezig is.

Max Heymansring voor Edgar Vos
De Amsterdamse mode-ontwerper Ed-
gar Vos wordt de nieuwe drager van
de Max Heymansring. Donderdag 24
november wordt Vos de door de Neder-
landse Vereniging van Modejournalisten
ingestelde prijs aan de vinger gescho-
ven. Om de twee jaarkent de modepers
de wisselring toe aan iemand die een
bijzonder belangrijke bijdrage heeft gele-
verd aan de mode in Nederland. Zo
mochten Nico Verheij, Jos Ots, Mariëlle

Bolier en Frank Govers de ring van de
eerste winnaar, Max Heymans, overne-
men. De keuze viel dit keer op Edgar
Vos (1931), vanwege de constante ei-
gen stijl van zijn couturecollecties en
de manier waarop hij mode van zijn
signatuur voor betaalbare prijzen binnen
bereik van een groter publiek brengt.
Maar ook omdat hij zon aimabele per-
soonlijkheid is in de vaderlandse mode-
wereld.

(ADVERTENTIE)

\ HET IS WEER ZOVER 1
1 3 DAGEN lANGKUNTU''MIDDEN IN HET SEIZOEN" /
\ PROFITEREN VAN ZEER AANTREKKELIJKE KORTINGEN /
\ OP DIVERSE ARTIKELEN. /
\ DU B_Tl_F_ UITBUITEND RESTANTEN, DIE NAVIERDRUKKE /
\ MAANDEN VERKOOP _JN ONTSTAAN. /
\ MAAROOK WISTEN WU B(J DIVERSE FABRIKANTEN LEUKE /
\ RESTPARTUTJES "OP DE KOP TE TIKKEN" WAARVAN WU /
\ U LATEN PROHTEREN. /

N. ZO HJNT U, lANG VOORDAT DE OPRUIMINGBEGINT, /
\. NUAL PLEZIER HEBBEN VAN MOOIE ./
\^ KLEDING VOOR MINDERGELD.^S

MODE MANNENMODE

MEERSSEN
BEEKSTRAAT / GASTHUISSTRAAT.

Eeneiige tweelingen in New York menen een gat in de markt te
hebben ontdekt. En dat vierden ze deze week. Een aantal van hen
heeft een restaurant geopend. Zowel in de keuken als bij de bedie-
ning werken dus louter eeneiige tweelingen. Overigens zijn ook niet-
tweelingen welkome gasten in het restaurant, dat vanzelfsprekend
denaam 'twins'heeft meegekregen. Foto: reuter

Donderdag 17 november 19945

Eddie Sumrall uit West Palm Beach in Florida is een verwoed visser. Dat kan niet
anders. Terwijl iedereen beschutting zocht voor de tropische storm Gordon, die alleen al
in Haïti aan meer dan honderd mensen het leven kostte, wierp Eddie daarentegen juist
zijn hengel uit. Ofhijook ietsheeftgevangen, is ons onbekend. Foto: ap

Hrrtburqs éaabiaa



______ ______k_______l_______l_ _/_____ E*.- "_■ * _W^^ ___^« __#^^

Bij Douoi_is
ruikt u prijsvoordeel

In het uitgebreide assortiment van Douglas vindt ieder de juiste geur voor de
juiste prijs. Bovendien maakt Douglas van elk geschenk een feestelijke verpakking.

Dus kom naar Douglas voor de meest originele cadeau-ideeën
een persoonlijk advies bij uw aankoop.

Giorgio ■§■ Moments WÊ Samsara
( eau de toilette ■ h

~"'*"* H_T eau de toilette

van f 59-voor __s__f I ~_.,.._ . ' f van f 59,- voor___ ____ P9MP| 1 van f 32,50 voor i 4%
k __LQ ""j *_____ 50 1 r _dO _.
1 ; MOM t NIS 1 \ (Xvisara *

F^mrTie IA Sabatini B Fidii ÉËÉÉ"Usoreavtosom. fff! de to.'ette JU eau de to "'' ""spray, _>u mi | % f ■ _r..-n_ on __i \r_T_ -.« _>\r
m_ __~___, k.im I I spray, 20 ml : r̂m/| spray, 30 m *_s_2SS*_..met gratis body balm ■ r /» , -»» i .

van f 29,50 voor ***»_ 1 van 147 so vn.r 1 | VJAvan f 80-voor 1 I >% "% nr *. 1 #i _4_ r_[ 11 I» I

STe^ips" Wm Ar?ar'Se CB Hommee_u_T£Le I 1 ;U
af,;0?6 _JL_ eau de_toilette

->_ i __H_-R-? s>piJy. IJ ml K__ï___l_«______ .nrav 7. mspray, 30 ml |7l: j| spray, /o mi

fy " I [ met gratis bodylotion
van f 37,50 voor __/.".■/ fl .fl _____ UB*\ At 75 _// JP 7W 5Ü l-___tïi-_-_l van f 77-voor26. %_[\ zy* 59.-

Boss I «f00'
Fahrenheit ______ eau de toilette .„._.JJI ü» Watet* $mm. ümi

aftershave Ê K sPra_. 30 m «# aftershave ||

ill '.F' 95 ÜHi I m\\r\m i van f 52- voor

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

Promenade 29 - 641 1 JB Heerlen - Tel. 045-7 1 6952

Met Kenwood SAFETY FIRST' Car Au<T

„___Pl_____________ __________<9H__ / -'^______r^':*_-'''' '_\tv_| __■

SAS iBIIHWBHMIMiÉ
NOBEUSTRAAT6I l|V '■~■-. ---^ ,' !_P_jPlSy

HEERLENTEL: 045-712113 v' -— ~rr._rrrw_.r~tr. —— ggj
Afgebeeld is deKRC-255L Fl. 399,- I

NEW VORK
VOOR EEN
SPOTPRIJS

Bent u een reislustig type? Wat dacht u dan van Wilt u meer power? Dan is er al een Civic New Vork
deze aanbieding: een 3-deurs Honda Civic New Vork 1.5 3-deurs met nog meer extra's, zoals een toeren-
vanaf 27.990,-! Een actiemodel dat werkelijk alles teller, vanaf 29.990,-. En in een Civic New Vork 1.5
mee heeft. Een soepele, zuinige 1.3 liter 16 kleppen sedan rijdt val vanaf 32.990,-.
motor. Met vele extra's, zoals getint glas rondom, Hoe dan ook, wij hebben altijd een zeer aantrek-
bumpers in carrosseriekleur, verstelbare hoofdsteu- keiijk geprijsde Civic New Vork r-z—r-,
nen, van binnenuit verstelbare buitenspiegels, een klaar staan. Voor het model I k-J j
dakspoiler en een in delen neerklapbare^-« van uw keuze komt u snel naar
achterbankleuning. ____ onzeshowroom- Want°P is °P- HOI-TDA.

___% —- jtff _______» ';I_^l^_________^>J::'_______É____l _______ C*> ! _-x_f__:;:: m ilrf______l_____if^

Prijzen mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Het Civic New Vork aanbod geldtzolang de voorraad strekt.

Garage Knops B.V. Crombag Auto's B.V. Autobedrijf Rotor B.V. Auto Centrum Amby B.V.
Sittarderweg 10, Bom, Rijksweg Z 236, Geleen, Heerlerbaan 229, Heerlen, Bergerstraat 11, Maastricht,
04498-53434 046-746260 045-416900 043-632880

è.L^pDjiad piCCOIo'S in het
pivvQlQ O Limburgs Dagblad zijn groot in
■■■BH__ffl___a______l RESULTAAT. Bel 045-719966.

S^~\_ V H^^ —t|l PE "BESTE" KEUKENS VAN 1994

NU EXCLUSIEF BIJ

\'f%fxmm^^m - "" IDe toP in keuken design
!|P|-_Jll^ !.______. Alles wat er aan funktionaliteit nodig is, is verpakt in dit

f' ' m .______£'f j ...., {■ glanzendkeuken-design met totale soft-line zijkanten.
\_*é__ ~'i - «*-s*l| Uiteraard is de vitrinekast, de overkapping, hetwerkblad enRm| :L,_L de luxe spoelbak inklusief. Geheel kompleet met_Wk ;&;'#"" inbouwapparatuur zoals een ETNA ingebouwde afzuigkap,

___■__» iÜft een ZANUSSI IBO literkoelkast met 90 liter diepvrieskast

. . -■■■.... - . i ii . .... I_________F

~~p^ j jfc w^ 1 Komplete moderne keuken E3________^_®ëi^,l_
Uitgevoerd in wittekunststof en bijpassende messing knop. ilHliyil __l_S__ir——T1^ 1Geheel kompleet met PELGRIM inbouwkookplaat, 160 liter ■*MjfflJ__§l fijjjl II. ~'"! I." '<__. inbouw koelkast, _7W_ schouw afzuigkap, bijpassend _______________ __L Whiripool TJ1 .. „_.. -/-< werkblad en spoelbak. r /

*__ _"*
__ ' . Afm.: 270 cm. . ■■■»■■ . Xigamgfl^fy^feS^- **■■ ___£_f___~ l-._Tifï____ |A^isTON_i| f^=^f'f-^rZ- — — **2^y-~ INBOUW KOOKPLAAT 240 UTER fc ".Jfl6» _____.. __^T^/^TV_»^/^_«_ /■___, .tt_____ KOELKAST Q.

_. "__".* "^_____[_l7s__l _* C/ l\ *-* J It\ __-t__?__ Volledig weg te g**"**?!
_*_______»„______. __t__V___H _ _ _**___r\_ _ _K _K \ f fc /___ J aU_\ werken achter kast- V. -^f ■L_^___fl_ _WUdX____i r~__7 _/____—__f#r_ Jl _,___ f /.__> . "__'lP>\ deur Uitgevoerd met U J]~._£ U ______ V_T__^_______Z^__r\__^___r/___^^ // VII H* IQ\ maar lielsl240 liter Pi ~ 4 ,

—~"^— ———————I gM Voorzien van energiezuinige volautomatsiche P_____^
rg=_»^-—" 1 Funktioneel en 3L__3/7®iP ""^L- Q^PSiQ3— eigentijds keuken design drager- *»^^r *-*:

__, Zijdêblauwe fronten metzwarte kontrast zijwanden en grepen. la_istonl_l IZANUSSII INBOUW_| Kompleet met bijpassend werkblad,spoelbak, geïntegreerde ELEKTRISCHE VAAT s—————%.
-*: :*., afzuigkap, inbouwkookplaat en ZANUSSI I6O liter " ...„_.. ..„r___ , X_____ O 'o 1

" f inbouwkoelkast. ___——_—- !£___. ë _ - ,r_!. . '»^g**. I i(m ■ ion " 7C_^__— OVEN —. __■__. Volledig in te °"='■^ [m|f Afm.. 280cm. ___kPT_*_. v_-vcr_ ~ p 1 bouwen achter deur.U_ , ■ÉS»3»J|—* _—_ _» " _ _, «_ _, _ /TTTriTÏÏÏ. I_couvert_enßVS. y_^/__T\/__r\/__r_. GehMl l/lllllllll) ■__ ____H!Tr_ï__ /> Èl D V_H 11 O J kompleet I I 8«f*»»- .._, « ____!. .IIü'i ,___i /__(. f l VX il t/ t\. met grill, programma s.
—^0"^ ___Tsi_TlT__l ’ *_ _ _/ f_ _ 1^ \ I ï draaispit. '■ ■ . ■■___. ' !■■_■___■"_____^_____iah_^_>^_^s|7a =S:g%««, ®%S3lOl_n r^—i(_^7TiVur^Nj^ I aW I I S' lndien u wenst plaatst Hom uw

/// WjJMÊ /-.T keukeninstallatie volgens de landelijke
/_§]/■/ gas-water en elektriciteitsnormen.v-jj S ( /~\FI r /V/^^R^/^.^ (^ Hom plaatst uwkeuken geheel volgens

<?««lito_ WmmW a\( 1 '(fü\ n I V uw wensen en afspraken.
__!_:...... f\ \l c=7 U a\l c=? Hb) (gï Hom levert keukens en

"~ LJ \_AV_y V^ÜU\__v_>/LI U\___y inbouwapparatuur uit voorraad.
ZO ZIET U MAAR WEER. HORN BIEDT U MEER! ® verakS^rïififin samenwerking

Echt Loperweg 8 - Maastricht Scharnerweg 66-70* - Roermond Kruisherenstraat 20* met de ING-Bank. (vraag naar de
Heerlen Heerlerbaan 273* - Sittard Bergerweg 51/53* - Venlo Roermondsestraat 7* Horn-Plus-Garantie).
'Donderdag koopavond tot 21.00 uur. (g) Hom biedt Ude mogelijkheid tot het
ELKE ZONDAG OPEN in Genk, Peer, Genk Hasseltweg 178Geopend van 13.00 tot 18.00uur. leasen Van UW keuken.
Peer (Bij Meubelboulevard Heylen) Baan naar Bree 121aGeopend van 13.00 tot 18.00 uur. \ J
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Volgen van sluitingMaascentrale maar ten dele helder

Duizenden banen in
nergiesectorbedreigd

Van onze redactie economie

f - Er zullen de komende jaren vele duizen-
L^r^ eidsplaatsen verloren gaan bij de energie- en
[^drijven. Tussen 1995 en 1998 verdwijnen 3500 ar-
l Plaatsen en het is mogelijk dat daarna tot het jaar.nog eens enkeie duizenden arbeidsplaatsen verlorenL' £>at hebben de betrokken vakbonden gisteren be-
L _e_ïiaakt na overleg met de ENB, de werkgeversor-Hbatie in de sector.

Ln. loerder van de elektrici-
E) *rales in Zuid-Nederland
Ï-Nwf e gisteren dat er in
PPla trland tot 1996 250 ar~lalv en verdwijnen. Van dat
. MrVallen er veertiS °P de lo_

I' Lo scentTale en Clauscen-
[de S Van deze aantallen heb-

pSamenwerkende Elektrici-
fc cc.H°duktiebedrijven (EPZ)
Wig ral bekend gemaakt de
hjg Pgenomen van de Maas-
Jten ' . Tweehonderd mensen
I gist " Een woordvoerder
kne ereri niet zeggen hoeveel
|ty0

,ers daadwerkelijk ontsla-
reeld 1.

en noeveel er in bij-
liep . PZ-verband ander werk
_g v Vltlden- Het toegenomen
Jtrouan Warmtekrachtkoppeling
L^^s ten grondslag aan de
rotc, e vraag naar energie viaLe centrales.
jaat van een distribu-

|geen
C aPPij als Mega kon giste-

ler.* nnig woord' zeggen overk al tot 1998 te verdwijnen

naar buiten hebben gebracht echter
niet voor zijn rekening nemen. In
het cao-overleg is volgens hem van
werkgeverszijde een doorkijkje ge-
geven naar de komende jaren,
waarbij het duidelijk is dat de
werkgelegenheid als gevolg van al-
lerlei ontwikkelingen onder druk
staat. „Als er sprake zou zijn van
een overschot in de genoemde orde
van grootte, zou dat een fors pro-
bleem zijn," aldus Schoemaker. De
intentie van werkgeverszijde is ech-
ter om afname van werkgelegen-
heid 'netjes intern op te vangen.
De arbeidsplaatsen zullen vooral
vervallen bij de elektriciteitsprodu-
centen en voorlopig in mindere ma-
te bij de bedrijven die gas en elek-
triciteit distribueren, zoals Mega
Limburg bv. CFO-bestuurder B.
Satter vreest echter dat in de nabije
toekomst ook deze laatste sector ge-
troffen zal worden. Bij de energie-
en nutsbedrijven werken nu nog
35.000 mensen. Satter houdt er re-
kening mee dat tot de eeuwwisse-
ling 20 procent van de arbeids-
plaatsen op de tocht staan.
De mededeling over de drastische
sanering kwam voor de vakbonden
als een volslagen verrassing. De
werkgevers gaven hun toekomstvi-
sie tijdens cao-overleg, dat vervol-
gens door de vakbonden direct is
afgebroken. De bonden willen nu
eerst hun achterban raadplegen
over de ontstane situatie.
De bonden vinden dat ondermeer
verdergaande arbeidstijdverkorting
kan voorkomen dat werknemers op
straat komen te staan.

r, hek£' °nder wie AbvaKabo en
potieT n direct laten weten datharrU. ontslagen voor hen on-
Fgeve r ziJn- Volgens de
pkeft

rs zi Jn de belangrijksteIde Van de forse inkrimping
\\ dus de
Nnt. .n een aantal elektrici-
Pen vanaf 1995> maar ook
|_teri reorganisaties, efficiency-ferh_'Pen en verminderd ener-
_t Ulk-
m a' van de ENB

atltallen die de vakbonden

Komende jaren
ware slachting

onder autodealers
EDINBURGH - Binnen enkele ja-
ren valt een ware slachting te ver-
wachten onder de officiële autodea-
lers doordat zij steeds minder
inkomsten krijgen uit onderhouds-
werk. Fabrikanten zullen onder
druk van de scherpe concurrentie
auto's op de markt brengen waar
nauwelijks nog naar hoeft worden
omgekeken.
Tegelijkertijd zal het onderhoud
dat overblijft in toenemende mate

toe vallen aan gespecialiseerde be-
drijven, ook bij auto's van leasebe-
drijven.

Dit voorspelt C. Bikkers, directeur
van banden- en uitlaatspecialist
Kwik-Fit voor Nederland en België.
De sombere toekomst van de dea-
lers biedt voor de in het Schotse
Edinburgh gevestigde onderneming
riante perspectieven om haar posi-
tie te versterken.

In Nederland heeft Kwik-Fit bij het
vervangen van banden nu al een
marktaandeel van 20 procent. Het
bedrijf doet ook in accu's, remmen,
schokdempers, trekhaken, oliever-
versing en APK-keuringen.

beurs
ngezakt
eni%riPAM " Even leek de aan"
e .^eli'U in Amsterdam gisteren

_oD
te gaan sluiten, maar in

en £ Van de middag zakte ze;X, ,} °£d 15.00 uur noteerde de
? eetl belangrijkste beursindex,
1 het ii van 2>77 <°P 414,98),
""U _stond de index echter
't kcjg t verlies (412,10). De 0,7
lfkt ei"e dollar en de aandelen-

en _ nden die zon veertien
ter was, boden de markts Houvast

5 <-o. l Uet zich 's middags lei-
"e . etl ,een lager openend Wall

_-°°r de lagere koersen op
V ok,0k, aanse en ook Amster-
'<_ w "gatiemarkt. De vastren-
*»t 2w ai:den waren zon 0,3 a 0,4
ltli _g ,aicker. De tienjarige staat-Sstl .gen 7>25 procent) daalde

erdam met 0,35 punt.

hele-Sa. bew°gen niet sterk. Het
°fdfon_ Nobel zette onder de
6f>f1«a net grootste verlies
Ne v°P f 199-4°. en Heineken

'7° on°. rde gro°tste koerswinst_ e oot u 48>70)- Naast Akzo.le-
-1 dukk ,branchegenoot DSM in,feitjes op f 138,50.
_.eWenöeles

n menen momenteel bijof een voorkeur te zien,r Uitg nsieve waarden (onder
i s°he fVers^ en een neiging om. j

terk conjunctuurgevoe-e fant van de hand te doen.
*f-en » ,e is uit de cyclische
I *a_U jdus een handelaar.Dat
i°r Ho«.„ de chemie-aandelen ook

E ,°vens> die een dubbeltje
f het kot f 80-30. Een uitgever
1 bü aarlemse VNU kreeg er fNe J °P.f 181,10. Elsevier ver-ge. oD f

SWaar maar drie dub-. üdi_. 17>6°. maar was welngsgewijs de grootste stij.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN Amro Hold. 61,40 61,90
Aegon 109,10 109,50
Ahold 51,90 52,60
Akzo Nobel 201,20 199,40
BolsWes.c. 33,40 33,40
CSM eert. 68,60 68,20
DordtschePetr, 198,80 198,80
DSM 139,30 138,50
Elsevier 17,30 17,60
Fokker eert. 14,80 14,90
FortisAmev eert. 74,00 73,50
Gist-Broc. eert, 44,20 44,50
Heineken 247,00 248,70
Hoogovensnrc 80,40 80,30
Hunter Douglas 77,50 77,90
ING c. 79,80 79,30
KLM 46,60 46,50
Kon. KNP BT 51,00 50,20
Kon. Olie 190,10 189,70
KPN 55,80 55,80
Nedlloyd 56,10 56,30
Océ-v.d.Gr. 76,50 77,50
Pakhoed eert. 46,10 46,00
Philips 54,50 54,00
Polygram 76,50 77,00
Stork 43,70 44,40
Unilevercert. 198,80 198,10
Van Ommeren nrc 46,90 46,90
VerßezitVNU 180,00 181,10
Wolters-Kluwer 121,80 121,70
Avondkoersen Amsterdam
Ahold 52,60(52,60)
Elsevier 17,60(17,60)
Heineken 248,70(248,70)
Kon. Olie 190,50-190,30 (189,70)
Unilever 198,00(198,10)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 82,50 82,50
ABNAmro pref. 59,00 58.90
ABNAmroHld.prf.c. 6,24 6,24
ACF-Holding 36,40 36,20
Ahrend Groepc. 155,00 a 157,00
Alanhen 37,40 37,40
Ant. Verff. 435,00 435,00
ARTU Biologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 21.20 21,30
Asd. Rubber 2,50f 2,45e
Atag Hold. eert. 112,50 f 112,40
Athlon Groep 69,60 69,00
Athlon Groepnrc 66,80 66,40
Aut.lnd.R'dam 119,00 116,00
Ballast Nedam c. 71,20f 71,50
BAM Groep 106,50 106,70
Batenburg 150,00 149,00
Beers 186,50 191,00
Begemann Groep 30,80 29,80
Belindo 279,00 279,00
Besouw Hold. 33,80 33,50
Blydenst.-Will. 30,00 30,20
BoerDeWinkelb. 71,00 71,00
Borsumy Wehry 26,30 26,00
Boskalis eert. 36,00 35,70f
Braat Beheer 24,50 24,50
Breevast 8,70 8,70
Burgman-Heybroek 1380,00 1380,00

Calvé-Delft eert. 1375,00 1375,00
Calvé-Delft pref 885,00 885,00
CapVolmac 24,30 24,10
CeteraHold. 42,10 42,00
Cindu Intern. 100,00 100,50
Clairaindo 279,50 279,50
Content Beheer 28,60 28,60
Credit LBN 41,20 41,30
Crownv.G.cert. 147,80. 149,40
CSM 68,60 68,20
DeDrieElectr. 15,00 15,00
Delft Instrum. 23,40e 23,50
DICO Intern. 69,70 69,70
Dorp-Groep 35,00 35,20
Draka Holding 40,00 40,00
Econosto 21,50 21,80
EHCO KLMKleding 36,50 36,50
EMBA 198,00 200,00'Eriks Holding 120,00 120,10
Flexovit Int. 87,40 87,20
Frans Maas eert. 53,00 f 52,60
FreeRecord Shop 28,70 e 29,00
Fugrocert. 34,60 34,60
Gamma Holding 93,20 93,00
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,00
Gelderse Pap. 85,50 85,90
Getronics 54,70 54,40
Geveke 34,70 34,70
Giessen-deN. 61,50 63,00
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 29,50 29,50
Groenendijk 29,20 29,50
Grolschcert. 54,00 54,00
Grontmij 63,20 63,20
GTI-Holding 158,00 158,00
Hagemeyer 141,70 141,30
HALTrust B 16,20 16,30
HALTrust Unit 16,20 16,30f
HBG 274,50 276,00
Heijmans 61,10 61,00
Heineken Hold.A 222,80 224,00
Heivoet Holding 28,30 28,30
Hesßeheerc. 19,40 19,20
Hoek'sMach. 77,70 77,70
Holl.Colours 87,20 87,50
Holl. Ind. Mij 63,50 63,50
Holl.SeaS. 0,37 0,37e
HoopEff.bank 7,20 7,20eHunterD.pref. 1,95 1,95
IHCCaland 42,80 43,00
ING 7,07 7,07e
Inter/ViewEur. 6,60 6,60
Internat.Muell. 96,40 96,20
Kühne+Heitz 35,80 35,60
Kas-Associatie 63,60 63,60
KBB 103,90 104,00f
Kempen _Co 14,60 14,60
Kiene Holding 133,50 131,50
Kon. Sphinx Gust. 57,10 58,10
Kon.KNPßTc.pref. 7,57 7,57
KondorWessels 45,60 45,50
Koppelpoort 417.00 417,00
Krasnapolsky 144,00 142,00
Landré&Gl. 47,00 47,00
LClComput.Gr. 4,00 4,05
M.Enim 08-cert. 85,00 85,00
Macintosh 40,00 41,30
ManagementShare 1.30 1.30

Maxwell Petr. 202,50 203,00
Moeara Enim 1621,00 1625,00
Moolen Holding 42,20 41,70
MulderBoskoop 35,00 35,00
Multihouse 2,20 e 2,20e
Naeff 487,00 487,00
NAGRON 89,10 89,10
Nat. Inv. Bank 131,00 133,00
NBM-Amstelland 18,80 18,70
Ned.Part.Mij 50,90 51,20
Ned.Springst. 6552,00 6750,00
NEDAP 60,30 60,30
Nedcon Groep 38,90 38,70
Nedschroef Hold. 74,50 74,50
NewaysElectr. 12,00 11,80
Nijv.-TenCate 82,60 82,20
NKFHolding 214,80 215,00
Norit 18,90 18,80
Nutricia VB eert 91,20 91,60
OPGcert. 43,80 44,10
OrcoBank eert. 62,00 61,90e
Ordina Beheer 20,70 20,70
OTRA 289,00 b 290,00
P&C Groep 91,50 91,50
Philips Electr.d'9s 0,10
PieMedical 7,90 7,90
PirelliTyre 11,50 11,50f
Polynorm 177,00 177,00
Porc, Fles 24,00 24,00
Randstad 89,00 88,70
Reesink 119,00 120,00
Rood Testhouse 3,80 3,90
Rothmans Int. 4,30 4,32
RotoSmeetsßoer 40,80 40,50
Samas Groep 60,00 60,30
Sarakreek 6,70 7,00e
Schuitema 1885,00 1885,00
Schuttersveld 42,70 42,50
Simac Techniek 19,00 19,00
ShgroBeheer 86,80 86,50
Smit Intern, 42,00 42,00
SmitTrafo c. . 45,60 46,00
St.Bankiersc. 17,20 17,20
StadRotterdam c. 37,90 d 37,30
Telegraaf De 192,70 f 194,50
Textielgr.Twente 72,00 72,00
Tulip Computers 16,70 16,70
Tv. .Kabel Holding 218,00 217,00
Übbink 58,50 e 59,90
Union 26,10 26,50
Vereenigde Glas 556,00 556,00
Vilenzo 43,20 43,20
VolkerStevm 86,60 86,80f
Vredestein 13,90 13,80
Wegener 124,00b 124,50
Welna 48,40 48,40
Westlnv.F.wb 61,00 a 61,00a
WestlnvestF. 11,50 11,50
Weweler 32,30 32,30
Wolff, Handelmij 59,40 59,40
WoltersKluwer 485,00 485,00
Wyers 24,00 24,30

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind.F. 450,50 450,00
ABF 112,50 112,50
ABNAmroA.inF 83,10 83,40
ABNAmro Aand.F. 97,10 97,70
ABN Amro Amer.F. 71,80 72,10

ABNAmroEur.F. 86,70 87,10
ABN Amro Far E.F. 76,20 76,30
ABN AmroL.GrF. 182,80 182,80
ABNAmroNeth.F. 116,80 117,30
ABNAmro Obl.Grf. 200,00 200,00
ABNAmro rent.div 155,60 155,60
AegonAandelenf. 45,70 46,30
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFs 30,70 . 30,60
Alg.Fondsenbez, 252,10 252,00
AllianceFund 7,60 e
Alrenta 230,70 231,10
Amvabel 89,40 90,00
AsianCap.F.s 61,50 61,50
Asian Select. F. 104,80 105,00
AsianTigersF. 112,80 113,40
ASN Aandelen! 52,40 52,80
Austria Global 1223,00 1223,00
Austro Hung. F. 7,50 7,50
AXAAandlnt. 76,20 76,50
AXAE&LBelegg.l 94,60 95,10
AXAE&LBelegg.2 93,80 94,10
AXAE_LBelegg.3 117,80 117,80
AXAE&LBelegg.4 87,60. 87,90
AXA E&L Kap.Rente 118,70 118,90
AXAObl.Ned. 76,70 76,80
Bemco RentSel. 62,20 62,20
Bever Holding 4,70 4,80
Biogrondßelegg. 10,70 10,80
CapaCityßealty 1,33 1,34
CL Aandelenfonds 95,90 96,00
CLLiq.Groeifonds 102,50 102,50
CL Obl.Dividendf. 104,00 103,90
CLObl.Waardef. 122,10 122,10
Comm.Argeus F. 87,30 87,40
Comm.BenacusF. 89,80 90,00
Comm.CeaF. 91,70 91,80
CuMPreferentF. 106,00 106,00
Delta Ll.Dollarf, 52,40 53,30
Delta LloydECU 54,20 54,50
Delta Lloyd Inv. 39,10 39,00
Delta Lloyd Mix 72,80 73,50
Delta LloydRent 60,00 60,00
Donau Fonds 28,10 27,40
DP America Gr.F. 35,80 35,50
EGFlnvestm. 155,00 155,50
EMF Rentefonds 83,10 83,10
EMSGrowthFund 103,50 103,20
EMSlncomeFund 91,90 91,60
EMSOffsh.Fund 101,00 100,70
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-HoU.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envir.GrowthF. 41,50 41,50
Esmeralda part. 37,90 37,90
EurAss. Trust 8,30 8,30
EuroGrowthFund 60,00 61,00
Euro SpainFund 8,20
FarEastSelF. 77,80 77,80
GAFAm.Liq.F.ecu 1,54 1,55
GAFAm.Obl.F.ecu 1,79 1,81
GAFBfr.Liq,F.bfr 1057,40 1057,60
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,60
GAFDMObI.F.ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,11 2,13
GAFEng.Liqf.ecu 1,25 1,24
GAFEng.Oblf.ecu 1,33 1,33
GAFEur.Aandf.ecu 2,26 2,26
GAFEur.Oblf.ecu 2,21 2,21
GAFGl.Managf.ecu 2,53 2.55

GAFJap.Aandf.ecu 1,13 1,13
GAFJap.Liqf.ecu 1,64 1,64GAFJap.Oblf.ecu 1,75 1,76
GAFN-Am. 2.27 2.29
GAF 3.29 3.33
German City Est. 33,00 33,20
Gim Global 56,00 56,00
Groeigarant 1,37 1,37
Holl. Eur. Fund 59,50 59,50
Holl. Obl.Fonds 131,00 132,00
Holl. Pac. Fund 135,50 136,00
Holl. Sel.Fonds 98,90 99,40
Holland Fund 90,20 91,50
HoogeHuysHypf. 124,80 125,00
INBBnk Verre Oost. 46,10 46,50
INGBnkDutchF. 62,10 62,10
INGBnkGeldm.F. 61,20 61,21
INGBnkGIob.F. 52,70 53,00
INGBnkOblig.F. 33,10 33,10
INGBnkßentegr.F 129,30 129,30
INGBnkSpaard.F. 103,90 103,91
Interbonds 487,00 488,00
Intereffekt 500 27,50 27,40
Intereffekt wt 25,80 25,90
Intereffekt Yen Value 81,50 81,50
Investapart. 80,50 80,50
ISHimal.Funds 17,60 17,80
Jade Fonds 209,90 212,50
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7550,00 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5420,00 5400,00
Japan Fund 19,10 19,10
Korea Pac.Tr. $ 13,90 14,00
Latin Am.Eg.F, " 103,00 103,20
LeveragedCap 60,00 59,60
Liquirent 54,60 54,60
Mal.Capital F.s 16,00 16,00
MeesObl.Div.F. 115,30 115,10
Mexico IncomeF. 18,50 18,20
Mondibel 76,90 76,90
Nat.Res.Fund 75,50 76,80
NewAsia Fund 10,60 10,60
Nomura Warr. F. 0,20 0,19e
OAMFRentefonds 11,40 11,40
Obam, Belegg. 315,50 315,90
Ohra Aand.F. 64,60 64,90
Ohra Liq.Grf. 54,20 54,20
OhraObt.Df. 54,80 54,90
Ohra Obl.Grf 55,20 55,30
Ohra Onr.G.F. 58,70 58,90
Ohra Totaal F. 58,40 58,50
Orange Fund 27,90 28,00
Pac.Dimensions 31,00 31,00
Pac.Prop.Sec.F. 45,30f 45,40
Pierson Rente 128,60 128,40
Pitcher 45,40 45,80
Postb.Aandelenf. 57,20 57,40
Postb.Beleggf. 57,60 57,80
Postb.Obll 47,90 48,10
Postb.Verm.gr.f. 60,10 60,20
Rentalent Bel. 169,20 169,20
Rentotaal NV 38,60 38,60
RG Aand.Mixfund 59,90 60,10
RG America F. 137,00 137,40
RG Divirent F. 53,40 .4,00
RG EuropeF. 127,40 128,00
RGFlorenteF. 129,50 129,70
RG HollandsBezit 97,80 98,70
RG NettorenteF. 105.40 105,50

RG Obl'.Mixfund 61,20 61,30
RGPacificF. 141,30 142,50
RG Rente Mixfund 63,50 63,70
Robeco 113,10 113,30
Rodamco 50,70 50.60Rodamco Ret.Ned. 100,00 100,00
Rodin Prop.s 68,00 aRolinco 116,00 116,20
Rolinco cum.p 89,20 88,20
Rorento 82,40 83,00
Schrod.lnt.Pr.F 28,30 28,30
Sci/Tech $ 14,50 14,00
Suez Gr.Fund 50,50 50,40
SuezLiq.Grf. 201,00 201,10
TechnologyFund 16,30 16,30
TokvoPac.Hold. 237,00 239,00
Tolsteeg, Beleggmij 350,00 350,00
TransEur.Fund 91,00 91,60
Transpac.F. 355,00 357,50
Uni-Invest 19,20 19,20
Unico Inv.Fund 64,00 d 64,00
Unifonds DM 32,00 d 32,00
Vaste Waard.Ned 53,00 53,00
VastNed 104,50 104,50
VHS Onr. Mij 4,70 e 4,70eVIBNV 44,50 44.20
VSB Aand.F. 99,50 99,4(1
VSB Liq.Groeif. 100,00 100,00
VSB Mix Fund 60,90 61,40
VSB Obl.Groeif. 108,40 108,60
VSB Rente Fonds 100,70 100,80
WBO Intern. 68,70 68,80
Wereldhave NV 95,10 ■ 95,10
WorldProp.F, 69,70 69,70
ZOM Florida F. $ 32,80 32,80
Zonnespectrum 9,20 9,05
Parallelmarkt
IPNA3nrc 337,00 a
Melle,van nrc 105,00 105,00
Pan Pac. Winkel 3,90
Wall Street
alliedsignal 34 __ 34'/.
amer.brands 34Vt 33'/«
amer.tel.tel 53 51 VS
amococorp 61 !/i 61%
asarcoinc. 28% 28
Bethl. steel 17% 17%
boeing co 43 _ 45'/»
can.pacific 15 _ 15 VS
chevron 42 _ 42 VS
chiquita 13'/» 13 'A
chrysler 50 50'/«
citicorp 45 Vt 45 Vt
cons.edison 24'A 24 V.
digit.'equipm. 33VS 35'/»
dupont nemours . 55 55
eastman kodak 47% 49 VS
exxon corp 59Vt 60 VS
ford motor 28% 28 5.
gen. electric 48 _ 49 '/<
gen. motors 38Vt 39 3A
goodyear 35 _ 35 Vt
hewlett-pack, 98% 98 V.
int. bus.mach. 73 _ 72 %
int. tel.tel. 85 VS 85 VS
kim airlines 26 VS 26 'A

merckco. 36'/_ 37
mobiloil 83% 84'/«
omega financ. 25 24'/:
philips 31Vt 31 Vt
royaldutch 108"/. 109%
searsroebuck 50 Vt 50%
sfe-south.pac. 16 % 16VS
texaco mc. 61 Vt 61 VS
travelers 33 % 33 %
united techn. 58 VS 59 %
westinghouse 13 VS 13%
whitman corp 15 % 16 Vt

Advieskoersen
amerik.dollar 1,675 1,795
austr.dollar 1,24 1,36
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canad.dollar 1,210 1,330
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,50 113,50
engelse pond 2,60 2.85
finse mark (100) 35,25 37,75
franse frank (100) 31,05 33,80
grieksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
iersepond 2,55 2,80
ital.lire (10.000) 9,90 11,60
jap.yen (10.000) 172,50 178,50
noorse kroon (100) 24,20 26,70
oost.schül. (100) 15,62 16,12.
port.escudo (100) 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) 22,00 24,50
zwits.fr (100) 130,50 135,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,74375-1,74625
antill.gulden 0,9675-0,9975
austr.dollar 1,3090-1,3190
belg.frank(lOO) 5,4455-5,4505
canad.dollar 1,27675-1,27925
deensekroon (100) 28,665-28,715
duitsemark (100) 112,0750-112,1250
engelse pond 2,7365-2,7415
franse frank (100) 32,625-32,675
grieksedr.(lOO) 0,6780-0,7780
hongk.dollar(lOO) 22,4250-22,6750
iersepond 2,6840-2,6940
ital.lire (10.000) 10,945-10,995
jap.ven (10.000) 176,650-176,750
nwzeeldollar 1,0775-1,0875
noorse kroon (100) 25,575-25,625
oostenrsch. (100) 15,9190-15,9290
port. escudos (100) 1,0790-1,1190
spaanse pes. (100) 1,3440-1,3540
zweedse kr. (100) 23,565-23,615
zwits.frank (100) 133,215-133,265
e.e.u. 2,1340-2,1390

Indexen
CBS-koersindex 275,80 275,70
EOE-index 412,21 412,10

DowJones-index 3845,20 +18,84

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

KPN c jan 55,00 1097 1,80 1,90
KPN c 096 50,00 500 8,30 8,70
abnamrocjan 62,50 1397 1,70 1,90
abnamrocjan 65,00 810 0,90 1,00
aegn c jan 110,00 592 3,00 3,50
aegn p jan 105,00 410 1.10 1,20
ah cjan 50.00- 472 2,80 3,40
ah c jan 52,50 584 1,20 1,80
ah cjan 55,00 421 0,60 0,80
ah c apr 50,00 874 3,90 4,50
ah c apr 55,00 378 1,40 1,80
ah c 096 45,00 302 10,40 10,90
ah papr 50,00 1039 1,10 1,00
d/fl c nov 165,00 500 8.40 9,50b
d/E c nov 175,00 354 0,30 0,40
d/fl c dcc 175,00 814 1,30 1,50
els c jan 17,00 494 0,90 I,IQ
els c jan 18,00 1804 0,40 a 0,60
els c apr 18,00 434 0,80 1,10
els c 096 14,50 313 4,30 4,50
els c 096 17,00 658 2,90 3,00
els pjan 17,00 530 0,50 0,40
els p 096 17,00 416 1,70 1.60
coc c nov 410,00 784 3,80 3,40a
coc c nov 415,00 1958 1,40 o,Boa
coc c nov 420,00 466 0,30 0,20
coc c dcc 415,00 546 6,50 6,30
coc pnov 405,00 473 0,50 0,30
coc pnov 410,00 846 1,40 b I,lob
coc pdec 415,00 415 7,30 7,20
nut c nov 90,00 352 2,80 2,90
nut c nov 95,00 356 1,80 0,90
nut c feb 90,00 539 8,20 8,00
nut pnov 85,00 414 0,30 0,30
phil c nov 52,50 526 2,10 2,00
phil c nov 55,00 336 0,40 0,20
phil cdec 55,00 2034 - 1,30
phil c apr 55,00 782 4,00 3,80
phil capr 57,50 1044 2,70 2,80
phil pnov 55,00 668 0,90 a 1,00
phil pdec 52,50 450 - 0,80
phil pdec 55,00 1660 - 2,00
phil papr 52,50 1231 2,40 2,30
phil papr 55,00 684 3,30 b 3,50
tops c nov 750,00 326 5,30 2,40
tops cnov 760,00 326 2,10 0,80
unil c nov 200,00 389 1,00 0,40
wkl c nov 120,00 824 2,00 2,00
wkl cfeb 125,00 680 3,00 3,00
wkl pnov 120,00 410 0,50 a 0,40

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,310-21,910, vorige
21,220-21,820, bewerkt 23,510 laten, vo-
rige 23,420 laten.
Zilver onbewerkt 255-325, vorige
250-320, bewerkt 370 laten, vorige 360
laten.

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

economie
Klachtenlijn voor boze
vrachtwagenchauffeurs

P_j^°nze redactie economieI
RECHT - Vrachtwagen-
TkeUrs kunnen met klachten
_t loonbetaling en werk-itatidigheden sinds vanoch-P «recht bij een speciaal tele-
"toummer. Naar schatting'ijQuikt één op de drie onderne-
#ger_ in fet wegvervoer de
[ Alle chauffeurs te zamen°t zo per werkdag een mil-
f 1gulden door de neus ge-
*, d> veronderstelt de cao-
f*nandelaar van de Ver-
bond FNV, Ger Ros.

ijster van Sociale Zaken en/^gelegenheid Melkert stelde

vanochtend in Utrecht het num-
mer 06-0225022 in dienst als
Cao-Klachtenlijn voor het Weg-
transport. Het betekende tevens^
het startsein voor een campagne
van de Vervoersbond FNV om
malafide praktijken van werk-
gevers aan de kaak te stellen.

„Onderbetaling, onterechte te-
rugstelling naar lagere loonscha-
len en onbetaalde overuren zijn
in het wegtransport aan de orde
van de dag," aldus Ros. Volgens

zijn bond worden bedrijven er
door de harde concurrentie toe
verleid om voor steeds lagere
prijzen vracht aan te nemen.
„ledereen probeert onder de
prijzen van de concurrent te dui-
ken en de kosten worden op de
chauffeurs verhaald. Welwillen-
de ondernemers voelen zich ge-
dwongen het gedrag van de
malafide concurrent na te vol-
gen. Zo is het eind zoek en dreigt
uiteindelijk niemand te krijgen
wat hem of haar toekomt."

De neerwaartse spiraal gaat ten
koste van het hele wegtransport,
zo meent de Vervoersbond.
Steeds meer bedrijven gaan fail-
liet. In 1993 waren het er 137.
„De gemiddelde winstgevend-
heid in het binnenlandse vervoer
is gedaald tot een half procent en
het internationale vervoer zit
zelfs met 2 procent in de rode
cijfers."
De bond hoopt dat niet alleen
chauffeurs de klachtenlijn zullen
weten te vinden. Ook onderne-
mers kunnen erop terecht met
klachten als zij last ondervinden
van concurrentievervalsend ge-
drag van hun collega's. De Cao-
Klachtenlijn wordt betaald uit
een fonds van de bedrijfstak.

Miljoen Fransen worden
aandeelhouder Renault

Van onze correspondent

PARIJS - Ruim een miljoen Fran-
sen worden aandeelhouder van Re-
nault. Dat heeft de Franse minister
van Financiën, Edmond Alphande-
ry, gistermorgen bekend gemaakt.
Alphandery noemde de gedeeltelij-
ke privatisering van Renault 'een
groot succes.
De gedeeltelijkeprivatisering heeft
betrekking op een kleine 29 procent
van de aandelen van het bedrijf. De
Franse staat blijft vooralsnog met
51 procent van de aandelen de con-
trole houden. Volvo, dat enkele ja-
ren geleden een belang van 20 pro-
cent in Renault nam met het oog op
een inmiddels afgeketste fusie,
houdt ruim 11 procent van de aan-
delen.
De verkoop van 28,9 procent van de
aandelen levert de Franse staat een
meevaller van ruim 8 miljard franc
(2,7 miljard gulden) op. Vooral van
de zijde van grote institutionelebe-
leggers was de belangstelling voor
aandelen Renault overweldigend.
Het voor grote beleggers bestemde
kwantum was maar liefst vijftien
maal overtekend.

De belangstelling van het Franse
publiek viel, vergeleken met enkele
eerdere grote privatiseringsopera-
ties, enigszins tegen. Vorig jaar
meldden zich ruim 3 miljoen Fran-
sen voor aandelenvan debank BNP
en van het chemieconcern Rhone-
Poulenc.
Volgens een woordvoerder van Re-
nault is dat echter niet vreemd.
„Renault is een industriële onder-
neming. Voor het grote publiek is
dat een psychologische barrière.
Men koopt nu eenmaal makkelijker
aandelen in debanksector dan in de
industrie. Bovendien is het huidige
beursklimaat niet bepaald gunstig."
In tegenstelling tot het grote pu-
bliek heeft het personeel van Re-
nault blijkbaar het volste vertrou-
wen in de toekomst van Renault.
Maar liefst 75.000 werknemers,
ruim 60 procent van het personeel,
hebben besloten aandeelhouder te
worden.

Nederland krijgt
EU-subsidie

voor bijscholing
STRAATSBURG - Nederland
krijgt over een periode van zes jaar
de beschikking over 335 miljoen
gulden voor de financiering van
om- en bijscholingscursussen voor
werknemers. De Europese Commis-
sie ging gisteren akkoord met deze
toewijzing uit het Europees Sociaal
Fonds.
Tot nu toe kregen lidstaten alleen
Europees geld voor trainingspro-
gramma's voor werklozen. Op voor-
stel van commissaris Flynn werd bij
de herziening van de Europese
structuurfondsen echter de moge-
lijkheid geopend om ook geld be-
schikbaar te stellen aan werkenden
die door industriële veranderingen
dreigen hun baan te verliezen.
Het geld dat de Commissie voor de-
ze zaken heeft uitgetrokken is be-
doeld voor de acht meer welvarende
lidstaten van de Unie. Griekenland,
lerland en Portugal kunnen putten
uit een aparte pot.
Het Verenigd Koninkrijk weigert
als enige om mee te doen aan het
project. De Britten menen dat het
om een verkapte subsidie aan het
bedrijfsleven gaat, wat concurren-
tievervalsend kan werken.

Reesink
De korting op de premierege-
ling van de medewerkers van
het magazijn van Reesink
Technische Groothandel in
Zutphen is niet onrechtmatig.
De president van de rechtbank
in Zutphen heeft gisteren de
bezwaren van de FNV Dien-
stenbond tegen een nieuwe
premieregeling afgewezen. De
Dienstenbond FNV en Reesink
voeren al geruime tijd strijd
over de beloning van het maga-
zijnpersoneel.

BASF
Bij de Arnhemse vestiging van
het Duitse chemieconcern
BASF dreigen acties. De vak-
bondsleden in de onderneming
hebben in overgrote meerder-
heid besloten hun eis, dat de op
handen lijnde reorganisatie
niet tot gedwongen ontslagen
mag leiden, kracht bij te zetten.
De directie wil de personeelss-
terkte van de vestiging in Arn-
hem, waar onder meer latex
wordt geproduceerd, inkrim-
pen van 200 naar 140.

munt uit
PolyGram

Philips-dochter PolyGram
heeft een belang van 50 procent
genomen in Def Jam, de maat-
schappij waar bekende rap-
artiesten als LL Cool J, the
Beasty Boys en Public Enemy
onder contract staan. Met de
transactie, die met terugwer-
kende kracht vanaf 1 juni 1994
geldt, is een bedrag gemoeid
van 33 miljoen dollar (f 57,5
miljoen).

Bananen
De Europese Commissie is ak-
koord gegaan met een vergro-
ting van de bananenimport in
de Europese Unie met 53.400
ton. De extr^ import komt ten
goede aan vier eilanden in het
Caribisch Gebied (Martinique,
Guadeloupe, Saint Lucia en
Dominica), die in september
door de tropische storm 'Deb-
bie' werden getroffen.

Onderhoudsbeurt
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Assemblage
medewerkers m/v
voor de opstart van nieuwe produktie-lijnen bij NedCar
in Bonn. Het betreft een bijzonder proces In de auto-
industrie. Voor deze functie in 2-ploegendienst hebt u
een diploma op LBO-niveau. Daarnaast bent u 18 tot 35
jaar en kunt u goed samenwerken. Hebt u interesse.
Neem dan voor meer informatie contact op met
een van onderstaande vestigingen.
Brunssum, 045 - 27 38 38, Jeanette Vaessen

Lindeplein 15
Geleen, 046 -75 61 56. Nathalie Verlaan

Rijksweg Zuid la
Heerlen, 045-71 83 66, Mariëlle Urlings

Op de Nobel I
Kerkrade, 045 - 46 56 56, Simone Sporken

Grupellostraat 35
Maastricht, 043-21 70 17, Marja Talmon

Hoenderstraat 3
Roermond, 04750 - 3 36 49, Henny Wolters

Wilhelminaplein 10
Sittard, 046 -5 1 73 60,Antoinette ten Haaff

Rosmolenstraat 4

tempo-teamuitzendbureau

Machine-
bankwerker m/v

Voor een opdrachtgever in de omgeving Geleen zoeken wij
een machinebankwerker. U kunt zelfstandig vanaf tekening
werken en heeft ervaring met conventioneel draaien en
frezen. Tevens behoort laswerk tot de werkzaamheden.
Ervaring met CNC-gestuurde machines is een pre.

Informatie bij Karien Wolfs, tel. 046-52 96 96,
Heerlen, Akerstraat 26.

-_r randstad uitzendbureau

__ ___.

V J JAN OPREIJ BV
MARGRATEN

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

NATUURSTEEN-BEWERKER
Deze functie houdt in:_ het zagen en bewerken van natuursteenpro-

dukten;_ controle en klaarmaken van orders;_ interne opleiding tot vakman mogelijk.
Gelieve mondeling of schriftelijk te solliciteren
aan:

Directie Jan Opreij BV
Rijksweg 72
6269 AD Margraten
Tel. 04458-1541 o"

. - ■.rjgjj_±_s&- ■-■-.—___. _Mi ■___■_■■ '^MËB^ ■BHB||^^~^^^^^""""'>--' f___i

/jr iWI W ___________ _*_Ül_j Si■^ __^ _f ■■■■■ __£_.. ____________ .___£<.**C______ v __B) ■'<_V<^^3

_^______L __l;;■■ ■ ____£i^_______^_ >* ;;:%s^___ .P^U^^B
"^mmk HMBP^'- ____^iF^|Rfß___ 1 ________ ____&-■-

-_*-<^^ .WRws^ I
J_______________________________________________________É_BB_l _____WWI ;***»h ! H_

Manet, Renoir, Manoir...
,Een van deze Franse meesterwerken heeft u voor minder dan f50.000-

Voor nog geen 50 mille een Frans meesterwerk in

uw bezit. Het klinkt inderdaad ongelooflijk, maar

met de Safrane Manoir is het mogelijk.
De rijkdom van comfort.
Wat de uitrustingvan de Safrane Manoir betreft,

kunnen we gerust spreken van een kunststukje.
Het smaakvolle interieur, de ingetogen kleurstel-

lingen, de fraaie afwerkingvan het dashboard, de
kwaliteitsmaterialen. Alles draagt bij aan het rijke
gevoel een limousine te rijden. Velours bekleding,
centralearmsteunen voor en achter, elektrisch be-
dienbare zijruiten voor met snelschakelaar, cen-

trale portiervergrendeling metafstandsbediening,
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met regel-

1 -""^-"""""""""""""^-""""""""""^-"""""""""M*^,**^********************^*****!*^**^**********^»*^*^*,*******». / ''*■'" V '____/_$■ *".■■■

bare lendesteunen. Completer kan haast niet.

Aan veiligheid geen gebrek.

Uiteraard is de Salrane Manoir uitgerust met mo-

derne voorzieningen op het gebied van veiligheid.

Zo heeft hij verstevigingsbalken in alle portieren,

standaard stuurbekrachtiging, vergrendelbare

hoofdsteunen en automatische gordelspanners.

Prestaties van niveau.
Rijden in de Manoir is puur genieten. De s 0
pele krachtbron onder de motorkap (2-2 1'

2.1 dT-uitvoering) en de formida- /7\
bele wegligging, zelfs als derijom-

standigheden niet ideaal zijn, R____l_UM
zorgen voor uitstekend rijgedrag. ______Ü&E-^

De Safrane Manoir van Renault. Vanaf f 49.825,-.
Prijs inclusiefBTW en exclusiefkostenrijklaar maken. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.Renault adviseert ElfOliën. 8 jaarplaatwerkgarantie,

HIGHSCREEN MINITOWERS: ,^^_ ■____■ ___t ■ ____________ _________fc ___■_! __f ■4Mb geheugen, 420 Mb harddisk, 3,5" I I ___^^__.__T« ■^m_W
IMb Localßus SVGA kaart, ■ ___■___■ M k■% V ■______? m__F

inclusief toetsenbord, SVGA 14" kleuren- M M \\\\W-m\ ___i mWWk WW
486DX40, 340 Mb HD 1699.- J

__S_C_f HOR HOP, IN GALOP4Mb geheugen, 420 Mb harddisk, ■ B^|^F^__i _f ■ __I^|__^B f _■ _■ kWMM \\^*\\W W U
3,5" diskdrive, 1 Mb PCI SVGA kaart, kW kW ________________________________________^. ■______________#>
inclusief toetsenbord, SVGA 14" kleuren- m. ■■ Lmmm mmm h^^ ymm mm _^_m__ hm^ WM a^^ ITf _mPWH ______l l__T___rimk _wk m M___^^ __TV I __t^ imbr___i^kÉ______i__M _l_______UÉNIr'IV A fl L__r m__r__T ■____■ I^^ i_wf»>_T.i^ii IWTtffMWWCT lv*.Pentium 90, 8 Mb. .flpTI.. 3799.- 11 IJ^,UH Ifijni |_?_PMIfl^
I In^^^^r r^m _B_rl___ __Tlh^PV _____r

MULTIMEDIA KIT: L |T|T| 1 -——-_____—— *"j j
maakt van uw Highscreen PC een multi- m- -A W I W MINITOWER 486 DX2-6^ * J,<
media PC. Bestaat uit: CD-ROM drive, ~ll^-=____, t A __________ __ MU. _ml l ..« iih."'doublé speed MPC2 compatibel, 16 bits . L V __T ____T _^1 ~ MHz^ Mb geheugen, __2_)J5 ,^1 "

stereo geluidskaart, speakers 2x 25 |TTTT^-y-iTrfTTTrJ. . jjg) I ______^^"__fl ________■ dlsk' 35" diskdrive, IMb L° C ~.,,<Watt, gratis ingebouwd" , § " SVGA kaart, SVGA 14" kleurenm° n"
""Alléén bij aankoop von een H.s_S{reen pC f_________J__: e **. J_HsS*lffc H ' I ' .

HP Deskje» 500C: Kleuren inkjetprinter, É*3 I#JP 1 IjjËpjfl T'JlT'I

''■■"■':■ '■' '::'::":J^W^BBBPJT**";". ■ . H^iar^ _Hr _T » _■ _■' _ W r W \ ___________ ______ __________ _______^_____k ___t________r^_Fil

Pfü _■_!___ fe___'____7<l^__i __llli_iiiiii_______________i_____________ 1 1____r

ALKMAAR: Gedempte Nieuwesloot 73, tel: 072 ■20 12 09, AMERSFOORT: Kamp 27, tel: 033 "70 14 75, AMSTERDAM: Buikslotermeerplein 225, tel: 020 -637 43 12, Ceintuurbaan 133/135,
_ \lfl^^ _ftel: 020 " 6 71 69 92, Hoofddorpweg 26 (bij Hoofddorpplein), tel: 020 - 6 15 38 10, APELDOORN: Deventerstraat 9, tel: 055 " 78 74 83, ARNHEM: Steenstraat 51, tel: 085 " 45 51 84, _^^_m_?£ _\ _\

BREDA: Vlasiak 14, tel: 076 -21 45 77, DEN HAAG: Theresiastraat 129, tel: 070 -347 31 15, DORDRECHT: Voorstraat 258, tel: 078 -14 16 66, EDE: Grotestraat 99, tel: 08380 -1 58 59,
jm_WmmW^^mm\ ___^ II tlEINDHOVEN: Emmasingel 35, tel: 040 -43 26 00, ENSCHEDE: Deurningerstraat 3A, tel: 053 -30 91 74,GRONINGEN: Herestraat 95, tel: 050-14 09 99,HAARLEM: Ged. Oude Gracht 82, tel: 023 ■32 6017, m_^T W 1 W__\

HEERLEN: Stationstraat 18, tel:045 -71 88 73, HILVERSUM: Hilvertshof, Groest 86, tel: 035 -23 64 26, LEEUWARDEN: Voorstreek 18, tel: 058 "15 85 38, LEIDEN: Haarlemmerstraat 239, tel: 071 "12 21 64, 1 M IW(
NUMEGEN SUPERSTORE: Van der Brugghenstraat 2-8, tel: 080 "60 71 50, ROTTERDAM: Rodezand 17, tel: 010 -433 16 04, ROTTERDAM SUPERSTORE: Goudsesingel 264, tel: 010 - 2 331 331, r XmmW C \
TILBURG: Willem 11-straat 59, tel: 013 -44 58 97, UTRECHT: Nachtegaalstraat 49, tel: 030 -36 42 92,ZWOLLE: Diezerstraa» 107,tel: 038 - 221317. "?„.-.„_<_«<_ .handleidingenen diskettes apart verkrijgbaar) MICROCOMP ____»
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-e_len N~ De stationstunnel in>assag' flo^ een gezellige winkel-en * °Jden- Vooral aan weers-
!|) kraam tunnel dienen winkels
Nse <5

P]es te komen. De Neder-
ie _mhi. °orWegen zijn druk doen-
'°_r tp ,er ondernemers enthousiast
.t gk"JSen.

f steravond bij een in-
erbeteri °Ver de voorgenomen
[\- De Van de stationsomge-Kend tpg^meente maakte onlangs
*a-orei. denken aan de bouw van
«Hurp' sP°rtfaciliteiten, een po-u4llemafiU en de muziekschool.
S eil i zaken die publiek trek-Ssstat armee het imago van
kenter? doorbreken," zei de
s^'iJKe stedebouwkundige'

Heerlen en NS werken aan betere verlichting

Stationstunnel moet
winkelpassage worden

ton van Mastrigt. „Ondanks dat het
vanwege geluidsnormen niet een-
voudig is; willen we er ook wonin-
gen bouwen. Dat is goed voor de
sociale controle en de bewoners
kunnen uitkijken op een plek waar
altijd veel te doen is."
De gemeente Heerlen raadpleegde
alle betrokkenen al in een vroeg
stadium, nog voor de opdracht aan
een stedebouwkundig bureau de
deur uitgaat.
Volgens wethouder Jos Zuidgeest

moet eerst een principiële keuze ge-
maakt worden: „Moet je het (voet-
gangersverkeer over of onder het
het spoor door leiden?" Maar het is
volgens hem onhaalbaar om de
spoorlijn onder de grond te leggen.
„Dat kost zo enorm veel geld, daar1kan deze eeuw zeker geen sprake
meer van zijn."
Een aantal burgers vond het prima
dat de gemeente ingrijpende plan-'
nen ontwikkelt, maar vroeg of er

ook op korte termijn al iets gedaan
wordt. Zuidgeest noemde een stel
kleine maatregelen die snel effect
moeten sorteren. „Met de NS stre-
ven we naar betere verlichting in de
tunnel en we onderzoeken of achter
het station bewaakt parkeren kan
komen. Met busmaatschappij VSL
gaan we het hebben over de over-
kapping en het feit dat de wacht-
ruimte dicht is."
Volgens Zuidgeest moet de burger
merken dat de overheid iets aan de
troosteloosheid doet. Roltrappen
naar de tunnel zouden het rondhan-
gen van verslaafden, die veel reizi-
gers nu een onveilig gevoel geven,
kunnen bemoeilijken. „Maar één
roltrap kost al vier ton," zei Zuid-
geest: „Die investering kunnen we
straks misschien als onderdeel van
het grote plan doen."

'Groene criminelen'
moeilijk te pakken
DOOR GEERTJANCLAESSENS

SITTARD - Twee dode fazanten,
een sipkijkende stroper en zijn 'ge-
reedschap. Dat is de buit van een
ochtend jacht maken op illegale vo-
gelvangers in Sittard-Oost. Drie
agenten (in burger) gaan hier in het
vogeltrekseizoen ongeveer eens per
week het veld in om stropers en
vangplaatsen op te sporen.

En een taak die steeds moeilijker
wordt, omdat de 'groene criminelen'
gehaaider worden en zich moeilijk
laten pakken. Toch zijn vorig jaar
ruim zestig mensen gepakt voor het
illegaal vangen of bezitten van vo-
gels.
Deze ochtend is het in elk geval
raak. Jachtopzichters (die de politie
vrijwillig bijstaan) posten bij een
plek waar strikken zijn uitgezet.
Een man houdt zich hier verdacht
op, maar waant zich veilig als hij de
drie agenten ziet vertrekken. Even
later slaan de jachtopzieners echter
toe, net op het moment dat hij twee
fazanten uit de strikken wil halen.

Mer Miei Bruisten enthousiast, ter-
wijl hij door het natte gras stapt.
Af en toe stopt hij, om met een ver-
rekijker het jachtterrein af te speu-
ren. Hier en daar fluit hij het wijsje
van de lokvogel. „Ik kan aan het ge-
luid dat vogels maken horen of ze
opgesloten zitten." Aan kleine ver-
anderingenin het landschap kan hij
zien of er mogelijk stropers actief
zijn (geweest). Als er een rijtje bo-
men is gekapt of struiken netjes als
wal zijn neergezet. De struiken die-
nen als voedsel voor overvliegende
vogels. De stroper spant er een net
over en zetten er een lokvogel bij,
en de buit vliegt hem tegemoet.

Bruisten kent enkele tientallen
'vaste klanten', die steeds opnieuw
in de fout gaan. „Ikkan aan het 'ge-
reedschap' vaak al zien wie de stro-
per is," lacht hij. Daar staat tegen-
over dat de 'klanten' hem ook
kennen. „Ze bellen elkaar op als ze
me zien komen. Ze worden voor-
zichtiger." De bekendheid moest
Bruisten overigens bekopen met di-
verse bedreigingen.

Ruime daling van
sociale woningbouw

Felprotestprovinciebestuur bij kabinet

„Als het aan mij lag, trok ik iedere
dag het veld in," zegt initiatiefne-

Zie verder pagina 11

"Stropen fors
toegenomen

BRUNSSUM/MAASTRICHT - De
rijksrecherche gaat in opdracht van
van het Openbaar Ministerie onder-
zoeken of oud-wethouderToon Pie-
rik van Brunssum zich in 1992 aan
valsheid in geschrifte heeft schuldig
gemaakt. Oud-wegenbouwer Ton
Thissen uit Brunssum deed hierover
in september van dit jaaraangifte.

