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Navo-aanval
op Bihac
mislukt

j^GREB - Navo-gevechtstoe-
ft_* hekken gisteravond ver-bis geprobeerd Bosnisch-Ser-
,/^he doelen aan te vallen bij de

Bihac. De toe-
fen zouden door de duisternis
17 1 doelen niet hebben kunnen'fuseren.

® actie werd uitgevoerd op ver-
,£* van de VN, nadat bleek dat
U. Serviërs de stad Bihac op-
_^eu\v beschoten, ondanks een
jaPenstilstand die eerder op de

t() S was afgesproken. De Navo-
sstelleri werden tijdens hun

t^e bestookt met SAM-6 raket-
"> maar deze troffen geen doel.

Alos gevolg van de voortdurendegentenrond Bihac, waar Ser-
_K_*e eenheden debuitenwijken

Ij bt>en bereikt, is een vluchte-
I Senstroom op gang gekomen.
j '^e stad is de wanhoop van de

burgers groot, zo
jeJdde een woordvoerster van

hef weer

EL BEWOLKING
et een westelijke stroming

Oh.^1 een storing naar onze
v"*_eving gestuurd. Deze zorgt
tü_r veel bewolking en van
W tot tijd valt er wat lichte
PJn of motregen. In de late

ttUL38 's e stormS wegge_
o__i n en an er een en^e^e
sh .inB voorkomen. In deze
j

_
atie komt niet veel veran-

e 'ln_- Ook morgen is er naast
n

ö enkele opklaring overwe-gend veel bewolking. De tem-
bereikt waarden van

Oiat- l0Smaden en de wind is
_.* "g uit een west tot noord-
estelijke richting, 's Nachts

Va« het kwik tot 5 graden,
feu.. Verdere informatie betref-
u, e het weer in Limburg,,Unt u bellen 06-9775.

J^op: 08.17 onder: 16.32
/*aattop: 23.41 onder: 13.065!°RGEN:

08.19 onder: 16.31
00.54 onder: 13.29

Kwaliteit
Volgens een woordvoerder van mi-
nister Jorritsma heeft Vancom de
voorkeur gekregen omdat het be-
drijf belooft voor hetzelfde budget
30 procent meer kilometers te rij-
den dan VSL nu in het gebied doet.
Overigens werd ook in alle andere
aanbiedingen veel beter openbaar
vervoer beloofd. De offerte van
Vancom scoorde goed waar het gaat
om aansluitingen, kwaliteit en so-
ciale aspecten. Volgens het ministe-
rie gaan de passagiers er straks
'opmerkelijk' op vooruit. „Dit toont
aan dat concurrentie leidt tot meer
marktgericht en klantgericht den-
ken."
Vancom Nederlandverklaart bij het
werven van personeel overtollige
VSL-chauffeurs een voorkeursbe-
handeling te geven. De woordvoer-
dergeeft geen spijkerharde garantie
dat alle chauffeurs zullen worden
overgenomen.
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Verontwaardigd VSL neemt juridischestappen

Amerikaan wint strijd om
busvervoer in Z-Limburg

Van onzeredactie economie

HEERLEN - Het Amerikaan-
se busbedrijf Vancom is als
winnaar in de strijd om het
busvervoer in Zuid-Limburg
uit de bus gekomen. Vanaf mei
mogen de Amerikanen vier
jaarhet openbaar vervoer ver-
zorgen in het gebied tussen
Maastricht, Valkenburg, Mar-
graten, Gulpen, Wittem en
Eijsden. Dat heeft minister
Armemarie Jorritsma van het
ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat gisteren bekendge-
maakt. Door het verlies van
die opdracht vreest streekver-
voerder VSL vanaf mei 1995
35 tot 40 chauffeurs te moeten
ontslaan. De streekvervoerder
heeft juridische stappen tegen
het ministerie aangekondigd.
In totaal hadden vijf vervoerders
een offerte ingediend, waaronder
Stadsbus Maastricht, VSL, De Valk
Tours en Personenvervoer Neder-
land. Verontwaardigd kondigde
VSL aan geen genoegen te nemen
met het ministerieel besluit. Het be-
drijf houdt 40 medewerkers en 17
bussen over. Het overkoepelend or-
gaan Streekvervoer Nederland
(VSN) zal beroep aantekenen tegen
de gunning. De Vervoersbond CNV
en FNV betreuren het ontslag van
de chauffeurs. De bonden vinden
het 'zorgelijk' dat het openbaarver-
voer wordt 'veramerikaniseerd'.

Verdachte van moord
in Donnagen opgepakt

Van onze verslaggever Gistermorgen troffen Duitse
agenten zijn auto in Donnagen
aan. Daar kon hij worden aange-
houden, voordat hij in Keulen op
de trein zou stappen om verder
te vluchten. De Nederlandse po-
litie had de Duitsers getipt, om-
dat de verdachte familie in
Donnagen heeft. De politie ont-
dekte daar zijn auto en kon hem
om twintig minuten over twaalf
aanhouden. Justitie in Maas-
tricht heeft de Duitse autoritei-
ten om uitlevering van de ver-
dachte gevraagd.

gITTARD - De Duitse politie
heeft gistermiddag in Donnagen
(bij Keulen) de man opgepakt
die vermoedelijk donderdag-
avond de 26-jarige Janine
Smeets uit Berg aan de Maas
doodschoot in de drukke Lim-
brichterstraat in Sittard. De ver-
dachte is een 32-jarige man uit
Geleen, die na zijn daad op de
vlucht was geslagen. Hij bood
geen verzet bij zijn aanhouding.

Het staat vrijwel vast dat een
verbroken relatie aanleiding tot
de schietpartij is geweest. De da-
der zou in een Sittards café,
waar hij regelmatig kwam, vaker
hebben aangekondigd dat hij
haar zou neerschieten.

De man werd donderdagavond
herkend door diverse omstan-
ders, toen hij de medewerkster
van een Sittards reisbureau in
koelen bloede neerschoot op de
winkelpromenade.
De dader haalde in de drukke

winkelstraat een vuurwapen te-
voorschijn en vuurde vijf kogels
af. Daardoor ontstond grote pa-
niek. Mensen vluchtten de win-
kels in. Een getuige die de dader
wilde achtervolgen, werd ook
beschoten.

Na de schietpartij sloten de win-
kels in de buurt hun deuren. Het
reisbureau in de Limbrichter-
straat, waar het 26-jarige slacht-
offer uit Berg aan deMaas werk-
te, bleef ook gisteren dicht.
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Parkiet smoort brand in kiem
GELEEN - Een snuggere parkiet heeft deze week een ramp
voorkomen in de Geleense Cityflat. In één van de apparte-
menten was een bewoner aan tafel in slaap gevallen en stoot-
te daarbij een kaars om, waardoor brand ontstond. De buren
roken onraad en waarschuwden de brandweer. Inmiddels had
de parkiet van de onfortuinlijke bewoner ook begrepen dat er
iets niet in de haak was. Het dier begon zo hard te fluiten dat
de man wakker werd. Die kon met enkele emmers water de
brand blussen.

Nederlands
Blok dingt
mee naar

Statenzetels
DOOR WIM DRAGSTRA

HEERLEN/MAASTRICHT - Het
Nederlands Blok, een afsplitsing
van de Centrum Democraten, gaat
meedoen aan de Statenverkiezingen
die op 8 maart volgend jaarworden
gehouden. Vast staat dat de partij
in Utrecht, Friesland en Limburg
meedingt naar Statenzetels. Moge-
lijk komen daar Zuid-Holland en
Gelderland nog bij. De partij heeft
momenteel 250 betalende leden in
heel Nederland. Maar volgens lan-
delijk voorzitter Wim Vreeswijk is
de aanhang veel groter.
Hij heeft gisteren bevestigd dat de
partij wil doorstoten naar de Sta-
ten. Volgens hem maakt het 'blok',
dat een zusterpartij is van het
Vlaams Blok in België en daar ook
nauw mee samenwerkt, een enorme
groei door. „De meeste aanhang van
ons is te vinden in de provincie
Utrecht, daar zit zestig procent van
onze leden. Daarna komen Fries-
land en Limburg."

Het Heerlense raadslid John Jans-
zen wordt naar alle waarschijnlijk-
heid de lijsttrekker in Limburg.
„De Limburgse leden moeten daar
nog over beslissen, maar hij is wel
onze man in Limburg en ik denk
ook wel dat hij het wordt," aldus
Vreeswijk. ,Het landelijk bestuur
steunt in ieder geval de kandida-
tuur van John Janszen-.

Zieverder pagina 17

" Eerste folders van
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Vinvis aangespoeld
op Walcheren

BIGGEKERKE - Op het strand van
Walcheren, ter hoogte van Klein-
Valkenisse, is gisteren een jonge
dwergvinvis aangespoeld. Agenten
probeerden het ernstig verzwakte
dier met nathouden en permanenl
verversen van water nog in leven te
houden, maar de vinvis overleed 's
middags nog op het strand.

Medeleven

'e verder pagina 3
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kunst
Toussaint Essers toontprenten in galerie Wolfs

Volkskunst op een
Maastrichts gedicht

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - Toussaint
Essers is een geboren en geto-
gen Maastrichtenaar. Hij heeft
de artistieke schwieps die in
die stad inheems is. Opeidin-
gen aan de Stadsacademie en
de Jan van Eijck-academie
maakten van hem een profes-
sioneel kunstenaar. Hij is als
zodanig zichzelf gebleven. Hij
had niet de ambitie zich aan te
sluiten bij een ver van Maas-
tricht opererende avant-gar-
de. Hij was ook niet afkerig
van traditie - ook niet van tra-
ditie in de beeldende kunst:
hij heeft al zoveel grenzen zien
verleggen.

Daarbij houdt hij ervan zijn kunst
te beoefenen tussen de mensen; je
kunt je voorstellen dat hij dat altijd
heeft gedaan, al voor zijn opleiding,
met de eenvoudige middelen dieeen
jongmens ter beschikking staan. Hij
is geen monumentaal kunstenaar
geworden en geen schilder van ge-
weldige schilderijen, zelfs geen te-
kenaar: Toussaint Essers is een
prentenmaker.

Hij maakt die met fantasie en
kracht van verbeelding, meestal op
basis van verhalen. Ze ontstaan ook
iö series. Verbeeldingen van verha-
len zijn wat anders dan illustraties,
heeft hij ooit bedacht toen hij strip-
verhalen tekende. Wat hij nu maakt
oogt als de oude volksprenten die in
hout werden gegraveerd, gedrukt,
soms compleet met een liedtekst, en

verlevendigd door met de hand op-
gebrachtekleurtjes.

Linosnede van Toussaint Essers

Monotype
Misschien manifesteert zich hier
zijn traditionele inslag en zijn so-
ciale gevoel. Niettemin: zijnprenten
zijn er niet in grote oplagen, be-
doeld om voor een stuiver te wor-
den verkocht. Het zijn meestentijds
unica, vervaardigd als monotype.
Of eerder poly-type, want ze ken-

nen vaker dan niet verschillende
drukgangen. Dat ze oud lijken en
zelfs antiek komt waarschijnlijk
door het uitlopen van de inkt van de
lijnvoering in een vochtige materie
en de kwetsbaarheid van met een
stemmige kleur ingewassen Japans
rijstpapier. Anecdotiek wordt eruit
geweerd: de vroegere striptekening
staat er ver van af - hoeveel waar-
dering Essers ook heeft voor het
genre. ledere prent is een autonoom
beeld, met een eigen peintuur en
met een eigen uitstraling.

Maar al zijn ze niet in veelvoud
evengoed zijn het volksprenten en
evengoed zijn ze geweldig talrijk.
Essers kan niet ophouden; hij is
voortdurend bezig met, bij wijze
van spreken, zijn verhalenboek in
de hand. Galerie Wolfs hangt er
sinds een dag op wat vol mee. Wie
Essers bij de inrichting bezig zag
tussen zijn mappen en schetsboeken
op de grond zou verwachten dat er
een panopticum zou ontstaan met
de bezienswaardigheid van een pa-
norama Mesdag. Zijn thema heeft
hem gefascineerd. Het is hem aan-
gereikt door een andere Maastricht-
enaar, een man uit de Vijfharingen-
straat, die net als hij zijn kunst
beoefende tussen de mensen en net
als hij zijn eigenzinnigheid had.

Volkser
Er is geen volkser verhaal geschre-
ven, buiten het oeuvre van Olterdis-
sen, dan de 'Percessie vaan Sjerpen-
heuvel' van Theeodoor Westenraad,
tijdgenoot van de slag bij Waterloo,
van Koning Willem I en de Belgisch
opstand. Deze Maastrichtenaar was
Belg en hij was taalvaardig in het
Maastrichts, het Nederlands, dat hij
in Luik leerde, en het Frans. Zijn
poëtische, hilarische en provoceren-
de 'Percessie' is zijn enige langade-
mige gedicht in het Maastrichts -een handig, soepel en gemakkelijk
Maastrichts dat nauwelijks is ver-
anderd sinds 1828. Het lag lag een
eeuw lang in handschrift op het
stadsarchief in de kast. Het werd in
1931 gedrukt door een Maastrichts
gezelschap van drukkers, uitgevers
en progressievelingen; dat Charles
Eijck voor de gewaagde illustraties
zorgde is nauwelijks nog betwist.

Een heruitgave verscheen in 1960.
Uitgeverij Manutius heeft een we-
tenschappelijk verzorgde druk op
stapel staan, met bijdragen van Lou
Spronck en van de Belgische jour-
nalist van Istendael. Er staan veer-
tien van Toussaints Essers prenten
in. De tentoonstelling van deze
veertien prenten en een nog onge-
teld aantal andere is een evenement
dat op zijn eigen merites tot stand
kwam. De verstandhouding tussen
de twee Maastrichtenaren, Weus-
tenraad als revolutionnair, zoon
van de Franse revolutie en lezervan
Voltaire, Essers als kind van onze
jaren zestig, is in het geheel is frap-
pant.
Frans Wolfs heeft alle zorg besteed
aan de presentatie, met passepar-
touts en fraaie lijsten voor het me-
rendeel. Enkele schilderijen van
Essers wisselen het beeld af. Maar
misschien heeft hij het wel weer te
mooi gemaakt. Deze prenten had-
den opgeprikt mogen zijn op de
muren van boven tot onder. Mis-
schien had de hele presentatie, zo
wars van notabelen en de elitaire
wereld, wel op de markt mogen
staan in een tent, voor iedereen te
zien als attractie. In Luik eventueel,
de favoriete stad van Wolfs, op de
in deze dagen aflopende jaarlijkse
Foire. En daarmee wil niets ten na-
dele van het kunstenaarschap van
Toussaint Essers gezegd zijn.

Het boek van Weustenraad komt er
aan. Van ToussaintEssers mag men
weer nieuwe series verwachten, zo-
min als de onderhavige gespeend
van een erotisch element: de thema-
tiek stamt uit de Decamarone. Boc-
cacio. Geen Maastrichtenaar.
Maastricht. Galerie Wolfs. Tous-
saint Essers. Tot 12 december.

exposities

Nicolaas
Wijnberg in
galerie Fah
MAASTRICHT - Schilderijen en
kleuretsen van Nicolaas Wijn-
berg zijn vanaf morgen tot en
met 8 januari te zien in galerie
Fah, Brusselsestraat 80 in Maas-
tricht. De galerie is geopend op
donderdag van 16 tot 20 uur en
van donderdag tot en met zon-
dag van 13 tot 17 uur.
'Bij zijn kleurgebruik horen kla-
roenstoten, en als het zo uit-
komt, de klanken van een blaa-
sorkest. Warmbloedig, hedonis-
tisch, niet bang voor erotiek,
gevoel en liefde voor theater,
ballet en literatuur, dat zijn ka-
rakteristieken voor het werk van
Nicolaas Wijnberg.' Tot zover
een citaat van John Sillevis, dat
precies de kunst van Wijnberg
typeert. Een kunstenaar die aan
het Amsterdamse klimaat van fi-
guratief-expressionisme een
scheut zuidelijk levensgenot
heeft toegevoegd.

Glaskunst
in Studio
Maastricht
MAASTRICHT - Glaskunst van
de Duitse familie Precht is vanaf
morgen tot en met 30 december
te zien in Studio Maastricht,
Brusselsestraat 59. De expositie

is geopend van donderdag tot en
met zondag van 13 tot 17.30 uur.
De glaskunstenaarsfamilie
Precht woont en werkt in het
glascentrum Lauscha in het
Thüringer Wald. De collectie die
in Maastricht te zien is, omvat
zestig stukken en geeft een goed
beeld van het grote vakman-
schap en het veelzijdige artis-
tieke vermogen van deze kunste-
naars.

Schwartzenberg
en Heaps
in Ipomal
LANDGRAAF - De in Heerlen
geboren, in Geleen wonende
kunstenaar Richard Schwart-
zenberg en de Engelsman Alan
Heaps exposeren tot en met 8 ja-
nuari in galerie Ipomal, Kerk-
berg 2 in Landgraaf. De exposi-
tie, die morgenmiddag om 15 uur
geopend wordt, is te bezichtigen
op vrijdag van 17 tot 20 uur, op
zaterdag en zondag van 14 tot 17
uur.
Het in Ipomal geëxposeerde
werk van Richard Schwartzen-
berg bestaat uit een serie teke-
ningen met winterlandschappen
en met 'Kings of Africa' (stam-
hoofden), indrukken uit de Tos-
cane en linosneden.
Alan Heaps toont keramische
objecten, die zijn geconstrueerd
uit platte stenen of uit handge-
vormde holle ballen, waaraan
meer ingewikkelde structuren
worden toegevoegd.

Jaren vijftig
in foto's
en teksten
VENLO - De aan de oppervlakte
zo rimpelloze jaren vijftig staan
centraal in de expositie Zoeker
op Limburg, die tot en met 26
maart te zien is in het Limburgs
Museum, Goltziusstraat 21 in
Venlo. Deze tentoonstelling met
45 opnamen van de bekende fo-
tograaf Cas Oorthuys is geopend
van dinsdag tot en met vrijdag
van 10 tot 16.30 uur, zaterdag,
zondag en 26 december van 14
tot 17 uur.
De foto's van Oorthuys zijn op-
namen van een verzonken tijd.
Hij fotografeerde onder meer de
mijnen, een hoogstamboomgaard
in volle bloei of stuitend lelijke
flats, die in die dagen vooruit-
gang en wederopbouw symboli-
seerden.
Voor auteur Ton van Reen was
elke foto een inspiratiebron voor
een kort verhaal of dialoog van
steeds 24 regels. In de expositie
zijn beide elementen, foto's en
tekst, samengebracht. Bij de ten-
toonstelling verschijnt onder de-
zelfde titel een boek met een
beschouwing van SefDerkx over
Limburg in het oeuvre van Oort-
huys en Van Reen.

ff verder... g

... zijn schilderijenvan Dré Hou-
ben tot en met 19 december te
zien in galerie Zabawa, Agrico-
lastraat 152 in Sittard. Open

woensdag t/m vrijdag 16 tot 18
uur, zondag 14 tot 17 uur.... toont galerie De Hanenhof,
Groenstraat 44 in Geleen, van 26
november tot en met 18 decem-
ber keramiek van Jo Schoenma-
kers, 'Ogenblikken' op papier
van Yvonne van Weezel Errens
en keramiek van Marjo de Vries.
Open donderdag en vrijdag
18-20 uur, zaterdag en zondag
14 tot 17 uur.

... exposeren Gertje Henssen-
Kusters en Pasealle Kusters van
28 november tot en met 5 januari
in de etalages en wachtruimte

van LIASS Geleen, Elisabeth-
straat 9.
...is tot en met 21 decemberin de
Heerlense stadsschouwburg de
expositie 'Zonder oogkleppen' te
zien. Zeven fotografen tonen ge-
varieerd fotografisch werk. Open
maandag tot en met vrijdag 10
tot 15 uur.... loop tot en met 17 januari in
de Openbare Bibliotheek, Raad-
huisplein 20 in Heerlen, een ex-
positie met werk van de beeld-
houwster José Smits-Meessen en
de schilderes Miep Mostard.
Open dagelijks 9.30 tot 17 uur,
zaterdag 10 tot 13 uur.

# 'Kings of Africa', tekening van Richard Schwartzen-
berg.

puzzels van de dag

cryptogram

HORIZONTAAL: 2 Een heel werk, zon been (5); 4 Dat spelletje is
goedvoor het hart (9); 6 Van steen zeker? (8); 8 Vaart in huis(4); 11
Ik stuur aan op een rel (6); 13Afzetten doorverkopen (6); 14 Dikke
damein de speeltuin (8); 15 't Is Thea. Doe nietzo ongelovig!(7); 16
Opstand voor voer is 't verhaal (6); 18 Ik gok op zomerfruit (13); 21
Vrouwtjesvogel(2); 22 Zon oormerk is niet mooi (5); 23De afmetin-
gen van datkleed waren ...? (3).

VERTIKAAL: 1 Vreetruimte; 2 Met een katje te lijmen (6); 3 Partijbe-
stuur (14); 5 Plots een magische oorlog(9); 7Lichtechte verbintenis
(12); 9 Recht op iemand om mee te praten (9); 10 Speelruimte (6);
12 Ik maakhet mindersoepel (5); 17Reeds een omhulselvan mar-
mer (6); 19Maar ik schat terug! (4); 20 IJverig met de kwast (5).

kruiswoordraadsel
Welk woord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 keer; 4 rommel; 7 insekt; 8 vr. munt; 10 zwarte
stof; 12zeilterm; 13vis; 15 gevangenis; 17 stuf; 18 schaakterm; 20
turfmolm; 22 boom; 23 huid; 24 beroep; 26 zangnoot; 27 mal; 28
raamscherm; 29omhulsel; 31 provisiekamer; 35snibbig;37meisjes-
naam; 38 sport; 39groente; 41 jongensnaam;43 delfstof;45 belofte;
46werktuig; 47meisjesnaam;49 vermaning; 51 knaagdier; 52Public
Relations; 53kajuit; 55 afvoerleiding;58stapel; 59 hoofdkerk; 61 delf-
stof; 62vlug; 63stremsel; 65vloeistof; 66slag; 67winkel; 68 halfaap.

VERTIKAAL: 1 stroopkoekje; 2 slee; 3 blik; 4 pijn; 5 voorz.; 6 dun;
7 gedwee; 9 zoogdier; 11 hofizon; 12Europeaan; 13 zangnoot; 14
teerprodukt; 16 schip; 17 zoogdier; 18 gymtoestel; 19 daklijn; 21
maat; 23 gasklep; 25 kleinkunst; 27 roede; 30 vogel; 32 door; 33
drank; 34 prooi; 36 trein; 39 pi. in Z.-Limb.; 40 sprinbron; 42 onbe-
houwen; 44 teer; 46 omslag; 48 voormalig; 50 noodsein; 51 riv. in
Duitsl.; 52 schrede; 54 speelgoed; 56 jongensnaam;57 hoogte; 58
pin; 60 vaikensgehakt; 62 koor; 64 bijzonder onderwijs; 66 titel.

* / oplossing gisteren g
HORIZONTAAL: 1 amazone; 6 Hala-
tea; 12boos; 14 lach; 15mi; 17 Ni; 18
nar; 20 s, 21 LX; 22 idee; 24rotor; 26
emoe; 28 neg; 29 dag; 30 bed; 32
oor; 33 IM; 34 toga; 35 Oder; 37 dg;
38hemel; 39 tenor; 41 teer; 42 menu;
43groen; 47 tabak; 50 ar;52 anno; 53
Aden; 54 PS; 55 taf; 57 sir; 58 pin; 59
rib; 60raak; 62 genie; 64 deel; 65 Ir.;
66 of; 68 nor; 69 nu; 70KO; 71 Deen;
73 reep; 75 eminent; 76 subliem.

VERTIKAAL: 1 administratrice; 2 a-t>'
3 zone; 4 ooi; 5 NS; 7 al; 8 las; *
acre; 10TH; 11 akkergoudsbloem;
bat; 16 idem; 18 nogal; 19 robot *i
lood; 23 eg; 24 rage; 25 rede; *L
M.0.; 29 dom; 31 den; 34 terra; 3°
roman; 38 heg; 40 rek; 44 ons; *Jenig; 46 noren; 47 tapir; 48 adie; "}
ben; 51 raar; 54 piek; 56 fa; 59re; 61
koen; 63 nop; 64 duel; 67 fee; 69r>et>'
71 d.i.; 72 NN; 73 Ru; 74 pi.

Winwoord: STADSBEIAARDIEB

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

Limburgs Dagblad B.V
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen
Telefoon:
Abonnementen 045-739881
Advertenties 045-739886
Algemeen 045-739911
Piccolo-advertenties 045-719966
Fax:
Advertenties 045-739204
Algemeen 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN-AMRO Heerlen 57 75 35 935
Postbank 10 35 100
Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 046-746868
Kerkrade 045-452932
Maastricht 043-254477
Roermond 04750-18484
Sittard 046-515577
Valkenburg 04406-15045
Abonnementsprijzen:
Bij voorbetaling te voldoen.Bij automatische betaling:

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

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

Losse nummers f 1,75
Bfr. 32

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

recept

Ham'broodjes'
4 plakjes bladerdeeg, 1-2 dikke plakken gekookte
ham, rode bessengelei, mosterd, 1 eierdooier

Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien. Snijd de
ham zo bij dat dat de stukken iets kleiner zijn dan
de helft van de plakjes bladerdeeg. Verwarm de
oven voor op 200-225 OC.
Bestrijk de ham eerst met bessengelei en vervol-

gens met mosterd. Leg de plakken ham op deplak-
jes bladerdeeg en bestrijk de rand van het deeg
licht met water. Vouw het deeg over de ham dicht
en duw de deegrandenmet de tanden van een vork
opeen. Roer de eierdooier los en bestrijk hiermee
de bovenzijde. Leg depakketjes op een met bakpa-
pier bedekte of met boter ingesmeerde en met wa-
ter besprenkelde bakplaat en schuif deplaat in het
midden van de warme oven. Bak de hambroodjes
in 15-20 minuten gaar en bruin.
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j^GREB - Een VN-zegsman.^klaarde dat Bihac nu hele-
aal is overgeleverd aan de

jraiade van de Serviërs. De
v ad zou nog slechts worden
beledigd door vierhonderd

de rest zou
%c hebben verlaten om zich
ü°rdelijk te hergroeperen.

eenheden waren gister-
i^ftd tot op minder dan een kilo-
tj 'er genaderdvan het hoofdkwar-
Üjl Van de Bosnische verdedigers inj^c. Tijdens hun opmars hebben
y. Verscheidene dorpen in de buurt
jjn de stad platgebrand.
j, Bosnisch-Servische comman-
«"'. generaal Manojlo Milovano-
\j deed vrijdagavond een, zoals hij
{Uitdrukte, „laatste oproep" aan«Bosnische Vijfde Legerkorps om
ld" °ver te geven. De generaal ver-
du ïr?e persoonlijk in te staan voor
L^eiligheid van de verdedigers na

H overgave.

_]■ r°P de dag waren onderhan-
ds '^gen over een wapenstilstand in
i oihac-regio in onzekerheid ge-
bigd. De commandant van de
j, "troepen in Bosnië, luitenant-
iCeraal Michael Rosé, verklaarde
(U.öe strijdende partijen een mon-
oj^g staakt-het-vuren waren!|joreengekomen voor Bihac. De
t slische Serviërs verbonden ech-
d, harde voorwaarden aan een
le Penstilstand. De moslims zouden
'vQ. n moeten teruggeven dat zeVj^ge maand op de Bosnische Ser-
i.ts heroverden'in het midden vansiië.
* Bosnische premier Hajle Silajd-
jk hood gisteren een wapenstil-
L^d voor heel Bosnië aan. Hijhaalde echter zijn oproep aan de

y° en de VN om over te gaan tot
§ op de Bosnische
*<_!. ërs a^s zi^ °*e strii^ *n Bmac
ge» n voortzetten. De speciale af-

_a nt van de VN> Yasushi Akashi,
S(J>eerde daarop dat hij om lucht-

1} zou vragen als één van de
_t l^en zou overgaan tot een „on-echtvaardigde provocatie."

Tegenstrijdig
Pjw!?.* leiders van de strijdende
S/^Jen tijdens een bijeenkomst in
i ° een mondeling akkoord
fle clen bereikt tot het staken van
kJ>evechten in Bihac, kwamen er
v^strijdige berichten uit het ge-
veJ^'sgebied. VN-woordvoerders
$tw.j.aarden aanvankelijk dat de
t^Jd was geluwd. Bosnische jour-
el^ s^en ter plekke meldden echter
bv„, ,e stad onder Servisch vuurf liggen.
?e /'""toestellen voerden eerder de-
Uij eek ook enkele luchtaanvallen.op Servische doelen.

Corruptie bij rechter
door Justitie ontkend

AMSTERDAM - Er is geen sprake
van dat een strafrechter bij de Am-
sterdamse rechtbank zich schuldig
heeft gemaakt aan corruptie. Een
officier van Justitie heeft dat in
1991 in een memo wel gesugge-
reerd, maar detoenmalig hoofdoffi-
cier van Justitie stelde geen onder-
zoek in. Het memo werd beschouwd
„als een wat overtrokken reactie op
een onwelgevallige beslissing van
de rechter."
Dat zei gisteren mr. Gisolf, presi-
dent van de rechtbank in Amster-
dam. Hij reageerde daarmee op een
uitzending van het Tros-program-
ma Deadline van gisteravond waar-
uit zou moeten blijken dat één van
de Amsterdamse strafrechters cor-
rupt is.
Die informatie is afkomstig van de

diskettes die in augustus van dit
jaarwerden gestolen uit de woning
van een Amsterdamse officier van
Justitie. De diskettes onthullen,
volgens de programmamakers, nog
veel meer waaruit zou blijken dat
er, in tegenstelling tot wat Justitie
destijds beweerde, wel degelijk vi-
tale informatie bij de officier in
huis lag. Dat zegt de journalist die
de gestolen informatie in handen
kreeg. De informatie zou zelfs men-
sen in gevaar kunnen brengen.
Justitieblijft echter staande houden
dat de informatie op de diskettes
„vanaf het moment van de inbraak
geen levensgevaar voor mensen
heeft doen ontstaan."
Justitie is een vooronderzoek be-
gonnen om te zien of de Tros zich
schuldig heeft gemaakt aan heling.

Zelfde
De Amsterdamse advocaat O. Ham-
merstein acht het goed mogelijk dat
de aanslag niet voor Scholte maar
voor hém bedoeld was. Hammer-
stein beschikt over eenzelfde type
BMW van dezelfdekleur. Hammer-
steins auto, waarvan het kenteken
dezelfde beginletters als dat van
Scholte heeft, stond vaak bij de
kunstenaar in de buurt. De advo-
caat zou de laatste weken een aan-
tal keren met de dood zijn bedreigd
en Justitie daarvan op de hoogte
hebben gebracht. Waarom en door
wie de advocaat - die volgende
week op beschuldiging van betrok-
kenheid bij drugshandel moet te-
rechtstaan - werd bedreigd, is niet
bekend.

binnen/buitenland

Meisjes van school
wegens hoofddoekje

. Van onze redactie binnenland
VLAARDINGEN - Twee zusjes
Jjan Turkse afkomst die tijdens|fk gymnastieklessen weigeren

| "Un hoofddoekjes af te doen,

' *orden verwijderd van een
! PPenbare school in Vlaardingen.i "°lgens de school is het dragen
jVan hoofddoekjes tijdens de
\ gymnastiekles onveilig.

i J*e zaak speelt sinds een jaar op
i j*e Vlaardingse Openbare Scho-
; Rector Van

' heeft samen met de wet-! houder een aantal malen overleg
| Sevoerd met de vader, zonderre-

sultaat. Van der Steen: „Hij be-
roept zich op de koran."
De rector en de wethouder be-
roepen zich op hun beurt op een
verplicht programma tijdens de
gymlessen, waaronder oefenin-
gen die met hoofddoekjes om
volgens hen gevaar opleveren.
Als voorbeeld noemen zij oefe-
ningen op het klimrek. Als het

hoofddoekje ergens achter blijft
haken, zouden de meisjes zich-
zelf kunnen wurgen.
Van derSteen wijst erop dat het
de school niet is te doen om de
religieuze lading die hoofddoek-
jes hebben. „Het gaat hier om
een voorbeeldschool wat betreft
integratie van allochtone en
autochtone leerlingen. De school

accepteert wel degelijk leerlin-
gen die gekleed gaan zoals de
koran dat voorschrijft. Alleen
tijdens gymnastieklessen kunnen
er problemen ontstaan."

De vader van de meisjes heeft in-
middels een advocaat ingescha-
keld. Hij meent dat de school
met twee maten meet. Hij wijst
erop dat leerlingen met lang
haar of een bril evengoed ge-
vaarlopen.
Staatssecretaris Netelenbos van
Onderwijs heeft de onderwijsin-
spectie gevraagd na te gaan of
het mogelijk is de partijen weer
om de tafei te krijgen.

Meldpunt voor
vrouwen voor

vragen pensioen
DEN HAAG - Het Instituut Vrouw
& Arbeid zet een tijdelijk meldpunt
op voor dereparatie van pensioenen
van vrouwen. Het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft hiervoor 130.000 gulden sub-
sidie toegezegd. Aanleiding voor
het meldpunt is een aantal uitspra-
ken van het Europese Hof van Jus-
titie over pensioenen van vrouwen.
Op grond van die uitspraken vragen
veel vrouwen zich af of zij met te-

rugwerkende kracht kunnen deel-
nemen aan pensioenregelingen,
waarvan zij eerder op grond van
deeltijdwerk, geslacht of huwelijkse
staat waren uitgesloten. Ook willen
zij weten welke voorwaarden aan
zon toetreding zijn verbonden.
Het meldpunt blijft in ieder geval
tot 1 juli volgend jaargehandhaafd.
Vrouwen kunnen daar informatie
krijgen over hun rechtspositie en
waar zij rechtshulp kunnen verkrij-
gen. Daarnaast houdt het meldpunt
bureaus voor rechtshulp, de sociale
advocatuur en particuliere pen-
sioenadviseurs op de hoogte van
actuele ontwikkelingen. Het insti-
tuut start binnenkort een grote pu-
bliciteitscampagne.