Onderzoek naar
ex-wethouder

aggever

i°V__?ICHT - Tot woede enNr * van het provinciebe-
V° .en?°gen er in Limburg
Sm" Jaar nog maar 971
ïorden m de sociale sector
t aPt n gebouwd of opge-
aeuiaiUat betekent een spec-

J?0o J* daüng - van ruim
K^-Ma i? °Pzichte van dit
M r

a 1995 loopt het aantal
NiiwSSubsidie te bouwen
t v, ln deze provincie

1 iets _! r no§ verder terug,
£en meer dan 600 in 1998.
ïd^ïr.i_ iS_een direct gevolg
l_ °P d. _Pe,nderijksbezuinigin-'s^1 ..U budgetten voor sociale>efe-.n de daa"P ëeba-. ,°nlanp Jke verdeelsleutel.Die
a_^Ton°! ,do°r staatssecretaris
,ïgePast Van Volkshuisvesting

N IS~*00rdvoerder Ray Si-__ ert_ Iisteren weten dat Gede-
s'l^els taten van Limburg in-
fer%erk_.* orgaan van de

_>e vl _erd hebben tegen het
ojofiteren e^deelsysteem. Daarvan
Vnf^Sens u ? Randstad-gemeenten
«C 1 vooret

T
mee

K
st"Wantdege-

dvérst. , ,Llmburg zijn inder-
k bekkend," aldus Simoen.

C .^ee^r111,016 voor dit Jaar
U al. w° óó miljoen gulden voor

.1 "5 blr. ngbouw beschikbaar,
CJ°e« va_ daar n°g maar 12-3C. l deze . °,Ver: De Jaren daarna
Cg naar I]kssubsidie voor Lim-
«7 te*u_j tv r̂wachting steeds ver-

uiteindelijk nog maarl.ef. 6nin1998. 8

__ W u"_ aiD°uw is een gevolg
C e^on 'dige Dat
I_. eid zi K6er dat de nationale
S Uit de steeds verder terug-__ ociale woningbouwsec-
Ceetlten ningbouwcorporaties,
.Ut6l dieT particuliere beleggers

C. Uisve<!t.aa ~ (financiering vanC.gr°ep_„ g Voor de lagere inkc--
W *2ij dl, ~ gaan overnemen.
C!1.. dl.Ze "losofie bespaart het
N/^ljoen aar overigens al hon-.

?^r^——-'U6l PQgina 11vSs^sl "oor\!S^esten

" De gratis appels von-
den in de Maastrichtse
winkelstraten gretig af-
trek.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

LANDGRAAF - De vader van een
jeugdige inbreker (17) heeft zijn
zoon gistermiddag overgedragen
aan de politie. De jongen werd ge-1
zocht voor een inbraak in een huis
aan het Kennedyplantsoen in Land-
graaf. De bewoners herkenden hem
toen hij het hazepad koos met zijn
buit: een videorecorder en een ste-
reotoren. Huiszoeking op het ouder-
lijk adres leverde niets op. Tegen
het einde van de middag meldde de
jongen zich onder begeleding van
zijn vader. Hij is aangehouden.

De rijksrecherche stelt nu een
'oriënterend feitenonderzoek' in,
om te kijken of de beschuldigingen
van Thissen waar kunnen zijn. Vol-
gens Thissen zou Pierik de valsheid
in geschrifte hebben begaan tijdens
een door de oud-wegenbouweraan-
gespannen kort geding tegerr de
voormalige Brunssumse wethouder
John van Dijk. Daarin kwam Van
Dijk met een voor Thissen ongun-
stige verklaring op de proppen die
ook door Pierik was ondertekend.
In de verklaring stond dat Van Dijk
tijdens de Brunsumse collegeverga-
deringen van 15 juli en 16 septem-
ber 1991 had gemeld dat huisaan-
nemer Thissen vanwege zijn proble-
men met de gemeente voorlopig
geen opdrachten meer kreeg. In juli
van dit jaar verklaarde Pierik in
een andere procedure echter dat hij
de vergadering van 16 september
1991 niet zelf heeft bijgewoond.
Valsheid in geschrifte dus, conclu-
deerde Thissen kort geleden. Onzin,
liet Pieriks advocaat R. Corten we-
ten. De rijksrecherche zal de be-
schuldiging nu onderzoeken.

Vader geeft
zoon aan

MAASTRICHT - De marktmeester
van Maastricht heeft gisteren zes
fruittelers verboden hun produkt
uit te delen tijdens de plaatselijke
weekmarkt. De telers uit Zuid-Lim-
burg zijn allen lid van de Neder-
landse Fruittelers Organisatie en
wilden op de markt denieuwe fruit-
oogst promoten.

Ze hadden al een beetje raar opge-

keken van de locatie die ze in de
vergunning kregen toegewezen. Zemochten staan bij de fontein op dehoek van Markt/Bosstraat. Maar
dat vonden ze geen probleem. Zekonden immers met hun aPPels demarkt oplopen

De marktmeester verbood dat ech-ter. Hij vreesdekennelijk boze reac-ties van de fruitverkopers op de

markt. „Een beetje kinderachtig
van die man," vindt Wim Meens uit
Spaubeek. „Ik denk dat hij bang
was dat we de marktmensen con-
currentie aan zouden doen door het
weggeven van één appel. We heb-
ben vervolgens ieder een krat El-<
star-appels genomen en zijn de
appels in de winkelstraten gaan uit-delen. Aanvankelijk reageerden de
mensen wat aarzelend, latervonden
ze het wel leuk dat we op deze ma-
nier ons produkt bekendheid willen
geven." Het merendeel van de nieu-
we oogst is dit jaar overigens 'ver-
hageld'. De kwaliteit ervan is daar-
om niet hoger danklasse 11.

Volgens een woordvoerder van de
gemeenteMaastricht is van een ver-
bod om op de markt appels uit te
delenabsoluut geen sprake geweest.
„Gewoon onzin. We hebben de
mensen zelfs aangeboden om tot
acht uur te wachten. Dan was erwellicht nog een plaats op de markt
vrijgekomen."

Marktmeesterverbiedt
uitdelen appels

H Winterjas
ln diverse kleurenH HU 69,95

K| normaal 189,50

12£_&"£)______ c vrijetijdskleding
Bongerd Heerlen

f. 9oede |
\
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MAASTRICHT - GroenLinks
maakt zich bezorgd over uitlatin-
gen van de pasbenoemde hoofdoffi-
cier van justitie in Maastricht,
H. Overbosch. Dat blijkt uit drie
schriftelijke vragen die Kamerlid
M. Rabbae van GroenLinks aan mi-
nister Sorgdrager van justitie heeft
gesteld.
De nieuwe hoofdofficier liet in een
interview weten het 'lastig te vin-
den om bestuurders aan te pakken
met wie hij heeft samengewerkt.

Rabbae wil nu van Sorgdrager ho-
ren of zij vindt dat de hoofdofficier
met zijn uitlatingen de geloofwaar-
digheid van het openbaar ministe-
rie in gevaar brengt, 'met name in
een ressort dat regelmatig is opge-
schrikt door corruptieschandelen'.

Ook vraagt Rabbae of de uitspraken
van Overbosch zo moeten worden

begrepen dat de nieuwe hoofdoffi-
cier geen prioriteit wenst te geven
aan de vervolging van corrupte be-stuurders in Limburg.

Twijfel aan hoofdofficier

Prijs voor Open
Universiteit
HEERLEN - De Open Universiteit
(OU) krijgt de Nationale Revalida-
tie Prijs uitgereikt vanwege het
actieve gehandicaptenbeleid van
de universiteit. De voorzitter van
het college van bestuur neemt de
prijs vandaag in ontvangst.
Volgens het Nationaal Revalidatie
Fonds houdt de OU bij alle facet-
ten van het onderwijs structureel
rekening met gehandicapte studen-
ten. De universiteit heeft veel
contact met gehandicaptenorgani-
saties. Voor studenten is het
mogelijk om aangepast lesmateri-
aal te krijgen.
De prijs bestaat uit een oorkonde
en een bedrag van 10.000 gulden.
De universiteit gaat daarvan 10 tot
15 modems (apperatuur om com-"
putergegevens per telefoon te
versturen)aanschaffen om de com-
municatie tussen met name aan
huis gebonden studenten en het
instituut te verbeteren.

Opgelicht bij
kopen drugs
MAASTRICHT - Een 23-jarige man
uit Echt, naar Maastricht gekomen
om drugs te kopen, is dinsdagmid-
dag door twee Belgen voor ruim
1500 gulden opgelicht. De politie
heeft het tweetal aangehouden.
De Belgen hadden de Midden-Lim-
burger aangeboden te bemiddelen
bij de aankoop van drugs. Een-
maal in het bezit van het geld
probeerde het tweetal te vluchten,
waarna de vechtpartij ontstond.
Toen de politie ingreep, sloeg een
man op de vlucht. De tweede ver-
dachte werd, nadat de politie het
verhaal van het slachtoffer had
gehoord, aangehouden. Even later
trof de politie op de Van Hasseltka-
de ook de ontvluchte man aan.
Een van de Belgen liep bij de
vechtpartij een hoofdwond op, die
in het ziekenhuis moest worden
gehecht. Het tweetal heeft een
volledige bekentenis afgelegd.

Vrachtwagen duwt
auto meters weg
BRUNSSUM - Door toedoen van
een niet oplettende vrachtwagen-
chauffeur is dinsdag de auto van
een 76-jarige inwoonster van
Brunssum zwaar beschadigd ge-
raakt. De 25-jarige beroepschauf-
feur uit Waalwijk wilde op de
kruising Horizonstraat-Pallashof in
Brunssum keren, maar merkte niet
dat de auto van de Brunssumse
achter hem stond. De vrouw trapte
op de rem en probeerde zo de
vrachtwagen tegen te houden,
maar die poging faalde jammerlijk.
De personenwagen werd zeven
meter achteruitgeschoven en raak-
te zwaar beschadigd. Het voertuig
moest met een takelwagen worden
weggesleept.

Wervers voor
Ecoteams gezocht
HEERLEN - Het Samenwerkings-
verband Milieuvoorlichting Limburg
is op zoek naar zogeheten Eco-
team-wervers. Ecoteams zijn groe-
pen mensen (collega's, buurtbewo-
ners, vrienden) die in teamverband
hun milieugedrag onder de loep
nemen en verbeteren. Het idee
komt oorspronkelijk uit Amerika.
Limburg telt inmiddels twintig
teams, Nederland meer dan 450.
Een Ecoteam-werver probeert via
voorlichtingsbijeenkomsten men-
sen te stimuleren tot deelname aan
het initiatief. Belangstellenden hoe-
ven geen uitgebreide milieukennis
te hebben, wel is het een voorwaar-
de dat zij ook zelf een Ecoteam
beginnen. Trainingsbijeenkomsten
worden op 26 en 27 november
gehouden. Meer informatie is ver-
krijgbaar bij Weike Medendorp, via
telefoonnummer 046-525992.

Haptonoomkrijgt
geen toestemming
SWEIKHUIZEN - De gemeente
Schinnën wil geen vrijstelling verie-
nen voor de vestiging van een
praktijk voor haptotherapie aan de
Sleyerweg in Sweikhuizen.
Hoewel het enige obstakel hier-
voor, namelijk het aanleggen van
voldoende parkeergelegenheid,
volgens de advocaat van betrokke-
ne R. Simons uit de weg is ge-
ruimd, blijft de gemeente bij haar
standpunt. Dat bleek deze week
tijdens de vergadering van de com-
missie bezwaar- en beroepsschrif-
ten. Raadsman H. Kerkhoffs ver-
baasde zich hierover. „De angel is
er immers uit. Mijn cliënt voldoet
aan de voorwaarde. Bovendien
behandelt hij patiënten op afspraak
zodat het ter plaatse nooit erg
druk kan worden," aldus de raads-
man. Hij wees de commissie er
ook op dat aan het einde van de
Sleyerweg een wandelroute begint
waarvoor ook volop wordt gepar-
keerd. De gemeente Schinnën
staat dit toe want ter plaatse geldt
geen parkeerverbod.

o/z
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t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons heeft betekend, delen
wij u mede dat heden na een moedig en waardig
gedragen lijden, van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
46 jaar, mijn lieve man, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Gerry Baudoin
echtgenoot van

Carina Ritzen
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: J.C.J. Baudoin-Ritzen
Désirée enRené
Pascal
Geraldine
Familie Baudoin
Familie Ritzen

15 november 1994
Pastoorskuilenweg 6, 6432 AC Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
zaterdag 19 november a.s. om 11.00 uur in de

Earochiekerk van de grote St. Jan te Hoens-
roek, gevolgd door de crematie in crematorium

Imstenrade te Heerle».
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van vrijdag 18
november a.s. om 19.00 uur in de kleine St. Jan
aan de markt te Hoensbroek.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze kaartvriend

Ger Baudoin
Zijn inzet en toewijding voor onze vereniging
zijn voor eenieder van ons een groot voorbeeld
geweest.

Kaartclub Ona

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze dierbare
voorzitter

Gerry Baudoin
Het bestuur en medewerkers
van buurtvereniging
Slak-Horst-Metten

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van onze dierbare voorzitter en
lid

Gerry Baudoin
De leden
van buurtvereniging
Slak-Horst-Metten

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede,
dat op 83-jarige leeftijd geheel onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader, opa, zwager, oom en neef

Hub Vossen
echtgenoot van

Fien Eijssen
Oirsbeek: M.H.J. Vossen-Eijssen
Oirsbeek: Ger en Ans Vossen-Debie
Oirsbeek: Wiel en José Vossen-Boymans

en zijnkleinkinderen
Familie Vossen
Familie Eijssen

15 november 1994
Provincialeweg Zuid 38, 6438 BE Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek op za-
terdag 19 november a.s. om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het
r.k. kerkhof aldaar.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
63 jaar, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Tiny Tenfelde
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Lenie en Frans Geijsen-Heuts
Raymond, Martijn

Hoensbroek: John Heuts
Hoensbroek: Monique Heuts

Rob Kostwinder
Familie Tenfelde

15 november 1994
Prinsenstraat 9, 6433 GG Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
zaterdag 19 november a.s. om 13.30 uur in de
parochiekerk van Christus Koning te Hoens-
broek-Zuid, gevolgd door de begrafenis op de
centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Haar ogen, oren en hart
waren dag en nacht,
jaar na jaar,
gerichtop 't gelukvan anderen.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u kennis, dat heden, op 76-jarige leeftijd, toch nog onver-
wacht is overleden onze zorgzame moeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

(Fien) Maria Josephina
Smeets

weduwe van

(Piet) Jan Peter Hodinius
Heerlen: E. Scheffer-Hodinius

B. Scheffer
Patrick en Sonja
Jennyen Mark

Heerlen: H. Hodinius
Landgraaf: F. Hodinius

M. Hodinius-Banasiak
Sven
Joyce
Familie Smeets
FamilieHodinius

16 november 1994
A Gen Giezen 22, 6418 BJ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op maandag 21 no-
vember a.s. om 11.00 uur in de St. Jozefkerk te Heerlerbaan, waarna
begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur, achter in de
kerk.
Avondmis zaterdag 19 november om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Fien- is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen. Gelegenheid tot afscheid
nemen aldaar, dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze advertentie als
zodanig te willen beschouwen.

Dankbetuiging

tDaar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedan-
ken voor de vele blijken van medeleven die wij mochten
ontvangen bij deziekte en het overlijden van mijn vrouw en
moeder

Gertie Demandt-Beckers
willen wij iedereen langs deze weg bedanken voor de mooie kerk-
dienst, de vele bloemstukken, maar vooral uw aanwezigheid, dit was
ons een grote steun en troost.

René Demandt en kinderen
en verdere familie

Stem, november 1994
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 19 november 1994
om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Stem.

De plechtige jaardienst voor mijn onvergetelijke echtgenoot
en vader

Mathijs Jozef van de Weijer
zal worden gehouden op zondag 20 november a.s. om 10.00
uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Klimmen.

Familie van de Weijer-Debets

t
Wij hebben de droeveplicht u mede te delen, dat kalm en vredig va»
ons is heengegaan

Juup Heijenrath
weduwnaar van

Lieza Ritt
Hij werd 88 jaar.
Voor zijn kerkelijke en wereldlijke verdiensten werd hij onderschei-
den met Pro Ecclesia et Póntifice en de zilveren medaille verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau.

In grote dankbaarheid gedenkenheö1.

Lei en Erica Heijenrath-Plüger
' Joop en Mariët

Thijs enKarin
Werner en Elly Heijenrath-Lennartï
José en Ger Hekkens-Heijenrath
Rob
Mia en Frans Smeets-Heijenrath
Ellis, Joost

Kerkrade, 16 november 1994
Corr.adres: Julianastraat 3, 6461 BK Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 19 novembe 1

1994 om 12.00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua
teBleijerheide.
Aansluitend volgt de crematie te Imstenrade.
Voor vervoer is gezorgd.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis op vrijdag a.s. ofl1

19.00 uur in voornoemdeparochiekerk.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren, voor de uitvaartdienst.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce
als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Een afscheid door de dood doet pijn, zeker als dat je
moeder is. De leegte die zij achterlaat kan door nie'
mand worden opgevuld.
Voor de vele blijken van uw persoonlijk medeleven
diewij van u mochten ontvangen tijdens deziekte, het
overlijden en de begrafenis van onze lieve en zorgza'
me moeder en schoonmoeder

Elise Sentis-Jessen
weduwevan

Frits Sentis
willen wij langs deze weg onze oprechte dank beto-
nen. De sfeervolle mis, de vele condoleances en
bloemstukken hebben ons diep ontroerd en zijn een
grote steun en troost voor ons.

Marlies Sentis
Joen Ankie Sentis-Janssen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 19 november om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Johannes de Doper te Nieuwstadt.

tSef van Cruchten,
58 jaar. Corr.adres:

Aldenhofstraat 10c,
6191 GT Beek. De uit-
vaartdienst vindt
plaats op zaterdag 19
november om 11.00
uur in de kerk van de
H. Callistus te Neer-
beek.

t
Jekon op jesterfbed nog lachen
Je verloor niet je humor ,
Je hebt gevochten voor
wat je dierbaar was.
Een strijd die je verloor.

Na een zeer moedig en waardig gedragen lijden,
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden
van ons heengegaan, mijn dierbare vrouw, onze
lieve moeder, schoonmoeder en allerliefste oma,
zus, schoonzus, tante en nicht

EÜy Ots-Eussen
echtgenote van

Peter Ots
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 64 jaar.

Heerlen: Peter Ots
Heerlen: Lilian en Garold Joosten-Ots
Heerlen: Monique en John

van deLeygraaf-Ots
Dennis, Berry

Heerlen: Ronald Ots
Familie Eussen
Familie Ots

6416 VP Heerlen, 15 november 1994
Da Costastraat 21
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 19 november om 10.00 uur
in de parochiekerk Verschijning van de Onbe-
vlekte Maagd te Heerlen-Molenberg, waarna
om 11.30 uur de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela te Heerlen, Grasbroekerweg
20. Gelegenheid tot rouwbezoek heden donder-
dag en vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Onze dank gaat uit naar het verplegend perso-
neel van afd. 7 van de verpleegkliniek te Heer-
len voor de liefdevolle verzorging.

t
Met diepe droefheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met haar mochten be-
leven, geven wij u kennis dat geheelonverwacht
uit ons midden werd weggenomen onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Elfriede Gertrud
Vallinga

weduwevan

Bernardus Vallinga
Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Oosterhout: Age Vallinga
Coba Vallinga-Beljon
Ben
Mare
Guido en Hennie

Kerkrade: Martin Vallinga
Familie Vallinga
Familie Vallinga

6462 KR Kerkrade, 15 november 1994
Maria Gorettistraat 46
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 19 november a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Maria Goretti te
Kerkrade-Nulland, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Schifferheide te Kerkrade-West.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene vrijdag 18 november om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheid ne-
men aldaar, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Nu is het dan zover. We hebben samen veel en
eerlijk over zijn dood gepraat. Zijn enige zorg
gold nog ons, die achter zouden blijven.
Heden overleed, gesterkt door de h. sacramen-
ten, op de leeftijd van 75 jaar, mijn lieve man,
dr pap, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Guillaume Pommé
echtgenootvan

Petronella Pelzer
Heerlen: P.M.C. Pommé-Pelzer

Spaubeek: Wim en Irene
Pommé-Rutten
Marcel

Voerendaal: Lili en Jo Sieben-Pommé
Judith,Brian

Heerlen: Harry Pommé en
Marianne Brouns
Fabiënne, Dimitri

Weustenrade: Riet en Jo
Piepers-Pommé
Ruud, Ron

Heerlen: May en Viviënne
Pommé-Móonen
Daphne, Simone

Klimmen: Jeanette en Marcel
Lenoire-Pommé
Familie Pommé
FamiliePelzer

15 november 1994,
Douvenrade 1, 6419 AA Heerlen.
De plechtige eucharistieviering, waarvoor wij u
beleefd uitnodigen, zal worden gehouden op za-
terdag 19 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Laurentius te Voerendaal
waarna aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene vrij-
dagavond om 18.30 uur in de kapel van Huize
Douvenrade te Heerlen.
Dr pap is opgebaard in een der rouwkamers
van de begrafenis- en crematievereniging Voe-
rendaal, Kerkplein 43 Voerendaal alwaar gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00-18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons mid<j,
mochten hebben, maar ook bedroefd om n
scheiden, delen wij u mede, dat na een ezaam leven in Gods vrede is overleden onze K
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgro
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Wilhelmina Haver
weduwe van

Lambertus Amory
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar, voorZ'
van het h. sacrament der zieken, na een lie>&
volle verzorging in het bejaardenverzorging51
huis 'Op den Toren' te Nuth.

Uit aller naam:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Haver
Familie Amory

Nuth, 16 november 1994 *Corr.adres: Sportparklaan 1, 6336 AA Hulsbe»*
De plechtige uitvaartdienst zal worden gen°üfden op maandag 21 november a.s. om 11.00 ü
in de parochiekerk van de H. Barbara te BrUIL
sum-Treebeek, waarna aansluitend de hegrS- 1

nis zal plaatsvinden op de r.k. begraafpl3
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare ove tl
dene zaterdag 19 november om 19.00 uur in
kapel van het bejaardenverzorgingstehuis
den Toren' te Nuth.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouv/K j
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsing
4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur-
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang/^
gelieven deze annonce als zodanig te willen °schouwen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar v<j>
het vele dat zij voor ons heeft betekend, del
wij u mede dat heden, na een kortstondige ziea\
te, van ons is heengegaan, op de leeftijd van
jaar onze lieve en zorgzame moeder, schoo
moeder, oma, tante en nicht

Annie Verhoeven
In dankbare herinnering

Sittard: Gerrie en Henk
van dePitte-Meesters

Hoensbroek: Marlie en Pierre
Ververgaert-Meesters

Middelburg: Ton Meesters
Hoensbroek: Ans en Loek

Habets-Meesters
en al haar kleinkinderen
Familie Verhoeven

Hoensbroek, 15 november 1994.
Corr.-adres: Sophiastraat 5,
6433 JD Hoensbroek.

,De crematieplechtigheid zal plaatshebben *_
vrijdag 18 november a.s. om 13.30 uur in de a
la van crematorium Imstenrade te Heerlen-

______*"
Bijeenkomst in het crematorium, alwaar ge
genheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkarrt e
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoen»
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks v
17.30-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang
gelieven deze annonce als zodanig te bescho
wen.

Vervolg familieberichten
zie pagina 12

+ Dankbaar voor alle mooie en fijne her-
inneringen die hij ons achterlaat, ge-
ven wij u kennis van het heengaan van
mijn lieve en zorgzame man, onze va-
der, schoonvader, opa, broer, schoon-

broer, oom en neef

Franz Lambert
Hugens
echtgenoot van

Geertruida Maria Bloemer
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Kerkrade: G.M. Hugens-Bloemer
Kerkrade: Frans Hugens

t Gerda Hugens-Starmans
Nancy

Heerlen: Mirjam Carlitz-Hugens
Jo Carlitz
Mare, Suzanne,Manon

Heerlen: InekeNouwen-Bloemer
Henk Nouwen
Mariëlle, Riek
Familie Hugens
Familie Bloemer

6467 ET Kerkrade, 16 november 1994
Maarstraat 73
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 19 november om 11.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Kerkrade-Terwinselen, gevolgd
door de begrafenis aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
gelegen aan de Schifferheiderstraat 7 te Kerk-
rade, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen
dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Dankbetuiging
t

Graag zouden wij iedereen persoonlijk willen
bedanken, die ook maar iets voor ons heeft be-
tekend bij het afscheid van

Harry Boymans
Dit is echter onmogelijk door de enorme be-
langstelling. De mooie h. mis en zang, de vele
hartverwarmende woorden, brieven, kaarten en
bloemen hebben ons erg goed gedaan en waren
een grote steun en troost voor ons en onze fami-
lie. Wij zullen ons dit altijd blijven herinneren.
Heel veel dank voor alles!

Moeder: M.G. Boymans-Clement,
Eygelshovenerweg Ba,
6374 XC Landgraaf

Zussen: Marleen en Gertha
Zwagers: Frits en Jos

Nichtjes en neefjes: Sandra, Mark en Robin
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 19 november a.s. om 18.00 uur
in de St. Josephkerk te Landgraaf-Waubach.

t
Telkens weer diezelfde vraag waarom.
Waarom moest jij steeds lijden?
Toch had je altijd goede moed.
Nog heel lang bleef je strijden.
Je leed is nu geleden.
Je hebt je strijd gestreden.
We zullen je erg missen.

Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor de
liefde en zorg waarmede hij ons heeft omringd,
delen wij u mede dat God tot Zich heeft geno-
men mijn lieve man, onze goede vader, schoon-
vader, opa, schoonzoon, broer, schoonbroer,
oom en neef

Hubert Leenders
echtgenoot van

Elly Hermans
Hij overleed in de leeftijd van 60 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Vaals: Elly Leenders-Hermans
Vaals: Ruud Leenders

Birgit Leenders, geb. Doemens
Denise
Kevin

Vaals: GuidoLeenders
Jacqueline Leenders-Bodelier
Gino
Familie Leenders
Familie Hermans

Vaals, 15 november 1994
Tyrellsestraat 23, 6291 AK Vaals
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 19 no-
vember a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk St.
Paulus te Vaals, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Op vrijdagavond zal er om 19.00 uur ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedra-
gen in de bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag na de
avondmis in de rouwkapel aan de Lindenstraat
te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven dezeannonce als zodanig te
beschouwen.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen bij de ziekte en het
heengaan van mijn inniggeliefde man, onze lie-
ve en zorgzame vader, schoonvaderen opa

Huub van den Oever
hebbenons getroffen. Al deze blijken van mede-
leven en de wetenschap dat hij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen.

Tonnyvan den Oever-Jaeqx
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 20 november a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Heerlen-Schandelen.
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In de middaguren moeten Georgios
C. (36), Kemal S. (34), Muzaffar G.
(29), Mohamed S. (28) en Kemal S.
(24) zich verantwoorden voor de
ontvoering van een prostituee op
woensdag 10 augustus. De vrouw
werd, slechts gekleed in slipje en
bh, aan haar haren weggesleurd uit
privéclub Sneeuwwitje in Linne.

Achtervolging

ROERMOND/STEIN/LINNE - De
rechtbank in Roermond buigt zich
dinsdagover twee spectaculaire gij-
zelingen. Het gaat om de geweldda-
dige ontvoeringen van twee Stein-
denaren en een prostituee in Linne.

ten van de woonwagenbewoners te
hebben gekocht. Maar toen ze kort
na de transactie de sloffen contro-
leerden, bleken ze te zijn gevuld
met houtblokjes.

DOOR FRANK SEUNTJENS

's Morgens zitten drie Duitsers in
het beklaagdenbankje. Ze worden
beschuldigd van gijzeling van twee
woonwagenbewoners uit Stem.
HeinzK. (41), Detlef E. (37) en Axel
S. (25) namen op vrijdag 19 augus-
tus het recht in eigen hand nadat ze
door het tweetal waren opgelicht.
De mannen uit Oberhausen dachten
voor 15.000 mark een partij sigaret-

De bekochte Duitsers zetten meteen
de achtervolging in en wisten de
Steindenaren in Roermond klem te
rijden. Dreigend met een stroom-
stok en een alarmpistool werden de
oplichters geboeid en gedwongen in'
de laadruimte van het bestelbusje
van de Duitsers te stappen.
Vervolgens reden de mannen terug
richting Duitsland met de bedoeling
de woonwagenbewoners over te
dragen aan de Duitse politie. Ge-
waarschuwd door getuigen van de

De mannen vielen 's avonds het
bordeel binnen omdat ze twaalf
mille tegoed zouden hebben van de
exploitant. Die was niet aanwezig,
waarop het kwartet de sexclub kort
en klein sloeg, de moeder van de ex-
ploitant mishandelde en een van de
bardames met bruut geweld mee-
nam. De prostituee werd een dag
lang vastgehouden in een woning in
Maastricht. Toen de mannen in de
gaten kregen dat de politie jacht op
hen maakte, lieten ze haar vrij. Uit
angst dook de vrouw daarna nog
ruim een week onder.

Van onze redactie economie
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sen -de V(
*s net aantal overtredingen van

&t_io. wet en de Jachtwet volgens
Uett Vijf keer zo ho°g-
vari„p erd. m Sittard zo erg dat de
waan_ S Zlch zo vrii als een V0_eltJeSiWe In het recreatiegebied de
°P2iowf-Wei sPanden ze hun netten
_en lg' vlak la"gs de wandelpa-
den Wandelaars of vissers die de
feKelrfamheden stoorden, werdenC""atlg bedreigd. Daarover
Utie «. zoveel klachten, dat de po-VsT^ moe.tingriJpen-
<le VQ_ei? maaktezich de kennis van
°°k o°elWereld0

°elWereld eigen en draagt die
.e wer aan collega's. Op zijn eer-

Wei ""«optochten' door de Sjwiens-
"öie 1, hii van wat hiJ aantrof.'
t_n A j11 spandenrustig enorme net-n*et b. ,aar v°gels in vlogen die ze
die P„° nden gebruiken, rukten ze
teveel nde koP af " Het was henhalenS^oeite om ze er levend uit te

Minister bezoekt werkgevers

Economie groeit
niet hard genoeg

" Minister Hans Wijers
(links) wordt op Maastricht-
Aachen Airport verwelkomd
door Liof-directeur Frans
Koelman.

Onderzoek naar
dood voetganger

MAASTRICHT -
Overleed de
76-jarige J. Kern-
per uit Hoens-
broek verleden
jaar aan de ver-
wondingen opge-
lopen bij een
verkeersongeval,
of waren de emo-
ties tengevolge
van het ongeluk
te veel voor zijn
toch al zwakke
hart?
Op initiatief van of-
ficier van justitie
mr.R. Beaumont

stemde de rechtbank
gisteren in met een
nader onderzoek
naar de omstandig-
heden waaronder de
bejaarde man is ge-
storven.
De strafzaak tegen
chauffeur Martin K.
(30) uit Heerlen, die
de man op 11 juli
1993 op de voetgan-
gersoversteekplaats
op de Randweg in
Hoensbroek had ge-
schept, werd daarom
voor onbepaalde tijd
aangehouden. K. gaf
gisteren alleen toe
dat hij onverzekerd
had gereden. Het on-

geluk was zijnsin-
ziens het gevolg van
een ongelukkige sa-
menloop van om-
standigheden. De
dood van de oude
man was ook voor
hem een volslagen
verrassing geweest.
Agenten van de
'Heerlense politie
hadden hem enkele
uren na de aanrij-
ding verteld dat het
slachtoffer het rede-
lijk maakte, slechts
wat kneuzingen en
breuken had opgelo-
pen en nog grapjes
gemaakt had. Die
agenten worden als-
nog gehoord en ook
het sectierapport zal
verder uitsluitsel
moeten geven over
de gevolgen van de
aanrijding.

- Na de fusie op 1
j^Uari 1995 tussen de busbe-
K_. n VSL en Zuidooster in
W is e reor_anisatie m
Dpi streekvervoer nog niet af-
-s^°Pen. Het is de bedoeling
v_] nieuwe bedrijf Hermes
ga J>end jaar ook nog samen-
de!: met de Brabantse buson-
t BBA in één grootbejbants/Limburgs/Gelders
bat__oe.ii* *n ne* streven van de over-

.r. . de organisatie Verenigd
1 .eekvervoer (VSN). Die wil dat op
Cb nar- 1996 de elf Nederlandse

' grot e?
i
r^ven zijn gefuseerd tot zes

t Van .1 Dedl-ijven met elk een omzet
jaar r_° tot 400 mi -oen gulden per
Vgj^ e schaalvergroting is volgens
spr j

n°dig om efficiënter om te
het h^en me* mensen en materieel,
getl °°id te bieden aan bedreigin-
aSll

,Van buitenaf (zoals openbare
esteding van vervoergebieden)

Voer
m net Nederlandse streekver-

lpol66l tot één geneelte smeden.
it. jfetlseen woordvoerstervan VSL
gee

_ erlen is er op dit moment nog
Voq".,toenadering met BBA gezocht.
ter pig hebt>en VSL en Zuidoos-
in t?S de handen vol aan de fusie
kriii!efmes- Dat nieuwe bedrijf
ïleer] hoofdkantoor in Weert.
toQr ,en blijft een regionaal bijkan-
sta*fh°uden met vijftien tot twintig^

Cties' Samen hebben VSL en
t.er „°os^er tweeduizend werkne-mer en jaarlijks zestig miljoen rei-

,e dochterbedrijf van Zuidooster,
_tre

s Taxi, begint onder de naam
vin axi in Eindhoven en omge-
tee_n y

1 Droef met een deeltaxi-sys-
v3n p eshonderdduizend inwoners
iw *.'ndhoven en omstreken kun-
Wor5ltten bestellen via een 06-lijn.
.e gt

de Proef een succes dan gaat
getlcireek-Taxi in de loop van vol-

laar ookrijden in Limburg.

Totale verbouwings-
uitverkoop
/^Alle schoenen met^\

f kortingen tot

60%
\(uitgezonderd de nieuwe collectie j

van Bunniet en Renata) Jr

CitifShoe
~ . , Kouvenderslraat 60rioensDroek rei. 045-212073

Stropen fors toegenomen Wijers benadrukte dat het Neder-
landse bedrijfsleven veel te weinig
aan research doet, vergeleken met
het buitenland. Zoiets kan door
Den Haag hooguit gestimuleerd
worden, het bedrijfsleven zal het
uiteindelijk zelf moeten doen, aldus
de minister.

leder initiatief van Den Haag om
wat te verbeteren, levert wel weer
een handvol nota's en commentaren
op, voor Wijers een teken dater veel
te veel 'instituties' zijn. De SER,
mits gereorganiseerd, is een van de
weinige instanties die wat hem be-
treft mogen blijven.

Sponsortocht
voor Kroatië

het iii ~ r staan fikse boetes op
dat iegaal vangen van vogels sinds
W°tnder de Milieuwet valt. Dat
stro^ ookweleens averechts. „Zon>r redeneert dat hij de boete
v°e_ terugverdienen' en dus meer
C Stn°et vangen om uit de kos-

tekomen," zegt Miei Bruisten.

_iet rl)u tegen de illegale vangst is_
_ii voorbaat verloren, maar

SW_ realiseert zich dat er altijd
fectf e/S ZUllen bliiven- °m dat ef-
eigp^. tegen te gaan, zou de politie
»W ]k iedere dag het veld in
O' vindt Bruisten. Maar die

de P°'itie zien niet P er_

°ld. ..n' roeger was er een apart
litie\r el van de Politie (de veldpo-
0p >°m deze tak van criminaliteitle sporen. Sinds die is opgehe-

BUGGENUM - Het gaat dan wel
beter met de economie, maar nog
lang niet goed genoeg. Daarover
waren minister Hans Wijers van
Economische Zaken en de leden van
de Limburgse Werkgeversvereni-
ging (LWV) het gisteren wel eens.
Maar de meningen verschilden over
de juiste aanpak. Terwijl werk-
gevers-voorzitter Versteegh be-
weerde dat Den Haag te weinig
doet om het bedrijfsleven te helpen,
vond Wijers dat de werkgevers te
weinig doen aan technologische sa-
menwerking en research.
„Een groei van drie procent in 1995- of zoals in Limburg vier pro-
cent - is niet voldoende om in de
sofa achterover te leunen," aldus
Wijers. „De economische groei zal
minstens vijf procent moeten zijn,
wil ik knellende economische pro-
blemen enigszins kunnen oplossen."
Hij sprak op de LWV-jaarvergade-
ring na afloop van een 'inspirerend'
werkbezoek aan diverse Zuid-Lim-
burgse bedrijven.

Het hart van de kersverse bewinds-
man was sneller gaan kloppen bij
een bezoek aan enkele enthousiaste
starters in een Hoensbroeks be-
drijfsverzamelgebouw. Ook de re-
search-samenwerking van bedrij-
ven als DSM, NedCar en Océ met
technologische instituten vond hij
bemoedigend. „In veel opzichten is
Limburg een voorbeeld voor derest
van Nederland."
Globalisering
De bewindsman somde een aantal
grote problemen op voor de Neder-
landse economie. Ten eerste de 'glo-
balisering': niet Europa of de VS,
maar Azië is steeds meer het mid-
delpuntvan dewereld. Ondertussen
heeft de Nederlandse regering de
handen vol aan het beheersen van
de staatsschuld en de werkloosheid.
Om meer mensen aan het werk te
krijgen juicht hij initiatieven toe
zoals het schrappen van de alge-
meen-verbindendverklaring van
cao's, het tijdelijk betalen van ex-
langdurig werklozen op bijstands-
niveau en het ter discussie stellen
van het onstslagrecht.

ROERMOND - De stichting
Mala Sirena, die hulp biedt
aan jeugdige oorlogslachtof-
fers in het voormalig Joegosla-
vië, gaat. met een prominen-
tenkaravaan door Limburg
om geld te werven voor een re-
validatiebus voor Kroatië. De
sponsortocht vindt plaats van
11 tot 17 december en loopt
van Mook tot Eijsden, over
een afstand van 161 kilometer.

LWV-voorzitter H. Versteegh wees
erop dat de betere vooruitzichten
helemaal aan het buitenland te
danken zijn, door de groei van de
internationale handel. „Het econo-
misch herstel wordt ons als het wa-
re in de schootgeworpen en is zeker
niet te danken aan doortastend be-
leid en ingrijpende structuurverbe-
teringen in eigen land."
Kritiek had de LWV-voorzitter op
de grote reeks banenplannen, werk-
ervaringsplaatsen, instroompools
en wat dies meer zij. „Dat zijn per
definitie kunstmatige banen, die
ophouden te bestaan zodra de fi-
nanciering van overheidswege op-
houdt. Werkloosheid los je niet op
door uitkeringen en werkplekken-
creatie waar geen vraag naar is,
maar door te investeren in de indu-
strie."

Schoot

De minister was voor het werkbe-
zoek per vliegtuig naar Limburg
gekomen. „Volkomen terecht," al-
dusVersteegh, „met de auto was het
nooit gelukt op tijd aanwezig te
zijn."

A 73
Zoals dat al jarengebruikelijk is bij.
Haags bezoek, werd ook minister
Wijers weer door de werkgevers
aangeklampt om toch vooral maar
te zorgen dat de A73 snel wordt
aangelegd. Versteegh: „De plannen
voor die weg zijn al dertig jaar oud
en nu gaan er weer stemmen op
voor nader onderzoek. Dat is on-
voorstelbaar en politiek onaccepta-
bel. De ontwikkeling van Midden-
Limburg stagneert door het ontbre-
ken van die A73."

Het initiatief komt van Peter Spij-
kers, directeur van het Boddaert-
centrum in Roermond. De revalida-
tiebus zal worden ingezet tussen
Dubrovnik en Zadar, een gebied dat
Spijkers kent. De bus wordt be-
mand door artsen en fysiotherapeu-
ten uit Kroatië, in samenwerking
met de mensenrechtenorganisatie
Medical Center for Human Rights
Split. In Kroatië verblijven momen-
teel zon 300.000 vluchtelingen.
Om debenodigde twee ton bijeen te
brengen, is de stichting Mala Sirena
opgericht. De naam is ontleend aan
'De kleine zeemeermin' van Ander-
sen, omdat de moraal van dit
sprookje de onpartijdige geest
weerspiegelt: hulp bieden aan kin-
deren, ongeacht ras, geloof en na-
tionaliteit. Voor de actie door Lim-
burg is een sponsorloopcomité
gevormd met gedeputeerde Con-
stant de Waal en de Roermondse
dierenartsRinus Rasenberg.
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(ADVERTENTIE)

Reserveer nü The Beatles Live At tne Bl^^^^| Kl
dubbel CD met 56 songs waarvan 30 niet eerder regulier versche- I ES
nen. Alleen dan ben je zeker van de GRATIS exclusieve I
een waar collectors item. Let op: aktie geldt alleen bij vanLeest. P_H_IH

ii^jjyanüßest Qg
Heerlen, Saroleastruat 56

(ADVERTENTIE)

Voor _ geen tierelantijnen. Geenkrullen, ruches en valse sier. Maar 'n eerlijkebank
Strak. Eenvoudig. Degelijk. Ziehier onze opzienbarendeoptie. Nu bijMontèl

Voor 'n ongelofelijk lageprijs, die vast en zeker opzien zalbaren.

Alooi 'VoorAIdar' _\ *T ___ "
21/2+2-zits 2995,-

NIEUW—~~i~rZ~~\ Ifu'isBankboekje van
"H«^il_l_» \ Montèl, boordevol met
__^^B___( _. __!_____- I^\|| J*| exclusieve en bet—lbare

_^iiliiiirlin> _- -. « t_ r_ 7 7 __r. _«.__?_ ___
lssSfiS^ De ztaw/. w» Nederland krijgt temt» __

_
w.

_n <__ Cramer _78 - Woonboulevard Heerlen - Td.045-75 42 08

Montèlvindt h in: Apeldoorn, Arnhem, Axel,Beverwijk, Diemen, Groningen, Heerenveen,Heerlen,
Leidicbendam, Oldenzad, Rotterdam, SonlEindhoven, Steenwijkmoer/Coevorden, Utrecht,

Zutphen en Zwolle.

Leeuwedeelnaar
stadsgewesten

pen gewoon weg uit de dorpen, en
moeten de grote steden ze vervol-
gens maar zien op te vangen. En die
hebben al problemen genoeg, dacht
ik zo. Dit kan toch nooit de bedoe-
ling zijn van een paars kabinet. In
één woord rampzalig."

wen woningen in de sociale sector
wordt overigens gereserveerd voor
'speciale doeleinden' zoals de huis-
vesting van binnenschippers, stu-
denten en woonwagenbewoners.
In een reactie noemt CDA-Statenlid
Jan Niesten, fractiespecialist op het
gebied van de ruimtelijke ordening,
de nieuwe verdeelsleutel voor de so-
ciale woningbouw-contingenten
'volstrekt onaanvaardbaar voor

Limburg. „Dit is nu al de zoveelste
keer dat deze provincie moet bloe-
den voor problemen in deRandstad.
Erger nog, de zwaksten in de Lim-
burgse samenlevingworden hier het
slachtoffer van. En vooral de men-
sen in de kleine plattelandsgemeen-
ten, want deze plaatsen kunnen de
komende jaren nauwelijks nog een
kant op. Op deze manier jaag jebe-
woners uit de lagere inkomensgroe-

Niesten kondigt dan ook aan dat
het CDA-Limburg op korte termijn
actie zal ondernemen in de richting
van Kamer en kabinet. Maar een
gunstige afloop daarvan staat vol-
gens het Limburgse Statenlid aller-
minst op voorhand vast. In elk ge-
val zullen eerst de Limburgse
Kamerleden van het eigen CDA ste-
vig aan de jas worden getrokken, zo
geeft de woordvoerder van de
grootste Statenfractie te verstaan.

[■- Vervolg van pagina 9

fASTRICHT - Van de 971 'socia-
Unih°nin^en die komend jaar in
l pOurg mogen worden gebouwd

een contingent bestaan-
Wo ?ana-en die met rijkssubsidie
!U. n gerenoveerd - komt het
'feohfVedeel in de stadsgewesten te"
KH.' ie verPnchtm_ vloeit voort

.al stedeuJk concentratiebeleid,
gel il6l ministerie dat heeft vast"
.t

in zi Jn zo_enoemde Vinex-
te telt vier stadsgewes-
E"Oostelijk Zuid-Limburg, Maas-
G '^t, de 'dubbelstad' Sittard-; leen en deregio Venlo-Tegelen.
L,
i n honderd volgend jaar te bou-

Verenigd Streekvervoer wil effciënter werken

Hermes moet ook
fuseren met BBA

" De arrestatie van de Duitse ontvoerders bij de grensovergang Maalbroek in Roermond op
19 augustus. Archieffoto: JAN-PAULKUIT

Van onze redactie economie

Bordeel

gijzeling, slaagde de Roermondse
politie erin het busje vlak voor de
grensovergang Maalbroek aan te
houden. Daar werden de Duitsers
op hun beurt in de boeien geslagen.

Twee spectaculaire
ontvoeringen voor

rechtbank Roermond

!*_■■■——__________________________i
limburg



GeneraleHeerma:ingrijpende
reorganisatie nodig

Boerenbonden
willen snel

mest-impasse
doorbreken

Vervolg van pagina 1

DEURNE - De hoofdbestu^Jvan de NCB (Noordbrabants
Christelijke Boerenbond) en
LTTB (Limburgse Land- e
Tuinbouw Bond) gaan nog o?
week rond de tafel met het d
gelijks bestuur van het Lan
bouwschap. Dat gebeurt in e
poging de. impasse te doorb.
ken die is ontstaan na het stJ
leggen maandag van de meS
verwerkingsfabriek Promest
Helmond.

Van onze verslaggever

vindt dat hier weinig van terecht is
gekomen. De apparaatskosten moe-
ten omlaag.

zijn ongenoegen en afkeuring uit
over het gebrek aan beleid bij het
WBL-bestuur om te komen tot een
financieel gezonde situatie. „Het
ontbreken van een saneringsbeleid
in de concept-aanvraag (Centraal
Fonds, red.) kan ik niet anders dan
bestempelen dan een belangrijke te-
kortkoming in uw verantwoorde-
lijkheid," schrijft Heerma. Hij wijst
het bestuur er op dat ze in de vorig
jaar gepresenteerde berekeningen
exploitatietekorten opvoert die zijn
gebaseerd op ongewijzigd beleid.
Dit terwijl de essentie van de sane-
ringsoperatie juist een te ontwikke-
len beleid is met als doel de tekor-
ten terug te dringen. Deze kritiek
duidt er op de staatssecretaris er
niet over peinst het gevraagde be-
drag te verstrekken.

GELEEN - Heerma is na bestude-
ring van het rapport en overleg met
het WBL-bestuur tot de conclusie
gekomen dat de corporatie wel de-
gelijk toekomstperspectieven heeft
en rond de eeuwwisseling een kos-
tendekkende exploitatie moet kun-
nen voeren. Maar dan zal een in-
grijpende reorganisatie moeten
plaatsvinden. Daarom heeft hij een
saneringsplan geëist. Een goede sa-
menwerking met de gemeenten met
WBL-woningbezit is daarbij als
dwingende voorwaarde gesteld. Als
het WBL-bestuur niet voldoet aan
deze opdracht, zal het ministerie de
corporatie onder curatele van een
extern bewindvoerder stellen.

Hem is verder duidelijk geworden
dat het proces van verzelfstandi-
ging en samenwerking in belangrij-
ke mate is gedomineerd door een
met WBL-middelen bekostigd
nieuw en erg duur kantoor in Ge-
leen. Het bevreemdt de bewinds-
man dat het vraagstuk over de
meest wenselijke organisatie-opzet
niet of nauwelijks aan de orde is ge-
weest tijdens de besprekingen voor
de fusie. Dit had wel voor de hand
gelegen gezien deverspreide ligging
van het woningbezit van WBL. Na
een bezinning in 1992 is de organi-
satie omgevormd tot een decentraal
apparaat, waardoor het centrale
kantoor nog geen jaar na de fusie
voor een aanzienlijk deel leeg is ko-
men te staan.

In zijn onderzoeksrapport spreekt
de staatssecretaris herhaaldelijk

Defensie heeft
bezwaar tegen
actie Kerkrade " Chef-staf Gordon R. Sullivan van het Amerikaanse leger (rechts) in gesprek met Global

Panel-hoofdorganisator-Dim Baars tijdens de welkomstborrel in het Maastrichtse stadhuis.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Als het overleg niets opleve 'zijn varkenshouders in Zij* .
Nederland bereid tot actie. V
bleek dinsdagavond in Deur
tijdens de na jaarsvergader!
van de NCB-kring Peelland.
Varkenshouders in de mestove
schotgebieden (Zuid-Nede'
land) maken zich ongerust
het grootschalig verwerken v
varkensdrijfmest tot droge k°
reis in gevaar is. Maandag vr°,
Promest uitstel van betaim*
aan. Volgens NCB en LTTB *°het bedrijf niet anders orn£c.
het Landbouwschap het uitK
ren van een subsidievan 15 °\ »
joengulden heeft vertraagd- W
schap is bovendien gekant teg
een mestcentrale waar boer
zich verplicht bij zouden m°
ten aansluiten.

In een apart hoofdstuk noemt Heer-
ma de overname van woningbezit in
Eygelshoven als een belangrijke
factor die heeft bijgedragen tot het
financiële verval van WBL. Het be-
stuur van fusiepartner Het Zuiden
had zijns inziens eerder moeten we-
ten dat aan deze overname risico's
kleefden, gezien de slechte staat
van de woningen. Een accountant
had daar Het Zuiden al voor ge-
waarschuwd.

Vooral varkenshouders in '
zuiden, met overtollige rfle 'zijn de dupe van de opstelU"
van het Landbouwschap- Z° .
der verwerking zijn zij v.&
duurder uit om hun mest (
distributie) kwijt te raken.

GlobalPanel kent
tamme warming up

hadden zich aangemeld, terwijl er
plaats was voor 250 mensen. We-
gens die onderbezetting werd de
conferentie verplaatst vanuit het
Mccc naar de raadszaal in het
Maastrichtse stadhuis waar gister-
avond, voor aanvang van een diner
in het gouvernement, een borrel
plaatsvond.

Ook wijst Heerma op een door het
eigen bestuur haalbaar geachte be-
sparing van 1 miljoen gulden per
jaar op het werkapparaat van de
corporatie.

Daartegenover constateert hij dat
mogelijke maatregelen ter verbete-
ring van de financiële positie niet
als zodanig worden onderkend, of
als ineffectief of onuitvoerbaar
worden afgewezen nog voor ze zijn
bestudeerd. Zo is nagelaten wo-
ningbezit te verkopen waarvan
vaststond dat het lucratief was. In-
middels is Heerma gebleken dat het
WBL-bestuur hiertoe nu meer mo-
gelijkheden ziet.

Het WBL-bestuur heeft volgens
Heerma sinds 1992 evenmin beleid
gevoerd om de continuïteit van de
corporatie te waarborgen. Hij wijst
op een aanzienlijk onderhoudspro-
gramma dat is ingezet zonder dat er
bedrijfseconomische afwegingen
zijn gemaakt.

het Amerikaanse leger. Tientallen
hoge Nederlandse officieren mag hij
vanmiddag in ieder geval rekenen
tot zijn gehoor.

Tenslotte ventileert voormalig
staatssecretaris Heerma zijn onge-
noegen over publieke uitlatingen
van het WBL-bestuur (Schepers)
over de gang van zaken rond de ge-
rezen problemente en de aanvraag
van het Centraal Fonds. De cijfers
die toen werden genoemd verschaf-
ten volgens Heerma een discutabel
beeld van de werkelijke situatie bij
WBL. De interne organisatie, het fi-
nanciële beleid en de steunaan-
vraag moeten hoe dan ook worden
aangepast.

Een derde kans die (nog) niet is be-
nut betreft het aanpassen van klim-
schema's van leningen, met als doel
een exploitatiewinst te behalen. Het

Tijdens de vergadering in DeU_
ne, waar 400 boeren aanwez*
waren, gingen stemmen °Pjf°ei.harde actie buiten de NCB
LTTB om. F. Meulemeesters va
de actiegroep Beter Mestbeie
kreeg grote bijval toen hij °j
riep op tot 'burgerlijke ong
hoorzaamheid'. Die zou volg
hem kunnen bestaan uit het ni .
afdragen van heffingen en
frustreren van regelingen zo
de verplichte mineralenboe
houding.Kledingzaak

overvallen

tegenargument van de corporatie-
leiding dat het gemeenten niet meer
meewerken aan herfinanciering
omdat het rijk geen 'contra-garan-
ties verleent gaat volgens Heerma
niet op. Immers, het rijk verleent
dergelijkegaranties sinds enkele ja-
ren niet meer.

Enkele andere gastsprekers van
conferenties zijn Dries van Agt,
EU-ambassadeur in Washington; de
Taiwanees Stan Shih, directeur en
oprichter van computer-multinatio-
nal Acer; kanselier Franz Vranitzky
van Oostenrijk; premier Luc van
den Brande van de Vlaamse deelre-
gering; Frans Sevenstern, presi-
dent-directeur van NedCar in Bom
en Louis Schweitzer, president van
Renault.

Voorhoeve wil de betrokken perso-
neelsleden er deze week op wijzen
dat hun actie tegen de geldende re-
gels ingaat. Wordt de actie niette-
min doorgezet, dan zal Defensie
daartegen optreden. Welke vorm
dat ingrijpen krijgt, wordt nog na-
der bezien.

De ondernemingsraad bij het Bu-
reau Dienstplichtzaken kondigde
de actie gisteren aan. Men wil op
die manier protesteren tegen de ge-
dwongen ontslagen bij het bureau
die onontkoombaar zijn nu met in-
gang van 1996 de opkomstplicht
vervalt.

DEN HAAG/KERKRADE - Minis-
ter Voorhoeve van Defensie heeft
ernstige bezwaren tegen de actie die
het Bureau Dienstplichtzaken in
Kerkrade wil voeren tegen gedwon-
gen ontslagen. Het bureau is van
plan elk verzoek tot uitstel van op-
komst voor de dienstplicht klakke-
loos goed te keuren. „Dit is niet te
tolereren," aldus een woordvoerder
van de minister vanmorgen. „Als
het personeel van het bureau het
plan doorzet zal tegen hen worden
opgetreden."

Aê
Voorzitter H. Verkampen van

tot
NCB-kring Peelland riep op 1..
kalmte en in ieder geval de "*komst van het overleg nl6*

tpri.Landbouwschap af te wacht
Woensdagmiddag komen a
zeventien kringvoorzitters .^het hoofdbestuur van de f>^ te.Moergestel bijeen om de stra
gie voor dat overleg te besp
ken. -

Een woordvoerder van de actie-
voerders heeft gisteren laten weten
dat de geplande acties gewoon
doorgaan..

Het vrijwillig door hen in gang ge-
zette fusieproces is destijds door
onder meer Schepers en Van Goe-
them verdedigd met het argument
dat samensmelting zogenoemde sy-
nergie-effecten zou opleveren. Eén
werkapparaat in plaats van twee of
drie was zon argument. Heerma

ST.-TRUIDEN - Drie gewapende
mannen hebben gistermorgen een
herenboetiek in St.-Truiden over-
vallen. De uitbaatster werd daarbij
bedreigd met een vuurwapen. De
overvallers, die handschoenen droe-
gen, gingen aan de haal met een
partij merkkleding met een waarde
van enkele tienduizenden guldens.

De meeste gasten uit Azië waren
daar nog niet bij. Die kwamen gis-
teravond laat of vanmorgen vroeg
pas aan. Niet alle uitgenodigde en
gewenste gasten uit dat werelddeel
heeft directeur Dim Baars van het
organiserend bureau voor deelname
aan Global Panel kunnen strikken.
Dat heeft volgens Baars te maken
met het feit dat begin deze week in
het Westjavaanse Bogor de zesde
ministersconferentie van de Asia-
Pacific Economie Cooperation
(APEC) plaatsvond. Verder is de
minister van Staat van Taiwan,
Shirley W.Y. Kuo, een paar weken
geleden door de organisatie 'beleefd
afgebeld. China heeft via haar am-
bassade in Den Haag druk uitgeoe-
fend op het Nederlandse ministerie
van Economische Zaken (tevens
Global Panel-sponsor) om Kuo's
komst te annuleren.

MAASTRICHT - In het Maastricht-
se congrescentrum Mccc gaat van-
daag de achtste editie van Global
Panel van start. Aan de conferentie
nemen tientallen kopstukken uit de
politiek en het bedrijfsleven uit met
name Azië, maar ook uit de VS en
Europa deel als gastsprekers. Onge-
veer 650 managers en directeuren
zullen de conferentie bijwonen. Tij-
dens het twee dagen durend congres
wordt onder meer gesproken over
de positie die het westen zal inne-
men tegenover oprukkende econo-
mische machten in Azië. Topmen-
sen uit de automobielindustrie
zullen van gedachten wisselen over
de toekomst van hun branche en de
chef-staf van het Amerikaanse leger
is in Maastricht om zijn verhaal te
vertellen over de reorganisatie van

De conferentie, die vandaag dus of-
ficieel begint, kende gisteren een
wat slappe officieuze start. Voor
een conferentie over infrastructuur
bleek verrassend weinig belangstel-
ling. Maar negentig deelnemers

Limburgs Dagblad

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

De grote belangstelling ondervonden na het
plotselinge overlijden en bij de crematievan on-
ze goede vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Hub Leufkens
was voor ons een grote troost.
Uw medeleven was en is voor ons een grote
steun. Hiervoor betuigen wij u onze oprechte
dank.

Riet, Hans enKarin, Guus en Joke
en kinderen Leufkens

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 20 november a.s. om 11.45 uur in
de parochiekerk O.L.Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Kunrade.

_-—____-—_———_—___-__________________■____

Dankbetuiging
Groot is de leegte die hij achterlaat
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Diepe ontroering, een volle kerk en vele condo-
leances. Een mooier afscheid van onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Zef Notermans
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Aan allen die op welke wijze dan ook met ons
hebben meegeleefd betuigen wij onze oprechte
dank.

Kinderen Notermans en
kleinkinderen

Landgraaf, november 1994
Kloosterstraat 53
De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 20 november om 11.15 uur in de
parochiekerk van St. Jozef te Waubach.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor alle blijken van medeleven, die wij moch-
ten ontvangen bij het overlijden van

John Bus
Karin Bus-Rochel
Joen Truus Bus-Gruisen
Karl en BertienRochel-Cox

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 20 november om 11.00 uur in de H. Hart
kerk te Overhoven-Sittard.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het plotseling overlijden van onze vriend en
oud-collega

Martin Lahey
43 jaar heeft hij zijn grote muzikale gave als
fluitist in dienst gesteldvan ons orkest.

Orkestleden, staf, bestuur en
directieLSO

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen bij het heengaan van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader en opa

Paul Scholtes
hebben ons getroffen. Al deze blijken van mede-
leven en de wetenschap dat hij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen. En een bijzondere dank hierbij aan de
Lucas Stichting.

Mevrouw G. Scholtes-Dahlen
Kinderen en kleinkind

Landgraaf, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 19 november a.s. om 18.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach,
Groenstraat.

Jaardienst
George, ooitkomen wij ermisschien wel overheen,
maar nu, nu voelen wij ons eenzaam en alleen.
Wij zullen voor altijd aan jou denken.
Wij hadden jou nog zoveel goeds te schenken.
Voor altijd blijf jij in onze gedachten,
dat zal ons verdriet een beetje verzachten.
Een jaar geleden ging alles toen zo gauw,
waarom moest dit gebeuren uitgerekend met jou.
De plechtige eerste jaardienstvoor

George Smeets
zal plaatsvinden op zaterdag 19 november om
18.00 uur in de kerk van de Heilige Jozef te
Waubach, Groenstraat.

Ria Smeets
Brigitte
Angelique en Marco

B__H

tJan van Poll, 58 jaar, Bolvennerweg 1, 6102
RN Slek-Echt. De plechtige uitvaartdienst zal

worden gehouden zaterdag 19 november om 10.00
uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Pey.

tWiel Baaten, 76 jaar, echtgenoot van Nelly
Wilms, Wilhelminalaan 34, 6051 BK Maas-

bracht. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden zaterdag 19 november om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Gertrudis te Maas-
bracht.

_____________________________________________
De Heer is mijn herder,

mij ontbreekt niets.
Ps. 23 vs. 1

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar
voor hetgeen hij voor ons heeft betekend, geven
wij u kennis van het overlijden van onze vader,
schoonvader en opa

Willem Cristiaan
de Boer
weduwnaar van

Roelfke Cornelia de Vries
op de leeftijd van 73 jaar

In dankbare herinnering
Geleen: H. de Boer

Berg a/d Maas: R. deBoer
Sittard: H. Zuidland-de Boer

E. Zuidland
Bianca
Christiaan
Familie de Vries

Sittard, 15 november 1994.
Korrespondentieadres:
Kompelstraat 10,
6163 LE Geleen.
De dienst van woord en gebed zal worden ge-
houden op vrijdag 18 november 1994 inerema-
torium Nedermaas Vouwershof 1 te Geleen om
15.30 uur.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 15.00
uur gelegenheid om schriftelijk uw deelneming
te betuigen in de wachtkamer van het cremato-
rium.
Vader ligt opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis aan de Heinseweg te Sit-
tard.
Bezoekuren dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.

Dankbetuiging
Voor uw blijk van belangstelling en medeleven
ondervonden na het heengaan van mijn zoon en
onze broer

Jean Reumkens
betuigenwij u onze hartelijke dank.

Mevr. T. Reumkens-Vrösch
Lau Reumkens
Hub Reumkens

November 1994
Overslagweg 17, 6412 EM Heerlen
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag
19 november a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk A. van Padua te Heerlen-Vrank.

__ ttïolMrilftl^ PÏCCOIOS in het
B] piwwUlw O Limburgs Dagblad zijn groot in
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Emmatereinlijkt op
getto's in Los Angeles

Vertraging sloop kan bouw nieuwe wijkfrustrerenAls de duisternis valt,, nemen junks en vandalen de
niacht over in de nog overeindstaande overblijfselen

van de voormalige staatsmijn'Emma. Mgt
betonscharen knippen onverlaten de afrastering "door. Daardoor is het met asbestdeeltjes bezaaide
Emmacomplex vrij toegankelijk. Omwonenden

worden de laatste tijd zelfs opgeschrikt door
taferelen die je eerder verwacht in documentaires

°ver Los Angeles. Volgens waarnemend burgemeester
Jan van 't Hooft van Brunssum rammen onverlaten

met zware motoren 's nachts doodleuk omheiningen
omver. Buurtbewoners durven 's avonds niet meer
naarbuiten, uit angst dat zij een steen naarhun

hoofd gegooidkrijgen.

DOOR JAN HENSELS

journaal kort

streeksgewijs

Van 't Hooft en Akkermans ver-
schillen op nog een ander punt
van mening. Volgens de waarne-
mer is het schrijven naar de
staatssecretaris in de eerste
plaats de deur uitgegaan vanwe-
ge de gevaarlijke situatie ter
plekke. Akkermans gooit het
veel meer op het belang van de
voortgang van het Emmaplan.

Het lijkt erop dat de wethouder
het asbestprobleem wat wil ba-
gatelliseren. Van 't Hooft zegt
namelijk dat de situatie in ver-
band met de veiligheid en de
volksgezondheid onhoudbaar is.
Hij bevestigt ook dat zowel ter-
rein als opstallen bezaaid liggen
met stukken asbest.

drukt dat betreden van.het com-
plex levensgevaarlijk is. „Kinde-
ren kunnen in kuilen of in een
schacht van twintig meter diep
vallen." Volgens hem valt het
met de aanwezigheid van asbest
wel mee.

Volgens een omwonende is het al
sinds 1991 niet pluis rond de
Emma. Onder meer de politieke
groepering Stadspartij Heerlen-
Noord kaartte de problemen al
eens aan. Sinds augustus neemt
de overlast van baldadige jeugd
weer toe. Schade aan auto's, da-
ken en ramen zijn de zichtbare
gevolgen van het gooien van ste-
nen. „Stenen," zegt een buurtbe-
woonster, „zeg maar rustig pla-
vuizen."

overweegt Van 't Hooft toch iets
extra's aan voorlichting in de
buurt te doen.

euv.ethouder Dieudonné
hermans van Brunssum bena-

Kuilen

- Een bewoner van
l Passartweg wijst op een, °Pje stenen in zijn tuin. Heb-
*n vandalen tijdens nachtelijkeen vanaf het dak van de Emma

i ar de huizen geworpen. Eenuur-vrouw heef* net de verzeke-
uitgelaten. Die kwam

de
6 . dijken naar het stukgegooi-

jjj*.aapkamerraam.- -is ook bij de gemeen-
esturen van Heerlen en

QsUnssum doorgedrongen dat er
Pen rond de Emma sprake is

tj
n ?^n levensbedreigende situa-

_t. eze^de gemeentebesturen
n eJJ met de handen in het haar
vvp fr^nsie door een centenk-. stie niet verder gaat met
van Waarnemer Van 't Hooft
~ Brunssum windt zich op:

Hetzelfde rijk
j^.. oris confronteert met strenge
lj|/leubepalingen en toch duide-
Viiiieen voorbeeldfunctie te ver-een heeft, laat het hier flinkJ-Weten.»
Ie if Verre omtrek is het gamme-
~ Kelet van een eens florerende
fam 2ichtbaar- Van de tientallen
Hg n is er vrijwel geen enkele
tyQ

er heel. Volgens een buurtbe-
tj:

er deinzen vandalen er zelfs
(j voor terug om op klaarlichte
bed van het sloop-
jj r.f in hun machines met ste-
llet te bekogelen. Het deel van
h Emmacomplex dat toebe-
sloort aan DSM, is inmiddels ge-
Va °Pt. Het wachten is op sloop
ger... resterende deel, dat ei-
__«_,. mis van de Dienst Domei-en van het rijk.

" De sloop van de gebou-
wen op het Emmaterrein
ligt voorlopig stil.

Foto: CHRISTA HALBESMA

van de Emma nog triomfantelijk
overeind staat, kan dat bodem-
onderzoek niet plaatsvinden.
Dat bodemonderzoek is essen-
tieel omdat er mogelijk veront-
reinigingen worden aangetrof-
fen. Als de kosten van de bodem-
sanering heel hoog zouden
uitvallen, kan dat ook de voort-
gang van het Emma-project in
gevaar brengen.

Opgegeven
Omdat de afrastering bij herha-
ling is vernield, hebben de ge-

In die tijd moet ook overal op het
Emmaterrein bodemonderzoek
verricht zijn. Zolang de schacht

Akkermans is bevreesd dat door
een patstelling bij het rijk het
plan vertraging zal oplopen of
zelfs helemaal aan een zijden
draadje komt te hangen. De ra-
den van Heerlen en Brunssum
hebben onlangs negen maanden
uitstel gegeven om de haalbaar-
heid van het plan nader te on-
derbouwen.

Op de grens van Hoensbroek en
de Brunssumse wijk Treebeek
moet binnen acht jaar een com-
pleet nieuwe wijk verrijzen. Het
Heerlens-Brunssumse plan dat
de verloedering in de buurt een
halt moet toeroepen, voorziet in
woningen, bedrijventerrein en
park.

Verrijzen

Volgens een woordvoerder van
de Dienst Domeinen is er inder-
daad wat vertraging door een
'budgetkwestie. Niettemin ver-
wacht hij dat de toren rond fe-
bruari/maart tegen de vlakte zal
liggen. „Wij zijn ook maar uit-
voerend orgaan," zegt de woord-
voerder. Bij het ministerie van
Defensie kon geen commentaar
worden verkregen. Waarnemer
Van 't Hooft gaat er vanuit dat
de gemeenten binnen enkele we-
ken van Defensie bericht krijgen
over de sloop.

centheadquarters'. Hoewel De-
fensie lange tijd gebruik maakte
van het voormalige mijngebouw,
is een deel nog eigendom van de
Dienst Domeinen, die onder de
verantwoordelijkheid van het
ministerie van Financiën valt.

Domeinen
De bouwvallig uitziende schacht
van de Emma draagt nog altijd
het opschrift 'Emma annex Af-

Een informatie-avond voor de
buurt over de nijpende situatie
ter plekke vinden de gemeente-
besturen vooralsnog evenmin
nodig. Van 't Hooft zegt wel dat
agenten en ambtenaren mensen
in de buurt gewaarschuwd heb-
ben. Als Defensie vandaag nog
niets van zich heeft laten horen,

meentebesturen een beetje de
moed opgegeven dat het gebied
kan worden afgesloten. Hoewel
het vervallen en gevaarlijke
complex vrij toegankelijk blijkt
voor onverlaten, zien de gemeen-
tebesturen niets in permanente
bewaking. Van 't Hooft: „We
hebben bij de politie eenvoudig
niet genoeg manschappen daar-
voor. Wel hebben we de politie
gevraagd om vaker een oogje in
het zeil te houden."

Jubilarissen

perpersoon

" In het CMW, Kloosterrader-
straat 20, is maandag van 14 tot'
16 uur spreekuur voor ex-mijn-
werkers.

kunnen aan dit Platform deelne-
men. Voor aanmelding: Ed HOO-;
genboom, 5452207, op werkda-
gen van 9 tot 17 uur.

Harmonie St.-Caecilia Schinveld
houdt zaterdag de familie-avond
in de Harmoniezaal, Broekstraat
44a. Zondag luistert het korps
om 10 uur de mis op in de Eli-
giuskerk. Na de mis vindt de in-
terne huldiging plaats van de
jubilarissen Jo Joosten, 60 jaar
muzikant, en Guus Hennen en
Karel Sturmans, 40 jaar muzi-
kant.

Fanfare Eendracht Nieuwenha-
gerheide viert zaterdag het Cae-
ciliafeest. Om 10.30 uur is er een
mis, waarna de muzikale rond-
gang plaatsvindt. Om 15 uur
worden in zaal De Brandpoort
de jubilarissen gehuldigd. Joof
Meens is 70 jaar lid, Jozef Schef-
fer 60 jaar,Piet Frings en Albert
Simons 50 jaaren de dames Baur
en Haan 25 jaar. Na dehuldiging
is er gelegenheid tot feliciteren,
's Avonds om 20 uur is iedereen
welkom op de feestavond.

zikant, J.Vrolings 50 jaar lid,
beschermheer J. Kengen, 40 jaar
lid, ere-bestuurslid H.Dormans,
40 jaar lid, H.Gerekens, 40 jaar
liden W, Schreurs, 25 jaarmuzi-
kant.

Bestuursmütaties
L.Wagelaar heeft afscheid geno-
men als voorzitter van de afde-
ling 't Eikske van de Zonne-
bloem. Hij wordt opgevolgd door
J.Erps.

Harmonie St.-Caecilia Nieuwen-
hagen viert het patroonsfeest
zondag in de Harmoniezaal. De
jubilarissen zijn Hub Crüts, 40
jaar muzikant en sinds 1983 di-
rigent van de harmonie, Hub
Simons, 40 jaar lid, Hub Coenen
en Ad Oosterbos 25 jaar lid. Na
de huldiging worden de heren
Essers, Homstra Van den Hoven
tot ere-bestuurslid benoemd.

# Kanarievereniging Zang en
Kleur Kerkrade houdt vrijdag
van 19 tot 22 uur, zaterdag van
14 tot 22 uur en zondag van 10
tot 17 uur een tentoonstelling in
zaal A genne Komm, Laura-
straat Eygelshoven.

" Harmonie St.-Aemiliaan
pieijerheide geeft zondag om 20
uur het Najaarsconcert in het
Wijngrachttheater. Na de pauze
treedt fanfare Kunst en Vriend-
schap uit Wittem op.

HEERLEN
.* 3 december exposeert de

W se kunstschilder Sjaak
line .VVaard in De Nor- ope~
derri n woensdag en don-

vanaf 20.30 uur, vrijdag
da_ aterda_ vanaf 16 uur en zon-.B vanaf 15 uur.

in tt en met 16 december staat:
een ~art> Voskuilenweg 137,
t^e Cu^sisten-expositie met als!
den 'landschaP- Openingstij-
Uur' °p Werkdagen van 9 tot 17
Ha envan 19 tot 22 uur.
18 « Petersen geeft op vrijdag
ü november van 13.30 tot 16
eH_.ee. §ratis workshop textieli"inklappen. Info: 5718072.

lied mstituut Burgerraads- j
on n' Tempsplein 2, kan men
en ,7erkdagen van 9 tot 12 uur
tot ]°g rdaS bovendien van 17
°Ver ,Uur terecht met vragen;
Bü.. . gewijzigde AlgemeneJ^tandswet.

-ie * amescomité van harmo-
hoiiH* St"Joseph Heerlerbaan
iim zaterdag van 10 tot 17 uur
keetTmarkt in café Dr Brouw-

I.Sh- l 11" en schildervereniging
vatl . n°udt zaterdag en zondag
eXn r tot 17 uur open dag metpositie op Schelsberg 33a.

2on_ Sporthal Kaldeborn wordt
tHat ?g vanaf 10 uur de club-
Kvr? 1 voor r_shonden van de
den 01°genclub Limburg gehou-

J^et Uniformenfonds Edel-
van T.en het St" Nicolaascomité
v ari j^eksenberg houden zondag
°ym Vot 15 uur een grote nob-_n;<_a m het gemeenschaps-s aan de Heigrindelweg.

sta_.e_^HßO"veremgmg Heerlen
van 1 _lnnenk°rt met een cursus

SSen- Info: B- Wellink,

KERKRADE
n. P mitiatief van Kiosk is on-Herlf ~ et Ouderenplatform

ren ,> %°ost °Pgericht. Oude-
ftolH. , Chevremont, Haanrade,«luckerveld en Erenstein,

" Kindercentrum Holz houdt
zondag van 14 tot 17 uur speel-
goedmarkt in het Gemeen-
schapshuis, Lambertistraat 11.'
Kinderen var* de basisschoolmo-
genzelf hun speelgoed verkopen.

HEERLEN
do. 17/11: operette: Muziektheater van
Bohemen met Die Czardasfurstin
vr. 18/11: cabaret: Marjolijn Touw met
Een boel touw (20.30 uur)
za. 19/11: cabaret: Diederik van Vleu^
ten en Arie van der Wulp met Ander-
mans eiland
zo. 20/11: muziek: Madeline Bell & The
swingmates
di. 22/11: dans: Black, Blanc, Beur met
Rapetipas

KERKRADE
za. 19/11: muziek: Juillard Quartet
zo. 20/11: muziek:St. Aemilliaan Bleij-
erheide

SITTARD
vr. 18/11: dans: Black, Blanc, Beur met
Ratipas
za. 19/11: show: The Chippendales met
Nothing gonna stop vs now (19 uur)
zo. 20/11: theater: Studio Hinderik met
Regen
di. 22/11: komedie: Paul Clark met
Potters joke
wo. 23/11: theater: Ines Contreras met
V su grupo flamenco

MAASTRICHT
do. 17/11: toneel: De tijd met De
sprookjes van Grimm
vr. 18/11: operette: Muziektheater van
Bohemen met Die Czardasfurstin
za. 19/11: muziek: Gruppo vocal Guba
met Sampling
di. 22/11: dans: Nederlands Dansthea-
ter 1

ROERMOND
vr. 18/11: muziek: Golden Earring met
Unpluggend Volume 2
za. 19/11: toneel: Jos Brink, Lucie de
Lange e.a. met Non-actief
ma. 21/11: opera: Kameropera War-
schau met Die zauberflote
di. 22/11: toneel: Erna Sassen en Wivi-
neke van Groningen
wo. 23/11: theater: Stef Bos met De
fanatasie

WEERT
vr. 18/11: muziek: Lils Mackintosch
za. 19/11: theater: Het Haarlems toneel
met De Spaanse hoer
di. 22/11: theater: Theatergroep De Zon
met In het oosten
wo. 23/11: muziek: Samba Salad

VENLO
vr. 18/11: dans: Het Nationale Ballet
za. 19/11: musical: Koninklijk Ballet
van Vlaanderen met Chess
zo. 20/11: muziek: Pianoduo Sfogato
ma, 21/11: toneel: Het vervolg met De
meid/Open huwelijk
di. 22/11: operette: Muziektheater de
Bohemen met Die czardasfurstin
wo. 23/11: toneel: John Lanting, Guido
Jonckerse.a. met Japonvan het balkon

Alle voorstellingen beginnenom 20 uur,
tenzij anders aangegeven. In Maastricht
beginnen de voorstellingen om 20.15
uur.

exposities
HEERLEN

Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van Paul Beckers. T/m 7/12.
CBS, Kloosterweg I. Expositie van
Gerti de Jong en Tiny Julicher. T/m
18/11, open ma t/m vr 9-16.30 uur.
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Terra Sigillata. T/m 5/3, open di t/m vr
10-17uur, za en zo 14-17 uur. De Thun,

De Thun 91. Atelier-expo. 19/11, 20/11,
10/12, 11/12, open 10-17 uur.

KERKRADE
Gemeentehuis. Archeologische exposi-
tie over 'tastbaar verleden. T/m 2/12,
open werkdagen 10-17 uur.

HOENSBROEK
Kasteel. Kostuums en foto's uit tv-
serie De legende van de Bokkerijders.
T/m 27/11, open dag. 10-17.30 uur. Fo-
togalerie 68. Foto's van Jan van Soest.
T/m 23/12.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 282.
Werk van Hans van Draanen en Johan
van Hoof. T/m 26/11. Open di t/m vr
van 9 tot 18 uur, za van 9 tot 17 uur.

VAESRADE
Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk
van Gré Tabbers en Hanvan Soest. T/m
4/12, open do t/m zo 14-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal. Kerkberg 2. Drie Facetten van
Ben Hoezen. T/m 20/11, open vr 17-20,
za en zo van 14-17 uur. Galerie Gaudi,

:Hereweg 83. Anton Heyboer met vier
vrouwen. Van 20/11 t/m 18/12. Open vr
van 16 tot 20 uur, za en zo van 13 tot 17
uur. Raadhuis, Raadhuisplein 1. Foto-
expositie Abedia 1994. T/m 1/12, open
.12 en 13/11 van 14-17 uur, 19 en 20/11
14-19uur.

BRUNSSUM
Gregorius-ziekenhuis. Aquarellen van
Trieneke Barendrecht. T/m 20/12.
Brikke-oave, Lindeplein sa. Schilde-
rijen van Elly Kruijssen. T/m 25/11,
open ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21
uur, zo 15-17 uur. Galerie Post & Sala-
mon, Wilhelminastraat 7-9. Expositie
Der Panther. Van 19/11 t/m 31/1, open
20 en 27/11 van 11-17 uur en op af-
spraak.

(ADVERTENTIE)

1Mlffl
SCHOENEN

van 15 t/m 19 november

20%
KORTING

(behalve op merkschoenen)

amsterdam "rotterdam " den haag
leiden " utrecht (w.e. la vie)

delft " hilversum " haarlem " naaldwijk
amersfoort " 's-gravenzande " maastricht

almere «eindhoven " schiedam
arnhem" den bosch " breda

info: 070-320.91.00

Kerkelijk zangkoor St.-Caecilia
Kerkrade-Centrum houdt zon-
dag het patroonfeest. Om 10 uur
wordt de mis opgeluisterd in de
Lambertuskerk. Daarna vindt in
lokaal Goebbels op de Markt de
interne huldiging plaats van Jo
Janssen, 60 jaar lid, Hein Loop,
60 jaarkerkzanger, Frans Frohn,
50 jaar lid en Jo Bemelmans, 25
jaarkerkzanger.

Ton Pagen van dr Schaesbergse
Vasteloavends Verein heeft de
presidentsstaf overgedragen aan
Jo der Heiden. Wim Baur gaat de
Raad van .Elf versterken. Jo
Driessen en Ruud Westerman sr.
werden voor hun verdiensten
voor de verenigingtot ere-lid be-
noemd.

Promotie

LANDGRAAF

" Galerie ZOMaar, Klooster-
straat 23 in Waubach bestaat
vijf jaar en houdt daarom deze
maand een expositievan beelden
van Renate Petit-Becker en José
Meessen-Smit.

HEERLEN - Felix VaessenuitKlimmen viert zijn zilve-
ren dienstjubileum bij het Limburgs Dagblad. In 1969
kwam Vaessen in dienst bij het LD als teletypist. Nu is
hij werkzaam in de zetterij als opmaker, teletypist en
bediener van de fotozetmachine.

# LD-jubüaris Felix Vaessen

Felix Vaessen zilveren LD'er

De zilveren jubilaris krijgt van de LD-directie morgen,
vrijdag, van 16.30 tot 18.30 uur een receptie aangeboden
in het bedrijfsrestaurant aan In de Cramer in Heerlen.

Ir.J. Jacobs uit Nuth promoveer-
de aan de Katholieke Universi-
teit Nijmegen tot doctor in de
biologie. De titel van zijn proef-
schift wasr'Regulation of Thiop-
hene Metabolism in Tagetes
Species.

In zaal Op de Trepkes in Huls-
berg viert de kon. fanfare St.-
Caecilia zaierdag om 20 uur het
patroonsfeest. Men begint met
de Bondshuldiging van de jubi-f
larissen. H.Hamers, 50 jaar mv-

" Drie kanarieverenigingen
houden dit weekeinde een vogel-
tentoonstelling in zaal Theunis-
sen, Koelmoer 8. De openingstij-
den zijn vrijdag van 20 tot 22
uur, zaterdag van 15 tot 20 uur
en zondag van 11 tot 17 uur.

" Kinderclub Ora verhuist naar
de zaterdagmiddag. Gevolg hier-
van is dat er nog enkele vrijwilli-
gers nodig zijn om te kunnen
starten. Aanmelden kan bij En-
gelina Sahner of Jack Zautsen,
5314340.

" Kanarievereniging Zang en
Kleur houdt zaterdag van 15 tot
22 uur en zondag van 10 tot 17
uur de jaarlijkse vogeltentoon-
stelling in Wijkcentrum Eikske.

VOERENDAAL
# In het gemeentehuis vindt tot
29 novembereen expositie plaats
van textiele werkvormen van
Dimphy Coumans- Nijsten en
Mia Corten-Webers.

" Kunstenaar Jan This expo-
seert volgende week in het ge-
meentehuis. Open op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uur en donder-

SIMPELVELD

# De WD houdt vandaag om
20.30 uur openbaar beraad op
Lindeplein 5.

" Verzamelaarsvereniging Fo-
rum houdt zondag van 10 tot 17
uur rommel- en snuffelmarkt in
dr Brikke-oave.

" De Rowans van Scouting St.-
Franciscus houden zaterdag van
10 tot 15 uur een rommel- en
snuffelmarkt in Klaver-Vier.

dag vaj^ 13.30 tot 17.30 uur.

HULSBERG

" In gemeenschapshuis De Lan-
ge Berg houdt Handwerkclub
Hulsberg zondag van 11 tot 16
uur en maandag van 13 tot 16
uur een tentoonstelling met ver-
koop.

Voor tafelhuur: Boon, 5259105.
# St.-Nicolaas doet zaterdag om
13 uur zijn intrede in Brunssum.
Informatie geeft de VVV,
-.256811.

" Wandelvereniging RWV start
zondag om 10 uur aan dr Beer-
kelder, Maastrichterstraat 15,
een oefenwandeling van drie
uur. ledereen mag mee.

BRUNSSUM

" D66 houdt vandaag om 20.30
uur openbaar beraad in zaal Ho-
fland in Treebeek.

Ströatje, Eygelshovenerweg 4,
houdt Postzegelvereniging Wau-
bach zaterdag vanaf 14 uur een
open bijeenkomst.

" In buurtsociëteit Eikske-Een
wordt komend weekeinde een
grote kunst-expositie gehouden.
Vrijdag om 20 uur verricht wet-
houder Gybels de opening. Za-
terdag en zondag kan men er van
11 tot 17 uur terecht.
HOENSBROEK

" In Ons Huis, St.-Josephstraat
21, wordt maandag van 14 tot 16
uur spreekuur burgerraadslie-
den gehouden."In gemeenschapshuis

in detheaters
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Heerlenaren nemen stroomstoring luchtig op

'Mam, wat is de stand?'
Vervolg van pagina 1

HEERLEN - De inwoners van de
Passart, De Wieër en Heerlerheide
namen de stroomstoring luchtig op.

Uit alle laden en kasten werden
kaarsen tevoorschijn getoverd.
Mensen die de onverwachteroman-
tiek te veel werd, verzamelden zich
op straat voor een praatje met de
buren of uit pure nieuwsgierigheid.

De Akerstraat-Noord liet een bizar

beeld zien. De Hoensbroekse kant
van de weg is nog fel verlicht, ter-
wijl het aan Brunssumse zijde aar-
dedonker is. Monteurs van de Nuts-
bedrijven werken met man en
macht om de storing te verhelpen,
maar dat is moeilijk omdat de pre-
cieze oorzaak niet duidelijk is.
In de omgeving van de Ganzeweide
ging even na negen uur gejuich op
toen de straatlantaarns ineens weer
een zwak schijnsel produceerden.
Tergend langzaam en één voor één
floepten de lantaarnpalen aan. Ook
de pikdonkere huizen baadden

ineens weer in het licht. Voor deze
mensen was er dus toch nog een
'staartje' voetbal.

Naarmate de tijd vorderde én dus
de wedstrijd Nederland-Tsjechië,
werd er door trouwe Oranje-sup-
porters in de Passart allengs meer
gevloekt. Een inwoner, die zijn
voetbalavondje wreed zag ver-
stoord, had een alternatief bedacht.

Via de telefoon liet hij zich op de
hoogte houden. „Mam, wat is de
stand? Nul-nul, goddank."

kwaad. Hij zei ook gisteren voor de
rechtbank in Maastricht dat hij
slechts twee onbekende Polen met
pech aan hun trekker had willen
helpen. De mannen hadden de op-
legger met wrakken zolang gestald,
meer niet. „En dan is het goed mo-
gelijk dat er op mijn terrein spullen
worden gedumpt zonder dat ik dat
in de gaten heb. Er ligt hier zoveel,"
aldus S.

Mr. Beaumont dacht er anders over.
Volgens hem is er al eerder vertrou-

Mercedessen en BMW's. Her en der
op het terrein van S. werden ook
nog spullen of onderdelen van die
auto's gevonden.
S. wist echter van de prins geen

Van onze verslaggever

HEERLEN/MAASTRICHT - Is het
slopersbedrijf van Heerlenaar Re-
nier S. (22) een schakel in een keten
van een in de Euregio opererende
autobende uit het voormalige Oost-
blok, zoals officier van justitie
mr.R. Beaumont denkt, of ziet de
politie alleen maar spoken? Advo-
caat R. Wagemans denkt het laat-
ste: „Bovendien zou mijn cliënt wel
gestoordzijn als hij praktisch onder
de neus van de politie in Heerlen-
Noord, die elke dag koffie komt
drinken, verboden dingen gaat
doen."

Op Beaumont ('pure demagogie')
maakte het weinig indruk. Hij eiste
tegen S. wegens opzetheling van ne-
gen door midden gezaagde, gestolen

Op het terrein van S. trof het Per-
manent Auto Team (PAT) van de
politie na een tip een trekker met
oplegger aan, geladen met de in
Brussel, Aken en Keulen gestolen

dure auto's twee jaar gevangenis-
straf, waarvan een half jaar voor-
waardelijk.

Twee jaar geëist
tegen autosloper

welijke informatie binnengel!■ $i
over het slopersbedrijf in het «L
van het doorsluizen van êeS

titwagens. Volgens de officier w
de dure auto's doorgezaagd ° k
als wrakken tekunnen uitvoer -fa
later op de plaats van besteU 1

weer eenvoudig in elkaar te t-
„De smoesjes die S. bedenkt.
onvoldoende en dat de politie _f
dag koffie komt drinken, ëe !j
ook niet," vond hij. .. mDe officier maakte van zl)n

ie p
geen moordkuil toen hij ook A
meente Heerlen een sneer veP* J
Volgens hem heeft de gemeen-e \
verdriet van politie en .ustltU£.slopersbedrijvenzodanig èeSl \édat er achter aarden wallen P
sen zijn ontstaan waar ong
'van alles kan gebeuren.
Uitspraak op 30.november.

Mediterrane zwam rukt
op tot in Heuvelland

Amateur-mycoloog uit Valkenburg doet bijzondere vondst Geknoei ontdekt na
routine-controle

MEERSSEN - De stafmedewerker,
die als VVD-er van 1990 tot 1994
zitting had in de Meerssense raads-
commissie ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting, weigerde gister-
avond elk commentaar. De Meers-
sense wethouder Wil Kusters (even-

zijn nu al sommige soorten boven
de grote rivieren gesignaleerd, die
daar vroeger zeker niet voorkwa-
men".

Visserij vreest
vangstbeperking

DEN HAAG - De Nederlandse vis-
serij is bang dat de visquota voor
volgend jaar drastisch worden ver-
minderd. Biologen hebben de Euro-
pese Commissie geadviseerd de
toegestane vangsthoeveelheden
voor een aantal belangrijke vissoor-
ten te beperken.
Volgende maand beslissen de Euro-
pese visserijministers over de quota
voor 1995. Zij baseren zich daarbij
onder meer op het advies van visse-
rijbiologen uit diverse EU-lidsta-

ten. De stand van een aantal vis-
soorten is zo laag dat de biologen
vangstbeperkingen hebben voorge-
steld. Zo menen ze dat de vangst
van tong, schol en makreel met 20
procent moet worden verminderd.
Voor kabeljauw en wijting stellen
ze een quotumverlagingvoor van 30
procent. Met name de stand van
schol en kabeljauw is zorgwekkend
laag, vinden de biologen.
De Nederlandse Vissersbond vreest
voor inkomensverliezen als de Eu-
ropese ministers de voorstellen
overnemen. De vissers zijn niet ge-
baat bij 'quota die jaarlijks sterk
fluctueren, meent de bond.

Kenmerken

Genootschap. Dat maakt de aan-
schaf van die dingen soms wat
goedkoper. We verzorgen ook oplei-
dingen voor jongeaanwas. Er is elk
jaar wel toeloop, maar daar blijft
meestal niet veel van hangen. Het is
echt doorbijten als je je in deze ma-
terie verdiept. Alleen al vanwege
het enorme assortiment. Er zijn in
Nederland maar liefst 3600 ver-
schillende soorten paddestoe-
len! "QL

MAASTRICHT - Amateur-myco-
loog Piet Kelderman (60) in Valken-
burg presenteert morgen in het
Natuurhistorisch Museum te Maas-
tricht het boek 'Parasolzwammen in
Zuid-Limburg'. De voormalige
huisschilder heeft ontdekt dat het
aantal soorten parasolzwammen op
de hellingen van het heuvelland in
de afgelopen decennia enorm is toe-
genomen.

In het boek worden ruim zestig pa-
rasolzwammen beschreven. Van
elke soort worden in een groot aan-
tal pagina-vullende tekeningen van
de hand van de auteur de uiterlijke
en microscopischekenmerken gege-
ven, evenals de vindplaatsen. Op-
vallend in deze zijn de soorten die
aangetroffen werden op de mijns-
teenstorten.

Het mycologenwereldje in Limburg
is klein, erg klein. Slechts vijftien
personen, allemaal amateurs, be-
studeren paddestoelen in deze pro-
vincie. Ze zitten verspreid tussen
Mook en Eijsden, zo laat Kelder-
man weten.

eens VVD) van ruimtelijke ord^|
en volkshuisvesting wilde g 1 #
evenmin op de zaak ingaan n ge.
onder derechter is. Ookburg^L. *ter Majoor onthield zich om d c
denvan commentaar. iÊK'
Het ministerie van Vrom °n „a 3'
het geknoei met de subsidie' (l
vraag voor de splitsing va
pand in Bunde tijdens een ro \(\
controle. Vrom-rechercheurs o g
zochten of de man valsheid J jj
schrifte heeft gepleegd bij W $>
dienen van zijn aanvraag- * j,t>
kader werd A. in een Maastr ~;
politiecel twee dagen intensie
hoord- weO&Ook twee gemeente-arno-e <e\
werden door de recherche ° flör
vraagd. Zij gaven een positie -f\deel op de aanvraag tot verbe p,
van het pand in Bunde. De o° £C\i
ingediende tekeningen zouden r J
ter ten onrechte zijn goedge*
B en W hebben op grond vaJjoof0of
ambtelijk advies de aanvraag
geleid naar Den Haag.

Beide ambtenaren werken e j_t'
gens niet meer bij de f>e $
Meerssen, maar hebben bij e (\
dere gemeente een hogere
kunnen krijgen. .ükheiGisteravond was geen duidenj
te krijgen over de vraag of .de stafmedewerker en/of de »
naren zal vervolgen.

Vervolg van pagina 1

GENT - Volgens Vanhamel begon
het hele verhaal met een vergissing
van de Algemene Spaar- enLijfren-
tekas. Die gaf zijn vrouw Marina
Krawinckel voor 11 miljoen frank
aan obligaties in plaats van de ge-
vraagde 110.000 frank aan aande-
len. Vanhamel zweeg in alle talen
en probeerde de obligaties te verzil-
veren.

Twee Nederlanders beloofden de
klus te zullen klaren en gaven hem
een voorschot van twee miljoen.
Dat bedrag, aangevuld met geld van
zijn moeder en een vriend, inves-
teerde Vanhamel in een amfeta-
mine-zaak, die na een tijdje over de
kop ging.

Toen de Nederlanders vaststelden
dat ze de obligaties niet konden
verzilveren en het voorschot van
twee miljoen frank terug eisten, zat

Vanhamel in de nesten. „De twee
Nederlanders probeerden me warm
te maken voor het ontvoeren van de
zoon van de Nederlandse zakenman
Melchior. Ik ging er niet op in, maar
ze bleven druk uitoefenen. Toen ze
me uitlegden wie die rijke Melchior
was, zag ik het wel zitten."

„Na de mislukte ontvoering belde
ik mijn Nederlandse schuldeiser
op," aldus Vanhamel. „Hij lachte
eens, en liet de naam De Clerck val-
len. Hij was het die mij een artikel
gaf, waarin stond dat JanDe Clerck
een van de rijkste Belgische zaken-
mensen was. Maar ik had geen ver-
trouwen meer in die Nederlanders
en besloot opnieuw het zonder hen
te doen." Uiteindelijk werd De
Clercks zoon Anthony ontvoerd.
„Een kind ontvoeren is tegen mijn
principes, maar de Nederlanders
bleven maar dreigen," aldus Van-
hamel.

Zoon van Melchior
was Vanhamels

beoogde slachtoffer
Het bijzondere van het boek is
vooral dat de vele soorten parasol-
zwammen voor het eerst goed be-
schreven worden. Wie parasol-
zwammen wil zoeken moet overi-
gens wachten tot volgend jaar. Op
dit moment zijn er vrijwel nergens
meer te vinden. De paddestoelen
groeien vanaf juli tot ongeveer ok-
tober. Zoeken is een, vinden twee
want de paddestoelen van de para-
solzwammen zijn meestal onooglijk
klein. Van enkele millimeters tot
hooguit tien centimeter.

„Dat is een probleem," verzucht hij.
„Het is vaak ook abstract hoor, wat
wij doen. We gaan natuurlijk ook
het veld in, maar vaak zitten we in
de microscoop te turen om te deter-
mineren. Dat is een drempel voor
velen. Bovendien is de aanschaf vanzon ding erg duur. Ook de vaklite-
ratuur is haast niet te betalen. Ge-
lukkig zitten we nu met onze pad-
destoelenstudiegroep onder de
paraplu van het Natuurhistorisch

In zijn boek beschrijft hij zijn stu-
die naar de vele tientallen soorten
parasolzwammen in Zuid-Limburg.
Soorten, die overigens alleen in de-
ze provincie voorkomen. „Klimato-
logisch liggen we gunstig. We heb-
ben hier hogere temperaturen dan
elders, vooral op de zuidhellingen.
Van de andere kant heb ik ontdekt
dat het aantal soorten gigantisch
stijgt als gevolg van hogere tempe-
raturen. Dat wijst duidelijk op ver-
slechtering van het milieu. Er ko-
men in Zuid-Limburg zelfs al
mediterrane soorten voor, terwijl
dat eigenlijk niet zo zou moeten
zijn. Ook moeten we de grens van
de parasolzwammen steeds meer
naar het noorden verschuiven. Er
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Van onze verslaggever

I. u ~ e e*s van de _emeente
uth dat over vier jaar het voor-?a _g klooster Op de Bies in
timmert moet worden ge-

dopt, is van tafel. De gemeente
St de laatste hand aan een
vereenkomst met eigenaar Jo
odiger waarin Wordt vastge-, SQ dat een commissie in de toe-
°n_t moet oordelen of sprake isan verpaupering van het ge-

"°uw. Is dit niet het geval, dan
wordt niet gesloopt.

LANDGRAAF - Eén onderwerp
werd gistermiddag angstvallig ver-
meden tijdens het werkbezoek van
commissaris Van Voorst tot Voorst
aan Landgraaf: Strijthagen. Niet
dat de gouverneur er niet over wil-
de praten, maar de gemeenteraad
had in al haar wijsheid besloten dat
er al voldoende is gezegd over dit
heikele thema, dat dinsdag werd
behandeld door de Raad van State.

raad echter nog maar gedoogd
tot 1 december 1994. Het college
moet dus de komende maand een
nieuwvoorstel aan deraad voor-
leggen. Met de nieuwe overeen-
komst is het gevaar dat de asiel-
zoekers op korte termijn moeten
vertrekken, geweken. Sloop in
1998 was voor Nuth een van dè
belangrijkste voorwaarden om
met de komst van het asielzoe-

kerscentrum in te stemmen. Ró-
diger verzette zich tegen sloop.
„Er is nog geen overeenkomst
met Rödiger gesloten," zegt ge-
meentesecretaris R. Vaessen.
„Door een commissie in het le-
ven teroepen diena vier jaarelk
jaarbekijkt of verpaupering van
het gebouw al of niet plaats-
vindt, wil de gemeente voorko-
men dat dit inderdaad gebeurt."

De commissie die een oordeel
moet vellen over de verpaupe-
ring van het gebouw, bestaat uit
drie personen. Een vertegen-
woordiger van de gemeente
Nuth, handelsonderneming Rö-
diger en een onafhankelijke per-
soon bemannen deze commissie.

Op de Bies zijn momenteelwn driehonderd asielzoekers
füQ isvest- Die zouden daar tot

S9B moeten blijven. De huidige
tuatie wordt door de gemeente-

met de raad voor over het groten-
deels Duitse plan voor een water-
bekken plus dam in het Wormdal.
Hij wees op de noodzakelijke mede-
werking van de provincie aan een
deelthemavan dit project: de moge-
lijkheid voor herbebossing. Land-
graaf werkt dit al uit en wil in 1996
het oudestort in Übach over Worms
van bos voorzien.
Onderhandelingen van Landgraaf
met de Duitse plannenmakers wil
de provincie echter hooguit sturen.
„Wij willen de gemeente geen werk
uit handen nemen. Voorlopig is me
duidelijk dat Landgraaf en de bu-
ren het prima redden."
Over een ding hoeft Landgraaf zich
geen zorgen meer te maken, maakte
de gouverneur duidelijk. De ge-
meente kan, in tegenstelling tot eer-
dere berekeningen, voldoende hui-
zen bouwen.

Van Voorst heeft wel een eigen visie
op de toekomst van het gebied
Strijthagen, dat hij gistermorgen
met burgemeester Bert Janssen als
reisleider bezocht. „Het is eenrede-
lijk groengebied, met opvallend
veel écht groen, dat fungeert als
'long' tussen twee stedelijke gebie-
den: Kerkrade en Landgraaf. Het is
in die zin van een anderkaliber dan
de Brunssummerheide. Strijthagen
leent zich wel voor intensievere re-
creatie, maar dat plaatje kun je op
allerlei manieren invullen."

Muzikant in hart en nieren

Stadspartij bepleit
permanent ordebevel

Gedoogzone Heerlen zou dan overbodig worden

Ook van het landelijke Rimburg
was de commissaris zeer gechar-
meerd. CDAer Dré Boumans lichtte
Van Voorst tijdens de bijeenkomst

BRUNSSUM - Een 24-jarige auto-
mobilist moest dinsdag flink slik-
ken toen hij bij zijn in de Vondel-
straat in Brunssum geparkeerde
voertuig terugkeerde. Waar eerst
vier wielen met velgen ter waarde
van 1.800 gulden zaten, gaapte
ineens een grote leegte. De auto
stond op enkele stenen blokken, die
de dieven hadden geplaatst.

Autowielen
gestolen

Gewond

pp - Een permanent
en een

ila^jnrtingsproject voor ver-
lez straatprostituées. Met
L e Maatregelen is een ge-gzone overbodig.Dat u
k 0o °etoogt deStadspartij Heerlen-
X e t ln een brief aan alle groepen
Jetjj §en een gedoogzone zijn. De
5eSe. ente Heerlen heeft zes plaatsen

6c
I
teerd die in aanmerking ko-

Sedoogplek voor straat-
lat g utie- De Stadspartij merkt op
t_tsa

n enkele lokatie aan alle cri-a voldoet.

KERKRADE - Een bromfietser (16)
uit Kerkrade is dinsdagavond rond
half zeven gewond geraakt op de
kruising Winckelen-Caumerstraat
in zijn woonplaats. Volgens de poli-
tie verleende een automobilist (25)
uit Bocholtz geen voorrang. De
bromfietser brak zijn rechterbeen.

Miljoen voor de
Nor en Filmhuis

J_tge aadsmeerderheid heeft zich
Vge Q̂ Proken voor de komst van een

_
aj ?zone, maar de Stadspartij is

stanri arenlang een fervent tegen-A7Jervan.
t.Qkj11lcto dat een gedoogzone de
tt^emen slechts van het stadseen-vnaar andere wijkenverplaatst.

v 6St ze een aanzui_ende wer-
.qj.

ar*uit de verre omtrek, waar-
e_h Pr°bleem juist niet be-

öe s?aar zou worden.
WstJadsPartij bestrijdt dat ze de
&aaro*e situatie w^ handhaven.
v^ ontvouwt ze de gedachte
öpen?ernianente toepassing van het
.k ?are-°rde-bevel. Dit nu tijde-
_oge[°.fgepaste bevel maakt het
. Qfjl^ om mensen die de openba-

sta!f en veili_neid schenden uit
d te verwijderen.

HEERLEN - De gemeente Heerlen
heeft ongeveer een miljoen gulden
over voor een nieuwe onderkomen
voor De Nor en filmhuis De Spiegel.
In december wordt een onderzoek
van het bureau Polyground en de
gemeente afgerond over welke pan-
den in het stadscentrum voor beide
instellingen geschikt zijn.
Wethouder René Seijben maakte
gisteren bekend dat ook een op-
dracht wordt gegeven aan een bu-
reau dat de huisvesting van de
muziekschool en creatief centrum
Hee-Art moet begeleiden. „Dat kan
nieuwbouw zijn of verbouwing van
een bestaand pand. Het bureau
moet eerst bekijken of we de beno-
digde vierkante meters überhaupt
voor het budget van 17,7 miljoen
guldenkunnen krijgen."

Kinderen van
asielzoekers

les in Zeswegen

Geheugen
# Vergeetachtig worden we
allemaal. Het hoort bij het
ouder worden. Je vergeet wel
eens wat, maar de angst dat
je dement wordt is onder de
ouderen groot. Deze angst pro-
beerde gistermorgen inleider
Mastenbroek tijdens de eerste
Seniorendag in Voerendaal bij
de driehonderd ouderen weg
te nemen. Van de 65-plussers
wordt volgens Mastenbroek
maar zes procent uiteindelijk
dement en bij de ouderen bo-
ven tachtig jaar een kwart.

Geheugen 2
# Vergeetachtigheid is volgens
Mastenbroek geen signaal dat
je dement wordt. Meestal komt
dat omdat iemand te veel infor-
matie moet verwerken en het
allemaal niet kan bijhouden.
Dan vergeet je al snel iets en
komt de angst voor dementie
om de hoek kijken. Het waar-
nemen, opslaan en het herinne-
ren gaat bij ouderen niet alle-
maal meer zo soepel. Ook leven
we nu in het tijdperk van de
grote toename van moderne
apparaten, knoppen en pinco-
des. Het achteruitgaan van de
zintuigen speelt ook een be-
langrijke rol, evenals het ge-
bruik van geneesmiddelen.

Geheugen 3
0 Medicijnen zetten het ge-
heugen vaak op een laag pitje.
De pilletjes zijn vaak nodig
omdat je misschien zo druk
bent. Verdriet over het verlies
van een partner of kind is ook
een oorzaak van vergeetachtig-
heid. Het leed eist dan alles
op. Een ouder schrikt als op
een dag hij of zij vergeten is
dat in de keuken water staat
droog te koken. Het hoort alle-
maal bij het ouder worden.
Maar de angst dat dit mis-
schien het begin is van demen-
tie, zit er bij velen toch in. Je
moet er volgens Mastenbroek
mee leren omgaan en selectie-
ver gaan waarnemen.

Geheugen 4
" Met een leuk voorbeeld
kreeg Mastenbroek de lachers
in de bomvolle zaal van café
Keulen in Klimmen op zijn
hand. Stel je krijgt een nieuwe
buurman. Hij komt op een dag
naar je toe en stelt zich voor
als meneer Olieslagers. Vervol-
gens oefen je de hele dag op
het onthouden van deze naam.
Je partner maakt je 's nachts
wakker en vraagt: hoe heet de
buurman? Olieslagers luidt dan
het antwoord. Een dag later
kom je de buurman op de
markt tegen, en je weet verdo-
rie niet meer hoe hij heet. Och
ja, Olieslagers. Maar als je
partner zegt: hebben we een
nieuwe buurman?, dan is er
wel iets aan de hand en moe-
ten er maatregelen worden
genomen.

Geheugen 5
" Mastenbroek waarschuwde
de bezoekers voor de neer-
waartse spiraal van de angst.
Als je een keer in de fout bent
gegaan, ga je jezelf testen of
worden er stiekem pilletjes te-
gen geheugenverlies geslikt.
Het geheugen moet voortdu-
rend worden getraind. Fataal
is als iemand alles uit handen
wordt genomen, alles gedaan
krijgt en zo de zelfstandigheid
verliest. Zo iemand belandt
volgens Mastenbroek in een te
klein wereldje. Dat het geheu-
gen dan achteruitgaat, is be-
grijpelijk.
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DOOR MONIQUE PARREN
" Frans Zenden is al 75 jaar de steunpilaar van de Schaesbergse fanfare Aloysiana. Foto: christahalbesma

In 1939 moest Zenden het musice-
ren noodgedwongen staken. „In dat
jaar kregen mijn vrouw en ik de
kans de Overste Hof van de staats-
mijnen te pachten. Toen was het
gedaan met de muziek, althans zelf
kon ik niet meer spelen. Jammer,
maar het werk ging voor het meisje
zal ik maar zeggen."

Al driekwart eeuw
steunpilaar fanfare

LANDGRAAF - Alsknaap van drie
turven hoog ging hij al iedere week
trouw naar derepetities van defan-
faar. Nauwelijks veertien en al
ingelijfd als bugelspeler. Geen ge-
makkelijk instrument, maar Frans
Zenden ging een uitdaging niet
gauw uit de weg. De nu 89-jarige
Landgravenaar is een muzikant in
hart en nieren. En de 'koninklijke
van Schaesberg', dat is zijn club.

Fietser
Mishandeld

,ar"LEN - Een 16-jarige Heerle-
Aebje is dinsdagavond in industrie-

ji_0r .De Koumen in Hoensbroek
_roofr. er JonSens mishandeld en

te ïc e Heerlenaar fietste door
Hs men tQen hij door twee jon-
He k P een Vespa-bromfiets en

*i_t. ,naPen op een scooter-brom-Werd ingehaald.

ei.te ger^al reed de fietser klem en
? -n . van hem. De jongenkreeg
.Beid ;ap in zijn gezicht toen er geen
i nij *n z.n sporttas bleek te zitten.
■föaar oest toen zijn beurs afgeven.. _sto]

Eat twintig gulden in. Na dit
".ra *eil

L
te hebben, maakten de da-

4. uit de voeten.

Tat d*11 e Srootste oppositiepartij
g
e gemeenten in de regio moe-

i{%R
amenwerken in een ontwen-enfjpr°Ject, waarbij verslaafden

'je>. lf u en en omgevingal dan niet
j Ü dat afkicken- De Stadspartij

J*t combineren met zevendaag-
ptrekking van methadon.

van een gedoogzone
/^gens de Stadspartij de pro-

met op en betekent een'

__oI investering van een half
! 'Ider gulden- »En dat terwijl op
.>oM

e broodnodige zaken moetK_en bezuinigd."

Toch bleef hij betrokken bij het wel
en wee van de fanfare, als bestuurs-
lid en later als erelid. Enige tijd ge-
leden stond de Aloysiana-nestor
aan de wieg van Vriendenkring
Cent-Amis, inmiddels uitgegroeid
tot een hechte club sympathisanten.
De leden van de vriendenkring za-
melen geld in voor bijzondere acti-
viteiten; zelf betalen ze contributie.
„Wij zijn er om de fanfare te steu-
nen," verklaart Zenden eenvoudig.

Het lijkt erop dat de Langravenaar
zijn fanfaar trouw blijft tot de laat-
ste snik. Zenden beaamt dat op zijn
eigen manier: „Zo lang het gaat,
blijf ik lid. Tot ik in de kist lig,"

HEERLEN - De kinderen van de
asielzoekers die in januari in het
klooster Imstenrade komen, worden
per bus naar de wijk Zeswegen ge-
bracht om daar lessen te volgen.
In een bijgebouw van de Freinet-
school is nu al een opvangklas voor
allochtone scholieren gevestigd.
„De docenten zijn ervaren in het
omgaan met buitenlandse leerlin-
gen, waardoor ze goed kunnen in-
spelen op de tijdelijke scholieren
van het asielzoekerscentrum," zegt
wethouder René Seijben.
Volgens de gemeente Heerlen profi-
teert ook het noodlijdende gemeen-
schapshuis van de komst van de
kinderen. De infotheek en de stich-
ting Wijkbeheer, nu nog in het bij-
gebouw van de school gevestigd,
verhuizen naar het gemeenschaps-
huis. Dat krijgt daardoor meer in-
komsten.
Seijben benadrukt dat de kinderen
van asielzoekers niet in Zeswegen
komen wonen.

Zenden is nog steeds een beetje be-
duusd van de hulde die hem het af-
gelopen weekeinde ten deel viel.
Fanfare Aloysiana bood haar nestor
een receptie aan, om zijn 75-jarig
lidmaatschap luister bij te zetten.
Vrienden en bekenden uit alle
windstrekenkwamen Frans Zenden
de hand drukken. „Dat was mooi,"
zegt hij, nog zichtbaar onder de in-
druk. „Ik heb een prachtig feest
gehad, daar wil ik iedereen nog
voor bedanken."

De fanfare maakt dan ook een be-
langrijk deel uit van Zendens leven.
Nog steeds bezoekt hij derepetities f
iedere vrijdagavond. „En daarna ga
ik er eentje drinken met de jongens,
dat spreekt voor zich," lacht het
ere-lid. Hij heeft een bijzondere
kijk op de vereniging. „Prestaties
zijn belangrijk, maar waren nooit
mijn hoogste prioriteit. Gezellig-
heid, daar draait het om. Als het
niet leuk is, kun je helemaal niet
presteren."

Toen Zenden in 1919 toetrad tot de
Koninklijke Fanfare Aloysiana,
ging het er heel anders aan toe dan
tegenwoordig. Niks geen uniformen

of dure instrumenten. „Onze zon-
dagse kleren, dat was het uniform.
Later kregen we allemaal een pet,
ik gelóóf dat die rood van kleur
was. Uniformen kwamen pas later,
veel later."

De bugel verwisselde Zenden nog
voor de trompet en piston. „Zelf
heb ik in vijf concoursen meegebla-
zen. Spannend, hoor. Maar ook dat
is totaal veranderd. Nu kan ieder-
een eerste worden, als je maar ge-
noeg punten hebt. Meerdere fanfa-
res of harmonieën moeten die titel
dan delen. Vroeger was zon eerste
plek maar voor één gezelschap weg-
gelegd."

DOOR JOOS PHILIPPENS Gedoogzone in Heerlen
moet proeftijd krijgen

wordt opgeheven. Dat dient te
gebeuren als er toch substantiële
overlast ontstaat of als de open-
bare orde ernstig wordt ver-
stoord. Dit voorbehoud lijkt al-
leszins redelijk. Het instellen
van de gedoogzone dient dan ook
gekoppeld te worden aan een
proeftijd van bijvoorbeeld een
jaar.
De komende week zullen de pro-
testerende burgers tijdens twee
inspraakavonden in de schouw-
burg ongetwijfeld te hoop lopen
tegen de gedoogzone. Emotione-
le argumenten en verwijten aan
de politiek zullen daarbij waar-
schijnlijk een belangrijke rol

naar alle feiten omtrent de ge-
doogzone. Want zo zonder meer
nee roepen, is dan misschien wel
begrijpelijk, maar ook gemakke-
lijk.
In januarikiest de gemeente hoe
dan ook voor een bepaalde ge-
doogzone, waarbij zeker de ver-
keerskundige haalbaarheid een
belangrijke rol zal spelen. De
'getroffen' burgers zullen vervol-
gens naar derechter stappen om
die aanwijzing te betwisten.

Er wordt veel gepraat over de
gedoogzone, maar weinigen ken-
nen de praktijk. Misschien kun-
nen de omwonenden/onderne-
mers eens gaan kijken hoe de
gedoogzone op een Utrechts be-
drijventerrein functioneert. Een
gedoogzone is niets fraais, maar
de straatprostitutie is in Utrecht
wel onder controle. En het aller-
belangrijkste: een nabijgelegen
woonwijk en de ondernemers op
het bedrijventerrein schijnen er
vrijwel niks van te merken.

te houden. Een belofte waar ze
zich ook aan dient te houden.
Uitgangspunt van de gedoogzo-
ne is immers de overlast uit de
woonwijken te houden.

Koumen in de avonduren over de
gedoogzone naar huis zouden
moeten, verdient dus een serieu-
ze benadering. Met wat creativi-
teit kan een probleem als dat
opgelost worden.

duiken. Vooral de buurten rond
het Heerlense stadscentrum zijn
daar al jarenlang de dupe van.
Omdat het wegjagen blijkbaar
niet werkt en uitbannen van
straatprostitutie een illusie is,
verdient de gedoogzone een

test RLEN -De verwachte pro-
§edr_n teSen de komst van een
t_.ée °.Zone voor heroïneprosti-
bie s ln Heerlen zijn niet uitge-
Cotifn' e woonwijken Nieuw-
Kor. r°ek' welten, Benzenrade,
Hen.lngsbeemd en Nieuw-Ren-
wet K hebben zich al gemeld
.in„ oze brieven en handteke-
van _n_ cties' De ondernemers
&:__ driJventerreinDe Koumen
ar _i

Zelfs een toPJurist in de
joe en hebben al een paar mil-
_eei.

n
l
elaims bij de gemeente

tot gelegd. Ze vrezen dat vier-
ga banen verloren

Al fjBert_eze burgers vrezen dat deL,°°fz°ne, als deze in hun
klirri * het leef" en/°f werk"
gem aat nadelig beïnvloedt. De
de ~efnte heeft beloofd daar bij
k ati"eindehjke keuze uit zes lo-
»^_J_ 2°r_vuldig rekening mee

Het mag dus niet zo zijn dat be-
woners 's avonds met hun fiets
langs prostituees moeten rijden.
Het bezwaar dat (vrouwelijk)
personeel van fabrieken op De

Het is echter niet zo dat een ge-
doogzone per se kilometers ver
van een woonwijk verwijderd
dient te zijn. Het gaat erom voor
een duidelijke scheiding te zor-
gen tussen wonen en tippelen.

Van de bewoners mag je ver-
wachten dat ze zich de moeite
getroosten om goed te luisteren

spelen. De gemeente dient echter
goed te luisteren naar de reële
bezwaren dieaan die ongezouten
kritiek ten grondslag liggen.

Opvallend is dat de meeste actie-
voerders niet alleen zeggen:
'geen gedoogzone op mijn stoep,'
maar dat ze er helemaal tegen
zijn. Daarmee gaan ze voorbij
aan de ervaring van de afgelopen
jaren, die heeft aangetoond dat
door het overal wegjagen van de
hoeren de problemen juist steeds
weer in andere woonwijken op-

De christendemocraten eisen wel
dat wanneer de gedoogzone niet
blijkt te functioneren, ze weer

kans. Fractievoorzitter Ed Pric-
kartz van het CDA bezweert dat
zijn fractie, na veel verzet in het
verleden, die mening nu deelt.

Van onze verslaggever Strijthagenniet op
agenda Van Voorst

Indien het gebouw na vier jaar
niet wordt afgebroken, krijgt het
de bestemming handelsdoelein-
den.

Asielzoekerskunnen vermoedelijk blijven

Nuth laat eis sloop
Op de Bies varen

De bankgarantie van Rödiger
van vier ton voor het onderhoud
van het gebouw wordt in de
nieuwe overeenkomst verwerkt. Van onze verslaggeefster
Bij sloop wordt dit bedrag aan-
gewendvoor de sloopwerkzaam-
heden.
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H&M vind je in Heerien, Saroleastraat 14.

\_fe _.

_
m ___. _ V*^c^VM^i^INBOUWKOEIKAST\ \V-^b| Hans Verkerk Keukens is weer de eerste de beste. Hans Verkerk introdu-V-> *^^^__s_^^ ceert als eerste de 70 cm. brede JUMBO koelkast in maarliefst 3 uitvoerin-

gen ! Ondanks dat deze JUMBO'S 20 % breder zijn dan de "oude" koel-
mWÊÊ ______ kasten, zijn deze JUMBO koelkasten perfect in te bouwen in een keukenkast

--JIBB van 70 cm! Dit betekent een koelkast met een GIGANTISCHE RUIMTE en
| een koelkast die SUPER ZUINIG is door zijn extra dikke isolatie. In samen-

werking met onze keukenfabrikant NOLTE lanceren wij ook een speciale
I ' _____ BbbÉBP ' JUMBO inbouwkast die wij in ieder model van

P> '*" __jjjr—jnin NOLTE kunnen leveren!! De meeste filialen hebben
SillL' -^*y-—■»» i" r--. de JUMBO koelkasten van BOSCH reeds staan.