Bom wellicht bedoeld voor bedreigde advocaat

Arrestatie in verband
met aanslag op Scholte

Van onze redactie binnenland
AMSTERDAM - De Amsterdamse
politie heeft gistermiddag een man
gearresteerd wegens mogelijke be-
trokkenheid bij de aanslag die don-
derdag werd gepleegd op de kunste-
naar Rob Scholte. Het politie-
onderzoek gaat overigens onver-
minderd door. Inmiddels is defini-
tief vast komen te staan dat onder
de auto van Scholte een handgra-
naat was bevestigd. Direct na de
aanslag had de politie al het ver-
moeden dat het om een granaat
ging. Het explosief is vermoedelijk
met een touwtje volgens het 'booby
trap'-systeem tot ontsteking ge-
bracht.
Inmiddels wordt ook rekening ge-
houden met de mogelijkheid dat de
aanslag bedoeld was voor een bij
Scholte in de buurt wonende advo-
caat die een identieke auto heeft.
De raadsman in kwestie zegt de
laatste tijd enkele malen met de
dood te zijn bedreigd.

Donderdagochtend raakte de kun-
stenaar beide onderbenen kwijt
toen de granaat onder zijn auto ex-
plodeerde. Een woordvoerder van

de Amsterdamse politie zegt dat de
recherche weliswaar al over enkele
aanwijzingen beschikt, maar dat
hierover verder geen mededelingen
worden gedaan. Acht rechercheurs
werken fulltime aan de oplossing
van de zaak. Rob Scholte zelf ver-
keert inmiddels buiten levensge-
vaar. Donderdagavond zag het er
nog naar uit dat zijn toestand ver-
slechterde.

Nieuwe auto's duurder door
invoering van milieuheffing

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG - Alle nieuwe
auto's worden op 1 januari 250
gulden duurder. Het geld, de
verwijderingsbijdrage, is be-
doeld om autosloperijen te steu-
nen die hebben geïnvesteerd in
milieuvriendelijke verwerking
van wrakken. Dat is nu nog niet
rendabel, maar moet dat op den
duur wel worden.
Of alle dealers de prijzen van
hun nieuwste modellen ook
daadwerkelijk met 250 gulden
verhogen, is niet duideljk. „Ze
kunnen daar natuurlijk op een
creatieve manier mee omgaan,"
aldus woordvoerster R. van der

Linde van de RAI. Het bedrag
wordt alleen in rekening ge-
bracht bij de verkoop van nieu-
we modellen en speelt in de
tweedehands handel naar ver-
wachting geen rol. Op de nieuw-
prijs van een auto is 250 gulden
een gering bedrag. Het ligt niet
voor de hand dat het meespeelt
in de onderhandelingen over de
prijs als de wagen van eigenaar
wisselt, aldus de RAI.

De laatste eigenaar van de auto
merkt niets van de prijsverho-
ging. De bijdrage is uitdrukke-
lijk niet bedoeld als statiegeld.
De laatste eigenaar krijgt het
dus niet terug als hij de wagen
naar de sloop brengt. De RAI

verwacht dat er desondanks snel
een eind komt aan het achterla-
ten van autowrakken in de sloot
of langs de snelweg. De eigenaar
moet in de toekomst - vanaf 1
april 1995 - in plaats van wegen-
belasting 'houderschapsbelas-
ting' gaan betalen. Daar komt
pas een eind aan als hij een vrij-
waringsbewijs heeft.

De autobranche gaat ervan uit
dat de sloperijen in de toekomst
efficiënter werken, omdat bij de
fabricage van automobielen
steeds vaker rekening wordt ge-
houden met milieuvriendelijke
verwerking van het wrak. De
sloperijenhebben dan geen extra
steun meer nodig.

Toestemming
blijft vereiste
orgaandonatie

DEN HAAG - De ministers Borst
van Volksgezondheid en Sorgdrager
van Justitie voelen er niets voor om
orgaandonatie toe te staan zonder
«lat mensen daar tevoren uitdrukke-
lijk hun toestemming voor hebben
gegeven. Dat betekent dat het do-
norcodicil blijft bestaan, zo hebben
de beide bewindslieden de Tweede
Kamer laten weten.
Er wordt niet overgegaan op een
systeem waarbij mensen zich moe-
ten registreren als ze juist niet wil-
len dat na hun dood hun organen
worden gebruikt voor transplanta-
ties. Daar was de afgelopen jaren
door allerlei organisaties op aange-
drongen omdat zon systeem (waar-
bij men er dus van uitgaat dat
iedereen in principe toestemming
geeft tenzij men een duidelijk nee
laat horen) meer organen zou ople-
veren. Borst en Sorgdrager ver-
wachten echter dat met een betere
voorlichting meer donoren gevon-
den kunnen worden.

punt uit

Borssele
Het kabinet neemt ruim de tijd
om zich nader te beraden over
de toekomst van de kerncen-
trale in Borssele. Volgens pre-
mier Kok moet de motie die de
Kamer hierover dinsdag aan-
nam wel zo worden uitgelegd
dat de centrale volgens de Ka-
mer in 2004 moet sluiten. De
motie vraagt immers alleen om
debedrijfsduur van de centrale
niet verder te verlengen enKok
zei gisteren na afloop van de \
ministerraad zich precies te
houden aan de tekst.

Reisbureau
Het aantal gewapende overval-
len op reisbureaus stijgt. Dit
jaar werden al vijftien boe-
kingskantoren het slachtoffer
van berovingen. Dat is drie-
maal zo veel als in 1993. Ge-
middeld werd bij de overvallen
vijfduizend gulden buitge-
maakt. Holland International,
zelf slachtoffer van overvallen,
heeft uit voorzorg alle kanto-
ren voorzien van camera's.

Ww
Vreemdelingen van buiten de
Europese Unie die legaal in
Nederland verblijven, hebben
voortaan ook recht op een ww-
uitkering als ze onvrijwillig
zijn ontslagen. Zij moeten zich
dan wel inschrijven bij het ar-
beidsbureau. Dat heeft het ka-
binet gisteren besloten.

Albanië
Het Albanese parlement heeft :
gisteren een algemene amnestie
afgekondigd waardoor ruim
eenvijfde van de twaalfhon- ]
derd gevangenen op vrije voe- ".
ten komt. De vervroegdevrijla- i
ting geldt niet voor de meest i
prominente gedetineerden van :
het land, zoals voormalige
communistische kopstukken en i
de wegens corruptie veroor- ;
deelde leider van de grootste
oppositiepartij. De amnestie is
afgekondigd ter gelegenheid
van de vijftigste verjaardag
van de Albanese onafhanke-
lijkheid.

Vervolg van pagina 1

Bihac staat op punt van vallen
Stad nog maar door 400 moslim-soldaten verdedigd

Noodweer verhindert betoging

k (ADVERTENTIE)

! Wij hebben dekerstpakketten
! u uitgestald!

"" De KEPU presenteert de mooiste

Bij een bestelling tijdens deze
i showdag ontvangt u van ons een
\ leukkado.
! °pENINGSTIJDEN I |
J maandag van 11.00 tot 17.30 uur WÊ |
S ? 'nsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 1 7.30 uur lfOfM Ivan 09.00 tot 16.00 uur _\W|_#Vlj £°opa.ond_ donderdag tot 20.30 uur l_______L_J

'naweldß 175a, Heerlen Tel. 045-210606 Fax 045-213602

<M*^a^"M_^__M___üül^iiii BüiiiiMBMa^M^MH^^^aH ,^^^^M|^^H|B

# Hevige regenval legde het openbare leven gisteren in
de Gazastrook zo goed als lam. Dat was voor de funda-
mentalistische islamitische beweging Harnas aanleiding
een groots opgezette manifestatie in Gaza met een dag
uit te stellen. De betoging had de kracht van Harnas
moeten tonen. In verband met de manifestatie heeft Is-
raël militaire versterkingen gestuurd naar de Gazastrook
om de ongeveer 5.000 joodsekolonisten aldaar te bescher-
men. Vorige week kwamen bij botsingen tussen Hamas-
aanhangers en de Palestijnse politie twaalf mensen om
het leven. Foto: reuter

(ADVERTENTIE)

_. V i i _*'¥ _r \r?* --I.' i* - v_j~ff_
__________

"*■ * ■
U r-r^~~-*^pSv____s'
J&III_WÏ^:

i^STAURANT GELEENHOF
"alWenburgerweg 54, Heerlen

S^^ tel. 045-718000

|K^SS__ê^ai
Gezellig dineren bij

Japans- Chinees- Indisch restaurant

"De Kroon"
Bel voor vrijblijvende informatie over

onze diverse kerstmenu's.
Onze medewerkers zullen u graagte

woord staan.

Canzeweide 51, Heerlen
tel. 045-232543

(ADVERTENTIE)

ÉÉN TELEFOONTJE
EN UW SPAARGELD GENIET HOGE

RENTE EN VEEL GEMAK.

Sparen bij Roparco levert u meer
ROPARCO-RENTE r r

mm t*. Qt op dan hoge rente en winstdeling. Het
_>}_? /O betekent ook gemak. Met slechts één

WINSTDELING

On O/* telefoontje opent u bijvoorbeeld al een

9"* f® rekening. En kunt u makkelijk geld
r f O/ storten en opnemen. Zo kunt u,

indien u 's morgens belt, in de meeste
* gemiddeld over de

gevallen nog dezelfde dag weer over

uw geld beschikken. Vul de bon in voor meer informatie.
Of bel, van maandagtot en met zaterdag van 's morgens

8 uur tot 's avonds 9 uur.

06-8380
(40 cent perminuut)

Stuur mij vrijblijvend informatie over Roparco.

I De heer/Mevr.: I
I Voorletters: Geb. datum: I
I Straat: I
I Postcode/Plaats: i

' Telefoon: I
71518 |

I Ik heb wel/geen Rogiro Rekening.

" Verzend de bon in een envelop zonder postzegel naar:

I Robeco Groep, Antwoordnummer 5555,3000VBRotterdam.

ROBECO/£>GROEP
Met gemak betrouwbaar beleggen.

* Overschrijdtuw tegoed een bepaalde grens (momenteetf 500.000,-),dan geldtvoor het meerdere
eenafwijkend rentepercentage
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<g piccolo's
In de Cramer 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 Transaktieé ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter 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 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco SummoScannerJ 0930
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Piccolo's in het Limburgs

' SULTAAT! Bel: 045-719966.

Mededelingen
Alleenstaande mannen en
vrouwen tussen de 35 en 45
jaar gezocht die willen mee-
werken aan een nieuw tv-
programma en die graag
een vriend of vriendin met
kinderen willen. Bel tussen
12.00 en 17.00 uur naar
IDTV: 020.5282158 of 020-
-5282160.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bijdehante kinderen van al-
leenstaande ouders gezocht
voor een nieuw tv-program-
ma. Leeftijd tussen de 8 en
17 jaar. Bel tussen 12.00 en
17.00 uur naar IDTV: 020-
-5282158 of 020-5282160.

Vermist/Gevonden
Verloren: Gouden KINPER-
ARMBANPJE met naam,
aandenken. Teg. bel. ter. te
bez. 045-244361 of 243164.

Personeel aanbod
AANNEMERSBEDRIJF kan
nog verbouwing en nieuw-
bouw aannemen op korte
termijn, g 045-414594.
Vrouw 38 jr. met ervaring
zoekt ADMIN. werk in och-
tend, o.a. als typiste WPS.I,
receptioniste of telefoniste.
8r.0.nr.8-06250, Limburgs
Dagblad,Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Adm./corrori. MEDEWERK-
STER opl, MEAO-C met as-
surantie, met ervring, 21 jr.,
wil graag voor u werken! Br.
o.nr. B-06251, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen!
.DAJATYPISTE zoekt werk
'voor 20 uur per week, ook
voor lichte adm. werkzaam-
heden. Br.o.nr. B-06261,
Limburgs Pagblad, Postbus
2610,6401 DC-teerlen.

Gedipl. schilder kan nog
SCHILDERWERK aan-
nemen. Tel. 04450-1970.
Vrouw 47 zkt. baan als AMD.
MEDEWERKSTER of als
verkoopster voor plm. 20 u.
per week. (adm). thuisw. is
mogelijk. Br.o.nr. B-06281,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Ergens zal een werkg. op
zoek zijn naar een enthous.
TEL/REC. met erv. (Ift. 23 jr).
Br.o.nr. B-06282, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Man 47 jr. zkt v. enkele uren
p.dag. werk als CHAUF-
FEU R/bezorger of evt. lichte
loods- of magazijnwerk-
zaamheden, i.b.v. rijbewijs B-
C-D-E. Tel. 045-323481.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6

Alle slaapkamers saai?

Oartwood Interlübke

Swissflex Donegal
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Niet bij Sijben!
Bent u, na heel wat slaapkamerzaken te zijn landelijk of chique klassiek: we hebben het is dus een geweldige bron van inspiratie voor

afgelopen, tot de konklusie gekomen dat er van allemaal. Bedden, linnenkasten, nachtkastjes, iedereen die dacht dat er op het gebied van

de inrichting van uw slaapkamer weinig toilettafels. Maar ook 1001 andere meubelen en slaap-kamerinrichting'nietveel te beleven was',

opwindends te maken valt? Dan bent u vast nog accessoires waarmee u uw slaapkamer iets eigens Dus slaapt u even goed uit en gafris op weg naar

niet bij Sijben geweest. Daar vindt u namelijk en extra's kunt geven. Onze slaapkamerkollektie Sijben. U zult zien: bij Sijben is het begrip

het allerlaatste nieuws op het gebied van slapen slaapkamerinrichting alles, behalve slaap-

en slaapkamers. En dan hebben we het niet verwekkend.

alleen over 'de techniek' van het slapen (dus ___^^__^^^__i^^.^^_^^-^B
matraskeuze, bodemkeuze, dekbedden en E^^^JL^LjJLJ Ma. 13.00 - 18.00 uur.

kussens), maar ook vooral over de'vormgeving' ■■«■■■■■■■■H Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur.

van het slapen. Er gaat gewoon een wereld voor büÜlS'flliiH^m^l Za. 9.30 - 17.00 uur.

u open. Mooi modern, stijlvol design, romantisch ___J I P'" !'s' IS! "'._!"——TÏ__ÖÖ=^ Donderdag koopavond.
"'M ■ l|j UI ■ ■'■'■" 1 L-J-^—

' Maasnielderweg 33, Roermond. Tel.: 047^0-16141 —

Limburgs Dagblad



binnen/buitenland

iegenwoordig staat marihuana bekend als omstreden ge-
notsmiddel. Maar een aantal Nederlandse artsen schrijftac softdrug inmiddels voor als medicijn. De zegetocht vaneen-geneeskrachtig wonderkruid is ingezet.

Een hennepkwekerij in Venlo. Archieffoto: JEROEN kuit

Marihuana
als medicijn
Van onze redactie binnenland

j^ONINGEN - De eerste asso-. atie met het woord marihuana
veelal een negatieve: drugs,

"ftokkel, criminaliteit, coffee-,a°ps, verslaving. Dit vooroor-
is voornamelijk gebaseerdP de berichten uit de media en

(.e eenzijdige publieksvoorlich-
'ng van de overheid.

i aar dat het produkt al eeuwen-
j|g uiterst heilzame eigen-

' i happen heeft is minder be-
j.fld. De hennepplant is veelzij -
i §■ De medicinalekrachten van/Inep staan nu nog in de scha-
alw van het gegeven dat dea nt alleen maar bekend is als
'jpptsmiddel (Marihuana en.asjies ook wel cannabisproduk-

genoemd, worden gewonnen
de vrouwelijke hennepplant.)

j.
e heilzame werking van canna-, s is al eeuwen geleden onder-

door druïden, medicijn-mannen en heksen. Het middelerd rustgevende, pijnstillende
J 1 bewustzijnsverruimende ei--Berischappen toegeschreven.

Hl|, J medicijn werd cannabis voorp?. eerst beschreven door dem _c se keiZer Shyen Nung 2737ar voor Christus. Cannabis
l 6rd voorgeschreven bij koorts,
ji f ei"i> obstipatie, malaria entctlt. In het Cruydtboek van

Dodoens uit 1554 rept
2e botanicus al over een heil-. tae werking voor de maag en
gewanden en zou het depijn inen verdrijven. Kippen die hen-
Pzaad krijgen toegediend zou-

v öbeter leggen,
begin 1800 werd hennep

J'geneeskrachtig kruid in Eu-
I_h °P Srote schaal gebruikt.
c begin van de twintigste
to oen cannabis als verboden
typ^iddel op de opiumlijstenerd geplaatst, werd het als ge-
sel! achtiS middel uit de mcdi-
I-_tWereld vel"bannen.

is de arts R.T.H.K
dis°tSel van net Preventief me-
van _ centrum Rotterdam één
V 0 deartsen die een lans breekt
Va_r et °P recept verstrekken

110 deze softdrugs. „Ik bevind

me in goed gezelschap wat be-
treft het voorschrijven van can-
nabis aan patiënten. Met mij zijn
er vele artsen die hetzelfde doen.
Marihuana is een magistraal na-
tuurprodukt en het werkt! Bij
mspatiënten bijvoorbeeld heb ik
na toediening van cannabis
spectaculaire dingen zien gebeu-
ren."

Dat het ministerie van Volksge-
zondheid cannabis niet als medi-
cijn erkent noemt Drossel kort-
zichtig. „De natuurprodukten
worden al jaren-door het minis-
terie onderschat. Ook de apo-
theek en inspectiedienst moeten
nog duidelijk wennen aan het
gegeven dat marihuana een ge-
neeskrachtige werking bezit,"
meent hij.
De laatste jaren wordt er door
patiënten en artsen melding van
gemaakt dat aidslijders baat
hebben bij een 'joint. De nadeli-
ge werking van hun eigen medi-
catie zou beperkt worden en
cannabis zou een rustgevend ef-
fect hebben op de patiënt.
De spierverslappende werking
van cannabis heeft een positieve
invloed op mensen die epilep-
tisch zijn of lijden aan multiple
sclerose.

Verschillende bestanddelen van
cannabis blijken een drukver-
minderend effect op de oogbol te
hebben en daardoor heilzaam
zijn voor mensen met glaucoom,
ook wel groene staar genoemd.
Hasjiesj en marihuana hebben
na toediening een verlichtende
werking op onthoudingssympto-
men bij behandeling van ver-
slaafden aan harddrugs.

In Rotterdam bevindt zich de uit
Amerika overgewaaide stichting
Medical Marijuana Movement.
Een door het ministerievan Jus-
titie erkende stichting die onder
meer apothekers voorziet van
hoogwaardige cannabisproduk-
ten. De stichting probeert ook
een vuist te maken tegen alle
heersende vooroordelen ten aan-
zien van marihuana en pleit voor
officiële erkenning en waarde-
ring van het medicinale wónder-
kruid dat hennep heet.

Onbekend
Enneüs Heerma heeft het geweten.
Bijna honderd dagen na zijn aan-
treden blijkt maar liefst driekwart
van zijn eigen CDA-kiezers niet
eens te weten dat Heerma de nieu-
we fractieleider is, alduseen enquê-
te van Brandpunt. Geen opwekkend
gegeven, maar de Friese Amster-
dammer tilt er niet aan. „Ik maak
me daar geen zorgen om," zegt
Heerma, opnieuw zijn sigaar aan-
stekend. „Dat is nu eenmaal het
gevolgvan mijn keuze om in het be-
ginvooral binnenshuisbezig te zijn.
Ik kan me daarom best voorstellen
dat kiezers bij het CDA nog steeds
aan Lubbers en Brinkman denken.
Het is niet mijn prioriteit geweest
om dat beeld te veranderen. Dat
heeft tijd nodig. Deze fase van wer-
ken achter de schermen is voor mij
bovendien afgesloten. Vanaf deze
week ga ik het land in, spreekbeur-
ten houden.".

„Wat ik veel opvallender vind,"
gaat Heerma in één adem verder,
„zijn andere opiniecijfers, waaruit
blijkt dat de herkenbaarheid van
het CDA gering is en het paarse ka-
binet welwillend wordt bejegend.
Onze achterban denkt overwegend
neutraal over het nieuwekabinet en
beoordeelt het niet op voorhand als
negatief. Daaruit blijkt opnieuw
dat de CDA-achterban redelijk is
en niet snel zal roepen dat het alle-
maal brandhout is. De marges voor
het oppositievoeren zijn dusklein."

Blijkbaar hebben ook de CDA'ers
zich mee laten voeren door het
overheersende beeld dat de minis-
ters in het paarse pretkabinet zo-

veel plezier hebben in hun werk.
Ondanks de pijnlijke 18 miljard
gulden aan bezuinigingen op onder
meer het hoger onderwijs, de krijgs-
macht en de kinderbijslag, wordt er
veel gelachen. Heerma: „Er is een
onmiskenbare euforie over de wis-
seling van de wacht. Een gevoel van
'alles is anders. Maar kom over een
half jaarnog eens terug. Wat is 100
dagen voor een kabinet? Het is een:
hele korte periode, datkan ik u ver-
zekeren. "
Rapportcijfers
De kentering is volgens Heerma al
duidelijk waarneembaar. Vorige
week toonde de paarse coalitie wei-
nig samenhang toen het ging om

uiteenlopende zaken als het media-
beleid, de beperking van het aantal
asielzoekers en de parlementaire
enquête naar de zware misdaad.
VVD-leider Bolkestein waarschuw-
de al openlijk voor een kabinetscri-
sis als de afgesproken bezuinigin-
gen niet worden gehaald.

Deze week spant de aftakeling van
de paarse droom de kroon met alle
heisa rond Borssele. „Dit alles is
niet meer onder de noemer te bren-
gen dat het kabinet een hoog poli-
tiek discussiegehalte kent. Deze
coalitie spat alle kanten op."
Desalniettemin weigert het CDA er
de beuk in te gooien. Alsof al het
gekrakeel de partij nauwelijks aan-
gaat. „We moeten als fractie onze
eigen lijn trekken," klinkt het uit de

mond van Heerma. Het lijkt wel erg
afwachtend. Alsof Heerma zeggen
wil: 'Paars krijgt zijn trekken wel
thuis. Oppositievoeren is toch ge-
woon zorgen dat het kabinet zo snel
mogelijk naar huis wordt gestuurd?

De oppositieleider weert af: „O nee;
zeker niet. In beginsel ga ik er van
uit dat een kabinet er voor vier jaar
zit. Natuurlijk krijgt paars het
moeilijker. Het heeft nog niet echt
over geld gesproken. De ervaring
leert dat bij de eerste echte begro-
ting (volgend jaar) het werk pas
begint. Maar het is nu te vroeg voor
rapportcijfers."
„Bovendien is oppositievoeren geen
doel op zich. Het CDA heeft met
voldoening vastgesteld dat er een
meerderheidskabinet is. De rol van

een oppositiepartij is dat je het ka-
binet aan zn eigen afspraken
houdt. Waar die sporen met ons ei-
genprogram, zullen we die steunen.
Anders bestrijden we ze, zoals bij
de kinderbijslag en winkelsluitings-
wet. Soms draag je alternatieven
aan en in weer andere gevallen
houd je het kabinet een spiegel
voor. Dat deed onze onderwijs-
woordvoerder Wim van de Camp
uitstekendbij het debat over de on-
derwijsbegroting. Onze oppositie-
strategie is: onze eigen agenda
bepalen en het kabinet het voordeel
van de twijfel gunnen."

Opkomst China verontrust Azië
DOOR PETER BRUIJNS

nieuwsanalyse \

- Welke toekomst
acht Nederland als belangrijke

_*Portnatie? Zheng Hongye,
°rzitter van de Chinese raad°°r internationale handel, had

in £lechtig gezegd: „We hebben
China grote behoefte aan"ergiecentrales, transportmid-

ge » en high-tech-investerin-
°n> toen er een vraag uit de
o_t ukwam: of China misschien
!

K behoefte had aan echte Hol-_^ ndse pootaardappelen? Hetas de eerste en enige keer tij-
Gln^ het internationale congres
i_ n-al Panel <18 en 19 november" Maastricht) dat Zheng Hon-
|"e even minzaam moest lachen.
Kr nee' op Pootaardappelen uit

zit China niet te

. e invloed van Zuidoost-Azië opwereldeconomie neemt toe.
Anp

6r nadat vorige maand het
staat

"a is gesloten- APec
achtt-

V°0r een verzameling van
sc__ fn Amerikaanse en Aziati-snrl n. en ' die hebben afge-le^ binnen 25 jaar alle be-
han? .nnSen °P het gebied van
r_i_; en investeringen op te
202nin„Dat moet in het jaar
ha__ ,lden tot de grootste vrij-handelszone ter wereld.

Va^ _ Van Ag*> nu ambassadeur
hino-t Eur°Pese Unie in Was-

'gion maar daarvoor werk-

zaam in Japan en dus Azië-ken-
ner, vindt dat de westerse wereld
niet achterkan blijven. In navol-
ging van de Apec-landen in Azië
en de Pacific zouden ook Europa
en de Verenigde Staten snel tot
een vrijhandelsakkoord moeten
komen. De ambassadeur erkent
dat de huidige handelssituatie
tussen de VS en Europa reeds
lijkt op een formeel handelsblok.
Immers, de handel tussen beide
continenten groeit als nooit te-
voren en is evenwichtig, in te-
genstelling tot de handelsstro-
men met China en Japan.
Van Agt heeft geen hoge pet op
van de Aziatische samenwer-
king. Het duurt volgens hem nog
wel even voor het Apec-akkoord
tot echte resultaten leidt. Hij

wijst er op dat de vrede tussen
sommige Aziatische landen
uiterst broos is. De regio staat
bol van de spanningen. De Ame-
rikaanse militaire aanwezigheid
heeft lange tijd voor stabiliteit
gezorgd, maar Van Agt vreest
voor de dag dat de Amerikanen
zich terugtrekken: „Japan, de
belangrijkste economische
macht in Azië, is politiek insta-
biel en onzeker over zijn toe-
komst. Japan is bovendien ge-
brouilleerd met China en Korea.
De atoommachten India en Pa-
kistan staan elkaar naar het le-
ven over de kwestie Kashmir."
En China is dan wel een wereld-
macht in opkomst, maar Van Agt
denkt dat er een interne machts-
strijd zal losbranden na het weg-

vallen van Deng Xiao Ping.
„Bovendien heeft China nu al
grote problemen door het ver-
schil tussen de opstomende kust-
provincies en het arme binnen-
land."

# Zheng Hongye spreekt tijdens Golbal Panel in Maas-
tricht. Foto: DRIESLINSSEN

Rel
Die uitspraken van Van Agt zor-
gen voor een relletje. De oud-
premier wordt door de Chinese
ambassadeur Wu Jianmin geka-
pitteld wegens diens kritische
uitspraken over China. De drei-
gende machtsstrijd na de dood
van Deng noemt Wu 'overdreven
geruchten. Praten over een kloof
tussen kust en platteland was
'paniekzaaierij'.
Wu Jianmin krijgt het ook aan
de stok met Christine Loh, een
politica uit Hongkong. Zij be-
toogt fel over de politieke en
economische vrijheden in Hong-
kong. Deze dreigen volgens haar
op de helling te gaan als China
in 1997 de nu nog Britse kroon-
kolonie weer in zijn bezit krijgt.
Hongkong is geworden wat het
is door vrijheid, politieke stabili-
teit en een goede wetgeving,
maar Loh vraagt zich af of China
dat allemaal zo laat na de over-
dracht.

De kritiek op China neemt dus
toe. Toch beweert de Chinese
handels-topman Zheng Hongye
met een stalen gezicht dat de po-
litieke stabiliteit in de Aziati-
sche regio toeneemt. „China zal
niet proberen zijn macht in de
regio te vergroten." Zheng ver-

telt trots dat de Chinese econo-
mie enorm groeit sinds de 'open-
deur-politiek' van Deng Xiao
Ping: vorig jaar 13,5 procent, dit
jaar 11 procent. Zheng heeft het
over investeringen van 70 mil-
jard dollar, waarmee 180.000
projecten zouden zijn gereali-
seerd. Vast staat dat de Neder-
landse investeringen in China
rond de 400 miljoen dollar be-
dragen. Er zijn 45 Nederlands-
Chinese joint-ventures in het
enorme land gevestigd.

Corruptie
Maar de Chinese economie toont
tekenen van oververhitting. Vol-
gens journalist en China-kenner
Willem van Kemenade viert cor-
ruptie er hoogtij. En veel joint-
ventures lopen volgens hem stuk
omdat de Chinezen niet kunnen
waarmaken wat ze hun partners
beloven. Verder is de wet er niet
voor iedereen gelijk. Buitenlan-
ders moeten overal extra voor
betalen en jekunt er zelf over de
belastingtarieven onderhande-
len. China zou veel meer zaken
kunnen doen als buitenlandse
investeerders zekerheden en dui-
delijke rechten werden geboden.
Christine Loh uit Hongkong:
„Veel westerse bedrijven denken
dat ze makkelijk van de onver-
varen Chinezen kunnen profite-
ren, daarom zijn de Chinezen
zeer argwanend." Zheng erkent
dat corruptie voorkomt in zijn
land, 'maar hooguit door een
handvol mensen. „Corruptie
komt toch ook voor in het Wes-
ten?"

De milde oppositie van Heerma
DOOR WILFRED SCHOLTEN

EN PETER DE VRIES

DEN HAAG - Hij wil beslist
geen politiek leider heten en
weigert een hofhouding om
zich heen te verzamelen. De
CDA-fractievoorzitter in de
Tweede Kamer, Enneüs Heer-
ma (49 jaar), is bescheiden en
wars van 'image-building'.
Anders dan zijn afgebrande
voorganger Elco Brinkman
wenst hij niet de 'molensteen'
van het persoonlijke leider-
schap om zijn nek te hangen.
„Het gaat niet om de persoon
Heerma, maar om de missie
die ik voor de fractie te ver-
vullen heb: een team vormen,
politiek de teugels strak in
handen nemen en zonodig de
zweep hanteren."
Nuchter en ingetogen ging de oud-
staatssecretaris van volkshuisves-
ting op 18 augustus aan het werk,
toen hij onverwacht tot opvolger
van Brinkman werd gekozen. Zijn
debuut als oppositieleider tijdens
het debat over de regeringsverkla-
ring was sprankelend, maar het op-
treden enkele weken later bij de
algemene politieke beschouwingen
viel tegen. Net als zijn partij bleef
de nieuwe fractieleider daarna
vooral onzichtbaar voor de buiten-
wacht. Lezend, praten en intern
debatterend was Heerma bezig zich
een beeld te vormen van de 33
mede-fractieleden,en partij-interne
kwesties. Bewust werden spreek-
beurten en openbare optredens ge-
meden.

# CDA-fractieleider Heerma tijdens Algemene Beschouwingen. „Kabinet krijgt voor-
deel van de twijfel." Foto: GPD

Spanning
In zijn fraaie oude werkkamer ir)
Tweede Kamer, ooit de zetel j
oud-premier Van Agt, steekt H<
ma zijn tweede sigaar van het
sprek op. Hij beseft dat er spann
zit tussen zon constructieve H
ding en het streven voor de ki«
herkenbaar te zijn. Maar het Ci
heeft even tijd nodig om interri
boel op orde te brengen. De woni
van de verkiezingsnederlaag i
net geheeld en de bijstelling var
politieke koers aan de actuele {
blemen moet nog beginnen.
CDA is nog niet echt klaar om
roer over te nemen. „We heb
nog een lange weg te gaan. Al i
al zijn we nog wel twee jaar be
Tegen die tijd dienen de eerste
sultaten zichtbaar te zijn."

De vraag is of het CDA die tijd
gund is. In maart volgend jaar
er verkiezingen van de Provinc
Staten. Dan moet het CDA er t
staan? „Dat zou mooi zijn," 5
Heerma, maar hij ziet de verkie:
gen liever als een 'tussenstatior
de weg omhoog. „Als het kan r
het een onsje meer zijn. Ik ben <
ter zeer relativerend over de opi:
cijfers. De inhoud is belangrijke
dat leidt tot herkenbaarheid bi
mensen."

„We moeten ons niet van dewijs
ten brengen. Het CDA staat \
een lange weg. Natuurlijk wee
dat het ook om macht en mv]
gaat. Maar alleen macht die die
baar is. Dat is ook een onder
van ons gedachtengoed. Persoor
heb ik er alle vertrouwen in dat
de partij zal lukken om terug te
men met een herkenbaar pro
Dat we als CDA voor een deel
het electoraat weer perspectiefk
nen bieden."