I "' i^_^B____W""r" ' F :rTIIIS JÜMBO KOEIKAST' ini»Kg

NOLTE SOLAR luxe kunststof hoekkeuken | 11—0-___^^ | VOOR I .^TT jE. " J_|||K||r
in diversekleuren mcl luifel, oven, kookplaat, i^IHBU I__ f "~JS*tilJ ZUINIG
afzuigkap spoelbak en JUMBOKOELKAST ' . -! ~* JUMBO
van___- 7000 KOELKAST 3 * *voor #_r_f w" <-~ ,____^_-_-j-, .>..■■- ■ -'* ** *"i^-H-- ■ __■_ :*saa%W?*'- _l_. M* —■ iH I I a l__ : "**" ■ ï:--:fIS \W_\~~"1 -*"w**~*Jf*S***"__lfijj& j_fc&*-"j' _' f■|"~~nafi^g^THJ , j-| ] 8 '■ W*—WBB3BÉRÊMtBgjjBÊÊÊÊi ._____He______

j

_
u_J|..g l^v_^__!"ï _'rl3' .?_ __. '! :i' [Ict""^- 'lil . ~if»_w^.:„. _

v
...,. _£-■~&..<.. :" ■■ —

-"".__ _. . — -———.—.,,,„.,„.,„,,,,.„..»»».,„ a„, -—„— NOLTE GALA hoekkeuken met hout-P^ö M_Tcr<uiri_i__ __„!... 1 —^ structuur en hoge bovenkasten 71 cm
,: -4__—|W , T ?_ _- i_m__Ï___i__i_t vaki _*-_*. mcl oven, kookplaat, afzuigkap spoelbak... .-" afzuigkap spoelbak en JUMBO KOELKAST VAN-érac.- ihmba ifnciir_i«tj=#=H_ .^ van&_£- üM f% tfft VOOR e"J"""* K ollK"SN! voor 4498.- 2995.-" 7998.-

-(meerprijs vaatwasser 999.-) -~" ~^ w v_wi _..—.—. ■—— —■

fZ. KM® C_____ffi„l«!B
--BI fl^ __T fllF♦ TER AAR / AARDAM: WESTKANAALWEG 100- 01722-4441 DOETINCHEM : SCHOUWBURGPLEIN 78 - 08340-60105 NIEUWVENNEP: HOOFDWEG 1-00- 02526-72082

TER AAR/ BOVENLAND: STOBBEWEG 19 - 01722-5882 DRACHTEN: NOOROERDWARSVAART 78c - 05120-32600 NIEUWEGEIN-Z: HOOGZANDVELD 22 - 03402-61115
TER AARi PAPENVEER: HOEKSEAARKADE

_ - 01722-5541 DRUNEN: INDUSTRIEWEG 13a 04163-80356 OMMOORD: SATIJNBLOEM 55 (INTERSET) - 010-4550511
ALPHEN A. D RUN: GOUWESTRAAT 60a - 01720-76672 EINDHOVEN / SON: EKKERSRIJT 4022 - 04990-73435 OOSTZAAN: ZUIDEINDE 39 - 02984-5287

IM CAMFM\__P____l_.___ ïiCT ALPHEN A/D RUN: HOOFTSTRAAT 225 - 01720-20600 ENSCHEDE: OSSENBOER 32 (de haven)- 053-321261 ROTTERDAM: STADIONWEG 41a - 010-4834441
II

_
OHMCI . wenWINO IVIC I ALMERE: ANTENNESTRAAT 62 - 036-5366566 GENK (B): HASSELTWEG 220 - 089-306043 SLIEDRECHT: BRUNINGSTRAAT 8 - 01840-10770

AMSTELVEEN: BINDERIJ 14a - 020-6402227 GOES:RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451 SCHAGEN: WITTE PAAL227 - 02240-18088

m * ANTWERPEN (B): BOOMSESTEENWEG 81 - 02-8302991 GOUDA: JOUBERTSTRAAT34 - 01820-25077 TIEL: KLEIBERGSESTRAAT 6 - 03440-33890
iM_k ______ ________■ __*___. APELDOORN: CURACAO 18-055-330162 GRONINGEN: OOSTERSINGEL 5- 050-130822 UTRECHT: AMSTERDAMSESTRAATWEG 541 -030-438753■ B_B BEERSEL-LOT (B): BERGENSESTEENWEG 81 - 02-3312701 HILVERSUM: KAPITTELWEG 383 - 035-400000 VELP: ARNHEMSESTRAATWEG 2 - 085-648307

I^JI B__T BENNEKOM: LINOELAAN 6-08389-13872 IJMUIDEN: KALVERSTR. 5 (boven BIG BOSS) - 02550-36069 WAREGEM (B): GENTSEWEG 518/1 - 056-610050■ " " CAPELLE A/D IJSSEL: HOLLANDSCH DIEP 63c - 010-4501572 KAMPENHOUT (B): MECHELSESTEENWEG 89- 016-606722 ZOETERMEER: DA COSTASTRAAT 40a-079-169888
DELFT: SCHEIWEG 1- 015-573434 MAASTRICHT:BERGERSTRAAT 70b - 043-626277 ZWOLLE: NEWTONWEG 21 - 038-600181

_^ _0^ a_tm%U ■ DEN HAAG: 2E SCHUYTSTRAAT 209 - 070-3606068 MONS (B): AVENUE WILSON 469 - 02-8302991

BOSCH Bel voor informatie en telefonische bestellingen: 01722-55641 J

_____ vJ__ ■ _B^^_B I

Tot en met aan- I _f__\ __V_B_W _____■_! |É H^ ÜJ___P^__
staande zaterdag krijgt u bij I flfl WrJEk ____ V^^i .■_
Edah nog gratis spaarzegels I [Mï W-wLW^Ê B_i MP-/ % lfl
bij uw boodschappen. ____ É^^____P____m _____ __________B_ __r ir 7 /__
U heeft daarnaruimschoots I _____B-___„_■ fl h__i __rS_i _Ü___-# ___
de tijd (t/m 31 december) flfl ilrP _r __P__ ■ __r____l
om uw volle spaarkaarten B_J______ ___________Ph 4hß____ PÜdl I
in te leveren. Toch raden I _P-_s____ ___■ _r^^l_ W J?\ I *we u aan om niet te lang te I ___^ï__!!l|||''___fl ' <_2 _ü *f w \ .O ________P^^B___H____ ■ _______ __________^v_ "«W^ _H______r ■ ■'■' ___r __. ■■-'-''■.____

wachten, want voor de I __^^__t_l___ 18.11 __f^^" ~*m! !______ /SS
meeste spaarartikelen geldt I BB ______ __1 ______ _____ _Fj-f*Bl**^ ______/^Jti ,fè
°p|S °p- __________'__ __^^____^_/jÉI ■___/■I

Kent u trouwens I ___B_r_i _■ lÊr^ Saw_\ ii__S e'onze nieuwste spaaraan- HP|| P^^!!_^*_'__P P"* I _>^__J_S
bieding al? U kunt bij inleve- I IIIIÏSB ja_o^iam______"' // ____^_^____2_Éiif _Ë ' ___JPi__fr V___ \ .ö J _\,.-*>■ _(■ ._C / T _____|g_ __________ V_l I■ _______ _______Hlm ________._-■___* alring van een volle spaar- u^M #_fÉ ■ __HP*_P'_i ___-____!
kaart ook f25- korting BH 'iT_"" _f __ __! l[!vfi___X_' V I .
krijgen op een boeking bij I WML ifk Wrmm _t________T^^ r _J__ /
Gran Dorado. En met een I __. ll_t_l_____<____Bl*__■___> __1 _________" _8 ~!l_____» /iVmmiMl ___P____r _uÉ_lplsJr^ A\____V /maximum van 8 kaarten I _WmWmiSK:^% WmmmÊ _____ _JJHli_S___-- /) ___ll_ >L _S_ _______»_______ ___i ___M___L______lr fls__?*^_w>_______y_____^— _
per boeking loopt uw voor- I w flf , Hfl flü H_P^ ’ l__f^____=4___ HU ill__
deel op tot maar liefst I _ i__P^i__-_ f____i llP'"^ ">. iC'_Sai^l_____rf*^ ___J

SPMpifHp"r<' I w__^__^_Sy^___i ______*^t?__!_P-__b
J___________ __fl__M J_ _r_;_i_,f___iil___ _B _P_T_r/jfini

Ii \r\ "_TS__. "'lwi ml____ //v_l___j^!t_ ____v m
____r^^ss___lj_f/ « i^sj PÉH(u___\/

>^ __________ ________
- I h __É___^^^^^

n___e______i Pa-fPH-P_PM f ______ ___fl ______ _M_ I 'EEN WINKEL -Dl [___[_ _a_ IDE EE _
jeleunt ogenQR Grantshort. I _____r____L___l -"£.:' " S______H___i

HH juwelierop een andere manier I _^_« .. y_?^ '-^. ____________ ■_■___ _1 'In de winkels van Lampenier, Luigi I P^__T_l R_l __L_i 1 i
Lucardi, Perry Sport en Dixons kunt i [____P' >-':ï : -||H_^J^M *^" >«__»
u bij besteding van elke f25- een I P^aflrj^iiP 1 «
volle Edah-spaarkaart inleveren en | %
krijgt u 5.- korting. Bij 50.- kunt u 2I
volle spaarkaarten inleveren en \ . . _

_.__.-"""'
ontvangt u flO- korting etc. Voor m „ . . , . «a___________ _ ,■ i wi m.-i- ; j-____ «tereo6 6 H^ Andrelon shampoo ___HWMM| Quality street _aad_fe Philips draagbare stei <=

meer informatie: Zie de folder in de W« diverse soorten, flacon 300 ml, «üaiir""* doos è 200 gram. cassettespeler
F_.hu/in_.. 'I Edah-pn,s 5.49, bij inlevenng S2g ____' Edah-pri,s 3.39, b.j inlevering S' , H type AQ 6421, extra coW
taan WinKEIS. ._ : vaneenvolle fl | dus mak_li,kmeete nern^_*V_. uar_art slechts TT / spaartaart 2 dozen 1 7Q .''■ H(B D. arniscne bas-versterWS

y^—- _/___2_!^\ 1«. '*lllil_S_»' voor slechts L/O _■■_>▼ elektronische snelheidsrege .j.

f- t-Ór\.-^ J ~_rO^-£\jC^.O~ -. Dubbeldranken '.—m~~m voor stabiele weergave, aansluiting voor net»
' "'f _^_ rxw _. div.smaken, pak I liter, Edah-pnjs fc.—JJSi Hoegaarden witbier afneembare nemklem, met I jaarfabneksgar»

X PARCS _ HOTELS ■30 2.59voor de smaken bosvnjchten 84^^^- cluster a 6(lesies, Edah-pn|s van 59 95 voor 49.95, bi| inlevennê.j'
s of aardbei-kers, Edah-pnjs 1.99 Edah-prijs 7.98*"', van I spaarkaart 44.95, bij inlevering K/i'Een volle spaarkaart geeft U f25- ff»**ij__i_ voor de ovenge smaken. bi| ïWËk bij mlevenng van een OQQ van 2 volle spaartaarten slechts, .. ,_.■■/- Si inlevering van een volle spaarkaart l§_i____ volle spaartaart slechts __../ö ________
korting op een vakantie in een Gran \M_WÈÊI 3 Pa_en naarkeuze ,lIPI~- W*mm>pm j unox
Dorado vakantiepark Per boeking ! t _ KORTINf_ f_Ül Berenbakblik + p--_k=-<J UnosoePen. r ° S_SS__~M" J. INN-'IM II -VJ üfP;B Koopmans cake-mix if MJ 3 diverse smaken, „
kunnen er maximaal 8 volle spaar- ■$__?&. superieur É^;jg§gJ| t_hk3oo mi, Edah-pnis 1 ° ■k rt inoeleverd wn_.n Voor „_i__,_SM Milky Way pakket »_*lr% pak 400gram, Edah-pnjs van 10.95 : bij mlevenng van een vo
Kaarten ingeleverd WOraen. VOOr bestaande uit Milky Way |L^| voor 8.95, bij mlevenng f'.—^lNr-* spaartaart 4 blikken IJQmeer informatie: zie de folder in de l'P@___J_l___i "'"'v "^"""""" ' 7^ V 1vaneenvolle k - %? voor slechts

Edah winkels jÊtËgS&^^mW 3"'Safa"pak 6 a t3OiF spaarkaart slechts J.7J
pot 310 grama 2.99, Edah-pnjs voor deze ||| Dextro

«3artikelen samen 8.77, bij inlevering van sanex h___■ Enerev drinksNescafé èbCarte kist een volle spaariaart slechts J.// 1 ] douche-gel ||| ._ «
gevuld met 80 zakjeskoffiespecialiteiten gi! een reuze flacon a 900 ml. KÖ| blik 250 ml Edah-priis 1.25.

k m 5 verschillende soorten, Edah-prijs ■■■■ All Active __%:■ dermoprotector douche-gel, , . „ JL vo|| e _^/>
<_►*__" 49.50, bi, mlevenng van I volle ;■■*,. doseercan 850gram. speciale 1| Edah-pnjs 10.95. ____?__ s"^, V-D ATI_Ijjg^K^i spaartaart betaalt u 44.50, bij \_abi'[: Edah-pnjs 6.99, bij mlevenng M bij inlevenng van een COC _HÜ - "__n Cjfvr^'

2 taarten 39.50, bij 3 taarten " B____ van een volle spaartaart IQQ volle spaartaart J.7J
'"" 34.50 en bij inlevering *")Q TA _"ï!!"_i slechts 1.7/ >-——*" m0~M&

van 4volle spaarkaarten slechts __.7._)\/ „ . _'.-.. _ H|
,

toj|ette
mgß Naf Naf Eau de toilette <>*. ■»« Originele 3 Maroussia Eau de" M

SPickwick luxe theekistje OWÜ vaporisateur-flacon 30 ml,bij MÈiïÊÊÊÊÏ'- vide°-flms éj_m 1 vaPonsateur'flf°", " a#V*gevuld met 48 zakjes Pickwick .■-IS» inlevering van I volle spaartaart _B__ÉUi I keuze uit 6 titels, .PB 1 'nlevenngva .! 7 spaal"
voichtenthee in 6soorten, Edah- __■ I betaalt u 14.95.bij SHi: Edah-prijs van 24.95 voor <_■[__ 1 betaalt " 2

q_ 1 tvenn.
prijs van 32.95 voor29.95, bij *'*« j inlevering van 2volle QQC ____ 14.95, bij inlevenng /'^ I kaarten 16.95. bij mie -AC

V inlevenng van I volle spaan_art spaartaarten slechts 7./ J BS» HË) vaneenvolle QQC fl I 3 volle sPaartaarte" ||,/'
£ betaart u 24.95, bij ,___» —— '¥ spaartaart slechts 77J _HBr^ slechts .■pp-^inlevering van 2volle IQ QC __% Clarysse '-^_:f. . ....
spaartaarten slechts 17.70 '_K* 4_ I luxe baddoekenset in *""*'~ Gillette aftershave m^~^~ Gloria Vanderbilt

/Wgeschenkverpakking ITiiriari- "Co°'wave" l_El t. ~ ! Eau de toilecte 30 f 1Jordan tandenborstel W_\ 2 baddoeken metapplicatie en —^^WÊÊS flacon 100 ml, Edah-pnjs HII * ' vaponsateur-tlacon 3

diverse soorten. Edah-pnjs 2.49 mmmSKSSmW 2 washandjes, in diverse .BilM____s_ '595. bij inlevering van ;.| bij inlevenng van Iv° .
per stuk, bij inlevering kleurencombinaties. Edah-prijs van 29.95voor 24.95, fïïÏÏiIÉÉ I ' volle sPaarkaarl betaalt u -.paartaart betaalt u
vaneen volle bij mlevenng vanI volle spaarkaart _*tm_m_\ I 1095. bij mlevenng van 2 : I'S". 'b jinlevenng van _qC

■spaarkaart /^D ATIC slechts 19.95, bij inlevering van |_dQ _ I volle spaartaarten COC ï 2volle spaar- JJjJ
2stuks VJIWI Ij 2volle spaartaarten slechts I 1./ J WmmmaT^ slechts J.7J Vaü»""8"~* kaarten slechts —'_^_

_^

,
■ .— . ' _^r|

NU EXTRA VOORDEUG

Max Havelaar horizon koffie*
vacuüm, gemalen, pak 250 gram,
met gratis reep Max Havelaar ~S QQ
chocolade 4r-. J./ 7
Coca-Cola of
Coca-Cola light *"} IQ
fles 2 liter __?- __..■ /

Montilla Santa Rosa
medium ofpale dry,
fles 750 ml„ blijvend in "5 QC
prijs verlaagd 4_-r J.7<J

Beaujolais Primeur.
De jongsteder wijnen.

Beaujolais
g Primeur 1994

zonder goedeoogst

M M_^ proefje in deze aller-
M eerste uitgave van de

jkm W_ '94-er Beaujolais. Een
fl fl fl lichte wijn met een

paarse kleur en een
enomne fruitigheid

SAUK:"mÏ tongpnkkelt

ÜÏÏ69
Verkrijgbaar vanaf donderdag 17 november.

Unox familiesoep
diverse smaken, < /Q
blik 1300 ml. -^69" O.__ 7
Knorr lasagne bolognese
of lasagnette napoletana QQ
pak -3r49" _-.7 /

Poorter gesneden
champignons QQ
blik 314 ml. 4rf. O/
Benck's
tropisch fruitcocktail I / Q
blik Bso ml. -_99" 1.0/
Pedigree Pal*
diverse smaken,
blik 405 gram, T Q/
krimp a 4 blikken -TrréT «J.70

Soapy zeep*
jojobaof protective,
pomp-250 ml., met gratis "^Q
navulling a 250 ml. ■*#& __./ /
Croma bak en braad QQ
pakje 200 gram -H-" 77
Mona pudding met saus
diverse smaken, I /IQ
2 x 125 gram X&f 1.0 /
Vietnamese loempia's
diepvries, I QQ
doos a 4 stuks A49" 1.7 /
VLAAI VAN DE WEEK:
Kruimelvlaai
doorsnede 27 cm., COC
vetpakt, per stuk -&r45" <_J ._____)

Boerentarwe
gesneden, I /\_\
verpakt, heel -_99" _"_. 7
Vruchtenbrood
met spijs* "5 "TQ
verpakt, 750 gram __r ./ 7
CharcuterieBrabanconne
boeren- of zure zult
verpakt, I / Q
250 gram -_9fr 1.0/
Stegeman katenspek
verspak, I ZQ
per 100 gram-__. 1.0/
Camembert 0 IQ
verpakt, 240 gram -2r45" __.l 7

■ . ■■■:-.-i_i _..;■■._ ...*.'-:■■■■■"; _fPy-vfflgls^^?o^l-~.T^-*"■ _yT~b_.: '■■.

Grolsch JBL. j||
pils*
beugelfles 16 x45 cl.,
nu exclusiefbij Edah I
met gratis I W \4 Jboodschappenkrat _ I \a9a,f _____
»._:» Handsinaasappelen
■-^—■ nieuwe oogst, 07 .1
net a 2kilo __./ D
Handappelen "Elstar" I
zak 1,5 kilo l_T 7

Deze week ruim f25-'
korting op vlees.

«Kwajitert^aranóe9 garant voor de Ja_lit >̂a
f ude__dan_«ettev_«;

K__» Licht gepaneerde
-I _i schnitzels
per 500gram .&_. 6.49 I lOH
perkilo -&90___ " *"/

kalkoenshoarmavlees IO Q(J
per kilo 4^90" /\
Astenhof kipburgers Q 01l
per kilo 42T90- O./ V

NIEUW: Varkensfilet
dunne lapjes, in 2 minuten klaar,

per 6 lapjes verpakt. I *> y
per 100 gram __^" — »"■'
NIEUW: Runderrosbief
dunne lapjes, in 2 minutenkaar-->»
per 6 lapjes verpakt, I / /
per 100gram^trft' —

EDAH SERVICELIJN ,ot .2
«M-MM Van maandag t/mvnjdag van w

""""* en «n 2 tot 4 Uljr kunt "'■% g^
metonze service-afdeling. Daarkunt u ookte

voor het adres van de Edah bij u indebuu^____.
Aanbiedingen _jn geldig t/m zaterdag 19 noV

1991. Zet- en drukfouten en prijswijziging6 _.
overheids- en/of fabnkantenmaatregelen ""
no"den. decef*6'
Spaaraanbiedingen zijn geldig t/m _
1994of zolang devoorraad strekt

♦Ondanks nauwkeurige planningaktiviteiW^
het soms voortomen dat dit artikel is urive

Hiervooronze excuses.
**Exclusiefstatiegeld.

Edah. Uw prijsattraktieve supermarkt YXjjSz^
vv-4^.



Barcelona wil
Frank de Boer

# Gaston Taument
is de Tsjech Sucho-
parek te snel af.

Foto: ANPWembleynog ver weg
Oranje laat legioen tegen Tsjechië in de kou staan: 0-0

DOOR FRED SOCHACKI

OTTERDAM - Oranje heeft de hele week geen raad geweten
"jt zichzelf en tegenstander Tsjechië. De reeks blessures en
övocaats onzekerheid over de te volgen speelwijze, maakten
2e EK-kwalificatie-klus een hachelijke onderneming. Van-

I ar ook dat er in weerwil van de officiële opening, weinig
e e^ te vieren viel in deKuip. Bij Oranje ontbrak dekwaliteit
e- "ij Tsjechië de wil om te winnen, zodat het 0-0 gelijkspel, genlijk nooit ter discussie stond. Wembley en het EK'96 blij-

ft nog ver weg.
strafschopgebied. Dreumes Pobors-
ky speelde de rol van vallende ster.
De linkerflankspeler rolde over de
grasmat of zijn leven er van afhing.
En dat terwijl hij een van de weini-
ge Oosteuropeanen is die niet in de
Bundesliga speelt.

t 'derland - Tsjechië 0-0. Scheidsrech-
J. Puhl (Hon). Toeschouwers: 46.500.
s «e kaart: Roy (Nederland), Kubik,
C„ °,parek (Tsjechië).
p/^rland: De Goey; Valckx, Blind en
tyank de Boer; Winter, Jonk, Roy en

_r i.
hge (8°- Numan); Taument, Mul-

j . "l- Kluivert) en Van Vossen,

en 1ë: Srnicek; Latal, Kubik, Kadlec
fiil .Uchoparek; P°b°rsky .5. Berger),
(ftoo' Hapal en Nemec; Siegl en Kukawa- Samec).

ji geef toe dat we voor de rust
"aa sPeelden. Rommelig, zoekend
$k

r °Plossingen. We waren niet in
-tf* °?1 °-ruk op de tegenstander te

D v.'" verklaarde Dick Advocaat.
,je bondscoach verraste vlak voor

Wedstrijd met zijn basiselftal.

Advocaats Bundesliga-surprise,
Youri Mulder, ploeterde metKadlec
en Kubik in zijn nek; het effect was
nihil. „Hij deed enorm zijn best
voor de ploeg," was het compliment
van de bondscoach. „Ik was verrast:
met de basisplaats," reageerde Mul-
der. „Mijn voornaamste zorg was
het om niet alleen maar blij te zijn
met mijn debuut, want er volgde
nog een wedstrijd. Of ik goed of
slecht gespeeld heb, kan ik moeilijk
zeggen. Ik heb wel makkelijker ge-
voetbald, want bij Schalke heb ik
nooit zoveel afspeelmogelijkhe-
den."

de aW de Boer keerde Oranje toch
lï^Ug toe en niet Patrick Kluivert
hUü.r Youri Mulder maakte zijn de-
boy £*e werker kreeg de voorkeuren het technisch talent.

DOOR YPEMINKEMA

ROTTERDAM - Ook na de inter-
land van het Nederlands elftal te-
gen Tsjechië (0-0) wildebondscoach
Advocaat niet te veel op zijn toe-
komst vooruitlopen. „Ik ben nog
veel met deze wedstrijd bezig." Na
enig aandringen gaf hij toe serieus
over de aanbieding van PSV te gaan
nadenken. ~Ik beslis de komende
week of weken." Of zijn 25e ook
zijn laatste wedstrijd als zelfstandig
bondscoach was? „Dat kan ik nu
nog niet zeggen."

Advocaat beslist
komende week

NEW VORK - De start van een pro-
fessionele voetbalcompetitie in de
Verenigde Staten is met een jaar
uitgesteld. De Major League Soccer
(MLS) zou, dat was de afspraak met
de wereldvoetbalbond FIFA, in
april 1995 beginnen. De Verenigde
Staten kreeg het WK voetbal van
afgelopen zomer toegewezen met
als afspraak dat er hard gewerkt
zou worden aan de opzet van een
profcompetitie in eigen land. Alan
Rothenberg, organisator van het
WK en drijvende kracht achter de
MLS, maakte woensdag in New
Vork bekend meer tijd nodig te
hebben.

Profvoetbal
VS uitgesteld

BARCELONA -FC Barcelona is ge-
ïnteresseerd in Frank de Boer. Dit
meldt de Spaanse sportkrant El
Mundo Deportivo. De ajacied moet
de opvolger worden van Ronald
Koeman. Volgens de krant moet De
Boer 650 miljoen peseta's kosten,
ongeveer 9 miljoen gulden. Johan
Cruijff en zijn assistent Bruins Slot
zien in De Boer de ideale vervanger
van Koeman. De club onderhandelt
overigens met Koeman over een
verlenging van zijn contract met
één jaar. De verbintenis van de ex-
international loopt in de zomer van
'95 af.

Debutanten Mulder en Kluivert blikken tevreden achterom

'Zon eerste shirtje, dat ruil je niet’

Dreiging
De meeste dreiging ging uit van Pe-
ter van Vossen. De Ajacied deed
niet mee aan Oranjes geschuifel en
nam steeds vaker initiatief. Waar

dg "at ik met Roy al een solist op
tye]

as van het elftal had, moest ik
v°or Mulder kiezen." Het was

SCLf waar de steken vielen. De
de alke-aanvaller werkte zich uit
Ove J*a°" Roy maakte al die arbeid
_k_i§ door de schaarse moge-neden om zeep te helpen.

Temperatuur
Mtlr. onienten at Oral-e Voor °P~
2aai?ng kon zorgen waren spaar-
Küi e sporadisch om de kille

't. °P temperatuur te brengen.
de R e§in was veelbelovend. Frank
de , °er kopte Jonks maatwerk opa*- Het vervolg bleef echter uit.

te Poouw verliep te traag en veel
ïs: waardoor de
<.n n ruimschoots de tijd had-
slui. oftl stee<^s weer de gelederen te
cj9 J;n- Het Oranje-gevaar nam
4aa ri°0r af tot de enkele stan"
tHa rusituaties en de keren dat doel-

Roys doorbraak blok-
On. u en een 'kromme' van Jonkdadelijk maakte.
-e ’„,ormatie van Dusan Uhrin was.0 j lles aan gelegen om het tempo
len ?aS mogelijk te houden. Aanval-
voo stelde Tsjechië amper wat
bj: r:, sPits Pavel Kuka kwam enkel

J hoekschoppen in de Goey's

Van Vossen met zijn hart voetbalde,
bleven zijn ploeggenoten steken in
besluiteloosheid en het afschuiven
van verantwoording. Logisch dat de
kleine generaal de oplossing zocht
in nog meer Amsterdamse bluf: Pa-
'trick Kluivert voor Youri Mulder.

De jeugdige stormram had zich vijf
minuten later al onsterfelijk kun-
nen maken, nadat Gaston Taument
de Tsjechische verdediging op het
verkeerde been had gezet. Kluivert
schoot over.

„Invallen in een elftal dat niet
draait is altijd moeilijk," vond
Kluivert. „Mijn eerste balcontact
was meteen een goede kans. Daar
schrok ik van. Ik hoop in de toe-
komst een kans te krijgen in een
Oranje dat draait."

Nog meer pressie moest er komen,
want de minuten gleden Oranje tus-
sen de voetbalnoppen weg. Arthur
Numan mocht Witschge vervangen,
maar ook die wissel betekende geen
versterking. Het gelijkspel, dat ei-
genlijk al na tien minuten dreigde,
kon niet meer worden voorkomen.

Zonen

Soap
In het Oranje-theater van de Lach
en de Traan worden de afleveringen
uit de mouw geschud. Als soap zon-
der einde. Dinsdagavond leek het
dan eindelijk rond. Het scenario, de
rolbezetting. Er werd tenminste
driftig gerepeteerd op het trainings-
veld, in Noordwijk. ledereen leek
ook tevreden. De volgende ochtend
werd - onaangekondigd - de nieuw-
ste aflevering opgevoerd. Met Ro-
nald de Boer in de rol van het weer-
mannetje. Zaterdag speelde hij nog
wel, zondag weer niet, maandag ab-
soluut niet, maar dinsdag zeker. En
woensdag?

Het was woensdag 12.00 uur toen
Dick Advocaat moest kiezen voor
de opvolging van Ronald de Boer.
De Ajacied meldde zich op de och-
tend van de wedstrijd toch weer af.
Kluivert veerde op, Mulder rekende
nergens op, maar kreeg uiteindelijk
de voorkeur.

ROTTERDAM - Het was de dag van de debutanten. Zon dag
waarop jongensdromen uitkomen. Youri Mulder en Patrick
Kluivert zouden alles willen geven voor een doelpunt in hun
allereerste interland. De twee zullen de dag van Nederland-
Tsjechië nooit meer vergeten. Ze zijn waarschijnlijk de enigen.
„Het ging niet", mopperde Kluivert. Maar ergens diep wegge-
stopt in twee voetbaltassen lagen de voetbalshirts van Oranjes
nummer 9 en nummer 13. „Ruilen?", klonk Kluivert verbijs-
terd. „Die gaat mee naar huis". Mulder: „Zon eerste shirt, dat
ruil je niet".
Het had ook de dag van de debutan-
ten moeten worden. Kluivert loste
Mulder af. De ene debutant voor de
andere. Het was na precies 71 mi-
nuten. De volle, vernieuwde Kuip
zong uit volle borst. 'Youri be-
dankt', en Youri was ontroerd. Het
klonk 'Kluivert, Kluivert', en de
Ajacied van 18 jaar en 139 dagen,
kreeg kippevel. „Het was een waan-
zinnig gevoel", zei hij later. Maar
het debuut was verre van waanzin-
nig. Kluivert had bij zijn eerste bal-
contact moeten scoren. Dan was de
droom uitgekomen. Gaston Tau-
ment schoot tussen twee Tsjechen
door en legde de bal breed op zijn
nieuwe teamgenoot. De' tiener
schrok en knalde de bal over. Hoog
over. „Dat was niet goed, nee",
klonk het berouwvol. Het was ook
geen Ajax bij Oranje. „Maar die te-
genstander bleef maar kleven. Het
leek wel of hij velpon op me had ge-
smeerd of zo".

Maar achteraf ben ik daar alleen
maar blij om". Wat zou-ie ook heb-
ben aan een Tsjechisch tricot als
herinnering aan een memorabele
dag?

Mulder: „Eigenlijk was ik vergeten
om dat shirtje te ruilen. Ik kwam in
de kleedkamer en ik dacht, verrek.

Vader Jan Mulder speelde ooit vijf
interlands en scoorde één keer. Dat
familierecord had best geëvenaard
mogen worden. Dat zal nog wel
even duren. En papa Kluivert
kwam in een Surinaams verleden
uit voor Robin Hood. De internatio-
nale score van zijn zoon blijft voor-
lopig ook op nul. Maar de shirtjes,
die gaan aan de muur. Of in dekast.

Zo snel als de carrière van de twee
nieuwe zonen van Oranje. Twee va-
ders gingen teleurgesteld naar huis.

Gisterochtend merkte hij het met-
een, bij het opstaan al. De rug voel-
de stijf en pijnlijk. Voor de zeker-
heid liep hij nog een paar keer de
gang op en neer. Even later klopte
hij op de deur van de bondscoach..
Het ging toch niet en dit keer was
het definitief. Na de lichte lunch en
de zware tactische bespreking ver-j

trok De Boer uit het trainingskamp.
Om een paar uur later in burger-
kloffie terug te keren. „Ik dacht, als
het nou van dinsdag op woensdag
net zo verbetert als de dag daarvoor
komt het wel goed. Die progressie
bleef uit. Het is volgens mij zelfs
slechter geworden. Ik kreeg dins-
dagavond ook al wat last van m'n
lies, dus eh..."

" Stan Valckx pikt de
bal op in het duel met
Kuka. Foto: REUTER

Gorter zeven
duels geschorst

ge week voorlopig geschorst en zat
zondag tegen FC Twente zijn eerste
wedstrijd uit.

Italiëop eigen veld hard onderuit tegen Kroatië

Noren fier op kop
NT .TT r.0l & ~ De computerfanaat Egil

van ? wist het na het gelijke spel
wf*ederland en Tsjechië. „Noor-
looi n iS halverwege het EK-toer-
botlri ln Engeland", verklaarde deascoach van het Noorse team.

.a
6_n m°eilijke start in Minsk

.Usl het team de klus tegen Wit"
het jnd eenvoudig met 4-0 en nam
W e leiding in groep vijf met ze-Punten uit drie duels.
ö6{.omstandigheden in Minsk waren'
v°o_ i. Het duurde een nall uur
sen de fysiek sterke ploeg van 01-
T(l 0 " n°g steeds zonder doelman
ty^ stvedt maar verder met tien
duer gfn§ers - controle over het
Witr. kreeg. Daarvoor hadden de
hoe. Ussen het meeste balbezit. Een
VT P bracht opluchting bij__n J - °e bal schampte de rug van
Her erdediger, waarna verdediger
.J? Vo°r 1-0 tekende. De verlos-

Voo^e tweede treffer viel ook nog
WntT6 rUst Uit de rebound kon
Maak dsen de bal in het lege doel

HvCtin_ de rust ' toen 01sen Bi°r"
s_i J? nad vervangen voor Lyder-
voo'v, Vfas Bohinen verantwoordelijk
dal 7: °-,Kort voor tijd pikte Rek-c .n doelpunt mee.

Surprise
Vt Tt vleitq le maar Kroatië gaat aan
*■ D. ig in EK kwalificatiegroep

g van Sacchi verloor in
conc J?0 met 2-1 van de grootste
tW] nt Suker, in Spanje uitko-«. (Fe .°0r Sevüla, maakte op Sici-
VaL eede doelpunten voor de
sl°trr>. n' no Baggio tekende in denuut voor de tegentreffer.

Frankrijk dreigt ook het EK in En-
geland aan zich voorbij te moeten
laten gaan. De selectie van Jacquet,
met AC Milan-middenvelder De-
sailly en Manchester-spits Cantona
maar zonder Papin van Bayern
München, kwam ook in het derde
kwalificatieduel niet verder dan
0-0.
Spanje, dat met 3-0 van Europees
titelhouder Denemarken won,
handhaafde zich in groep 2 met ne-
gen uit drie duels aan kop. Cyprus
kwam door een 2-0 zege op Arme-
nië op gelijke hoogte met de Denen
en Belgen.

België
In groep 2 sprokkelt België moei-
zaam de punten bijeen. De ploeg
van Van Himst kwam in Brussel
niet verder dan 1-1 tegen Macedo-
nië. Verheyen opende na een half
uur de score. Tien minuten na de
pauze scoorde Boskovski tegen.
Brolin hield Zweden in de race in
groep 3. De speler van Parma nam
in Stockholm tegen de Hongaren de
1-0 voor zijn rekening en bereidde
halverwege de tweede helft de 2-0
van Dahlin voor. Een paar minuten
later moest hij het veld ruimen met
een enkelbreuk.

In groep 7 kwam Duitslandvoor het
eerst in actie. In Tirana werd het
een plichtmatige 2-1-overwinning
zonder glans.
Klinsmann bezorgde de Duitsers in
de achttiende minuut een vroege
voorsprong. Zmijani gaf de 23.000
toeschouwers weer hoop door de
thuisploeg uit.een vrije trap naar
1-1 te schieten. Kirsten nam vlak na
de rust de winnende treffer voor
zijn rekening.

len is het tegendeel gebleken", al-
dus Zonderland die in overleg met
zijn medebestuurders geen extra
straf zal opleggen aan Gorter. „Ge-
let op de zwaarte van de schorsing
ziet FC Utrecht af van een discipli-
naire straf of geldboete die we aan-
vankelijk wilden opleggen".

UTRECHT - FC Utrecht zal Edwin
Gorter adviseren niet in hoger be-
roep te gaan tegen de schorsing van
zeven wedstrijden die de spelmaker
van FC Utrecht kreeg opgelegd.
„We zijn verrast door de hoogte van
de straf", reageert directeur Ad
Zonderland. „Tegelijk beseffen we
dat dergelijke handelingen absoluut
niet op een sportveld thuishoren.
We hadden rekening gehouden met
een pittige straf, maar dit is zon
beetje het maximum dat de tucht-
commissie had kunnen opleggen".

Edwin Gorter stak tijdens het duel
met PSV op 6 november een vinger
onder het rechter oog van zijn te-
genstander Van der Doelen. De ar-
bitrage en de waarnemers op de
tribune ontging het incident. Op
grond van de televisiebeelden heeft
de tuchtcommissie Gorter alsnog
gestraft. De spelverdeler werd vori-

De tuchtcommissie legde de spel-
verdeler de zwaarste straf in het
Betaald Voetbal op sinds 24 mei
1992. De voetballer van Eindhoven,
Aziz Doufikar, kreeg toen ook ze-
ven wedstrijden schorsing. In het
seizoen 1990/'9l moesten Romano
Sion (Haarlem), Dick Bults (FC Den
Bosch) en Robin van derLaan (Wa-
geningen) respectievelijk tien, acht
en twee maal zeven duels van de
tribune toekijken. Het record staat
sinds november 1975 op naam van
Henk Ramselaar. De speler van
Amersfoort trapte in de wedstrijd
tegen Willem II scheidsrechter Oe-
telmans in de buik nadat hij een
gele kaart had gekregen. De KNVB
sloot hem voor 2,5 jaar uit. Hans
Kraay jr. mocht 24 duels niet in ac-
tie komen.

Op verzoek van het FC Utrecht-
bestuur houdt Gorter, die ooit voor
Roda JC speelde, de kaken op el-
kaar. „We willen hem tegen zichzelf
in bescherming nemen en hebben
geadviseerd voorlopig geen journa-
listen te woord te staan. In zijn ei-
gen belang. Je kan wel zeggen dat
Gorter een gelouterde voetbalprof
is, maar in de affaire-Van der Doe-

(ADVERTENTIE)

SPDRTPRiaS^nExclusief bij Perry: Allowyn 3-in-1 jack. JÊ rWKm-
Trendy vrijetijdsjack. Te dragen met of É*^^^^
zonder voering, ofalleen de voering 1%.
alsvolwaardig jack. OQjO--^ idÊJ _»_* _'*mv77 ■ \V?S ___' M _»^.,.

jppo^y^ jf_22 ________ ______ __^^i
________ Ï___Ï!____s Ek ■ i__*^ iP* ____T___ _6____T^_L

i__l >_______!R'TTI _____■

[ Meeraanbie-
I^umÏ BK H__L dingen vind je

Bp^Bß^^ B& indewinkel.

PERRVin Heerlen, Winkelcentrum Het Loon
av-i.ri-a*

Aanbieding geldig t/m 19 nov '94

Limburgs Dagblad sport
Donderdag 17 november 1994 17



~ Limburgs DagbJad

«gapiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
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 ’ 1,25 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotera letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/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 1epost daagsvoor 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 11.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summa Scanner] 0930___

■:- ~ .. ,- 'T——
Vermist/Gevonden

VERLOREN: gouden arm-
bandje met naamplaatje met
hierop "Pasealle" in winkel-
centrum Makado Beek. Bel
a.u.b.l 04498-54808.

VERLOREN, vrijdag 28-10-
-94, goudkl. dasspeld.
Bosschstraat Maastricht.
Beloning! 045-215468.

Personeel aangeboden
Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
kamers, géén verkoop. 043-
-641313, afstand geen bezw.
Ervaren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens
metselwerk. Telef. 046-
-334514 Of 045-250238.
Voeger kan VOEGWERK
aannemen: o.a. voegen, uit-
kappen, stralen en impreg-
neren met eigen steiger.
Telefoon: 045-321948.
SCHILDER/behanger vraagt
bijverdiensten in de winter-
maanden, regio Valkenburg/
Meerssen. Tel. 043-650345.
De WINTERSCHILDER b.z.
a. voor alle voorkomende
werkzaamheden binnen en
buiten, gratis prijsopgave.
Tijdelijk 10 tot 50% korting. S
04750-11435.
TEGELZETTER biedt zich
aan, ook andere werkzaamh.
Inl. 046-758091.

Wie kan mij helpen aan
THUISWERK? Ik ben huis-
vrouw en moeder van 1
zoontje. Geen animeerwerk.
Tel. 04406-16731.
STRATENMAKER/metse-
laar biedt zich aan voor alle
voorkomende werkzaamh. S
04750-34320 na 18.00 uur.

Heeft u iets te VERVOEREN.
Bel nu 046-519130.
Alle voork. TIMMERWERK,
deuren afhangen en repara-
tie. Inl. 046-519774.
INT.VERZORGSTER (20 jr.)
zoekt werk voor de ochtend-
uren. Telef. 045-253791.
HARON de gevelrenovatie-
specialist. Uitkappen oude
voegen, gevelreinigen, op-
nieuw invoegen, impregne-
ren, injecteren, cementwerk,
sier-, spuit- schilderwerken,
schoorsteen reparaties, ver-
bouwingen. Het waterdicht
maken van gevels, kelders,
enz. tot 15 jaar garantie. Tel.
045-212794 / 043-634645 /
04954-2065 na 18 uur.

Personeel gevraagd
Wegens uitbreiding van onze activiteiten te VAALS

is er plaats voor:
een kelner/serveerster m/v

Leeftijd liefst pim. 25 jaar.
Ervaring is vereist.

Uw telefonische reaktie verwachten wij zo spoedig mogelijk
liefst binnen 7 dagen na verschijning van deze advertentie,
tijdenskantooruren op het volgend tel.nr.: 045-443464.

Lefel B.V. te Simpelveld.

Het Limburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERS voor
SCHINVELD

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

Rumpenerstr. 81, Brunssum S 045-256363.

Mode Designsieraden
uitFrankrijk (al 15 jr. een succes). Nu nieuw in Nederland
wij zoeken aktieveDISTRIBUTEURS/VERKOPERS m/v.

Hoge verdiensten 35%-64% persoonlijke marge, 5%
groepsmarge. (1 jaarkwaliteit garantie). Bel voor meer info

SANABEAUTÉ. Telefoon 053-329312.

Ervaren CNC-DRAAIER
Dringend gezochtvoor een relatie in Kerkrade.

Voor meer informatie: Start Kerkrade a 045-460847.
pif___.i...hi_.=_to

Stuft
_______£_!_■__■___■

Werken als MANNEQUIN,
dressma'n en fotomodel, er-
varing niet vereist, opleiding
mogelijk, ook ouderen en
grote confectiematen. Bel
tijdens kantooruren: Classic
Modelmanagement Buro.
02152-50283/52874.
TOP-ZUSTATZVER-
DIENST für 20-38 Jahrige
jeden Monat 1.000 DM. Tel.
00-49.240518025, Aachen.
Word RIJINSTRUCTEUR
(M/V). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling, uitda-
ging. Veel vraag naar autorij-
instructeurs en motorrij-in-
structeurs, bromfietsinstruc-
teurs en rijinstructeurs voor
vrachtauto- autobus- of
aanhangwagenrijbewijs. Met
het begeerde erkende Ka-
derschooldiploma mag u
(zelfs zonder midden-
standsdiploma) vrij een rij-
school beginnen. Na vijf
maanden kunt u al eigen
baas zijn (fulltime of parttime)
of een leuke vaste baan
hebben. Binnenkort starten
overal in het land de nieuwe
opleidingen. Meer weten?
Bel dan voor 21.00 uur voor
gratis fraaie studiegids De
Kaderschool: 04998-99425
of 043-259550.
Neu, neu, neu, neu, neu.
Suche VERTRIEBSPROFIS
oder die welche werden wol-
len. Sensationelles Produkt.
Fax 045-410988.
Gevr. OPPAS voor 5 dagen
p/w. kinderen 6 jr., 16 mnd,
omg. Kerkrade. 045-460713.
Heren seniorenclub zoekt
nieuwe LEDEN vanaf 55
jaar uit bedrijfsleven, over-
heid e.d. Bijeenkomst op
woensdagmorgen van 11.00-
-13.00 uur in Hotel de la Sta-
tion, Heerlen. Nadere ml.
045-712790 na 18uur.
lnval-/hulpkracht voor 2-3
middag. -AVOND. Soll.. St.
Gez. Lich.,g 045-352044.
Gevr. afhankelijke VROUW
voor 2 avonden p. w., huish.
werk te verrichten bij alleen-
staand man. Telef. 046-
-747361 na 20.00 uur.
Zoekt u een STRIJKHULP
of evt. verstelhulp. Bel na
18.00.Telef. 04406-40576.
Bezorgers gevraagd voor
OCHTENDKRANT, min.
leeftijd 15 jr. voor Brunssum.
Tel. 045-257974.
THUISWERK correspon-
dentie. Postbus 244, 6200
AE Maastricht. Gefrankeer-
de enveloppe bijsluiten.
Gevraagd TAXICHAUF-
FEURS full-time en part-
time. Melden na 18.00 uur:
Keekstr. 46 Heerlen.
Gevr. vrouwelijk medewerk-
ster v.a. 20 jaar voor HORE-
CABEDRIJF in Hoensbroek.
Meer info. 045-210061.

Voor de verkoop van een lu-
xe LINGERIELIJN zoeken
wij nog enkele verkoopsters,
eigen vervoer noodz. Telef.:
046-526130.
Sticht, zoekt enige MEDE-
WERKERS(STERS) vanaf
18 jaar ook stud., WAO-ers
enz., voor bijverd. in.de bui-
tend. Voor afspr. bel. don-
derd. en vrijd. van 18.00 tot
19.00uur. Tel. 045-256891.
Energieke man 40 jr. i.b.v.
HORECAPAPIEREN: café-
bedrijf en handelskennis en
rijbewijs, zoekt baan (evt.
partner). 04406-16585.
CONSULENTES voor na-
tuurlijke cosmetica. Grote
verdienste. Geen mv. Int. opl.
Yacana 040-547511.
Nog voor het eind van het
jaar eigen BAAS zijn met
leuke verdienste dat kanl
Geen investering. Dames
bel en laat U verrassen. S 045-
-429567 Of 04749-6489, na
17.00uur.
Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
FYSIOTHERAPEUT m/v
gezocht voor praktijk in
Duitsland, pim. 40 uur, 30
min. v.a. grens. Bellen tot
17.00 uur telef. 045-442354,
na 17.00 uur 045-719895.
Heb je gevoel voor mode en
kwaliteit en vind je het prettig
om zelfstandig te werken,
dan ben jij misschien de
CONSULENTE die wij zoe-
ken. _■ 046-379115.
In onze moderne slagerij
zoeken wij z.sp.m. een full-
time VERKOOPSTER. Als
je van mensen houdt en het
prettig vindt om klanten te
adviseren en als je het pret-
tig vindt om met leuke colle-
ga's samen te werken, en
tussen de 17-19 jr. oud bent
dan ben jij misschien diege-
ne die wij zoeken. Ben je
geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak. Slagerij van Melik,
Winkelcentrum 't Loon te
Heerlen. Tel. 045-718739.
Op zoek naar werk in de
MUSIC business? Maas-
tricht Promotions, het Euro-
pese bureau met internatio-
nale contacten in de show-
en platenindustrie. Stuur al
je gegevens c.g. opnames
naar: Maastricht Promotions
b.v. Helmstr. 3/5, 6211 TA
Maastricht, Maastricht Pro-
motions, als het om de
sprong naar de top gaat.
Vraag vrijbl. onze folder.
DAMES opgelet! erv. con-
sulentes gevr. bij Europees
marktleider van excl. onder-
mode. Wij hebben de beste
condities. S 070-3670282.

Gevr. een KLUSJESMAN
voor het maken van een rek
voor stereo. 043-210919.
Dames opgelet! flitsende
carrière als MANAGER bij
Europees marktleider van
excl. lingerie. 070-3670282.
Aktieve BEZORGERS gevr.
voor geadres. post in Klim-
men, Schimmen, Schin op
Geul, Simpelveld, Wij-
nandsrade. 043-213800.
Gevr. (part-time) VER-
KOOPSTER en medewerk-
ster vleeswaren-snijlijn. Sla-
gerij America, St. Pieterstr.
44, Kerkrade. Soll. na tel. af-
spraak, 045-456435.
FYSIOTHERAPEUT(E) ge-
vraagd voor praktijk in
Duitsland. Tevens vervan-
ging gezocht van 5-12 t/m 9-
-12. S 00-49.2461-57045/00-
-49.2463-3551.
Gevraagd FRITUREHULP
voor enkele avonden per
week. 045-352013 na 14 u.
INTERZEND vraagt electro-
monteurs met en zonder er-
varing. _" 043-622582.

Sinterklaas
Te huur of te koop SINT,
Piet en Kerstman kostums.
'T Sjpasshoes Emmastr. 18,
Heerlen. Tel. 045-741960.
Te huur SINT- en Piet-kos-
tuums. Tevens Kerstman-
nen. Telef. 045-310497.
SINT en Pieten kostuums te
huur, ook grimmeren. Hee-
renweg 274, Heerlen. Telef.:
045-212513.
Te huur Sint en PIET-PAK-
KEN, zeer mooi. Telefoon
04498-54023.
PIET en Sint bestellen dan
kunt U hem op de stoomboot
bellen. 045-274241.
SINT en Piet of Kerstman op
bezoek. Bel uw vertrouwd
adres. 045-414695.
SINT en 2 Pieten op bezoek?
Bel: 04492-2906 na 18.00
uur.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Te huur gevraagd
Voor Paint Bali

te huur gevr. BOS pim. 2 ha.
Michiels, Kasteelstr. 21,

Amstenrade. .... \.\-j.

OG te huur
STUDIO te huur per direct
voor alleenstaande vrouw,
100 mtr. van station-Sittard.
Telefoon 046-514861
Heerlen, te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, balkon, badk., 1 of 2
slpks., berging. Inl. 046-
-743275 van 11.00-14.00 uur.
APPARTEMENT, Hoens-
broek, gr. woonk., o. keuk.,
balk., 2 slpks., douche, wc,
berg., keld., ’900,-, p.m. ex.
Tel. 045-252361.
VALKENBURG, Heek 1. Te
hur voor werkend pers.
appartement, geen huisdier,
huurpr. ’7OO,- mcl. S 04406-
-13155.
BURGERHUIS te huur met
tuin en garage. Telef.
00-32.8975.7791.
OIRSBEEK: te huur ruim 2-
kamer appartement; woonk.,
kitchenette, slaapk., badk.,
berging binnen en buiten.
Telef. 04405-1700.
Te huur: rand VALKEN-
BURG, Kloosterweg 4: 1-2
pers. zelfst. app., geleg. in
riant park, met eigen berging,
parking, tuin. Beleg.mij. Alca
8.V.,_-04406-15778.

Communie
Voor maatwerk van COM-
MUNIEJURKEN, enkele
modellen van '95 zijn klaar.
Telef. 043-645821.
Te koop COMMUNIEJRUK
mt. 134, kort model, wit.
Telefoon 04458-2262.
COMMUNIE. Grandioze
collecties, kort-lang-modem-
klassiek (Sissy). Alles maat-
werk va. ’ 195,-. Bruidshuis
Pereboom, Grote Gracht 27,
Maastricht, S 043-212269.

Onr. goed te koop aangebVgevr.

Woonhuis verkopen???
Directe aankoop via uw notaris zonder kosten.

KOOPWONING VASTGOED 92 BV. 040-128897.
Direct en zeker uw huisverkocht zonder

bijkomendekosten. Opknappen geen bezwaar.
Penis Vastgoed, g 040-129524.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen

Geen verkoop -
Geen kosten

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
KANNE: gemeub. luxe ap-
part., 2 slpkrs. met waterbed,
Grenadierslaan 81, Hotel
Lorraine, België.
Te koop gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. In no-
vember geen makelaars-
kosten.Euro Immobiliën.
_■ 045-414015.
Uw huis verkopen? Infor-
meer zonder enige verplich-
ting of een mogelijke koper
in ons bestand voorkomt.
BUSIO VASTGOED, 046-
-5124 10.
Laat ons Uw HYPOTHEEK
verzorgen. Wij geven U ser-
vice, de laagste rente en tot

’ 500,- tegemoetkoming in
de verhuiskosten. Wijman &
Partners - Schelsberg 48,
Heerlen-045-728671.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geenbezwaar. S 040-114752.

Gezien de enorme vraag,
dringend woonh. te koop
gevr. (Alle prijsklassen). N.
M.W. QUADEN & Zn., Ma-
kelaardij onr. goed. Lid NVM,
M'geleen, 046-519644.
Met spoed WOONHUIS te
koop gevraagd. Wat ouder
huis of opknappen geen be-
zwaar. 040-129013.
Bij ons kunt U handelen over
de aan ons te betalen pro-
visie bij verkoop van Uw
huis. WIJMAN & Partners
Heerlen. 045-728671. Lid
Stichting Bevordering Eigen
HuizenBezit.
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 2-kamer APPARTE-
MENT centrum Hoensbroek,
’86.000,-. S 046-524180, b.
g.g. 046-528413.
VILLAGROND, 2 aanelkaar
grenzende perc. t.o. natuur-
gebied. 00-32.89757791.
Halfvrijst. woonhuis te
HEERLEN, 3 slaapk., en
zolderslaapk., nw. badk. met
2e wc, woonk. met half open
moderne keuk., gar., tuin
met zwembad. S 045-217161.

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,
_" 045-728671.

Bedrijfsruimte
Te huur KANTOOR/praktijk-
ruimte, geh. gestoff., v.a.

’ 350,-. Tel. 045-424426.
Te huur MEERSSEN: Win-
kelpand, gunstige ligging.
Huurprijs ’ 1.250,-. excl.
energiekosten. Br.o.nr.
B-06220, L.D., Postbus
2610,6401PC Heerlen.

Kerstmis
Te k. KUNSTKERSTBOOM,
hoogte 2.40 mtr, 2x opgezet,
vr.pr. ’ 150,-. g 045-419406.
Te koop grote partij verschill.
soorten KERSTBOMEN. Tel.
00-49.27257182, W. Rinke
Sauerland.
■ ■■ ___—■—__—

Bouwen/Verbouwen
SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043-632114
All. VLEUGELS, 6 mm dik
glas, div. maten, ’4O,- p. st.
Telef. 04406-12455.______________________
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
ROLLUIK defect. Weber
komt direkt. Telefoon: 045-
-321415.
TV DEFECT, binnen 4 uur
klaar, geen voorrijkosten, 3
mnd. gar. Tel. 04750-19792.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. _"045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

Speelgoed
Voor Sinterklaas: compl.
NINTENDO 8 bits spelcomp.
mcl. 1 Mario spelcass., 2
Controllers en stick, ’lOO,-;
volle doos Lego tot 10 jr.
’125,-; lilla meisjesfiets tot
8 jr. ’BO,-; 3-wielertje
’65,-; Tev. meer speelgoed
voor meisjes tot 10 jr. Telef.:
04499-3010.
Te koop aangeboden LEGO.
_" 045-212634.

Winkel&Kantoor
Te koop uit faillisement gebr.
KOPIEERMACHINES, in
goede staat. Info 9.00-17.00
uur. Tel. 043-646056.

Hobby/D.h.-.
METAALDETEKTORS voor
hobby en beroep. Jac Köh-
len, Rijksweg N. 104, Sittard.

■046-513228/514096.
ATTENTIE, attentie. 25%
korting op Fimoklei, kralen,
poppenmat., kantklosmat.,
krimpy dinky, decoballen,
reflextions, hobbyzand, rub-
ber, kartonage bij Op de
Centimeter, Dorpstr. 74,
(naast de kerk in Heer)
Maastricht.
HENGELSPORT Theu
Janssen: alle n hengels en
molens nu halve prijs. Mau-
ritslaan 22, Urmond, _* 046-
-337233.
Te k. compl. AQUARIUM
met hoekkast, ’ 1.250,-.
Telefoon 04450-3175.
Nieuwe Roco-line RAILS.
Korting v.a. 50%. Fl.mann.
Profigleis 40%. __ 045-753859.
Hobby Handwerken J. de
Smet, Prinsenstr. 59,
Hoensbroek. S 045-216789,
BREIGARENS, borduur-
pakketten, hobbyartikelen
en pergamano.

—■_____■_-—mmm .iiiiii

Kamers
Gem. KAMER met cv. te h.
te Valkenburg v. oudere
heerof dame. 04406-12875.
Te huur gemeubileerde KA-
MER met volpension. Tele-
foon 045-251485. _
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’525,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.
Elianne (HBO-studente)
zoekt een KAMER in Sittard.
Tel. 04783-1891.
Te h. gemeub. kamers, v.a.

’ 375,-all-in, in HEERLEN. S
045-722721 of725115.
Bouwmat./machines

Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. _- 043-641044.
KANTELPOORTEN, rol- en
sectiepoorten, in alle maten.
23 standaard maten, direct
uit voorraad, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Straten
Geulle, Eykskensweg 18.
Telefoon 043-641044.
Te koop ALU-PLATEN,
vanaf ’25,- afm. o.a. 150x-
-60 cm. en 2,5 mm dikte. Tel.
04450-4240 na 18.00 u.
Te koop fabrieksrestanten
kunststof RAMEN en deuren
(nieuw) mcl. isolatieglas.
Telefoon: 043-635588.
Faillisements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,
normaal ’lOO,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
-t/m ’65,- p.rol; houten pla-
ten underlaym. en OSB 19
mm ’ 47,50; rockpanel
(Trespa) ’75,-; magazijnst.,
enz. Rennemigerveldweg
70A,Hrln. 045-729710.
Te koop pim. 3.000 Oud-
Hollandse DAKPANNEN, pr.

’ 200,-. Telef.: 04405-3869.
MDS en verschillende ande-
re plaatmaterialen per m 2te
koop. Gratis op maat ge-
zaagd. Telef. 046-376067.
Houten ' PLAFONDPANE-
LEN v.a. ’13,50 per m2.
Telef. 046-376067.
Te koop DAKPANNEN (Oud-
Hollandse, Opnieuw Verbe-
terde Hollandse, Korte Mul-
de en Tulle de Nor). Telef.:
04498-51802.
Te koop 8 OPDEKDEUREN,
hoogte 2.02 mtr. 7 è 83:
breed, 1 a 78 br. Na 18.00
uur: 045-270139.
Te koop BETONKLINKERS,
20x10 cm, ruim 30 m2, bruin
genuanc. ’150,-. Tel.:
04407-2723 na 19.00uur.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK. TeL
04493-2715.
Te koop PAARDE- en vee-
trailers (merk Weyer).
Herfstaanbieding I. 285 x br.
133 x h. 220 tot. gew. 1600

kg ’7.200,- mcl. BTW.
Open en gesloten aanhang-
wagens. Wienen aanhang-
wagens en wagenbouw,
Dorpstraat 56, Leveroy.
Telef. 04954-1288.
SCHARRELKIPPEN te k.
Einighauserweg 3, Einig-
hausen. Tel. 046-520322.
Te koop TRAKTOR net alle
toebehoren, bwj. '56, 18 Pk,
vraagprijs ’2.000,-. Tel.
04499-1999.
Te k. weg. beïnd. sport s-
jarige zwart/bruine KWPN-
MERRIE van Schalkhaar,
stokmt. 1.68, ligt aangere-
den. 04499-2135 na 17uur.

Geld-aken

Geld lenen bij Nivo....
en nergensanders.

LAGE LASTEN DOORLOPENDKREDIET. .
Kredietlimiet theor. per rente effect J

loopt, maand per maand rente 1
mnd. jaar

’20.000,- 106 ’ 300,-0,774 % 9,7
’30.000,- 106 ’ 450,-0,774 %9,7
’50.000,- 106 ’ 750,-0,774 %9,7
’BO.OOO,- 106 ’1200,-0,774 9,7

PERSOONLIJKE LENING.
kredietsom looptijd per maand effect'6

rente.*,
’lO.OOO,- 60 mnd’ 209,-9,7
’25.000,- 96 mnd’ 370,-9,7
’45.000,- 120 mnd’ 578,-9,7
’75.000,- 120 mnd’ 962,-9,7

* Andere bedragen en looptijden mogelijk.
* Geen informatie bij uw werkgever.

* Beschermd lenen mogelijk.
* Toetsing en registratie BKR in Tiel.

Bel nu
038-226935.

(van 8.30-21.00 u.)
Emmastraat 7-7A, 8011 AE Zwolle. (Intermediair).

Of bel anoniem 06-320.324.60 om te weten wat u kun' I
lenen. 75 cpm ,_j

Tijdelijk geld nodig? Hoog-
ste prijs voor uw GOUD en
diamant, oud of kapot. Wij
kopen alles op of nemen het
in bewaring (u blijft eige-
naar). Goudboom, Boschstr.
85, Maastricht, S 043-219698.
20% RENDEMENT, duur 1
jaar, inleg va. ’2.500,-. Info
04749-3835.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Carnaval y

CARNAVALSPRINS, te>
smoking maat 56, tey-L
sessenjurk cobalt-^maat 42-44, i.z.g.st. '04498-53278. S

Vlees/AGF^
Panklare halve VARKL'
Inl. Slagerij Van Sloun, ""Tel. 04498-55474. ___^

Voor Piccolo's
zie verder paginaj^

MaatproMemert?

AmmW _____ / _______________!_________

Opgelost!
G&G Special sizes

biedt modieuze herenkleding in de grote maten-
Lengte en omvangsmaten beginnend bij maat 56 e,
doorgaand tot maat 75. Een lengte van 2.18 mtr-

een gewicht van 200 kg? G&G Specials sizes
zet u vlot in een kostuum, combinatie of een
complete vrije tijds out-fit. Om kort te gaan:

maatproblemen worden opgelost door:

jP^|BSS9S9
Roermond, Mariagardestraat 88,te1.04750-3217

Ook vestigingen in: Amsterdam, Antwerpen, Apeldoof1

Groningen, Den Haag en Tilburg. __.
i- __ _ _

# 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat Bel 045-719966 i
-~^~"~-~""" ' ■■-"■ — ■ ■ ' I I ■ .II - I „1..1.1 l 11. ______-__! II .I .111 I ,

l, .Hl ..II 11-— ■ .1 . I . „,., ~, ~.., || ________-~-^~^^ 1

Personeel Kontakten/Klubs
GASTVROUW gevr. v. dir. v._ middaguren in bar/club en
escort 045-729904.
Goedlopende NIGHTCLUB
(grensgeb.) vrgt. nette da-
mes, vervoer vrij. Garantie-
loon, apart woonged. mogel.
Tel. 00-49.241-542515. b.g.
g. 00-49.2405-73539.

Meisjes en jongens gevr. v.
nwe. ESCORTSERVICE.
Telef.: 045-320132.

’ 1.000,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES.
Vanaf 20 uur 045-416143.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

-"—.- —■" ■' ' ""-».-■-■-..- ■"'". .1.j.111111.11111. IJE,

06-lijnen
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Privé doorschakelen
Naar dames THUIS door het hele land

06-96.88-100 cpm. 24u.p.d.
100% WildLive Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

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

Taboe...
Beestachtige Bepü!

1 gpm. 06-320.327.20

uniek club 9886
Gesprek na Gesprek

afluisteren. Of durf jezelf
(ook voor stellen)

1 gpm. 06-9886 24 pd.

Postcodedatingü
Sex en serieuze relaties ook

in jouwbuurt! Luister of
plaats zelf een oproep!

06-340.320.50 (50ct phm).

Sexen via
De P'Code?

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

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

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

Sexcontact 06-9635
Sex pleziervoor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

1 gpm Stoute Evelientje
moest bij de man komen.

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

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)
Eenzame hete vrouwen

zoeken
anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Extreem? 9821!
beestachtig live

1 g.p.m. 06-9821.

sexy nymf linda
Geniet van 2 kanten. 1 g.p.m.
06-320.320.14
black ladies live
Boven op je... al dat vlees...

ofGrieks
1 gpm. 06-320.323.46

* SM voor 2 *
snelleSM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

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

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

Thuisbelsex
Kies nuzelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door.

Bel 06-9755 (100 cpm)

Homo jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)
Direkt

telefoonsex
hete vrouwen wachten op

jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

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

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *

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

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hete vrouwen. -Bel nu 06-9664 (100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9502 *
s Sex
doorschakelen
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je, direkt door naar haar huis.
Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uitLimburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
Hete vrouwen uit deregio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)

Sadistische sex
met jonge
vrouwen

06-340.340.90
Igpm.

1 gpm. Ik heb al m'n haartjes
afgeschoren, kunt u beter

kijken zo? Oh toch!
06-340.350.75

Waar wacht jeop?
gewillige meid zoekt hete

SEX-afspraak:
06-9517 (75 cpm).

Homocontacten:
zoek je 'n lekkere hete

jongen? Gaydating:
06-95.18 (75 cpm).

BlindDate
via de telefoon, afspraakjes

met leuke meiden, bel:
06-95.95 (75 cpm).

Volrijpe vrouwen zoeken
SEX, maarniet-commer-

cieël: (75 cpm)
06-9656

Nieuw! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

Rijpe vrouwen zoeken jon-
gens v. 'n slippertje, 75cpm .
06-9760 Aktieü
Rijpe vrouwen willen SEX-
CONTACT (niet commer-

cieel). (75 cpm).
06-9890.

Zoek jeRijpe vrouwen voor
thuisSEX? (niet commer-

cieel). Bel: (1 gpm)
06-350.266.53
Vrouwen van 35 jaaren

ouder willen
direkt sex

Bel ze zelfthuis 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)

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

Dames geven adres/tel.nr.
06-96.85

24u.p.d. 100 cpm.

Direct contact
met DAMES uit heel , .

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Waar wacht jeop?
gewilligemeid zoekt hete

SEX-afspraak:
06-9517 (75 cpm).

Zin in 'n wip?
bel de gewillige

dames direkt
06-98.77 (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

Pornofoon
06-320.320.54 -1 gpm.

Ik heb een gladde tong...

Kontakten/Klubs
Sex-o-Theek Liberta Susteren

Ons tropisch sexparadijs biedt veel jonge stoeipoesjes.
Aanw. blonde Lizette en Maaike, volborstige sexslavin Tri-
cia en tropische Lolita's Julie en Eberliza, parttimers Ria,
Trees en Yvonne. Zin in een heerlijk warm bubblebad, een
koel drankje, onbeperkt genieten met heerlijke meisjes
zonder aan de tijd te hoeven denken, kom dan gerust langs
en ervaar het zelf. Open sex of privé, 3x relaxen 1 all-in
prijs. Ma., di. en do. van 12.00-02.00 uur. Woe. en vrijdag
12.00-18.00 uur. Maaseikerweg 24, 300 m va. A 2richting
Susteren. Afslag 46. S 04499-4346. Privé parking. Leuk
meisje altijd welkom.

Porky's Pretpark I S 045-228481
Nieuwe meisjes aanwezig. Let op!

Elke woensdag trio-dag door
Karin en Daniëlla, 1 uur ’ 250,-.
Zaterdags 1 uur voor ’ 125,-.

Porky's Pretpark II S 04499-5500
Diverse nieuwe meisjes.

Nieuw privé Diana 045-233096
Grieks en trio's mog. Dringend dames gevraagd.

Een huis vol sexpleziero.l.v. Rani, grote borsten, 22 lentes,beeldschoon lichaam die u geheel naakt ontvangt en rond-
leid in haaroverdekte eroscentrum. Heb jezin in een ietsje

verlegen type, naakt in haarkamer, wacht om kennis te
maken, Frans, Grieks, leren genietenvoor een zacht prijsje,
puur natuur in eikaars armen wegsmelten en een paar keer

samen naar het hoogtepunt.
Nieuw in Limburg

van 11.00 tot 24.00 uur. Zijstraat van station Heerlen,
Oude Kerkstr. 31, Heerlen.

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

Holzstr.lo3, Kerkrade.
Escort all in

Q 045-326191
Bij Angelique

wordt u heerlijkverwent door
een massage en privé. 045-

-311135. Nog meisje gevr.

Peggy Privé
Escort v.a. ’ 125,-.

Ma-vrij 11.00-22.30 uur. Wo.
tot 19uur. 046-374393.

DD-cup. Grieks mogelijk.
Nieuw: Sonja.

Mannen
gezocht!!

Vrouwen voor niet
commerciële erotische sex.

S 045-318300.

Gratis sex
Niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.

_■ 045-318300.

Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!!

Profiteer ervan 045-423608

’ 50,- all-in
Privé Candy

Goed en discreet. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

LadyS
Duitse meesteres in discrete
SM studio. Tel. 043-620015.

Exclusieve SM
Voor iedere beurs. Door er-
varen team. 045-232665.

Privé llona
045-708903. Leuk meisje

altijd welkom!!!

Surprise Escort
SM & Boys 045-275900.
de hele maandkorting!!

Lady Escort
terug met nieuweboys en

girls 045-275564.

Privé en escort
Tel. 045-427631.

Love Escort
045-320905.
Nieuw escort

045-233195

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-

opend van 17.00-05.00 uur.
Ook heren voor dames.

Rondb. Privé Dame 9-16 u.
045-714707.

Manuela Escof1

__? 045-418886-
Tevens meisjes gevrggS-^

La Mirage
Geopend vanaf 15.00 to'

02.00 uur. Meisje welkonv
Hoofdstr. 105,Amstenraöc

04492-265qi__^"

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Jacquel'n 'Steffanie, Suzy, Simone.

Cynthia, Sandra. Ook &"""
Rijksweg Zuid 105, GeW»-

Telef. 046-756335___^

Mariska
Vanaf 10 uur 045-72j__>^

Volslanke dam0
ontv. thuis. 043-47330^
Nieuw jong meisje, totale

Ontsp. Massag6
045-353489___^

Privé en Escort
Romantica

__■ 045-4^9742^
Manuela

Grieks mog. 045-352476^
Elisa Privé.

Wij nemen alle tijd voor jo"'
Kom eens langs en overig

jezelf,g 043-4366g__^

BLONDIE uniek
_■ Q45-270358:_^_^'

! Julia!
Privé, SM en adressen-
Meisje gevr. 045I22s3___^

Club Yum Yurn
ma.-zat. 045-232806. Tf-

escort en meisjes gevi-
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Gullit niet
naar Japan
GENUA - Ruud Gullit heeft
geen belangstelling voor eerj
contract bij een Japanse prof-»
club. Dat heeft de speler vai{
Sampdoria vanuit Genua laten
weten. „Ik heb in het verlederj
contact gehad met enkele Japan-,
se clubs," zegt Gullit, „maar er i_{
geen sprake van dat ik aan hei
einde van dit seizoen naar JaparJ
vertrek." De 32-jarige ex-interj
national heeft zoveel zakelijk^
belangen in Europa dat zijnaanj
wezigheid nog zeker drie jaa»
verlangd wordt.

Missie Schalken
al geslaagd
GLENDALE - Sjeng Schalkeij
heeft in het Challenger tennis*
toernooi in Glendale. Schalkeij
klopte Greg Prudhomme met
6-4, 6-2. Met de 8 ATP-puntei}
die hij met deze winst voor d«
wereldranglijst krijgt, is het ver|
lies van de punten van het Israe.
lische Satellite circuit van vorijj
jaar gecompenseerd. Zijn plaat»
in de top-200 blijft daarmee to|
het einde van het jaar gewaar*
borgd. In het Bastion Baselaa{
toernooi in Den Bosch plaatsten
Rogier Wassen en Mare Merrszich voor de tweede ronde van
het enkelspel. Wassen versloe|
Matthijssen met tweemaal 6-1*
Merry loste Robin Verbeet me!
6-4, 6-2.

Herfstlopen
Kerkrade
KERKRADE - Atletiekverenit
ging Achilles-Top houdt zondag
in de Groene Long in Kerkrade
voor de achttiende keer de
Herfstlopen. Start en finish bij
zwembad Erenstein. 11.00 uur
jeugdloop jongens t/m 12 jaar.
11.15 uur meisjes t/m 12 jaar.
Om 11.30 uur is de 4200 meter
voor senioren en junioren vanaf
dertien jaar.De kwart-marathon
(10,5 km) voor senioren en vetel-
-ranen start om 12 uur. Inschrij-
ven tot een half uur voor de start
is mogelijk.

Toptennis in
Hoensbroek
HOENSBROEK - In Sportpaleis
Hendriks in Hoensbroek werken
komend weekeinde de beste
Limburgse verenigingen een
toernooi af. Het evenement ver-
vangt de Limburgse Indooj
Kampioenschappen. John Sis-
termans en Armand Custers heb^
ben 32 teams uitgenodigd. De
teams zullen op de zondagmid^
dag twee dames en herensingles
en twee dubbels spelen.

_.

Roda-bus
KERKRADE - Bij voldoende be-
langstelling rijdt zondag een
supportersbus van Roda JC naaf
Groningen, waar de Kerkraadse
club aantreedt tegen de plaatsen
lijke FC. Kaarten kunnen van»
daag op Kaalheide tussen 18.00
en 19.00 uur worden gekochï.
Leden betalen 25 gulden, niet-
leden 30 gulden. Vertrek zondag
om 08.00 uur vanaf de markt in
Kerkrade, om 08.15 uur vanaf
Kaalheide en om 08.30 uur vanaf
het busstation in Heerlen.

sportkort

"POOLBILJART - Richard
Staal van 't Stüpke uit Land-
graaf heeft het tweede ranking-
toernooi in het Fair Play Center
in Hoensbroek gewonnen. In dé.
finale klopte hij Mat Timmer-
mans van 't Schachtwiel.

" VOETBAL - De vijfde ronde
van de districtsbeker is uitge.
steld. Bovendien is 15 januari
een inhaal/bekerweekeinde mefj
o.a. Eijsden-Volharding eir
RKONS-SVN.

" VECHTSPORT - Het demo-'
team van Budo center Sittard,
bestaande uit Miquel Franssenr
Erwin Savelkoul en Edsel Mer-
celina, is vanavond te zien op
Eurosport. De uitzending begint
om 21.00 uur.

kwalificatie ek Duitser rekent afmet onherkenbare Sampras

Becker oogst bewondering
FRANKFURT - Boris Becker is al vrijwel zeker van een plaats
in de halve finales van het tennistoernooi om de Masterstitel
van de spelersbond ATP. De Duitser boekte zijn tweede over-
winning in de witte groep. Becker zegevierde met 7-5 7-5 over
de Amerikaanse nummer één van de wereld Peter Sampras. In
zijn laatste voorrondepartij ontmoet Becker morgen de Zweed
Stefan Edberg, die gisteren zijn eerste partij tegen Ivanisevic
simpel won met 6-3 6-4.

GROEP i
0-0

- Israël 0-2
__nd;oemenië 3 2 10 7 6-2
p ?el 3 2 10 7 6-3
P°leiJ 3 1114 2-2
s, nkr_k 3 0 3 0 3 0-0

3 0 2 12 4-5
■«erbeidzjan 3 0 0 3 0 0-6
GROEP 2
Aië - Macedonië 1-1Panje -Denemarken 3-0'.'rus - Armenië 2-0
Sd:
Panje 3 3 0 0 9 7-1i^s 3 1114 3-2
j£&ê 3 1114 4-4
jnemarken 3 1114 4-5«edonië 3 0 2 12 2-4

3 0 12 10-4

£ROEP 3
Z_ _erland - Usland 1-0weden - Hongarije 2-0
Stand:
2*itserland 2 2 0 0 6 5-2
C? en 3 2 0 16 5-4
H„rkl3e 2 110 4 7-2U^garije 2 0 1112-4

'and 3 0 0 3 0 0-7
GROEP 4
S,a'lë-Kroatië 1-2iovenië - Litouwen 1-2
gSd:
ujoat>ë 3 3 0 0 9 6-1[«uwen 3 2 0 16 4-3
C_ 311144-3
Si* aine 3 1114 3-2
*,„ emë 3 0 2 12 2-3land 3 0 0 3 0 0-7
gpBPS
JJ'efland - Tsjechië 0-0'"Rusland - Noorwegen 0-4

land:
Ts.ol_"egen 3 2 10 7 6-1M.^chlë 3 12 0 5 6-1
Wit J"land 3 12 0 5 5-1..''-Rusland 3 10 2 3 2-5
L u.ta 2 0 1111-6U!(emburg 2 0 0 2 0 0-6
GROEP 6
foei
Li ord-lerland - lerland 0-4

ecntenstein - Letland . 0-1

por!f nd 3 3 0 0 9 11- 0
Ko lal 3 3 0 0 9 6-2
Oom lerland 4 2 02 6 7-8, «enrijk 3 10 2 3 5-3

l4^»d 3 10 2 3 2-6CLMenstein 4 0 0 4 0 1-13

Bü]nie- Duitsland 1-2
G 'gar .e -Moldavië 4-1

Wales 5-0

Cl^rtje 2 2 0 0 6 6-1
oUi?avië0Ui?avië 3 2 0 16 5-6G l̂sland 110 0 3 2-1
Wa

, glë 3 10 2 3 5-3
%?*... 3 10 2 3 4-8

am<= 2 0 0 2 0 1-4

S°Ep 8
Gr. _land -Rusland 1-1
Pi 'penland - San Marino 2-0

"and-Faeröer 5-0
Nd:
S^kenland 3 3 0 0 9 11- 1
jj "otland 3 2 10 7 8-2
Pi„l nd 2 110 4 5-1
Sa'and 3 10 2 3 5-6
B 'Marino 2 0 0 2 0 0-6

'aeröer 3 0 0 3 0 2-15

DAMMEN

BASKETBAL

0 Met een doos tissues stapte
Martina Navratilova afgelopen
het centrecourt van Madison
Square Garden in New Vork op.

Het was de tweede keer in een
maand dat Becker van Sampras
won. Eerder gebeurde datin de hal-
ve finales van het toernooi van
Stockholm, dat de Duitser op zijn
naam bracht. „Het was voor mij een
voordeel dat ik al een partij had ge-
speeld", zei Becker. „Sampras
moest er nog inkomen. Ik voelde me
veel beter dan gisteren. Meer ont-
spannen in elk geval. Ik wist name-
lijk dat ik een goede kans had tegen
Sampras." Agressief

Becker was aan het net vrijwel on-
passeerbaar. Hij bewoog als in zijn
beste dagen. Sampras was geen
schaduw van de man die zondag het
ECC-toernooi in Antwerpen won.
In beide sets bracht Becker een
doorbraak tot stand in de elfde ga-
me. Met een servicewinner besliste
de Duitser de partij na een uur en
drie kwartier op het eerste match-
point.

BRUNSSUM - Zaterdag en zondag
worden op de Heidecamping in
Brunssum de Zuidnederlandse
kampioenschappen cyclocross en
ATB (mountainbike) verreden. De
cyclocross (zaterdag) staat open
voor renners uit Limburg, Noord-
Brabant en Zeeland. Aan de moun-
tainbikestri jd (zondag) zijn uitslui-
tend Limburgse titels in de diverse
categorieën verbonden. Tevens is
zondag een cyclocross in het kader
van de Gerrit Scholte-trofee.

ZNK cross en
ATB in Brunssum

Voor Brenda Schultz duurde haar
eerste Masters zeventig minuten. In
dietijd verloor de 23-jarige tenniss-
peelster uit Heemstede in de Madi-
son Square Garden in New Vork in
twee sets van Steffi Graf, 5-7, 3-6.
Ze ontving 14.000 dollar voor haar
optreden. Het was de vijfde neder-
laag van Schultz tegen de nummer
één van de wereld.

Kort

Michael Chang behield uitzichten
op de halve finales door diens land-
genoot in de rode groep, gravelspe-
cialist Alberto Berasategui, kans-
loos te laten: 6-1 6-0 in slechts 43
minuten. Berasategui, die weerloos
was tegen André Agassi, was we-
gens een duimblessure gehandicapt.

„Dit was mijn beste wedstrijd dit
jaar", zei Becker. „Wat me vooral
tevreden stemt is dat ik weer in
staat ben over een langere periode
goed te spelen. Ik ben agressief en
zet de tegenstander onder druk. Zo
zie ik het graag. De toeschouwers
hielpen me daarbij. Ik wilde dat ze
met een goed gevoel naar huis zou-
den gaan." Sampras liet zijn be-
wondering duidelijk blijken: „Hij
heeft tegen mij nog nooit zo indruk-
wekkend gespeeld."

Vier jaar was Schultz in de weer om
de Masters te halen. „Dit is een
mijlpaal, een droom die uitkomt,"
zei ze over haar debuut in de voor-
lopig laatste Masters bij de vrou-
wen. Schultz, die op 8 april in
Heemstede in het huwelijk treedt
met Scan McCarthy, beëindigde het
seizoenals vijftiende van de wereld,
haar hoogste klassering ooit.

VOLLEYBALGelijkspel Swift

In de veldrit staat zaterdag bij de
profs en A-, B- en C-amateurs de
complete Zuidnederlandse top aan
de start, onder meer Richard Groe-
nendaal, Henk Baars, Marcel Ger-
ritsen, Jo Martens, Noël van der
Leij en Pascal Alleleyn. Start 14.30
uur voor een wedstrijd over één
uur.
Vooraf zijn vanaf 10.30 uur achter-
eenvolgens koersen voor nieuwelin-
gen, junioren-dames en dames (30
minuten), junioren (40 minuten),
cyclosportieven en veteranen (40
minuten) en neo-amateurs (50 mi-
nuten).
De cyclocross in het kader van de
Gerrit Scholte-trofee begint zondag
om 11.30 uur. Aansluitend wordt
begonnen met de strijd om de Lim-
burgse mountainbiketitel voor jon-
geren tot en met 14 jaar. Zij rijden
vanaf 13.00 uur een koers over vijf-
tien minuten. Om half twee starten
de 15- tot en met 18-jarigen voor
een wedstrijd over een uur, waarna
om 15.00 uur de ATB'ers vanaf ne-
gentien jaar in actie komen, even-
eens over één uur.

Osaka. Super Four vrouwen. Finale: Cuba- Brazilië 3-1 (8-15 15-13 15-13 15-7). Om
derde plaats: Rusland - Japan 3-1 (15-12
12-15 15-12 15-9).

(1,444), 5. Zanetti (1,721), 6. Sayginer
(1,410), 7. Carlsen (1,625), 8. Kühl (1,281).
Stand wereldbeker: 1. Jaspers 126 punten,
2. Blomdahl 120, 3. Ceulemans 87. Jaspers favoriet

voor wereldbeker

Driebander overtreft zichzelfin Halle

TENNIS

Frankfurt. Masters mannen. 5,1 miljoen
gulden. Rode groep: Chang - Berasategui
6-1 6-0. Witte groep: Becker - Sampras 7-5
7-5.

New Vork. Vrouwen Masters, 5,95 miljoen
gulden. Eerste ronde: Graf - Schultz 7-5
6-3, Sabatini - Navratilova 6-4 6-2, Novot-
na -Majoli 6-2 3-6 6-1.

WK tiende ronde: Schwarzman - Baljakin
1-1, Tsjizjov - Valneris 1-1, Durdyev - Me-
rins 2-0, Koeperman - Milsjin 1-1, Galasjov- Gantwarg 0-2, Wiersma - Ba 1-1, Jansen -Alias 0-2, Burleson - Cissé 0-2, Clerc -
N'Diaye 1-1, Wesselink - Aman 1-1. Stand:
1. Valneris 16, 2. Baljakin, Wiersma 14, 4.
Aman, Ba, Clerc, Gantwarg, Jansen,
N'Diaye 12, 10. Koeperman, Schwarzman,
Tsjizjov 11, 13. Merins, Wesselink 8, 15.
Cissé, Durdyev 7, 17. Burleson, Galasjov 6,
19. Milsjin 5, 20.Alias 4.

sportop tv

WOGNUM - De handbalsters van
Swift hebben een punt verspeeld
aan SEW: 19-19. Swift speelde het
spel hooghartig. SEW wilde echter
het gat niet te groot laten worden.
Een doelpunt van Saskia Pant zette
SEW op een 8-7 voorsprong en van-
af dat moment stelden de gastvrou-
wen vast dat er meer mogelijk was
dan verlies met klein verschil. Rust
11-10. SEW bleef ook in de tweede
helft goed partij geven. Pant zette
SEW op 17-16. Swift herstelde
knap en kwam op 17-19. Yvonne
Kossen scoorde vervolgens twee-
maal: 19-19. In de allerlaatste mi-
nuut miste Diana Mouton (Swift)
een strafworp.

BILJARTEN

Omaha. Oefenwedstrijden, mannen.
Creighton University - Nederland 80-80 nv
(42-36, 70-70).

WIELRENNEN

karakteristieken
Am*" " Franl".k 0-0. Scheidsrechter:
!_d dolia (Ita'- Toeschouwers: 25.000.
2j( e kaart: 52. Karembeu (Frankrijk,
r'ikf ee^' <"*e'e kaart: Angloma (Frank-

pj*rbeidzjan - Israël 0-2 (0-1). 29.
Sj8. 0-1, 51.Rosenthal 0-2.
Cr1. " Denemarken 3-0 (1-0). 41.
"iqu 1"0, 56- Donato 2"°' 87- Luis En".ue 3-Q Scheidsrechter: McCluskey.

U^8 - Armenië 2-0 (1-0). 7. Soteriou
'era Fassouliotis 2-0. Scheidsrech-

' Ashby (Eng). Toeschouwers: 8000.
!_ 'gië - Macedonië 1-1 (1-0). 31. Ver-

I"°' 54'Boskovski Il- Scheids-
We- : Kjoesainov (Rus). Toeschou-rs; 17.000.
uyOPr0PrVs " Armenië 2-0 (1-0). 7. Soteriou
1 _■'a Fassouliotis 2-0. Scheidsrech-Ashby (Eng). Toeschouwers: 8000.

B _LtS.r,and ■ Usland 1-0 (1-0). 45.Kel 1-0. Scheidsrechter: Kelly (ler).

C .den " Hongarije 2-0 (1-0). 43. Bro-
Van °' 70- Dahlin 2-0. Scheidsrechter:
2? 00nen Ende (Ned)- Toeschouwers:
Si
Vio Vfnië " L'touwen 1-2(0-0). 55. Zaho-
U, V'0. 64. Surkistovas 1-1, 87. Zuta

Scheidsrechter: Ihring(Slw).

O.9, 1'* - Kroatië 1-2 (0-1). 32. Suker
Sj.' b - Suker 0-2, 90. Dino Baggio 1-2.'eidsrechter: Quiniou (Fra).

3^'i1"sland - Noorwegen 0-4 (0-2).
801.- S°- . 39. Leonhardsen 0-2, 52.

0-3, 82. Rekdal 0-4.

4]
0
riord-lerland - lerland 0-4 (0-3). 6.

dan nge °"1' n- Keane 0-2, 38. Sheri-
i_cht 3> 54. Townsend 0-4. Scheids-
-_. Muhmenthaler (Zwi). Toe-'°uwers: 10.336.

l-n"?'' " Wales s"° <2-°)- 31 Ketsbaja
. p 1éKinkladze 2-0, 41.Ketsbaja 3-0,

Sch Sritsjigani 4-0, 67. Arveladze 5-0.
'eidsrechter: Sars (Fra).

banië -Duitsland 1-2 (1-1). 18.Klins-
k2 "°-l. 32. Zmijani 1-1, 46. Kirsten
leUu ,ele kaart: Kacaj, Bellai, Pano en
Mei .lio (Albanië). Scheidsrechter:_ __.

joek (°ek)- Toeschouwers:vvo (uitverkocht).
St_f,ar'Je " Moldavië 4-1 (1-0). 45.
_a]_. kov 1-0, 60. Klesjtsjenko 1-1, 65.
W 2_1' 85- Stoitsjkov 3-1, 88..PAdmov 4-1. Scheidsrechter:cArdle (ler).

sU_v". " De Faeröer 5-0 (1-0). 37.
scho . I"°' 51- Litmanen 2-0 (straf-
W 5 7l- Litmanen 3-0, 75. Paatelai-
renv.» °> 85. Paatelainen 5-0. Scheids-hter: Orrason (Us).

2ire^ nland - San Marino 2-0 (1-0).
Sch„^ahlas 1-0, 84. Fratzeskos 2-0.'Visrechter: Lipkovitch (Isr).

BQo?_ and " K«sland 1-1 (1-1). 19.
'".cht 1-0, 25. Radsjenko 1-1. Scheids-
_l 25!r; Karlsson (Zwe). Toeschouwers:

VANDAAG
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.
22.30-23.30 RTL 4: Barend & Van Dorp.
22.15-23.00 Dld 2: Der Sportspiegel: serie
sportreportages. Afl.: psychologie in de
sport.

sportprijsvragen

Berlijn Internationale veldrit: 1. Simunek
57.36, 2. Pontoni 0.36, 3. Camrda 1.18, 4.
Herijgers 1.19, 5. Elsnic, 6. Wabel.

Halle Wereldbeker driebanden. Finale: Jas-
pers - Blomdahl 3-0 (15-14 15-1 15-14/
2,647-1,812). Om derde plaats: Burgman -Raymond Ceulemans 2-1 (15-7 7-15 15-3/
1,423-0,961). Eindstand: 1. Jaspers (toer-
nooi-gemiddelde: 2,007), 2. Blomdahl
(1,660), 3. Burgman (1,432), 4. Ceulemans

HEERLEN - Lucky ten:
1-3-4-7-9-13-17-20-22-29-30-35-
-46-50-52 -56-58-66-69-74.
Belgische lotto 6-10-14-16-20-36. Reserve-
getal: 25. Jokergetal: 21 18 759.

Adieu Martina

Jaspers verwachtte niets voor de fi-
nale. „Ik dacht alleen: ik word
tweede of eerste." Jaspers begon
moeilijk, keek na drie beurten tegen
een achterstand van vijf caramboles
aan (5-10). Een serie van acht
bracht hem in de juiste stemming.
Blomdahl kwam nog met 13-14 op
setpunt, maar de Nederlander won
uiteindelijk met een serie van twee.
De Zweed kreunde zwaar in de
tweede set, toen Jaspers met series
van twee, vier en vijf uitliep naar
11-0. Het werd 15-1.

ving. „Ik moet er gewoon niet bij
stilstaan. Winnen en verliezen lig-
gen zö dicht bij elkaar."

„Hij heeft zestien beurten gehad,
waarbij zeven of acht prachtige mo-
gelijkheden. Mooie driehoeken. Ik
probeerde voortdurend zelf te sco-
ren, gooide het spel helemaal voor
hem open. Het lukte hem niet",
keek Jaspers voldaan op de partij
terug, nadat hij de derde reeks op-
nieuw met 15-14 winnend had afge-
sloten. Moyenne: 2,647. Toernooi-
gemiddelde: 2,007. Nooit eerder
sloot hij een mondiaal bekertoer-
nooi met een dergelijk hoge score
af.

HALLE - Dick Jaspers bereidde
zich maandagnacht nog in stilte
voor op een troosteloos afscheid van
het wereldbekertoernooi in Halle,
anderhalve dag later incasseerde de
driebandende Brabander voor de
tweede keer dit seizoen de hoofd-
prijs van ruim 20.000 gulden.
Na de in driesets (15-14 15-1 15-14)
gewonnen finale tegen de Zweed
Torbjörn Blomdahl, begint Jaspers
over drie weken als belangrijkste
gegadigde voor de wereldbeker aan
het slottoernooi van de proforgani-
satie BWA. Alleen houdt Jaspers,
die in België een voorsprong van zes
punten op Blomdahl verdedigt, zich
daar niet mee bezig. Dat laat hij lie-
ver over aan anderen uit zijn omge-'

Het was haar afscheidsavond,
haar 'farewell-party' en de tranen
verdrongen zich in de hoeken van
haar ogen. De 38-jarige grand
lady van het vrouwentennis, ze-
venvoudig winnares van de Mas-
ters, werd in zeventig minuten
van het blauwe tapijt gejaagd
door Gaby Sabatini, 4-6 2-6. „Ga-
by speelde in een roes. Ze veegde
me van de baan," zei Navratilova
na haar 212enederlaag in 1650
enkelspelen in twintig jaar prof-
tennis.

sportkort

Het werd een emotioneel afscheid
voor Navratilova. De 17.131 fans
in het uitverkochte sportpaleis
begroetten elke winnende slag die
van haar racket vertrok met een
ovatie. Haar naam werd onthuld
op een banier, die naar het dak
van de beroemde sportarena werd
gehesen en daar voorgoed kwam
te hangen naast de shirts van
beroemde basketballers en ijshoc-
keyers. Van sponsor Virginia
Slims kreeg ze een Harley David-
son." Foto: REUTER

cja^NNEF- Germania Teveren
ï>a ps uitvloeiselvan de kwestie
-UI Janssen drie competitie-
ve. 1

moet overspelen, slaagde
h lof voor deel 1 door Bad
ch i^f met 2_l te kl°PPen- Mi"
(j Haan en Mario Papic scoor-n voor Teveren.

(ADVERTENTIE)

Bekoorlijke bes
■m&k. __!>■': ardisia 's rik aan glanzend rode besjes,

_$"**_ graag op een lichte en zonnige plaats.in uw

' SS «Bk ;Ni

*■ _E__9s

saintratuin
£*.*_£ DAG % A N P^R S

Aanbieding is geldig tot één week na plaatsing in deze krant of zolang de voorraad strekt.

" Boris Becker speelde zijn beste partij van dit jaar. Foto: REUTER
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MEDIA Set 2000 Satelliet systeem GRUNDIG ST 63 650 Kleurentelevisie
60 cm. spiegel, receiver met afstandsbediening, scart, Stereo, 63 cm black matrix-beeldbuis, CTI-techniek, 2 x 20 Watt,
geschikt voor ASTRA 1 A-D. teletekst, sleeptimer, scart-aanslulting, afstandsbediening
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BOSE Lifestyle 3 HiFi-sys2fm "EC? Reflex 25 II Boxen
,jUto Z7 , r. . .. u - _, + 3-weg bassreflex-box, 100 -120 Watt,iK 37 K 10 Kleur portable Elegance en perfekt geluid gecombineerd, tuner- jaar garantie. VOORHEEN 448.- PER
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Transacties
100 VISITEKAARTEN, 500
brieven, 500 enveloppen,
mcl. zetwerk: ’225,- excl.
BTW, dubbele aantal:
’325,- excl. BTW. Bel:
04498-58049.
VERENIGINGSDRUK-
WERK, clubbladen, pro-
grammaboekjes enz. in Off-
set gedrukt voor de laagste
prijs. Voorbeeld: bij oplage
van 300 stuks drukprijs
slechts 5 cent per afdruk.
Bel voor info: de Vereni-
gingsdrukker, 04498-58049
en... tel uit uwwinst!
Te htjütr üJxë SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.
Te h. FRITURE te Hoens-
broek, compl. ingericht,
goedlopend, geen overna-
me, wel borg, unieke kans
zonder eigen geld een goe-
de zaak beginnen. Huur
compl. ’4OO,- p.w. Borg 3
mnd. huur. Inl. 046-752468.
Te koop grote WINKEL-
KOFFIEMOLEN. Sinaistr. 4,
Heerlen. Tel. 045-427396.

Zonwering
ZONNESCHERM, 475x250
cm, groen doek, 4 jr. oud, nw.
pr. ’1.300,- voor ’550,-.
Tel. 043-610103 na 18.00
uur.

Campers
Te koop VW CAMPER bwj.
'80, fabrieksbouw, i.z.g.st.,
pr. ’ 8.500,-. _ 046-744053.
Te koop MERCEDES L 307
camper, in prima staat, APK
nov. '95, ’6.800,-. Tel.
04404-2448.

Sport & Spel
Te koop HALTERBANK,
Russisch halter + gewichten,
pr. ’ 500,-. Tel. 045-754426.
Te k. ROEITRAINER Kettler
Variant, z.g.a.n., prijs

’ 400,-. Telef. 043-649585.

Vakantie

Wintersport
NU EXTRA KORTING op
alle ademendewind- en
waterdichte kleding, o.a.
"Eider Goretex jassen

*K-Way regenjacks
*Nomad fleece jacks

*Eider Goretex broeken.

VRAAG NAAR ONZE
SPECIALE PRIJZEN!
BECKERS SITTARD,

Handelsstr. 22, Sittard, S 046-
-520608 (normale winkeltij-
den geop./do. koopavond).

STROE (Veluwe) te h. vrijst.
3-pers. bung. met tel. cv. tv.
en fietsen. 02503-36200.
Te huur STACARAVAN op
camping De Roompot, Zee-
land. V. Kerstmis of Nieuw-
jaar en v.h. seizoen '95. Tel.
045-351923.
CARAVAN Hobby Classic
440 TM '94, inb. toilet enz.
Tel. 04498-54390.

Mode Totaal
A_ BRUIDJES opgelet!
Geopend volgens afspraak.
Caresse Bruidsmode-Sit-
tard. 1x gedragen bruids-
jurken. 046-582136.
Grootste KINDERMODE-
SHOW vrijetijdskleding op
19 nov. van 10.00-17.00 in
Honeymooncenter. Parallel-
straat 37a in Amstenrade.
Tev. verkoop met grote kor-
tingen. Gratis entree.
Leer zelf KLEDING maken
in kleine groepjes voor be-
ginners en gevorderden, ge-
diplomeerde coupeuse.
Voor inf. 04492-1941.
Te koop gevraagd klassieke
PASPOP, maat 36/38. Tel.
043-252354.
Nieuwe BRUIDSJAPON-
NEN lang v.a. ’395,-, kort v.
a. ’ 249,-. Trouwcostuums
v.a. ’395,-. Bruidshuis Pe-
reboom, Grote Gracht 27,
Maastricht, S 043-212269.

Caravans
Caravans en vouwwagens
bij RIDDERBEKS, Prinsen-
baan 180, Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
Nu al Rai voordeel bij
BARTELS Caravanning.
Importeur van Caravelair,
LMC,munsterland en Eifel-
land caravans. Hommerter-
weg 256, Amstenrade/
Hoensbroek. _■ 04492-1870.
Te k. VOUWWAGEN Alpen-
kreuzer, ’ 500,-. Telefoon
045-213173.
Te k. caravan DETHLEFF 4-
pers., 1100 kg., bwj. '91, met
voortent en alle extra's, vr.pr.
’11.750,-. Ariensstr. 2, Ka-
kert Schaesberg.
Alpenkreuzer VOUWWA-
GEN, met gasfles en res.
wiel, ’750,-.-1045-726296.
Te koop VOUWCARAVAN
met 6 pers. voortent of ruilen
tegen gesloten aanhanger.
Tel. 04499-1785 of 1379.
Te koop grote CAMPER L.
7.25 Bergland opbouw MB
314, onderstel, i.g.st. Te be-
vr. Overhoven 69, Sittard.
CARAVAN Home Car Rally
GTi, '88, voortent enz., als
nieuw. Tel. 04498-54390.
Te k. HOBBY Caravan 430
'88 badr. inb. toilet, voort. R.
v. Gelrestraat 45, Nieuw-
stadt. 04498-54664.
Te k. HOBBY Caravan 495
Prest. '86, badr. luifel. R.v.
Gelrestraat 45, Nieuwstadt.
Tel. 04498-54664.
Te k. HOBBY Caravan 4 mtr.
eindk. badr. inb. toilet, PVC-
voortent. Tel. 04498-54664.
Te k. CHATEAU La Car 430,
bwj. 1988, 4-pers. (treinzit)
met voortent, luifel, e.d.,
goede isol. met dubbel glas,
ALKO koppeling, 657 kg„ i.z.
g.St.S 045-753212.
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.

(Huis)dierei.
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.
Te k. en te k. gevraagd
PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in
voorraad. Tel. 04750-40073.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tel. 04754-84707.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. h.w. terr.,
tekkels, Tibet, terr., Shi-
Tzu's, poedels, Jack Rus-
sels. Walem 11a, Schin op
Geul. 04459-3097/1237.
RUIGHARIGE tekkelpups,
dwerg en middelgroot. Tek-
kelkennel sinds '61. Bienert,
Herzogenraht. Tel. 00-49.
24063175.
Te k. pups kruising West
Highland White-terriër,
VORK. Tel. 04404-1527.
Te k. AQUARIUM 150x50x-
-50 cm., ombouw, chiclieen,
nieuw eheimfilter ’ 350,-.
Telef. 045-222196/330033.
Mechelse HERDERPUPS te
koop, bijzonder goede afst.
Vader en moeder certificaat
politiehond. _■ 045-315062.
Te k. nest Duitse STAAN-
DERS, korthaar, van be-
jaagde ouders, geb. 14-09-
-94, 2 reu, 8 teef, met stam-
boom. Tel. 04755-2106 b.g.
g. 04754-85181 na 18.00 u.
Te koop LABRADOR pups
geënt en ontw. Telefoon
04458-2262.
Te k. Engelse Staffordshire
BULLTERRIERPUP, 4_
mnd. teefje, ingeënt en ont-
wormd, vaste pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-213401.
Te k. 35 goed geselecteerde
FONDDUIVEN wegens be-
ëindigen duivensport i.v.m.
ernstige ziekte. Telef. 04750-
-24416.

Te koop prachtige BOO-
MERHONDJES, Maltezers,
Shi-Tzu, geënt en ontwormd,
iets aparts, ook te reserve-
ren voor St. Nicolaas.Tel.
045-241996.
Te koop jonge Golden
RETRIEVERS, met stam-
boom + inenting, ouders HD-
vrij.g 04110-1376.
Tegen kleine vergoeding af
te halen jonge POESJES.
Tel. 04743-2333.
Te koop pracht, blonde
BOUVIERPUPS met prima
stamb. en schrift, gar. S
04138-73284.
Te k. BASTAARDPUPS blij-
vend klein, ’lOO,- . Telef.
04451-1596 na 17.00uur.
VOGELS uit buitenvoliere's:
roodwang en blauwe goud-
vinken nu ’50,-; Pallas
rosevinken nu ’25,-; grijs-
kopputters nu ’37,50; Chin.
groenlingen nu ’15,-; Jap.
nachtegalen nu ’2O,- p.st.;
zilveroornachtegalen nu
’35,-; gould- en spitstaart-
amadine enz. Meer dan 100
srt. vogels. Dsz. Handels, Pr.
Mauritslaan 84b, Beek.
PAPEGAAIEN: tamme baby
groenvleugelara's, baby
grijze roodstaartjes, tamme
dubbele geelkopamazones
en div. kakatoes. Baby pa-
pegaaien v.a. ’250,-. Te-
vens mr. en ink. v. kweek.
Kwekerij Leo Handels, Beek.
Tel. 046-375359.
Te k. AQUARIUM 160x50x-
-50 met stalen onderstel, vr.
pr. ’ 400,-. Tel. 045-461987.
VOGELS Meer dan 100
soorten vogels o.a. geringde
grijskopputters en div. soor-
ten geringde goudvinken.
Dierenspeciaalzaak Jos Le-
blanc, Heisterberg 21,
Hoensbroek. 045-212876
VISSEN: Grote soit aquari-
umvissen en planten. Dier-
enspec.zaak Jos Leblanc,
Heisterberg 21, Hoensbroek.
Tel. 045-212876.

St. Nicolaasaanbieding:
mooie KANARIEKOOI met
kanarie, compl.pr. ’ 69,95.
Conjarts Dierenspeciaal-
zaak Berg en Terblijt, Rijks-
weg 46, g 04406-41743.
Nu bij aankoop van vogel-
voederhuis op stam ter
waarde van ’55,-: 3 vetbol-
len en 1 kg. strooivoer gratis.
Conjarts DIERENSPECI-
AALZAAK Berg en Terblijt,
Rijksweg 46, S 04406-41743.
DUIVENLIEFHEBBERS op-
gelet! Sprint Rui winter-dui-
venvoer van Teurlings, 25kg.
voor ’16,95. 3 Zakken voor

’ 50,-. Dierenspeciaalzaak
Conjarts Berg en Terblijt,
Rijksweg 46, S 04406-41743.
Te koop LABRADOR/Re-
trieverpups en langharige
teckels, beide met stam-
boom. Tel. 04780-81531.
Te koop Groenendaler
PUPS, ingeënt en ontwormd.
Tel. 00-32.14308914.
Te koop uit gedipl. KENNEL:
pups van Maltezers, York-
shires, Poedels, Keeshond-
jes, West Highlandterriërs,
Pekineesjes, Golden Retrie-
vers, Labradors, boxers,
beagies en leuke bastaard-
hondjes. Met goede gar.re-
geling. Lochterweg 8, Budel
Schoot, tel. 04958-91851.
Ook zondags open.
Te., koop Jack RUSSELTER-
RIËRS, zeer mooi, geënt en
ontw., internationale kampi-
oenen uit eerder nest,
’500,-. _" 045-413009.
Te koop DOBERMANN
teefjes, zwart, 8 weken.
Telef. 04409-1516.
Te koop COLLIE pups met
stamboom. Telefoon 045-
-726184.
Mooie ruwharige DWERG-
TECKELTJES en langharige
teckeltjes te koop met stam-
boom. _■ 045-725260
Te k. 2 mooie donkere
Mechelse HERDERHOND-
JES, 6 weken oud; 1 Mech-
else herder teef, 8 mnd. oud.
Telef. 04492-3421.

Te k. zeldzaam mooie mini
PONY 78 cm., gitzwart, 3
jaar. _" 045-274013.
Te koop prachtige DOBER-
MANN pups, kampioenafst.
ingeënt en ontwormd. Telef.
08866-3151.

In/om detuin
Verschillende soorten
HAAGCONIFEREN van
1.20 mtr. ’5,00; 1.40 mtr.
’6,00; 1.60 mtr., ’7,00.
Tevens diverse andere tuin-
planten en fruitbomen.
g 04955-1502.
BOOMROOIERIJ Habets
voor al uw rooi- en snoei-
werk. Bel 046-755701.
Te koop gevraagd GRAS-
MACHINE met opvangbak,
defect geen bezwaar. Bel
045-211001.
Te koop div. soorten HAAG-
CONIFEREN tot 1.50 mtr.
04404-1822.
St. NICOLAASAANBIE-
DING: Hozelock tuinverlich-
tingsset, best. uit 12V trafo +
2 lampen naar keuze. Nu 3e
lamp ter waarde van ’45,-
-gratis. Setprijs ’189,-. Die-
renspeciaalzaak Conjarts
Berg en Terblijt, Rijksweg 46,_ Q4406-41743.
Mesner vijver-beluchtings-
pomp, compl. met slang,
zuurstofsteentje en terug-
slagventiel, compleetprijs

’ 69,35. Dierenspec.zaak
CONJARTS Berg en Terblijt,
Rijksweg 46, _" 04406-41743.
Aktie! BLOKHUT 28 mm
afm. 300x360 cm. mcl. luifel
’2.285,-. Voor al uw tuin-
hout op maat! Bez. mog.
Imreg Tuinhout BV, In de
CramerlB, Hrl. 045-717733.

Kapper/Cosm.
BAGELSTYLISTE Bie-as.
Voor nagel- en handverzor-
ging, op acryl- en gelbasis.
Nieuw: parafine-behande-
ling. Tel. 043-640442.
Wat VERKOPEN?Adverteer
via: 045-719966.

Opleidingen
ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.
Er zijn nog enkele plaatsen
vrij voor de gevorderden
cursus BREIEN met de brei-
machine. Voor ml.: Breima-
chineopleiding Echt, telef.
04754-85274.
Cursus THAISE taal voor
beginners. Tel. 045-718397.
Word RU-INSTRUCTEUR
(m/v). Voor auto, veel vraag.,
Ook voor rij-instructeur mo-
tor en nieuw ook bromfiets.
Ook voor rij-instructeur
vrachtauto-, autobus- en
aanhangwagen. U kunt ook
sterinstructeur worden voor
alle categorieën. Of rij-exa-
minator. Binnen vijf maan-
den kunt u het officiële Ka-
derschooldiploma bezitten.
Wilt u vast en zeker full-time
of part-time werk als rij-in-
structeur of een succesvolle
rijschool? (zonder midden-
standsdiploma)! Dit is ook
voor u mogelijk. Binnenkort
starten de opleidingen in
Maastricht. Bel voor een
gratis studiegids De Kader-
school (24 uur per dag be-
reikbaar, ook in weekend):
043-259550 b.g.g. 04498-
-99425.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Telecommunicatie
"""SEMAFOONS***"*
Zonder abonnementskosten.
Oficieel PTT. _" 04758-2416.
Te koop Motorola GSM-
TELEFOON intern. 3200
(oud model), compl., pr.

’ 400,-. _■ 045-226229.
Nokia 2110 GSM ZAKTE-
LEFOON, z.g.a.nw.
’1.095,-. Tel. 045-742108.

■ Bet deVakman _^>
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende
prijsopgave ook voor D.H.Z.(bij inlevering van deze ad-
vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie
profiel). Telef. 046-750640.
Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
All-round KLUSJESMAN,biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
LOODGIETER voor ver-
nieuwing en reparaties van
sanitair en platte daken. Te!.
046-750788, na 18.00uur.
De KLUSSENMAN. Voor al
uw sanitairen-, electra-,
schilder-, timmer-, en met-
selwerken. Nieuwbouw, re-
paratie en verbouwingen.
Bel voor vrijblijvende prijs-
opgave. Tel. 043-218252.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
Telef. 045-325783.
Zelfst. SCHILDER kan nog
werk aannemen, goed en
goedkoop. Tel. 046-377296.
Doe het nu! SPOUW-
MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswol-isolatie, min.
besparing 8-10 m 3gas per
m 2per jaar. Voor info: Ges-
kal Geleen. _" 046-743865.
Voor verschillende HOUT-
BEWERKINGEN. Telef. 046-
-376067.
Ervaren HUISSCHILDER
kan nog binnenschilderwerk
aannemen. S 04492-2681.

VAKMAN met 35 'A.l.
ring, voor al uw scW .behang- en pleisteren
specialist in alle hout"! s

046-750788 na 18.00^ j

HUWELIJKSFOTO'S. »c
portages v.a. ’395.'' jj-
Lex Huijts. 045-271gggyji^
Dakdekkersbedrijf j I
kan nog dakwerk aa^ .Bel voor vrijblijvende 2 1.
Telef. 045-226688/^
06-52606457. J, *i'__________=_==^il!

Huw_/KennjgÜ|^
ALLEENSTAANDE: f
gezellige dans- en J,
avond met DJ B|CS;
Chalet Treebeek. jij
boven 30 jaar, leö fverplicht. Het bestuur^
Aantrekkelijke f^oDAMES v.a. 20 jr. z£ ,
rieuze partner. Gra"
brochure. Maak n ■afspr. 045-461648. 4\
Een VRIEND, vriejljj (
partner vind je in K«. (
tactsleutel", het co^\van Limburg. Vo°' j
matie: Mozartstraa' l|
6044 RM Roermon"' ,
04750-27189. -fr
VROUW, 53 jr., °J]si
mend, zkt vriend. Bf- A
to o.nr. B-06211, ïrO(W I
2610,6401 PC Heerlg^!
37 jr. Gezet ECHTPAp(
kker mollig, vrolijk, Z,V
er echtpaar tussen ®„
jaar. Br.o.nr. B-062y
burgs Dagblad,
2610,6401 DCHeejgiy
Representatieve Hë^izkt. kennismak, [^«i
vrouw 53-58 jr. Br. "V
foto op erewoord retov
nr. B-06219, LD., r,
2610, 6401 PC HeerlgM

Waterspg^
Te k. KAJUITBOOT {H
25 pk b.b.m. "V
slaapgelegenheid +
Tel. 043-613644,

Limburgs Dagblad

De nieuwbouw van fiEP hypotheken te Heerlen
werd gerealiseerd door:

[Wij danken onze opdrachtgever en wensen ABP Hypotheken te I
Heerlen veel succes en werkplezier in het nieuwe onderkomen. |

van de Meerakker
installatietechniek bv

Compleetheid in electro-techniek!
\ " Engineering
\ " Panelenbouw
I " Installatiewerken
; " Beveiligingstechniek

Houtstraat 12, 6001 SJ Weert, Telefoon 04950-36072

Ook hier kantoormeubè
van

Wijngaardsweg 22, 6412 PJ Heeril
Tel. 045-231484 Fax 045-223 J

ARCHITECTENBUREAU DE TWEE SNOEKEN

__
KRUISSTRAAT 37 POSTBUS 659 5201 AR 'S-HERTOGENBOSCH

inlrounx
Ikerkrade b.v.

InterieurbouV
Tunnelweg 101
6468 EJ Kerkrade
Tel. 045-453580
Fax 045-464110

■

Horeca-interieurs - Winkelbetimmeringen -Projectmeubl*
_J

l ... .
Ii^N/^Sf\ ingenieursbureau

MABEGbv
[

Adviseurs voor
infrastructuur,

milieu en bouw

MET INTERFINISffSYSTEEMWANDEN
IS 'T PAS ECHT AF

Chicago Metallic® feliciteert het ABP
met haar nieuwe hoofdkantoor

'Interfinish' Systeemwanden zijn een produkt van 'Chicago Metallic'
producent van innovatieve systemenvoor debinnenafbouw.

Chicago Metallic □ Inlerfinishr
Chicago Metallic (Nederland) B.V Randstad 20-07,1314 BA Almere

Telefoon: 036-534.52.22 Fax: 036-534.40.31

1:

..-■■eHß^

EU (j_©i__@__
Fischerpad 9a, 6142 BT Sittard
tel. 046-510050, fax 046-580999

Ook hier leverden wij onze

binnenzonwering
(verticale lamellen)

Jl

Wie bij
het ABP in

Heerlen
werkt,

zit goed.

Alle medewerkers van het Algemeen Burgerlijk IP§_BB B kantoorfunktie geschikt, Daarnaast is de fraaie
Pensioenfonds nemen iedere werkdag plaats op de Ergowas - die overigens 100% reclyclebaar is - standaard
Ergowas van Grahl. En dat is best een felicitatie waard. Met uitgerust met in hoogte verstelbare armleuningen, waarmee door
de Ergowas is het namelijk heel prettig werken. Deze comfortabele bv- een simpele handbeweging een optimale werkhouding kan worden ge-
reaustoel voldoet niet alleenaan de laatste ergonomische eisen, maar is creëerd voor het werken met beeldschermen. Kortom: wie bij
ook ruim en eenvoudig verstelbaar en daardoor voor iedere het ABP werkt, zit goed. En daar zijn wij van Grahl best trots op.

Grahl. De mens als inspiratie* GF^AItjLtT r _uro-_r____ _-n_
Grahl Nederland B.V. Basicweg 19 3821 BR Amersfoort Telefoon 033-560910 Fax 033-561127
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S-w_ Wonen Totaal Te k. CITROEN BK 19 GT,
bwj. '86, veel extra's, LPG
voordelig met pim 8.000 km
p. jr., vr.pr. ’5.750,-. Ebad-
str. 2, Beek. _" 046-370406.
Te k. CITROEN BK 19 GT
bwj. '85, APK 8-95, stuur-
bekr., elektr. ramen, deur-
vergr., LPG, ’2.900,-. Tel.
043-625329.
Te k. CITROEN CX break,
prima i.0., bwj. '83, APK 1-
95, st.bekr., airco, trekh., vr.
pr. ’ 2.750,-. g 046-520760.
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-
len, g 045-428840.
CITROEN BK bwj. '88, APK
11-95, LPG, i.z.g.st., vr.pr.

’ 6.750,-. Schaesberger-
weg 160, Heerlen.
Te koop CITROEN CISE
Bestel, bwj. 3-'9l, 50.000
km., pr. ’13.000,- mcl.
BTW, g 04405-1700.
Daihatsu CHARADE TS
Special, bwj. '89, rood,
52.000 km., 1.m.-velgen,
spoilerset,. sportief! Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen, telef.
045-428840.
Te koop PEUGEOT 106 KR,
bwj. 9-92, 3-drs., grijsmet.,
5-versn., km.st. 29.000, vr.
pr. ’16.000,-; Opel Kadett
1.3 Limited, 3-drs., 3-'B7,
metal.blauw, vr.pr. ’ 8.000,-.
Inruil mog., met garantie, g
043-672215/04408-1754.
Te koop Fiat PANDA 45 bwj.
'83, APK 11-95, pr.
’1.250,-. Tel. 045-724729.
Te k. FIAT Uno 45 bwj. '85,
APk '95, vr.pr. ’2.750,-. Tel,
04450-3572 na 18.00 uur.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 24

.*a_n= NBOUWKEUKENS
,ï .inq^aratuur nu met 30%
fl* .rvan.el- 04406-40857,
i, >j>!lZwanenburg.][s' 9

(evr- BAROKMEU-
!Hindl.leke meubels enfe^lil_3449B-51122.
.Se

E
nLI<USSENS!

*S hl stuks voorradig.
.%f| 'let adres voor mev-r Ne' en kuipbankstel-
_vak__ns 9°edkoper! Bij4ST8" beter uit. Stof-
,;[%.' Savelsberg, Ein-Sq „11.' Kerkrade.

Telefoon
1i SpT" .NenVerkoop 2e HANDS

'7249_. 6n amiek- Tel'forten Rotterdamstr'
(^TTÈRij £.*% m6ten" en biezen"
i -.Wph.'>9ar- echt vakw.,_^~^-_045-418820..!_V_L Tapiften aan fa-' r^n. Voorbeeld: ca.
t x 2on° c" ’lOO,-, ca.6. 9oe__ CrV 150- Ner"
;.CTI Grote keu-|S V' R'Jksw9- Nrd3B,
.loon- J.O, Paterskerk).

Sels S°°P gebruikteT&lë, n_cOEDEL-S. enz.,

|C6rk TAPIJT 5 jr. gar.,i> e ’.12.75 p.n.2. %x( N RT- Reuvers tapijt-!Ho&eg 89, Reuver.
*9^<is6ss^__,%'e' °P! Uw KEUKEN
.__ a&ten in allel|>^°gg94J34s3.
l&Crïï1 lo9en' stralen3Ls as n" uw oude MEU-

ü wen_le?w in de kleur'Nft Wii maken ookSH up maat. Wessels

' S^S___sl29Bl.
{^Bel . 9evr. gebruikte

ft." uantiek- Rot-98> Heerlen. 045-

Te koop massief blankeiken
SALONTAFEL, ongelakt,
1.20x77, blad 7 cm dik, vr.pr.

’ 375,-. Telef.: 046-517508.
Te koop 2x HANGLAMPEN
met witte bolle kap en mes-
sing randen en trekmecha-
nisme; bijbels schemer-
lampje; 2 echte maroc ber-
bers, 2x2.5 mtr en 2.5x3 mtr.
Alles i.z.g.st. 046-338634.
MOHAIR bed-bankstel met
2 clubs, mooi t.e.a.b. Telef.
04498-57493.
Te koop BANKSTEL 3-2-1
zits; tafel en hoektafel, als
nieuw. Tel. 043-474634.
Te k. massief eiken KAST,
210 x 150 cm., 2x 3-drs. + 3
lades. _" 045-242886.
Te k. KAMEREETHOEK ei-
ken + 4 stoelen met leren
zitting, vraagpr. ’ 750,-.
Telef. 045-354232.
Te koop eiken OMA-
COMMODE met wit marmer

’ 475,-. Tel. 045-312164.
Te koop rood ant. TAFEL-
TJE, 2 stoelen, ’1.000,-,
rond wit eettafel + 4 stoelen,
wit gelakt, ’250,-. Tel. 043-
-254987.
Te k. TIENERKAMER, s-
delig, t.e.a.b. Heerenweg
267, Heerlen, _" 045-230000.
Te koop eiken BANKSTEL 3-
1-1, ’700,-. Telef. 045-
-210298 na 14.00 uur.
Te k. Barok VITRINEKAST;
2 vloerkleden; porselein en
ladenkast. _■ 046-746631.
Meubelstof "DE BEST" S 045-
-454507. Gespee. in het stof-
feren van meubels enz.
Te koop antiek geloogde
KLEERKAST, 3-deurs met
spiegel en 2 laden, pr.

’ 550,-. Tel. 045-322976.
Te k. nw. SENIORENBED;
chippendalekast; Queen
Arme salontafel; Queen
Arme TV-tafel met lade; be-
jaardenstoel. _" 045-242999 v.
a. maandag 16.00 uur.
Te koop witte EETHOEK en
leren stoel. Tel. 043-631114.

■MEUBELEN: Verkoop van 'bankstellen, kasten, tafels,
stoelen, slaapkamers, div.
kleinmeubelen. Elke vrijdag
van 11.00-18.00 uur. Zater-
dag van 10.00-15.00 uur.
Geldersestr. 29, Sittard.
Telef. 046-748526.

Baby en Kleuter
Te k. 3-delige donkerblauwe
KINDERWAGEN Teutonia*
z.g.a.n. _" 04498-52940.
Te k. KINDERWAGEN 3-1,
wit leer, ’175,-, maxi-cosi,

’ 50,-, wit braderie reiswieg,
’50,-, hemel met standaard,
’50,-, badje met standaard,
’25,-. 046-338419.
Te koop BABYKAMER wit;
kinderwagen 3 in 1 blauw.
Tel. 043-636259 na 19.00U.
Te koop complete BABY-
KAMER pasteltinten, vr.pr.

’ 450,-. Tel. 046-377296.
Te koop donkere BOX met
laden ’lOO,- Telef. 045-
-419390.
Te k. donkerblauwe kinder-
wagen, bwj '65, i.z.g.st.
’275,-. Telef. 046-527331.
Te k. BABYBED, matras en
commode, wit, ’350,-. Tel.
045-323421 na 13.00 uur.
Oerdegelijke BOLDERWA-
GENS op brede luchtb., 'n
orig. Sinterklaaskado voor
kind ofkleink. _" 04950-33740
Te k. Maxi Slapi CAMPING-
BED, ’BO,-; wit babyledi-
kant ’75,-; toebeh. ’25,-.
Telef. 046-749490.
BABYKAMER!
Babyhuis Pico Bello
Voortdurend 30% kassakor-
ting op alle merken babyka-
mers. Prinsenbaan 87, Ko-
ningsbosch. Telef. 04743-
-1853. Open wo.-do. 13.00-
-18.00 u. Vrij. 18.00-20.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.

Radio e.d.
Te k. DISKMAN en adapter,,
z.g.a.nw., vr.pr. ’300,-. Te-
lefoon 043-437303.

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.
Koopje Oriënt TAPIJTEN,
nergens goedkoper! Afm.
pim. 170 x 240 cm ’lOO,-;
afm. pim. 200 x 300 cm
’150,-; Nepal dessin pim.
170 x 240 cm ’220,-; fraaie
wollen kleuren Maroc. ber-
bers; Chinese, Perzische en
andere Oosterse handge-
knoopte tapijten tot 50%
goedkoper dan elders! Al-
leen bij: Mady Oriënt Tapij-
ten, Import & Export, Hoo-
genweg 10, Stem. Tel. 046-
-333247 (richting haven).

Te koop gevraagd antieke
MEUBELEN + antieke , in-
boedels. Inl. 04958-97383.
Op 500 m2bieden wij tal van
antiek grenen meubels aan.
Door eigen restauratie werk-
plaats kunnen wij tegen con-
currerende prijzen leveren.
Wij zijn elke dag geopend.
Zondags voor handelaren.
Antiek Groothandel HA-
MERS, Rafaelweg 6. Indus-
trieterrein De Wolfskoul
Susteren. _" 04499-3763.
Te koop SALONTAFEL,
rond, zwaar eiken na 18.00
uur 045-251550.
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.
SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vossen
Keukens. Glaspaleis Kerk-
plein en Eikenderweg 77,
Heerlen.

Verkoop van MEUBELS en
huisraad wegens vertrek
naar bejaardentehuis. Zat.
19 nov. van 10-20.00 uur.
Anjelierstr. 25, Heerlen. Tel.
045-220946.
Te k. compl. SLAAPKAMER
(uit Oma's tijd); eethoek; 3-
zits bank + 1 fauteuil; 2 kas-
ten. ® 045-415045 na 17.00 u.
Te k. compl. SLAAPKAMER,
2-persoons; 1-persoons
bed. T.e.a.b. 04493-1845.
Te k. OVERGORDIJNEN
voor 4 ramen, 2.00 bij 2.40
cm., nieuw, kant en klaar, al-
les erbij. Sf 04498-55702.
Te koop zeer mooie RE-
LAXFAUTEUIL en eiken te-
lefoontafeltje. 045-725623.
Te koop eiken KEUKEN-
BLOK mcl. kookplaat en wa-
semkap. Telef. 04493-4381.
MANOU salontafel, eethoek,
2-zitter, 2 draaist., 1 hangst.
en eiken dressoir, pr. n.o.t.k.
Telef. 045-253447.
Te k. noten BANKSTEL met
tafel, vitrinekast, gr. eettafel
met 6 stln., filmapparatuur,
Kettler trimbank, stalen bu-
reautafel, kopieerapparaat.
Tel. tussen 12-14 uur 046-
-515828.
Te k. eiken WOONKAMER-
KAST 3.00 x 2.00 m plus
zware eiken eethoek met 6
stoelen, 1.80 x 0.80; Lock-
machine. Tel. 045-250297.
Uw ROMMEL opruimen?
Wij komen het graag op-
halen. Telef. 046-377733.
Te koop grenen EETHOEK
(ronde tafel met 4 st.)
’500,-; grenen zithoek 2-1-
-1 met 2 salontafels ’500,-.
Telef. zaterd.: 043-650573.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'broek. Telef. 045-725595.
Te k. SLAAPBANK met lat-
tenbodem, ’ 225,-; eiken
keukenkast met opzet,

’ 200,-; grenen eethoek,
’225,-; koelkast, ’75,-. Tel.
043-257954.

Computers
Te koop COMMODORE 64,
veel extra's, turbo drive,
printer, amber scherm, joy-
sticks, diskettes, papierbak
etc, geheel compl., ’340,-.
045-256461, na 18.00uur.
Te koop PC 386 SX 33 plus
kleurenmonitor, vr.pr.
’1.100,-. 045-220060.
Te k. personal COMPUTER
KT compleet, merk Explorer,

’ 350,-. Tel. 043-476492.
Te k. Atari 2600 SPELCOM-
PUTER met peddles, joyst.
en adaptor en 15 spelmodu-
les.’ 150,-. 045-722198.
Te koop 386 DX met 40 HD,
’9OO,- met VGA-kl. mon.;
PC-AT 286, 40 HD met Her-
cules scherm, ’350,-. Tele-
foon: 045-216554.
Te k. SEGA Megadrive 16
Bits, 5 mnd. gar., 4 spellen,

’ 350,-. _" 045-253559.
Te koop ATARI 1040 STE
met SC 1224 kleurenmon.
en software, _" 045-257492.
Nw PC-KLEURENMONIT.
486SX 4R 340HD ’2.000,-;
486DX 66 530 HD ’2.400,-.
Norbertijnenstr. 67, Geleen.
Tel. 046-743394, betaalgem.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

ZonnebankZ-hemel
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).
Nieuwe ZONNEHEMEL
wegens omst. Van ’ 1.200,-
-voor ’ 900,-. _" 045-322537.
Te koop ZONNEBANK met
hemel en gezichtsbruiner, z.
g.a.n., nog 2 jaar garantie.
Tel. 045-464489.
Philips halfbody BRUINER
met statief, 6 lamp., autom.
afslag, ’ 225,-. S 045-713387.

BLOKKEUKENS 270 cm.
mcl. app. Kunststof
’2.990,-; eiken ’3.490,-.
Vossen Keukens. Glaspa-
leis en Eikenderweg. Heer-
len. Tel. 045-717555.
Te koop massief eiken
EETHOEK met 6 stoelen, vr.
pr. ’ 750,-. Tel. 04499-1180.
Mooi eiken BANKSTEL te
koop 3-1-1 zits, kleur beige.
Telefoon 04459-1594.
Klassieke KAST ’ 500,-;
eettafel + 4 stoelen ’500,-;
TV-kast ’lOO,-; kroonluch-
ter/100,-. g 043-614580.
Eenvoudige L-vormige
KEUKEN, wit, 3x1.80 mtr.,
app. + bovenkast, pr.n.o.t.k.
045-322648 na 18.00 uur.
Te k. TOILETTAFEL met
spiegel, kl. grijs. Telef. na
17.00uur. 045-752625.
Te koop EETHOEK, uittrek-
tafel, 4 stoelen en wand-
meubel, samen ’350,-.
Telef. 043-642625.
Te k. 2-pers. BED, 2.00x-
-2.00 mtr, verstelbr. lattenbo-
dem, Auping, z.g.a.n., vr.pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-318642.
Te k. nieuw 72-delig
BESTEK in koffer, ’275,-.
Telef. 045-740675.
Te k. 30 m 2PARKET-
VLOER, ’12,50 per m2.
Telef. 046-524677.
Te k. 1-pers. OPKLAPBED
met ombouw en matras,

’ 100,-. Tel. 045-413904.
Te koop antieke geloogde
eiken SLAAPKAMER: bed
compleet, nachtkastje, com-
mode en spiegel, 3-deurs
spiegelkast, f 2.800,-. Telef.
045-426111.
Te koop eiken KAST en ei-
ken slaapkamer. Telefoon:
045-257338.
Te k. SLAAPKAMERKAST
en kinderbureau. Tel. 04458-
-2153.
Te koop licht eiken BUF-
FETKAST, ’ 800,-; tv-kast

’ 200,-; salontafel ’ 250,-.
Tel. 045-217-122.

Auto's

Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Mercedes 350SL cabrio 72; VWPassat 2.0 div. extr. '91

’ 23.750,-; Volvo 460 '91 ’ 21.750,-; Alfa 75 Imola '91

’ 17.750,-;Lancia Dedra 1.8 '92 ’ 22.750,-; Ford Mondeo
1.6 CLX 8-93’ 32.750,-; Ford Orion 1.6 CLX '93

’ 24.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-;Fiat Uno 70 '90

’ 9.500,-; Audi 100 2.3Eaut.*9o ’ 27.750,-; Peugeot 605
SLi '91 ’ 24.750,-; Peugeot 205 1.1 .GR 5-drs. '93

’ 17.750,-;Peugeot 405 1.6 GL '89 ’ 13.750,-; Kadett 1.3
en 1.8 5-drs '87 ’ 9.750,-; Ford Siërra 2.0 CL Sedan '92

’ 23.750,-; Ford Siërra 1.6 Sedan '91/92 v.a. ’ 15.750,-;
Ford Escort 1.6 '93 ’ 23.750,-;Ford Escort 1.4 '90

’ 12.750,-; Ford Fiësta 1.1 '93 ’ 17.750,-; Fiësta 1.1 '88 ’9.500,-; Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88 ’ 16.750,-; Honda
Accord 1.6 '88’ 10.750,-; Volvo 440 GL '90 ’ 17.750,-;
Ford Escort 1.4 '87 ’ 8.750,-; Audi 80 '86 ’ 6.250,-; Fiat

Regata 85S '86’ 4.500,-;
Inruil, financiering. Bovaggarantiebewijs.

Autobedrijf en APK keuringsstation. P. van Dijk & Zn.,
Hompertsweg 33, Landgraaf. Telef. 045-311729.

Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-272019.

ALFA 33, 1.3 S, 75.000, km.,
blauw, i.z.g.st., div. ac'cess.
Overhoven 69, Sittard.
ALFA GTV 6, bwj. '81, metall.
rood, i.z.g.st., Overhoven 69,
Sittard.
Alfa 33 1.7 QV, zwart, 118
PK, alarm, cv., el.ramen,
bwj. '88, pr. ’5.900,-. Tele-
foon 045-443753.
Te koop AUDI 100 2.2 Avant,
bwj. '84. APK 11-95, pr.

’ 5.750,-. Tel. 04499-4261.
Te k. Austin METRO 13 GT,
bwj. '87, kleur zwart, APK 6-
95, i.z.g.st., vr.pr. ’2.350,-.
Telef. 045-725956.
Te koop MINI 1000, bwj. '84,
APK, in zeer goede staat,

’ 1.500,-. Tel. 045-317675.
Te k. BMW 318i, bwj. eind
'81, grote beurt gehad, nwe.
APK, geen roest, auto ver-
keert in nieuwstaat, vr.pr.
’1.975,-. Event. mr. kleine
auto mog. g 045-460347.
BMW 323i, bwj. 10-'B5, zil-
vermet., 70.000 km., APK,
’8.950,-. g 045-322463.

Te koop BMW 325 i '86,
blauw, weinig km's, alle
denkb. opties aanwezig, 1 jr.
gar. op motor, ’20.500,-.
Tel. 06-53222882.
Te koop BMW 318inw. type,
bwj. '83, vr.pr. ’3.250,-. Tel.
04750-11504.
BMW 316 bwj. '81, APK '95,
auto is echt als nieuw,

’ 1.650,-. g 04492-5833.
BMW 520 ibwj. '84, i.z.g.st.,
vr.pr. ’2.250,-. Tel. 043-
-258715.
BMW 735 i bwj. '87, auto-
maat, schuifdak, div. extra's,
blauwmet., sportvelgen,
’16.250,-. 046-519291 b.g.
g. 581841.
BMW M3bwj. '87, zwartmet.,
leder int., schuifdak, elke
keur. toegest., ’ 27.500,-.
046-519291 b.g.g. 581841.
BMW 316 automaat '84,
bronzitmet., kent. '89, st.
bekr., alarm, sch.dak, Im-
velgen, getint enz., nw.st.
’5.750,-. 045-715845.
BMW 635 CSi, bwj. '85, zeer
veel extra's, in abs. nw.st.,
vr.pr. ’ 18.950,-. Inruil mog. g
046-754895 na 16.00 uur.
BMW 316 autom., bwj. '85,
met veel extra's, l.goudmetal.
04498-56998 na 18 uur.