(ADVERTENTIE)

m Roland Oostwegel
■^ goudsmid
P/at/na /uwe/en - sieraden

Geleenstraat 55, Heerlen m
Tel. 045-712660

(ADVERTENTIE) —
DEENS DESIGN ,
MOBLER VOOR

JE LEVEN
■IKV DANSKDESIGN WZeiEH

<_£ec_kgan&
AKERSTRAAT Nrd. 116-118

6431 HP HOENSBROEK
TEL. 045-212352
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Ba u t o' s m
Auto's

Diversen
Nissan 100 NX veel extra type 1992 ’ 24.750,-
Nissan Micra 1.2GL Trend 1991 ’ 12.900,-
Opel Veetra I.BiGLFrisco 1992 ’ 25.900,-
Opel Kadett 1.4iClub 1990 ’ 14.900,-
OpelKadett I.3Clubv.a '87/_8 ’ 8.250,-
Opel Corsa 1.2GL 1986 ’ 7.250,-
Ford Siërra Azur 4-drs 1991 ’ 17.900,-
VW Golf 1.6 CL 1986 ’ 6.750,-
Mazda 323 1.6 GLXF coupé 1991 ’ 22.900,-
Mazda323 1.3 GLX 4-drs 1992 ’ 20.750,-
Mazda323l.3LX3-drs 1988 ’ 10.250,-
Mazda 626 GLX 2.2i5-drs 1991 ’ 20.900,-
SuzukiSwiftl.3GL 1990 ’ 13.900,-
Suzuki Swift 1.3 GL 4-drs 1992 ’ 19.250,-
Suzuki Alto GL 1990 ’ 8.900,-
Toyota Corolla 1.3 SLX 4-drs 1987 ’ 7.900,-
Toyota Corolla 1.3 SLX 5-drs 1987 ’ 8.500,-
BMW 316iEdition veel extra's 1990 ’ 21.500,-
Volvo 340 GL 5-drs 1985 ’ 3.900,-
Mazda 2200 E diesel bestel 1993 ’ 22.000,-

Bovag garantie, Nat. autopas. APK keuringsstation.

Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13, Voerendaal. Tel. 045-752999.

HondaPrelude EX 1.8 1985 ’ 8.750,-
Manta2.oGSi 1983 ’ 4.500,-
VW Golf 1.6 GTS 1985 ’ 6.750,-
Kadettl.6i apart 1989 ’ 13.000,-
Escort 1.4zilver 10-'B7 ’ 8.500,-
VWPassat 5-drs 1986 ’ 4.500,-
Nissan Sunny Florida Diesel 1989 ’ 9.500,-
Escort Station Diesel 1985 ’ 4.250,-
Opel Rekord 2.0 Caravan 1987 ’ 4.750,-

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen. 045-416023.

Opel Astra 1.4 i GL 5-drs
stationcar 1992; Citroen KM
2.0i, 40.000 km., 1990; Opel
Kadett GSi 2.0 16 V, 5-drs.,
1988; Audi 80 1800 E, div.
extra's, Tornadorood, 1990;
Lancia Ypsalon 1050, 3-drs.,
1987; VW Kever 1300 Luxe,
in prima staat, 1979; Ford
Escort XR3, 3-drs., 1983;
Ford Fiësta 1.1, 3-dr5.,1986;
Honda Integra, 5-drs., 1987;
Honda Civic 1.81, 4-drs., Se-
dan, 1990; Mercedes 230 E,
div. extra's, 85.000 km., met
ANWB rapport, 1988; Maz-
da 626 Hardtop, 1982; Opel
Omega 2.0 GL, met stuur-
bekr., 1990; Porsche 924
met tax. rapp., 1979; Volvo
360 GLS, 5-drs., 2.0, 1985;
Vauxhall Cavalier HB, Man-
ta, Manta, 1979,. in nieuwst.
Autobedrijf HAVE, Industrie-
str 31, Sittard, 046-515195.
Auto's zijn mcl. APK en bo-
vaggarantiebewijs.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Siërra 20 CL
Sedan '88; Ford Escort 14
Bravo 5-drs. '88; VW Passat
CL Variant 18i autom. '86;
Ford Escort XR3i cabrio '84;
VW Golf 1.6 GTS 1e eig. '85;
BMW 320 i '84;Opel Kadett
12S 86; Fiat Uno 60 S, s-
drs. '87; Volvo 340 diesel, s-
drs. '87; Renault 11 GTD
'86; Volvo 360 GLS '83; Ci-
troen BK 14 RE 5-bak '84;
Renault 25 GTX 2.2 i '85;
Ford Siërra 16L '84; Fiat 127
1050 CL '85; Opel Ascona
16S autom. '82; Citroen BK
16 RS '84; Subaru Mini
Jumbo '83; Citroen Visa 17
RD 11-'B6; Opel Kadett 16S
'82; Peugeot 305 GL '84;
Toyota Corolla LB 1.3 DX
'80; Opel Ascona 1.9 autom.
'80 ’1.000,-. Inkoop, ver-
koop, financ. Div. inruilers.
Akerstr.Nrd. 52C, Hoens-
broek. _? 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.
Voor eeen goede AUTO v.a.
’750,- tot ’lO.OOO,- met
APK gaat u naar Math.
Koenen, Handelsweg 1,
Susteren. Tel. 04499-5204.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
Ook Lada's. 045-411572.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeiing. Tel. 077-515511.
Alfa 75 4-drs. '87; Ford Es-
cort 1.6S'91; Ford Siërra 1.6
Laser '86; Hyundai Scoupe
'91; Mitsubishi Colt 1.3 '91;
Nissan 100 NX '91; BMW
318 i 4-drs. '87; Opel Astra
'91-93; Opel Corsa '92;
Opel Frontera Sport '93;
Opel Kadett '86-'9O; Opel
Omega 2.3 D '87; Opel
Omega 4-drs. 2.0 iDiamond
GL '91; Peugeot 309 '92;
Volvo 440 GL '90; Opel Vee-
tra '93. Inr., financ. mog.
WELLING Autobedrijf, Haef-
land 2, Brunssum. Tel. 045-
-257700.

LUCAR Automobielen! Dui-
zenden guldens goedkoper!
Keuze uit plm. 100 auto's,
meeste auto's 1e eigenaar:
VW Golf diesel 5x W9l
vanaf ’8.750,-; VW Golf
Turbo diesel; VW Golf GTi
4x bwj. '87/92; VW Passat
Variant zwart; VW Passat 3x
'88/92; BMW 8x 315/316/
318/320i/325i/525 vanaf
’2.750,-; Mercedes 190E
4x '85/'9l; Volvo combi 740
diesel; Opel Omega combi;
Audi 80 3x bwj. '88/-1; Opel
Kadert GSi 3x '87/'9O; Peu-
geot '205 GTi '91 zwart; Nis-
san Sunny 4x '89/93 vanaf
’5.750,-; Mini Jumbo 3x
'87/93 vanaf ’2.250,-; Alto
Suzuki 2x '88; Corsa 3x '85/
'90; Bus Mitsubishi L3OO 2x
W9O; 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.
O.K. CARS Oirsbeek: VW
Scirocco 1.8, 16V '86; VW
Golf GTi '85; VW Golf '84;
BMW 630 coupé '79; Opel
Monza 3.0 E bwj. '83; Opel
Corsa '83; Ford Escort '83;
Mercedes 300 diesel '83;
Siërra '85 2.0 LPG; Golf 1.6
'84; Toyota Celica '85; Peu-
geot 205 1.6 16-V bwj. '87;
Mercedes Benz Camper
508 D; Nissan Patrol bwj.
'85.Inruil, financ, garantie,
bij aankoop 1x APK gratis.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782.
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; Kadert 1300
GT '86; Kadett station '87;
Ford Orion 1.6 L autom. '86;
Golf GTi '85; Escort 1400 CL
'86 en '87; Golf 1600 '86;
Escort '84; Alfa t. 33 '86; Mit-
subishi Tredia bwj.'B3; To-
yota Celica bwj. '82; Por- ■sche 924 bwj. '81. Nog di-
verse goedkope inruilers.
Tel. 045-222455/231448.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
Uw VERZEKERING te duur?
_f 046-517423
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
Te koop aanhangwagen
AUTOTRANSPORTER Wit-
teveen ’3.500,-. Tel. 045-
-420119.

Alfa
Te k. ALFA Romeo Spider ALFA 75 1.8, bwj. '87, elec.
2000 met zomer en winter- ramen, cv., w.w. glas,
dak, auto 100% in orde, zeer sportvelgen, zeer goed on-
mooi, bwj. '79, met veel derhouden en erg mooi,
chroomwerk, eventueel in- ’ 4.750,-. Tel. 045-741932.
ruil mogelijk, pr. ’16.750,-. wat VERKOPEN?AdverteerTelef. 045-710032. vja: 045-719966.

Audi
Weg. omst. AUDI 100, mo-
del '86, bwj. 11-'B5, RDW +
APK, 90.000 km, schuifdak,
veel extra's, showroom-
cond., 1e lak, schadevrij, vr.
pr. ’ 5.500,-. 045-312134.
Te koop AUDI 80S, bwj. type
'89, LPG, 5-bak, .rood,
nieuwste sportwielen, brede
banden, verlaagd, trekh., get.
glas, schadevr. . Hollandse
auto, nw.st. ’15.500,-. Zien
iskopen. Telef. 045-223090.
Wat VERKOPEN? Adverteervia: 045-719966.

AUDI 80 1.8 S, kl.rood,
83.000 km, bwj. '87, zeer
veel extra's. 045-220870.
Te koop AUDI 80, bwj. '89,
77.000 km. Zien is kopen.
Tel. 045-459553.
Te koop AUDI 80, bwj. 12-
-'B5, mooie auto, vr.pr.
’4.950,-. Tel. 045-326818.
KOOPJE!! Audi 80 1.8 S,
bwj. 5-'9l, zwartmetallic,
stuurbekr., sportinterieur, c.
v., trekhaak, vr.pr.

’ 17.250,-. 045-421306.

BMW
Te k. BMW 327iHartge, 200
PK, km.st. 102.000, bwj. '87,
APK, diamantzwart, 4-drs.,
zeer mooi, ’18.900,-. Tel.
045-315421.
Te koop BMW 1602 bwj. '73,

’ 3.250,-. Telef. 045-- 258298na 17.00 uur.

BMW 323i veel extra's, bwj.
'81. Inl. 046-747772 b.g.g.
046-740497.
BMW 325 i '86, verlaagd, alu
velgen, metalliclak, stuur-
bekr., ABS, sportstuur, in nw.
st., koopje, ’10.500,-. Tel.
06-52985117.

BMW dealerKeram biedt aan:
325 E groenmet. automaat sportwielen 1988
318iwit sportw. alarm mistlampen 98.000km 1989

3 serie nieuw model
316igravit grijsmet. radiovoorb. 48.000km 1991
318ibrokat roodmet. radiovoorb. 85.000km 1991
320igrijsmet. alarm airco mistlamp 80.000 km 1991
316id.blauwABS alarm tempomaat 80.000km 1992
316izwart ABS schuifdak 29.000 km 1992
316iroodmet. ABS stuurbekrachtiging 1993
318igroenmet. ABS 36.000 km 1993
316id.groenABS stuurbekr. 37.000 km 1994

5 serie
520izwartmet. ABS schuifdak 65.000km 1988
525ibruinmet. automaat sportwielen 1988
520ibeigemet. schuifdak sportw. 87.000 km 1989
520igrijsmet. schuifdak el. ramen 1990
520izwartmet. alarm radiovoorb 1990
525igrijsmet. ABS alarmradiovoorb 1991
525ibrokat roodmet. schuifdak ABS alarm 1991

7 serie
735izilvermet. airco automaat alle opties 1990

8 serie
850izwartmet. alle opties 55.000km 1991

Taxfree levering mogelijk
Diverse

Peugeot 205 GTi 1.9rood schuifdak 70.000km 1989
Keram Maastricht

Molensingel 17 (Autoparc), 043-618555.

2 x CX 2500 GTi
v.v. alle alle extra's, 1 x au-
tomaat, 1 x 5 bak, bwj. '88,
zeer weinig gelopen, ABS,
alles elec, zeer weinigkm.,
in absolute nw. staat, vr.pr.
’13.000,-. Inruil mogelijk.
Tel. 04750-3691 Ob.g.g.

04759-2330.
CITROEN ZX 1.6 iAura s-
drs., bwj. '91, 54.000 km, i.z.
g.st., pr. ’17.750,-. Inr. mog.
04404-1263 of 1571.
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
MayCrutzen, 045-752121.
Te koop Citroen VISA, bwj.
'83, (2 cyl.), APK okt. '95,

’ 1.150,-.Tel. 045-252947.
Citroen 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Te koop CITROEN AX
K.way, bwj. '89, div. extra's,
’6.900,-. Tel. 046-742907.

Te koop DIANA, bwj. '82,
APK nov. '95, i.g.st.,

’ 1.650,-. Tel. 04451-1446.
CITROEN BK Break diesel, i.
z.g.st., div. extra's, APK 11-
-95, t.e.a.b. Tel. 04405-3091.
BK 1.6 TGi, 5-drs., 1.6, '91,
’15.950,-. A. FEYTS BV,
043-214175.
Citroen KM 2.0 Comfort, bwj.
'91, zwartmetallic, alarm,
schuifdak, trekhaak. Offici-
eel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef045-428840.
CITROEN BK 1.6 Leader,
'86, nwe. APK, ’4.950,-.
Kissel 42, Heerlen.
2 CV 6 Special, bwj. '86,
APK 12 mnd. ’2.250,-. Tel.
04492-3489.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
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In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen Telefoon 045 - 754200

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

Te koop BMW 728i, bwj. '83,
pr.n.o.t.k. Telef. 046-373311.
BMW 635 CSi, bwj. '85, zeer
veel extra's, in abs. nw.st.,
vr.pr. ’ 18.950,-. Inruil mog. _?
046-754895.
BMW 732i, '84, bordeaux-
met., veel extra's, APK, i.z.g.
st„’ 3.950,-. S 045-322463.
Zeer mooie BMW 728 bwj.
'79, APK 11-95, blauw,
sportvlgn. get. glas mcl. res.
onderd. zoals 4 BBS-vlgn. +
banden, radiator etc. vr.pr.
’3.250,-. 045-227201.
Te koop zeer mooie BMW
316, bwj. '86, pr. ’8.200,-.
Tel. 045-425072.

Te koop BMW 325 E 2.7 kat.,
79.000 km, ABS schuifd.,
bw. '87, ’14.500,-, mr. mog.
Tel. 045-224015.
BMW 320i, shadowline, bwj.
'87, 4-drs. verl., sportw.,
stereo, trekhaak, vr.pr.

’ 10.900,-.Tel. 045-217634.
BMW 2002, bwj. '74, voor
liefhebber, APK 6-95, vr.pr.

’ 1.950,-.Tel. 045-213394.
Te koop BMW 316 5-bak,
APK '95, bwj. '83. Telef.
04754-88090.
Te k. BMW 327i, 4-'B6, Dia-
mantzwart. Telefoon 045-
-222177.

Cabriolet
BMW 325 i Cabrio, bwj. '87,
rood, electr. ramen, leren
bekleding etc, vraagprijs

’ 25.000,-. Tel. 045-220073.
Te k. AUSTIN Healey, bwj.
'68, tax.rapp. aanw., vr.pr.

’ 12.000,-. Tel. 045-420119.
Te k. GOLF Cabriolet Sport-
line, bwj. '86, kl. donker-
groenmetallic, i.z.g.st., prijs

’ 15.500,-. _? 045-420174
Zeldz. PININFARINA Euro-
pa Spider 2000, '85, z. m.
sportauto. Tel. 045-275589.

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

Cadillac
CADILLAC Fleedwood i.
mousine 9-pers. 5.2 Itr, kl.
maroenrood met zwart vi-
nyldak, ex. omroepauto, olti-
mer verzekering, mcl. 100 li-
ter, gasinstallatie plm. 12 op
100km, koopje i.z.g.st.,
’13.000,-. 04450-1778 na
17.00 uur04455-1325.

Chrysler

__> CHRYSLER American-Cars
" Schimmert

DEALER Graot Haasdal 6I <<,^7, -J Tel. 04404-1888.

Citroen
Citroen BK 1.9 GTi-16, bwj.
'88, rood, electr. ramen,
central lock, stuurbekr., ABS.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Telef. 045-428840.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
AX 1.1 First inj. '92 3-drs.
wit; Axel 1.2 TRS '89 3-drs.
rood. AUTOSPORT,
Schelsberg 175, Heerlen.
Telef.: 045-725507.
Te koop CITROEN BK 1.6
LPG, bwj. '83, vr.pr.

’ 2.650,-. Tel.: 045-420678.

Daihatsu

|3
| P__4_.__._~~l

Garage
Ruud Tiems
Geleen, Zaanstr. 16

Tel. 046-753010
Te k. Daihatsu CHARADE,
bwj. '86, ’3.250,-, 91.000
km. Ma t/m vr. van 10.00 -■ 22.00 uurtelef. 045-317142.

CHARADE 1.3 TXi, '89,
3-drs., snel, zuinig, i.z.g.st.,
div. ac. Inf. 045-311436.
Daihatsu CHARADE TS
Special, bwj. '89, rood,
52.000 km., Lm.-velgen,
spoilerset, sportief! Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Telef.
045-428840.
Te k. Daihatsu CUORE 850,
rood, bwj. '90, 35.000 km.,
APK 9-95. 04492-5853.
Te koop Daihatsu CUORE,
bwj. '85, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.,
evt. mr. brom/snorscooter.
Tel. 045-455763.

Fiat

| DEALER |
Automob.bedrijf

Creusen BV
Parallelweg 34, Heerlen.

Tel. 045-74 2121.

Autobedrijf
Klankstad BV
Kaalheidersteenweg 185

Kerkrade. Tel. 045-413916.

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

Sinterklaas aanbod
Nieuwe auto's - nul km

Rijklaar prijzen
Merk Van nu
Cinquecento ’ 17.780,-’ 15.950,-
PandaYoung ’ 16.480,-’ 14.950,-
Uno Start ’ 22.785,-’ 19.950,-
Punto 60 S 3-drs ’ 24.685,-’ 22.950,-
Punto7sEL ’ 28.235,-’ 25.950,--;Tipo 1.4SIE ’ 28.335,-’ 25.700,--.Tipo 1.4 Liberty 3-drs ’ 28.835,-’ 26.850,-
Tipo 1.4 Liberty 5-drs ’ 29.635,-’ 27.635,--Tempral.6lE ’ 33.680,-’ 29.950,-

Beperkte voorraad
Op = Op

Fiat - Lanci dealer
Creusen Heerlen

Parallelweg 34. Tel. 045-742121

Fiat Klankstad
Inruil-auto's

Fiat Panda 1000 CLX
'90/'9l

Panda 750 L '91
Fiat Uno SX '88

Fiat Uno 1000 lE'9l
Fiat Uno 1000 S '91

Fiat Uno 45 '88
FiatTempral.6'9l
Renault 11 TXE '85

Suzuki Alto '91
OpelKadettl.3GT'Bs

VW Golf '85
Mercedes 300 D aut. '88

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

Te koop Fiat Xl/9 BERTO-
NE, mooie gave auto, rood,
APK 11-95, ’7.000,-. Telef.
04760-75400.
Fiat UNO 1.1 model 45 S Fi-
re, '87, 5-bak, bijz. mooi,

’ 3.250,-. _? 045-454087.
Te koop Fiat PANDA 34, bwj.
'86, nieuwe APK, deze auto
is in. st.v.nw., geen roest,

’ 2.750,-. Tel. 045-223090.
Fiat UNO 45, zeer fraai, 1
jaar APK, vr.pr. ’2.500,-.
Telefoon 045-711493.
Fiat UNO SX 1.5 lE, bwj. '88,
zeer mooi; Panda 45 S, s-
gang, '86. ’3.950,-. Kissel
42,Heerlen.
Fiat PANDA, bwj. '84, APK
11-95, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.850,-.Tel. 045-720289.
Fiat TEMPRA 1.6 SKi,
blauwmet., LPG, 105.000
km., 4-'9l. Jurgen Autocen-
trum. 045-452570.
Te koop Fiat UNO 45, bwj.
'84, ’1.450,-. Telefoon 045-
-324942.
Te koop Fiat UNO 555, bwj.
'86, nwe APK, getint glas,
trekh., grijsblauwmetall., s-
bak, ’3.950,-. Telef. 045-
-326663 of 046-360007.
PANDA 45, bwj. '85, blauw +
striping, weinig km., i.z.g.st.
Tel. 045-352092.
Fiat TIPO 1.4 Fire, bwj. '89,
sportw., bijz. mooi, mr. mog.

’ 8.950,-. Tel. 045-424128.
FIAT type Uno 45, white, s-
bak enz. '88, bijz. mooi
’4.500,-. _? 045-424128.
Fiat PANDA, bwj. dcc. '86,
APK dcc. '95, i.z.g.st., pr.

’ 3.950,-. 045-220328.
Fiat UNO 555, kleur donker-
blauw, 5-drs, bwj. '85, km.st.
105.000, prijs ’1.950,-.
Telef. 04450-1778 na 1700
uur 04455-1325.

Te koop Fiat REGATA 100S,
bwj. '86, APK sept. '95, pr.n.
o.t.k. Telef. 046-583313.
KOOPJE! Weg. omst. te k.
Fiat Tipo 1.4 iE, div. extra's,
bwj. '93, kl. zwart, vr.pr.

’ 18.000,-. Tel. 045-275666.
Te koop Fiat UNO 70 IE
1400cc, bwj. 1990, zwart
met striping, 40.000 km, 1e
eigenaar, i.z.g.st., ’9.950,-.
Telef. 045-322463.
PANDA 1000 lE, bwj. '92,
28.000 km, 5-bak injectie,
wit + fantasie striping, auto
verkeert in nieuwstaat, iede-
re keuring toegestaan,
’9.950,-. Inl. 043-258150.
Te koop FIAT Tipo DGT bwj.
'89, vr.pr. ’9.250,-. Telef.
045-314692.
Tipo 1.6iDGT 5-drs. '91 antr.
grijsmetal.; Uno 45 3-drs.
'86, grijsmetal. AUTO-
SPORT, Schelsberg 175,
Heerlen. Telef.: 045-725507.

Ford

| DEALER |
Lautenslager bv

Heerlen
Breukerweg 201

Tel. 045-23 20 30.

Ford Mondeo
2.0iCLX

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

zwartmet., nw. staat

SmeetS
Akersteenweg 10, Maas-

tricht. _? 043-613200.
Ford ESCORT 1.3 S, APK
10-95, pr. ’1.200,-. S 045-
-723421.
Ford FIËSTA, bwj. '84, nw.
model, af te geven eind no-
vember. _? 04406-15938.
Ford FIËSTA 1.8 diesel 3-
drs., bwj '92, i.z.g.st., pr.
’15.500,-. Inr. mog. 04404-
-1263 of 1571.
Te k. Ford SIËRRA Ghia uitv.
2.0, 5-deurs, bwj. '84, met
veel extra's, o.a. schuif-/
kanteldak, magn.velgen,
electr. spiegels, verlaagd,
boordcomp., dubbele heek-
spoiler, auto is in nw.st., pr.

■’ 5.500,-. _f 045-353446.

'Ford SIËRRA 1.6 Laser, bwj.

' '86, wit, 3-drs, central lock.

'Officieel Saab Dealer Kom-

'pier, Heerlerbaan 66, Heer-
\ len. Tel. 045-428840.
Escort 1.6 i 3-drs., schuifd.,
bl.met. 38.000 km, '88, z.
mooi; Escort Orion 1.4 CL
zeer mooi, '87, nw. band.,

’ 7.850,-. Kissel 42, Heerlen.
Te koop Ford FIËSTA, kl.
blauw, bwj. '85, i.z.g.st., pr.
’4.250,-. Tel. 045-316311.

FIËSTA 1.1 mod. '86, nw.st.,
vr.pr. ’4.850,-. Telef. 045-
-320457.
Ford SIËRRA 2.0 CL, stati-
oncar, bwj. '86, APK, i.g.st.

’ 3.800,-. Tel. 045-212088.
Ford MUSTANG Cobra Tur-
bo, uitgebouwd, sportvelgen,
bwj. '80, APK '95, evt. mr.
mog„ t.e.a.b. 045-224458.
Ford SIËRRA 1.8 turbo die-
sel, rood, 100.000 km., 6-'9l.
Jurgen Autocentrum. 045-
-452570.
Ford 10 t/m 20% korting,
weg. verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Ford ESCORT 1.8 diesel,
bwj. '85, nu of nooit!
’2.500,-. Tel. 045-251641 /
225336.
Ford ESCORT 1.4 Bravo,
1989, rood, RS-pakket,
trekh., vr.pr. ’11.000,-. Te-
lefoon 04493-5024.
Te koop Ford SIËRRA Se-
dan bwj. '87, met LPG vr.pr.
’5.750,-. Tel. 046-580118.
KOOPJE Ford Scorpio 2.0
CL, LPG, automaat,

’ 3.250,-. Te1.043-637096.
ESCORT XR3i, perfekte
staat, bwj. '86, schuif/kan-
teld., achterspoiler, stereo,
vr.pr. ’ 5.750,-. 045-725447.
Ford MUSTANG V 6Hatch-
back, bwj '79, APK '95, in st.
v.nw. Telef. 04754-88090.
FIËSTA type 1.1 L Festival
'87, bijzonder mooi,
’5.950,-. Tel. 045-424128.
FORD Escort 1.6 CLX, '91,
nw.mod., ABS, schuifd., ste-
reo etc, zeer luxe uitv., gun-
stige prijs. Tel. 045-275589.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '81,
vaste pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-271540.
Te koop Ford SCORPIO 2.0i
CL , stuurbekr., C.V., bwj.
'90, vr.pr. ’12.000,-. Telef.
04450-4132/04457-1372.
Ford ESCORT XR3i, rood,
bwj. '87, met oa. ABS, sch./
kanteldak, radio-cass., gr.
beurt, nwe. banden, uitl.,
distr.r. + wat.p. Vaste pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-458904,
na 13.00 uur.
Ford SCORPIO 2.0 CL met
LPG 1990, 123.000 km, in
perf. staat, mr. kl. auto mog.
Telef. 04990-76312.
ESCORT 1.6 CL autom.,
sch./kanteldak, 20.000 km, 6-
89, grijsmetal.; Escort 1.4i
Bravo 6-'B9, 3-drs. rood;
Scorpio 2.0 GL HB '90
blauw; Siërra 1.6 3-drs. '84;
Siërra 2.3 D '86 3-drs.;
Orion 1.6 4-drs. 6-'B5. AU-
TOSPORT, Schelsberg 175,
Heerlen. Telef.: 045-725507.
ESCORT RS Turbo, lichte
voorschade, bwj. 2-'B7, kl
rood, pr. ’4.650,-. ex. BPM
Telefoon 045-741932.

FSO
Te koop FSO, bouwjaar '88
goede auto, prijs 950,-. Tel
043-637096.

Honda I
HHONDAi
| DEALER~ J

Autobedrijf
Rotor BV

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

(Afslag Geleen McDonald's)

CROMBAG
Ef 046 -7462 60 I

Te k. HONDA CRX 1.Si, '84,
Sebring Sport uitl., electr.
sch./kanteld., rood,vr.pr.
’7.000,-. Tel. 045-419034.
Te k. Honda CIVIC sedan
1.4 GL, bwj. '88, i.pr.st. pr.n.
o.t.k. Tel. 046-331466.
Te k. Honda ACCORD Ae-
rodeck bwj. '86, sportmod.
Tev. Mazda 626 Sedan 2.0,
licht beschad. 045-252872.
Te k. Honda CIVIC 1.5 DXi
16V Miami, 3-deurs, nieuw
model '93, kl. Ferrarirood,
met sportvelgen, spoiler,
zeldzaam mooi, ’21.750,-.
Tel. 043-254462.
Te koop automaat Honda
CIVIC, APK 7-95, type '81,

’ 1.100,-. Tel. 046-513425.
Te k. HONDA Prelude, bwj
'80, APK, pr. ’1.750,-. Ka-
steelstr. 22,Brunssum.
Honda 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's, 046-521944.

Hyundai

<B> HYunoni
| DEALER

Auto Vaessen
Heerlen

Beitel 19
Tel. 045-42 4010.

Jaguar
JAGUAR XJ-6, bwj. '81, zil-
vergrijs, airco, i.z.g.st.,
’10.900,-. Tel./fax 04454-
-65898.

Jeep

OJeep,
| DEALER
American-Cars

Schimmert
Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Te k. Jeep RENEGADE,
1981, veel extra's, i.z.g.st.,
mr. mog. g 04492-1108
Jeep WRANGLER 4.0, grijs
kent., wit, 1987. Jurgen
Autocentrum. 045-452570.

Te k. SUZUKI 4x4 SJ4IO,
bwj. '83, geel kent., i.v.m.
zakenauto, t.e.a.b. Telef.. 045-251550.

Lada
'. Wij kopen alle LADA'S en

ook andere auto's. Telefoon:; 045-423973.
Lanciarw

| DEALER

' Automob.bedrijf
Creusen BV

Parallelweg 34, Heerlen.
Tel. 045-74 21 21.

.ancia Thema 2.OiE, bwj.
90, bordeauxrood, 69.000
<m., 1.m.-velgen, alarm etc.
Officieel SAAB Dealer Kom-
oier, Heerlerbaan 66, Heer-
en. Telef. 045-428840.
Lancia Delta 1.3 SE, bwj. '89,
wit lm-velgen„ getint glas.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Telef. 045-428840.
Lancia PRISMA type Monte
Carlo 1600 1.E., 1987, pr.

’ 7.000,-. 045-452423.

Land Rover
LANDROVER diesel iang

’ 7.500,-; kort ’ 6.500,-.
Haefland 36, Brunssum. Tel.
045-259604.

Mazda

ma___pa
l dealer"

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

Loven
Heerlen

Palemigerboord 401
Tel. 045-72 24 51

MAZDA 121 1.316 V
Cabriyooh Top

6 mnd oud, 9.800km,
kleur: roodmetallic

Autobedrijf SONDAGH
De Koumen 34-36

Heerlen. 045-223300.
MAZDA 323 automaat, APK
maart '95, bwj. '80, ’500,-.
Karel Doormanstr. 8, Geleen.

Mazda 626 1.8 GLX, W -.
wit, stuurbekr., elep",
ramen, 5-deurs, LPG" w«
cieel SAAB Dealer K»
Heerlerbaan 66, He(

Telef. 045-428840. ._,
MAZDA 626 GLX 12\V'
LPG, Sedan, stuurt)*
elc. ramen, 4 nwe. bnd

’ 13.000,-. 045-464582^
Te koop weg. omst. M
929 automaat, '*■

’ 1.700,-.Tel. 045-4403^
MAZDA RX7, sp^
rood, nw. mod. '87, '0].t ■’ 17.500,-. Tel. 04542^,
Te k. MAZDA 323F, ]4
'90, 54.000 km, APK w
i.z.g.st. Tel. 045-75205i>^
MAZDA 626 GLX, %.
bwj. '87, cv., «f’7.000,-. Tel. 045-23j2g>..

Mercedes^.

SMEETS
Mercedes Be"

Heerlen 045-75457»
Maastricht 043-613^Geleen 046-7575/> >

MBClBoEsp*!
bwj. 09-9. 15.721^,

Almadine roodmetal, z""

compl. mw. staat5l £Smeel,
Wijngaardsweg 55 Hee

045-75457J5 ;̂
MERCEDES 230 E !!

extra's, bwj. 3-'B7, .

’ 23.500,-. Tel. 04499^i. . ■ j
MERCEDES 190 D ...
107.000 km! Div. e\

’ 21.500,. 04759-2323^
MERCEDES 190 E, W,
verlaagd, veel extras.
vr.pr. ’ 9.000,-. 045j15j^
Te k. MERCEDES 23,
bwj. '86, vele w

’ 14.950,-.046-526867^
MERCEDES 240 TD, *'^'84, autom. mr.

’ 9.000,-. Tel. 0440T^jy
MERCEDES 280 SE, ,
'85, in absol. nw.st., «y
tra's, verlaagd, spor>v -j
vr.pr. ’16.900,-. Inr.
Telef.: 046-754895. _^

I" I
..

I ■

__i ÈÊÊ

Im*t*A»»»JttKLmmmmm^mmjm.M,,t»ttttm ÏWK—**** ■

! ' V__slf-i___T£NSDIJK j |i

MEER DAN 250 AUTO'S IN ALLE .
| PRIJSKLASSEN!!
H Alfa Romeo 33 16V 1.7 '90 ’] 7 110,-\\I Alfa Romeo 33 rood '91 .7 .00.■ Alfa Romeo 164V 6'88,89 v.a. / l'cno,-^_ Audi 100 2.3nw. model '91 v.a. J^'^o.-IbI Audi 80recaro int '90 (~o énO.""^I 8MW320i24V m.'92 'Aa'loO.-jl

BMW 520i24V m. '92 ’ ?00.-|ï
■ Citroen KM ambiance '89,91 v.a. ’]? ,00,-|_I Fiat Tempra 2.0 i.e '91 _]n .00.■ Fiat Tipo 1.4 en 1.6 '88,91 v.a. / iq750,-|'__

Ford Scorpio 2.0automatic GL '90 _~'soo.'ljI Ford Escort cabrio m.'B6 f !Jf'ooO.-"I Ford Sierra combi '89 * q7&-'é'i
Honda Aerodeck m.'B7 f * cgO:§ s

I Mazda 626 GLX 16Vnw. model '92 ti0750,-fKI Mazda626 GLX stationcar '91 ..IsoO.'■ Mercedes230 E m.'9l f %lno,-é*_ Mercedes 190 '84-'B7 v.a. ’ .c'tsO.-IÏI Mitsubishi Lancer GLXi '89 f V? T6o,' 'I Mitsubishi L2OO 4x4pol. opbouw '92 *-i47so''_K-Nissan Vance camper m.'9o £ ~i ooo.'_K■ Nissan 300 2x m.'Bs _ifi7so.-|'■ Opel Astra combi D '92 _■ %00.-_,.■ OpelKadett '84,90 v.a. ’ ] 750,-lv_
Opel Kadett stationcar '90 ',lTisO,-VI Opel Veetra HBdiesel '91 f Qbtft:''■ Opel Omega diamond combi m.'92 ■VTnSOO.'^_ Peugeot 205 GTi '86 "' 500.-|»■ Saab9oooi2.3 16V '90 '( u7S°:*I Suzuki Samurai cabr. geel kent '86 'taSSO-'ék-'— Suzuki SuperCarry minibus '92 i.«7so,'R>

B Toyota Corolla liftback 16V '90 , .o'sOO'l'I Toyota Camry turbo diesel '87
/04750.____ Volkswagen Passat automaat m.'92 ■£ 07 000.'.f ".Volkswagen Passat variant '91 looSOO'f-I Volkswagen Passat 16VGT2.0 m'9o ', i'-JOO,-'''I Volkswagen Golf '84,90 v.a. ’ ~ 760.-A"j" Volvo 480 ES '87 V _'750.'ï''

■ Volvo 240 '85 i ,?'fiOO.'F■■ Volvo 940 combi '91 Jól'
Intormeer naar onze unieke en veelzijdige

financieringsmogelijkheden I■ j._-_.---) f
m -*~_ m**^^BRUNSSUM |■ amstenrade\ " *i*jj.-^__.

I C \#CE« LIMBURGS |^
\m ■ l>ê%J7 GROOTSTE *I M %_> IN GEBRUIKTE■ \\fmmmm* AUTO'S "Lïïi'ïhïïïv
Te koop MAZDA 323 GT HB,

] 5-gang, Lm.-velgen, bwj. '83,
I APK 11-95, prijs ’2.250,-.
Tel. 045-216900.
MAZDA 626 2.0, 5-drs., ty-
pe '84, APK 8-95, i.z.g.st.,
’2.150,-. 045-723232.
MAZDA 323 automatic, bwj.
'86, nieuw model, i.z.g.st.,
’6.500,-, evt. inruil mog. Tel.
045-255092.
Mazda 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.

MERCEDES 280 SU É
winterkap, bwj. '84, "’cabrio mog.;
190E,bwj.'86043^2126j^
MERCEDES Benz 19 /
2.6, m. '88, zeer luxe"»
pr. ’21.000,-. 045-_3l3lj^
Te koop MERCEDES J9^'
wit, bwj. '83, vjlg6
schuifdak, alu. * M
stuurbekr., uniek voor
’9.750,-. Tel. 045-3^
of 046-360007. ___^^

Voor Piccolo's
zie verder pagifal
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ONZEKERONZEKER
En de fanatieke Serviërs die in
deKrajina woonden, begonnen
een proces dat moest leiden tot
afscheiding van Kroatië en

samengaan met het Servische
moederland.
Op straat tonen de inwoners
van Zagreb zich vooral erg
onzeker. Ze voelen zich
gefrustreerd omdat er sinds
het eind van de oorlog tegen
Servië niets is bereikt. Voor
een groot deel van de
bevolking is het leven erg
armoedig geworden en zijn de
oorlogsverliezen nog lang niet
verwerkt. Ze hebben grote
vrees voor de consequenties
van een tweede oorlog, maar
vrijwel iedereen denkt dateen
gewapende strijd om de
Krajina uiteindelijk '
onvermijdelijk is.

Een vrouw van rond devijftig,
diezoals de meeste mensen
op straat anoniem wil blijven:
„Het Westen zal ons niet
helpen. Weten ze in het
buitenland Kroatië nog wel op
dekaart te vinden? Hoe denken
ze eigenlijk over onze grenzen?
Denken ze dat deKrajina niet
bij ons hoort?" Voor haar is
het duidelijk: de diplomatie van
de internationale
gemeenschap faalt en Kroatië
moet uiteindelijk zelf weer de
wapens opnemen.
In een opiniepeiling van het
Kroatische weekblad Globus
werd de bevolking recent de
volgende vraag voorgelegd:
wanneer denkt u datKrajina
wordt heroverd? Vierentwintig
procent dacht volgend jaar, 21
procent zag de herovering in
de komende vijfjaar plaats
vinden en 20 procent
antwoordde: nooit.

„Kroatië is een treurig land
geworden. Een land dat de
mensenrechten schendt, een
land met een oorlogstrauma,
een land dat deels bezet is.
En Kroatië wordt geleid door
een president die geobsedeerd
is door het idee dat alleen hij
kan beslissen over oorlog en
vrede."

Svonimir Separovic klinkt
verbitterd. Ooit was hij een
zeer populaire Kroatische
ministervan Buitenlandse
Zaken. Maar toen hij na de
Servisch-Kroatische
wapenstilstand van mening
verschilde met president
Tudjman over dekoers die
Kroatië moest varen, werd hij
hardhandig uit zijn functie
gezet. Dat was tweeëneenhalf
jaar geleden, en sindsdien
heeft hij zijn land steeds verder
zien afglijden.
Separovic: „De gevechten om
Bihac, en de betrokkenheid van
Serviërs in de Krajina daarbij,
laten zien datKroatië niet
langer mag afwachten.
Onderhandelen met de
Serviërs in de Krajina leidt tot
een slecht akkoord." De
ex-bewindsman meent dat de
Kroatische president verblind
is door het idee dathij door
onderhandelen een militaire
confrontatie kan vermijden.

Separovic staat niet alleen met
die gedachte. Andere
waarnemers uiten ook hun
ongeloof over dewijze waarop
de Kroatische president
Tudjman de kwestie-Krajina

aanpakt. Een van de felste
critici van Tudjman is Ivan
Cicak, die in 1970 al als j
studentenleider het
communistische regime van
Tito aanviel, en nu president
is van de HHO, een Kroatische
mensenrechtenorganisatie.
Ivan Cicak wil zo snel mogelijk
een militaire interventie tegen
de Serviërs in de Krajina.
„Tudjman loopt aan de leiband
van het westen, dat geen
escalatie van de strijd wil. Hij
durft geen aanval aan, want
hij is bang dat datzijn macht
aantast."

binnen/buitenland

Zagreb
vreest
de 'onvermijdelijke oorlog'

DOOR MAURICE WILBRINK

ZAGREB - Als president
1 udjman zijn Kroatië binnenkort|n een tweede oorlog tegen de
Serviërs zou storten, danzijnac Voorbereidingen daartoe
jarigeweek begonnen.

Kroaten namen deat9elopen tien dagen allerleiontwikkelingen waar, die tot deconclusie kunnen leiden dat destrijd om de Krajina - het gebied
aat de Serviërs in Kroatiëoezetten - op uitbarsten staat.

et kan immers geen toeval zijn,
*e9gen inwoners van Zagreb,
Qat leden van Kroatischeelite-eenheden ineens werdenopgeroepen. En datvrijwel

de verloven voorTunctionarissen bij de
jfi'nisteriesvan Defensie en
°'nnenlandse Zaken werden
ngetrokken. Dat er een nieuw
lUcntalarm werd getest.

Trouwens, wat betekent het datl_.Kario.ac, slechts twee
£'iometer van de Servische

het Rode Kruis enBurgerbescherming opdracht
"egenevacuatieplannentemaken?

Zeker is dat de Kroatische
autoriteiten vorige week9ealarmeerd raakten toen bleekvat Servische eenhedenonstuitbaar oprukten naar de'nos^nvenclave Bihac. Bezorgdvoigde Zagreb hoe de Bosnischemoslims, waarmee het sinds

De oorlog in voormalig
Joegoslavië dreigt te
escaleren rond de
Bosnische enclave
Bihac. Alle partijen
hebben politieke en
militaire argumenten
om zich in de strijd te
mengen en riskeren
een totale oorlog.
In de Kroatische
hoofdstad Zagreb
vreest men dat een
nieuw bloedbad, drie
jaar na de oorlog
tegen Servië, haast
onvermijdelijk is.
Kroatië wil zich niet
neerleggen bij de
Servische bezetting
van de Krajina-regio,
zeker niet als ook
Bihac nog eens door
de Serviërs wordt
veroverd. Of
beheersen de partijen
zich in het zicht van
de totale catastrofe?

enigetijd een alliantie vormt,
met groot gemak werden
teruggeslagen. En de spanning
nam vervolgens snel toe, toen
duidelijk werd dat er vanuit de
Krajina (Kroatisch grondgebied!)
Servische aanvallen werden
gelanceerd op de verdedigers
van Bihac.

Daarmee ging de strijd in het
voormalige Joegoslavië weer
een nieuwe fase in, die kan
leiden tot een nog veel
grootschaliger en bloediger
oorlog dan tot dusver. Want
iedereen is het er over eens dat
als de Krajina inzet wordt van
gevechten tussen Serviërs en
Kroaten, het eind van de oorlog
volledig uit zicht verdwijnt.

In Kroatië hebben de
voorstanders van de harde lijn,
zij die vinden dat nu militaire
actie is geboden om deKrajina
terug te veroveren, dezer dagen
het hoogste woord, in het
parlement en daarbuiten. De
meest extremistische en
nationalistische groepen draaien
zich warm voor de slag die de
vernedering van drie jaar
geleden ongedaan moet maken.
Toen werd Kroatië bijna onder
de voet gelopen door het
Servische leger en moest een
derde van haar land afstaan.

" Duizenden Bosnische
vluchtelingen, voornamelijk
moslims, zijn
weggetrokken uit Bihac
om hetoorlogsgeweld
te ontlopen.

Foto: REUTER

KLEM
Kroatië lijkt onder president
Tudjman helemaal klem gezet.
„Meer dan in een
rechtvaardige vrede, is
Tudjman geïnteresseerd in zijn
eigen macht," zegt Nadejda
Cacinovic, hoogleraarfilosofie
aan de universiteit van Zagreb.
De president, onder wie eerst
de oorlog werdverloren, heeft
zich vervolgens extreem
verrijkt en heeft - dankzij een
uitgekiende tactiek van verdeel
en heers -. de macht stevig in
handen.

Cacinovic: „We zijn geen
democratie. Er is geen vrije,
onafhankelijke pers meer.
Tudjman schakelt al zijn critici
uit. Af en toe doet hij een
concessie aan ultra-rechts, dan
weer beweegt hij weer wat
naar de gematigde hoek. Hij
gebruikt antisemitische
sentimenten, maar maakt
vervolgens verzoenende

gebaren naar de joodse
gemeenschap."

In de autoritaire staat die
Tudjman heeft geschapen,
worden volgens beproefd
model verschillende
bevolkingsgroepen tegen
elkaar uitgespeeld. Eerst
moesten de Serviërs het
ontgelden en later werden ook
de moslims doelwit van
haatcampagnes. De moslims
werden eerder dit jaar in een
reportage op de staatstelevisie
afgeschilderd als moordende
fundamentalisten. De Serviërs
is de afgelopen jaren
consequent een stigma
opgeplakt dat zij de schuldigen
zijn van alle oorlogsellende.
„De Kroatische overheid heeft
een beleid gevoerd dat
tweederangs burgers van ons
heeft gemaakt," zegt Milorad
Pupovac, een vooraanstaand
lid van de Servische
gemeenschap in Kroatië. „Nog
steeds zijn er hier Serviërs die
onder die druk hun naam en
religie veranderen in de hoop
een wat normaler leven te
kunnen leiden."

Zonder nu direct over te gaan
tot de meedogenloze strategie
van etnische zuivering, werken
Tudjman en zijn kliek
consequent aan een staat die
steeds minder heeft van een
multi-etnische samenleving.
De Servische cultuur wordt in
het onderwijs stelselmatig
genegeerd, de Serviërs mogen
geen eigen scholen oprichten.
Een groot conflict is

momenteel gaande over wat
vrij vertaald het 'omdopen'
wordt genoemd: Servische
kinderen, van
christelijk-orthodoxe huize,
worden nu verplicht op school
catechismuslessen te volgen
van katholieke priesters. Dit is
ingevoerd onder drukvan
ultrarechts in Kroatië, dat van
mening is dat alleen het
katholicisme een plaats
verdient in het land.

BELOOND
Oud-minister Separovicwijst
erop dat de militante Serviërs
in de Krajina door het
anti-Servische beleid van
Tudjman alleen maar gevoed
worden in hun idee datze zich
los moeten maken van de
Kroatische staat. „We geven
hen een heel slecht
voorbeeld." Separovic wil dat
Kroatië snel een andere weg
inslaat. „Zoals het nu gaat, is
het belachelijk. We zitten te
onderhandelen met Kroatische
Serviërs, terwijl zij vanaf ons
grondgebied aanvallen op
Bihac lanceren." Door niet
harder in te grijpen worden
deKroatische Serviërs in de
Krajina in feite beloond, zegt
Separovic.

De crisisrond Bihac, vinden
veel critici van Tudjman, is een
goede aanleiding voor Kroatië
om grotere druk uit te oefenen
op de Krajina-Serviërs. De
Bihac-enclave is Bosnisch
grondgebied dat in handen
was van de Bosnische
moslims. Met de moslims
heeft Kroatië sinds enige tijd
een alliantie, die nu juist
inhoud kan krijgen. Hetverlies
van de Bihac-regio zou vanuit
strategisch oogpunt ook zeer
ongunstig zijn voor Kroatië.
Want de Serviërs in Kroatië,
Bosnië en Servië zouden met
de verovering van Bihac een
aaneengesloten gebied
verkrijgen.

NAVO
In Zagreb wordt nu met
argusogen gekeken naar de
reacties van Tudjman. In het
parlement begonnen
donderdag debatten over de
veiligheidssituatie. „Tudjman
rekent op de Navo," zegt een
Kroatische waarnemer. Maar
de Navo-luchtacties van
dinsdag en woensdag tegen
Servische installaties hebben
het Servische offensief niet
vertraagd.
Milorad Pupovac, voorman van
de Servische gemeenschap in
Zagreb, probeert de
boodschap van de
Navo-beschietingen te
vertalen: „Voor het eerst in
de oorlog is duidelijk gemaakt
aan de Serviërs dat er iemand
echt sterker is dan zij, namelijk
het westen. Het signaal luidt
dat de Serviërs van Bihac af
moeten blijven. Als de Serviërs
toch doorgaan, dan zullen ze
er de schuld van krijgen dat
ze een nieuwefase in de
oorlog hebben veroorzaakt.
Want natuurlijk zal ook
Tudjman in de verleiding
komen om de Serviërs in de
Krajina aan te vallen, als de
Navo even verderop de
Serviërs rond Bihac aan het
beschieten is."

Als Tudjman die verleiding
nietkan weerstaan, dan is de
strijd totaal geworden. Servië
gaat de volksgenoten in de
Krajina helpen. De Bosnische
Serviërs gaan, in reactie op
de Navo-bombardementen,
VN-eenheden in Bosnië
gijzelen en aanvallen. De
Bosnische moslims zullen elke
gelegenheid aangrijpen ergens
terrein te herwinnen. En de
blauwhelmen zullen zich
moeten verdedigen.
Wie houdt nog tegen wat
niemand wenst?
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Kerst-
arrangementen %"

Gron.-*FONTANA NIEUWESCHANS*, voor een energiek
4 dgsKerstarr. / 549,-VP mcl. thermaal bad en originele
arresleetocht. Boek voor 1 dcc. en u krijgt gratis entree
voor het nieuwe Groninger museum. Tel: 05972-7777.

KERST IN SALLAND-OVERIJSSEL
In één van de comfortabele bungalows van het
vernieuwdeRekreatiepark 'DELUTTENBERG'

Interesse? 05724-1405. Luttenberg (Gem. Raalte).

BADHOTEL RENESSE
Informeer en Reserveer nu naar onze

KERST- EN NIEUWJAARSARRANGEMENTEN.
Geheel verzorgd in ons sfeervol familiehotel 01116-2500

ROND DE KERST NAAR ZEELAND!
Een (vrijst.) bungalow of (hotel-)appartement op Schou-
wen-Duiveland? Informeer naar de spec. arrangemen-
ten. Bel 01113-1940 AQUADELTA RECREATIE, Bruinisse

HOTEL RICHE TE VALKENBURG
éénvan de bekende Rooding hotels aan de rand

van het centrum. Biedt u nu de speciale "gouden"
winter en kerstrarrangementen. Vraag vrijblijvend

inlichtingenof brochure. 04406-12965.
HOTEL HARTLIEF in Buinen, gezellig familiehotel,

uitstekende keuken, bosrijk fiets en wandelgebiedbiedt
aan spec. 5 daagsKerstarr. v.a. ’ 300,- p.p. 05998-12205.

KERST EN OUD & NIEUW IN ZEELAND
Aan strand en zee.

Te huur luxe bungalows met o.a. openhaard, privé
saunaen/of bruisbad en Filmnet.Tevens te huur chalets,
stacaravans en 'subtropische' kampeerplaatsen. Gratis

toegang subtropisch zwemparadijs en uitgebreid
aktiviteiten- en culinair programma, met o.a. bijzondere

kerstdiners en een grandioosoud en nieuwbal.
ROOMPOT RECREATIE, 01107-4200.

Kerst en Oud & Nieuw Aktie
met ’ 50,- extra korting

Luxe 4/6 pers. chalets op een schitterend gelegen va-
kantiepark in Noord-Limburg. O.a. overdekt zwembad,
sauna, tennisbanen, midgetgolf, discotheek, uitgebreid
recr.programma, kerstdiners, Oudjaarsfestijn, etc. etc.

Kerstvakantie vanaf / 375,- all in.
Oud & Nieuw vanaf / 275,-all in.
Recreatiepark Leukermeer 04783-2444.

ANTWERP

HILTON
Presenteert U zijn eindjaarsprogramma

'Kerst met Marco Bakker'
Gala-avond in deBelle Epoque Balzaal op 24 december

'Feestelijke kerst- en Nieuwjaars menu's'
in het Gastronomisch Restaurant met

live-entertainment op 24,25 en 26 december.
'Verwelkom 1995 in stijl en glitter'

Gala-avond in de Belle Epoque Balzaal met muzikale
omlijsting door het orkest Lou Roman met als

gastvedetten Nadia, Glow en Rod Sinclair.
Een dansavond die swingt tot in de vroege uurtjes.

Voor informatie en reserveringen: Patrick Verschelden
Tel: (32-3)2048280 Fax: (32-3)2048698

Groenplaats - 2000 Antwerpen - België.
OOIT EENS KERSTMIS IN DRENTHE GEVIERD?

Een gezellige, sfeervolle, culinaireKERST in het
prachtige Drentse landschap.

Een 3-daagsKerstarr. in ons hotel a/d Hondsrugroute.
Aankomst: *24 dcc. vóór 21.00 uur met een 3-gangen

diner. "25 dcc. een feestelijk Kerstontbijt, 's Avonds een
Kerstbuffet/dansant, met muziek van het duo "Fifty

Fifty". *26 dcc: Een Champagnebrunch tussen 11.00 uur
en 14.00 uur. Prijs ’ 215,- p.p. Verlenging mogelijk.

PARKHOTEL, Bosweg 2, 9462 TA, Gasselt: 05999-64435.
DRENTHE-MIDWEEK KERSTARRANGEMENT

Wilt u tussen kerstmis en oudjaareven in deDrentse
natuur van uwrust genieten?

Ons 4-daags arrangement biedt u alle mogelijkheden
om onze prachtige omgeving te verkennen. Aankomst:
27 december. Vertrek: 30 december. 3 nachten logies,
3x ontbijt en 3x een 3 gangen diner. Prijs ’ 230,- p.p.

PARKHOTEL, Bosweg 2, 9462 TA, Gasselte: 05999-64435

GEZELLIGE KERSTDAGEN...
't Wolfsven- Mierlo

Voordelig genieten in gastvrij Brabant.
Comfortabele bungalows, vrijstaand, 4 of 6 personen.

Compleet ingericht, TV, centrale verwarming.
Heide, bos en ven op en om 't park in winterse sfeer.

Restaurant, ook afhaalservice, en winkel.
Zwembad met whirlpool en peuterbad, zonnehemel.

Tennisbanen. Fietsen te huur. Recreatieteam.
BOEK NU VOOR EEN FIJNE KERSTWEEK.

KERSTWEEKEND, NIEUWJAARSWEEKEND of WEEK:
30 tot 50% KORTING!

Informatie en reservering dagelijks,
ook in het weekend, van 9 tot 20 uur.

't WOLFSVEN-MIERLO. TEL 04927-61661
Wijk aan Zee, Appartemen-
ten. 2-5 pers. 300 m. v. zee.
Tel. 02517-5956fax 5843.

KERST AAN ZEE!
Hotel de Branding, wij heb-
ben weer gezellige 3 dgs
Kerst- en Oud & nieuwarr.

v.a. / 280,- p.p. Bel voor
info. Noordwijk (Z-H) Fam.
Scholten, Tel: 01719-12425

KERSTAANBIEDING
5 nachten logies/ontbijt 2
pers. / 375,-, in nieuw fami-
lie pension. 0032-80420123.
JUBILEUM AANBIEDING

3 dgs arrangement. / 129,-
HOTEL ASTERIA Venray.
Folder: 04780-11466. Ook
Kerstarrangementen.

HOGEBOOM Vakantieparken. Kerst en jaarwisseling
nog mogelijkheden Info : 02977-45797, lid ANVR/SGR.

Pare Emslandermeer:
NIEUW: Villa'saan het water en in de bossen van

Westerwolde (Zuid-Oost Groningen).
Week ’ 395,-, Midweek ’ 275,-. Weekend ’ 295,-.

Golflessen (5 u.) p.p. / 50. Bij verblijf gratis2 dagmenu's.
Pare Emslandermeer, Vlagtwedde.
Tel: 05993-13444, Fax: 05993-13455.

Ameland en Terschellingreserv. bungalows en luxe sta-
caravans 1995va. ’ 295,-pw. Tel:05180-1206 n.o. zondag
Ameland, ruim, sfeervol in-
ger. 4-6 pers. app. en

:bung's voor week(end) en
midwk’ 375,-. 05191-43224.

Buinen: Boerd. Familie-
pension 'TRIENTE' huisel.
sfeer 10/hp/vp, bosr. fiets-
geb., 9 kmrs. v.v. do/wc,
groepen tot 20p. Kerstarr.
5 dgn./ 300,-: 05998-12491.

"HOOR DE STILTE"
Op bungalowparkLanka

Ruinen-rust-Ruimte
Info/folder: 05281-1321.

Verwen u zelf eens... in het
romantisch gelegen en sfeervolle

Hotel /Appartementen
De Pelikaan.

Gezellige hotelkamers en mooie
appartementen

HOTEL/APPARTEMENTEN
De Pelikaan

1 '*f^w^H

VERWENMIDWEEK VOOR / 175,-P.P.
in een 5 sterren bungalow metgratis gebruik subtrop.

zwembad, 1 x sauna, 2 x zonnebank, 2 x diner, bij
aankomst en vertrek koffie met gebak, fles wijn in de

bungalow. Geen bijkomende kosten. Kinderen t/m 3 jaar
gratis. Geldig tot 23/12/94. Vraag info:

HUNZEDAL, pb 77, 9530 AB Borger of tel. 05998-34698.
PS. Van 23/12-30/12 en 2/1-6/1 nog enkele bung's vrij.

HOGEBOOM Vakantieparken. Kerst en jaarwisseling
nog mogelijkheden Info : 02977-45797, lid ANVR/SGR.

Denekamp, Bungalowpark "BAVELDS DENNEN"
T.h. 6-pers. luxe bungalows vrij gelegen op 900m2.

Div. faciliteiten. Info: 05413-52625.
Hotel-Restaurant „ 'T WAPEN VAN OOTMARSUM"

Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.
Tel: 05419-91500. Spec. Kerst/Oud & Nieuw Arr. Folder

OMMEN, 2-15p. bosbung's, Hoe bereikt vin één keer
Korting midw./week (end). 4 2 miljoen lezers?
v.a. / 168,-: 05291-52926. 'Be| 072 -196596

WINTERSWIJK vrijst. luxe recr. bung. in bos, speelt.,
recr.meer, cv, ktv, 3 slpk. ’ 295,- p.'w.:074-664360

ERMELO/HARDERWIJK, stacaravans volledig inger. na-
bij bos/strand. RESERVEER VOOR 1995: 02520-17129.

REST.HOTEL STAD MUNSTER **** Winterswijk
U wilt er tussenuit en genieten! Culinair weekendarr.

(2 dgn.)f 160,-. Bel voor meer inf0:05430-12121.
EEN LEUKE SINTERKLAASATTENTIE. In uw luxe app.

met bubbelbad., open haard, vloerverw., etc. Spec. prijs!
Gratis overdekt zwemb. Veluwe-Vaassen 05788-71343

" " EVEN DR UIT! ""4dgsarr. HPv.a. ’ 175,-p.p. tot 24/3/95excl.de feestdgn.
mcl. GRATIS tennis en minigolf. T.h. fietsen, sauna, en

zonnebank. Hotel Bosoord, Loenen Veluwe: 05765-1264.
T.h. Otterlo, 6p. bung. met RDP Vakantie& Recreatie
CV (Mid)week (end). Kerst is Nederlands grootste
nog vrij Tel. 08380-18707 dagbladcombinatie.

Julianadorp aan zee, Villapark Ooghduyne t.h. 6 pers.
luxe villa's, spec. kerstarr. ’ 670,-. Tel. 02246-1596.

Egmond a.Zee app. 5 pers., MEDEMBLIK bij ijsselmeer
p.week/-end vrij Kerst en pens rjpperdoes L/O /351/2 maraton. 03242-4121. p.p. Ook app. 02274-5082.

(Noordzeepark) Ouddorp aan Zee
tehuur luxe5 bungalows plm.soomtr. vanzee.
Speciale arrangementen in de maanden april/mei en oktober.
Voor reservering plus info, tel. 01878-3099/3211.

Badhotel Saint Pierre
WIL GRAAG MET U KENNISMAKEN.

Van 1 t/m 18 december houdt zij open dagen.
Feest in ditZeeuwsch-Vlaams * * * * hotel.

U komt toch ook !! Dit is uw cadeau:
-WELKOMSTVERRASSING.- 2 x overnachting, 2 x Champagneontbijt.- 2 x diner 4-gangen met wijnarrangement.- gratis gebruikzwembad, sauna, fitness.- schitterende omgeving.

Prijs normaal / 335,- p.p.
Speciaal voor u ’ 250,- p.p.

Bel voor info. of reservering: 01171-2020.
FREETIME HOMES heeft
comf. app./vak.huizen/sta-
cararavans. 4-6 p. Kerst/
Jaarwiss. ook reserv. '95.
Tel. 01185-2735Fax 1870.

KLEINE GROENE
CAMPINGS 070-3202598.

DOMBURG
najaarsarrangementen in
comf. 4 p. appartementen
bv. KERSTARRANGEMENT

4 dgn mcl.l x
ontbijtbuffet, zwemparadijs

en Delta Expo.
Prijs v.a. ’ 120,-p.p.

Apparthotel Bommeljé.
Tel. 01188-1684. Herenstr.

24,4357 AL Domburg.

_ Uw luxe 3-, 4- ol5- sterren bungalow op hel "schoenste plekske" -van Zuid-Limburg met"5STERREN"- VOORZIENINGEN,
waaronder subtropisch zwembad etc.

* ■
.P_E-BR _>CH-URE_l.9_??_'.S U-'T-!._ *

! Vakantiecentrum SchinopGeul <
" Bel 04459-1400 voor alle info en gratis brochure. "

""VALKENBURG: 3-dgs KUUR ARRANGEMENT ***
v.a./ 139,-p.p. L.O. + 31/2uurThermae2ooo + casino
+ eigenparking. Hotel Hermens folderTel. 04406-13020

LANDGRAAF, "de Bousberg" vrijst. bung's, camping.'
Rust + Ruimte + Recreatie. Kl. folder. 045-31.12.13.

GEZONDHEIDSARR. IN HOTELROOLAND ARCEN
2 overn., 2x ontbijt, 2 driegangen-dinêrs en 2 uren re-
laxen in deweldaad van 35° mineraalwaterv.h. kuuroord
Thermaalbad Arcen ’ 192,50p.p. OokBeauty en Culinair
arr. Kmrs. met douche/wc/tv en telef. Bosrijke omg. met
wandel- en fietsroutes. Gratis kl.folder. Tel. 04703-2121

Gulpen,EXCLUSIEVE LANDHUIZEN in parkachtige tuin.

' 10-30p. en bung's 2-8 p. Ook w'kend/midwk 04450-1180.

55-plussers arrangement
Tot en met23 december 1994 geeft

BUNGALOWPARK
RESORT ARCEN

(Noord-Limburg)
1 55-plussers de mogelijkheid extra voordelig een weekje

-of langer- vakantie te vieren in een van de gloednieuwe
vakantievilla'svan fase 1 van Resort Arcen - in - aanleg.

HUURPRIJZEN
525-561-581 PER WEEK

All-in:
dus inclusief laken- en handdoeksetvoor 2 personen,
wasmachine, energieverbruik en schoonmaakkosten.

Zelfs inclusief 2 toegangskaarten voor het vlakbij
' gelegen prachtige en heilzame ThermaalbadArcen.

Voor INFO en RESERVERING:

RESORT ARCEN
Dorperheideweg 12, 5944 NK Arcen.

Tel. 04703-1957 - FAX 04703-2606.

BELGISCHE ARDENNEN
Te huur luxe vakantiewoningenvoor weekend, midweek
of week. ARD-INVEST Tel.oo-3284478025 (ook weekend).

mk TTTiTPTT^l ___)
'CAMPING CONTACT FRANCE 1995'

Nieuwe kleurengids met 89 campings.
Stacar. bung.tenten en campingpl. Tel. 02507-14746.

De ZOMERGIDS '95 is uit! Huizen, villa'sen
appartementen in heel Frankrijk. Tevens speciale

bung.parkengids. Bel BASIC TRAVEL 050-265100. SGR.
Stuntprijzen PARIJS, 3 dgn:
9, 16 en 28/12 ’ 149,- 4 dgn _^fcA^éiaèiÉèüia_r
27/12 ’ 239,- inkl. bus, L/O, zillertal + Gerlos Bus-auto-
hotel, d/t, div. excursies. Inl reizen Gratis gids 02244-
ADW 08340-63162(SGR) 2 162 PRO ZELL REIZEN.

' SNEEUWZEKERen gezellig WINTERSPORTEN, 3/3 t/m
12/3 '95’ 590 HP+ bus. Dynamic Holland: 05170-95222.

De meest komplete en goedkope wintersportvakanties
all in v.a. ’ 815,-10 dgs busreis H.P. 7 dgn skipas, 6 dgn
skiles, 7 dgn skiuitr. en avondprogramma. Dolomieten
skisafari v.a. ’ 995,-, 10 dgs busreis H.P. 7 dgn skipas 6
dgn skibegl., 7 dgn skiuitr. en avondprogramma. Lan-
glaufsafari v.a. ’650,-10 dgs busreis H.P. 3 1/2 dgn 11.
les, 7 dgn 1.1. uitr., 3 1.1. excursies en avondprogramma.
Korting eigen auto ’ 125,-. Groepskorting v.a. 10 pers.
Bel voor Gratis gids JoyTours: 070-3633938. SGR/ANVR

HOTEL HESBORNER KUCKUCK
NEDERLANDSHOTEL IN HET MOOIE SAUERLAND

18 km van Winterberg. Het best geoutilleerde hotel ter
plekke. Comf. inger., ANWB AA-erk. hotel beschikt over:
53 k., lift, gr. verw. zwembad, sauna, sol., kegelb., bilj.
Uniek gel. a.d. voet v.d. Bollerberg (758), midden i. d.
bergen van HOCH-SAUERLAND. Wij nodigen u uit een
plezierige ontsp. kerstvakantie bij ons door te brengen.
Vanaf DM 749 HP (2x 5-gangenkerstmenu + program-
ma), ontb. sal.buffet. Hoge kind-korting. Oelfestr. 22,
D59969 Hallenberg/Hesborn. Te1:0049-2984.475. NL.ge-

spr. Fax 573. Vraag ons speciaalkerstarrangement.

Droomvakantie in 't bergstadje nét over de grens
Hei ge/ellige familiehotel m Bad Bentham bij Olden/aalmei/ijn heuvelachtige, bos-
rijke omgeving Kamers mei ligbad, loilel. KTV. mini-bar en telefoon. Zwembad
(30*). sauna, solarium, bowling, baren Kondiiorei.
Luxe 4-daags arrangement(3 n.) DM 225.- p.p.
Incl.elkedag gevarieerd onibijibulTei en culinairdiner.Tevens aantrekkelijke week-
end- en anderemeerdaags-arrangemcnlen. Vraag ook naarons aantrekkelijke kerst-
en oudejaarsarr. Hotel Grossfeld. SchloÖstraße 6. 4544.1 Bad Bentham. Duitsland.
Bel05_-..53246 <NI.) of 0049 5922 828 (D) voor prospectus. Fax 0049 5922 4349.

ER EVEN LEKKER TUSSENUIT

" in het gezelligehotel van Bad Bentheim, dichtbij Olden-
> zaal. Wij bieden u kamers met luxueuze badkamer/lig-

bad, toilet, KTV, tel. en minibar.
3-dg ARRANGEMENT(2 n) DMI7S pp. HP

HOTEL MOZART, Stadtmitte, 48443 Bad Bentheim.
Bel 05423-88177 (NL) of 00-49.5922.3128 voor brochure.

HOT-_^_ry^_?__-S^
Dat andere hotel in Bad Bentheim ! Sfeervol en gastvrij!
Fantastische droomkameis, uitstekendekeuken en een privé zwembad, saunaw. pool etc. etc

Luxe - Midweek - Vakantie i Happy - Weekend
5 dagen, DM 284.- p.p. ' 3 dagen, DM 184.-p.p.

Incl. ontbijtbuffet en 4 gangen keuze menu's
Hotel Am Btrgh.ng. Poetbua 1412. D-48445 Bad Bentheim
Gr.tl. brochure? Bel 00-49-5922-2047 r_» 00-49-5922-4867 g

Hoe bereikt u in één keer
4,2 miljoen lezers?

Bel 072-196596

Winterberg - SAUERLAND
t.h. luxe caravan nabijKah-
ler Asten v.a. 1 jan. '95 nog
vrij. Te1.0542- 41215.

[ WINTERSPORT ]
FRANKRIJK. In dorpje 7 km
van LA PLAGNE te huur in
chalet 10 pers. en 2 pers.
app. Ruim 110 liften,
sneeuwzeker. Inlichtingen:
tel. 035-562151.