.1

EINDELIJK HEEFT
OOK ABP-HYPOTHEKEN

ZN EIGEN HUIS.
Een hypotheek-verstrekker zonder 'eigen huis', dat is zoiets als een voetbalclub

' " zonder stadion. Daarom zijn wij heel blij met dit eigen dak boven ons hoofd en onze

!eigen naam op de deur. In zon pand moeten we onze hypotheken nog interessanter

kunnen maken dan ze al zijn. Het is alleen niet te hopen dat we er net zo snel

uitgroeien als uit ons vorige onderkomen. Maar daar zullen nevenstaande aan-

i
nemers, schilders, electriciens en installatiebedrijven ongetwijfeld anders Over

denken. We bedanken al onze leveranciers in ieder geval van harte vopr het prima

ABPwerk dat ze hebben afgeleverd op de Geerstraat 115 in Heerlen. Klasse! hypotheken

MET 'IN ABP-HYPOTHEEK WORDT 'T PAS ECHT I INTERESSANT.
ABP-Hypotheken, Geerstraat 115, Postbus 3005, 6401 DM Heerlen,telefoon (045) 798080, telefax (045) 798003.

__i
___*____». JL

g»Hß*_Jv^iï ■ r-yr' "■■ -WÏ :..>. _^JS_BflfaEijf.v.,,_ >yW____^_m_%_m__^^Ër_^^Skf^ '■■ ■f^^^^^^^^Tjjji^BMj

|-ip____________________________l__i__i__ii__l_____^

Bouwfonds; " J>~ Vastgoed b.v.

feliciteert ABP Hypotheken met haar nieuwe 'eigen huis' op Telepark!

TeleparkHeerlen is óók een realisatie van Bouwfonds \jfST Vastgoed B.V.

Westerdorpstraat 66
3871 AZ Hoevelaken
Tel.: 03495-39111.. in i ui i in i i ii imm—r———**—^**

Beveiligingssystemen
Alarmcentraleservice

VAREL SECURITY
Voor de meest complete beveiliging

, ' ...... Inbraakbeveiliging
Varel Secunty Limburg Brandbeveiliging
Handelsweg 38 Toegangscontrole
6114 BR Susteren -r ■ _r -,- "Tel 04499-2122 Terreinbeveiliging
Fax 04499-4515 Video-observatiesystemen

Voor elk project
biedt UHECO u de

mooiste verwarmingsoplossing

■ l__l_E_PA®
Vasco projektomkastingen ■ ■■wM_ LU
5172 DX Kaatsheuvel mW M ■ ___P
Tel.: 04167-80229 . . . . . ,
Fax: 04167-76899 Mooie Warmte

.^__l^l. MortAnQ Mertens Bouwbedrijf B.V.
_P__f I X __ _j "X Emmasingel 32, Weert
rpl BOUWDBdriJT Postbus 214, 6000 AE Weert

k. y] Telefoon 04950-36900\Jp^ Telefax 04950-42450

Proficiat!
met de nieuwe huisvesting

Mertens Bouwbedrijf B.V. . ___s__a__g3____^.'______
De bouwer van het ABP kantoor fnfHiTT__llJFiH__i _______
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Auto's

□c_a_JD_._.c_nD_.
BEEïEEDEHaDEE

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 100Avant combi '90
Nis. Sunny 16LX combi'BB

DIESELS
Mercedesl9oDwit'B4

Mercedes 190Dz. mooi '89
Seat Ibiza GL D '86

Toyota CorollaD '87
Daih. Charade D '89
Daih. Charade D '85

AUTOMATEN
Toyota Corolla 1.386

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

Daih. Charade 13i '89

ANWB gekeurd
Alfa Twin Spark75 '91
Alfa Romeo 75 2.0 '86

Audi 80 I.BS '89
Audiloo2.3E'91

Audi 80 2.0Estuurbekr. '90
Citroen AX Sport '87

8MW323i'83
Dah. Cuore TX '92;

Daih. Charade 3x'90+89
Fiat Uno45 IS '90
Fiat Panda 34 '86

Ford Esc. KR 3i '89
Ford Esc. 14CL 5-drs'B7
Ford Siërra 2.0Azur 2x'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

Mazda 3231.5 Limited '87
Mitsubishi Colt Sport '86
Nissan Micra 1.2S '87

Nis. Sunny Florida 16LX '88
Nissan Primera 1.6LX '91

OpelGT2.3i'69
Opel Kadett 1.8 GTi '88

Opel Kadett 1.385
Kadett I.3SGSi Look '85
Opel Kadett 1.3 S Club '88

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

Opel Corsa 1.3S'89
Peugeot 106XN'9l
Peugeot 309 XE '88
Peugeot 405 GR '88

Suzuki ALto GL 5-drs '89
Suzuki Swift 1.3 GLX'BB

Volvo 360 GL '87
Volvo340DL'B7

VW Golf 1.6 S 5-drs '90
VWPassatlBi'9o
VWPassatlBi'B6

Mitsubishi Starion EX '82
Mitsubishi Cordia '83

Div. inruilers uitzoeken
vanaf ’ 500,-.

Reeweg 112, Landgraaf.
_" 045-321810.

Opel Veetra 1.6 i GL '90
’12.750,-; Opel Kadett 1.6
'89 ’8.950,-; Opel Kadett
1.3 '85 ’4.950,-; Nissan
Sunny 2.0 D '91 ’13.750,-;
Nissan Micra 1.2 '91

’ 10.750,-; Nissan Sunny
1.7 D '85 ’2.750,-; Nissan
Sunny 1.5 '84 ’2.250,-;
Ford Escort 1.3 '87

’ 5.950,-; Toyota Corolla
1.8 DX diesel '85 ’3.750,-;
VW Jetta GTi '85 ’4.950,-;
Toyota Starlet aut. '88
’8.750,-. Inr. gar. 045-
-211071. Overbroekerstraat
54, Hoensbroek.
Te k. Fiat UNO, '84, LPG,
veel nieuwe ond., ’1.800,-.
Telef. 043-253235.
Te koop FIAT 127, nwe..
APK, nwe. banden, zuinig in
gebruik. Tel. 045-228445.
Te k. FIAT Panda 34 White,
bouwjr. '85, APK 7-95, prijs
n.o.tk. Tel. 043-646572.
Fiat UNO 45, bwj. '89, koop-
je, prijs ’5.500,-. Tel. 043-
-617060.
Te k. witte FIAT Uno 70 SL,
5-drs., bwj. '87, i.z.g.st., pr.n.
o.t.k. Tel. 046-757968.
Fiat UNO 45 S, bwj. '87,
APK '95, 5-bak, wit, i.z.g.st.,
div. extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
046-754667.
Te k. Fiat UNO 45, bwj. '84,
in goede staat, APK '95, su-
perkoopje! S 045-254236.
Te koop voor liefh. of ver-
zamelaar FIAT 124 Sport
Coupé 1800 bwj. 1974, pr.n.
o.t.k. Tel. 046-336796.
Fiat UNO 60 S '86, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 4.250,- 046-582560.
Fiat UNO type 75i SE, 5-drs,
kl. blauwmet., bwj. eind '87.
,04498-56998 na 18 uur.
Fiat PANDA 1000 CL IE Top
ten, uitgev. '91, i.nw.st., vr.pr.
’8.650,-. 046-583015.
Ford FIËSTA bwj. '86, APK
1 jr., 4 nw. banden, ’5.600,-.
Kerkstr. 7, Brunssum. Tel.
045-273032.
Te koop Ford FIËSTA Bravo
1100 L, bwj. '82, APK juli '95,
i.z.g.st., ’1.750,-. Telef.
043-472289.
Te koop FORD Fiësta 1300,
bwj. '85, rood, APK 5-95, pr.

’ 3.850,-. Telef.: 045-
-320594 b.g.g. 320296.
Ford ESCORT XR3 bwj. '82,
APK 9-95 met steekproef,
vr.pr. ’ 2.000,-. 045-722748.
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.
Ford FIËSTA 1100 L, bwj.
'82, APK 7-95, ’1.650,-. S
045-723232 b.g.g. 313194.
Te koop Ford SCORPIO 2.0
CL bwj. '89, met div. extra's,
pr.n.o.t.k. Tel. 04457-1372.

Saab, altijd meerdere Saab
Select occasions op voor-
raad; u rijdt al een mooie en
goede Saab vanaf ’5.000,-!!
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len, _" 045-428840.
Te koop SUZUKI Swift 1300
GTi met sportvelgen, bwj..
'88, inruil mogelijk. Telef.
045-423332.
Voor de LIEFHEBBER Su-
zuki SC 100 GX de luxe, bwj.
'81. Telef. 046-516690.
SUZUKI Alto GLX, 5-drs.,
'89, rood, verbr. 1:22, in nw.
st., ’ 7.800,-. 045-729036.
Te k. Suzuki type ALTO
GLS 6, bwj. 30-11-'B6, kl.
lichtblauw, nw.st., APK 11-
-11-95, zien is kopen,
’3.900,-. _" 046-514310.
Te koop TOYOTA Corolla
GSi, sportuitv., bwj. '90, veel
extra's, ’14.250,-. Telef.
045-410344 b.g.g. 464949.
Te k. personenauto Toyota
CARINA II 1600 DX, bwj. 22-
-10-'B5, kleur zilvergrijs, ben-
zine, APK 22-10-95. Telef.
043-216436.
Te k. TOYOTA Tercel 1.3
DX, rood, '83, zuinige auto,

’ 1.400,-. Tel. 04499-3386.

Te koop PEUGEOT 305,
bouwjr. '83, in goede staat.
Tel. 045-720549.
PEUGEOT 305 GL type '84,
APK 7-95, nw.st, ’1.700,-.
Telef. 045-317675.
Te koop PORSCHE 944 bwj.
'82, elke keuring toegest., pr.
n.o.t.k. Tel. 046-331079.
Te koop VW PORSCHE 914
Targa, bwj. '72, 5-gang,
sportb., org. opknapper,
koopje! evt.inr. Tel. 045-
-720221, na 19.00uur.
PORSCHE 911 SC Targa,
bwj. '78, 204 pk, kleur wit.
046-339773, na 18.00uur.
Te k. RENAULT 5, i.z.g.st.,
12.000 k., bwj. '85, ’4.500,-.
Telef. 043-633278.
Te koop RENAULT 19 GTS,
bwj. '91, rood, diverse ex-
tra's. Tel. 046-334411.
Te k. weg. omst.heden Re-
nault LAGUNA RT 2.0, 9
maanden oud, vraagpr.

’ 41.000,-. _" 045-453798.
Te koop RENAULT R 5 GTL,
bwj. '83, nieuwe APK zeer
leuke auto, ’2.350,-. Telef.
045-223090.
RENAULT R 9, 4-deurs, bwj.
'83, APK '95, kl. wit, i.z.g.st.,

’ 1.750,-. S 045-323178.

Opel CORSA 1.0 bwj. '85, 3-
drs., kl. met.grijs. 04954-
-2153/1685.
Te koop Opel CORSA 13 N,
bwj. '90, 1e eigenaar,
53.000 km. Tel. 046-334411.
Te koop OPEL Kadett, bwj.
'82, automaat met trekhaak,
APK gekeurd tot nov. '95,

’ 1.500,-.Tel. 04405-3526.
Te koop Opel KADETT' 1.8
GTE, bwj. '84, i.z.g.st., vr.pr.
’4.000,-.; Kadett D 1.3, bwj.
'80, ’1.000,-, APK '95. Tel.
045-455700.
Te k. KADETT 1200 S, s-
drs., bwj. '82, APK 7-95, vr.
pr. ’ 1.650,-.S 046-335707.
Opel KADETT 1.4i bwj. '91,
3-drs., wit, i.z.g.st.,
’10.950,-. 046-519291 b.g.
g. 581841.
Te k. Opel KADETT, bwj '82,
APK 11-95, blauw, i.z.g.st.,
geenroest. _" 043-219240.
Opel CORSA 3-drs., '84,
zeer mooi, zilvermet. 046-
-582560.
Te k. Opel KADETT 1300, 4-
deurs, 5-gang, sunroof, bwj.
'89. Telef. 045-324067.
Te koop Opel KADETT bwj.
12-'Bl, APK 7-95, vr.pr.'

’ 1.350,-. 045-726927.

Part. biedt te koop aan
PORSCHE 944 S bwj. '82,
sportwielen, elec. ruiten, ge-
tint glas, nwe. APK, in staat
van nieuw, pr. ’12.500,-.
Italiëlaan 120, Heerlen.
Telef. 045-223090.
Te k. RENAULT 21 GTS
Nevada stationcar, bwj. '88,
trekh., 1.m.-velgen, roofrack,
antracietmetallic, 120.000
km., in prima st., ’ 12.950,-. _"
043-638948 na 18.00 uur.
RENAULT 11 TXE Electro-
nic, '86, 5-drs., 5-bak, i.z.g.
st., ’ 4.650,-. _" 045-320357.
RENAULT Clio 12i RN, 3-
drs., bwj. '91, i.nw.st., scha-
devrij, met onderh.boekje,

’ 12.950,-. Géén zo mooi.
Telef. 043-254462.
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, S
045-428840.
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, S
045-428840.

Te koop Opel VECTRA,
1800 GL, 4-drs., in nieuwst.,
gunstige prijs, elke keuring
toegest. Te bevr. Wolverlei 6,
Kerkrade, 045-424426.
KADETT Stationcar 1.2 S,
bwj. '84, LPG, APK '95, i.z.g.
st., t.e.a.b. Tel. 04450-1372.
Te k. PEUGEOT 205 XS,
bwj. '87, APK 11-95,

’ 6.950,-. Tel. 046-514562.
Te koop PEUGEOT 205 XE,
bouwjaar '90, i.z.g.st., pr.n.o.
t.k. Tel. 046-370717.
Wegens bedrijfsauto te koop
PEUGEOT 205 La Coste
met div. extra's, i.g.st., '85,
APK 11-95. Telef. 046-
-751917 na 17.00 uur.
Te k. weg. verh. buitenl.
PEUGEOT 205 GRD Diesel,
bwj. '86, pr.n.o.t.k., APK 12-
-95.045-440621.
Peugeot 405 1.6 GLi, bwj.
'90, 78.000 km., d.blauw,
electr. schuifdak. Officieel
SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, S
045-428840.
PEUGEOT 205 Junior, bwj.
'90, d.blauw, 3-drs., erg
mooi! Officieel Saab Dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen, S 045-428840.

J

Te k. TOYOTA Corol'%
Cam 16-V, bwj. '&u

’ 7.000,-. Tel. 04408-12^
II1

Te koop TOYOTA MR !
'85, 1.6 ikl. rood. >ei

753140 Of 758478.
Te k. Toyota STARL^'86, uitzond, mooi, ’ &■*:
045-231014 na 18.00"!^
Toyota COROLLA 1i
drs., bwj. '89, kl. me»-
-04954-2153/1685. ___^
Toyota STARLET V.
kl. met.zilver, b."
04954-2153/1685.__^
STARLET 12V, mci (i
'87, weinig km O^

’ 6.500,-. Tel. 045-7530=^r st?
Te koop TOYOTA J.
1.0, bwj. '83, APK 2'*U
ke, zuinige auloL.;_

’ 1.150,-; Tel": 045-2l7gg^
Toyota STARLET 12 J
bwj. 22-12-'B7, nw. rn*T.D.W.-gek„ nwe. band e''0
v.nw. ’6.950," 045 jggS^
Te koop GOLF GT"O' .
'85, 3-drs., blauw. (
schuifd., 130.000 *fhéderh. aanw., vr.pr. 1 'l)-
-_■ 045-465749 na 18JEV

" Voor Piccolo's g
zie verder pagina^/

Te koop MAZDA 323 LX Se-
dan, bwj. eind '85, i.z.g.st.,

’ 4.000,-. Tel. 045-724729.
Mazda 626 1.8 GLX, bwj. '88,
wit, stuurbekr., electrische
ramen, 5-deurs, LPG. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, _*
045-428840.
Te k. MAZDA 626 Wagon,
bwj. 12-'BB, 85.000 km., pr.
’12.500,-. g 04405-1700.
MAZDA 323 automatic, 1e
eigen., bwj. '86, i.z.g.st.,

’ 6.250,-. Tel. 045-255092.
Te koop MAZDA 323 GT HB,
5-gang, 1.m.-velgen, bwj. '83,
APK 11-'95, vraagprijs
’2.450,-. Tel. 045-216900.
Te koop MERCEDES 124
300D, 6 cyl., bwj. '85. Tel.
04454-61993 ma t/m vr.
9.00 tot 16.00 uur.
Te k. MERCEDES 300 E,
bwj. 10-'B5, airco, automatic,
cruisecontrol, get. glas, verl.,
spec. sportv., enz., vr.pr.

’ 22.000,-. _" 045-255485.
Te koop MERCEDES 190
Diesel, ’10.250,-. Tel. 045-
-708476.
MB 280 SE, bwj. 11-'B4, s-
versn., ABS, in nw. staat, al-
le opties, el. schuifdak en
ramen, airbag, pr.n.o.t.k.,
event. mr. mog. 046-742791.
MERCEDES 240 TD, wit, 11-
-'B4, ’ 9.000,-. Telefoon:
04407-1852.
Automaat MERCEDES 190
E, APK, 120.000 km., cv.,
elec. ramen, schuifd., sport-
w„ ’ 12.850,-. _" 046-337377.
MERCEDES 190 2.5 diesel
bwj. '88, zwartmet.,
’23.500,-. 046-519291 b.g.
g. 581841.
MERCEDES 280 SL, met
winterkap, bwj. '84, mr. kl.
cabrio mog.; Mercedes 190
E, bwj.'B6. Tel. 043-212651.
MERCEDES 260E '86, APK
11-95, 90.000 km, alle
boekjes aanw., zilverm., ex-
tra's: 4 hoofdst., sportw.,
schuifk., ABS, radio/cass., c
v., verl., vr.pr. ’22.500,-. Inr.
mog. Tel. 04750-20443,
Marsstraat 31,Roermond.
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. 11-'B4, alle extra's, 15"
velgen, inruil mog., vr.pr.

’ 12.950,-. Tel. 043-614058.
Te koop MERCEDES 190 E
2.3, bwj. '86, zeer mooi en
zeer goed, met veel extra's,
pr. ’15.000,-. Inr. event.
mog. Telef.: 04756-5040.
Te koop MERCEDES 230
CE coupé, zeer mooi, in
nieuwstaat, RDW gekeurd,
vr.pr. ’7.500,-, evt. inruil
mogelijk. Tel. 045-420572.
MERCEDES 230 E aut. '86,
div. extra's, vr.pr. ’16.750,-.
046-582560.

\PICCOWS045-719966

Te k. MINI 1000 E, bwj. '87,
APK '95, i.z.g.st., prijs
’4.750,-. _" 045-259995.
Te koop Mitsubishi COLT
1.5 GLX model '85, APK 8-
95, nw. banden, vr.pr.

’ 3.200,-. Tel. 046-743475.
Mits. GALANT GL turbo die-
sel 6-'BB, 4-dts., Im-velgen,
nw. banden, voorschade,

’ 4.750,-. 045-312044.
Nissan MICRA 100 GL, 3-
deurs, 5-bak, bwj '86,

’ 3.750,- Telef. 045-320357.
Nissan MICRA 13 SLX 16-
-klepper, bwj. '93, groenmet.,
met veel extra's, ’18.250,-.
Sleinadastr. 52, Schaesberg.
Nissan PRIMERA 2.0 i bwj.
'91, Sedan, centrale ver-
grendeling, electr. ramen, kl
antraciet. 04954-2153/1685.
Te koop Nissan PRIMERA
2.0 SLX Sedan, '91, in uitst.
staat, a 046-334411.
Te koop NISSAN Micra 1.2
automaat, bwj. '89, km.st.
56.000, ’11.500,-. Tel. 045-
-317569, na 17.00 uur.
Zuinige NISSAN Sunny, '82,
5-gang, sportvelgen, 1 jr.
APK, i.g.st., vr.pr. ’950,-.
Tel. 045-728919
Nissan MICRA autom., '84, i.
z.g.st., vr.pr. ’4.750,-. 046-
-582560.
Part. vraagt te k.: PATROL
GR of Mitsubishi 4x4, bwj.
pim. '90. _■ 04498-56222.
Te koop Nissan MICRA bwj.
'84, nieuwe APK i.z.g.st.,

’ 2.500,-. Tel. 045-223090.
Te koop Opel CORSA HB
bwj. '87, pr. ’5.950,-. Tel.
043-475530.
Te k. Opel KADETT HB I.Bi,
antracietmet., get. glas, CD-
speler, APK okt. '95, vr.pr.

’ 9.950,-. Tel. 046-752642.
Te koop Opel KADETT 13 N,
bwj. '80, prijs n.t.o.k. Tel.
046-376773.
AUTOMAAT Kadett 1.6 S, 4-
drs., Sedan, 1986, roest- en
schadevrij, i.z.g.st., vr.pr.
’4.750,-. _" 045-218922.
Opel CORSA, bwj. '85. Zien
is kopen. Dr. L.T. Wietenstr.
17, Brunssum. 045-255304.
Te koop Opel ASCONA 1.6
S, 4-deurs, bwj. '85, bruin,
pr.n.o.t.k. Tel. 04409-3127.
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan 1.3 S, bwj. dcc. '82, s-
drs., i.g.st., kl. bruin, APK 4-
95. Bergdriesch 21, Heer-
lerbaan. Tel. 045-415243,
na 18.00 uur.
Opel CORSA type 88, 4-
deurs, als nieuw, prijs

’ 7.200,-. Tel. 045-242999.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'78, oranje, i.g.st., ’750,-.
04498-52093 na 17.00 uur.
Opel KADETT 1.6 i GL bwj.
'89, 60.000 km, 3-drs., met.
blauw. 04954-2153/1685.
Opel KADETT 1.3 Skl. wit,
bwj. '86, 3-drs. 04954-2153/
1685.

Te koop Ford SIËRRA Se-
dan LPG 2.0iDOHC u 9, '90,
blauw, elec. vergr., in nw.st.,
vaste pr. ’13.500,-. Tel. 06-
-53222882.
Ford SCORPIO 2.0 i CL,
stuurbekr. cv., bwj. '90,

’ 12.750,-. Tel. 045-223742.
Te k. Ford FIËSTA bwj. '79,
APK 6-95, pr. ’700,-. Tel.
043-639158.
Te k. Ford TAUNUS Bravo
1600 '81, nieuwe uitlaat +
koppeling, 1 jaar APK,

’ 1.000,-. Tel. 045-352516.
Ford FIËSTA 1.1 2x kl. wit,
met.blauw, bwj '86, '88, s-
bak. 04954-2153/1685.
Te koop Ford ESCORT '83,
APK 7-95, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.350,-. Tel. 045-215959.
Koopje! Ford FIËSTA '83,
APK, i.g.st., ’1.150,-. Telef.
045-728919.
Te koop FORD Escort APK,
bwj. '82, vr.pr. ’1.300,-. Te-
lefoon: 046-755437.
SIËRRA 1.6 CL 5-drs., '87, i.
z.g.st., links 2 deur schade,

’ 4.250,-. 045-312044.
Te k. Ford ESCORT 1100,
bwj '82, APK '95, pr.n.o.t.k.
Telef. 045-225161.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '85, APK, ’3.650,-.
Telefoon 045-723232.
Te koop FORD Fiësta CL
"Cheers" 1.8 Diesel, bwj. '92,
i.z.g.st., ’15.500,-. Tel.
04404-1571.
Honda PRELUDE EX m. '85,
LPG, i.z.g.st., ’5.950,-. Inr.
mog. Tel. 043-641454.
AUTOMAAT Honda Civic,
1e eigenaar, bwj. '86, in nw.
St„ ’ 6.750,-. g 045-729036.
Te k. Honda CIVIC 1.5 DXi
16V- Miami, 3-deurs, nw.
mod. '93, kl. Ferrarirood,
met sportv., spoiler, zeld-
zaam mooi, ’21.750,-.
Telefoon 043-254462.
Honda ACCORD autom.,
bwj. '80, pr.n.o.t.k. Na 18.00
uur 045-723236.
KADETT 1.6 i '90, rood, ex-
tra's, onderhoudsboekje,

’ 11.250,-. Tel. 046-524864.
Te k. gevr. LADA'S + Sko-
da's enz. bwj. '85 t/m '90. Dir.
contant geld. " Auto Roberts",
Heirstraat 8, Urmond. Tel.
046-332352.
LANCIA Bèta Coupé bwj.
'75, grijsmet., 130.000 km,
auto is compl. en orig. (1e
lak), vr.pr. ’7.000,-. Tel.
043-610103, na 18.00 uur.
Lancia Thema 2.OiE, bwj.
'90, bordeauxrood, 69.000
km., 1.m.-velgen, alarm etc.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len, _■ 045-428840.
MAZDA 323 1.5, 5-bak, bwj.
'82, APK mrt. '95, ’1.900,-.
Tel. 046-373145.
Te k. weg. omst. MAZDA
323 GLX, 5-deurs, '88, APK
3-95, trekhaak, 74.000 km,

’ 10.750,-. Tel. 04499-3960.
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De Nissan dealer komt u royaal tegemoet.
Zte Nissan Sunny Clair. Nü met 2.200,- voordeel! J

* Financieringsvoorbeeld Effectieve rente Looptijd Kredietsom Krediet- Termijnbedrag Restant Prijs bij verkoop Voorbeeld I Voorbeel_^<|
£ ï__'____'_- __ Vraa9 b'ide Nissan dealer naar de unieke betalmgsmogelijkheden. Viade on-line verbinding met Nissan Finance maakt hij ala minuteeen offerte (met doorlopendkrediet) op jaarbasis vergoeding per maand') betalin9 °P "betaling . Ve,koopp„is rijklaar f27.095- Verkooppmsrijk___i^
TlrlanCß op maat. Consumentenadviesprijs mcl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken. "Leaseprijs per maand excl. BTW en inclusief all-risk Voorbeeldl 11% 36maanden .19.096,- f5.409,00 f 264,00 f15.000- f 24.504.00 Aanbetaling/inruil f 8.000.- Aanbetaling/inruil,.^
verzekering, rechtsbijstand- en ongevallen-inzittendenverzekering, motorrijtuigenbelasting, reparatie, onderhouden vervangend vervoer. Wijzigingen voorbehouden. I Voorbeeeld II | TTb maanden | f18.595- | f6.534,44] f273.53 | f12.000- | f25.129,44 | | Kredieisom f 19.095, j Kredieisom

.Hetkrediet wordt verstrekt door Nissan Finance B.V. Zij toetst elke kredietaanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. .Exclusief aanbetaling.

Beek, Jo Crutzen Auto's 8.V., Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg 36, tel. 045-452570. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746"3
Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers Sittard
Limbrichterweg 78, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen Sint Geertruid 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

fc^ MANOU 'DESIGN
Echt een naam om te onthouden...

soepe/ gelijnde eetstoelen —WSÈÊÈËmH^r v __3H I !_________} i^Hjïfl
vormen een harmonisch geheel |fc LJE»»- ' __ _■ _

r met de glanzend afgewerkte tafel. iwK__ Ö___i. _ï . ■>» * 'W lÉ>_ %_'__^__T__^__T_T______T Ik':' .' W*^ m __k ■ __ft lil
Fraai gedessineerdezit- en rugkussens I _■ . ■ _____________________

_B___P_l ____ letcompleteren deze stijlvolle creafie. __Me__| fl __^*__ __r_
Ontdek dekwaliteiten van manou bij Bj M

Manou Design, een wereld vol eigen- H ■ .HH
;;/(/_ waanideeën. ____B______________H___|: ]^^ I ____ _____> ___r

MANOU DESIGN, WOONBOULEVARD HEERLEN, IN DEN CRAMER 174, ( A-^Ée! W\ W6412 PZ HEERLEN, TEL: 045 - 754144. DONDERDAG KOOPAVOND. /
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Paard en koets
in Den Bosch

DOOR DIRK DE MOOR

Het aangespannen paard staat
centraal op de dertiende interna-
tionale paardesport- en rijtui-
genbeurs Paard & Koets die van
vrijdag 25 tot en met zondag 27
november van de Brabanthallen
in 's-Hertogenbosch een mekka
voor zowel vakman als liefheb-
ber maakt. Bekend rijtuigbou-
wers en handelaren presenteren
honderden antieke en nieuwe
rijtuigen. Er zijn stand met kle-
ding, kunst, rijtuigonderdelen,
tuigen, accessoires, trailers, voe-
dings- en geneesmiddelen en tal
van andere hippische toebeho-
ren. Voor een veiling op zaterdag
en zondag zijn driehonderd ob-
jecten ingebracht. Op het pro-
gramma staan verder shows en
demonstraties.
Geopend: vrijdag 25 november
14 tot 22 uur, zaterdag 26 no-
vember 10 tot 22 uur, zondag 28
november 10 tot 18 uur.

Modeltreinen
in Jaarbeurs

In het spoor van geheime diensten

Als spion door
Haagse straten

In Londen kan het al een poosje: gegidste
wandelingen maken langs panden van waaruit

spionage is bedreven. Nu biedt het pas verschenen
boekje 'Duister Den Haag' die mogelijkheid ook in de

hofstad. Bloedstollende ervaringen levert detocht
niet op, maar met een beetje fantasie en vermogen tot
inleving komt de wandelaar toch wel in deban van

het verleden.
En wat zo aardig is: jeontmoet al wandelende de

elegantste, aangenaamste kanten van de stad.

'Duister Den Haag' heet het
boekje waarmee we langs de

Staan we voor het 18e-eeuwse
huis van Mati Hari dan zien we
links naast de monumentale
voordeur een bronzen plaquette
waarop zij en profiel is afge-
beeld, fraaie versierselen in het
kapsel. Dubbelspionne Marga-
retha Geertruida Zelle woonde
er tijdens deeerste wereldoorlog.

ai* dit verstilde, lieflijke
pachtje schoven spionnen de vi-
trage een stukje opzij om elkaar
te observeren. Huizen met de-randeur van goed geconser-
veerde oude dames leunen tegen

herfstwind ontdoet de
°owien van hun de laatste gele"'aderen. Als jetalmt voor num-

er 16, het huis waarin eens de
Mata Hari woon-

? .of voor nr. 10 waar de Franse
ltl'ichtingendienst onder de

aani van firma Pharmisan van
uitspookte, of voor nummer

*9 dat onderkomen was van een
2aak die in babyzalf handelde

in werkelijkheid Britse
Pionnen herbergde - als jevoor

die huizen drentelt, dan voel je
vanachter vitrages en zonwerin-
gen blikken op je gericht. Je
denkt: hier wordt nog steeds ge-
spioneerd, de tijd heeft dit on-
weerstaanbare grachtje voor-
goed opgezadeld met een sfeer
van decadente slechtigheid.

Den Haag is van het begin van
deze eeuw af in trek geweest bij
spionnen. Na de laatste wereld-
oorlognestelden zich vele inlich-
tingendiensten in royale panden
om hun koude oorlog uit te vech-
ten. Soms kwam van hun prak-
tijken iets naar buiten: een ont-
voering, een mysterieuze aanrij-
ding, een Chinees die zomaar uit
het raam van zijn ambassade
aan de Adriaan Goedkooplaan
tuimelt, later uit het ziekenhuis
wordt ontvoerd en ten slotte on-
der verdachte omstandigheden
overlijdt, waarna zijn as in de
tuin van het gebouw werd be-

Ontvoering

deuren scharrelen. Na scherpe
blikken op Nieuwe Uitleg 10,
waar nog steeds Fransen zitten,
maar dan onder de naam Insti-
tuut Frans9ais en op nr. 19 (het
loerhuis van de Britten), dat
geen naambordjes heeft en zeer
strak gesloten vitrage, ontvlucht
je het duistere grachtje dat aan
de ene kant Nieuwe Uitleg en
aan de andere kant Smidswater
heet. Je bereikt de Maliestraat.
Dan heeft de wandeling langs
een reeks van panden, waarin
duistere plannen werden be-
raamd en uitgevoerd, al ander-
half uur in beslag genomen en
dat Maliestraatje biedt onweer-
staanbare verleidingen. Op de
hoek zit café Hathor met een
grappige terras boven het water
en daar tegenaan huist het Ja-
panse winkeltje Takayama. De
wandelaarbespiedt met groeien-
de achterdocht de bebrilde, wat
gezette eigenaar en zijn uitstal-
ling borstels, zwaarden, fluiten
en houtsnijwerken. Coverfirma?

graven

Door Boston loopt
een streepje

Wandelroute langs monumenten

heksenmuseum

England Journal of Medicine en
het Massachusetts General Hos-
pital, het MGH, datzich beschei-
den 'Mankind's Greatest Hospi-
tal' pleegt te noemen. Dat levert
alles bijeen uiteraard een sterk
intellectueel klimaat op.

DONDERDAG 17 NOVEMBER
MAASTRICHT: Huis & Sfeer,
herfstbeurs voor interieur, don-
derdag en vrijdag van 13 tot 22
uur, zaterdag en zondag van 11
tot 18 uur.

VRIJDAG 18 NOVEMBER
ROERMOND: Hobby-computer-
beurs in de Donderie, vanaf 20
uur.

ZATERDAG 19 NOVEMBER
MAASTRICHT: Intocht Sinter-
klaas, vanaf 11.15 uur stoet via
Wijck naar de Dominicanerkerk.
Van 12 tot 14 uur ontvangst kin-
deren.

ROERMOND: Ansichtkaarten-
,beurs in de Donderie van 10 tot
15 uur.

ZONDAG 20 NOVEMBER
■ROERMOND: Intocht Sinter-
klaas, aan de Roerkade, om 14
uur.

TONGEREN: Rondleiding in
Gallo-Romeins museum, Kielen-
straat 15 om 14.30 uur.

MAANDAG 21 NOVEMBER
AKEN: Begin kerstmarkt rond
de dom en het raadhuis. Ge-
opend van zondag tot en met
woensdag van 11 tot 19.30 uur,
donderdag tot en met zaterdag
van 11 tot 21 uur.

" Waarriu hotel Cattenburcht zit, leidde de BVD vroeger geheim-agenten op. Foto: GPD

tingendiensten en was vertrou-
wensman van koningin Wilhel-
mina. Hij hielp prins Hendrik
wel eens uit de brand na diens
amoureuze escapes in het Haag-

We verlaten deze ellendige plek
en penetreren in de Indische
buurt, waar op spionagegebied
van alles aan de hand is geweest.
Neem nou Hotel Cattenburch, op
de hoek van de Laan Copes van
Cattenburch en de Bankastraat.
In de jaren vijftig en zestig leid-
de de BVD daar haar agenten op.

Steeds verder weg rakende van
de binnenstad voert de wande-
ling onder meer naar het vroege-
re hoofdkantoor van de BVD aan
de President Kennedylaan, nog
altijd omgeven door grote
schijnwerpers.

muur van het pand roept opwin-
dende vragen op. Maar op de
schutting van de achtertuin staat
ontnuchterend in grote letters:
„Hondestront op uw eigen
grond."

" De Oldtimerbeurs beleeft zijn vijfentwintigste afle-
vering.

Oldtimerbeurs in Autotron

Dat vaders die met treintjes spe-
len tot imponerende projecten en
bouwwerken in staat zijn, toont
Eurospoor '94. Het evenement
verandert de Jaarbeurs Utrecht
van vrijdag 25 tot en met zondag
27 november in één reusachtig
spoorwegemplacement. De orga-
nisatoren spreken trots van 'het
grootste modelspoorevenement
van Europa.'
Er zijn zestig verschillende ba-
nen te zien, onder andere het
grootste verplaatsbare Ameri-
kaanse exemplaar, een giganti-
sche modelspoorbaan verwerkt
in een complete tuin van drie-
honderd vierkante meter,
schaalmodellen van de stations
Hollands Spoor Den Haag en
Geldermalsen uit de periode
1940-1945, radiografisch be-
stuurde modellen van zestig kilo
per stuk en miniatuurtjes die
niet groter zijn dan een pink.
Eurospoor '94 biedt ook ver-
koopstands van bedrijven en
importeurs, een expositie van
'modeltreinen en een models-
poormarkt, waar hobbyisten hun
treinen, modellen, accessoires en
literatuur kunnen ruilen of ver-
kopen.

De beurs is vrijdag 25 november
open van 13.30 tot 21.00 uur, za-
terdag 26 en zondag 27 novem-
ber van 9.30 tot 17 uur. Toegang:
f.15, Pas 65 f.12,50, kinderen
f.7,50. Wie met de echte trein
naar de miniatuurtjes reist, kan
op de meeste NS-stations voor-
delige trein- en toegangskaarten
(Rail Idee) kopen.

Aan de voorkant kijkt villa Win-
dekind uit op de NieuweScheve-
ningseBosjes, aan de achterzijde
op het mooie Westbroekpark. Op
het gazon voor het parkrestau-
rant stuit je op een tafereel, dat
fascinerend aansluit bij het the-
ma van de wandeling. Een don-
ker bebrilde man en vrouw, meer
dan mensgroot gebouwd van
geglazuurde steen, zitten elkaar
bevroren aan te staren aan een
tafel, waarop wat consumpties
staan. Zij beraden zich. Wie
moet er nu weer dood?

'Duister Den Haag' kost f 24,90
in de boekhandel. Telefonisch te
bestellen bij uitgeverij SDU in
Den Haag, 070-378.98.80.

De Oldtimerbeurs, die zaterdag en zondag voor de vijfentwin-
tigste maal in het Autotron in Rosmalen parkeert, is niet uit-sluitend bedoeld voor actieve sleutelaars die er een onderdeel
°P dekop willen tikken. Voor mensen die geen antieke auto be-zitten, maar bij wie de aanblik van een oldtimer de hartslag
iaat accelereren, is de beurs eigenlijk één reusachtige tentoon-
stelling.
Het Autotron aan A5O Nijmegen-'s-Hertogenbosch is open van9 tot 17 uur. Toegang: f.13,50, kinderen van 4 tot 12 jaaren 60Plussers f.7,50.

Percelen zus, percelen zo, Sov-
jets, Duitsers, Britten en vader-
landse intriganten draven aan
het geestesoog voorbij. Zelfs op
het verwarmde terras van Le
Perroquet op het Plein laat het
boekje je niet met rust. Je kijkt
uit op een breedgeschouderd ge-
bouw, saai van eerbiedwaardig-
heid, en constateert tot je schrik
dat dit volgens het boekje een
verdacht huis is. Jazeker, want
daar is de Nieuwe of Litteraire
Sociëteit De Witte gehuisvest.
En deze plaats van samenkomst
van voorname, veelal gepensio-
neerde Haagse Heren wordt vol-
gens het boekje 'nogal vaak'
genoemd als broedplaats van
plannen voor rechtse coup-
pogingen. Zo zou er de omver-
werping van het kabinet-Den
Uyl, een soort generaals-putsch,
aan de orde zijn geweest. Achter
de hoge, dubbele vensters zijn
inderdaad enkele oudere heren
waarneembaar, druk gesticule-
rend met sigaren, of kroketten -
van die afstand onmogelijk goed
te zien.

Een paar honderd meter verder-
op belanden we in de onopval-
lende Celebesstraat (nr 32), waar
in de jaren '30 de spion van het
Rode Leger Samuel Ginsberg
woonde. Nadat hij in ongenade
was gevallen bij de Sovjets
vluchtte Ginsberg naar Amerika,
waar hij in 1941 werd vermoord.
Smalle brandgangen langs en
achter het huis moeten de spion
ideale vluchtmogelijkheden heb-
ben geboden. Een merkwaardig,
dichtgemetseld luikje in de zij-

Vermoord

Laatste doel in het boekje is
Nieuwe Parklaan 76, een villa
van schandalige afmetingen, in
rode baksteen en voorzien van
een markante, ver naar voren
steken dakluifel. In de jaren der-
tig gebouwd voor F. van 't Sant,
hoofdcommissaris van politie en
beursspeculant. Van 't Sant, die
voordien ook nog hoofdcommis-
saris in Utrecht was geweest,
had te maken met allerlei inlich-

DOOR SANTEBRUN
Er zijn heel wat musea in de
stad, waarvan ik het Heksenmu-
seum noem. Veel musea hebben
te maken met de Amerikaanse
geschiedenis, die heel sterk zijn
eigen helden en zijn eigen wa-
penfeiten heeft. Je kunt overi-
gens ook per 'trolley' (een ouder-
wetse autobus) tochten door de
stad maken. Die bus doet ook het
café aan dat model heeft gestaan
voor het café in de tv-serie
Cheers; het lijkt er inderdaad op,
jekunt er souvenirs kopen en er
is altijd live muziek van uitste-
kende kwaliteit. Je kunt trou-
wens op vele plaatsen in Boston
smakelijk en betaalbaar eten,
vooral Amerikaans/Italiaans en
vis.

gevoerd, gedumpt in de haven
van Boston. Op die plek ligt nu
een museumboot die aan de ge-
beurtenis herinnert. Paul Revere,
een held van de Amerikaanse re-
volutie, was uiteraard ook bij de
Tea Party, en het Freedom Trail
voert langs vele plaatsen waar
hij gewoond en gewerkt heeft en
waar hij begraven ligt: Granary
Burying Ground, waar trouwens
ook 'Moeder de Gans' uit het
sprookjesboek moet liggen.

je toevallig in Boston bent,
ui je op een gegeven moment

?ec°nfronteerd worden met eenj^ede rode streep, die over het
trottoir loopt. Voor je het weet
,en je de streep aan het volgena°or stegen en straten, langs be-
paafplaatsen en over een brug,
j^ngs monumenten en parken,

e rode streep is een lumineus
van de VW van deze meest

stad van de Verenigdetaten: de streep vertegenwoor-
digt een wandelroute, de Free-

-orn Trail, die je voert langs een
poot aantal monumenten dieets te maken hebben met de ge-
chiedenis van Boston en (dus)var_ de VS.

" De rode streep van Boston (voorgrond) passeert een bloemenstal in het oude winkel-
centrum. Inzet: het bordje van het Freedom Trail.

Boston is vanuit New Vork per
trein en per vliegtuigbereikbaar.
Vanaf La Guardia maakt USAir
dagelijks verscheidene vluchten
naar Logan Airport, vlakbij Bos-
ton. Je kunt er ook met de Grey-
houndbuskomen. In de stad is er
de bus en de metro. In het Ne-
derlands geschreven informatie
over Boston vind je in de Trot-
terserie van uitg. Lannoo, geti-
teld Oost USA.

prestigieuze instellingen geves-
tigd, zoals het Massachusetts In-
stitute of Technology en Harvard
University en Medical School
(allemaal in de tweelingstad
Cambridge, aan de andere kant
van de Charles-rivier), het New

Boston is niet alleen een keurige
stad, maar ook een rijke stad. In
de hoofdstad van Massachusetts
zijn enkele van 's wereld meest

onder de Elevated Central Arte-
ry door, langs oude kerken (let
op de leuke souvenirwinkel van
Old North Church) door de bijna
te knusse Italiaanse buurt in
North End, over de Charlestown
Bridge naar het Bunker Hill Mo-

nument, vanwaar je een schitte-
rend uitzicht op Boston hebt.

.e komt ook langs de plek waar
'n 1773 de opstand begon tegen
;*e Engelsen, een opstand die uit-
mondde in het uitroepen van de

in 1776, in
De opstand begon

l^et de Boston Tea Party: na een
Pjleenkomst in het Old South

House werd de thee,
Oor drie Engelse schepen aan-

Het centrum van Boston is dat
van een 'gewone' Amerikaanse
stad, met wolkenkrabbers en in
de zon schitterende gevels. Maar
daar omheen ligt het oude Bos-
ton, dat zo sterk doet denken aan
Londen: het park Boston Com-
mon, waar het Freedom Trail
begint, de buurt achter het State
House waar in de Garden Street
en Chestnut Street de yuppen
van Boston wonen in fraaie hui-
zen uit de vorige eeuw; door de
oude winkelstraten, langs Globe
Corner Bookstore, het Union
Oyster House, heel Amerikaans

Londen

pop
Stones komen

in juli
naar Europa
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Auto's
Te k. VW KEVER, bwj. 1983,
APK tot 28-4-95. Tel. 046-
-519972.
GOLF diesel 1600 5-gang
GTi-uitv., bwj. '83, APK 7-
95, sportvign. met nwe. bnd.
kl. zwartmet., veel extra's,

’ 3.950,-. Tel. 045-443324.
Te koop VW GOLF C 1600,
bwj. '84, APK '95, zeer mooi,

’ 4.300,-. Tel. 045-324837.
Te koop VW GOLF Diesel,
bwj. '85, 5-bak, schuifdak,
antr.met. Tel. 043-434037.
Uniek. GOLF diesel aut., bwj.
'85, weinig km's, met boekje,
vr.pr. ’ 7.250,-. 045-231014.
Te k. PASSAT CL, bwj. '88,
zilvergrijsmet., nw. mod., vr.
pr. ’12.250,-. Dr. Ariensstr.
2, Kakert-Schaesberg.
Te k. VW GOLF II verlaagd,
sportvelgen, bwj. '86, pr.n.o.
t.k. 046-332814.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'83, nieuw mod., div. ace, vr.
pr. ’ 3.950,-. 045-224879.
VW PASSAT I.Bi Variant,
'91, diam. zwart, div. extra's,
nw.st., vaste pr. ’22.900,-.
LPG onderb. 046-511293.
Te koop VW GOLF C 1.3,
bwj. '84, in nw.st., vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 045-455700.
VW GOLF 1.8 CL, '93, 1e
eig., 31.000 km. Div. extra's,
’27.500,-. _■ 046-516678.
VW PASSAT autom. Variant
1.8 CLT roofd, sportvelg.
046-582560.
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 k. GOLF cabriolet 1.Si,
bwj. '93, kleur wit. Heeren-
weg 267, Heerlen.
Te k. PASSAT, bwj. 3-'B9, I.
m.-velgen, brede banden, i.
z.g.st. g 045-312484.
Te k. VOLVO 340, wit, '87,
APK 8-95, perfect in orde,

’ 6.500,-. Tel. 045-219242.
VOLVO 343, '81, met trek-
haak, APK mrt. '95, vr.pr.

’ 800,-. Tel. 043-638895.
VOLVO 440 GL bwj. '88, i.z.
g.st., vr.pr. ’10.750,-. Tel.
045-326025.
Te k. VOLVO 440, kleur wit,
bwj. '91, i.g.st., vraagpr.

’ 15.500,-. S 046-526739.
Te koop VOLVO 360 Speci-
al 2.0, bwj. 9-'B5, APK 9-95,
blauwmetall., vele extra's,

’ 3.950,-. Telefoon 045-
-717747 na 18.00uur.
Te koop VOLVO 340, bwj,
'83, pr.n.o.t.k. Telefoon
04457-1714
Te koop VOLVO 440 GLE,
roodmetallic, jan. '94,
’29.000,-. Tel. 046-519733.
Te k. VOLVO 340 GL 1.7,
bwj. '88, km.st. 114.000, vr.
pr. ’4.000,-. Tel. 045-
-228643, na 18.00 uur.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, wij
betalen een redelijke prijs,
en halen alles gratis af. Tel.
04405-2074.
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!!
OokLada's. 045-411572.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE pr. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de.
hoogste prijs. 045-423199.
Te k. MOTOR 1.2 S Opel,
vaste pr. ’250,-; versn.-bak
Opel Fl6 vaste pr. ’200,-,
045-275146 na 17.00uur.
CITROEN BK 14, zilver, bwj.
'91, 50.000 km., pr.n.o.t.k.
Telef. 043-213308.
Te koop Opel KADETT 12S,
bwj. '82, APK 9-95/ zeer
mooi, prijs ’1.750,-. Telef.
04454-62533.
Te k. MERCEDES 307 D,
dubbele cabine, met Buca-
kieper, nieuwe motor en ver-
nieuwde carros. prachtauto.
Inl. 04406-16411.
Wij geven het MEESTE voor,
uw auto. U belt wij komen.
045-423973, ook 's avonds.
Uw AUTOVERZEKERING
met no-claim-bescherming
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendrix, Bom. Tel.
04498-55050.

SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Passat Turbo Diesel bwj.
'90; Escort XR3i zeer mooi
bwj. '87; BMW 316 bwj. '85;
Ford Siërra 2.0 bwj. '84
Ghia; Ford Siërra 2.0 Ghia
1600 bwj. '86; Kadett 1300
GT '86; Kadett station '87;
Alfa Süd bwj. '83; Escort
1400 CL '86 en '87; Golf
1600 '86; Escort '84; Alfa t.
33 '86; Mitsubishi Tredia bwj.
'83; Toyota Celica bwj. '82;
Porsche 924 bwj. '81. Nog
diverse goedkope inruilers.
Tel. 045-222455/231448.
Mazda 2.0 i GLX Coupé
Sport apart mooi 1990; Peu-
geot 605 SRi 2.0 autom.
veel extra's 1991; Ford Siër-
ra stationcar 1.8 turbo diesel
1990; Mercedes 300 turbo
diesel airco autom enz.
1990; VW Golf cabriolet
1800 i uniek mooi 1e eig.
1988; VW Passat 1800 GLi
1e eig. veel extra's 1990;
Suzuki Jeep SJ4I3S cabrio
apart mooi 1987. Garage
WOLTERS, Heerlenerweg
39, Sittard. 046-520303.
LUCAR Automobielen! Dvi- 'zenden guldens goedkoper!
Keuze uit pim. 100 auto's,
meeste auto's 1e eigenaar:
VW Golf diesel 5x '88.91
vanaf ’8.750,-; VW Golf
Turbo diesel; VW Golf GTi
4x bwj. '87/92; VW Passat
Variant zwart; VW Passat 3x
W92; BMW 8x 315/316/
318/320i/325i/525 vanaf
’2.750,-; Mercedes 190E
4x '85. 91; Volvo combi 740
diesel; Opel Omega combi;
Audi 80 3x bwj. '88. 91; Opel
Kadett GSi 3x '87/'9O; Peu-
geot '205 GTi '91 zwart; Nis-
san Sunny 4x '89f93 vanaf
’5.750,-; Mini Jumbo 3x '87
/'93 vanaf ’2.250,-; Alto Su-
zuki 2x '88; Corsa 3x WgO;
Bus Mitsubishi L3OO 2x '88/
'90; Ford Transit '90 pers.
bus; BMW diesel turbo '85
spotprijs; Ford Siërra 4x '84/
'92 vanaf ’2.750,-; Jeep
Daihatsu Feroza XL2 sport-
uitv. II '93; Fiat Uno 3x '86/
'92 vanaf ’2.950,-; motoren
8x; Inruilauto's: VW Golf,
Corsa, Fiësta, Micra, Peu-
geot 205 GTi. Volle garantie
van 6 mnd tot 3 jaar. Inkoop
a contant. Lucar, Holzstr. 67,
Kerkrade. Tel. 045-456963.
Autocentrum P. VEENSTRA:
Opel Veetra I.Bi GL Frisco
'92 ’25.900,-; Opel Astra
1.6i GL 3-drs '92 ’22.900,-;
Nissan 100 NX veel extr. '91
’24.750,-; Opel Kadett 1.3
S GL 3-drs. '88 ’11.900,-;
Opel Kadett 1.4i '90

’ 14.900,-; Ford Siërra Azur
4-drs '91 ’17.900,-; Mazda
323 1.3 GLX 4-drs. '92
’21.750,-; Mazda 323 LX
'88 ’10.500,-; Suzuki Swift
1.3 GL, bwj. '90, ’13.900,-;
Mazda 323 GLX F coupé
bwj. '91 ’22.900,-; Nissan
Micra 1.2 Trend '91,
’12.900,-; Volvo 340 GL s-
drs. '85 ’4.250,-; Suzuki
Swift 1.3 GL 4-drs. '92
’19.250,-; Suzuki Alto '90
’8.900,-; VW Golf 1.6 CL'
'86 ’6.750,-; Mazda 2200 E
diesel '93 ’22.000,- mcl.
btw. Bovaggarantie, inruil, fi-
nanc. Autocentrum P. Veen-
stra, Valkenburgerweg 13,
Voerendaal. 045-752999.
Te koop PEUGEOT 405 GLi
1.6, bwj. '90, kl. rood, zeer
mooi, km.st. 93.000, extra's,
Im-velgen. Vr.pr. ’16.500,-.
Tel. 04492-3026.
Van part. te koop PEU-
GEOT 205 XL Mint, kl. wit,
bwj. '90, ’11.750,-. Telef.
045-456541.
Te koop NISSAN Prairie 1.8
Station, bwj. 12-'B4, trekt..,
APK 5-95, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.700,-. g 04454-64234.
Te koop SUZUKI Samurai 4
WD hardtop bwj. '91,
’12.250,-. 046-519343.
Autohandel O.K. CARS:
Opel Monza 3.0 E '83; VW
Scirocco 1.8, 16V '86; VW
Golf GTi '85; VW Golf '84;
BMW 630 coupé '79; Opel
Kadett stat. diesel '87; Opel
Corsa '83; Ascona '84 1.6
LPG; Ford Escort '83; Mer-
cedes 300 diesel '83; Siërra
'85 2.0 LPG; Golf 1.6 '84;
Toyota Corolla LB 1.6 '84;
Toyota Celica '85; Mercedes
Benz Camper 508 D. Inruil,
financ, garantie, bij aan-
koop 1x APK gratis. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. 04492-5782.
Te koop FORD Siërra sta-
tioncar, bwj. '84, vr.pr.
’4.500,-; VW cabriolet, bwj.
'80, vr.pr. ’11.500,-; BMW
316, '82, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
043-253415.
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MERCEDES 230 bwj. 10-
-'7B (van MB-monteur), APK
10-95, vr.pr. ’3.250,-.
Telef. 04405-3088.
MERCEDES 190 Diesel,
1984, 5-bak, schuifdak,
stuurbekr., goede auto,
/-12.500,-; Porsche 924

’ 2.450,-. Tel. 04750-40377.
Te k. BWM 316, 1800CC,
bwj. '84 nieuw model, APK 6-
95 met extra's, vr.pr.
’3.850,-. Telef. 045-
-275146 na 17.00uur.
PEUGEOT 305 GR, bwj. '84,
APK jan '95, i.z.g.st.,

’ 2.300,-. 043-478607.
CITROEN BK 14 RE, '84,
rood, APK 11-95, ’3.450,-.
Telefoon 045-255784.
Te koop HONDA CRX, bwj.
'84, 1500i, i.z.st., ’3.950,-.
Telefoon 045-222384.
BMW 520, '80, bijz. goede st.
APK 11-95, pr. ’1.500,-.
Telefoon: 045-255784.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's en busjes tot pim.
'87. Auto LAMBRIEX,
Schuttersstraat 14, Elsloo.
Telefoon: 046-377545.
Auto LAMBRIEX biedt aan:
Ford Escort 1.6 i CL '87;
Ford Siërra 2.0 Laser '86;
Opel Kadett 1.3 LS '85; Alfa
33 1.3 S '89; Fiat Uno 55 S
'85; Opel Kadett 1.6 diesel
stationcar '83; Fiat Ritmo
'84; Nissan Sunny '83 en
'84; Ford Capri '79; VW Golf
1.6 benzine '84; Lada Niva 4
WD benzine '79; Rover 3.5
van der Plast '85; VW Polo
'81; Mazda 626 2.0 i '87;
Opel Ascona 1.6 S '82. Inr.
en fin. mog. Zonder mr. ho-
ge korting. Schuttersstr. 14,
Elsloo. 046-377545.
Te koop PEUGEOT 205 1.9
GTi. bwj. '84, iets spuitwerk,
vr.pr. ’4.700,-. Telef.: 043-
-610533.
!NIEUW! A.T.E. transport
van uw auto. Tevens ver-
huur autotrailer. Tegen con-
curerende prijzen. Tel. 046-
-376385.
Te k. VOLVO 460 GLE, bwj.'
10-93, mod. '94, roodmetal-
lic, km. 13.000, veel extra's. S
046-518362.
Fiat UNO bwj. '85, APK '95,
vr.pr. ’2.300,-. Telef. 045-
-210717.
Voor liefhebber! VW SCI-
ROCCO 1974, met schade,
93.000 km. 04454-61728.
Te koop gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Gratis af-
halen. TeL. 045-752574.

Te koop PORSCHE 928 S,
bwj. mrt. '83, blauwgrijsmet.,
witte leren bekl., sportbak,
electr. schuifdak, electr.
stoelen en ramen, airco enz.
Tel. 045-224225.
Te k. MERCEDES 280 SEL,
bouwjr. '78, ’2.500,-. Tel.
04493-4602.
FIAT Ritmo, bwj. '83, duur-
ste uitv. APK '95, auto is
echt mooi! ’1.150,-. Tel.:
04492-5833.
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. 6-'9l, LPG, ’15.000,-.
Telefoon: 046-743758.
Te koop ESCORT 3, bwj. '81,
uitgeb. en verl. sportvlg.,zr.
mooi, iets voor liefhebber,

’ 3.500,-. Tel. 04499-3529.
GOLF 16V, bwj. '86, zwart,
vr.pr. ’12.500,-. Inr. en fin.
mog. g 043-258715.
GOLF Cabriolet 1600 cc, i.z.
g.st., vr.pr. ’8.750,-. Fin.
mog. _■ 043-258715.
Koopje! Ford SIËRRA 2.0
Laser '87, APK, cv. nwe.
banden, uitl. i.z.g.st. vr.pr.

’ 4.250,-. 045-728919.
FIAT 127 special, APK '95,
sportvelgen, auto is zeer
mooi, bouwjaar '82, ’750,-.
Telef. 04492-5833.
Te koop OPEL Corsa 12 S,
bwj. '83, APK 9-95, i.z.g.st.
83.600 km, vr.pr. ’4.150,-.
Telefoon: 04492-3496.
Te k. VOLVO 343, 2.0, 3-
deurs, bwj '82, APK 10-95,
vr.pr. ’ 1.650,-. 046-751538.
Te k. AUDI bwj. '90, alle
extra's, ’ 23.000,-, ABS.
Telef. 04407-1832.
Te k. BMW 323i, bwj. '83,
APK 10-95, oud model,
antr., div. extra's, 100% in
orde. Moet gezien worden!
Vraagprijs ’ 3.000,-. Tele-
foon 046-750011.
OPEL kadett 1.2, bwj. 5-'BO,
APK 1-96, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.500,-.Tel. 046-743301.
Te koop BUICK Century
Limited, bwj. '83, in perf.st.,
vr.pr. ’5.250,-. Telef.: 046-
-580118.
Te koop VW POLO, bwj. '81,
APK 2-95, ANWB gek., i.g.
st., vr.pr. ’1.150,-. Telef.:
043-437812.
Te k. weg. gezinsuitbr.: VW
GOLF 1.3 C, metal., bwj.
'84,3-deurs, pr.n.o.t.k. g 046-
-514701 na 18.00uur.
MERCEDES 280 SE, bwj.
'85, in absol. nw.st., div. ex-
tra's, vr.pr. ’15.500,-. Inr.
mog. Telef.: 046-754895.

Te k. van 1e eig. ESCORT
1.6 XR3 uitv., 70.000 km.,
'90, vele extra's, zeer mooi.
04499-2779, na 18.00 uur.
Te koop Ford Escort CA-
BRIO XR3i, bwj. '84, ■’ 5.500,-. Tel. 045-222384.
2x OPEL Kadett 1.2 LS, '85,
APK '95, pr. ’3.450,- en

’ 4.950,-. Tel.: 045-255784.
Te koop OPEL Kadett type
'81, zr.mooi met APK,

’ 1.150,-.Tel. 045-320937.
FORD Fiësta, bwj. '80, APK
'95, rood, ’950,-. Tel.:
04492-5833.
OCCASIONS tegen han-
delsprijzen: Ibiza '85, 323,
'86; Kadett '82/'B5, BK '88/
'86; Volvo 360, '84; Metro
'86; Golf '85; Citroen C 25
Bus '89; Starlet Diesel '87;
Granada 2.3 '85, Visa '86. g
04754-88483.
Te koop OPEL Kadett sta-
tioncar 1.2 S, bwj. '86, i.z.g.
st., vr.pr. ’5.600,-. Tel.
04499-1999.
Te koop VOLVO autom.
APK 16-5-95, ’950,-. Op
de Berg 10, Schinveld.
Te koop VW POLO, bwj. '81,
APK, ’750,-; Eend, bwj. '81,

’ 750,-. Tel. 04406-41940.
Te koop MERCEDES 190 E,
zwart, bwj. '86, 5-versn.,
verl., sp.velgen, ’ 14.500,-.
Telefoon: 046-755437.
Te koop LEGERJEEP type
M3BAI, bwj. '58. Telefoon
04492-3660.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Sloopauto's
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's, gratis op-
halen. g 045-228604.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. g045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÓR-(
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek. ■
Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.
Telefoon 045-228236.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw auto, SCHADE-
AUTO en sloopauto. Tel.
045-225774
Te koop gevraagd LOOP-,
sloop- en schadeauto's. Te-
gen redelijke prijs. Gratis af-
haleng 04405-1602. _
Te k. gevr. loop- sloop en
SCHADEAUTO'S. Tevens
gratis afhalen, g 045-233336.
Loop- SLOOP en schade
auto's, gevraagd tev. oud
ijzer. Telef. 04450-3866.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

" VoorPiccolo's
zie verder pagina 31

GEMEENTE ECHT
VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van de gemeente Echt maakt
ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening bekend, dat de raad der gemeente in
zijn openbare vergadering van 27 oktober 1994
besloten heeft te verklaren, dat een partiële her-
ziening wordt voorbereid van het uitbreidings-
plan „Schilberg I" voor wat betreft het perceel
kadastraal bekend als gemeente Echt sectie K
no. 611, gelegen aan deHeerweg.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op
de eerste dag na publikatie en ligt met bijbeho-
rende stukken vanaf die datum voor een ieder ter
inzage op kamer 2.08 van het Stadskantoor,
Nieuwe Markt 55 teEcht en wel op de dagen dat
het kantoor voor publiek geopend is van 9.00 tot
12.30 uur.

Echt, 17 november 1994.

De burgemeester voornoemd,
mr. E. Schaftenaar.

Een dHJpak vcfSTa
delerSl
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video vers
"In Video Vers wordt aandacht
besteed aan speelfilms die nu of
binnenkort op video te huur of te
koop zijn.

DOOR HANS TOONEN

’Blown Away’ geen echte klapper
In 'The Specialist' speelde Stallone
£en explosievendeskundige, wiens
"ommen alleen het doelwit troffen
en omstanders ongemoeid lieten.
Welnu, de maniak die Tommy Lee
Jones in 'Blown Away' met veel
verve neerzet, doet in deskundig-
heid niet voor hem onder. Hij
brouwt zelfs zijn eigen springstof in
een koffiezetapparaat. Even vakbe-
kwaam is tegenstander Jeff Brid-
§es, een voormalige lerse terrorist
die zich bekeerde, omdat hij geen
onschuldige slachtoffers wilde ma-
ken. De overeenkomst met 'The
Specialist' wordt steeds treffender.