WINTERVAKANTIE
Luxe appartementen +
skipas v.a. ’ 295,- p.p.
Bel voor gratis folder:

01650-55855TELETR AVEL
Lid SGR/ANVR.

10 DGN. SKIEEN POLEN/TSJECHIE: mcl. lift, les, htl vp,
grillavond, extra diner bij vertrek, ontbijt bij aankomst
Ned. v.a. / 375,- p.p. Bel Euro 90:077-548884. Lid SGR.

/ 434,- TSJECHIË. Zeer voordelig SKIEEN! 10 dg. mcl.
hotel/luxe bus en HP al v.a. ’ 434,-REKRO REIZEN

R'DAM. De Specialist! 010-4142233 tot 22.00 uur. SGR.

’ 699 K-l-R-C-H-B-E-R-G! Zeer fijn en centraal gelegen
"'hotel. 10 dgse skireis mcl. luxe bus en HP v.a. ’ 699.

> REKRO REIZEN ROTTERDAM 010-4142233tot 22.00, sgr.

/ 609 W-E-S-T-E-N-D-O-R-F! Fantastisch zonnig
gelegen *"hotel. Sonnenalp. 10 dgse skireis

mcl. luxe bus en HP v.a. ’ 609. REKRO REIZEN

' ROTTERDAM 010-4142233 tot 22.00uur. SGR.

" ’ 289,-! FRANKRIJK ski-toppers: Alpe d'Huez.Tignes,
I Les Arcs, La Plagne, Superdevoluy etc. Div app. 10 dgs.. reis mcl. app. & skipas al v.a. ’ 289,- REKRO REIZEN
( R'DAM. De Specialist! 010-4142233 tot 22.00 uur SGR.

\ !! SNEEUW, SNEEUW, SNEEUW!!
i Razendvoordelig skiën in Oostenrijk, Frankrijk en Italië.
i Bus + app/hp + skipas al v.a. / 299,-! Gratis brochure, BIZZ TRAVEL: 050-144255Lid ANVR/SGR.

Skiën in Tsjechië is DUUR doen voor WEINIG geld!Prima
3"*hotel, HP, eigen skischool, Royal Class bus enz. v.a.
/ 200,- p.p. FUN TRAVELS 038-600175, SGC/ANVR.

WL___ULAJ_ m_L_^J__A^l^_L TT■Il .Li.__B__l l-^Fv

[ REISINFORMATIEAVOND USA & CANADA

WereldcontactReizen (ANVR/SGR) organiseert in
samenwerking metKLM/Northwest Airlines, United

Airlines, Canada 3000, Canadian Airlines, Martinair en
Amtrak/Via Rail reisinformatieavonden: reis- en
landeninformatie d.m.v. exclusieve, Nederlands
gesproken, grootbeeldvideopresentatieen een

reismarkt.

29/11 Zutphen, De Hanzehof, Buitensociëteit
30/11 Roosendaal, Schouwburg deKring

1/12 Amersfoort, De Eenhoorn (t.o. NS-station)
6/12 Amsterdam, Theater de Meervaart

7/12 Drachten, De Lawei
8/12 Eindhoven, Dorint Hotel, Cocagne Zaal

Zaal open voor informatie: 18.45 u. Videoprogramma:
19.30-20.30 u. Amerika; 21.15-22.00 u. Canada.

Toegang ’ 5,- p.p. Plaatsreservering en informatie:
Wereldcontact, 03438 - 30555.

wGrald \m\
wcontact Wereldcontact, verre reizen met extra's

SUPERSTUNT: wintersport in Oostenrijk? 10dgnbus/ho-
tel v.a. /475. Folder? Bel Travel Tours 08348-2489, SGR.

ALLEEN op wintersport?
Aktieve groepsvakanties

(25-40 en 35-55 jaar) in Oostenrijk. Folder?
Bel Cirkel Holland Vakanties: 08348-2300 lid SGR!

GOEDKOOP skiën in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Tsje-
chië. Bus + skipas + appartement al v.a. ’ 299,-. Vraag
ook naar onze speciale jongerenreizen. Bel voor gratis

brochure GoGo Tours 010-4142599 SGR/ANVR.
U zoekt naar een overnachtingsadres in een populair,

onbekend druk of rustig WINTERSPORTgebied?
NZH Travel biedt u uitstekendeprijs/kwaliteits-
verhoudingen. Kijk en vergelijk. Nu met extra

krokusaccommodaties. Info en boekingen: uw ANVR-
reisburo of NZH TRAVEL 023-152752 ANVR/SGR.

/ 100Korting! De superaanbiedingen uit Oostenrijk zijn
binnen! Bespaar nu tot’-50, /750f’ 100 p.p. op een toch

al supervoordelige Wintersport naar OOSTENRIJK !
Div. bestemmingen en perioden. REKRO REIZEN

ROTTERDAM 010-4142233, tot 22.00 uur. SGR.

’ 429,-ü WINTERVOORDEEL ! 10-tallen skitoppers in
Oostenrijk ! 10 daagsereizen mcl. luxe bus mcl. 7

nachten hotel/pension op basis van HP. prijs va. Hfl. ca
in Auffach 599, Oberau 599, Niederau 559, Ellmau 579,

Itter 534, Kirchberg 749, Westendorf 659, Mayrhofen 799,
Fugen 599, Uderns 559, Solden499, Ramsau 599, Gerlos
659, Hinterglemm 799, Kaprun 682, Matrei 599, Kals 429,
REKRO REIZEN R'DAM 010-4142233tot 22.00 uur. SGR.

/ 399! PRIMEUR! Skiën onder deSpaanse zon op het dak
van de Pyreneeën! 50 km piste & 20 liften op 2200 m., 10
dgse reis mcl. ***hotel/HP en luxe bus v.a. / 499. Eigen
auto ’399 Geen 1-pk.toeslag pas/les/huur ca. ’l3O/

’ 70// 90. REKRO REIZEN ROTTERDAM 010-4142233
tot 22.00uur. SGR.

Onder Nederlandse begeleiding bouwen wij in Frankrijk
met 10 jaarvolledige bouwgarantie, op eigen grond

IN "DE TUINEN VAN THYNIERES"
40 LUXE VRIJSTAANDE BUNGALOWS.

' ■ ' ■ ' ■ ■:■■■■■

Nagenoeg naast hetkasteelgelegen aan het 22km lan9e
meer van Bort-les-Orgues, Auvergne.

Standaard ingericht met een luxe keuken, bubbelbad
parketvloeren. Ongeveer 35 min. van de wintersport'

Prijs v.a./ 162.500,- V.O.N.

IN'PORTCOUZAGES"
27 GEMEUBILEERDE LUXE BUNGALOWS.

■
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Op ± 50 mtr. van het 90 heet. grote meer duCausse, 'ndegem.Chasteaux, Corrèze. ± 10 km van BRIVE-
Modeelwoning in Ned. bezichtigen. Prijs v.a. / 108.30y>

V.O.N. In het departementAm (Rhönedal) hebben wi).
bouwpercelen beschikbaar. Grondprijs v.a. ’ 40,-p""

Houten bungalow v.a. ’ 150.000,-.
De verhuur en exploitatie van uw bungalow

kan door ons centraal worden geregeld.
Voor video-presentatie, info-pakket of bezichtiging

bel of fax met
EURO QUALITY PROJECTS B.V.
Internationale Recreatie Projectontwikkeling

Bergerweg 150,1817 MN Alkmaar
Tel. 072-201242, fax 072-155118.
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<** k Héél veel voordelige
':

w vakanties in 27
i' fcj É____. Nederlandse en
■__.'* lil *_ WmT --^ _____K_SBfi* <G__^B|i t* B Belgische
BiL?»Vö - ,tf r frßungalowparken.
I U ontdekt de Creatief

\ZAti <rti\\ Éf Vakantieparken op de
w.Sjfr* '"Z^jS W allermooiste plekjes [n

! kÏïl?® »_"'.' ■ Nederjand en België.

w______! _r Creatief vindt u van de Wadden'
■3? |k Kyj_T eilanden tot in de Belgische

Hf Ardennen. Variatie volop: elk park is

J^jfir weer net even anders en uniek. Ner-
jfififgens treft u zoveel mogelijkheden in par"

_H_____9___i ____M_-__fli omgeving en type accommodaties. Bi]
Creatief hebt u de keus uit diverse comfortabele of luxe typen villa's, landhuizen,
bungalows, appartementen en stacaravans. En... Creatief is altijd volop vakantieplezier.

Rechtstreeks boeken, betekent groot voordeel.
Bij Creatief boekt u rechtstreeks, zonder tussenschakels en extra kosten. En dat prijs-
verschil merkt u meteen. Creatief biedt daardoor heel veel scherp geprijsde weekends,
midweken, weken en arrangementen.
Bijvoorbeeld: Lang weekend voor maar 210,- met 6 personen in een comfortabele
bungalow. Dat is nog geen 12,- p.p. per dag.

■■■ SM__R >B_B_i _■___■ mWMM MP-N HM MBH |HBl __■_■ ■_■_■ MMV .inMfl

Bon voor méér vakantieplezier. I vra .___ fin __r__tfc| Ja, stuur mij gratis de 140 pagina's dikke kleurige brochure 1995, vlddlj UtS IJldllJ
F boordevol aantrekkelijk geprijsde vakanties. Proatiof lirnphllfC
f Naam: m/v* _

.-a_«s*ï " -. aan"I Voorletters: <*_#W*SB a

Postcode: H |?a&fc^« I_T I 1 _F—I II J"i

: Deze bon in een ongefrankeerde enveloppe ■ ____P_E^___F *^ 9^etut " \^F sturen naar: Creatief Vakantieparken. vJ BPww,.^^Mr w*fl/ste

_



opinie

Het kind als staatsbelang
DOOR YVONNE ZONDEROP

DEN HAAG - Kleine ver-
anderingen in het spraakge-
bruik kunnen zeer onthull-
end zijn. Lange tijd kregen
We kinderen; tegenwoordignemen we ze. Sinds de ont-
dekking van 'de' pil zijnkinderen niet langer het on-
vermijdelijke gevolg van
Verbintenissen tussen man
en vrouw. Ook kinderloze
echtparen worden niet lan-
§er meewarig aangestaard
°mdat ze 'zielig' zouden
zijn.
Een kind is hedentendage het re-
citaat van een weloverwogen,
lridividueel besluit. Nog net niet
ergelijkbaarmet het nemen vaneen hond, maar op de keper be-schouwd komt het daar toch in|*e buurt.

"■et kan daarom geen verbazing
Wekken dat veel Nederlanders

ari mening zijn dat de kinder-
.slag net zo goed vandaag nog

s°u kunnen worden afgeschaft.
Ue kinderbijslag - sommigen

grimlachend van een
°Kpremie - wordt veelal geken-

schetst als overbodig. Je kiest
och zelf voor kinderen, zeggen
~* critici. Dan moet je er ook
J^aar zelf voor zorgen.a maar..., zeggen de ouders die
en groot deel van inkomen zien

.Pgaan aan de zorg voor hun
«roost. Weet je wel hoe duur
Kinderschoenen zijn, wat een ju-
a°club kost, hoeveel geld het
ergt om een kind te laten stude-
e_? D e kinderbijslag dekt die

«osten in genendele. Maar dit
°ort argumentatie treft geen

-oei bij de tegenstanders. Eigen
chuld, dikke bult, zeggen ze

o^an.«et vreemde is, dat de meestepensen die de kinderbijslag wil-
'e« afschaffen het tegelijkertijd
doodnormaal vinden dat de
verheid zorg draagt voor goede

openbare voorzieningen voor
kinderen. Die voorzieningen, va-
riërend van consultatiebureaus
tot speeltuinen en van scholen
tot kindertehuizen, kosten de be-
lastingbetaler miljarden guldens
per jaar. Niettemin vindt vrijwel
iedereen dat onderwijs gratis
moet zijn zolang de leerplicht
geldt. Ook de gezondheidszorg
dient toegankelijk te zijn, en
zelfs overheidsfinanciering van
kinderdagverblijven kan op
steun van de bevolking bogen.

Praktisch
De pijn zit 'm voor velen in de
directe inkomenssubsidie, die de
kinderbijslag nu eenmaal is.
Zonder er iets voor te doen, of
maar één noodzaak aan te tonen,
krijgen . 1,8 miljoen gezinnen'
ieder kwartaal gemiddeld ruim

negenhonderd gulden op de giro
overgeschreven, en dat steekt.

Verdedigers van de kinderbijslag
voelen zich vaak in een lastig
parket gebracht. Meestal gebrui-
ken zij praktische argumenten
om het nut van de regeling aan
te tonen. Ze wijzen op bijstands-
moeders en andere minima met
kinderen, die de kinderbijslag
keihard nodig hebben in hun po-
ging om rond te komen. Ze wij-
zen naar het buitenland, waar
vaak nog meer kinderbijslag
wordt uitgekeerd dan bij ons.
Maar zelden wordt de kinderbij-
slag ten principale verdedigd als
een groot goed dat wij dienen te
koesteren. En toch zijn daar
steekhoudende argumenten
voor.

Behalve als uitkomst van een in-

dividuele wens, kan een kind
namelijk worden beschouwd als
van nut voor de samenleving.
Een nut, bovendien, dat door
veel mensen ondergewaardeerd
wordt, omdat ze hun directe be-
lang erbij niet goed inschatten.
In de economische wetenschap
heet zon nut een 'merit good'.
En volgens diezelfde economi-
sche wetenschap heeft de over-
heid een taak om door middel
van subsidies dit 'nut' te steu-
nen. De overheid dient daarbij
het algemeen belang, en niet het
individuele belang van ouders
die de touwtjes met moeite aan
elkaar geknooptkrijgen.
Het nut van kinderen voor onze
samenleving is onomstotelijk. Ze
houden de gemeenschap levend
en beweeglijk. Ze geven een toe-
komst die verder strekt dan het
kortstondige eigen belang. Ook

economisch zijn kinderen van
belang. Ze vormen de reden voor
investeringen en ze houden - als
het goed is - de verzorgingsstaat
op langere termijn betaalbaar.
Een gemeenschap heeft er alle
baat bij dat haar jeugd fatsoen-
lijk opgroeit. Landen die dat nut
onderschatten - te denken valt
aan de Verenigde Staten - krij-
gen vroeger of later de - hoge -rekening gepresenteerd.

Honderd dagen eenzaamheid
DOOR PETER DE VRIES

DEN HAAG -Ze hebbenplachen en ze vinden el-
kaar nog steeds aardig,

de eerste bedrijfson-
' §_valletjes hebben het ple-■ ~ler dat de nieuwe bewinds-

ieden beleven aan hun
Paarse coalitie niet bedor-ven. De politiek is weer
euk, en dat is een hele ver-wenste voor een bedrijfstak
j 1 e zucht onder een saai

Dat het wondertje
2lch uitgerekend voltrekt
onder regie van de oerdege-
u]ke WimKok, doet de vin-Pe^ s aan het Binnenhof
gemaal tintelen. Honderd
j~agen duurt het paarse ex-
periment volgende weekjnnsdag op de kop af. Al-een voor militairen, hoog-eraren, uitkeringsgerech-
; aow-ers, ambtena-

" en en werklozen is het geeneest. Want Paars regeert ineenzaamheid. De feestprets strikt voor Haagse geno-. Qlgden.

Wat valt er 'te lachen' om een
0^Zuiniging van een half miljard

P de universiteiten, een verliesan ettelijke duizenden hoog-
aardige banen, en het snoeien,P de studiebeurzen? Wat is er

aan het kortwieken vane arbeidsbureaus, ondanks een
,lortvloed van kritiek nog altijd

laatste hoop voor tienduizen-
erM an?durig werklozen? Wat is
in ieuk' aan de miljoenen-greep

de beurs van de kleine groep
d°wers die het geluk hebben

et een jongere partner ge-bouwd te zijn?

t , zlJn drie vragen van het Bui-
enhof aan het Binnenhof; drieagen die de grenzen van de

Paarse euforie duidelijk maken,
gierend van de pret, elkaar op
lot ouders slaand en in innige
ZwSVert>ondenheid zwaaien en

leren de veertien kersverse
ov

1S_ers nu al drie maanden, er hun eigen kermis. 'Lachen',
aardig' en 'leuk' zijn de tref-woorden geworden van een ka-net dat zonder ideologischevlag vaart.

Maar de schijn "crat sociaal-
democraten, liberalen en Demo-
craten zonder pretenties en zon-
der leidraad met elkaar optrek-
ken, is bedrieglijk. Paars heeft
wel degelijk tal van ambities en
plannen met Nederland. Wie
voor 18 miljard gulden aan be-
zuinigingen in zijn boeken
schrijft, ontkomt er niet aan het
snoeimes diep in de verzor-
gingsstaat te zetten. Het zieken-
fonds wordt uitgekleed, de amb-
tenarensalarissen staan onder
druk, de uitkeringen stijgen niet
mee met de welvaartsgroei. Voor
voorzieningen waar wij, burgers,
vroeger van de wieg tot het graf
bijna voor niets een beroep op
konden doen, moet binnenkort
flink worden betaald.

Die sanering van de verzor-
gingsstaat gaat echter, en dat is
de keerzijde van het paarse pro-
fiel, anders dan onder vorige
kabinetten niet gepaard met
zwaarwichtige ideologische be-
spiegelingen. Üit vrees dat
ouderwetse socialistische en li-
berale sentimenten opspelen en
met elkaar in botsing komen,
presenteert het kabinet zich als
praktische zaakwaarnemer.

Moeilijke discussies over de so-
ciale zekerheid, het buitenlands
beleid en de gezondsheidszorg
schuift het voor zich uit. Het ka-
binet lijkt een bestuurdersver-
eniging, die van probleem naar
probleem hobbelt en telkens een
oplossing vindt. Vormen goede
persoonlijke verhoudingen voor
elk normaal kabinet al de sleutel
tot succes of crisis, in het geval
van deze innerlijk gespleten coa-
litie geldt die oude wijsheid des
te meer.

POLITIEK VIZIER

* Premier Kok al honderd

x^^Z

Balans
De balans van honderd dagen
paars vertoont dan ook een ge-
mengd en diffuus beeld. Buiten
Den Haag lijkt de ernst van het
saneringsprogramma nog nau-
welijks doorgedrongen. Waar
heftige protesten ontstaan, zoals
onder studenten en aan universi-
teiten, leiden die bovendien
wonderlijk genoeg nog niet tot
een ondermijning van het maat-
schappelijk draagvlak voor de
ploeg-Kok.

Dat beeld kan echter snel om-
slaan. Opiniepeilingen tonen dat
het volk paars allemaal - daar

zijn die woorden weer - wel leuk
en aardig vindt, maar dat er van
enthousiasme en solide steun
nauwelijks sprake is. Het kabi-
net-Kok wordt maatschappelijk
gedoogd, en dat is een wankele
basis voor grote avonturen. De
enigen die echt lijken te genieten
van de vertoning die paars op de
planken zet, zijn de D66-achtige
yuppen en -tweeverdieners. In
die kringen is het spel altijd al
belangrijker geweest dan de
knikkers, en zolang de grachten-
gordel niet lijdt onder de sane-
ringsmaatregelen is zon hou-
ding makkelijkvol te houden.
In de Tweede Kamer is de poli-
tieke situatie even verwarrend.
De vriendenclub van Wim Kok,
Hans Dijkstal en Hans van Mier-
lo staat in het parlement regel-
matig met de mond vol tanden.
Ze mogen dan nog zulke dikke
maten zijn geworden, in de
Tweede Kamer zijn ze kwets-
baar. Het amateurtheater rond
Borssele en Beek, het gedoe over
de bezuinigingen op de krijgs-
macht en de ontwikkelingshulp
aan de Derde Wereld hebben ge-
toond dat het drie-partijen-
kabinet niet op een stevige par-

lementaire meerderheid kan re-
kenen. Telkens moet geleund
worden op de steun van de oppo-
sitie en de bejaarde en christelij-
ke splinterpartijtjes.

Belang
Als we vinden dat onze samenle-
ving baat heeft bij een jeugd die
goed opgroeit, moeten we daar-
voor ook de middelen beschik-
baar stellen. Net zoals we mid-
delen beschikbaar stellen voor
de bescherming van onze veilig-
heid, het milieu of onze rechts-
taat. Daarbij kan het best gebeu-
ren dat, met een blik op de lege
schatkist, op de kinderbijslag
wordt bezuinigd. Natuurlijk
moet de overheid de doelmatig-
heid in het oog houden en een
afweging maken tussen het be-
lang van de kinderbijslag en an-
dere klemmende zaken die
staatssteun verdienen.
Waar het om gaat is, dat ouders
die de taak op zich hebben geno-
men om kinderen groot te bren-
gen, daarbij als tegemoetkoming
in de kosten een 'fokpremie' zeer
goed kunnen gebruiken. Niet
omdat ze zonodig op tweede,
wintersportvakantie moeten,
maar omdat ze hun kinderen'
goed willen voeden, goed willen
scholen, willen laten kennisma-
ken met wat dewereld te bieden
heeft. Zulke dingen kosten geld.
En dat geld dient te komen van
de hele gemeenschap, want de
hele gemeenschap heeft er baat
bij dat ouders hun taak naar be-
horen kunnen vervullen.

Spel
Toegegeven, ook dat is leuk voor
het spel. De publieke discussies,
tussen de drie coalitiepartijen
zijn een verademing na de jaren
van verkrampt voorkoken van,
besluiten die het Lubbers-
bewind kenmerkten. Maar de
betekenis van die gezelligheid
reikt vooralsnog niet verder dan
de muren van het Binnenhof.
Zodra het op politiek zaken doen
aan komt, is de feestpret over.

De waarschuwing van VVD-lei-
der Frits Bolkestein deze week
dat hij desnoods een kabinetscri-
sis forceert indienhet kabinet de
afgesproken bezuinigingen niet
haalt, spreekt wat dat betreft
boekdelen. Na honderd dagen
ontbreekt het Kok c.s. nog steeds
aan een stevig parlementair en
maatschappelijk draagvlak.
Achter de gezelligheid gaat die-
pe*politieke eenzaamheid schuil.

lezers schrijven
Nedcar

In het artikel over NedCar presi-
dent-directeur Frans Sevenstern
van vrijdag 18 november jl.
pleitte de topman van NedCar
voor de noodzaak van een Ja-
panse arbeidsmoraal in Neder-
land. Tijdens het Global Panel-
congres in Maastricht betoogde
Sevenstern dat de Europese
autofabrikanten het zullen af-
leggen tegen de Aziatische con-
currenten als de bedrijfscultuur
en arbeidsmoraal niet danig
worden aangepast. Afgezien van
het feit dat het overnemen van
de Japanse arbeidsmoraal en
cultuur een onhaalbaar gegeven
is, waag ik te betwijfelen of dit
ook maar enigszins wenselijkge-
acht wordt. (Ik spreek hier van
overnemen, omdat aanpassingen
zonder resultaten tot verder-
gaande aanpassingen zullen lei-
den). Velen idealiseren de indu-
strie van Japan, maar weten
vaak niet wat de drijfveren ach-
ter deze industriële grootmacht
zijn. In Japan is men bereid veel
langer en tegen lagere belonin-
gen te werken. Omstandigheden
waaronder Japanners moeten
werken zouden hier als mensont-
erend bestempeld worden.
Ook de nauwe samenwerking'
met toeleveranciers (waar Se-
venstern het ook over heeft) is
aan een ideaalbeeld onderwor-
pen. Zon co-makershiprelatie in
Japan is soms het best te om-
schrijven als prijsterreur, die in
het Westen veelal (nog) onbe-
kend is. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden die aantonen dat
concurreren op basis van 'het co-
piëren van Aziatische cultuur'
onhaalbaar en onwenselijk is.
Bovendien ligt de oorzaak van
de Japanse overmacht in de
auto-industrieniet in verschillen
van arbeidsprestaties, maar
veelal in verschillen in de maak-
baarheid van de produktenont-
werpen en in het ontwerp en de
organisatie van de fabrieken. We
dienen een eigen antwoord te
vinden op de uitdagingen in
Azië, dat juist gebaseerd moet
zijn op de sterkte van onze Euro-
pese cultuur en specifieke eigen-
schappen van de Europese
markten.
BRUNSSUM M. Braeken

(Door redactie ingekort)

Gedoogzone
Op 17 november 1994 las ik in de
krant het artikel van Joos Phi-
lippens met betrekking tot de
gedoogzone. Daaruit blijkt dat
men beter van de gedoogzone
kan afzien al heeft Philippens
blijkbaar een andere mening. Hij
noemt alle negatieve ervaringen
op die een buurt heeft, waar de
verslaafde prostituee actief is. In
het artikel staat letterlijk: 'Uit-
gangspunt van de gedoogzone is
immer de overlast uit de woon-
wijken te houden. Hij.bevestigt
dus dat er overlast is.
Verder staat er dat de meeste ac-
tievoerders voorbijgaan aan de
ervaring van de afgelopen jaren
die heeft aangetoond dat het
overal wegjagen van de prosti-
tuees de problemen in ander
woonwijken opduiken. Vooral de
buurten rondom het Heerlense
stadscentrum zijn daar al jaren-
lang de dupe van. Hier wordt
eveneens bevestigd dat de pros-
tituees problemen veroorzaken
en dat debuurt daar de dupe van
is. De actievoerders gaan daar
dan ook niet aan voorbij. Inte-
gendeel! De ervaring van de af-
gelopen jaren heeft geleerd dat
de prostitutie met het daarbij
steeds aanwezige criminele
drugscircuit de veiligheid en de
leefbaarheid van de omgeving
aantasten, zoals dat in het arti-
kel wordt bevestigd. Daarom
trachten de actievoerders dan
ook te voorkomen dat de proble-
men naar hun omgeving worden
afgeschoven en zij de dupe wor-
den.den.

Tevens staat in het artikel dat
men met wat creativiteit een
probleem kan oplossen. In Heer-
len heeft men creatieve ideeën
toegepast, maar desondanks lukt
het niet de spoorwegtunnel vei-
lig open te houden en blijft het
rondom dat gebied uiterst moei-
lijk de orde te handhaven.
HOENSBROEK I. Jansen

(Door redactie ingekort)

Wao4
Toevallig ben ik ook gekeurd
door dr. Lemmens en hij zegt in
een recente brief in het LD ver-
baasd te zijn over de uitlatingen
van mevrouw Clerx. Nu ik niet.
Ten eerste is de TBA in strijd
met het Europees Verdrag, dus
eigenlijk al onwettig. In de
TweedeKamer zijn de heren be-
zuinigers al weer bezig de wet te
herzien. Dit kan nog jaren du-
ren, ze hebben het nu te druk
met andere bezuinigingen en
fouten die op de burger kunnen
worden afgeschoven. Lange leve
de paarse uithollers! Ten tweede
blijven papieren onafgewerkt
liggen in het dossier, die zoge-
naamd door de arts waren afge-
handeld. Zo worden er talloze
fouten gemaakt door artsen en
arbeidsdeskundigen.Omdat er te
veel naar de computer in plaats

van de mens in kwestie wordt
gekeken. Misschien is het beter
de mensen door een computer-
deskundige te laten keuren, dan
krijgen wij misschien weer een
gevoel als mens bekeken te wor-
den.
Natuurlijk is het oordeel van
arts en arbeidsdeskundige door-
slaggevend. Dit heb ik aan den
lijve ondervonden. Want na het
zoveelste gesprek met weer een
andere arbeidsdeskundige bleek
de arts de fouten te hebben ge-
maakt. Keuringsartsen zijn won-
derdoktoren; in tien minuten:
hebben ze iemand gekeurd. In
mijn geval had de cardioloog er
weken voor nodig en is nog
steeds bezig. Volgens keurings-
artsen ga je als herboren de deur
uit na een bezoekje. Als je eerlijk
bent zeg dan dat je bezig zijn
met dingen die je zelf niet be-
grijpt.
HEERLEN J. Jagt
(Door redactie ingekort)

postbus .'.lOO

In dezerubriek neemt de redac-
tie brieven van lezers op. De
redactie hoeft het niet eens te
zijn met de inhoud. De brieven
dienen betrekking te hebben
op publicaties in deze krant en
moeten kort en zakelijk zijn.
Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een
ingezonden brief moet voorzien
zijn van naam, adres en tele-
foonnummer. Brieven op rijm,
of brieven die oproepen tot
acties of aanzetten tot geweld
of andere onwettige daden,
worden niet geplaatst. Datzelf-
de geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme brie-
ven worden evenmin geplaatst.

Wao5
Op 17 november 1994 moest ik
op keuring bij het GMD te Heer-
len en diende me te melden bij
de heer T.J.W. Jansen (arts, ofte-
wel verzekeringsdeskundige).
Zelf vond ik dit wel raar want ik
val onder de categorie 35-45 jaar
en die zou pas in januari aan de
beurt zijn om bonsaiboompjesk-
weker of loempiadraaier te wor-
den.
Ik moet een gezin onderhouden
met vier kinderen. Na het over-
leggen van mijn medicijnen en
enige uitleg over mijn klachten,
die vooral psychisch zijn heb ik
deze man verteld dat ik het er
totaal niet eens mee ben. Ik heb
hem gezegd dat ik geestelijk ka-
pot ga aan deze ontwikkelingen
en er totaal niets inzag om naar
dezekeuring tekomen, omdat de
uitslag al bekend is. Ik vraag me
af of de keuringsartsen dwars
door je heen kunnen kijken,
want zon keuring is belachelijk.
Hij moest mij volgens het boekje
dan ook twee keer vragen of ik
me wilde laten onderzoeken. Ik
heb me niet laten onderzoeken
want ik wil geen bonsaiboomp-
jes kweken, wel hennepplantjes,
want daar is vraag naar.
Je moet al a-sociaal zijn of cri-
mineel wil je in deze maatschap-
pij wat berei(ij)ken, want als je
je ogen goed de kost geeft zie je
dat er ergens iets niet klopt. Hij
zei toen dat de uitkering kon
worden stopgezet. Voortaan zou
ik van de sociale dienst steun
moeten gaan trekken. En wat
blijkt: ik krijg daar driehonderd
gulden per maand méér. Wie is
hier nou gek?
BRUNSSUM T. Wisniewski

(Door redactie ingekort)

Gratis drugs
Veel gemeentebesturen willen,
met goedkeuring van de rege-
ring, cocaïne, heroïne en derge-
lijke gaan verstrekken. Motief:
de angel wordt uit de criminali-
teit van dat wereldje getrokken.
Is dat zo?
Is drugsimport voor hogere of la-
gere overheid niet meer straf-
baar? Verstrekkingen ook niet?
Wie bepaalt de prijs? De expor-
teur in den vreemde? De impor-
teur of de overheidsdealer ter
plekke? Met btw-heffing? Wie is
verantwoordelijk bij overvallen
op de verstrekkingenplek? Of
denkt de overheid echt dat dit
niet gebeurt? Welke wet zegt
straks dat de overheid zich in de
'Bovengrondse Drugswereld'
vrijelijk kan presenteren als offi-
cieel importeur/inkoper en der-
gelijke?
Denkt de overheid niet aan de
problemen met de advocatuur,
die graag tegen 'hard'-geld de
drugswereld juridischverdedigt?
Wie met gezond verstand heeft
nog vertrouwen in de overheid
en het naar believen aangepast
recht?
HERKENBOSCH J.J. Scharis

(Door redactie ingekort)
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Te koop van particulie
MERCEDES 190 E, zwart

\ met., zeer mooi, bwj. '83
veel extra's. _f 045-231389.

jTe koop MERCEDES 20(
! D., bwj. 8-'B5, kl. wit, pr

’ 12.500,-. Tel. 045-751438.
Te k. 190 E, 2.0, verlaagd
veel extra's, zilver, bwj. '84

’ 13.500,-. Tel. 04405-2157.
MERCEDES 190 E, '85, div
extra's, zien is kopen
’12.900,-. Tel. 045-742880
06-53276050.
MERCEDES 190 benz, bwj

i '87, 105.000 km. Onderh
boekje aanw. Div. extra's, i.z
g.st. kleur metalic zwart
’15.500,-. Telef. 0653
130289.
Mercedes 10 t/m 20% kor
ting, weg. verbouwing. Autc
JASPER bv, keuze uit 7J
auto's. 046-521944.

Nissan/Datsun

■ | DEALER |, I "Tl i-Ti nfif l il j lïlTl I-I-I I ■lil I

Nissan Garage, Schoenmakers
Limbrichterweg 78, Sittard.

- Tel. 046-51 2814. ,
Jurgen

Autocentrum
■ Langheckweg 36, Kerkrade.

Tel. 045-452570
■ Nissan 10 t/m 20% korting,
) wegens verbouwing. Auto
i JASPER bv, keuze uit 75

auto's. 046-521944.

W^sL

autocentrum
I UU geselecteerde

KWALITEITSOCCASIONS
in alle prijsklassen van ALFA tot VOLVO

30 stuks Mercedes
SNELLE LEVERING VAN NIEUWE AUTO'S IN lEDERE

KLEUR EN UITVOERING!!! ,
OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur M

zaterdag 10.00-17.00uur M
Langheckweg 32-40, Kerkrade, industrieterrein Dentqenboch^y

Mitsubishi
Te k~ Mitsubishi GALANT
1.6, bwj. '86, ’2.750,-. Telef.
045-464894.
Te koop Mitsubishi SPACE-
WAGON 2.0 GLXi, 6 mnd
oud, ’lO.OOO,- onder nw.pr.
Tel. 04498-53059.
MITSUBISHI station turbo
EX, '82, aparte auto, i.z.g.st.,

’ 6.500,-. K. Doormanstr. 8,
G ieleen.
te k. Mitsubishi SPACE-
WAGON, bwj. '85, APK 8-
95, ’ 4.800,-. g 045-442403.
Tö koop Mitsubishi PAJERO
2400 TD 1985; LM-velgen
met nwe. banden voor To-
yota Camry. Nw. Holsterweg
4-, Posterholt. 04742-1312.
Te koop Mitsubishi COLT,
bwj. '85, APK 5-95, pr.n.o.t.
k.. 046-749074 / 334068.