__ / recensie _

" 'Blown Away' bomvol spectaculaire explosies

Verschillen zijn er ook. Er is in 'Blown
Away' goed gebruik gemaakt van Boston
als locatie en van de sfeer van de lerse ge-
meenschap aldaar. Met de vrijbuiters van
"et 'bomb squad' in de hoofdrol is 'Blown
Away' een aardige variatie op het beken-
de stramien van de gespierde politiefilm.
Een ruim assortiment bommen en explo-
sieven zorgt voor geslaagd vuurwerk en
veel opwinding. Wie niet meer eisen stelt
en zich niet stoort aan het zeer voorspel-
bare verhaal, zal met 'Blown Away' wel
nit de voeten kunnen.

'Being Human' is vooral een
visitekaartje van de fijnbe-
snaarde komiek Robin Wil-
liams. In deze bizarre kome-
die parachuteert Williams
zich in vijf totaal verschillen-
de levens. De rode draad is
zijn zoektocht naar kinderen,
liefst zijn kinderen. Want die
verdwijnen achter de horizon
in het 'eerste' leven. Daarin is
Robin nog een holbewoner,
vader van twee kinderen. Als
Kelten zijn paradijs binnen
roeien, is hij niet in staat een
vuist te ballen. Machteloos
moet hij toezien dat zijn
vrouw en kinderen worden
weggevoerd.
Met zevenmijls laarzen holt
'Being Human' vervolgens
door de geschiedenis. Wil-
liams houdt even depas in bij
bijvoorbeeld de Romeinen,
trapt wat ongeinbij de Portu-
gezen en eindigtbij deAmeri-
kanen. Vooral in zijn 'vijfde'
leven, waarin hij na vijf ge-
scheiden jaren voor het eerst
zijn twee kinderen bij zijn ex-
echtgenote mag ophalen,
toont Williams zich herken-
baar 'human'. (Warner).

Bedacht
Toch is het jammer dat regisseur Stephen
hopkins dit harde realisme nog weer pro-
beert te overtroeven door overdreven
spannend' camerawerk en andere opge-

klopte effecten. Hoe averechts dat kan
uitpakken blijkt bijvoorbeeld wanneer de
Pas getrouwdeBridges vermoedt dat zijn
tegenstander het op vrouw en kind heeft

voorzien. Neurotischzoomt Hopkins in op
lichtknopjes, sleutels, ovenbranders en
andere verdachte huishoudelijke voor-
werpen, die de Bom tot ontploffing zou-
den kunnen brengen. Het resultaat is
eerder komisch dan bedreigend. Ook de
speelgoedmanie van de psychopatische
terrorist doet op zijn zachtst gezegd nogal
bedacht aan. Een blik op Hopkins' staat
van dienst leert dat hij gestart is als hor-
rorfilmer ('Nightmare on Elm Street V')

zo leren we uit dezefilm. En het demonte-
ren van die bommen blijkt vooral neer te
komen op de keuze: knip ik de rode of de
blauwe draad door. Een vorm van Rus-
sisch roulette die we in diverse spitsvon-
dige variaties te zien krijgen. De film is
heel nobel opgedragen aan alle dappere
bommenruimers die dagelijks hun leven
wagen. Ik heb zon vermoeden dat de spe-
cialisten zelf bij het zien van 'Blown
Away' wel even moeten glimlachen.

en daar heeft hij kennelijk nog steeds een
beetje last van.
Opvallend is ook dat mogelijke politieke
associaties die de lerse achtergrond op
zou kunnen roepen, zorgvuldig zijn weg-
gefilterd. Tommy Lee Jones speelt geen
IRA-terrorist, maar een dissident die op
eigen houtje werkt. Bommen worden in
de Verenigde Staten namelijk niet ge-
plaatst door politieke actievoerders maar
door zelfmoordenaars met liefdesverdriet,

'The Lion King' mag al even los

Deze wanhoopsdaad van een be-
dreigde moeder had een span-
nend en aangrijpend psycholo-

DOOR LEO BANKERSEN

f f recensie _

De thriller 'Trial By Jury' laat
zich niet gemakkelijk in een
hokje plaatsen. Meestal is zoiets
een aanbeveling, maar in dit ge.
val heb ik mijn bedenkingen. Al
was het alleen maar vanwege de
grandioos gemiste kans om van
deze film de tegenhanger van
Sidney Lumets beroemde recht-
bankdrama 'Twelve Angry Men'
(1957) te maken.

De held van Lumet was een moe-
dige twijfelaar die een bevoor-
oordeelde jury na veel strijd tot
een terecht 'onschuldig' wist te
bewegen. Valerie (Joanne Whal-
ley-Kilmer), een alleenstaande
moeder met naieve ideeën over
gerechtigheid en burgerplicht,
weet in 'Trial By Jury' het omge-
keerde te bewerkstelligen. Hard-
handig geïntimideerd door de

«hulpjes van een terechtstaande
maffiakoning (Armand Assante),
en verkracht door de grote baas
zelf, wordt zij de sleutel tot vrij-
spraak van een meervoudig
moordenaar.

gisch drama op kunnen leveren.
Maar voor regisseur en scenario-
schrijver Heywood Gould was
dat kennelijk niet genoeg. Hij
wil meer en raffelt de jury-episo-
de slordig af om ruimte te maken
voor nieuwe wendingen, meer
spanning en meer actie. Hij heeft
zoveel haast dat hij vergeet om
de kijker werkelijk te laten mee-
beleven hoe Valerie door deze
ontluisterende ervaring een an-
der mens wordt. Later probeert
hij het in een dialoogzinnetje
nog even uit te leggen, maar zo
werkt datniet.
Gould, voormalig verslaggever,
barkeeper en schrijver van een
groot aantal boeken en scena-
rio's (onder andere 'Cocktail'
met Torn Cruise), heeft ongetwij-
feld veel te vertellen, maar weet
daar geen vorm aan te geven. Al-
lerlei aardige details (snurkende
juryleden, gemopper over onkos-
tenvergoedingen) zorgen in het
begin voor een prettig relative-
rende en zelfs licht kritische
sfeer. Tegen het eind is Gould
dat uit het oog verloren en stort
hij zich op een potsierlijke afre-
kening. Valerie heeft namelijk
ontdekt dat ze nooit vrij zal zijn
als ze niet zelf het recht in eigen
hand neemt. Ruim baan voor het
grootste cliché van de Ameri-
kaanse misdaadfilm.

'Trial by jury'
helaas haastklus

(Behalve in de animatie schuiltQe kracht van 'The Lion King'
?°k in de uitverkoren stemmen,
yiatthew Broderick tekent voor

volwassen Simba, Jeremy
voor Scar, James Earl Jo-

voor Mufasa. En Whoopi
stem herken je in detyena Shenzi.

hoofdpersoon in defilm is-Sim-
ba, een speels welpje dat in zijn
vader, koning Mufasa, zijn bes-
te vriend en leermeester ziet.
Relaas deugt Mufasa's broerscar niet. Scar steekt Mufasanaar de kroon. Dit koningsdra-
*na begint dan ook met een wre-
de broedermoord. Maar Disney

u zichzelf verloochenen als
dit drama geen happy end be-leeft.

~en week voordat 'The Lion
.King' landelijk wordt losgela-
ten, komt hij even los in Heer-
len. Want H5toont komende
Zaterdagavond alvast deze in-
drukwekkende Disney-film.
Wie niet kan/wil wachten tot-
dat deze 'leeuw van een film'

week in zowel H5als
Royal haar première beleeft,
"^n dan ook 's avonds half
twaalf zijn hart ophalen aan dit
'net ongekende animatie-tech-
niek geproduceerde meester-
werk. 'The Lion King' is overi-
gens al weer de 32ste avondvul-lende tekenfilm uit de Disney-
studios.

# De aap Rafiki met Simba in 'The Lion King'

Schijnhuwelijk moest Deans
homoseksualiteit afdekken

DOOR FRANK JANSEN een portret: 'Boulevard of bro-
ken dreams'.

'Boulevard of broken dreams'
James Dean: leven en legende
Uitgeverij Anthos, f37,50.

der van Pier haar veto erover
uitsprak. Ze had gehoord van
Deans seksuele geaardheid en
bovendien was hij niet katho-
liek.

pc James Dean-legende
heeft veertig jaar na zijn
dood buiten-proportionele
vormen aangenomen. En de
Commercie vaart er wel bij.
Hoe heeft het zover kunnen
komen?

Dean maakte de fotoreportage
kort voor het uitkomen van zijn
eerste film 'East of Eden' en zijn
beoogde imago werd daardoor

destijds, op de hoogte was van
Deans geaardheid. In die tijd
was het heelgebruikelijk dat ho-
moseksuele filmacteurs door hun
maatschappij werden gekoppeld
aan een bevallige jongedame.
Daarmee moesten ze dan oppar-

Boek rekent afmet
mythe James Dean

De biografie van Paul Alexander
mag bepaald openhartig ge-
noemd worden. Dean zou tegen
'een vriend' hebben gezegd dat
hij zich, om in de grote filmfa-
briek aan de slag te kunnen ko-
men, 'door vijf grote namen in
Hollywood had laten pijpen.
Wat er allemaal van waar is: je
weet het niet, maar dat geldt
voor vrijwel iedere biografie.
Dean heeft zelf volop meege-
werkt aan het opbouwen van dat
ondoorzichtige imago, contro-
versieel als hij was. Wat bijvoor-
beeld te denken van het tv-spot-
je dat hij één week voor zijn
dood nog voor Veilig Verkeer
maakte? 'Doe rustig aan op de
weg. Het leven dat je daarmee
redt, kan het mijne zijn', zei hij
tegen de jonge kijkers. James
Dean reed bijna 200 kilometer
per uur toen hij veertig jaargele-
den met zijn Porsche veronge-
lukte. Hij had kort daarvoor nog
een levensverzekering afgeslo-
ten.
De biografie van Paul Alexander
mag dan dezoveelste poging zijn

om af te rekenen met de mythe,
bij voorbaat kan al gesteld wor-
den dat die poging tot mislukken

gedoemd is. James Dean was na-
melijk een fenomeen. En feno-
menen sterven niet.

Oeze vraag is langzamerhand in-
teressanter geworden dan de le-
vensbeschrijving van James
j->ean. In een nieuwe biografie
*^gt de Amerikaanse schrijver. aul Alexander het accent op die
nierkwaardige controverse:
"Jan.es Dean, leven en legende,
flet boek kreeg niet voor niets de
titel 'Boulevard of broken
dreams'.
j-n 1955 ging James Dean naar
New Vork om een fotoserie te
*naken voor het tijdschrift Life.
l^ie fotoserie zou het mannelijke,
r°rnantische imago van Dean
knoeten onderstrepen. De publi-
catie ervan zou hem als filmster
Roeten lanceren. Eén foto is la-
ter beroemd geworden. Deanl°°pt met de handen in de zak-
ken en met een sigaret in de
Mondhoek over een beregend Ti-
-01 _s Square. Deze foto zou de
Scnilder Helnwein inspireren tot

Homoseksualiteit was tijdens de
heksenjacht van de ultra-rechtse
senator McCarthy even erg als
communisme. Dean wist wat
hem te doen stond. En speelde
het spelletje mee in het belang
van zijn carrière. Hij verscheen
met 'zijn' Pier op feestjes. De
Hollywood-pers was verrukt
over 'dit veelbelovende stel. De
romance eindigde toen de moe-

Heksenjacht

inderdaad gevestigd. Paul
Alexander heeft bij de research
voor zijn biografie gebruik kun-
nen maken van alle boeken en
tijdschriftartikelen die eerder
over Dean verschenen, maar
voegde daar een belangrijk as-
pect aan toe: de homoseksuali-
teit van de filmster, jarenlang
ontkend dan wel verzwegen.
Een paar jaar geledenverscheen
al een boek van Joe Hyams, die
het over Deans biseksualiteit
had, maar Alexander gaat ver-
der. Hij komt tot de conclusie
dat Deans relatie met het Itali-
aanse sterretje Pier Angeli gere-
geld was door Warner Bros, dat
maar al te goed, net als de pers

ty's verschijnen, waar de foto-
grafen erop los klikten en de
roddelpers verhalen kon verzin-
nen.

" Juist om zijn homofiele geaardheid te maskeren werd James Dean steevast gekop-
peld aan mooie, verliefde meisjes zoals Julie Harris in 'East ofEden' Archieffoto: LD

bioscopen
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Royal: Truc Lies, do t/m zo
18.15 en 21 uur, ma t/m wo
18 en 20.30 uur, za en zo 15
uur. Rivoli: The mask, dag.
dag. 18.30 en 20.30 uur, za en
zo 14 en 16 uur, wo ook 14
uur. Maxim: Jungle Jack.za
zo en wo 14 uur. Forrest
gump, dag. 18 en 20.30 uur,
za zo 15.30 uur.
H5: Blown away, dag. 14
18.15 en 20.45 uur, za ook
23.30 uur. Trial by jury, dag.
14.15 18.15 en 20.30 uur. De
aristokatten, za zo en wo
14.30 en 16.30 uur. Baby's
day out, dag. 14.30 en 18.30
uur, za zo en wo 16.30 uur.
When a man loves a woman,
dag.(beh. do ) 21 uur. The
Flintstones, za zo en wo
14.30 en 16.30 uur. The sha-
dow, dag. 18.30 uur. The
crow, dag. 21 uur, do vr ma
di 14.30 uur. Sneak preview,
do 21 uur. The lion king,
spec. voorpremiere 23.30
uur.

LANDGRAAF
AUTOKINO: The mask, vr
za zo 20.15 uur. Wolf, vr za
22.30 uur. Dennis the Mena-
ce, za zo 18uur.

# William Hurt in
'Trial by Jury'

MAASTRICHT
MGM: Forrest Gump, dag.
14 21 uur. When a man loves
a woman.dag. 18.30 uur.
Truc lies, dag. 13 15.45 18.30
21.30 uur. The mask, dag.
13.15 16 18.45 21.30 uur.
Trial by jury, dag. 13.15 16
18.45 21.30 uur. Rouge, dag.
16 18.45 en 21.30 uur. Blown
away, dag. 13.15 16 18.45
21.30 uur, za ook 00.15 uur.
The chase, za 00.15 uur. The
lion king, za 00.15 uur. Dui-
melijntje, dag. 13.15 uur.
Cinema-Palace: The Specia-
list, 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, zazo wo ook 14.30
uur. De aristokatten, wo
14.30 uur. Sneak preview,
ma 21 uur.
Lumière: Short cuts, dag. 20
uur. Rebels of the neon god,
dag. 20.30 uur. Jamon Ja-
mon, do t/m za 23 uur.

GELEEN
Roxy: Forrets gump, dag.
20.30 uur. The mask, dag.
20.30 uur, za zo enwo ook 14
uur. JungleJack, za zo en wo
14 uur.

SITTARD
Forum: Blown away, dag.
20.30 uur, za zo wo 14 uur.
The Specialist, dag. 20.30
uur, The flintstones, za zo
wo 14 uur.
Filmhuis: Le jeune werther,
do 20.30 uur. Abgeschminkt
en Der schonste busen der
welt , vr en do 20.30 uur. El
pajaro de la felicidad, wo
20.30 uur.

ECHT
Royal: Truc lies, do t/m di
20.30 uur. The Specialist,
t/m di 20.30 uur. De aristo-
katten, zo 14.30 uur. The
Flinstones, za 14.30 uur.
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16.25 Tv boetiek. Homeshopping.
16.55 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 Knight rider. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Herh.
19.30 Nieuwsflits.
19.35 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie.
20.25 Bloodlines. Amerikaanse

miniserie.
André Hazes Portret van deze zan-

ger van het levenslied.
22.15 Nieuwflits.
22.20 Lijn 5. Live-programma.
22.55 Soldier, soldier. Engelse

dramaserie.
23.50 Nieuwsflits.
23.55 Ricki Lake. Amerikaanse

talkshow.
00.40 As the world turns.

Amerikaanse serie. Herh.
01.25 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.55 Nachtprogramma.

08.00 Crystal Tipps and Alistair. 08]
Teddy Trucks. 08.10 Thunderöj
08.35 Growing up wild. 09.00 Brej
fast news. 09.15 The record. Ojj
Jerusalem. Documentaireserie. 1^Schooltv. 11.00 Playdays. Hj
Schooltv. 15.00 Wishing. 15.10 C*
and company. 15.35 What a C»
on! 16.00 Nieuws. Aansl.: Westmin»
with Nick Ross. 16.50 Nieuws. v>
Today's the day. 17.30 From the'
ge. Magazine. 18.00 Home front. 1»j
Catchword. 19.00 The spy in the gij
hat. Amer. spionagefilm uit 1*
20.30 Reg. programma's. 21.00 r>
her abroad. Serie. 21.00 Top 9*
22.00 The K-Files. 22.45 Forbk,
Britain. Serie reportages over crimii*
teit in Groot-Brittannië. De geschil
nis van rellen en manifestaties i"
eerste helft van deze eeuw, zoals'
rassenrellen van 1919 en de wei"
zenmarsen in de jaren '30, die 'harde hand door de politie onderd"
werden. Afl.: Riots. Aansl.: Video*
tion shorts. 23.30 Newsnight. C.
Late review. 01.00-01.55 The midn.
hour.

15.00 Vacaturebank. 15.20 Au nom
de la loi. 16.20 Neighbours. Afl. 49.
16.50 Diese Drombuschs. Afl. 10.
17.55 Carlos et les autres. 18.30 Info
première. 18.50 Cartes sur table.
19.10 Quotidien des sports. 19.30
Nieuws. 20.05 Autant savoir. 20.40
Darkman. Amer. komedie. 22.20 Ciné-
club de minuit: Como ser mujer y no
morir en el intento. Spaanse komedie
uit 1991. 23.55 Laatste nieuws.
00.00-00.05 24 H sur les marchés.

Eurosport

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Delfy.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Ontbijtkids: De Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
11.50 Lunchkids.
13.20 Tineke en de paranormale

wereld. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spelprogram-

ma. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show.Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Surpriseshow.
22.00 Showtime.
22.30 Barend & Van Dorp. Actueel

sportmagazine.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Dangerous curves. Ameri-

kaanse detectiveserie. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

14.00 Tennis. Rechtstreeks: vanuit
Frankfurt de ATP-finale. 18.02 en
19.21 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.26 Paardenkoersen. 19.30 Zie
RTBF/La Une. 20.02 Tennis. Recht-
streeks: ATP-finale. 21.33 Watersport-
magazine. 22.00 Laatste nieuws.
22.22 Paardenkoersen. 22.25 Basket-
bal. België-Slovenië vanuit Hasselt.
22.39 Regards FGTB. 23.08-23.12 24
H sur les marchés + Dow Jones.

08.30 Step aerobics. 09.00 Werelfl
ker voor springruiters. 10.00 OveralATP- en WTA-toernooien. 11.00 W
sen. French Masters. 12.00 VoettJKwalificatiewedstrijden EK'96. 1*
Eurofun. 14.30 Atletiek. 15.30 M°
ren. 16.30 Grand Prix magazine. *>'.
Triathlon. 18.30 Motorsport. 1*
Eurosportnieuws. 20.00 Worstel
21.00 Vechtsporten. Intern. Festj*
vanuit Leeuwarden. 22.00 Voewj
Kwalificatiewedstrijden EK'96. 2*
Tennis. Overzicht ATP-toernoo'»
00.00 Golf. US PGA-Las Vegas'
tem. 01.00-01.30 EurosportnieuWS'

KRO/Ikon/A vro/Ncrv
07.00 Tekst-tv.
09.15 Kijk uit! Afl.: Fietsen.
09.30 Nijntje en haar vriendjes.

Afl. 32.
09.45-10.05 (TT) Kijk uit! Afl.: Fietsen

als het hard waait en fietsen in het
donker.

10.10 (TT) Kijk uit! Afl.: Meningen.
10.30-10.55 (TT) Spanje. Afl. 3.
11.00 (TT) De steentijd. Afl. 3.
11.25 Tekst-tv.
16.24 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
16.31 Via Ria. Discussieprogramma.
17.27 Harry's mad. Engelse

jeugdserie.
17.57 Dieren in Australië.

Natuurfilmserie.
Vandaag: De vogelschilder William
Cooper.

18.00 Dieren in Australië. Vervolg.
18.27 Topscore met Ted de Braak.

Woordspel.
18.57 Abdijen 11. Documentaireserie

over abdijen. Vandaag: Mount Melle-
ray Abbey, lerland. Herh.

19.29 Filmspot. Filmmagazine.
Presentatie: Jac Goderie.

20.00 (TT) Journaal.
20.24 NOS-Weeroverzicht.
20.31 (TT) Link. 9-delige

Nederlandse dramaserie. Afl. 8.
21.15 Kenmerk. Actualiteiten.
21.45 Werelden: Spirit, show &

songs.
Documentaire over spiritualiteit in
de popmuziek.
Binnen de popindustrie, waarin plat-
vloers vaak hoogtij viert, zijn er ar-
tiesten die zich op hun eigen, vaak
poëtische wijze met religieuze, mata-
fysische en spirituele indeeën bezig-
houden. Paul Hegeman maakte een
documentaire over spititualiteit in de
popmuziek.

22.45 Wilde ganzen.
22.52 New Vork police (NYPD Blue).

Amerikaanse politieserie.
Afl.: From hare to eternity.

23.44-00.16 Cheers. Amerikaanse
comedyserie.
Afl.: Let me count the ways.

00.11 Journaal.

Veronica/Tros
07.00, 07.30, 08.00 en 08.30 Jour-

naal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.33 Topscore met Ted deBraak.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: RPF.
09.10 Kook tv. Culinairprogramma.
09.29 Praise. Koor- en samenzang.
09.54 (TT) De plattelandsdokter.

12-delige documentaireserie. Herh.
10.19 Vrouw-zijn. Vrouwenmagazine.
11.09 Peter.
11.16 Lied.
11.20 (TT) In de Vlaamsche Pot.

Nederlandse comedyserie. Herh.
11.47 (TT) All you need is love.

Gevarieerd datingprogramma. Herh.
13.00 Journaal.
13.08 Tot zwijgen gedoemd (Con-

damné au silence). Franse speelfilm
uit 1992 van Roger Andrieux. Herh.

14.30 Noorderlicht. Wetenschappelijk
magazine. Herh.

14.55 Loladamusica. Herh.
15.20 C.V.T.V. Jongerenmagazine

met om 15.20 Xenomania; 15.50
Club Veronica. Herh.

16.00 (TT) Journaal.
16.10 Fox - Australia's undesirable

immigrant. Natuurdocumentaire.
16.40 Samson. Kinderprogramma.
17.15 Mega top 50. Muziekprogram.
17.58 (TT) 2 vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.

Nederlandse soapserie.
19.25 Lucky lotto live. Live spelshow.
20.20 Flodder. Nederlandse comedy-

serie. Afl.: Onder hypnose.
20.55 Eerst zien! 12-delige serie

reportages over gewone Nederlan-
ders in extreme situaties. Afl. 7.

21.25 Die hard. Amerikaanse actiefilm
uit 1988. Met Bruce Willis e.a.

23.35 Time management.
Afl.: Doelen stellen.

00.05 Journaal.
00.10-00.15 Nieuws voor doven.

Vara/Vpro
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.40 Comedy op 3: Ali in the fami-

ly. Amerikaanse comedyserie.
Archie is jarig maar de tekst op zijn
geboortebewijs verrast hem meer
dan zijn surprise party. Afl.: Archie
voelt zich buiten gesloten.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Hollen is gezond.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Schrijven.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

derprogramma. Afl.: Verpakkingen.
19.03 (TT) Lingo. Woordspel.
19.25 (TT) Midas. Het leven volgens

Midas Dekkers. Afl. 7: De nacht.
19.55 Grace under fire. Amerikaanse

comedyserie.
Grace heeft geen makkelijke tijd met
haar kinderen. De één gedraagt zich
verdacht braaf, de ander is daarente-
gen onuitstaanbaar. Afl.: Een foto
waard.

20.25 (TT) Tweevoor twaalf. Quiz.
21.05 De ronde van Witteman. Praat-

programma.
Vandaag: Ongewenste kinderen.

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma. Presentatie: Maartje -van
Weegen. Aansl.: (TT) Den Haag
Vandaag. Parlementaire rubriek.

23.25 Impact: Glamourmeiden. Do-
cumentaire over de internationale
modellenwereld.
Tegenover elk model dat de status
bereikt van supermodel zoals een
Naomi Campbell of een Cindy Craw-
ford staan honderden meisjes die
het niet redden in de keiharde model-
lenwereld. Toch weerhoudt deze
wetenschap maar weinigen ervan
om de stap te wagen en met hun
portfolio binnen te lopen bij gerenom-
meerde modellenbureaus.

00.10 Uitzending politieke partijen:
PvdA.

00.13-00.18 Natuurmoment. Serie
over natuurmonumenten.

" Presentatoren Pauline Hui-
zinga en Albert Verlinde van
showbizz-programma 'Showti-
me'. (RTL 4- 22.00 uur).

NBC
05.30 en 06.30N8C News. O^Business insiders. 07.00 en 08.00!'
World news. 07.15 US Market *®
07.30 Business insiders. 08.15.^Market wrap. 08.30 Inside edif*
08.58 ITN World News. 09.00 SU(J
shop. 10.00Rolonda. Talkshow. H-"
Rivera live. 12.00 Today's busin«*
12.30 FT Business today. 13.00 'ï
day. 15.00 The money wheel. V.
FT Business tonight. 18.00 To*
19.00 ITN World news. 19.30 ExeöJ
ye lifestyles. 20.00 Entertain^
X-press. 20.30 NBC News magaz"!
21.30 Inside edition. 22.00 ITN VWJNews. 22.30 The tonight show. 23'
Real personal. 00.00 FT Busine*
tonight. 00.20 US Market wrap. OW
Nightly news. 01.00 Equal time. 0"l^The tonight show. 02.30 Executive^
festyles. 03.00 Rivera live. O*"
Rolonda. 05.00 Inside edition.RAI UNO

06.00Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 Bouillon de culture.
14.40 Magellan. 15.00 Viva. Herh.
16.00 Nieuws. 16.10 Culinair magazi-
ne. 16.25 Bibi et ses amis. 17.15 On
aura tout vu. 17.40 Aids spotje. 17.45
Questions pour vn champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 Nieuws.
18.55 Presse hebdo. 19.00 Paris lu-
miéres. 19.25 La météo des cinq
continents. 19.30 Nieuws. 20.00 Dé-
couverte. 20.30 Teil quel. Over de
9-jarige Sylvain, die aan leukemie lijdt.
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Nieuws en intern, weerbericht.
21.40 La marche du siècle. 23.10
Viva. 23.55 Nieuws. 00.25 Sept jours
en Afrique. 00.35 Noms de Dieux.
01.35 La chance aux chansons. 02.10
Intertropiques.

MTV

15.00 Schooltelevisie. Met om:
15.00 Atomium. Wereldoriëntatie.
15.30-15.53 Family Album, USA.
17.10 Het Capitool. Afl. 806.
17,35 Paradise Beach. Afl. 54.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 1074.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1498.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Schermen. Discussieprogram.
21.15 Panorama. Documentaires.
22.05 Plantage Allee. 12-delige Ne-

derlandse serie. Afl. 8: Een konink-
rijk voor een paard.

22.55 Programma van ACV-
Informatief.

23.15 KMO-partner. Afl. 2: Liquiditeit
en solvabiliteit.

23.40-23.42 Weerbericht.

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. 09.00 Aktuelles aus dem Video-
text. 09.05 ARD-Mortjenmagazin.
10.00 Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr.
12.30 Wiedersehen. Talkshow. 13.45
Vermisst. 14.00 WDR aktuell. 14.05
Hit Clip. 14.30 Das Land am Nil. Afl.
2: Götter, Tempel, Pharaonen. 15.00
WDR aktuell. 15.05 FensterPlatz.
15.45 Chronik der Wende. Afl.: 17.
November 1989. 16.00 (TT) Gott und
die Welt. 16.30 Cursus economie.
17.00 (TT) Die Sendung mit der Maus.
17.30 Geheimeode F. Afl. 7: Gaste
bei Anastasia. 18.00 NRW. 18.05
KvK. 18.30 Streifzüge. Afl.: Soest.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fenster-
programme der Landesstudios. 19.45
Die Fallers - Eine Schwarzwaldfamilie.
Afl. 8: Die Heimkehr. 20.15 Westpol.
21.00 WDR aktuell. 21.15 Peters Bas-
telstunde. 21.45 Monitor im Kreuzver-
hör. 22.30 Unsterblichkeit, nun bist
du mem! Documentaire over de zoek-
tocht van de mens naar het eeuwige
leven door de eeuwen heen. 23.15
Das Nachste bitte. 23.30 Magnum.
00.15-08.15 Nachtprogrammering.

05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. 10.00 The bold
and the beautiful. 10.30 Days of our
lives. 11.00 Der Preis ist heiss. 11.30
Familien Duell. 12.00 Punkt 12. Mid-
dagmagazine. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Murder,
she wrote. 15.00 llona Christen. Van-
daag: Een ware rattenplaag! 16.00
Hans Meiser. Vandaag: Ernstig zieken
op pelgrimstocht. 17.00 Jeopardy!
17.30 Married with children. 18.00 The
bold and the beautiful. 18.30 Explosiv- Telegramm. Boulevardnieuws. 18.45
RTL aktuell. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Stunde der Entschei-
dung. 21.15 Stadtklinik. 22.10 Die
Wache. Politieserie. 23.10 Gottschalk.
Late-night-show. 00.00 RTL-Nachtjour-
nal. 00.30 Married with children. 01.00
Kojak. 02.00 Murder, she wrote. 03.00
llona Christen. Herh. 04.00 Hans
Meiser. Herh. 05.00 Explosiv - Das
Magazin. Herh. België/TV 2

06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuwsflits.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Albedo. 14.20 Prove e
provini a Scommettiamo che..? 14.50
Avventura e sogno. 15.45 Solletico.
17.55 Parlementaire rubriek. 18.00
Nieuws. Aansl.: Filmrubriek. 18.20 Mio
zio Buck. Serie. 18.50 II vigile Urba-
no. 20.00 Nieuws. 20.30 Sport. 20.40
San Remo Giovani. 23.00 Nieuws.
23.10 Nasty boys. 00.05 Nieuws.
00.15 Parlementaire rubriek. 00.25
DSE-Sapere. Aansl.: Nachtprogram.

BBC 1Duitsland 3 SWF

06.00 en 08.30Awake on the wilds^.07.30 The grind. 08.00 en 11.30TJJ1994 MTV Eur. Music Awards sp°
light. 09.00 Ingo. 12.00 The soul|
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00^afternoon mix. 15.30 Sports. I*.
The 1994 MTV Eur. Music AWa%spotlight. 16.30 The report. 16.45
neMatic. 17.00 News at night. I'\,
3 from 1. 17.30 Dial MTV. 1»^Music non-stop. 19.30 The PUS
20.00 Greatest hits. 20.30 The 1.9JMTV Eur. Music Awards spotltë j
21.00 Most wanted. 22.30 Beavis ,
Butt-head. 23.00 The report. 23-^CineMatic. 23.30 News at night. 23^3 from 1. 00.00 The end? 02.00 }\
soul of MTV. 03.00 The 9rin
03.30-06.00 Night videos.

CNN

18.00 Tik tak. Afl. 321.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Jan zonder Vrees. Vlaamse

tekenfilmserie. Afl. 7.
18.20 Close up. Europese

jeugdverhalen rond racisme en (on)
verdraagzaamheid. Afl.: Nguyen Thi
Arm (Finland).

18.35 Skippy (The adventures of
Skippy). 39-delige Australische fami-
lieserie. Afl. 30: Pretenders.

19.00 Thunderbirds. Engelse
sf-sehe. Afl. 28: Het einde van de
weg (2).

19.30 Journaal, sport en
weerbericht.

20.00 Première Film en Video.
Wekelijks filmmagazine.

20.40 Heartbreak High. 52-delige
Australische serie. Afl. 10.

21.30 Prettig gestoord. Wekelijks
jongerenmagazine.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Sledge Hammer. 41-delige
Amerikaanse politieserie. Afl. 9: Over
my dead bodyguard.

23.10-23.15 Coda. Adagio uit Serena-
de in D KV 167avan Mozart, uitge-
voerd door het Nieuw Belgisch
Kamerorkest 0.1.v. Jan Caeyers.

radio

24 uur per dag nws. 07.30 MoneV
ne. Herh. 08.30 en 11.30World repo'
09.45 CNN Newsroom. 12.15
sport. 12.30 Business morning. I*.
Business day. 14.30 Business AS'
15.00 Larry King live. 16.45 W<>
sport. Herh. 17.30 Business AS'
Herh. 20.00 World business tod3'
21.00 Intern, hour. 22.45 World sp°
23.00 World business today upd*
23.30 Showbiz today. 00.00 The M°',
today. 01.00 Moneyline. 01.30 Cross
re. 02.00 Prime news. 03.00 L*r
King live. 05.30 Showbiz today.

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.00 Nieuws., 13.05
Pebble Mill. 13.55 Reg. nieuws. 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50
Mary Berry's ultimate cakes. 15.00
Red and blue cartoon. 15.05 Trouble
in store. Engelse komedie uit 1953.
16.30 The little polar bear. 16.35 Wil-
liam's wish wellingtons. 16.40 Fireman
Sam. 16.50 Brum. 17.05 The animals
of Farthing Wood. 17.35 The Boot
Street band. 18.05 Newsround. 18.10
Blue Peter. 18.35 Neighbours. 19.00
Nieuws. 19.30 Regionaal nieuws.
20.00 Top of the pops. 20.30 EastEn-
ders. 21.00 Children's hospital. 21.30
The vicar of Dibley. 22.00 Nieuws.
22.30 Crocodile shoes. Serie. 23.25
Question time. 00.25 Marathon man.
Amer. thriller uit 1976. Met Dustin
Hoffman e.a. 04.00-04.30 BBC Select.

05.15 Gezamenlijk programma
Duitsland 1 en 2.Zie Duitsland 1.

13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.
14.00 Naturwelt. Natuurreportages.

De monarchvlinder legt ieder jaar
een afstand van 3000 km tussen
Canada en Mexico af.
Afl.: Von Kanada nach Mexiko.

14.30 Muppet-Babies. Poppenserie.
Afl.: Das Muppet-Museum.

14.55 Pfiff. Sportmagazine voor
jongeren.

15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazine

met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied.

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische
doktersserie.
Afl.: Die Verwünschung.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal..

Aansl.: heute-Schlagzeilen.
17.55 Lutz & Hardy. Duitse politiese-

rie. Afl.: Hardy, der Held.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Freunde fürs Leben. Duits-

Oostenrijkse serie. Afl.: Irrenhaus.
20.15 Goldmillion. Amusementspro-

gramma rondom Aktion Sorgenkind.
Gast: Donna Summer.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine. Vandaag o.a over mogelijk-
heden om te besparen op de kosten
van bedrijfsauto's.

21.45 heute-journal.
22.15 Der Sportspiegel. Serie

sportreportages.
Steeds meer sporters bezoeken een
psycholoog. Om te winnen is spier-
kracht en uithoudingsvermogen niet
langer voldoende, de sporter moet
ook over mentale kracht kunnen
beschikken en de psycholoog kan
daarbij helpen.
Afl.: Gewonnen wird im Kopf.

23.00 Die Nervensage. 25-delige
Duitse serie. Afl.: Willis Mutter.

23.25 heute nacht. Actualiteiten.
23.40-01.25 Cassidy, der Rebell

(Young Cassidy). Engelse speelfilm
uit 1964 van Jack Cardiff en John
Ford.

05.30 Deutschland heute morgen.
09.20 Knots Landing. Herh. 10.20
Neighbours. 10.50 The young and the
restless. 11.45 Riskier' was! Spelpro-
gramma. 12.20 Knots Landing. 13.20
Tarzan. 13.50 live ran - Sat.l-Tennis.
Rechtstreeks verslag van het ATP-
finale vanuit Frankfurt am Mam. 17.00
Riskier' was! Spelprogramma. 17.30
Regionale progr.'s. 18.00 Geh aufs
Ganze! 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.15 taglich ran - Sat.l-Sport. 19.30
Glücksrad. Spelshow. 20.15 Kommis-
sar Rex. Duitse misdaadserie. Afl.:
Ein perfekter Mord. 21.15 Schreinema-
kers live. Talkshow. Aansl.: TopNEWS.
00.00 Die Liebe einer Frau Clair de
femme. Duits-Frans-ltaliaans drama
uit 1979 van Constantin Costa-
Gavras. Met Romy Schneider, Yves
Montand e.a. 01.50 Dark justice.
Amerikaanse misdaadserie. Herh.
02.45 Die Liebe einer Frau Clair de
femme. Duits-Frans-ltaliaans drama
uit 1979. Herh. Aansl.: programma-
overzicht. 04.35 Kommissar Rex. Duit-
se misdaadserie. Herh.

05.15 Flucht im Morgengraven. Over
Cubaanse bootvluchtelingen. Herh.

05.45 Morgenmagazin Sport extra.
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttv.
09.00 Tagesschau.
09.03 The flying doctors. Herh.
09.45 JOYrobic. Skigymnastiek.
10.00 Tagesschau.
10.03 Wie wurden Sic entscheiden?

Juridisch magazine waarin rechtsza-
ken aan burgers worden voorgelegd.

10.45 ZDF-info Verbraucher. Tips.
11.00 Tagesschau. Beursberichten.
11.04 Caper of the golden bulls.

Amer. speelfilm uit 1966. Herh.
12.45 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpt - 19717. Talkshow.
14.30 Achtung: Streng geheim! Se-

rie. Afl.: Chaos im Computer.
15.00 Tagesschau.
15.03 Metro -das schnelle Magazin.
15.30 Hey Dad! Austr. comedyserie.
15.55 Neu im Ersten.
16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow. Vandaag

over alleenstaande vaders.
17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.40 ARD vor acht: Reg. info.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Die Draufganger, serie.
18.25 Marienhof, serie.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Die Kommissarin, serie.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Kein schoner Land. Muziek.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (TT) Monitor. Actualiteiten.
21.40 Der Fahnder. Duitse politiese-

rie. Afl.: Ein Toter lauft Amok.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Teufel singt die schön-

sten Lieder. Portet van de Engelse
opera-regisseur John Dew.

23.45 Chronik der Wende. Afl.: 18.
00.00 Alles Pasta! Comedyserie.
00.25 Tagesschau.
00.35 Boulevard du rhum. Frans-lta-

liaans-Spaanse speelfilm uit 1971.
02.35-02.40 Z.E.N.. Begegnungen mit

Menschen in Afrika. Afl.: Der
Schmied.

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. 09.00 Schooltv. 10.35 Non-Stop-
Fernsehen. 12.35 Hit-Clip. 13.00 Non-
Stop-Femsehen. 13.30 Landesschau
unterwegs (Baden-Würtemberg).
14.00 Schooltv. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Spanien: Sprache, Land
und Leute. Afl. 9: La Manchia - Tole-
do - Guadelupe. 15.45 Ündenstrasse
Ost. 16.15 Abenteuer Wissenschaft.
17.00 Cursus economie. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.57 Es war
einmal das Leben. Afl. 26. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Südwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? - ak-
tuell. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sport unter der Lupe.
21.00 Nachrichten. 21.15 Politik Süd-
west. 21.45 Fahr mal hm. Afl.: Trier- Rom an der Mosel. 22.15 Kultur
Südwest. 22.45 Satana. Russische
speelfilm uit 1990. 00.25 Schlussnach-
richten. 00.40 Non-Stop-Femsehen.

TV FILMS VIDEO
# In de Ital./Frans/Spaanse komedie raakt de filmster"-in-stomme-films Linda Larve
(Brigitte Bardot) in menige benarde situatie verstrikt. (Duitsland 1 - 00.35 uur).

Duitsland 1 en 2
11.04 uur - Caper of the Golden
Bulls - (1966-USA).
Misdaadkomedie van Russell
Rouse over bankrover die eigen-
lijk ander beroep wil, maar nog
één keer zijn slag moet slaan.
Mooie opnamen in Spanje.
Met Stephen Boyd en Yvette
Mimieux.

BBC 1
15.05 uur - Trouble in Store -
(1953-GB).
Norman Wisdom is een wat on-
handige magazijnbediende die
zijn baas tot wanhoop drijft.
Leuke komedie van John Paddy
Carstairs met verder Margaret
Rutherford en Mioira Lister.

BBC 2
19.00 uur - The Spy in the Green
Hat - (1966-USA).
Wat ongeloofwaardig misdaad-
verhaal waarin vreemde nazi-
wetenschapper, die de Golf-
stroom wil omleiden, hoofdrol
speelt.

Duitsland 2
23.40 uur - Young Cassidy
(1964-GB).

John Ford verfilmde de autobio-
grafie van Scan O'Casey met
Rod Taylor en Julie Christie.
Nationalistische lerse schrijver
verwerft langzamerhand bekend-
heid. Aanrader.

BBC 1
00.25 uur - Marathon Man -
(1976-USA).
Bloedstollende thriller van John
Schlesinger.
Jongeman raakt via broer bij

Nederland 2
21.25 uur - Die Hard -
(1988-USA) Agent (Bruce Willis)
moet in vrije tijd gijzelaars in
kantoorflat te lijf. Zijn vrouw hoort
bij de gegijzelden. Goede, span-
nende aktiefilm van John McTier-
nan.
Niet te verwarren met Die Hard 2.

duister complot betrokken.
Laurence Olivier is weergaloos
als ex-nazi Szell. En natuurlijk
met Dustin Hoffmann.
Duitsland 1
00.35 uur - Boulevard du Rhum- (1971-F/l/E).
Komedie over de drooglegging
in Amerika met Brigitte Bardot
en Lino Ventura.
De romantische scènes overtui-
gen helaas niet. Toch een leuke
film van Robert Enrico.

Elk heel uur nieuws.
AKN: 6.04 Breakfast-club. 9.04
Arbeidsvitaminen. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
The magie friends. 17.0.4 Rinkelde-
kinkel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 TROS
Nachtwacht. 2.02 Vacuüm. AKN:
4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 3 6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Bistro & Co.
Muziek en culinaire geneugten.
10.00 Nieuws. 10.03 Parkeerschijf.

Bont magazine met muziek en
heel wat tips gepresenteerd door
Rita Jaenen. 11.50 Het koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Roddelradio.
14.00 Alle donders. 17.00 Radio
2 regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10

BRTN/Radio 2

Radio 5
Elk heel uur t/m 17.00 Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 TROS Per-
spektief. 10.02 De duvel is oud.
RVU: 11.02Kleur bekennen. 12.02
Weldenkende mensen. 13.10 NOS
Bijlage. 14.02 Een leven lang.
15.02 Schuim en as. 17.10 Radio
UIT. PP: 17.50 VVD. Om 18.00
en 23.00 Nieuws. NMO: 18.02
Actualiteiten in het Nederlands.
18.30 Religieus programma in het
Turks. 19.00 Waar waren we ook

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgei
melodie (nieuws om 7.00 en 8.0
uur). 8.55 Overpeinzing. &■%
Nieuws. 9.05 Musikpavillon (1°- u
nieuws). 12.00 Nieuws, Zur Sac'j.
12.07Gut Aufgelegt (met om 13/T
Mitmenschen. 14.00 Nieuws, StiC'
wort Wirtschaft). 15.00 Café-K°'
zert. 16.00 Nieuws. 16.05 Heirn»,
melodie. 17.00 Der Tag urn WJLj
Aansluitend Musikexpress (18\.
en 19.00 nieuws; 19.30 OWe'
bar). 20.00 Nieuws. 20.05 z*
schen Broadway und KudarnJ^j
21.00 Musik zum traurnen (22-'f
nieuws). 22.30-4.05 Nachtexpres5'

RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.00 J*n

de Hoop. 12.00 Ron BisschoP,
16.00 Luc van Rooij. 20.00 L3W

Rock. 00.00-07.00 Night Rock.

Elk heel uur nieuws.
7.04 Goedemorgen Nederland.
9.04 Het Willem Weverplein. 12.04
Het hart van twee. 14.04 Bergweg
30. 17.04 Fileradio. 18.04 Alle
mensen. 19.04TROS Schlagerfes-
tival. 19.30 Oud plaatwerk. 20.04
Music all in. 21.04 Voor wie graag
luisteren wil. 22.30 Coulissen.
23.04-24.00 Sesjun.

Radio 2

België/BRF
6.05 Radiofrühstück+Spiel &ïüf_
treffer (6.15 Wort in den Tag; 6-*7
Hörergrusslotterie; 7.15 Verans»
tungstips; 8.30 Presseschau). 9-
Gut Aufgelegt. Tips und Therne
am Vormittag. 12.05 Musik £ L
carte (12.30 BRF Aktuell). 13 <Presseschau. 13.05 Musicb°*j
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-AkW»
(Aktuelles vom Tage). 18.40 Ja**
è la BRF. 20.00-20.05 Nachrichte"'

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws. 7.00
Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek. 8.30 Regionaal
nieuws. 8.35 Limburg Bevrijd. 9.00
Tussen de bedrijven door, verzoek-
platen van bedrijven en instellin-
gen. 11.00 Ruilbeurs met Hubert
van Hoof. 12.00 Limburg Aktueel
met om 12.30 uur ANP-nieuws.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 Sport met
Alf Poell. 14.00 Licht Limburgs
muziek. 15.00 Horizon, consumen-
tenmagazine. 16.00 Cultuurmaga-
zine Festival. 17.00-18.00 Limburg
Aktueel met om 17.30 ANP-
nieuws.

alweer? 19.15 Nieuws en actuali-
teiten in het Turks. 19.50 Nieuws
en actualiteiten in het Marokkaans
en Berbers. 20.40 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Chinees. 21.00
Tema. 22.00 Finale. 23.07-24.00
Met het oog op morgen.

Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 Nieuws. 7.07
Tijdsein. 12.07 Echo. 14.05 Dingen
die gebeuren (M/V). 17.07 AVRO
Radiojournaal. Elk heel uur en om
18.30 en 6.30 Nieuws. 18.07
AVRO Radiojournaal, vervolg.
20.04 Onder tafel. 22.04 Hier en
nu-sport. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.04-7.00 VPRO's Nacht-
leven, met om 0.04 5.5 = 6; 1.02
Hothouse; 3.02 Het paradijs. 4.02
Grand disco classique; 5.02-7.00
De gezamenlijke zenders Peazens
& Moddergat.

Radio 1 Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00 Nieuws. 7.02
Ochtendstemming. 9.00 Muziek
voor miljoenen. 10.50 Het ochtend-
concert. I. Radio Filharm. Ork. met
piano; 11. 12.04 Muz. voor hoorn,
altviool, sopraan en piano. 13.04
Variaties op vier: Op reis. 14.00
Middagconcert: Uit VARA's mati-
nee archief. Padmavati, ballet-ope-
ra an Roussel. Gr. Omroepkoor
en Radio Filharm. 0.1.v. Jean Four-
net met sol. 15.45 Alkan: Concerto
da camera opus 10 nr. 1. 16.00
De Nederlanden: Blazers in de ban
van mythe en Middeleeuwen.
17.00 Zin in muziek. Om 18.00
en 20.00 Nieuws. 18.04 KRO Klas-
siek. 19.30 Het orgel. 20.02 Avond-
concert. 22.00 Laudate. 23.00
Deze eeuw. 0.00-1.00 Vier na
middernacht.

Over Stuur, wekelijks automaga^.
ne. 20.00 Het Narrenschip. 22-^nieuws. 22.05 Het doosje. 23-3"
6.00 Nachtradio (vanaf 24.00 ®
heel uur nieuws).
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DOOR JAN HENSELS

KERKRADE - Country &
western, was dat niet mu-
ziek over cowboys en india-
nen op de prairie, waarnaar
vooral oudere, aan lager
wal geraakte figuren luiste-
ren? Niets is minder waar
anno 1994, als we Hub en
Lenie van de Krol mogen
geloven. Zij hebben in
Kerkrade de enige country-
cd-winkel in Limburg. De
zaak bestaat deze maand
precies een jaar. De conclu-
sie van Hub van de Krol na
een jaar: „House is geweest,
dat is over en uit. Country
is in." En hebben Elvis Cos-
tello, Neil Young en Dire
Straits niet ook country ge-
maakt?

" Hub en Lenie van de Krol: „We trekken door onze specialiteit juist mensen naar
Kerkrade-West." . Foto:christahalbesma

" 17 Rodriquez Latin-Jazz Band City Centrum Maastricht; Bright Blue Gorilla
Sirkel Sittard
9 18 Boxette Vorst Nationaal Brussel * *; TröckenerKecks Fenix Sittard; Golden
Earring Oranjerie Roermond; Outsiders 't Babbeltje Roermond; Nokrock met
Uncle Meat, Osdorp Posse, Bon Voyage Mafcentrum Maasbree; Militant Mmd
Curve Echt; Square De Nor Heerlen; DTM, Acoustic Bears W Sylvia Landgraaf;
Bourbon Blues La Vie Heerlen; Joe Louis Walker + D-Train Hanenhof Geleen;
Mo Joe Exit in G Landgraaf

" 20 FM Exit in G Landgraaf; Ted de Best Band Torn Torn Heythuysen; Mercyful
Fate Gemeentehal Vosselaar; Barrelhouse Blues Band 't Babbeltje Roermond;
Nokrock met Moryon, I Witness, Kachuk Whop; Keith Hancock Sevewaeg Seve-
num; Guus Janssen, Christine Wouters Intro-podium Maastricht; La Vie en Rosé
Hollande Sittard (17.00); Basement De Mert Geleen

" 22 Joep van Leeuwen De Muze Maastricht; Hans Dulfer La Vie Heerlen

" 23 Crash Test Dummies E-Werk Keulen * *; Joe Cocker + Sheryl Crow Bra-
banthallen Den Bosch ★; Glenn Hughes & Talisman Noorderligt Tilburg; Keith
Hancock Bijsmans Heerlen

" 24 Black And Blue De Nor Heerlen

" 25 Janse Bagge Bend Corneliushuis Heerlen; Net Niet Festival met Green
Dream, The Churl, Soulcraft, Kachuk Whop, Cooler Than Jesus, Hippalowpeep
Fenix Sittard; Stake Out Londener Kerkrade; New Fast Automatic Daffodils Effe-
naar Eindhoven; Jan Akkerman MaaspoortVenlo

" 26 Paint ItBlack Dr Londener Kerkrade; Bundy's Remedy Wilhelmina Heerlen;
Blues Clinic met Byther Smith 't Babbeltje Roermond; Jan Rijbroek Band, Red
Blood, Cilicone Kids Niks Horst; Mo Joe De Nor Heerlen; Private Justice Merlin
Meerlo; The Copycat Trap Azijnfabriek Roermond (cd-presentatie)
■ uitverkocht
D busreis

" kaarten bij alle VW-theaterbespreekbureaus

" kaarten bij Buro Pinkpop £5046-752500
** kaarten bij Kasjmir Productions 4504492-4400
■&"*- kaarten bij Ticket Express £5045-457273
Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk (getypt), uiterlijk
dinsdag voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. Faxen kan ook: £5045-739264.

" 19 Roxette Vorst Nationaal Brussel ■; The Bold Santa de Domingo Nederweert;
Private Justice Jera Ysselsteyn; Terry Lee Hale Torn Torn Heythuysen; FM, lan
Parry Biebob Vpsselaar; WW-Band Merthal Meterik; Beau Boots 't Babbeltje
Roermond; Rowwen Hèze + D-Train Hanenhof Geleen ■&; Nokrock met The Dead
Poets, Wicked Wonderland, The Wannabees, Samuel Eddy Mafcentrum Maas-
bree; The Churl De Nor Heerlen; Palmpop met Tequïlla Sunrise, Shug Avery, Sister
Elephant Lambieck Eys; Bintangs Canix Lottum

Id-cd

Het is de jonge generatie coun-
tryartiesten aan wie deze ooit in
het verdomhoekje geraakte mu-
ziek veel te danken heeft. Alan
Jackson, Marty Brown, Pam Til-
lis, Garth Brooks - Van de Krol
schudt een aantal namen uit zijn
mouw. Op deze ochtend laat hij
de ene na de andere nieuwe cd
door zijn winkel schallen. „Moet
je deze eens horen...," waarna er
weer een stevig, goed geprodu-
ceerd en modern geluid uit Ame-
rika in Kerkrade-West klinkt.

. J-TARD - Het van oorsprong
jjjtterikaanse folkduo Bright
o_.

6 ori^a neemt met drie
Ptredens in Limburg afscheidjm Nederland, waar het sin-

rNs°ngwriter-echtpaar Ro-
Q.J11 Rosenkrantz en Michael_ver enkele jaren heeft ge-
°ond. De twee treden van-, °nd op in theater Sirkel aan

rQ
e Putstraat in Sittard. Om-eP Limburg zaldaar opna-es maken voor het jongeren-

Y^gramma Limburg Express.
ogende week woensdag pre-steert het duo de tweede cd. unfloWer sky in De Boerderij

' Geleen. Van 15 tot 17 uur
jPeelt het duo in de Nashville'«sic Shop in Kerkrade. Na

hehKle Jaren in Nederland te
voi

n gewoondkeren de twee
£ gende maand terug naar deates voor een tournee langs
sj^ersiteiten en folkclubs. InPtember volgend jaar komen
cwfeer teru§' 0f ze dan in Ne_

..^nd blijven, is nog ondui-
is ri Vol_ens Michael Glover

e band in onderhandeling
Scfl verschillende platenmaat-
af

aPpijen. „Het hangt ervan
L^t wie we in zee gaat," legtJ het keuzeprobleem van deU\ve vestigingsplaats uit.
%r^T Nederland is zeker een
goerf' Want hier is men altiJddvoor ons geweest."

De Van deKrols ('we hebben el-
kaar leren kennen via de postze-
gelvereniging') zijn begonnen
met een hobbyhandel, thuis en
op festivals. Maar op de slaapka-
mer was geen ruimte meer en om
elf uur 's avonds kwamen ze nog
aan huis voor die ene bijzondere
cd. Tot de dag dat ze door Spek-
holzerheide liepen en het lege
winkeltje aan de Akerstraat ont-
dekten. „Vijf weken later waren
we open," zegt Van de Krol. On-
danks een negatief IMK-advies.
Er zou niet genoeg publiek naar
Kerkrade-West komen voor zon
speciaalzaak. De twee country-

liefhebbers redeneren omge-
keerd: „Wij trekken door onze
specialiteit juist extra mensen
naar Kerkrade-West. Door de
country onderscheiden we ons
van de Media Markt of Saturn."
Het is leeg en rustig deze och-
tend in deNashville Music Shop.
„Het begint normaal pas 's mid-
dags te lopen en op koopavond
en zaterdagmiddag. Dan komen
ze helemaal uit België." Tegen
enen komt ene Theo uit België
binnen. „Moet je opletten,"
fluistert Van de Krol, „die gaat
hier straks met twaalf tot vijf-
tien cd's naar buiten."

in enkele Limburgse gemeenten
een jaar lang een kabelfrekwen-
tie met Kindemet en Discovery
gedeeld, maar is er per 1 oktober
afgehaald. Van de Krol wil zijn
country uiteraard terug hebben
op de buis. „Als ik CMTV kan
overtuigen dater genoeg behoef-
te is aan de zender hier, dan wil
de gemeente Kerkrade het sig-
naal wel weer doorgeven." Van
deKrol zegt daartoeal ruim vijf-
honderd hantekeningen te heb-
ben verzameld van countrylief-
hebbers.

„Dit is niet verkeerd, hè? Coun-
try, dat is vooral het gevoel. Een
steelgitaar, een viool en een toon
die je zo lang mogelijk uitrekt.
Kippevel, man," zegt Van de
Krol met een indringende blik.
Wie dat gevoel volgens hem niet
hebben zijn Grant & Forsythe
('te gepolijst') of BZN met The
Banjo Man.('daar zit dat gevoel
niet in'). Maar ook deze edel-
kitsch profiteert mee: „De men-
sen willen weer een melodie
horen en luisteren naar een
tekst. House is alleen maar beng-
bengbeng," aldus Lenie van de
Krol.

Fred 'Sonic' Smith
(MC5)overleden

ta. IT " De Amerikaans gi-
fyjijst Fred 'Sonic' Smith van

<-5, een van de grondleggers
'g,?1 de hardrock in de jaren
a ' is in Detroit aan een hart-
?sval overleden. Dat heeft
Jn echtgenote Patti Smith
o eegedeeld. Hij was 44 jaar

eü; Smith richtte MCS op met
I> ,ln 1991 overleden zanger
dg ner. Met haar snoeihar-
k elektrische muziek was de

uq een voorloper van dehea-
S^.ttietal en de punkrock.
°o_ en de zrJnen verkregen
Put 6en racucale politieke re-
de ,^e door op te treden voor

White Panther Party, het
2w nke spiegelbeeld van de
herarte radicale Black Pant-
°nt_ De ëroeP werd in 1972
a.,°°nden na twee elpees voor
t^antic Records. In 1980ouwde Fred Smith met Patti
w"üb,ub, met wie hij in 1988 de

at Dream of Life opnam.

Optredens in NashvilleShop
KERKRADE - Nashville Music Shop in Kerkrade viert zijn een-
jarig bestaan met zes live-optredens in de winkel aan de Aker-
straat 49. Vanavond bijt het MisteryDuo de spits af (19 uur). Het
resterende programma: vrijdag 18/11 Miss Lilian (15 uur), zater-
dag 19/11 Ninon (B) (14 uur), dinsdag 22/11 Bobby Lee Parson
(15 uur), woensdag 23/11 Bright Blue Gorilla (VS) (15 uur), don-
derdag 24/11 Steve Haggard (VS) (19 uur).

De platenmaatschappijen heb-
ben handig op die countryboom
ingespeeld met Country Music
Television, een soort MTV met
alleen country. De zender heeft

Op de toonbank van de Nashvil-
le Music Shop in Kerkrade lig-
gen de lijsten voor wie nog een
adhesiebetuiging kwijt wil. Dat
de winkel zelf ook baat heeft bij
de zender staat buiten kijf. Van
de Krol: „Ze komen hier de cd
vragen die bij de clip hoort van
die neger met dieknoebel op zijn
hoofd. Ze weten geen naam of
nummer, niks. Ik weet dan datze
Aaron Neville moeten hebben."

De groep met de onmogelijke
naam Big Head Todd and the
Monsters uit Boulder, Colorado
kwam onlangs met een van de
leukere gitaarrockplaten op de
proppen. Op het eerste gehoor
springt alleen het titelnummer
eruit. De plaat blijkt te groeien
bij elke draaibeurt. Hoewel ze-
ker geen sprake is van doldwaze
experimenten, vermijdt Big
Head Todd op ingenieuze en
soms bijna onopvallende wijze
de clichés die in het genre op
de loer liggen. Magdelina ofCandle 99 zijn van diepopminia-
tuurtjes die hoewel bekend in
de oren klinken allerminst geda-
teerd aandoen. Interessant plaat-
je waarbij Big Head Todd en
passant er nog even Chinese
karakters en boeddhisme er bij-
haalt. De produktie mag volgen-
de keer wat knallender. De
popliefhebber is tegenwoordig
wel het nodige gewend.

over verloren of nieuwe liefdes,
op gelikte melodieën. Muziek
noch tekst blijft bij de luisteraar
hangen, en dat is een bar slecht
teken. Yazz maakt er geen ge-
heim van dat zij leentjebuur
heeft gespeeld bij kanjers als
Whitney Houston, Mariah Carey,
Jody Whatley en Lisa Stansfield,
hoewel die voor haar toch echt
een maatje te groot zijn. One
On One is leuke achtergrondmu-
ziek voorfeestjes waarop uitbun-
dig wordt gebazeld en gezopen.
Want in zon ambiance heb je
er het minste last van en blijven
de schadelijke gevolgen nog re-
delijk binnen de perken.

TragicallyHip - Day for Night
(MCA)

DOOR JAN HENSELS

DOOR BENTI BANACH

Inschrijven
Muziekprijs

- De inschrijving
fyj°r de derde editie van de
0D ziekprijs Heerlen is ge-. i^end. De finale vindt volgend
{** plaats op 24 juli. De drie
6tin 'Dan<^s winnen studiotijd
te k m°_elijkheid een cd uit
sj .hengen. De inschrijving
tjv, °P 15 december. Inlich-ten @045-722183.

Stones beginnen tour inParijs # Biepten: 'Het is een kick om eindelijk een cd op je naam te hebben.'

DOORGÉBACKUS

DOOR RENÉ VLEMS

A Woman's Heart 2 -Diverse artiesten
(Dara/Music & Words)
Sharon Shannon -Out the Gap
(Grapevine/Music & Words)

Biepten zoekt het
in directe eenvoud

Middenlimburgers brengen eerste cd uit ten geen invloeden in van r&b,
rock en blues en het heeft niets
te maken met de, vooral Ameri-
kaanse, muziek die nu populair
is." Vergelijkingen met Jonathan
Richman en The Beatles die wel
eens gemaakt worden, wijst men
van de hand: Brouns: „We spelen
niet in de stijl van iemand. In de
band worden juistveel stijlen sa-
mengebracht. leder lid heeft een
eigen inbreng. Zo onstaan de
songs ook. lemand komt met een
basisidee en dat wordt dan lang-
zaam door derest uitgewerkt."

HEYTHUYSEN - „Ik heb vroe-
ger in diverse bands gespeeld,
maar was een tijdje gestopt.
Toen Biepten begon, beschouw-
de ik dat als mijn laatste kans.
De band moest oké zijn, anders
zou mijn bestaan als muzikant
definitief voorbij zijn." Zo kijkt
gitarist Frank Janssen na twee
jaarterug op het begin van Biep-
ten. Zoals het er nu naar uitziet
hoeft Janssen zijn gitaar voorlo-
pig nog niet aan de wilgen te
hangen, want Biepten staat aan
het begin van een hoopvolle toe-
komst.

Bij de eerste draaibeurt van de
vierde volwaardige 'Hip'-cd kan
ik een geeuw nauwelijks onder-
drukken. De alleszins redelijke
liedjes wijken namelijk niet veel
af van ouder repertoire. Dat
zegt ook iets over de constante
kwaliteit van de Tragically Hip
op voorgaande platen. Wie de
eerste of tweede cd van de groep
als maatstaf neemt, zal niet
gauw met minder genoegen ne-
men. Toch is Day for Night een
degelijke gitaarrockplaat die
zich moeiteloos kan handhaven
tussen het huidige overstelpende
aanbod. Het is die gedreven,
bijna maniakale voordracht van
zanger Gordon Downie die de
aandacht ook bij de wat minder
opvallende nummers vasthoudt.
Een plaat die met donkere, herfs-
tige tinten wordt ingekleurd.
Met trage, slepende liedjes als
Nautical Disaster toch weer ge-
woon een goede 'Hip'-cd. Een
koerswijziging is echter op een
volgende plaat wel welkom.