MG
MG B GT wit, 1980,
’8.500,-. A. FEYTS BV,
043-214175.

Morris
ï:e k. MÏNÏ 1000, techn.
1100%, carr. enig werk, vaste
pr. ’ 1.000,-. 045-244833.

Nissan SUNNY 2.0Van
DIESEL zwart, perfect,
nu ’ 14.950,- 1992.

Göttgens Sittard
g 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
Nissan PATROL, grijs kent.
'91, ’32.500,-. Tel. 045-
-712779, na 11.00 uur.
Nissan SUNNY 1.4 L, bwj.
'91, 1ë eig., 3-drs., antra-
cietmet., boekjes, km.st.
60.000, ’12.950,-, inruil
goedkope auto mog. Telef.
04498-56295.
Wegens omstandigh. Nis-
san MICRA 13 SLX 16-
-klepper, bwj. '93, groenmet.,
met veel extra's, ’16.500,-.
Sleinadastr. 52, Schaesberg.
Te k. DATSUN met reserve
ond., bwj. '79, APK 10-95,
vr.pr. ’ 1.250,- Zien is ko-
pen. Telef. 045-212344.
Nissan MICRA '87, grijs, 2
nwe. banden en kopp. km.st.
56.000. Tel. 045-725398.
Nissan Primera 2.0 LX, 4-
deurs, '92, automaat.
A. FEYTS BV, 043-214175.
Nissan Primera 1.6 LX, 4-
drs., '92, ’24.950,-. A.
FEYTS BV, 043-214175.

Te koop Nissan PRIMERA
1.6 LX, 4-drs. sedan, st.
bekr., blauwmetal., bwj. '91,
i.z.g.st., pr. ’15.750,-. Telef.
046-51929 b.g.g. 581841.
Micra 1.0, 3-drs. 11-'BB,
blauw. AUTOSPORT,
Schelsberg 175, Heerlen.
Telef.: 045-725507.

Te koop Nissan SUNNY
diesel, bwj. '90, met stuur-
bekr., wit, i.z.g.st, vr.pr.
’10.000,-. Telef. 045-
-717055 van 9.00-16.00 uur.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Oldtimers
Te koop MG B CABRIO, bwj.
1973, prijs ’19.000,-, kl.
blauw. Tel. 045-271540.
OLDTIMER-VERZEKERIN-
GEN nu al vanaf ’BO,- WA
per jaar. Ass.kantoor Jac.
Stel, telef. 045-721866.
MERCEDES 220 D bwj. '6?
met carr.werk, ’3.900,-. Tel.
04404-2109.
SAAB 95 bwj. '73, APK 9-
95, vr.pr. ’4.000,-, div. ex-
tra onderdelen. 045-427185.

VOLVO 164 E, 1974, 75.000
km. Inl. ma t/m vrij van 9.00-
-17.00 uur.
UNIEK Bricklin, bwj. '75,
(Ford), orig. vleugeldeuren,
met spuitwerk, i.z.g.st., Pa-
rallelstr. 37 A, Amstenrade.
Te koop AUSTIN Healey,
kikkeroog, bwj. '60, APK mei
'95, ’12.500,-. Telef. 043-
-477436.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Opel

OPEL
| DEALER l
Göttgens Sittard

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

Welling
Autobedrijf BV

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

Te k. Opel KADETT, bwj. '81,
speciaal uitgevoerd. Tele-
foon 045-460347.
Te k. Opel KADETT 1.2 SC,
5-deurs, bwj. '85, nw. mod.,
APK 11-95, iets spuitwerk,

’ 3.500,-. g 045-723232.
Te k. Opel KADETT 1.6iGT,
sportw., achterspoiler, APK
6-95, kleur wit, i.st.v.nw.,
bwj. '89, ’9.500,-. Holland-
se auto. Zien is kopen. Telef.
045-223090.
Opel KADETT E 12 S, bwj.
'85,5-gang, APK en VVN 11-
-95, vraagprijs ’ 3.950,-.
Telef. 045-216900.

Nu of nooit
Grandioze aanbiedingen

Opeis
Corsa 3/4-deurs en automaat '86 t/m '94
Kadett 3/4/5-deurs '85 t/m '91
Astra 3/4-deurs 1.4i+1,6i'92 t/m '94
Veetra 4/5-deurs 1.6i+I.Bi '90 t/m '94
Omega 2.0 automaat + 2.4i'90
Manta GSi '89

Andere merken
Citroen AX3-deurs 1.1 iTGE ’16.950,-
AudiBo4-deurs ’ 19.950,-
VWGoIM.6 ’ 11.950,-
Renault 19 3-deurs ’ 20.950,-
Mazda323Fl.6 ’21.950,-
Ford Orion,4-deursl.6i CLX ’17.950,-
Volvo 440 automaat GL ’ 23.950,-
Toyota Starlet wit ’ 7.450,-

Watkan Göttgens voor u doen: leasingop maat, huur-
auto's, onderdelen, ace, financiering, verzekeringen.

Weth.Sangersstr. 1 (bij makado) Beek, g 046-375858.
Te koop Opel VECTRA 1.6i,
bwj. '89, vr.pr. ’13.250,-.
Telefoon: 045-325180.
Te koop Opel KADETT 1.35,
rood, bwj. '87, vraagprijs

’ 5.900,-. Tel. 045-228763.
KADETT 1.6 GT '86, blauw
of Kadett 1.6 '85. Inl. Hout-
manstr. 10, Geleen.
Te k. Opel KADETT 1200
LS, type '86, km.st. 123.000,
APK, radio-cass., i.z.g.st,

’ 3.800,-. Tel. 045-212088.
Te koop witte CORSA Sport
1.4 Si, bwj. 5-94, speciaal
uitbouwset, veel extra's,

’ 28.500,-. Tel. 045-423626.
Te koop Opel CORSA 1.3
Swing, 2-drs., i.z.g.st., '88.
Montforfstr. 16,Landgraaf.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'82, ’1.250,-. Telef. 046-
-511909 na 17.00uur.
C-KADETT, bwj. '77, APK 6-
95, ’ 525,-. Valkenburgerw.
75C, Wijlre. 04450-3208.
Opel CORSA 1.41, '93, 3-
drs., sportvelgen, electr.
schuifdak, 19.000 km, vr.pr.
’18.500,-. Tel. 045-464458.

CORSA 1.2 S '87; Veetra
2.0i GL automaat '89; Corsa
1.4 i Swing '94; Veetra 1.6i
GL '93; Kadett '86 t/m '89 div.
types; Escort 1.3 '87; Asco-
na 1.6SHB '86 en '84. Met
Bovaggarantie. Denneman
Automobielbedrijf, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Weg. sterfgev. Opel CORSA
1.2 S, 1985, 62.000 km., vr.
pr. ’ 4.500,-. g045-427976.
Opel 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Te k. Opel CORSA, bwj. '85,
in nieuw staat, ’3.750,-. Tel.
04498-54483.
Te k. Opel KADETT E, '85,
APK 11-95, in nw.st.,

’ 4.950,-. Tel. 045-454773.
Te koop KADETT CLub 1.3
mooie eerlijke auto, 6-'B7, vr.
pr. ’ 5.750,-. 045-725447.
Opel KADETT GT, bwj. '85,
kleur rood, in goede staat.
Tel. 04450-2912.
Opel CORSA, bwj. '85. Zien
is kopen. Dr. LT. Wietenstr.
17, Brunssum. 045-255304.

Opel Calibra
2.0iautomaat

rood, Im-velgen, bwj. 6-92,
37.000km

' 0SmeetS
Wijngaardsweg55, Heerlen.

g045-754575

Astra Aktieü
v.a. ’ 20.000,-

-5-drs stationrood '92
3-drs 1.4iGL grijs '92
4-drs I.6iGL wit'92

3-drs 1.4iGS blauw '92
3-drs 1.4iGL grijs '93
3-drs I.6iGLrood'93

5-drs 1.6iGLS rood'93
4-drs I.6iGL blauw'93
3-drs I.4iGLzwart'94
4-drs 1.4iGL blauw '94
4-drs 1.6iautomaat '94
5-drs 1.6iGLzwart '94

Inruil/financiering en 2 jaar
garantie mogelijk.

Weth. Sangersstr. 1
(bij Makado) Beek.
Tel. 046-375858.

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.
Te k. Opel KADETT E 1.4i
bwj. '90, rood, sunroof, div
extra's, nw.st. g 045-242079
Te koop Opel KADETT Tif-
fany 18S, bwj. '88, 5-gang,
getint glas, sportv., spec.
uitv., ’ 9.750,-. 045-416342.
KADETT type 1.2 SC
Hatchback, '87, sportw., als
nw, ’ 6.950,-. g045-424128
Wat VERKOPEN? Advertee
via: 045-719966.

KADETT type 1.3 LS Hatch-
back, automaat, '86, als nw.

’ 5.500,-. 045-424128.
ASCONA 16 S, perfekt,
nieuw model, APK, bwj. '83,

’ 1.750,-. Achter de Heggen
51, Hulsberg.
Te koop Opel OMEGA 2.0i,
'87, metallic, LPG, vr.pr.

' ’ 6.950,-. Tel. 046-526923.

' Zuinige KADETT City, 100%

" in orde, APK 9-95, ’775,-.
Haesenstr. 34, Schaesberg.
Te koop Opel KADETT cou-

" pé, bwj. '79, APK, veel ex-
tra's, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-721053, na 13.00uur.
Te k. Opel ASCONA, nw.
model, bwj. '82, motor '91,
APK sept. '95, vr.pr.
’1.100,-. Tel. 045-721053,'
na 13.00 uur.
Te koop KADETT GSi, bwj.
'86, vele extra's, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 8.450,-. g 045-717011.
Opel Astra 1.4 GL, 4-drs., s-
speed, '92, ’26.950,-. A.
FEYTS BV, 043-214175.
Opel Kadett 1.6 LS, 3-drs.,
1e eigenaar, '89, wit,
’12.950,-. A. FEYTS BV,
043-214175.
Te koop ASCONA 1.6 bwj.
'81, APK 28-5-95, vr.pr.

’ 1.250,-. 045-428375.
Te k. Opel KADETT 12 N
bwj. '82, pr. ’700,-. Zes-
wegenlaan 265, Heerlen.
Opel MONZA 3.0 H, autom.,
bwj. '79, APK 10-95, weinig

" km's, 1e lak, "juweeltje",; ’ 3.500,-. Tel. 04492-4534.

■ Opel KADETT bwj. '84, met■ APK, autom. 5-drs., vr.pr.
’2.450,-. Tel. 046-580118.

\ Omega 2.0 L 1990, goud-. metal., 80.000 km; Kadett
1.6 i GT, 3-drs. '90, wit; Ka-

■ dett 1.3 autom. 3-drs. '81
blauw; Corsa's 1.2 S TR '83/

" '84. AUTOSPORT, Schels-

" berg 175, Heerlen. Telef.:- 045-725507.
; Opel ASTRA 1.41, dcc. 1992,

' 21.000 km, wit, nieuwstaat,- inruil motor mogelijk. Rekers
r Motoren Heerlen, g 045-

-215375 (vr. naar Bob).

Peugeot

H PEUGEOT

l DEALER |
Auto Gabriel BV

Beek
g 04493-4340

Peugeot 205
Gentry

1.9 GTi, bwj. 12-92, beige-
leder, rookzilvermetallic,

28.000km.

SmeetS
Rijksweg Nrd. 125, Geleen.

g 046-757575.
PEUGEOT 309 XLD Diesel,
bwj. '87, kl. beige, nw. band.,
i.g.st. vaste prijs ’ 6.000,-. g
043-645524.
PEUGEOT 106 XN 1.1, bwj.
november '91, nieuwe APK,
zeer zuinig en scherpe prijs.
Tel. 04752-2944.
Peugeot 405 1.6 GLi, bwj.
'90, 78.000 km., d.blauw,
electr. schuifdak. Officieel
SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.
Peugeot 309 1.4, rood, '91,
’16.950,-. A. FEYTS BV,
043-214175.

Peugeot 405 GRi, bwj. '89,
71.000 km., lichtblauw. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.
PEUGEOT 309 GT, in nw.st.,
zien is kopen, bwj. '86,

’ 9.500,-. Tel. 045-230923.
PEUGEOT 205 KR diesel
11-'B9, 120.000 km, 1e eig.,
zwartmet. Tel. 043-477866.
PEUGEOT 405 GLi 1.6, bwj.
'90, i.z.g.st., ’11.950,-. Tel.
046-752708.
Peugeot 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
PEUGEOT type 205 Accent,:
'87, rood, bijz. mooi,
’5.950,-. g 045-424128
Te koop PEUGEOT 504,
bwj. '78. I.g.st., t.e.a.b. Telef.
046-333063.
Te koop Peugeot 205 CJ
CABRIO, wit, bwj. '88, km.st
44.000, 4 sportv. en nieuwe
banden, ’ 14.500,-. 04450-
-1778 na 17u. 04455-1325.
PEUGEOT 205 1400 XS,
bwj. '90, vr.pr. ’14.000,-, kl.
donkergrijsantraciet. Tel.
04406-41990.
Peugeot 405 GRi 1.9 Break,
'90. A. FEYTS BV, 043-
-214175.
PEUGEOT 205 GL, nieuw
type '88, als nieuw, part., 1e
eig. Tel. 04906-1552.
Van part. 309 GL PROFIL
bwj. '86, APK 11-95, vr.pr.
’4.750,-. Evt. mr. mog.
TeleU)4!^s437^^^^^

Te k. PEUGEOT 405 GLi,
bwj. '90, blauwmetallic,
118.000 km., i.z.g.st.,

’ 12.750,-. g045-220580.

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

Pontiac
Pontiac 10 t/m 20% korting, Van 1e ei Pontjac RERO
*__._ % h!rtZnT a9' ~/t .GT V - '87 al|e opties, zeerJASPER bv, keuze uit 75 mnr:iaa ..tn «.r_i. _7..na
auto's, 046-521944. mooie auto. _? 045-275589.

Porsche
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.
PORSCHE 924 jubileumuitv.
kleur rood, bwj. '81, km.st.
99.000, vele opties mcl. tar-
ga dak, 145pk, ’6.500,-.
Telef. 04450-1778 na 17.00
uur 04455-1325.

PORSCHE 944, bwj. '83, i.z.
g.st., ’13.500,-. Telef. 046-
-377054.
Te koop PORSCHE 924
Targa, type '83, i.g.st., t.e.a.
b. Tel. 045-719907.
PORSCHE 911 Targa, bwj.
'71, APK 6-96, gerestau-
reerd in org. toestand. DM
15.000 g 00-49.2401.1558.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Renault

RENAULT
| DEALER |

Autobedrijf
Kerres

Kerkrade. Tel. 045-4524 24.
Heerlen. Tel. 045-23 09 99.

Auto Bex
Sittard

Tunnelstraat 2A
Tel. 046-51 96 64.

Te koop

Espace
2000 TSE

bwj.'B7, met stuurbekr.,
getint glas, 7 zitpl., alarm,
electr. ramen en spiegels,

centr. vergr., LM-velgen, br.
banden. Te bevr.: Raad-

huisstr. 54, Elsloo.
Renault CLIO 16V, donker
groenmet., 1992, div. extra's,
’31.500,-, inruil mog. Telef.
04759-2323.
Renault 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
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.

Company Cars met
duizenden guldens voordeel

Renault Twingo blauw 08-1994
Renault ClioRL 123-drs. wit 03-1994
Renault 19Driver 1.4 5-drs. rood 03-1994
Renault 19Driver 1.4 5-drs. grijs 03-1994
Renault 19Driver 1.4 5-drs. blauw 03-1994
Renault 19Beverly 1.4 5-drs. zwart 10-1994
Renault 19S 1.7 3-drs. wit 10-1994
Renault Nevada RN 17Europa rood 04-1994
Renault Laguna RN 1.8 wit 04-1994
Renault LagunaßT 1.8 grijs 08-1994

* Garantie t/m auto 36 mnd is.
*Radio-cassette recorder

* Inruil enfinanciering mogelijk
Autobedrijf Kerres Heerlen,

Breukerweg 196A, Heerlen. 045-230999.

Te koop RENAULT 5, bwj.
'83, APK 11-95, zeer mooi,

’ 1.450,-.Tel. 046-513425.
RENAULT 5 TRi, Cosmo
Politan, 5-drs., bwj. '90, vr.pr.

’ 7.950,-. Tel. 046-527521.
Te koop RENAULT 19 TD,
kl. blauwmet., 122.000 km,
bwj. '89, ’8.250,-. Telef.
04450-1778 na 17.00 uur
04455-1325.
Renault ESPACE 2000 GTS,
bwj. '88, km.st. 120.000, 1e
eig., als nieuw, ’23.000,-,
met Bovaggar. Autoservice
Savelkoul, 04498-54656.

Rover

| DEALER |
Autobedrijf

Balt BV
Kasteellaan 1, Heerlen.

Tel. 045-72 1541.
Saab

SAAB 9000 CS 2.0-16, bwj.
1994, groenmet. DEMON-
STRATIEWAGEN. Officeel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Saab 9000 CSE 2.3-16, bwj.
1994, auberginemet. 17" LM
velgen, airco, cruise contr.
DEMONSTRATIEWAGEN.
Officieel Saab Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Tel. 045-428840.
Te k. SAAB 900, 3-drs.,
LPG, bwj. 1989, donker-
blauw, vr.pr. ’11.500,-. Tel.
043-643416.

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.
Telef. 045-428840.

Talbot
Te koop TALBOT, bouwjaar
'81. Tel. 04754-82758.

Zastava
ZASTAVA '87 kl. d.blauw,
km.st. 87.000, APK '95, pr.
’1.250,-. Telef. 045-
-420024 b.g.g. 045-727948.

Seat J

Volkswagen Groep
I DEALER
**" ■ ■■ ■' ■"■■' ■■■■■■■ .

Autosport
Brouns BV

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

MARBELLA '88/rood, '8j
'91/black: APK, zeer i»
weinigkm's. Kissel 42Ijjs.

Cordoba 1.6 CLX '94 2-'
km, antr.grijsmetal. alu. ]
gen; Ibiza 1.3 CLX 5-drs.
wit; Toledo 2.0 GLX 31»
km, '92 goudmetal.; %1.2 i 3-drs. '92 30.000"
blauw. AUTOSfv
Schelsberg 175, Hee*
Telefoon: 045-725507. I

Een open aanbieding.

Elektrisch schuif/kanteldak op deVolkswagen Vento
nu tijdelijk slechtsf 995.-

De Volkswagen Vento al vanaf ’ 35.495,-.
Prijs is inclusiefBTW en BPM, exclusiefkosten rijklaar ma'

Wijzigingen voorbehouden. y

De gezamenlijke Zuid- m
Limburgse Volkswagen-dealers

Suzuki _^

_£ SUZUKI

l DEALER~~]
Suzuki HLM

officieel dealer
Rijksweg Zuid 212, Sittard

Tel. 046-52 12 15.
Suzuki VITARA JLX, bwj.
'92, gr. knt. 31.000 km„ zw.
metall., cv, alarm, st.bekr.,
electr. ruit/spiegels, uitb. alu-
velgen. Tel. 045-460990.

Suzuki ALTO, nw. type gj;
echt als nieuw., part., I<j j

’ 5.450,-. Tel. 04906-2140^
Te koop witte Suzuki Al
GA, km.st. 47.000, bv.-
-'B7. Tel. 04756-1913.
Suzuki SWIFT GL 5-baJrdrs., kl. Ferrari-rood, bwj-
'93, nw. model, 1e eig- .
onderh.boekjes, in n '’ 14.250,-. g043-254462^
SUZUKI Jeep SJ 410, $
st., vr.pr. ’3.600,-. Tel.
452293.
Wat VERKOPEN? Adve»18
via: 045-719966. :

Toyota >

TOYOTA
| DEALER |

Mengelers BV
OFFICIEEL DEALER

VOOR ZUID-LIMBURG

Klasse
Occasions

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

Sittard tel. 046-521000

Swentibold
Officieel agent
Oude Rijksweg Noord 54.

Susteren. Tel. 04499-3300.

Toyota Camry
2.2 GL

bwj. 03-92. 76.514km, do.
groenmetal., alarm, LM-vel-

gen, nieuw staat.

SmeetS
B|f..ff._iU..._l,l__MllJl

Rijksweg Nrd. 125, Geleen.
g 046-757575.

Te k. Toyota CELICA 16V
2.0 i Twincam, alle extra's.
Telef. 046-518283.

Toyota STARLET 12 %
bwj. 22-12-'B7, nw. mo*.',
D.W.-gek., nwe. banden,
v.nw. ’ 6.950,-. 045-2230g!J>
Toyota CARINA II 1.6 XL'
Liftback, el. schuifdak en
men, in uitstekende <-%
1e eigen, ledere ke%
toegestaan, vr.pr. ’1 10
Tel. 046-745089 of 74350]^
Toyota COROLLA 30 H*
top Coupé, opknapper>
pr. ’ 200,-. g 046-521735^Te koop TOYOTA S ,<|
SR, i.z.g.st., bwj.

’ 2.500,-. Tel. 045-218412^
Te k. Toyota LITEACE. ï
'89, op gas, dubbel &f\blijft grijs kent., in nw. *■pr. ’ 9.750,-. 04492-13Q4>>
Toyota CRESSIDA, diesf 1;
g.st, ’1.500,-. Dorpstraa' -
Bingelrade.

Volkswagen^,
GOLF GTi 16V, bv.. Jlveel extra's o.a. nw. "u p
RDW-gekeurd, nl’12.500,-. Telef.
519644 of 0653-153743^
Te k. VW POLO, wit, bv.-
-12-'BB, le-eig„ vjf*

’ 8.000,-. Tel. 04407^292°^
Te k. VW KEVER 1303. b
'72, i.z.g.st., APK 8-95--
04493-4152 na 12.00uuj_^
Te koop VW BUS, WjJ
benzine, mod. '83, / J"
Kissel 42, Heerlen.

j
___-~--

Voor Piccolo's
zie verder pagina '^M-H^^^^H_lHHH_^H^^_H^__^^^^^^^Hii_^i_^H__^^

06-üjnen

Privé doorschakellijn
Naar dames THUIS doorhet hele land

06-96.88-100 cpm. 24 u.p.d.

Homojongens
Hoorze heetTEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)
Direkt

telefoonsex
hete vrouwen wachten op

jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

Hete Sex
Ik werd van alle kanten
gepakt, wil jeweten hoe

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

320.320.20.
Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!
06-340.350.80 (50 cphm)

Privé 9778vrouwen
Afluisteren of zelf Live?!

Specialiteit if Grieks. 1 g.p.m.
06-9778

Sex v. achteren
GRIEKS!! Bel Marcha 1 gpm

06-9618
black ladies live
Boven op je...al dat vlees...

of Grieks
1 gpm. 06-320.323.46

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

Taboe...
Beestachtige Bepü!

1 gpm. 06-320.327.20
Waarwacht je op?

gewillige meid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Nieuw: Mandy Live. De
heetste live sex, 50 et phm

06-9751

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hetevrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9502 *

Sexen via
De P'Code?

Toets je postcode in en
hoor ofer in jouwbuurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
’l.-P-m.

Homosex voor 2
tfl.-p.mo

JackOff 06-9735
Telefoonsex 06-9835

Draai eerst 06-320 en dan:
SMvoor 2 325.10

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9596
Sex direct06-9519

Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

.Postcodedatingü
Sex en serieuze relaties ook

in jouw buurt! Luister of
plaats zelf een oproep!

06-340.320.50 (50ct phm).

Doorschakel
club

meer dan 150 meiden wach-
ten smachtend op jouwtele-
foontje. Bel ze thuis LIVE:

Igpm ,
* 06-96.89 *
100%WildeLive Sex

06-9891
Geen wachttijd. 1 gpm.

100% Wild Live Sex
06-9715

Geen wachttijd! 1 gpm.
1 g.p.m. Wil jemijn slipje en
bh aantrekkenknul? Mag

wel hoor. Zo ben je net een
meisje!

06-340.350.75
Discreet

Sexkontakt met rijpe meiden!
06-320.330.42 (75 cpm)

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

Zin in 'n wip?
bel de gewillige
dames direkt

06-98.77 (75 cpm).
1 gpm. Met 2 jongens in 't
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20
Rijpevrouwen 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

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

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direktmet haar door.

Bel 06-9755 (100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Thuiskontakt

hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)
1 gpm. "Mag m'n vriendin-

netje ook meedoen? vroeg
ze aan haarvriendje. "Ze

weet nog niet wat een
nummertje is

06-340.340.21

Sadistische sex
met jonge
vrouwen

06-340.340.90
Igpm.

1 gpm. Kom maar met je
hand onder m'n BH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

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

SLIPJE UIT.

06-340.350.60
Dames geven adres/tel.nr.

06-96.85
24u.p.d. 100 cpm.

Direct contact
metDAMES uit heel

Nederland. GEHEELPRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Eenzame hetevrouwen
zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

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 de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

Waar wacht jeop?
gewilligemeid 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, maar niet-commer-

cieël: (75 cpm)
06-9656

Nieuw! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

Rijpevrouwen zoeken jon-
gens v. 'n slippertje,75cpm
06-9760 Aktieü
Sex'O'foon kies 1: Hete sto-
ries 2: Sexafspr. 3: Striptea-
se 4: Hoogtepunten 1 gpm

06-350.299.64.
Sex Top 10
Kies de sexlijn die jijwilt!

100 cpm. 06-

-320.320.40
VOOR ELK WATWILD(S)
INUMMER-10 MEISJES

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)
Vrouwen van 35 jaaren

ouder willen
direkt sex

Bel ze zelf thuis op via
06-9604 (75 cpm)

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Sex voor twee
sexgesprek met 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm)
1 gpm Stoute Evelientje

moest bij de man komen.
"Je broekje uiten bukken, je

krijgt straf met de liniaal".

06-340.340.30.
Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
SupersexÓ6-9716
Sex direct 06-9718
Sexcontact 06-9635

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

* SM voor 2 *
snelle SMkontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

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

Pers.Kont./Kiubs

’ 1.000,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES.
Vanaf 20 uur 045-416143.
Dringend DAMES gevraagd
voor privéhuis. g045-233096.

Kontakten/Klubs________________________________________________—___________
Paren en alleenstaandenClub

Villa Liberta
Woensdag, vrijdag en zaterdag v.a. 21.00 uur. Sauna,

bubbelbad, shows, warm/koud buffet.
Woe. en vrijd. tolerante paren voor 21.30 u. gratis entree.
2deen laatste zaterdag v.d. maand NUDISTENPARTIJ

Maaseikerweg 24, Susteren. Bandinfo 04499-4928.

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

Holzstr.lo3, Kerkrade.

Porky's Pretpark I __? 045-228481.
Zaterdag 1 uur voor ’ 125,-. Met nieuwe meisjes.

Porky's Pretpark II __. 04499-5500
Diverse nieuwe meisjes.

Privé Yvonne
Wij houden iets SPECIAALS: 2 halen, 1 betalen, ’ 125,-.
Met ECHTE lesb. erbij. Keuze uit 9 MOOIE, GEWILLIGE

en SEXY meisjes. Ook nu Frans + int. voor ’ 80,-. Met kus-
sen en knuffelen. Body tot Body-massage ’ 75,-. 2-nwe

Exot. schoonh. aanw. 7 dgn. geop. Bel v. info045-425100.

VANDAAG LYDIA
HEMELTJE LIEF... ’ 125,- p.u....

046-749662. Zat. 13-24 u. Groenstr. 64 Geleen.

*** Mannen ***
gezocht!!!
Vrouwen voor niet
commerciële sex.

'"g 045-318300"'

Romantica
privé en escort

©045-419742
Altijd 4 jongemeisjes aanw.

Ramona
vanaf 10 uur, 045-721759.

!!! Gratis sex!!!
Niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.

!!!g045-318300ü!

Boys 2 Men Escort
'n Gezellig uur?

onze boys bieden dat!
046-584087

(tev. nw. boys gevraagd).

Aladdin
privé. Tel. 045-227692.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.

g046-75.23.33.

Privé Diana
045-233096

Deze week trio
aanbiedingen!!!

Club Yum Yum
ma.-zat. 045-232806. Tev.

escort en meisjes gevr.

Te h. aangeb. exclusieve
bar/club

overname inventaris en huur
n.o.tk. Tel. 045-462982 na

21.00 uur.

Parencenter .
VENUS

Luxe excl. intiem sfeer en
topverzorging. Shows v.d.
bovenste plank. Uitgaans-
trend jaren2000,7 dgn. p.
wk. geopendv.a. 20.00 u.
voor iedereen, (di. en zat.
uitsluitend paren) Zat. 26

nov. de Chippendales. Ma.
28 nov. Orgie. Maandag v.d.
maand. Wo. 30 nov. show
met Pornoster. Misty Aktie
Aktie. Do. 1 dcc. Nudisten-
avond met live striptease-

show. Vr. 2 dcc.Lesbische
show met publiek. Za. 3 dcc.

Hoort wie klopt daar
kinderen. Sinterklaas en div.

zw. pieten maken er een
echte Spaanse orgievan

met cadeaus. Heinsberger-
weg 70, Posterholt (omg.

Roermond-Melick).
Tel. 04742-2977.

Maurice
verwent dames en heren

dag, v.a. 10 u. 045-422569.

Lady Escort
Charmant en discreet.

Nieuw. Telef. 045-275564.

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

Suprise Escort
SM & Boys 045-275900 j*
De hele mnd. korting!^

Escort all-in
__? 045-326191 >;
mat/m vrij v.a. 14.00 uur ;
zat. en zond-
v.a.2o.oqjjHU:

Gastvrouw Josp
en de meisjes ontv. u g'aaS-!

in Privé 68.
Tel. 045-41612^^*

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks r'-
opend van 17.00-05.00f'4Ook heren voor dgmgg^

Club La Bellle/J
6-9 Leuke meisjes verwacn 1

ten u. Nieuw: Hilde uit .-■■■" ;
Sandra blond 23, Jenni&\,:Angie24enCora22.Dage|';
17.00-05.00u. All crediK-,
Graverstr.l3Kerkrade-W- d
045-416143.Meisjesgezin: i
Privé Candy

Goed en discreet. Meisjes
gevraagd. 045-212616^^

Manuela Escort]
S 045-418886-|
Tevens meisjes gevraagd^- ■

Maastricht
Privé

Alle dagen open. Keuze^,
meer dan 20 leuke meisjes-,
ledere dag andere keuze- .

Relaxen v.a. ’ 100,--
Kennismaken zondervw

plichtingen. Jodenstr. i-- Telefoon: 043-25jngi^^

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
gQ46-75.23j3_^-^'

Limburgs Dagblad



beurs
Verdeeld

i. A^ERDAM - De aandelenmarkt: spettmsterdam liet gisteren niet veel
'»idd s zien- »Weinig richting,"

' _d *_ Gen markttypering van een■'Sicj aar- In de verdeelde markt

' n 0?k *°k geen echte uitschieters
r_» moest het voedingsaan-

|l 65 0^M z.n, dat f 1,60 zakte tot
"Wj verder kreeg DSM er ze-
:löe AEv ntbijopf 134'20-

-.ejt x, de belangrijkste beursin-
:%'4.U _>digde °'36 Punt laler °Pse 4f* *Per saldo is de Amsterdam-
se^ „^tenbeurs deze week onge-
I j>ö Punten kwijtgeraakt. Daar-
Aerst^ eit de handel zich aardig
! R ? d van de uitglijder van dins-
lri h'eth- de index tegelijk met die

' _te T^tenland met zeven punten
W .et dieptepunt van gisteren
;ln8 op 405,71. 8

flnanciële hoek profiteerde
Vfjn £°S even van de belangstelling
o_f _!_.

ggers voor de behoorlijke
*ek_r_ Van donderdag. De bankver-
i*Bo Bar8ar kreeê er f 0,80 bij op
'f i J *na een koerswinst van ruim

' da g ervoor-AfiN Amro lever-
f 6nr|ntegen drie dubbeltjes in

!fl2n i; _" Verzekeraar Aegon ging
VeL ;, het weekeindein.
uiteni gebeurtenissen op de

«ven j;andse markten ontbrakenv .llen " Frankfurt lietvier punten
hintg _? Londen raakte ruim drie

NTew v I^t'Daarentegen vertoon-
de on_ k na opening een aardi--0

P_ Weinig spectaculaire handel
eve_>_? mternationals de markt
Oli e * veel te bieden.Koninklijke

185Rn acht dubbeltjes tot
Coi_fê. TTerwi^ een andere beurs-
test -Unilever, twee dubbeltjes
%be ,? _aan °P f 193>". Akzo
% f iQtcd eveneens f 0,20 minder
*%__! ' °- Die twee dubbeltjespp ( bij Philips bij, die slootk^art_. KPN verdiende tweeJes °m te sluiten op f 54,20.