Yazz - One On One (Polydor)
Gelukkig kon Biepten in Torn
Torn wel veel bijval oogsten.
Janssen vond het na afloop zelfs
een van de beste optredens die ze
ooit gegeven hebben en dat on-
danks het feit dat er van tevoren
met de diverse gastmusici en
-zangers niet of nauwelijks gere-
peteerd was. De spontaniteit
werd er alleen maar groter door.

kers zagen we niet zitten," zegt
Janssen. „Ook hadden we weinig
ambities. De optredens werden
ook heel eenvoudig gehouden.
Het allereerste optreden herin-
ner ik me nog goed. Dat was een
complete afgang. We speelden op
een tentoonstelling van een
vriend die schilder is. Niemandluisterde."

Biepten nam '12,98' gedurende
drie avonden op in de Klank
Studio te Tegelen. Tijdens de op-
namen onstonden er tal van
spontane invallen. Vissers: „Zo
begon Joep Peters tijdens het
nummer 'One Should Be More
Honest! ineens te zingen. Dat
wilden we eigenlijk niet opne-
men, maar het bleek zo goed te
klinken dat we het hebben laten
staan." Brouns vult aan: „Ook de
gitaarstijl is in de studio veran-
derd. We hebben gewoonvan al-
les uitgeprobeerd. Dat we dat
daar wel deden en niet tijdens
repetities, heeft denk ik te ma-
ken met de druk van zon cd-
opname. Je bent gewoon veel
meer geconcentreerd."

One On One is het produkt van
een Amerikaanse zangeres die
zichzelf Yazz noemt. Een nogal
misleidende naam, want haar
muziek heeft met jazz weinig
of niets te maken. Wel met dis-
co, popsoul en softpop. Maar 't
heeft allemaal - net als de zan-
geres op de foto's binnenin de
cd-flap - weinig om het lijf.
Yazz vertolkt elf inhoudsloze
teksten ('Gonna* make you feel
so good, say you need me, oh
baby, en meer van die ongein)

lerland is op muziekgebied niet
meer weg te denken van de
wereldkaart. Om het grote pu-
bliek ook kennis te laten maken
met enkele minder bekende da-
mes van het eiland, is A Wo-
man's Heart in het leven geroe-
pen. Op de verdienstelijke
tweede aflevering staat een mix
van grote namen, als Sinead
O'Connof met Three Babies en
Mary Black met drie 'previously
unreleased' nummers, en een
aantal minder bekende vrouwen.
Dat dat laatste voor enkele da-
mes ten onrechte is, wordt dui-
delijk bij het beluisteren van
nummers van Mary Coughlan,
Sinead Lohan, Frances Black
en vooral Sharon Shannon, ooit
begeleidster bij The Waterboys.
De schuchtere Shannon komt
pas tot leven als ze een accor-
deon (beter gezegd trekharmoni-
ca) in handen krijgt. Traditione-
le lerse melodieën, maar ook
cajundeunen, Finse riedels en
eigentijdse composities verande-
ren in haar vertolking in spran-
kelende en aanstekelijke muziek.
Het belangrijkste element daarin
is haar soepele spel en de o zo
mooie klankkleur van haar har-
monica. De lerse schuwt op haar
tweede soloalbum Out the Gap
de vernieuwing geenszins, getuO
ge de drums, reggaeritmes, trom-
pet en trombone en een duet
tussen harmonica en saxofoon.
Puur en fris als het opspattende
zeewater aan de lerse westkust,
intenser en vooruitstrevender
dan menig rockgroep.

tw^LEN - De Rolling Sto-'
vati h

glnnen net Europese deel
Op ,"Un Voodoo Lounge Tour
Vg ]Uli in Parijs. Het Lim-

evenementenreisbureau
se}/;et Express heeft - of-
toüj. On de Europese Stones-
tyeei officieel pas volgende
i.u a, Wordt bekendgemaakt -
i_j2 een- en tweedaagse bus-
wand naar het concert ge-
fefldi." InlichtingenU45-326514.

Afgelopen zaterdagwerd de eer-
ste mijlpaal bereikt in de nog
jonge geschiedenis van deze
Middenlimburgse band. In café
Torn Torn in Heythuysen werd de
eerste cd gepresenteerd. Die
schijf heeft de opvallende titel
'12,98' meegekregen en is voor,
jawel,’ 12,98 tekoop. De cd is in
eigen beheer in een oplage van
vijfhonders stuks uitgebracht.
In Torn Torn zitten drie leden
van de band (Frank Janssen,
bassist/zanger Bart Brouns en
gitarist Nico Vissers) rond de ta-
fel. Het vierde lid is drummer
Joep Peters, die in de plaats
kwam van de oorspronkelijke
slagman Michael Hohensee.

Zes van die songs zijn beland op
'12.98. „Het is een kick om ein-
delijk een cd op je naam te heb-
ben staan. Demo's zijn altijd iets
vrijblijvends en hebben iets van
een wegwerpartikel. We lopen
nu dan ook rond met een ego zo
groot als Elvis Presley," lacht
Frank Janssen. Ondanks het ge-
voel van trots wil Biepten wel
met beide benen op de grond
blijven staan. „We hebben echt
niet het idee om helemaal door te
gaan breken. Maar Biepten is
wel meer dan een hobby," klinkt
het gedecideerd uit de mond van
Brouns. „De intentie is om zo
professioneel mogelijk bezig te
zijn. We willen naar enkele op-
tredens per week. Alleen door
veel concerten te geven kan een
band zich echt ontwikkelen."

Biepten startte twee jaargeleden
met het idee om akoestische mu-
ziek te gaan maken. Simpelheid,
directheid stond hoog in het
vaandel. „Die hele poespas met
veel apparatuur, PA's en verster-

Zowel de cd als de presentatie
maakten duidelijk dat de muziek
van Biepten in twee jaartijd be-
hoorlijk gegroeid is. Zelf be-
stempelen ze hun muziek na enig
nadenken als 'Europees. „Er zit-

popagenda

Country-revival in
Kerkrade-West
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" REM

de beste tien
O (1) Orange - Jon Spencer

Blues Explosion
0 (2) Monster - R.E.M.
Q (5) Unplugged in New Vork

- Nirvana
O (-) Turbulent Indigo - Joni

Mitchell
0 (3) Oyster -Heather Nova
O (8) Day For Night - The

Tragically Hip
O (-) De Legende -Mort

d'Amour
O (4) Mighty Joe Moon-

Grant Lee Buffaio
O (10) Amorica - The Black

Crowes
© (-) DoRight Man - Dan

Penn
De Limburg cd Top 10 wordt wekelijks samengesteld door Omroep Limburg, op
basis van de hitlijstenvan 25 Euregionale popjournalisten. Omroep Limburg zendt
De Beste Tien elke zaterdagmiddagom twee uur uit.

NOVEMBER

Big Head Todd and the
Monsters - Strategem (Giant)

-n__MB___________!______É_______________É__i pop
BrightBlue Gorilla

terug naar States



ik wil

...als
het einde
nadert
Sterven betekent niet altijd
rustig inslapen. U kunt de-
ment worden,in comataken,
ongeneeslijk ziek worden.
Het stukje vlak voor de dood
is vaak onzeker. Wat gebeurt
er met uï Wat wilt u. Wel-
licht zijn het vragen die u, of
mensen in uw omgeving
bezig houden. Daarom is er
nu een boekje met de titel
'Tussen leven en dood; over

wilsverklaringen en eutha-
nasie. Vraag het aan en sta

eens stil bij straks. Stuur een

briefkaart naar Postbus 978,
1000 AZ in Amsterdam.
Plak f 1,- extra aan postze-

gels als bijdrage «pp
in de portokosten. lWn"

________*" : ~

r__ _l/__v__X._____v_i/__#_^___«_t_____i _____ f Am. W__stDUry. ■
a. ""* ______L La_.J. jack met I fcl^S

__■ ______ ___________Y__-fc donsvulling. BTSTSV J
/ |f# Nü:2oo.- g^JJj

/ j^l . Canda. Polosweatehirt. 55.- ■Jl 11 Hl Colpullover, wol/acryl. 5?.-

I___rJ II |Jl " iP <
______ B__Bv f j»y

__p^;;_***"W_\--..-■■r^r
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w^Ên^ T_P^^__^^__ __ lr:'::'_. ._E_t § *^_______________f ___t _F^_FA ___

■EIII.H ftfcfrft 1 Wfc. IÏÏ^^i "ix^T^Ï_^___%i^l!y_S■bM_________i___________i______l___l_____ _^_* * ________ S__ *_■_ V^v _____________ ___________■___._& .§__ _____ vn
:' sf _____^_: .■_.'%_ ' _£_■___

___________■ ivTTTH _(0 tUlL'___É_H
::S >_■ -■

f»-
--■— .üjp| BÉfe*. >^____' lü.

:^_l. _______ ___
_

■« __■ _ _______ _____ »-__
____. __■ ___________ ___&________ _____H ___________?%___. _______ _________ _______.::::':::^-_|;fi__M_fm i

___!____________! ___■ _____ __________ /'^
_________ ________ _R__ ■'■' v .

____________________! ü __________

. ' JJV J£ {i:*v':- j^J AfMmmmm/ S/ ________ B_^^

lI^H ■ rM*i|RM| r i*___7_\?3B [ilfi jf I _L_r___]

Lang jackmet kontrast. Nü: 85.- _______ Westbury. Wolmixactionjack. Nü: 173.-
-f Canda. Colpullovcr. 59.- _________________ Westbury. Jacquardpullover. 89-- _____Ei

Colpullover, wol/acryl. 59.-

1 —111- ■ I I ll—i—l II I I ■ 111 -!■ ' ' "

/Hoekri/gteenf^br/k^ntméérdet3////sten/ndekr^ntmetm/'ndermoe/te/ Mk
/ /l__i_<_^ :- *■%!fjUetdv&rteret}

$§&*s?s Verhoog de werking va»
Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren uw reclamegulden

n_V\srlly ELKE SCHOEN- (
_■_*****"'»_ ö Halogeen rail. Inklusief 3 spots en

I 0-239- _rf*^"***"^ fr"'o- l^n9'e'm- 'n w"*en wit.
____K' __ "_F__*__! ■ —»m—&^r Si 11 X V»- ifc*fl _***m (f^rt ö Disney stopkontaktlampje.

xjP f-^P O Keramiek. In groen,roze, blauw,
bordeaux enwit.

CQj}£_ Hoogte 13 cm, el3cm.

39«~ O Halogeen vloerlamp met 2 licht-
standen. In zwart. Van 119.-voor 89.-.

ft
& * jf fj* Als tafellamp van 79.-voor 59.-.

Q Halogeen burolamp met teleskoop-
arm. In zwart, wit en rood.
0 Houten hanglamp. In blauw,

w ""^jggj^* #wn/—~WÈm£ rood en geel.

!//jf —.. ■_ 7, m /\TW_F "ent u ne ,evrec'en' don .9'u uw f

__l _Hfi *Q__fl_ ___ _r_'^__P^___'^_^_^W_^r_^N'T_l ■

Jpp# 6/>3 (\^^ -_^- _^^__r^^_^^^^^^_^^_r_r^_r__^^_r_ï Heerlen Promenade 46.Kerkrade Iheoterpossage 4-6.
J&Ê \§T ■ ______! _______ M ______ _.#_■ I__ 1 ■ #_■ Maastricht Uunlslraot 3. -Wijckerbwgslr. 19. f

_■____! Roermond Graal Gerarètraal 35. Sittard Limkicblerslraal 31
Aanbiedingen zijn geldig t/m 10 december 1994en zolang __H__H ■__________! Weert Nieuwe Markl 20b.de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. ____i—, EEN WINKEL VOL HELDERE IDEEËN-- 1.

I wB«_

_ .__ __ ____ ________ ___ __________ ▼ _____ ■_'_-! I _■ 11 ________ I■l_^ ■ k.^ ___ _____ _____ k^ ■ I___u ___■ V■H_^____H_^Hp_HH^____H ■■■ _P^__P"^ _PV^_PVi ii___r i w wi _____■ itiiii __. ■ ____'*I__ ____*_.___ W*. ___T -^ v ___ I _ I K":
____. I _L V _m k ÊU W_^ V\__ k^B __. ___^_i __r.

__■_■ f':_________________________________----i-__-______----____--------------------~---l-^_-_-^----~-B-^--- kj.
.____--- —____.

..« Jn______i_ "■" __:"___» _E__R. ____________ ____^^^" '" ________________é_____H_l IB_fe.■ ■ _?_^-v' "__a___B ____Éll___________i___ _
__fi_s___ _______ :-■ ■.__ _■_&___ ________________ p^_"~"*Lui^jit

__».-3/w?ï? ■̂■:-r~y ■■■■■■ s___ fl__f r______F ________ -:: ■■ __i____B ________^^^^1H HÜWSW^^^^ 36 «■_____^^ 11WW^^____ ___MMgar"l'a':,;*__T________-^^ in _____________________________ __■_____~-..?7^^____l -__-_BB^w"w _—-_-■-■ h -r_^^0^ ' ' - . yn...,., .nul n.\ ..„^gM^SamW&lmK^ l-"-- I J, «At»/ <d___& / iM _B_!?_rf___^ 1 sl
jB jMjMÉMjiiÉJiM ■ I __*»** —"-"-^dj 'ii

<___ ■ * i_ _____■_____. _■______ 'm |hb ________________Zr^^_l __^

T_ _H_ ___f^lj MiW <mVm\ fr
■ tp~ _____■ __F^__ "*.___3 __B^

"____ _____ lü__ s
''______.

______ l
Zeg nou zelf. Kunt u zich een beter begin voor- Dat levert per jaar al gauw een besparing op v j
stellen van het nieuwje jaar? Een gloednieuwe x*l_o_^ 75^-"- A"e details leest u hieronder
Seat Cordoba met een uitgestelde betaling \JyjO voor vragen kunt u bij elke Seat Dea
_^p_— ___■__■_■■ (tot januari 1996) plus financiering; terecht. Net als voor de Cordoba trouwe 11

____»______Tm l een rentevrije financiering. De Cordoba. Wel mooi van Seat.

,^
Consumentenprijzen inclusief BTW. exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. U kunt tijdelijk financieren tecen 0% rente. De Seat dealer bemiddelt in de aangebodenfinanciering vA

h */J[
Amersfoort, aangesloten bij het B.K.R. te Tiel. U financiert een bedrag met een maximum van f. 10.000.-. U lost dit bedrag in 4 celijke kwartaaltermijnen af. De eerste termijn betaalt u 3 maanden-Ijj.
cierincscontractdatum. De aanbieding geldt alleen bij aanschaf van een nieuwe Cordoba t/m 3 1 december 1994 en registratie vóór 13 januari 1995. Importeur Pon Car b.v.. Leusden, tel: o.3J^_-

—_____ _ . A

WAAR VIND JE ZO'N BREED ASSORTIMENT
GRUnDfG

\ -̂.

I Plus gratis 3 mnd. y/
FiimNei jS

GRUNDIG M72-105 KLEURENTELEVISIE
Monolith 70 cmkleurentelevisiemet nieuwe 100Hztechniek, vlakke megatron beeldbuis.Scan Velo-
city Modulationvoor optimale beeldscherpte, scherpte per programmaplaats instelbaar, stilstaand
beeld, program scan, multi picture, zoom, Automatic Tuning System, OSD, 2 x 25Watt, regelbaar
hoofdtelefoon volume, 16:9 omschakeling, megatext decoder en afstandsbediening.
Normale Vogelzangprijs 2999 _^_^ _^_^_m _^m^_ _^m^— - 2799

" BLAUPUNKT

BLAUPUNKT IS 63-33 VT KLEUREN-
TELEVISIE
Fraaie kleurentelevisie met een 63/59 cm Flat
Square Black Matrix beeldbuis diegarant staat
voor een prachtig beeld. Stereo geluid via 2 x
20 Watt vermogen, snelle teletelst, 50 voor-
keuzezenders. Eenvoudige bediening via On
Screen Display. Tevens timer, kinderslot en af-
standsbediening.
Oude Vogelzangprijs 1599

1399

ESMÈ

AKAI VS G705 HIFI STEREO
VIDEORECORDER
HiFi stereo VHS videorecorder met 2 snelheden,
4zelfreinigendekoppen, 45voorkeuzezenders.
Ideale videorecorder voor het opnemen en af-
spelen van Dolby surround programma's. Incl.
afstandsbediening.

Oude Vogelzangprijs 1199
Vogelzangprijs

999

SHARP

Video 8 Bespaar f>JBL/Êhonderden VJ*^^[^
guldens / *g&pf*tL
d.m.v.

__P^' '_________~l___l___tr' ■_. ■-■= '"______ JhUj

SHARPVL-E3O S VIEW-CAM VIDEO-
CAMERA
Met deze video 8 camera wordt een geheel
nieuwe manier van filmen mogelijk. Zeer een-
voudig te bedienen doordat u alleskunt contro-
leren op een ingebouwd, helder7 cmLCD kleu-
renscherm. Uitgerust met 8 x zoom, digitale
autofocus en Program AE. Compleet metaccu,
lader en afstandsbediening.
Oude Vogelzangprijs 2299

1599

CatlOtl Besoaar /ufLd>'■ ■"
___ honderden V^?-==_-_

HltÜ 9-'dens 7fpJ.
d.m.v.

\I
CANON UCS HIB VIDEOCAMARA /
Topklasse videocamera met HiB systee^.* .perfecte beeldkwaliteit waarborgt. D.m-V- Lm
zoom (24 x digitale zoom) haalt u het oflj^
werp feilloos dichterbij. De ingeboü efbeeldstabiliteit zorgt voor trillingsvrij opne _i
tevens stereo geluia, elektronische zoeker 6

standsbediening. .M
Normale Vogelzangprijs *i(fl
Inruil spelende camcorder min.

249$
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liMU n r; 11 ■ 1 11 ■ 11] 1 1 [" [oJ ■ '/"!"] ■ r^fi 11 f "T" 1 km*J I m^4 7 f^H
-__r___v___.f**M_
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'^Pl ___lip-_i_---l

______ eÊr

_.-i;', I' ____^_L_^__i
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_j^_______________^HH—__________________■

*'"*v*__. %5| " 4JL zuiver I*

' .11.. ¥T : __ü__k scheerwoi f

»■* __p lüS

IK» dB ___■ ___)___"___!
Caiida. Twee-rij jas.Zuiver Scheerwol. Nü: 223.- \___m_\
Canda. Jacquardpolo, acrylAvol. 59-- B_________l

i i

Canda. Sportief lang actionjack, KjjjE
polyester/katoen. Nü: 155.- ___________
l 1

J^ i scheemol

_\^</Wëê__,

v yma

_■ ____M___l__ _______________
__l _P'l_'_P___l

Canda. Winterjas, Zuiver Scheerwol. Nü: 223.- E___f___
AngeloLitrico. Wolmix pantalon, in marine ____________■_____
en zwart. 120.-- i

schade-auto's
i °°P gevr. LOOP- sloop

fljjScr|ade-auto's. Tevens
_^9evr. 04450-3866.

I, gebruikte BANDEN 13,'
ge en 16 inch, mcl. mon-
tyt6nv'a- ’ 25,-. Autobedr.
ie,J' In de Cramer 50,

>- Al-
igsk'ten en maten. De
n. R Prijzen bel voor prij-
.« andenspecialist AbeLk! 9 143, Landgraaf.1^045-314027.Ui|fl?°P diverse maten ge-'
.L AUTOBANDEN t/m. r'6, v.a. ’ 25,- inclu-iiariti°ntage, balanceren en

_l " Bandenspecialist
aai 143 Land-ryg_o4s-314027.
ha °?P TREKHAKEN voor

" .rbi. tvPen au,o's metISo^Wen en aansluiten
Si Tel- 045-229667.,

Aa trekhaken te koop

_feCK? oede 9ebr AU"
S' __,EN- Passartweg
Sj^llgn^a 045-222675.
%ale

7
n velg. MB 15", Volvo

*t.t Sene, tot '90, Volvos_a?Ss- (hoog mod.) eng^044994628.
WaJ le ONDERDELEN en\»s GOLF 11-GTi-
\\ ," Momenteel lever-
Slet Ral|y Go|f 1"°.
)9r6'6

( motor, G6O met
-hro ten . kabelboom,'

Jf_en aandrijving, spat-
.-__. n bumpers. Telef.

S^*/04754-85676.

_>-!_________
. ?_ H TV grote sorte-
i. {£naf ’65,-. Radio/TV

* ..Pri.^1' Ganzeweide 48rigide. 045-213879.
fVsko°P gevr. DEFECTEA^-a. '85 en defecte'_.__.' s va- '87 (typenr-.

045-723712
irj. KLEUREN-TV'S met... ■ grote soit v.a.
.I' TV-occasioncentrum

Jgerip- rasbroekerweg 25,fc<l__lo4s-724760.I_ _n __Tl.. n TV's 12-16 kan. v.a.1 .5 afstbed. v.a.
.-,. ''D,met txt v.a. ’250,--', ion./",P s / Blaupunkt.. $__ FRANK BV> Bok",<7'heide.® 045-213432.

i Motoren
De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendrix, Bom. S
04498-55050.
Te koop YAMAHA XS 650
SE, Heritage, zwart, bwj. '83.
Telef. 043-614850.
SUZUKI Intruder 750, bwj.
'87, rood, zeer interessante
prijs. Tel. 04750-11228.
YAMAHA FZ 750 bwj. '87,
■wit/antraciet, 21.000 km, i.z.
g.st., ’ 6.950,-. 045-317396.
KAWASAKI ZXR 400 Ra-
cing 1991, 1e eig., veel ex-
tra's, als nieuw. Garage
Wolters, Heerlenerweg 39,
Sittard. 046-520303.
Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren, de-
montage en montage terwijl
u een kop koffie drinkt. Sterk
gereduceerde prijzen.
Dream's Motorverhuur,
Jongmansweg 39, Heerier-
heide, g 045-214942/210575.
YAMAHA XT6OO Tenere bwj.
'86, ’3.900,-. Telef. 04454-
-66245.
Te koop HONDA VFR 750
bwj. '86, ’7.500,-. Tel.
04755-2024.
Te koop BMW RBO-7 bwj.
'78. Het Ambacht 21, Bruns-
sutn, na 18.00uur.
Te koop HONDA 600 XL, z.
g.a.nw., bwj. '88, 20.000 km,
t.e.a.b. Na 18.00 uur.: 045-
-270139.
Te koop KAWASAKI GPZ
900R, bwj. '84, ’5.750,-.
Telefoon 045-222384.
Te koop MOTO Guzzi V65,
bwj. '87, vr.pr. ’4.450,-. Te-
lef.: 046-580118.
Te koop DNEPR zijspan
combi. Ml6, bwj. '94, vr.pr.

’ 3.650,-. Tel.: 046-580118.
Te k. weg. omst.heden
SUZUKI GSX 750 ES, bwj. 9-
'BB, i.z.g.st., pr ’6.000,-.
moet weg. Tel. 045-259005.

Braderieën/Markten
Reusachtige MODELTRElN-
miniatuurauto- en poppen-
beurs. Zat. 19/11 van 11 tot

'17 uur. Venlo, Evenemen-
tencomplex. Info: 00-49.
25534891.
ROMMELMARKT zondag 4
december Zaal Hermans,
Scr)aesbergerweg, Heerlen. ®
045-728393 en 721452.

! (Brom)fietsen
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 k. LOEKIE jongensfiets-
jes en step; tuinschommel
enkel, pr. i.o. Tel. 043-
-218170 na 19.00 uur.
Te k. z.g.a.nw. CITY-BIKE,
18 versn. Telef. 04498-
-51085.
Te k. VESPA PK 50 Scooter,
handversn., zwart, met verz.
en helm, vr.pr. ’950,-. Tel.
043-621426.
Te koop VESPA Ciao met
vele extra's, vr.pr. ’550,-.
Telef. 045-258956.
Te koop FIETSEN en moun-
tainbikes. Telefoon: 043-
-624192.
Te koop nwe. CITYBIKE,
Raleigh, 22 versn.; 1 heren-
fiets met 10 versn. Telef.:
046-334348.
MOUNTAINBIKE mt. 55, 15
versnellingen, ’ 85,-; oude
herenfiets Simplex mt. 58 +
trommelremmen, ’ 75,-; da-
mesfiets Union mt. 58,

’ 75,-; koekoeksklok ’ 50,-;
oud koper klokstel ’75,-.
Telef. 046-581775.
Te koop gevraagd PUCH
Maxi of Vespa Ciao, defect
geenbezwaar. _" 045-259727.
VESPI Si, bwj. '93 (m. '94),
blauw met sterw., vr.pr.

’ 1.575,-.Tel.: 045-741186.
Te koop VESPA Gilera,
snorbrommer. Na 18.00 uur:
04406-10169.
Te koop gevraagd OMA-
FIETS. Telef. 045-222784.
Div. MOUNTAINBIKE'S te
koop, 24" en 26", met of
zonder spatborden en ver-
lichting. Telef.: 04755-1595..
Te koop KREIDLER i.z.g.st.,

’ 300,-. Tel. 04459-1861.
Te k. div. maten 2e-hands
KINDER-, crossfietsen,
MTB., steps, dames- en
herenfietsen. 046-746436.
Ruime keuze alle soorten
FIETSEN. Olthof, Marisstr.
14, Geleen-Zd 046-749237.

{PICCOLO'SI 045-719966

Aanhangwagens
Te k. gevraagd AANHANG-
WAGEN 1,25 x 2,00 mtr.
geremd, of kleine trailer.
Telef. 04752-2934.
Te koop grote en kleine
AANHANWAGENS i.z.g.st.
Telefoon 045-720602.
Te k. nieuwe AANHANG-
WAGENS, afm. 2,50 x 1,25,
2,00 x 1,25 en 2,00 x 1,00
mtr. _" 045-419735.
AANHANGER 2.30 x 1.20 x
40cm.en betonmolen. Tele-
foon: 045-258390.

Onderdelen/ace.
Te koop ATS VELGEN voor
VW Golf 7 Jxls, 195-50-15
met banden, ’600,-. Te
bevr. Rotterdamstr 23,
Heerlen. Telef. 045-728810.
Autolicht, -alarm te koop.
Bel voor info: EAB. Tel.
04407-2035.
Te k. 4 brede BANDEN voor
o.a Mercedes, mt. 225/50
ZRIS, 2 mnd. gebruikt +
BBS vlgn. Tel. 04493-4602.
Voor Ford Escort XR3 kla-
verblad VELGEN met ban-
den,’650,-. S 045-729151.

Te koop gevr.
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.
Te koop gevraagd ACCOR-
DEON en keyboard. Tele-
foon 045-415270.

Foto/Film
Te k. Nikon LENS 2.8, 35-
-70 AF. ’875,-. Tel. 04499-
-4261.

Tekoop gevr.
Wij kopen al uw nog bruik-
bare BOEKEN en stripboe-
ken. Wij halen en betalen
contant. _" 04747-2549.
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!

___^^_____.

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
BARBAS Openhaarden
Inzethaarden - Gas - Hout-
kachels. Kachelcentrum Jac.
Köhlen Rijksweg N. 104, Sit-
tard.Tel. 046-513228.
Buderus-Radson-Intergas-
Nefit/Fasto CV-KETELS,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. KÖHLEN, Rijks-
weg Nrd. 104, Sittard. Tel.
046-513228/514862.
Siemens-Bosch-Zanker-
AEG-Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs! Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. S
046-513228/514862. 'UITKNIPPEN. Te k. antra-
cietkolen 3 en 4, Duitse
kwaliteit, ’2O,- per _ ha.ltr.,
30 zakken gratis thuis. Telef.
045-319784.
Te k. KACHEL 10,5 kW
merk Dru, 2 jaar oud, tevens
convector kacheltje ’ 50,-.
Tel. 045-724013.
ALLESBRANDER west-
minster, 1 jr. oud, 7000 kcal.
Telef. 04492-1941.
Te koop hout/KOLENKACH-
EL, Thermocet, model Dau-
phin. Telef.: 045-227070.
Te koop fraaie POTKA-
CHEL Telefoon: 045-
-254043.
Te k. prachtige Faber GAS-
HAARD, huisjesmodel kool-
tjes, z.g.a.n. _" 045-211001
Te koop mooie HOUTKA-
CHEL, merk Efel. ’400,-.
Telefoon: 045-256525.
Te k. RENDEMENTKETEL
met watervoorziening, 23
Kw, niet gebr., ’850,-, bwj.
'90. J. v. Maerlantstr. 59,
Molenberg-Heerlen.
HOUTKACHEL gesl. zowel
als open te gebr., vr.pr.

’ 350,-. Tel.: 046-743301.
Te k. gevr. Etna CV-KETEL
op aardgas, type 18.4, cap.
18.000 kcal. Telef. 046-
-757430. Evt. nieuwe ketel
ook geen probleem.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

, ~
Muziek

MUZIEKLIEFHEBBERS
grote voorraad nieuwe en
gebruikte blaasinstrumenten.
Zoals: trompetten, trombo-
nes, saxofoons, sousafoons
etc. Tevens het adres voor
al uw reparaties. Muziek-
handel Jo Joosten, Melick.
Telef. 04752-4517.
Te koop BANDRECORDER
18 en 26,5 cm spoelen. Tel.
04499-3589.
Een fijne hobby voor de
lange wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch,
orgel. Lessen gegeven door
gediplomeerd leraar. Inl. 045-
-322813.
LESSEN voor keyboard, ac-
cordeon en orgel, noten le-
zen binnen 1 week, studio-
opnames van uw les mid-
dels floppydisk of me. enz. V.
a. ’ll5,- per kwartaal, in
Hoensbroek en Heerlerbaan.,
Telef.: 045-415270.
Te koop PIANO Schiedma-
yer, vraagprijs ’ 1.650,-. Tel.
045-321365 na 17.00 u.
Ervaren gitarist geeft Gl-
TAARLES.® 04492-2026.
Te koop electronisch PIANO
Clavinova, prijs n.o.t.k. Inl.
04406-13891.
Te koop weg. vertr. naar -be-
jaardenhuis: electr. ORGEL,
merk Eminent, type Solina, z.
g.a.nw. Telef.: 04750-18902.
Te koop mooie Wiener
HARMONICA, z.g.a.n.,
GCFB. Navolaan 43, Heer-
lerheide;
Te k. electr. ORGEL, 2 kla-
vieren + kruk, ’1.500,-. Tel.
00-32.89714712.
Te koop electronisch Ham-
mond ORGEL, ’2.500,-.
Tel. 04493-4602.
Te koop gevraagd CD's en
LP's, alle soorten muziek.
Telefoon: 04404-1706.
GITAARLESSEN op noten
of tabulatuur. Snel te leren,
systeem voor iedere leeftijd'
vanaf 8 jaar. Gitaarsoc. Sit-
tard. Tel. 046-522269.
Weg. omst. te k. electr.
ORGEL GEM H7OOO, in pr.
St„ ’ 2.000,-. 046-522364.
Te k. ADAMS 6000 drumstel,
alles op bearl-reck, prijs n.o.
t.k. Telef. 04406-16536.
Te koop VLEUGEL Kawai
GE-L, 2 jr. oud, ’15.000,-.
04492-2550, na 18.00 uur.

___________________
ANTIEKHANDEL Lodewijk
vraagt te koop antieke in-
boedels, klokken, kleingoed
enz. tegen contante betaling.
Tel. 040-120526.
Te koop gevraagd barok,
antieke en grootmoederstijd
MEUBELEN. 04499-3763.
Antiek en nieuw geloogd
GRENEN meubelen, voor 'n
sfeervol interieur. Roman-
tisch wonen, Vaesrade 56,
Vaesrade-Nuth. Tel. 045-
-245901. Autobaan afslag
Nuth, richting Hoensbroek,
over het spoor 1e links,
Vaesrade. Ma. gesloten, Do.
koopavond.
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. rolluik-SECRETAIRE,
plm. 100 jaar oud, eiken,
vraagprijs ’ 2.200,-. Telef.
045-452547 na 18.00 u.
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). _" 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te koop diverse ANTIEKE
kasten, commodes, tafels,
stoelen etc. o.a. eiken en
grenen. Riga, Ambyerstr.
Nrd. 174 Maastricht, Wijk 25,
S 043-620924, v. 10.00-
-17.00 u., zaterdag 12-16 u.
Te koop antieke Mechelse
EETTAFEL, 1.30x1.00 mtr,
zeer mooi, prijs ’475,-. Tel.
046-379655.
Te koop ant. KLOK, Weense
régulateur, ’1.850,-. Tele-
foon: 046-336386.
Te koop ant. 1-drs. LIN-
NENKAST met spiegel

’ 495,-; lange halspiegel

’ 200,-; kapcommode uit
oma's-tijd ’ 350,-. Tel.:
04498-58538.
De KLOKKENSPECIALIST
in oude en antieke klokken.
Alle prijsklassen. Reserv.
voor kerst mogelijk. Met gar.
Open zat. 10.00-17.00 uur.
Veldhofstr. 43, Eygelshoven
045-317958 na 18.00uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Computers
Te koop gevr. AMIGA 500.
Telefoon: 045-741186.
-—COMPUTER
met SVGA mon., bv. 486-66,
HD 540 ’1.400,-.
HD 420 ’400,-.
Tel. 045-428276.
NMS 8245 MSX2 COMPU-
TER drive, boeken, veel
spellen, programma's, t.e.a.
b. Tel.: 04493-2035.
Te koop gevraagd Super
NINTENDO, Gameboy en
spellen. Tel. 043-252955.

Verzamelingen
Te k. zeer excl. TAFELBEL-
LEN verzameling, 102. stuks,
poselein. S 04450-3852.

Bedrijfswagens
Te k. weg. overcompl. MER-
CEDES MB 100 Diesel, bwj.
'90, i.z.g.st. g 045-750633.
I.z.g.staat te k. NISSAN
bestelbusje type Vanette,
bwj. '87, grijs kenteken, km.
stand 77.000, met extra zit-
bank, prijs ’ 6.000,-. Telef.
04492-3582.

Diversen
Stichting Zonnevlecht organiseert:

DEMONSTRATIE /LEZING
Donderdag 17 nov. door Maria Robroek "Helderziende bin-
nen- en buitenland bekend". Onderwerp: "dromen- uitleg
met helderziende waarnemingen". Aanvang 20.00 uur
(zaal open 19.00 uur). Adres: 't Juphuis te Heerlen, Schan-
derlerstraat 81 (nabij kerk). Entree ’lO,- p.p. Vaste deel-
nemers 50% korting. Inf. 045-212256.

Verwijderen van
Tatoeages

zonder littekens. Lasercen-
trum Heerlen. Op de Nobel 9

(tijdelijk Nobelstr. 25).
Tel. 045-741997.

PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.
Fijne diepwerkende MAS-
SAGE, loslaten en ontspan-
nen in een rustige sfeer,
(geen erotiek!). Alleen vol-
gens afspraak. Tel. 043-
-626477.
MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage voor m/v.
Per behandeling ’ 50,-.
Caring Hands 045-429995 v.
9.00-21.00 uur.
KRASLOTEN - 21 spel,
prikplank voor horeca en
vereniging. Tel. 043-476065.
Omgaan met hyperventilatie
en STRESS? Assertief zijn?
Dat kan! Info 04408-2406.
Knip mij uit: wij kopen MUN-
TEN, postzegels en goud,
telefoonkaarten. Kasteel-
laan 102, Heerlen-Meezen-
broek® 045-726789.

HELDERZIENDE voorspelt
uw toekomst, ook voor rela-
tiebemiddeling. 043-253637.
Heeft U problemen inzake
werk, huur, incasso, ge-
meente. MR. H.P. Mannens
geeft JURIDISCH advies.
Tel. 046-757186.

Nu bij U in huis, zonder aan-
betaling!! Gegarandeerd
FABRIEKSNIEUW, gratis
service, snelle levering:
Philips tv v.a. ’9,95 p.wk.,
zonnehemel v.a. ’9,95 p.
wk., videorecorder v.a.

’ 6,95 p.wk., wasmachine,
drogers, computers enz.
Bestel nu: 06-8499 of 04704-
-6214. Topaz Limburg, Rijks-
weg 89, 5953 AC Reuver
(tevens showroom)
Te k. ronde WOONKAMER-
TAFEL met 4 stoelen; tev.
electrische boiler; electri-
sche grasmaaier; trekhaak
Volvo440. g04498-57096.
Zaterdag 19 nov. van 9.30-
-14.30 uur Int. ANSICHT-
KAARTENBEURS in "De
Donderie", Donderbergweg
Roermond-Oost, gratis ta-
xatie. Info 01840-18635.
Te k. eiken Art-Deco EET-
KAMER: 6-pers. tafel met'
stoelen en 2 kasten,
’1.500,-; kolenkacheltjej
"duiveltje" ’ 150,-; Zundapp-
KS 50 bwj. '78 mcl. 2 helmen

’ 700,-. Tel. 043-251974.
Te k. mooie JUKE-BOXEN,
USA-neons en bolle koel-
kasten. Tel. 04951-32207.
Te k. witte WIEG, ’195,-;
Vapazone v. schoonh.spec,

’ 600,-. Tel. 045-317053.
5 BIJEENKOMSTEN over
intuïtief weten, het vertalen
van dagelijkse gebeurtenis-
sen, mediteren en dromen.
Tel. 045-325306.

Te koop halve SLACHT-
VARKENS met natuurprod.
gemest, diepvries klaar. Into:
046-519114 na 17.00 uur.
Biedt aan: juridische hulp bij
incasso, huur- en arbeids-
zaken, bezwaarschrift, be-
lasting, etc. Mr. CORNELIS-
SEN. Simpelveld. Telet. 045-
-441977. Sittard 046-522918.
Te k. electr. DRIEWIELER
met accu-oplader en invali-
deauto, t.e.a.b. 04492-2507.
Te k. BUGGY m. winterzak,
kinderwagen lichtgrijs leer 3-
1, bruidsjurk mt. 36, jong-
enstiets. 046-510563.
Ontspan, geniet van een in-
tegratieve MASSAGE. Tel.
04492-1360/04750-11462.
KAARTLEGSTER volgens
afspraak. Tel. 043-434594.
Niet op de vrijdagnamiddag.
SCHARRELKALKOENEN
te k., panklaar verpakt. Tev.
gezaagd hout in alle maten.
045-270224, na 18.00uur.
Te koop diversen van IN-
BOEDEL. Telefoon 045-
-418831.
Te k. CV-KETEL Vaillant 14
Kw, 6 jaar oud; rolluik br.
1,80, h. 2,0 mtr., donker- +
lichtbruin; eiken balk-hang-
lamp met 6-armige lamp. S
04454-65260.
Magazijn LEEGVERKOOP
o.a. wijn, textiel, klein meu-
belen, portable radio's, elec.
heftruck, infrarood nacht-
kijkers. Alles tegen weg-
geefprijs. Telet. 045-330033.
Te koop prachtige hang-
LEGKAST 2.90 br. x 2.20
hoog, kl. wit met 3 spiegel/
schuifdeuren; kleerkast met
softline deuren 1.00 br x
2.10 hoog, kl. wit; prachtige
eenmalige hoogslaper met
draaiburo massief grenen.
Tevens heel veel baby-ar-
tiklen. Zien is kopen. Tel.
046-372133
Te' koop gevraagd SPUL-
LEN v.d. rommelmarkt. Tel.
045-455685.
Te k. GASFORNUIZEN,
koelkasten, diepvriezers,
wasdrogers en wasmachi-
nes, stofzuigers en diverse
huishoudelijke app. TV's +
video's, stereo app. en
boxen, babykleding en toe-
behoren. Porcelein, diverse
nieuwe en gebruikte spullen,
kleinmeubel, fietsen en ge-
reedschappen. Div. wasma-
chines, volledig gecontro-
leerd en met 3 maanden ga-
rantie. Het Snuffelparadijs,
Burg. Lemmensstr. 107.
Geleen. _" 046-748526.
Uw TELEFOON niet altijd
bezet? Wij kunnen dat voor-
komen. Bel 04459-1357.
Niet in de gelegenheid zelf
TELEFOON aan te nemen?
Bel ons. Wij zorgen ervoor.
04459-1357.
Te k. Oma's tijd BED met
matras als nw., ladenkastje
opgez. vos. heiligen beelden.
Div. koperen spullen. Koop-
jes: ' speelgoed, poppen,
wiegje, wand.wagen enz.
Telef. 04498-55950.
Te h. LOODS of autostalling.
Te k. inboedel; stroomkabel
200 mtr.; 20 bureaus + di-
versen. Telef. 046-379323.
LERAAR/Lerares gevraagd
voor Spaanse les, ieder dag.
Telef. 04499-1051.
Te koop GARAGEPOORT
hoog 2.13, breed 2.24,
’lOO,-; keybord Yamaha
PSR 8 mcl. standaard en
adapter ’225,-. Telef.
04492-4920.
Te k. grote PAPEGAAIEN-
KOOI ijskast; ijs-/vrieskast;.pitrieten kuipstoel. S 043-

-!470090 na 19.00uur.
Te koop BUGGY met
chroom onderstel; radiator;
dakraam; uittrek tafel; 2 lig-
stoelen; palen aan halve
prijs; watervat. Tel. 043-
-610598, na 18.00 uur.
Paranormaal genezer voor
al Uw psychische en licha-
melijke KLACHTEN. Mag-
netiseur en voetreflexthera-
peut. Tel. 045-428813.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 32
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Canon

CANON BJ 200 BUBBLEJET PRINTER
Deze fluisterstille bubblejet printer neemt weinig
bureauruimte in beslag. Hogeresolutie (360 dpi)
voor een zeer goede afdrukkwaliteit. Losse vel-
len of enveloppen kunnen gebruikt worden,
sheetfeedervoorBovelA4.B lettertypes. Epson
en IBM emulaties voorondersteuning van vrijwel
alle software. Parallel-interface voor DOS-com-
puters. Incl. 20 truetype fonts en printerkabel.

Oude Vogelzangprijs 749

599

PHILIPS Met drieCP-wisselaar

PHILIPS FW 25 MINISET
Complete installatie welke is uitgerust met een
3-CD-wisselaarCD speler. Tevens een 3-bands
equalizer, tuner met 24 voorkeuzezenders en
versterker met Dynamic Bass Boost voor extra
krachtige basweergave. Het dubbel casserte-
deck heeft een automatische opnameregeling.
Inclusief luidsprekers en afstandsbediening.

Oude Vogelzangprijs 799
Vogelzangprijs

599

SONY

SONY MDR-IF 21OK DRAADLOZEHOOFDTELEFOON
Met deze modern vormgegeven draadloze
hoofdtelefoon met ingebouwde infrarood ont-
vanger hebtu een grotebewegingsvrijheid ter-
wijl u b.v. naar muziek of TV luistert. De set
bestaande uit een lichtgewichtopen air hoofd-
telefoon en een zendeenheid, werkt op (op-
laadbare) batterijen. Prachtig geluid met een
frequentiebereik van 20-20.000 Hz.
Oude Vogelzangprijs 249

159

Vogelzang is dé specialist in beeld, geluid en elektronica van
Zuid-Nederland. De medewerkers van Vogelzang zijn hoog-
gekwalificeerd en uitstekend op de hoogte van denieuwste ont-
wikkelingen. Zij kunnen u dan ook perfect adviseren omtrent de
apparatuur die u wilt aanschaffen. En mocht er onverhoopt iets
aan uw apparatuur mankeren dan staafde eigen Technische
Dienst van Vogelzang voor u klaar om de storing snel en des-
kundig te repareren. Vogelzang biedt u uiteraard ook de moge-
lijkheid uw huidige apparatuur in te ruilen bij aanschaf van

nieuwe. U ziet het, u kunt echt niet om Vogelzang heen.

Mn-ffm

Il uocELznnc
Daar kun jeniet omheen

AKERSTRAAT 19, HEERLEN. SERVICE-AFDELINGEN INBOUWSTATION:KRUISSTRAAT 12, HEER-
LEN. TEVENS VOORCD'S EN KOOPVIDEO'S. OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00 UUR, Dl. T//V
VR. 9.30-18.00 UUR, ZA 9.30-17.00 UUR. KOOPAVOND TOT 21.00 UUR.
AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN
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Deze weekvalt u
met uw neus

in de margarine.
Vindt u 'm niet mooi, ons nieuwe margarine-kuipje? Dat ziet

er dus een stuk vrolijker uit als u voortaan een boterhammetje
smeert. Ook als u halvarine gebruikt, want die hebben we even-
eens in een nieuw jasje gestoken.

En omdat we toch bezig waren hebben we ook onze Bakken &
Braden en onsfrituurvet, dat er nu ook vloeibaar is, 'n knapper uiterlijk
gegeven. Maar het allermooiste moet nog komen: deze week
geven we u - ter kennismaking - op deze uitstekende produkten 'n
uitstekende korting.

Of\o/ Korting op alle Oh Margarines, -Halvarines,
OU/O -Bakken & Braden en -Frituurvetten.

■m^JWM ___\
*\ >_^mBB__________B ______L: ;:':-:_P__i ________________ BBlF

m ■ . \^?^B ____!' ____| __Rp_|§

______i________________B _F^. . .. ■ ■ . ;-.->:;.;:""'.-,'isL'.'-' ■ ■7

■ ■■■■■.. ■'■■,■- "««sst*;:",:

_____' ; : ■ " ' _____

Ch Margarine,
pakje 500 gram I__94,
pakje 250 gram __> 48,
kuip 250 gram 9. 69 of "

kuip 500 gram _^_r1.25
Ch Halvarine,
kuipje2sogram _ë 52 rt .
500 gram ___- 94
Ch Plantenmargarine, r

_
pakje 250 gram __- 65
Ch Bakken & Braden, _
pakje 200 gram _8ë- 59
Ch Frituurvet, doos
4 pakjes è 250 g -3__r2.29
Ch Vloeibaarfrituurvet, _ . ftcan 2 liter ®@_> J__- 5.49
Ch Delicata chocoladetablet,
diverse soorten, _ _
per stuk 100 gram __*§" 99

01 Boerenwit- of
-bruinbrood, ®f®
heel __*_" 2.15

Pistolets wit, -tarwe,
-meergranen ®®®, -mais ©of
Kaiserbroodjes, . .
per stuk @®® __- 44
Wasa knackebröd, f®®®diverse soorten, pak Nü 1.79
Nu met gratis kerstkaarten 'Jan, Jans en
de kinderen" (zie de verpakking)*
Maaslander (_z__) of- belegen kaas 4B+llB__|,
vers van't mes, icr___kilo ®®® Nü 15.90

0(1 Magere
W^-S^V'> spekreepjes,

%Ê&* _,&. 1.19

Americain cheeseburger, _
1

_
125 gram ®<_© _2__- 2.19
Cötesdu Rhöne
Primeur, *fles 0.75 liter 4.95

__a ;5* Beaujolais Primeur,*
fles 0.75 liter 545

~ ' ____ BeauJ°'ais Supérieur
__É _____ Primeur' EQ_«Vifll fles 0.75 liter
ta£i__ „___._! Beaujolais Villagesï^^^lLP''imeut; cQ **__IW__6Pfles 0.75 liter o._>3

Even voorstellen:
Koffiefilters, ©©© - - Qbruin nr 4, pak 80 stuks 1.19
Ballade brokken voor rt . _
de hond, zak 5 kilo 9.49

Belgische kazen: Chateau
D'Arville 70+,romige blauwader
.gl^. kaas |2__. ofAbdijkaas

/_»!__3_%pèreJoseph 50+(___.,
C- __ . ILyersvan'tmes,, n

_
't_______jp ïoo g ©®© 1.99

Ch Vruchtenthee, diverse
smaken, doosje o 1r_20 zakjes a 4 gram 2S& 2.19

>___________

Hero cassis light __>©©©,
-bosvruchten, -cassis ©©,
-cerise of-bosvruchten light®,
fles 1 liter _l__- J 5g
Unox sauzen, zoetzuur, pikant,
WÊS__~jg^ Babi Pangang

Honig mixen voor boterkoek,
appeltaart offijne cake, _ __.
pak ©o© ___r 1.79

_^—__„»» Nu met nostalgisch blik*

Smiths 3D Bugles, @©@©
picantaco of nacho cheese (___.,
3DPetato'sofBombay,
zak <_©© J_st 1.49
Conimex nasi- of bahui i-
groente, duopak, , *2x50 gram. 22$ 1.99

Max HavelaarCafé Honesta,
snelfiltermaling, bundel Q-ï
2 pakken a 250 g ____■ 0.00
Nu met gratis Tjoklat chocoladetablet
t.w.v. f 1.75.**

Nieuw: AIR MILES
Schrijf in _ f 5,-en

/y_i_T\\ sPaar voor fantas-
KrTy^JÏJ tlschereizen en

■# uitstapjes. Zie de
folder in de winkel.

Hoe meer je spaart,
hoe verder je gaat.

j^i^^Skipulliof twee paar
/stJffllÈifl skisokken, diverse
\ W3_Z" maten en,®®®*IW& kleuren 11.95
I i^^NK Ch Zijdeproteïne
1 shampoo,

T9lg^' diverse geuren,
flacon 300 ml 2J& 2.49
Ch Kerst/nieuwjaars-
kaarten + enveloppen, _ _
doos 20 stuks 5.95

Ch Luxe Kerst/nieuwjaars-
kaarten+enveloppen, Q

__
doos2ostuks ®@©______ Ö.95
Magere varkenslappen, c
500 gram J__r 5.25 r\c\r\kilo @®@© _4__- 9.99
Varkensrollade,
500 gram J__- 5.99 _._. __
kilo ®®@© ____■ 11.5U
Ch Kipkluifjes gekruid, ft n

_
ca. 1700 gram ©@@© 9.99
Witte druiven'Italia', _ _ _
kilo 2.50
Jonagold, sappige, zachtzure
handappel, kilo ]_ 25
Broccoli,
500 gram 1.09
Drie kerststerren 1

_ *in rieten mand © 12.50

Rozen, cl
per bos © "'"'

AH Servicelijn: 06-0305. De artiWj]
deze advertentie kunt u in alle AH-*%
kopen, behalve de artikelen waar'
cijfertjes bij staan. Die artikelenf*j
alleen kopen in AH winkels waar#.
die cijfertjes op de deur staat. ReCj
prijzen gelden t/m zaterdag 19 ncn
a.s. * Zolang de voorraad strekt. *
helft van het geboden voordeel Jin contanten. m

alb<yt heijn

's Lands grootstekruidej
blijft op dekleintjes Ie 1"

..

Provincie
Limburg

Bureau Bibliotheek
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg geven_ 348/46-94 kennis dat op 9 november 1994een melding
d.d. 4 november 1994 als bedoeld in artikel
8.19 van de Wet milieubeheeris ingekomen. De
melding heeft betrekking op de inrichting van
Vinamul B.V. en is gelegenDe Asselen Kuil 20
te Geleen. Gemeld wordt het plaatsen van twee
opslagtanks t.b.v. polymeer emulsies. De mel-
ding ligt ter inzage van 18 november 1994 tot 2
december 1994 en wel: - in het Gouvernement
te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuiste Geleen tij-
dens de werkuren. Voor inzage buiten de werk-
uren kan contact worden opgenomen met de
afdeling milieu van de genoemde gemeente.

+ a Bloedbank Zuid-Limburg
A heeftnieuwe donoren

| w n0dig!043'877778

Diversen
STOOKHOUT te koop. Telef.
04405-2954.
Siemens MUNTTELEFOON
professioneel, zo goed als
nieuw. Telef. 04406-12455.
Eibel WATERONTHARDER,
1 jr. oud, geschikt voor groot
waterverbruik. 04406-12455.
Te koop KINDERWAGEN 3
in 1 van Bébé Comfort,

’ 200,-; baby-uitzet (snuffel)
mt. 50-80); Rapido renfiets
met Shimano onderdelen

’ 300,-. Tel. 043-473123.
ATB 18", geh. verchroomd,

’ 600,-, oudere ds.fietsen
’6O,- en ’lOO,-; Yamaha
XS 750, bwj. '77, ’3.250,-;
Jupiter 350 cc, bwj. '75,

-’1.100,-. g 045-324966.
Te k. rond eiken BANKSTEL
met fauteuil en salontafel
’500,-; eiken kast ’600,-;
kinderwagen blauw 3-in-1

’ 200,-; autostoeltje ’ 50,-.
Telef. 04455-2342.

'Te k. oude SCHILDERIJEN.
Tev. gezocht metaaldraai-

i bank. Tel. 045-460606.
Te k. COMMUNIEJURK, 1x

i gedragen; combi-kinderwa-
i gen in felle kleuren met reis-

wieg; campingbedje blauw;
box bruin met speelmat +
lade; 1-pers. wit bed-om-: bouw. _" 045-463437.
Te koop 2-zits BANK, I. ei-
ken, gobelin bekl., als nieuw,
’300,-; kledingdroger 380 V
’200,-; compressor, kl. de-
fect ’125,-; gezichtsbruiner,
1 jr., ’125,-. Tel. 045-
-752568.
Te k. grote witte OPBOUW-
KAST IP2O, 4,20 x 2,00; ant.
salonkastje; 2 communiejur-
ken maat 140. _■ 045-242784.
Te k. WASDROGER, mag-
netron, bureau, klinkers,
maaskeien en kinderkopjes.

1Telef. 045-719881.
Te koop BRUIDSJURK mt.
38; compressor; afwasauto-
maat; 2 matrassen 90 x 200
cm. 046-752735 na 18 uur.

Te k. D-KADETT 1200, bwj.
'82, APK 4-95, i.z.g.st., vr.
pr. ’1.500,-; 130 gr. dak-
pannen ’lOO,-; leren 4-zit-
ter; stoffen 2-zitter, pr.n.o.t.k.
Telef. 046-372749.
Weg. verh. te koop grenen
LEDIKANT mcl. matras,
90x200; salontafel Henri
Deux; Tornado opbouw boe-
kenrekjes; nieuwe elec. klei-
draaischijf; computertafel;
encyclopedieën, 20 stuks;
ronde glasplaat, doorsn.
1.25; elec. radiator; groene
manou eethoek met glas-
plaat, 1 jr. oud. Telef. 045-
-322293.
Opruiming. Staande KLOK
pim. 80 jr, 3 gewichten
’1.000,-; 13 jr.gangen Do-
nald Duck v.a. '72, samen
’300,-. Inr. mog. Ook klein-
goedaanw. 046-517647.
Te koop Frans eiken (wit)
BABYKAMER, autostoeltje,
Maxi Cosi, babybadje met
badsteun + PBNA electroni-
ca Plus cursus. 046-520006.

HELDERZIENDE. 045-
-221493.
Te koop SCHUIFTROM-
BONE z.g.a.nw. ’425,-;
foto-uitrusting Yashica
’200,-; racefiets 10 versn.

’ 200,-; herensportfiets s-
versn. ’50,-; kleine Winkler
Prins encyclopedie ’ 50,-.
Tel. 04404-2448.
TOYOTA Corolla coupé
1300, bwj. '80, i.z.g.st. vr.pr.

’ 750,-; tevens knopaccor-
deon merk Crosio 120 Bass
vr.pr. ’ 3.500,-. 045-440982.
Te k. BUITENKERSTVER-
LICHTING voor winkel met 2
lichtbakken, ’500,-. Tel.
045-460446.
Te k. KINDERJACKS, ski-
pakken, diverse speelgoed
en kado-artikelen. Telef.
046-379323. L

\PICCOLO'S\j045*7199661

Te koop SNEEUWKET-
TINGEN Pewag ’60,-; ma-
nou bankstel, leder, met ta-
fel ’300,-; racefiets Peu-
geot ’ 125,-; luctitdruk pis-
tool in koffer, compl. ’150,-;
Compl. sets golfsticks in
draagtas ’350,-; 2 tennis-
rackets ’ 50,-. _" 04405-3630.
Te k. AMIGA 500 1 mb extra
disk drive 300 disk tev. gas-
haard huisjesmodel (Faber).
Tel. 046-525148.
Te koop BOLDERKAR en
steekwagen. Tel. 046-
-740009.
Ouderwetse OPASTOEL,

’ 200,-; oude trapnaaima-
chine, Singer, ’75,-; da-'
messportfiets, ’150,-. Alles
i.z.g.st. 045-254617.
Te k. 5 mooie ant. HEREN-
ZAKHORLOGES v.a. ’75,-
-p. St. 043-434047.
Ook voor BACHREMEDIE'S
Bioshop De Kiem. Rumpe-
nerstr. 45, Brunssum. Tel.
045-259200.

__.v -w-r* _r. Hl De Kia Sportage is de ideale combinatie van beauty en
PC Kia SpOrtaU ■ OOK I beast Een elegante verschijning in de stad, maarrouwdouwer in het tem-

ntvien van een elektriKcht■ i rein' Netzo comfortabel op deweg met hetcomplete gezinerin'als door____________ _______ * v/v-/-»- éZjXK^xL VcllX VVil *"*"" _______Zi________^-,,,f___ >,_^7ft!_. .fTH^V** de modder op weg naar een partij haardhout. Net zo ontspannen naar

"\ de beurs in Keulen als naar St. Moritz over besneeuwde bergpassen.
~2| St. Moritz wordt trouwens in meer opzichten bereik-

UjjL M baarden de 100 PK Kia Sportage-uitvoering kost slechts 49.900,-incl.
m_\ BTW/BPM. En de 135 PK-uitvoering met 16 kleppen _t*lm_n_m m_

_^üüü_____i __■ '_■ __r ____
'M en dubbele nokkenas maar 2.000,-méér.

Qua luxe uitrusting, enorme prestaties en jarenlange

I garantie is de Kia Sportage al even opvallend. Ga eens langs bij de
» jilll Kia-dealer Een afspraak voor een kennismaking in het wild is zo

KIASPORTAGE: .-WIELAANDRIJVING, HOGE EN LAGE GEARING, 2 0LITER MOTOR. STANDAARD VOORZIEN VANO A STUURBEKRACHTIGING. 4ELEKTRISCH BEDIENBARE RAMEN EN WARMTEWEREND GLAS, CENTRALEPORTIERVERGRENDELING. ELEKTRISCH BÉDIENBARESPIEGELS, ELEKTRISCHE ANTENNE, ELEKTRISCH VERSTELBARE KOPLAMPEN. IN DELEN NEERKLAPBAREACHTERBANK, WIS-WAS INSTALLATIE OP ACHTERRUIT AFGEBEELDE MODEL IS VOORZIEN VAN DE OPTIONALS PUSHBAR. VERCHROOMDE WIELRINGEN, ROOFRACK EN RESERVEWIELDRAGER. ZIE OOK DE BROCHURE MET 80 OPTIONALS EN ACCESSOIRES. KIA MOTORS NEDERLAND BV. POSTBUS 106, 4130 EC VIANEN. TEL: 03473-74 .54, FAX 03473-71533.

Koningsbosch, Automobielbedrijf J. Coenen, Prïnsenbaan 65, 04743 - 1574 Nuth, Automobielbedrijf Jo ten Oever BV, Vaesrade 50,
045 - 242025 Schin op Geul, Autobedrijf Wiertz, Valkenburgerweg 133, 04459 - 1258

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

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

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
PANASONIC MAGNETRON

NN 8550, combi-magnetron, 850 Watt, hete-luchtoven,
grill, draaiplateau, digitalebediening.
GEEN ’ 1.349,- OF’899,- MAAR:

’ 599,-
ELECTROLUX STOFZUIGER

Z3841,1300Watt motorvermogen, regelbare zuigkracht,
metalen buizen, diverse hulpstukken.

GEEN’ 649,-OF ’ 399,- MAAR:

’199,-
WHIRLPOOL WASDROGER

AWG 902, 5 kilo inhoud, RVS trommel, twee temperaturen,
links-.rechtsdraaiend.

GEEN’ 1.035,- OF’ 699,- MAAR

’ 499,-
BAUKNECHT KOELKAST

KVC 2433-1, koelkast met automatische ontdooiing,
3 sterren vriesvak, verstelbare rekken,

200 literkoelen en 40 liter vriezen.
GEEN’ 999,- OF’ 899,- MAAR:

’ 549,-
SANSUI MUSIC CENTER

370/370, digitale tuner met voorkeuzezenders,
2x 35 Watt versterker, programmeerbare CD speler,

afstandsbediening, dubbel cassettedeck.
GEEN’ 1.149,- OF’ 799,- MAAR

’ 499,-
SONYKLEURENTELEVISIE

KVM 1420, afstandsbediening, 49 voorkeuzezenders,
Triniton beeldbuis, automatische zenderzoeker.

GEEN ’ 999,- OF’ 699,- MAAR

’ 499,-
YOKOTUNER

YCT 3030, digitale tuner met voorkeuzezenders,
automatische frequentiezoeker.
GEEN/179,-OF’ 98,-MAAR

’59,-
JVCVIDEORECORDER

HRD 640, LCD afstandsbediening, beeldscherpte regelaar,
49 voorkeuzezenders, automatischekanaalzoeker.

GEEN ’ 1.209,- OF’ 799,- MAAR

’ 499,-
WITTE HAL

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

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162.

Te koop dubbeldeurs
KAST; tafelmodel ijsk®
dendiepvries, g 046-753 V
Te koop wasmach. vojjj.
BOYENLADERS + f+ drogers v.a. ’ 175.'
garantie. Tel. 046-7446t__v
Te koop 4-pits Etna „
FORNUIS met Atag .a
kap. Te bevr. 043-622ggjy
Te koop WASCOIVIB^AEG Turnamat en e
kookplaat. _" 045-2200g_>|
Electronische WATEP ,
HARDERS te koop. Be'
info: EAB 04407-2035^
IJSK. gasf. ’95,-;
’175,-; diepvr. L
wasdr. ’ 175,-.045-7255^
Te koop bolle IJSKAS 1"',
knap, merk Fhilco, j
hoog, ’ 250,-. _" 043-253^]
Te koop zeer mooie j
DROGER. Telef.
753152.
Te k. WASMACHINE ,
knecht volautomaat,
toeren en Bauknecht "
lader, smal model-
-04498-52655. __^j
Te k. inb. KOELV%comb.; mini-diepvries; j
wasser; wasmach. b. jj
der; inb. oven; diepvriej
2-deurs koelkasten; 9
nuisen. Telef. 046-379j__^|
Volautom. WASMA^j
’200,-; droger ’200,-
-de met gar. 046-742086>_-

MAASLAND-KOELING . j

biedt aan: diepvrl? s

’ 160,-; diepyS,
’140,-; mooie K 0",
’140,-, tev. reparaties ,
’B5,- tot ’l5O,- alle5
garantie. 04498-5866tv
Te k. koel/VRIESC^dubb.drs. koelkast; a
diepvries; wascomb.;
volaut. Tel. 045-255578^
Te k. WASAUTC"^
wasdroger, dubbeldeu.^kast, tafelmodel ''Telef. 046-521503. _y

Reageren op
advertenties ond*

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoe"^

gefrankeerd) naar he
Limburgs Dagblad. ,

postbus 2610, 6401 y
Heerlen en vergeet nie'
onder op de envelopp6jji, nummer uit de adverten

te vermelden. 1
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