Hoofdfondsen v._. sk
ABNAmroHold. 60,80 60,50
Aegon 110,90 109,70
Ahold 52,40 52,00
Akzo Nobel 196,00 195,80
BolsWes.c. 34,30 34,50
CSM eert. 67,40 65,80
DordtschePetr. 195,40 195,00
DSM 133,50 134,20
Elsevier 17,50 17,40
Fokker eert. 14,90 14,70
Fortis Amev eert. 72,70 72,60
Gist-Broc. eert. 44,70 44,90
Heineken 252,50 252,00
Hoogovens nrc 76,60 76,20
HunterDouglas 76,00 75,50
ING c. 80,00 80,80
KLM 44,60 44,60
Kon. KNP BT 48,90 49,00
Kon. Olie 186,60 185,80
KPN 53,70 54,20
Nedlloyd 52,80 52,20
Océ-v.d.Gr. 73,50 73,70
Pakhoed eert. 44,50 44,50
Philips 52,30 52,50
Polygram 73,10 72,20
Stork 42,30 42,80
Unilevercert. 193,90 193,70
VanOmmeren nrc 45,10 44,90
Ver.BezitVNU 177,00 177,00
Wolters-Kluwer 120,90 122,60^
Avondkoorsen Amsterdam

Ahold 52,00-52,10(52,00)
Kon. Olie 185,50(185,80)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 83,50 84,20
ABN Amro pref. 58,70 58,70
ABNAmroHld.prf.c. 6,24 6,24
ACF-Holding 34,50 34,50
Ahrend Groep c. 156,50 156,60
Alanheri 37,50 37,50
Ant. Verff. 436,00 436,00
ARTUBiologicals 3,60 3,90
AsdOptionsTr. 21,40 21,00
Asd. Rubber 2,40 2,30
AtagHold.cert. 111,50 110,80
Athlon Groep 69,00 69,00
Athlon Groepnrc 66,00 a 65,80
Aut.lnd.R'dam 116,00 116,00
Ballast Nedamc. 71,10 71,00
BAM Groep 105,00 105,00
Batenburg 146,00 146,00
Beers 190,00 190,00
BegemannGroep 29,90 30,30
Belindo 278,50 278,10
BesouwHold. 33,90 33,90
Blydenst.-Will. 29,00 29,00
BoerDeWinkelb. 70,70 70,80
Borsumy Wehry 25,40 26,30
Boskalis eert. 35,50f 35,40 fBraatBeheer 24,00 24,20
Breevast 8,70 8,70

Burgman-Heybroek 1380,00 1380,00
Calvé-Delftcert. 1345,00 1350,00
Calvé-Delftpref 885,00 885,00
CapVolmac 23,90 24,20
CetecoHold. 41,20 42,10
Cindu Intern. 100,50 100,50
Claimindo 279,40 279,40
ContentBeheer 28,50 28,50
Credit LBN 40,70 41,10
Crownv.G.cert. 152,50 152,50
CSM 67,40 65,80
De Drie Electr. 15,20 15,20
Delft Instrum. 24,40 24,40
DICO Intern. 69,10 69,00
Dorp-Groep 35,50 f 35,00
Draka Holding 39,30 39,00
Econosto 22,50 22,20
EHCO KLM Kleding 36,20 36,10
EMBA 205,00 205,00
Eriks Holding 119,70 119,70
EVC Intern. 76,80 76,80
Flexovitlnt. 88,00 87,50
Frans Maas eert. 51,50 51,60
FreeRecord Shop 29,00 29,20
Fugrocert. 34,40 34,50
Gamma Holding 92,70 92,30
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelli $ ■ 10,00
GeldersePap. 84,50 83,80
Getronics 55,50 55,10
Geveke 34,00 33,80
Giessen-deN 63,90 67,00
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 29,50 32,00
Groenendijk 29,30 29,30
Grolschcert. 52,00 52,20
Grontmij 63,00 62,90
GTI-Holding 154,00 154,50
Hagemeyer 139,00 138,50
HALTrustB 15,80 15,80
HALTrust Unit 16,10 16,20
HBG 269,00 268,00 f
Heijmans 60,30 60,30
HeinekenHold.A 230,00 230,00
Heivoet Holding 27,50 27,40
HesBeheer c. 18,80 19,90 f
Hoek'sMach. 77,50 77,50
Holl. Colours 87,00 87,00
Holl. Ind. Mij 63,80 63,80
Holl.SeaS. 0,40 0,40 e
HoopEff.bank 7,50 7,50
HunterD.pref. 1,95 1,95
IHCCaland 40,60 40,50
ING 7,16 7,18
Inter/ViewEur. 6,80 6,70 e
Internat.Muell. 93,00 92,40
Kühne+Heitz 35,50 35,50
Kas-Associatie 63,80 63,30
KBB 102,50 102,50
Kempen _Co 14,60 14,30
Kiene Holding 131,00 131,00
Kon. SphinxGust. 55,20 55,00
Kon.KNPßTc.pref. 7,55 7,55
KondorWessels 45,00 45,00
Koppelpoort 420,00 420,00
Krasnapolsky 140,50 141,00
Landré&Gl. 46,00 46,00
LClComput.Gr. 4,00 e 3,95

M.EnimOß-eert. 84,50 83,60
Macintosh 40,30 40,70
Management Share 1,30 1,35
Maxwell Petr. 201,00 200,00
MoearaEnim 1600,00 1598,00
Moolen Holding 40,10 40,50
MulderBoskoop 33,00 33,20
Multihouse 2,20 2,20e
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 89,10 89,10
Nat. Inv. Bank 132,50 f 132,30e
NBM-Amstelland 18,40 18,50
Ned.Part.Mij 51,00 51,00
Ned.Springst. 6900,00 6955,00
NEDAP 60,00 60,20
Nedcon Groep 38,00 37,90
NedschroefHold. 73,90 73,50
Neways Electr. 11,70 11,80
Nijv.-TenCate 80,70 80,50
NKFHolding 214,00 214,00
Norit 18,80 18,90f
NutriciaVßcert 88,40 91,00
OPGcert. 43,60 43,40
OrcoBank eert. 61,70 61,60
OrdinaBeheer 21,00 21,50
OTRA 295,00 294,00aP&CGroep 80,00 80,20
Philips Electr. d'9s 0,10
PieMedical 7,80 7,80f
PirelhTyre 11,60 11,60 fPolynorm 172,50 173,00
Porc.Fles 23,20 23,20
Randstad 87,40 87,50
Reesink 119,00 119,00 .RoodTesthouse 4,70 4,60
Rothmans Int. ° 4,06 4,20
RotoSmeetsßoer 39,40 39,40
Samas Groep 58,00 57,50
Sarakreek $ 6,50 6,20
Schuitema 1884,00 1884,00
Schuttersveld 43,00 43,00
Simac Techniek 19,00 19,00
SligroBeheer 87,00 88,00
Smit Intern. 42,00 41,80
SmitTrafo c. 45,80 46,10
St.Bankiersc. 17,20 17,20
StadRotterdam c. 37,90 37,80
Telegraaf De 193,00 193,00 eTextielgr.Twente 73,00 71,00
Tulip Computers 16,50 16,40
Tw.Kabel Holding 215,70 214,00
Übbink 59,00 59,00
Union 26,80 26,80
Vereenigde Glas 556,00 556,00
Vilenzo 43,30 43,30
VolkerStevin 87,40 87,00
Vredestein 13,70 13,70
Wegener 123,50 123,50
Welna 49,50 49,50
Westlnv.F.wb 60,00 a 60,00 a
WestlnvestF. 11,20 11,30
Weweler 36,00 36,20
Wolff, Handelmij 58,70 58,70
WoltersKluwer 488,00 488,00
Wyers 23,70 23,80
Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind. F. 443,00 443,00
ABF 112,50 112,50

ABNAmroA.inF 82,80 82,80
ABN AmroAand.F. 94,40 94,90
ABNAmro Amer.F. 68,40 68,70
ABN Amro Eur. F. 86,00 85,40
ABN AmroFar E.F. 74,10 74 20
ABNAmro L.Gr.F. 182,90 18290
ABN AmroNeth.F. 115,50 116 50
ABN AmroObl.Grf. 200,80 201,20
ABN Amro rent.div 156,00 156,30
AegonAandelenf. 44,20 44,20
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFf 30,60 30,70
Alg.Fondsenbez. 244,70 244,70
AllianceFund 7,10 a 710 eAlrenta 232,30 232,70
Amvabel 86,80 d 86,70
Asian Cap.F.J 58,00 57,80 f
Asian Select. F. 98,50 98,90
AsianTigersF. 104,20 104,70
ASNAandelenf. 51,60 51,60
AustriaGlobal 1223,00 1223,00
AustroHung.F. 7,50 7,50
AXAAand.lnt. 75,70 75,90
AXAE&LBelegg.l 92,50 93,40
AXAE_LBelegg.2 93,20 93,60
AXAE_LBelegg.3 117,80 117,90
AXAE„LBelegg.4 87,10 87,50
AXA E_LKap.Rente F. 119,00 119,20
AXA Obl.Ned. 77,00 77,10
BemcoßentSel. 62,30 62,60
BeverHolding " 4,80 4,80
Biogrondßelegg. 10,70 10,70
Capa CityRealty 1,37f 1,34
CL Aandelenfonds 94,10 94,00
CLLiq.Groeifonds 102,50 102,50CLObl.Dividendf. 101,40 101,60
CLObl.Waardef. 122,30 122,50
Comm.ArgeusF. 87,90 88,00
Comm.BenacusF. 90,40 90,60
Comm.CeaF. 92,80 92,90
CuMPreferentF. 106,00 105,50
DeltaLl.Dollarf. 54,60 54 50DeltaLloydECU 55,60 55,60Delta Lloydlnv. 38,10 38,40DeltaLloyd Mix 72,30 7310
DeltaLloydRent 59,90 60.10Donau Fonds 26,30 26,10DP America Gr.F. 34,20 34,20
EGFlnvestm. 156,00 156^00EMFRentefonds 83,20 83,30
EMS Growth Fund 103,80 103,80
EMS IncomeFund 91,80 ' 92,30
EMS Offsh. Fund 101,20 101,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,10
Envir.GrowthF. 41,60 41,60
Esmeralda part. 37,30 37,60
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro GrowthFund 58,50 59,20
Euro SpainFund 7,80
FarEastSel.F. 76,20 76,20
GAFAm.Liq.F.ecu 1,56 1,56
GAFAm.Obl.F.ecu 1,82 1,82
GAFBfr.Liq.F.bfr 1058,70 1058,90
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,61
GAFDMObI.F.ecu 1,59 1,59
GAFEng.Aandf.ecu 2,05 2,04
GAFEng.Liqf.ecu 1,24 1,24

GAFEng.Oblf.ecu 1,33 " 1,33
GAFEur.Aandf.ecu 2,21 2,21
GAFEur.Oblf.ecu 2,22 2,22
GAFGl.Managf.ecu 2,48 2,48
GAFJap.Aandf.ecu 1,10 1,10
GAFJap.Liqf.ecu 1,65 1,65
GAFJap.Oblf.ecu 1,78 1,78
GAFN-Am. Aandf.ecu 2,19 2,20
GAF V.Oost.Aandf.ecu- 308 3,10
German CityEst. 32,30 32,10
GimGlobal 55,30 55,10
Groeigarant 1,36 1,37
Holl.Eur. Fund 58,50 58,50
Holl. Obl.Fonds 131,50 131,50
Holl.Pac. Fund 130,20 130,20
Holl. Sel.Fonds 98,50 98,50
Holland Fund 90,20 90,20
HoogeHuysHypf. 124,00 124,30
INBBnk Verre Oost. r. 44,60 44,60
INGBnkDutchF. 60,70 | 60,90
I_GBnkGeldm.F. 61,27 I 61,27
INGBnkGIob.F. 51,80 52,00
INGBnkOblig.F. 33,20 33,40
INGBnkßentegr.F 129,60 129,70
INGBnkSpaard.F. 103,92 103,92
Interbonds 488,00 488,00
Intereffekt 500 27,00 26,90
Intereffekt wt 21,60 22,00
Intereffekt Yen Value 80,70 80,70
Investapart. 78,50 < 79,00
ISHin_l.Fu_ds 17,30 17,30
Jade Fonds 206,80 206,50
Jap.Convertible.F. 50,00 ' 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Japan Fund 18,40 18,30
Korea Pac.Tr.J 14,10 14,40
LatinAm.Eq.F. 98,40 97,00
LeveragedCap 58,00 57,70
Liquirent 54,65 54,65
MalCapital F.s 15,70 15,80
Mees Obl.Div.F. 115,80 116,00
Mexico IncomeF. 17,80 17,80
Mondibel 77,30 77,30
Nat.Res.Fund 72,20 72,90
New AsiaFund 9,70 e 10,00
Nomura Warr. F. 0,17 0,18
OAMF Rentefonds 11,90f 11,85
Obam,Belegg. 306,20' 306,20
OhraAand.F. 63,00 63,30
OhraLiq.Grf. 54,30 54,30
Ohra Obl.Df. 55,00 5510OhraObl.Grf 55,30 55 40Ohra Onr.G.F. 58,30 58 30Ohra TotaalF. 57,90 58 00OrangeFund 27,50 27 60Pac.Dimensions 31,00 31,00
Pierson Rente 128,90 12900Pitcher 45,00 45,50
Postb.Aandelenf. 56,70 56 90
Postb.Beleegf. 57,50 575)
Postb.Obl.f. 48,00 4810
Postb.Verm.gr.f. 60,10 60,30
Rentalent Bel. 169,70 169,90Rente Plus F. 45,40 45,40Rentotaal NV 38,90 38,90
RGAand.Mixfund 59,10 59,20
RGAmencaF. 132,10 132,40

RGDivirentF. 51,50 51,50
RGEuropeF. 124,90 125,50
RGFlorenteF. 130,00 130,00
RG Hollands Bezit 96,10 96,50
RG NettorenteF. 105,60 105,70
RG Obl.Mixfund 61,30 61,40
RGPacificF. 137,10 136,10
RG Rente Mixfund 63,70 63,70
Robeco 110,60 110,40
Rodamco 50,90 50,60 e
Rodamcoßet.Ned. 100,20 100,20
Rodin Prop.s 68,00
Rolinco 112,50 112,20
Rolinco cum.p 89,00 89,00
Rorento 83,30 83,20
Schrod.lnt.Pr.F 28,50 28,50
Sci/Tech $ 14,60 14,10
SuezGr.Fund 50,40 50,40
SuezLiq.Grf. 201,10 201,10
Technology Fund 16,30 16,30
TokyoPacHold. 229,00 227,00
Tolsteeg,Beleggmij 344,00 344,00
TransEur.Fund 88,30 88,30
Transpac.F. 344,80 346,50
Uni-Invest 19,10 19,10
Unico Inv.Fund 65,50 66,00
UnifondsDM 33,00 32,00
VasteWaard.Ned 52,70 e 53,00
VastNed 103,50 104,40
VHSOnr.Mij 4,70 e 4,70 eVIBNV 44,50 44,60
VSBAand.F. 98,40 98,30
VSB Liq.Groeif. 100,00 100,00 e
VSB Mix Fund 60,70 60,90
VSBObl.Groeif. 108,70 108,80
VSB Rente Fonds 101,00 101,20
WBO Intern. 66,60 66,70

Wall Stre-t
alliedsignal 30 Vt 32'/«
amer.brands 33 33 _
amer.tel.tel 50 49 _
amoco corp 60 '/" 60 'A
asarco mc. 26 25 _
bethl. steel 16'/t 17
boeing co 44'A 44 Vt
can.pacific 15 _ 15'/i
chevron 42 Vt 43 Vt
chiquita 12 _ 12 _
chrysler 47Vt 48 _
citicorp 41Vt 42
cons.edison 25'/« 25 V<
digit.equipm. 33 Vt 34
dupont nemours 52Vt 52 'A
eastman kodak 46Vt 46 Vt
exxon corp 60 Vt 60 'A
fordmotor 27'/< 27'/:
gen. electric 46 46'/«
gen. motors 37V\ 38
goodyear 32'/< 32 _
hewlett-pack. 95Vt 97 '/<
int.bus.mach. 69 5/s 70 _
int. tel.tel. 80 _ 81'/«
kim airlines 25'/< 25 Vb
mcdonnell 137 _ 138'/.
merck co. 35Vi 36 _
mobil oil 83 >/, 83 _
omega financ. 25 25 ii

Philips 29 30 _
royaldutch 107 106 _
searsroebuck 46'/( 48
sfe-south.pac. 16 Vt 16 Vt
texacomc. 61 _ 61 _
travelers 31 _ 32
unitedtechn. 55 3/i 56 V_
westinghouse 12 Vi 12 'A
whitmancorp 15 Vt 15'/«
woolworth 14 Vi 14'/;

Advieskoersen
amerik.dollar 1,680 1,800
austr.dollar 1,26 1,38
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canad.dollar 1,200 1,320
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,50 113,50
engelse pond 2,59 2,84
finse mark (100) 35,05 37,55
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) 09,80 11,50
jap.yen(10.000) 173,00 179,00
noorsekroon (100) 24,10 26,60
oost.schill.(100) 15,62 16,12
port.escudo(lOO) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0032 0,0059
zuid.afr.rand 0,40 0,55
Zweedse kr. (100) 22,00 24,50
zwits.fr. (100) 129,75 134,25
Wisselmarkt
amenk.dollar' 1,74425-1,74675
antill.gulden 0,9675-0,9975
austr.dollar 1,3200-1,3300
belg.frank (100) 5,4425-5,4475
canad.dollar 1,26875-1,27125
deensekroon (100) 28,575-28,625
duitsemark (100) 112,0250-112,0750
engelse pond 2,7250-2,7300
franse frank (100) 32,585-32,635
gneksedr.(lOO) 0,6770-0,7770
hongk.dollar(100) 22,4650-22,7150
iersepond 2,6850-2,6950
ital.lire (10.000) 10,785-10,835
jap.yen(10.000) 177,000-177,100
nwzeel.dollar 1,0780-1,0880
noorse kroon (100) 25,505-25.555
oostenr.sch. (100) 15,9150-15,9250
port. escudos (100) 1,0760-1,1160
spaanse pes.(100) 1,3370-1,3470
zweedsekr. (100) 23,405-23,455
zwits.frank (100) 132,225-132,275
e.e.u. 2,1305-2,1355

Indexen
CBS-koersindex 271,00 270,80
EOE-index 406,81 406,45
DowJones 3708,27+33,64

Optiebeur»
serie omzet v.k. s.k

KPN cjan 55,00 150 1,10 1,20
KPN cjan 57,50 110 0,40 0,50
abn amro c apr 60,00 119 4,20 4,00
abnamro c apr 65,00 135 1,80 1,70
abnamro p apr 60,00 1033 2,00 2,20
ah cjan 50,00 125 3,30 3,10
ah cjan 52,50 150 1,60 1,40
ah c apr 47,50 160 6,50 a 6,00
ah c apr 52,50 180 2,70 2,70
ah pjan 52,50 127 1,20 1,50
ah pjul 57,50 210 6,80 a 5,90
d/fl pdec 175,00 418 2,10 a 1,90
d/fl pdec 185,00 200 11,00 a 10,60
d/fl pmrt 180,00 200 B,ooa 7,70
d/fl pmrt 185,00 203 11,30 11,40
dsm e jan 135,00 122 4,90 5,20
els e apr 18,00 195 0,90 0.80
els c 097 18,00 167 3,00 3,10
coc c dcc 400,00 221 10,20 10,00
coc cdec 405,00 173 7,30 6,90
coc c dcc 410,00 961 4,60 4,30
coc c dcc 415,00 733 2,70 2,30
coc c dcc 420,00 769 1,40 b 1,20
coc c jan 410,00 216 9,20 9,00
coc c apr 410.Q0 112 17,20 17,30
coc pdec 390,00 216 0,90 0,90
coc pdec 395,00 240 1,70 1,40
coc pdec 400,00 564 2,60 2,50
coc pdec 405,00 800 4,30 4,10
coc pdec 410,00 168 6,60 6,50
coc papr 420,00 270 18,00 a 18,00a
hoog cjan 80,00 112 2,50 2,40
hoog papr 70,00 240 3,50 a 2,80
mg c dcc 80,00 671 1,40 1,60
ing cjan 80,00 678 2,60 2,70
ing c apr 85,00 166 2,40 2.60
ing pjan 80,00 597 1,80 1,60
kim c jan 47,50 220 1,30 1,10
nll c mei 99,00 172 1,00 1,30
nut c feb 95,00 707 3,20 4,80
phil cdec 50,00 112 2,80 3,00bphil cdec 52,50 153 1,30 1,50aphil c dcc 55,00 131 0,50 0,50
phil cjan 55,00 165 1,30 1,40
phil c apr 55,00 300 2,80 3,00
phil pdec 52,50 228 I,Boa 1,20
phil papr 50,00 214 2,20 1,80
tops pdec 710,00 117 4,30 4,00
unil pjan 190,00 116 2,90 2,60bxO7B c okt - 227 2,06 1.84
Goud *n zilver
GOUD onbewerkt 21,250-21,850, vonge
21,290-21,890,bewerkt 23,450 laten, vo-

rige 23,490 laten.
ZILVER onbewerkt 250-320, vorige
250-320, bewerkt 360 laten, vonge 360
laten.

a=laten g=bieden+ex.div.
b=bieden h=laten_sx.dlv.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend bgedaan+g
"=gedam_)MM vk=sk>tkoers vorig* dag
f=gedaan+laten sk=sk>tkoer» gisteren

'Delen in risico's goed voor werkgelegenheid'

Unie BLHP: loon door
winst laten bepalen

Van onzeredactie economie
1,pTEN - De vakbonden voor middelbaar en hoger perso-
'C> de Unie BLHP (74.000 leden) en de VHP (28.000 leden),
Jl_e "_n een groter deel van de inkomens van werknemers afhan-

k maken van het bedrijfsresultaat dan nu het geval is. Zij
M[^ wel als voorwaarden dat het huidige salaris vast moet
J^T en dat het resultaat-afnankeliike deel niet groter maS
Iwdan 10 procent van het jaarinkomen.

X Werknemers delen in de risico's
wtk6en onderneming is volgenslno°ndscoördinator W. ter Welle
f6Hb Soeo- voor de werkgele-
jLjeicl- „Als de winst tegenvalt,iiw een werkgever niet meteen

Hl. nte Saan ontslaan omdat de
ftde te no°g oplopen," zei hij

een toelichting op de ar-
|aniSV°orwaardennota van zijn or-

K_)_r^ S*eren gepresenteerde cao-
van de Unie en de VHP

\ * Vrijwel geheel in het teken
jfo[, 'exibilisering. De organisaties
JBa n geen centrale looneis en ook
|»L °°rgestelde werkgelegenheids-
fesh j

n moeten op maat worden
"eden.

*W_ k van de resultaat-afhanke-

' _h ?elomng vindt de Unie dat de
. g in 1995 in ieder gevalgestegen kosten van levenson-

_st °Ua moeten compenseren. Zij
L' ook daar de uitzondering

* __?e* bevestigt. Als werkgevers
Üj^l zijn tot vergaande werkgele-
*'b jlc!SafsPraken of als een bedrijf
"_ h sta^ er z0 slecnt aan toe is

_t voortbestaan in gevaar
LT ■ dan zal de Unie genoegen ne-

men met minder dankoopkrachtbe-
houd. De VHP stelt een marge voor
van tussen de 0 en 2,75 procent. Een
deel daarvan kan dus afhankelijk
zijn van het bedrijfsresultaat.

Opvallend is het streven van de
Unie naar verkorting van de ar-
beidsduur. Anders dan in voor-
gaande jaren ziet de vakbond voor
het middenkader hierin een instru-
ment bij uitstek om arbeidsplaatsen
te behouden of werkgelegenheid te
bevorderen. Werktijdverkorting
voor behoud van werk dient ge-
paard te gaan met scholing. Als het
gaat om uitbreiding, dan is verlen-
ging van de bedrijfstijd bespreek-
baar.
In de vut zien de vakbonden voor
het midden- en het hoger kader nog
steeds een goed werkgelegenheids-
instrument. Ingrijpende verander-
ingen in de financieringsstructuur
om de kosten in de hand te houden,
vinden zij evenwel onvermijdelijk.
Waar de vut-kosten echt niet meer
zijn op te brengen, zullen de bonden
instemmen met „versobering" van
deregeling (verlaging van de uitke-
ring of verhoging van de uittreding-
sleeftijd).

economie

Groot onderzoek
onder werknemers
met rugklachten

Van onze redactie economie

,OEN HAAG - Een internationaal onderzoek
[?'ar thuiszittende werknemers met rug-
tochten moet antwoord geven op de vraag
l*°e deze mensen zo snel mogelijk weer aan
liet werk kunnen.
r? Sociale Verzekeringsraad is één van de
"ütiatiefnemers voor dit onderzoek dat ines landen wordt uitgevoerd.

retl groot deel van de arbeidsongeschikten
*arnpt met rugklachten. Niet alleen in Ne-
tland, maar ook in veel andere Westerse

landen. Tot nu weet niemand wat de beste
methode is om deze mensen weer vlotjes te-
rug tekrijgen op de werkplek.
Onderzoekers uit de diverse landen volgen
onder de vlag van de International Social

Security Association twee jaar lang enkele
honderden patiënten. Ze kijken ondermeer
naar de behandeling die de patiënten onder-
gaan en naar de moeite die arbodiensten en
bedrijven doen om de thuiszitters weer aan
de slag te krijgen.

Aan het onderzoek nemen onderzoeksbu-
reaus deel uit Nederland, Duitsland, Dene-
marken, Israël, Zweden en de Verenigde
Staten. Momenteel worden de 'proefkonij-
nen' geselecteerd uit werknemers die wegens
lage rugklachten zon drie maanden uitge-
schakeld zijn.

Zelfstandigen in
bouw-sector zijn
slecht verzekerd

ROTTERDAM - Bijna de helft van
de ongeveer 16.000 ingeschreven
zelfstandigen in de bouw heeft geen
verzekering die uitkeert in geval
van ziekte. Tweederde deel van de
zelfstandigen heeft ook geen pen-
sioenverzekering.

Dit blijkt uit een enquête, die de
Wetenschapswinkel van de Eras-
mus-universiteit in opdracht van de
FNV Bouw- en Houtbond. De FNV
concludeert uit het onderzoek dat
een groot deel van dezelfstandigen,
ondanks de fiscale voordelen, beter
af zou zijn als werknemer. Daarom
gaat de bond zich beraden over de
vraag, of er collectieve regelingen
voor werknemers en zelfstandigen
in de bouw moeten komen.

Want zelfstandigen werken meer en
verdienen minder per uur, zo laat
het onderzoek zien. Driekwart
maakt meer dan veertig uur per
week, een vijfde deel haalt zelfs
meer dan zestig uur. Ook worden er
minder vakantiedagen opgenomen.

Nederlands
Sensormatic is volgens Europees
marketing-manager B. IJssel-
stein na het kort geding in maart
in Amerika direct aan de slag ge-
gaan om het probleem te verhel-
pen. Het bleek een typisch Ne-
derlands probleem. Winkelen in

Amerika met de gigantische su-
permarkten waar vaak alle pro-
dukten in één keer worden ge-
kocht, is niet te vergelijken met
de Nederlandse winkelstraten
met verschillende zaken en dus
ook verschillende alarmsyste-
men.
Twee miljoen dollar is geïnves-
teerd in onderzoek naar het
nieuwe beveiligingslabel. TNO
heeft vervolgens het label uitge-
breid getest waarna een extern
bureau met een tas vol labels
door het land is gereisd om te
testen. Liefst 500 maal werd met
het nieuwe Ultramax-systeem
een winkel van de 'concurrent'
bezocht zonder dat er alarm
werd geslagen.

De rechtbank stuurde in maart
de beveiligingsbedrijven naar de
onderhandelingstafel. Sensor-
matic - een Amerikaans bedrijf
met een dochteronderneming in
Bunnik - enerzijds en Knogo -een Nederlandse dochtervan een
wereldwijd operende Ameri-
kaanse groep - en Esselte Meto,
een in Nieuwegein gevestigde
dochter van een Zweedse bevei-
ligingsgroep anderzijds,kwamen
er niet uit. Niet vreemd als men
weet dat er grote internationale
belangen een rol spelen. Sensor-
matic bleek tijdens het eerste
kort gedingbang van de Europe-
se markt teworden geveegd door
de concurrentie, terwijl de te-
genpartij de Amerikanen van
oneerlijke concurrentie beticht-
te.
Knogo nam genoegen met de me-
dedelingvan Sensormatic dat zij
dit najaar met een nieuw sys-
teem op de markt zou komen.

Esselte Meto spande in oktober
echter opnieuw een kort geding
aan waarin de rechter deze
maand uiteindelijkbepaalde dat
Sensormatic het 'compatibili-
teitsprobleem' moest oplossen.
Nu het nieuwe systeem gereed is,
verwacht IJsselstein geen pro-
blemen meer.

Pentiumchip Intel maakt rekenfouten
AMSTERDAM - De Pentiumchip van Intel is onbe-
trouwbaar bij het uitvoeren van zeer moeilijke bere-
keningen. Het computerbedrijf zegt dat de fout afge-
lopen zomer is opgespoord en inmiddels is verholpen.
Toch zijn minstens twee miljoen onbetrouwbare chips
in computers geplaatst, zo meldde onder andere de
Wall Street Journal gisteren. Ondermeer IBM en
Compaq gebruikende chip in hun computers.
Intel zelf beweert dat de rekenfouten slechts in zeer
beperkte mate kunnen voorkomen. „Statistisch ge-
sproken, kan een gemiddeld persoon dit probleem

eens in de 27.000 jaartegenkomen," aldus een woord-
voerder van het bedrijf.
Desalniettemin is in de VerenigdeStaten de afgelopen
weken commotie ontstaan over de foute chip. Compu,-
ters met de pentiumchip worden bijvoorbeeld ingezet
voor moeilijke berekeningen, zoals bij het ontwerpen
van grote bouwwerken. Wanneer gebruik is gemaakt
van een onbetrouwbare chip, kan de uitkomst van die
rekensommen ook fout uitpakken. Dat maakt de bere-
keningen per definitie onbetrouwbaar, aldus de
critici.

Rechter verbant omstreden beveiligingslabel

Hema-klant eindelijk
verlost van vals alarm

Van onze redactie economie

HEERLEN - Hema-klanten
kunnen binnenkort weer met een
gerust hart andere winkels be-
zoeken zonder dat zij daar vals
alarm veroorzaken. De Utrechtse
rechtbank heeft bepaald dat het
omstreden Ultramax-beveili-
gingslabel niet verder op de
markt mag worden gebracht zo
lang het storingen bij andere be-
veiligingssystemen veroorzaakt.
Leverancier Sensormatic heeft
nu een nieuw label ontwikkeld
waarmee het alarm-probleem is
opgelost.

Het oude Ultramax-systeem ver-
oorzaakt vals alarm bij winkels
met elektromagnetische beveili-
gingssystemen. Wie boodschap-
pen doet bij de Hema loopt kans
daarmee later bij binnenkomst
in een andere zaak het alarm in
werking te zetten en voor win-
keldief te worden aangezien.
Artikelen van de Hema zijn
voorzien van vaak onzichtbare
beveiligingslabels. De caissière
gooit alle goederen in een grote
bak. Door één druk op de knop
worden alle labels gedeacti-
veerd, waardoor de klant onge-
stoord het warenhuis kan verla-
ten. Problemen doen zich voor in
zaken als Schoenenreus, Kruid-
vat en Bruna, die zijn uitgerust
met een andere beveiligingssys-
teem. Zodra de Hemaklant deze
winkels binnenloopt rinkelen de
alarmbellen. Probleem was dat
het Ultramax-systeem niet com-
patibel is met andere systemen.
Met het nieuwe label is dit pro-
bleem uit de wereld stelt Sensor-
matic.

Dankzij daling tarieven op obligatiemarkt

Zürich Leven verlaagt
hypotheekrente licht

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Zürich Leven heeft
gisteren de hypotheekrente met 0,3
procent verlaagd. Voor tienjarige
leningen geldt voortaan een tarief
van 8,1 procent. Voor vijfjarige le-
ningen wordt 7,8 procent in reke-
ning gebracht. Zürich Leven heeft
tot deze stap besloten „in verband
met de daling van de tarieven op de
obligatiemarkt."
Na een lange periode van stijging is
de rente de laatste dagen wat aan
het dalen, wat wordt weerspiegeld
door enige stijging van de obligatie-
koersen.
„Hoewel wij betwijfelen of het al
om een fundamenteel herstel gaat,
zien wij toch ruimte voor een aan-

passing van de tarieven. Wij houden
de wind graag scherp in de zeilen,"
aldus drs. H. Boissevain, directeur
beleggingen en financiële zaken.

Opkrikken
Voor het opkrikken van de hypo-
theekportefeuille hoeft Zürich Le-
ven haar tarieven niet te verlagen.
Boissevain: „Het ziet ernaar uit dat
we dit jaar ten opzichte van 1993
een verdrievoudiging van onze por-
tefeuille-aanwas zullen bereiken,
dus het gaat geweldig."
Eind vorig jaar beheerde Zürich
Leven een hypotheekportefeuille
van f 240 miljoen. Eind dit jaarzal
deze tot ongeveer f 270 miljoen zijn
gegroeid, aldus Boissevain.

Ingepakt

# Ambtenaren van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk werden gister-
ochtend geconfronteerd met een geheel in wit plastic ingepakte werkplek. De actie
vond plaats onder het motto: 'Besturen of ingepakt worden.' Het Centraal Bestuur
wil komend jaar 19 miljoen gulden beknibbelen op een door de Gemeenschappelijke
Medische Dienst (GMD) aangevraagd scholingsbudget voor wao'ers van in totaal 28
miljoen gulden. Foto: anp
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" DE ZWARTE MARKT "
TEL: 00/32.13.66.15.61 TESSENDERLO - BELGIË
[europas grootste verwarmde I

VRIJE MARKT ■ 20.000 M 2
wekelijks meer dan i 5.000 bezoekers

Open: elke zondag van 9.00 tel 18.00 uur
Binnenbrengen materiaal:

elke zondag van 7.00 tot 9.00 uur

ELKE ZONDAG SHOW EN ATTRAKTIES
DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE ARTIESTEN

■ ~ , t r 1" i
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Vakantie en Rekreatie

Caravans/tenten

Adria Unica
Caravans

optimale kwaliteit
RAI Stand 709: 25-29 nov. '94

FOLDERS OP AANVRAAG
Calandstraat 17,3300 AE Dordrecht. Telef. 078-180100
I

CHATEAU &
HOMECAR
Nu onze ex-verhuur-

caravans in de aanbieding
met duizenden guldens

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

HOBBY 520 '90, 460 '88/94,
440 '94, 350 '91, Burstner
340 '91, Caravelair 415 '91,
Home car '88, Dethleffs 395
nieuw. 04498-54390.
CARAVAN- en totenstalling
aangeb.: Gronsveld, Stati-
onsstr. 44. _? 04408-1251.

De Olde Caravan bv. Uw
dealer voor Limburg van,
Beyerland, Award, Fendt
tourcaravans en Raclet
vouwwagens. Spec. aanb. v.
nog enkele 1994 modellen
verhuur en showcaravans
en vouwwagens. Tevens
ruime keuze in gebruikte
caravans en vouwwagens.
Dr. Nolensln. 141, md. park
nrd. Sittard. 046-513634.
HOBBY S 495 '86; 420 '88;
425 '89; 430 '88, '89; 400
'90; 370 '91; 440 nieuw; 460
'94; Burstner 385 '92, '89. R.
v.Gelrestr. 45, Nieuwstadt,
04498-54664.
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Voor informatie en reserverinsen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar,
Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen. Tel.: 079.196.596, Fax 079.19-JlB^"s^^

" GRATIS GIDS '95 10/17 dgn app. v.a. / 199, hotel

’ 249,camping ’ 319.Boosten busreizen 045-227777 sgr.

MONTEMAR^öISUIT!
10-13- Hof 17dagen per luxe

Royal Class touringcar naar Pineda de Mar;
van mei t/m oktober.

10 d. v.a. / 355,- p.p. (RC ’ 50,-).
Vraag gratis brochure!

VAN HULST MONTEMAR REIZEN (Lid SGR)
Tel. 040-122363.

FREELINE (ANVR/SGR) De Beste! Vakanties perRoyal
Cl. bus naar Benidorm of Calpe (gemid.temp. 21 gr.)

maalt. inkl. Bijv.: 10d met hotel VP v.a. ’ 379,- of app. v.a.
/ 299,- of gekomb. met binnenl.rondreis (o.a. Tolede,

Segovia, Aranjuez etc.) Losse bustickets inkl. Royal Cl.
en maalt. / 240,- per retour. Nu verkrijgbaar bij alle Ned.

ANVR reisb. Nadere ml.: 04970-16461.

’ 299 VP! WINTERZON BENIDORM, mcl. gratis ontbijt&
diner in zeer luxe bus. Vertrek div. data 18 nov., 2-5-9-12
dcc. & jan-feb-mrt-apr. ied., ma. & vr. 10/17 dg VP (!) Htl

Golden ** v.a. ’ 369/579. Htl Las Vegas ** 10 dgn VP al bv
28 nov, 5-12 dcc.v.a. ’ 299! App. Gemelos 10/17 dgn

’ 289// 399. NIEUW! Busretour ’ 199 p.p. vol = vol.
REKRO REIZEN ROTTERDAM 010-4142233 tot 22.00 sgr.
ESTARTIT/BEGUR vak-
.won. en app. met zw.
05480-18722 / 0546-818762.

Algarve app. strand 2-5-9-
-12/12 8 d. ’345 tot 23/12

’ 395 Apri-Ori 020-6002511.

Stuntprijzen LONDEN, 3
dgn: 16 en 28/12 ’199,- 4
dgn 15en 27/12’ 274,-. Inkl.
bus, L/O, hotel, d/t, div. ex-
cursies. Inl. ADW 08340-
-63162 (SGR)

LEVICO EN CALDONAZZOMEER:
beslist goedevak.woningen. Voor- en naseizoen

forse korting. Inl. Bel Tempo Vakanties: 074-777377.

Vraag tegen portokosten ons infopakket met:

" DANSOMMER " DANCENTIR " HOVASOL" ULFBORG VEMB

" LANGÜAND/FYN/AIRO 9 ODDER" DIV. TOURISTBUREAUS

faj r~>_ , k
DANSK FERIEHUS BOOKINGBURO

l. d,;,; _._,„ „_k,„gb-oJ Hoofdweg 99, Midwolda.Tel. 05975-1416. Fax 05975-2924.

PRAAG 8 dgn bus, hotel 1.0. ’350,-. Vliegretour ’450,-
Wintersport 10dgn v.a. ’ 465,- bus, hotel, HP.
MEVOReizen Holten 05725-1547 (lid SGR).

De goedkoopste wintersportreizen naar TSJECHIË met
auto of bus. Al v.a. ’ll5,- p.w. Vraag snel debrochure

aan bij GEBO REIZEN 05280-67000/020-6189966.

SUMATRA-JAVA-BALI, uwdroomreis voor 1995,33 dgn.
v.a. ’ 3675,-. Folder DISCOVER: 020-6854506 SGR.

24 dg. Java-Bali’ 2.825,- /31 dg. Sumatra-Java-Bali

’ 3.450,-Volledigverzorgd met RJA. Met Singapore
Airlines is 23 dg.’ 2990,- /30 dg. ’ 3650,- in 1995.

AHA TOURS 05980-95830 / 045-226743 / 070-3474626.

Trans-Sulawesi 29 d.’ 3395,-. Sumatra 22 d. ’ 2995,-.
Sulawesi + Kl. Sunda.eil. 32 d. / 3495,-. Java-Bali30 d.

’ 3095,-. Vietnam 30 d. ’ 3395,-. Rustig tempo, veel
vrijheid, desk. reisleiding, kl. groepen, Singapore

Airlines. Info: ARCADIAREIZEN 072-200872 lidSGR.

Geniet mee oponze aktieve
rondreis door Singapore,
Indonesië, Maleisië& Thai-
land. We bezoeken traditio-
nele marktjes met vriende-
lijkekooplui en bekijken de
bijna vredige "BuilFights".
We maken kennis met een
indrukwekkende natuur
van vulkanen, heldere me-
ren, oerwouden oerang oe-
tang apen. Nu v.a. ’ 2479,-
-incl. KLM retour, neder-
landse reisleiding, allever-
voer per taxi, boot en bus,
en alle overnachtingen in
goede hotels. Meer info?
Bel CHARACTER: 030-
-292474. Let op! U vliegt met
KLM. Dus gratis "Airmiles"
kado!

Vietnam 30 dgn. ’ 3395,-
Eigen bus, desk.reisleiding

kl. groep, Sing. Airlines
ARCADIA 072-200872 SGR.

U WILT EEN
ADVERTENTIE OP

DEZE PAGINA?
B E L: 072-196596

Otterlo in gez. hotel genie-
ten van drie daagskerstarr.
voor’ 395,-08382-1392.

Reisinformatie uiteerste hand, want we komen erzelf
vandaan! AUSTRALIë of NIEUW-ZEELANDvanaf

’ 2905,- mcl. vluchten, 10 dgnauto en 7 nachten motel.
In Australië ook 2 binn. vluchten mogelijk. Barron & De

Keijzer Travel 010-4780000/020-6258600. Lid SGR.

ISLA MARGARITA
Absoluut de goedkoopste mogelijkheid voor uw heerlij-
ke vakantie in deCaribbean. 30 Km voor dekust van Ve-
nezuela en spotgoedkoop. Vlucht mcl. hotel 9 dagen v.a.

’ 999,-
-* meerdaagse reizen ook mogelijk
* 2x per week per Martinair
* combinatie met rondreis Venezuela mogelijk
* weer plaats vanaf 8 november, ook nog met Kerst (v.a.

’ 1799,-). Belt u snel voor ons infopakket GoGo Tours:
010-4142599. Korte Hoogstraat 11, Rotterdam, sgr/anvr.

De GROOTSTE KEUZE in Vak.app. met EXTRA goedk.
vluchten op zonnig ARUBA, BONAIRE, CURACAO en

SINT MAARTEN, bij CARE Te1:02260-15519.

ZONNIGE CRUISES!
-j-_....^..._--------—, —^^y■^■p*-' ------— *^r.7ïm'j-^é±

CANARISCHE EILANDEN * MAROKKO * MADEIRA
van dcc. 94 t/m apr. 95 met MS.BALTICA

Speciale prijzen voor Kerst en Nieuwjaar!

EUROCRUISES .043-251999

Caravan STALLINGSHOES,
spec. ontworpen voor het
buiten stallen van Uw cara-
van. Bescherming tegen,
verkleuren, vervuilen, uit-
drogen eet., eet. De Olde
Caravan, Dr. Nolensln. 141,
md. park nrd. Sittard. Tel.
046-513634.
OPRUIMING div. partijen
voortenten, bijna halve prijs.
Theo Stet bv. voortenten-
centrum. 040-482945.

Sport & Spel
Te k. 1 stang met 55 kg.
gew., univ. DRUKBANK, 1
pekdek, pull-up met bankje,
samen ’ 650,-. 046-583731.

Zeilen/Boten
WINDSURFING, kano's, in-
line skates, skateboards,
schaatsen, snowboards,
langlaufskies, snowboards.
Van Nierop Sport, Roer-
mond. Tel. 04750-16852.

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

Vakantie
CARAVANSTALLING ëZ,
centrum Kerkrade. Voor
meer info 045-420912 / 06-
-53223835.
Ooh Kom er eens kijken...
Speciaal Sint Nicolaasvoor-
deel: campingmeub. tot
-25%, dak- schuif-, terras-
en hele luifels tot -30%;
koelboxen tot -15%; diverse
voortenten tot -30%; slaap-
zakken tot -20%; barbe-
que's, porta potti's, anten-
nes, 3-pers. Iglotent en nog
véééél meer, op=op. Deze
aanbieding geldt t/m 5 dcc.
Tevens caravanstallings-
hoes, beschermt tegen ver-
kleuren, vervuilen, uitdrogen,
lekkage entc. etc. U vindt
alle caravan- en camping-
benodigdheden in onze uit-
gebreide onderdelen en
accessoires shop. Voor ser-
vice en kwaliteit naar De
Olde Caravan, Dr. Nolens-
laan 141. Ind. park Nrd. Sit-
tard. Tel. 046-513634.
Te k. CARAVAN Roller de
Luxe 460, m. voortent en ijs-
kast. Tel. 045-212277.

Campers
Te koop KAMPEERAUTO L
207 Mercedes, bouwjaar '76.
Tel. 04754-82758.

België
Te k. weg. familieomst. rus-
tig gel. ZOMERHUIS op
bungalowpark te Lanaken,

’ 4.500,-. Br.o.nr. B-06276,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Duitsland
VULKANEIFEL nabij TriëT
Koblenz spreekt Nederlands.
Te huur in vakantiedorp Pul-
vemaar nabij Daun-Cochem
top bungalow voor 6 Pers.
Ind.: gemeub. woonkamer/
TV keuken. 2 slaapk. portaal,
douche/wc, terras, grilhoek,
beddegoed, handd. gas en
water gratis. 7 overnachtin-
gen tot 4 pers. DM 385. Voor-
en naseizoen DM 295.
Vraag naar onze folders. F.
Frenken, Schalkenm.weg
21, D-54552 Brockscheid.
Telef. 00-49.65731645.

Frankrijk
Fr. ALPEN: 4-pers. app. v.
part., tegenover skilift, kerst
+ carnaval vrij. 045-711386.

Spanje
TORREVIEJA (Sp] VÜia
3.000m2, norm. 7.5000.000
bfr., 5.000.000 bfr. 00-32.
41.371067 (alleen part.)

zwischen Kaprun und Zeil am Sec
Nationalpark

...und Sic sind im HOHE TaUERN

WÊmmm

MÈÊêè*.
Der Gipfel der Lust

Sehnsucht nach dem Schnee, den Bergen und Winterwanderwege, EisstockschieSbahn, Eis-
Winterurlaub in einer wunderbaren Land- iaufplatz, Rodelbahnen, Gratis-Skibus nach
schaft mitten in den Alpen! Piesendorf, auf Kaprun und Zeil am Sec, Skischule, romanti-
derSonnenseite zwischenKaprun undZeil am sche Pferdeschlittenfahrten und vieles mehr
Sec, zeigt Ihnen neben den vielen Liftanlagen inmitten einervoll erschlossenen Skiregion am
und weiten Langlaufloipen der Europasport- Rande des Nationalpark Hohe Tauern.
region auch ein paar kleine Geheimnisse:

Bint senden Sic den Coupon au: Freradenvcrkehraverband A-5721 Piesendorf 1, Tel. 0943/6549/7239, Fax 0943/6549/8221

Coupon
Bf Ja, wirmochten Piesendorf kennenlernen. Senden Sicuns bicte
ausführliche Unterlagen zum Winterurlaub und 7-Tage-Ski- :^^""ï,,!*,«!»».
Arrangement in Piesendorf: wÊÊ
Name:

Adresse: Jm MÊÊÊ
Telefon: ''ZT^^W
ServusinMeAh SakburgerLand /

4_H* JBf Einkleines Paradigs . r7-'

HOTEL WESTDUIN ****Westduin 1, 4371 PE Koudekerke (Vlissingen)

Het is NU de hoogste tijd om uw kerst- of
sylvesterarrangement aan zee te reserveren!
Als u nu belt, heeft u morgen alle info in huis.

Bel voor uwres. 01185-2510fax 2776

Schone Ferienl

Die neven Sommerkataloge
sind da. Mit den schönsten

Ferienzielen von nah bisfern.
Reservieren Sic sich Ihren
Platz an der Sonne. Jetzt in

Ihrem TUIReisebüro.

Intertravel Reisebüro VÖHW
Dammsrr. 6
D 52134 Herzogenrach
Tel.: 00-49-2406-2549

Wij spreken Nederlands!
■■H____M_^H___________a___H_|

Wintersport

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

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

Volkswagen
VW PASSAT CL, nw. model
'89, ANWB-keuringsrapport,
85.000 km, absoluut nieuw,

’ 14.950,-. Tel. 045-423750.
GOLF GTi 16V 3-'B6, geen
BPM, zwart, 124.000 km,
139 pk, 6000 DM. 00-49.
241152653.
Te koop VW GOLF GTD
turbo diesel, 5-drs., bwj. '86,
alle extra's, vr.pr. ’8.250,-.
Telefoon 045-312384.
Te k. VW SCIROCCO, bwj.
'75, motor '91, sportvelgen,
stereo, verl., APK tot nov.
'95, vr.pr. ’2.850,-, voor
liefhebber. Tel. 045-310098.
Te koop GOLF II bwj. '86,
verlaagd, sportvelgen, APK
10-95, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7.900,-. Tel. 046-332814.
Te k. VW JETTA 4-drs. '84, i.
g.st. vr.pr. ’5.000,-. Telef.
045-250244.
Te k. VW GOLF Diesel CL,
bwj. '87, 1e eig., i.z.g.st., vr.
pr. ’7.500,-. Beylkensweg
1, Oirsbeek. 04492-4612.
Te koop GOLF I, bwj. '83,
APK 1-95, i.z.g.st. vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-721988.
Te k. VW GOLF GL 1800i,
bwj. '88, div. extra's, donker-
grijsmet. Tel. 06-52951736.
Te k. VW GOLF 1.6 D, bwj.
'90, wit, km.st. 191.000, s-
drs., vr.pr. ’9.900,-. Tel.
045-275957.
VW GOLF cabrio 1.8, wit,
met sportvelgen, spoilerset,
bwj. 1985, zeer mooie auto.
Jurgen Autocentrum. 045-
-452570.
VW 10 t/m 20% korting, we-
gens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Te koop VW Golf CL AUTO-
MATIC type '86, pr.

’ 5.800,-. Tel. 046-522689.
SCIROCCO GTS, bwj. '82,
nieuw model. Heiberg 4,
Amstenrade. 04492-5594.
GOLF 11, 1.6 Benz., bwj. '84,
1.m.-velgen, 5 versn., punt-
gave nieuwe auto, pr.

’ 5.800,-. Tel. 04492-5132.
Te k. PASSAT CL, bwj. '88,
zilvergrijsmet., nieuw mod.,
vr.pr. ’11.750,-. Ariensstr.
2, Kakert-Schaesberg.
Te koop VW GOLF, bwj '81,
i.g.st., ’1.500,-. Tel. 045-
-721376, na 17uur 723449.
Te koop Volkswagen GOLF
1600 diesel, bwj. 11-'BB,
kleur rood, km.st. 127.000,
’7.750,-. 04450-1778 na
17.00uur 04455-1325.
VOLKSPARTCENTER. Uw
adres voor al uw VW onder-
delen (ook ace.) gespeciali-
seerd in Kever en Golf Ca-
brio. Geopend van ma t/m
vrij van 9.00-18.00 uur, zat.
van 9.00-14.00 uur. Aan de
Laadhaven 4, Buchten, S
04498-60011
Te koop voor de liefhebber:
VW Scirocco, '77; VW Sci-
rocco '78. Plus diverse re-
serve onderdelen. Totaal-
prijs’ 2.500,-. _? 045-46497-.
GOLF GTi '83, wit, schuifd.,
zeer mooi, nwe. APK. Kissel
42, Heerlen.
Polo 1.1 blauw '85; Polo 1.1
'87 bord.rood. AUTO-
SPORT, Schelsberg 175,
Heerlen. Telef.: 045-725507.
Te k. VW PASSAT 1.8 CL
90 PK, bwj. 2-'9O, met airco,
autotelef., radio en div. ac-
cess. Garage onderh., vr.pr.

’ 13.950,-. Te bevragen ma.
t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
telef. 043-644242 b.g.g. 045-
-418153.

Volvo

VOLVO
DEALER

Autobedrijf
Volvo Klijn
Strijthagenweg 123

Kerkrade. Tel. 045-45 80 00.
VOLVO440 GLE met stuur-

bekr., in perfecte staat,
nu ’16.450,-.

Göttgens Sittard
S 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
VOLVO 740 GL, bl. met.,
mrt. '89, zonnedak, trekhaak,
pr.n.o.t.k. 04498-51937.
Te koop VOLVO 440 GLE,
roodmetallic, jan. '94,
’29.000,-. Tel. 046-519733.
Weg. omst. hed. te koop
VOLVO 340 automaat, i.z.g.
st., lage km.st., pr. ’2.600,-.
_? 046-372632.
Te k. VOLVO 340 DL, bwj.
'87, blauwmetallic, zeer wei-
nig km's, overcompl., moei
weg.® 04451-1647.
Te k. VOLVO 360 Special
2.0, bwj. 9-'B5, APK 9-95,
blauwmetall., vele extra's,

’ 3.950,-. Tel. 045-717747.
Te k. VOLVO 245 stationcar,
LPG, ’1.250,-. Telefoon
04406-40180/04406-42541.
Volvo 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.

' VOLVO 244, bwj. 1976, pr.
’1.900,-. Wyenweg 314
Treebeek-Brunssum,

VOLVO 940 GL 2.3i, bwj. '91,
65.000 km., schuifdak, Im-
velgen, metallic, vr.pr.
’26.500,-. 04459-2277.
VOLVO 440 GL, 9-'9l, pot-
loodzwart, LPG onderb.,
APK 9-95, 123.000 km. 045-
-327977.
VOLVO 740 GL, bwj. '85,
LPG, stuurbekr., ’5.750,-.mr. mog. Tel. 046-513425.
VOLVO 340 GL, 4-drs. bwj.
1985, APK t/m nov. '95, wei-
nig km's, automaat, div. ac-
ces., vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-311071 of b.g.g. 06-
-5262603147.
VOLVO 440 GL inj. 102 pk,
div. extra's, i.z.g.st., bwj. '89,

’ 12.500,-. Tel. 045-227434.
Volvo 360 GLE, 4-drs. Se-
dan, '85, meeneemprijs
’3.950,-. A. FEYTS BV,
043-214175.
Te k. v. part. VOLVO 740 GL,
model '89, kl. donkerblauw-
met., 160.000 km, auto ver-
keert i.nw.st., vr.pr.

’ 17.500,-. 06-52612052.
Sloopauto's

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

Sloopauto's
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.
Te koop MAZDA 626, bwj.
'84, schadeauto voor sloop
of onderd. 045-326773.
H.O. IMEX BV, in- verkoop
schade-auto's. Vogelzank-
weg 228 A, Landgraaf. Tel.
045-312044.

Schade-auto's
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schade-auto's. Tevens
oud ijzer gevr. 04450-3866.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
DASSEN, aanhangwagens,
fabr., verk., verh., onderd.,
rep.g 045-455088/452501.
70 stuks AANHANGWA-
GENS nw. en gebr. uit voorr.
Theo Stet bv. 040-482945
Te koop gesloten roestvrij-
stalen AANHANGWAGEN,
3 mnd. oud, merk Flamingo
1.60 x 1 mtr. 04498-53059.
Gesl. AANHANGWAGEN
merk Calypso, afm. 2.50x-
-1.35, 1.40 mtr. h., in perf.st.,
draagverm. 1000 kg, zeer
gesch. voor o.a. orkest, vr.pr.

’ 1.750,-.Tel. 04492-4534.
Te k. 3-vaks honden AAN-
HANGWAGEN, geïsoleerd
en verl. i.pr.st. _f 046-331466.
HAPERT DL 3500, met ko-
gelkoppeling, nuttig laadver-
mogen 2.751 kg. Telefoon:
045-754575.
Te koop AANHANGWAGEN
1.90x1.10x0.35, i.g.st., met
oplooprem. Tel. 045-251304.

Motoren
Te koop MOTORBANDEN
tegen scherpe prijzen. Ban-
denspecialist Abel, Reeweg
143, Landgraaf. S 045-
-314027.
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, Heerler-
heide. _? 045-214942/210575.
KOOPJE!!! Zeer mooie
Honda Sabre 1100-125 PK
met eventuele kleine toebe-
horen, 045-722866.

_.'." .UI .11.1 — 1 1.l .... . . .;. -■ '"
Motoren

SUZUKI 700 intruder, i.z.g.
st., 1986, ’8.750,- Inruil
auto mog. „f 04759-2323.
Te koop YAMAHA FJ 1100,
kleur rood/wit, 54.000 km.,
bwj. '84, vr.pr. ’7.250,-. S
045-425914.
Te koop KAWA GPZ 900R,
perfect, vr.pr. ’7.000,-.
Tussen 10.00 en 14.00 uur
telef. 043-883551 en na
15.00 uur 045-216116.
Te k. Moto GUZZI California
2, bwj. '87, 30.500 km„ in
perfecte staat, ’14.000,-.
Telef. 045-445042.
Te koop HONDA C8350
Four 1974 ’l.BOO,- en Ya-
maha TT6OO '91, ’5.900,-.
045-752648.
Te koop gevraagd antieke
MOTORFIETS. Tel. 045-
-460087, na 18.00 uur.

f _
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DIAMANTGRADUEERDER HRD

Havenstraat 10, 6211 GJ Maastricht '
Telefoon 043 - 26 13 26
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HONDA VF 750 C, bwj. 8-
93, km.st. 2.800, fabrieks-
garantie tot 8-95, prijs

’ 18.000,-. Tel. 04405-3453.
HONDA CB Seven Fifty, bwj.
'92, km.st. 23.000, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-441996.
Te koop HONDA CB 750 F
80l dOr, bwj. '83, ’4.500,-.
Tel. 04498-52735.
Te koop HONDA VT 600 C
Shadow, bwj. 5-94, km.st.
1980, garantie tot '96, kl.
zwart/rood, pr. ’13.750,-.
Tel. 045-253790.
Te koop DNEPR zijspan
combi. MT 16, bwj. '94, vr.pr.
’3.650,-. Tel.: 046-580118.
HONDA 500 Four bwj. '77,
in perfekte staat, vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 046-580118.
Te koop SUZUKI GS 450,
bwj. '81, i.z.g.st., ’1.850,-.
Telef. 045-410413.
Te koop HONDA CB 550 K,
bwj. '77, i.g.st., vr.pr.
’2.000,-. Tel. 04492-1977.
Te koop GEVRAAGD loop-
sloop- en schademotoren,
brom- en snorscooters (de-
fect geen bezwaar). Tel. 045-
-214258.
KAWASAKI Z 650 bwj. '78,
15.000 km, rood, i.z.g.st.

’ 2.950,-. 045-317396.
Kawasaki GPZ 600 R
’4.900,-; SR 650 ’2.600,-;
Honda VFR 750 ’6.900,-;
Magna 750 ’5.750,-; CBX
650 Nighthawk ’ 5.250,-;
Yamaha FJ 1200 ’9.500,-;
XVZ 1200 Venture
’11.250,-; Suzuki GS 450
E ’3.750,-. HASELIER Mo-
toren Echt, tel. 04755-2024.
HONDA Dominator, '93, 1 jr.
fabrieksgar., ’ 8.750,-, fi-
nanc. mog. „f 045-417122.
Yamaha VIRAGO (Shopper)
700 CC, bwj. '85, i.z.g.st., pr.

’ 8.000,-. 045-463383.
HONDA CX 500 C (Custom),
bwj. 1983, pr. ’3.500,-. Te-
lefoon 045-463383.
SUZUKI type GS 500 E,
Slingshot, '90, bijz. mooi,

’ 6.950,-. Tel. 045-424128.
Te k. SCOOTER Vespa
150cc Sprint, '78, i.z.g.st.,

’ 1.250,-. Tel. 045-461044.
REKERS' Motoren Heerlen.
"Occassionhal met 200 mo-
toren met Bovag garantie en
service. "Dealer van alle
merken, scherpe prijzen en
snelle levering. *Goed ge-
sorteerde kledingshop met
grote keuze in helmen,
Shoei, Damese. "Reparatie,
banden enz. in onze vak-
kundige werkplaats. "Al 35
jaar een naam in Limburg.
Telef.:: 045-215375. 1 km v.
a. Woonboulevard.
AANBIEDING!! Winterkle-
ding MQP, 100% waterdicht.
Nylonjack blauw mt. XXL
slechts ’ 79,-; regenoveralls
rood mt. XXL slechts ’59,- /
oranje mt. L slechts ’49,-;
overlaarzen rood slechts
’25,-; Jacks (alu-folie voe-
ring) Scotch mt S-M-L- in rd-
zwart ’139,-; Caravelle/
Rustler/Avenger met uit-
neembare voering (6 kleu-
ren) ’ 189,-/199,-; regen-
broek rood ongevoerd
’49,-; regenbroek grijs &
navy alu-voering ’75,-; re-
genbroek rood & blauw alu-
voering ’ 99,-. Motorhuis
Geleen 8.V., Rijksweg
Noord 19-25. _? 046-743666.

Bedrijfswagens
Fiat DUCATO 280 verl. en
verh. '90 nw.st.; Ford Transit
100D, chas.cab.'B4 nw.
gesp., ideaal voor camper-
opbouw. Kissel 42, Heerlen. Sf
045-725667
NISSAN Vanette 2.0 D Mini-
bus, 8-pers., geel, 116.000
km., 1e eig. Jurgen Auto-
centrum. 045-452570.
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.

Onderdelen/ace.

Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen. _? 045-222675.
Diverse ONDERDELEN en
accessoires GOLF 11-GTi
16V en Rally Golf G6O. Telef.
04499-4932 / 04754-85676.
CO2 LASAPPARAAT merk
Electrum Beckum T 140
compl. met fles, pr. ’700,-.
Telef. 045-425253.
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.

Bedrijfswagens j

(X)
SmeetS

Mazda E2OOD bestel nieuwe motor I
Citroen Cl5Benz. bestel 42.000 km J
Nissan Patrol met 3.500kg aanh.w 1$ .
Merc. 209Ddubbele cabine/openl.bak
Merc. 208Daannemers combi 80.000km
Merc. MBIOO m. aparte 4 mtr. meubelbak
Merc. 208 330x168x150 cm 90.000km ...
VWLT 28 benz. bestel

Smeets Mercedes Benz
Truck Centrum _? 045-754575 /

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

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelen van

alle recente merken auto's. Tevens nieuwetrekhaken
Haefland 20(industrieterrein) Brunssum, 045-25448^,

Geopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags9.00-15.003
(Brom)fietsen _^

Scooters!! - Splinternieuw
Kymco van ’ 3.695,- voor’ 3.400,-

Peugeot Buxy ’ 4.195,-; Puch Typhoon ’ 4.500,-..
Alle kleuren direkt uit voorraad leverbaartevens uw ad^
voor onderdelen en service. Diverse gebruikte inruilers

Roermond motoren,
Willem 2 Singel 29-31, Roermofl^

Tel. 04750-36910. J
Te k. YAMAHA DTR, bwj. DAMES-CITYBIKE |
'92 met verzekering, i.z.g.st. Trek, nog niet gebruWJ
Tel. 045-318412. volledige garantie, iil

(nieuwprijs ca. j^zA
Wat VERKOPEN? Adverteer Heigank 68, Nieuwen"^via: 045-719966. 045-325772, na 18.301^1

Personeel aangeboden

Haron Gevelrenovatiespecialistj
met meer dan 30 jaar ervaring, maakt op korte tern)jJ»M
uw oudere, evt. vochtige woning weer een mooi, 9°jJ
fris, droog woonhuis of bedrijfspand. D.m.v. het uit**!
van oude vochtige voegen, gevelreinigen, opnieuw i
gen, impregneren, injecteren, het waterdicht make" J
gevels en kelders, schoorsteen restaureren en vernlfL|l
cement- en betonreparaties, sier-, spuit-, schilder*
verbouwingen, enz. Tot 15 jaar garantie. Gratis pil^l
ve. S 045-212794 / 043-634645 / 04954-2065 nét 18.00O^A,
Jonge vrouw zoekt werk in
textielbranche als INKOOP-
ASSISTENT, comm. mede-
w., secr. of adm. medew.
Verkooperv., beursen/., WP,
Lotus, D-Base, Detex, mo-
derne talen. 04754-84446.
Beginn. student FOTOVAK-
SCHOOL wil graag studie
combineren m. werkzaamh.
bij fotograaf/fotostudio e.d.
full/parttime). Zeer gemoti-
veerd. Tel. 045-313990.

_ , —PIEnth. repr. jonge J.A
zoekt baan in het "*/J
NEELSW., adm./comn'J
werk, z. HBO-opl.. «{
kerm., PC (WP, Wang)- M
nr. B-06262, LD., po i
2610,6401 PC Heerjen^J
Student, 17 jaar oud,
BIJVERDIENSTE voor 1
de zaterdag. %i
B-06263, Limburgs Df f
Postbus 2610, 6401 JHeerlen.

Diversen personeel
Danico BV Heerlen groepEuro-Queen zoekt

vertegenwoordigers l
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? I
Wenst U te werken in een prettige omgeving

en met een aangename groepssfeer? JWenst u een goede verdienste, eventueel
met uitzicht op een vrijwel unieke carrière?

Bent u overtuigd van u zelfneem dan contact me(
dhr. Leenders, 045-712229. x

HetLimburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERSvoor|
Vriehelde J

Voor meer info over de aard van het werk, de duur v^*
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en k
kunt U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

Rumpenerstr. 81, Brunssum. _? 045-256363^,^ <;

Koenders B.V. Sittard
vraagt: ervaren c.g. leerling

glazenwasserfull-time.
Sollicitaties op werkdagen tussen 10.00-16.00 uur.

Telef. 046-518880.

Machinist gevraagd
voor mobiele graafmachine, ervaring vereist.

V.O.F. Grondverzet-, Transport en Loonbedrijf
Van der linden. Tel. 04455-1355. -*.

Gevraagd jonge, ambitieuze loodgieter, in bezit van alle
vakdiploma's, voor de funktie van

bedrijfsleider
Schriftelijke sollicitatiesrichten aan:

MH Management Service, Vrank 7, 6412 PG Heerlen^ ,
Ooit eraan gedacht om alszelfstandig visagist(e) te werke l

NewLine start regelmatig beroepsopleidingen

VISAGIE
Bel nu vrijblijvendvoor een gratis brochure. S 046-5244^' 1

Verspreidingsburo zoekt
DISTRIBITEUR m/v die in
Hrl/Brunssum of omgeving
woont. Voor het verspreiden
van dagbladen, tijdschriften
e.d. Interesse! Schrijf dan
naar Postbus 5526, 6202 KA
Maastricht.
Betrouwb. zelfst. SCHOON-
MAAKSTER gevr. voor oog-
artsen-praktijk te Aken/Lau-
rensberg. 00-49.241171822
b.g.g. 00-49.24113294.

Chauffeurs^
Full-time CHAUFFEUR jjfy
met ervaring. Pers%s
aanmelden, Hompel <12, Landgraaf. -r^
Een PICCOLO in het Lp

burgs Dagblad helpt uog:weg naar snel succes-
-045-719966. --3

Voor Piccolo's
zie verder pagina*



De burgemeester wil zich echter
nog niet uitlatenover de conclusies
die het college heeft getrokken en
nog gaat trekken over de nu aange-
wezen lokaties. „Wij zullen die se-
rieus bekijken, maar ik zeg van
tevoren: het wordt moeilijk. Het is
echter niet uitgesloten dat er nieu-
we lokaties uitrollen."

f legelijk alternatief werd daar
L* geval onder meer industrie-
-13 De Beitel aangedragen. De
■^fractie Hart voor Heerlen sug-
Frde de Handelsstraat, die zou
jf^n worden doorgetrokken.
f Zal ook naar worden gekeken.

.Meekers is tevreden over de in-. akrondes. Hij spreekt van 'twee
bloede avonden', „ook al is het
'bevredigend als mensen voor-
in opstappen." Dat deed een
f groep mensen uit de buurt-
J> Benzenrade. Volgens de bur-

keester heeft het „overgrote deel
H de bevolking, ondanks alle
u les, haar standpunten goed on-
k °Uwd. Er werden punten naar
'J 1 gebracht die door ons nog

gezien."

keukenraam
ï^het feit dat een man vanuit
C taukenraam direct op het ge-
JPeft in zon gedoogzonezou kun-
k uitkijken. Ook de ondernemers
industriegebied De Koumen
fe^n volgens Pleumeekers heelB_e dingen gezegd: bij voor-
U* dat veel van hun vrouwelijke
k^emers 's avonds met de fiets
1 het werk komen.

Twaalf VS-bands naar Kerkrade

WMC werkt samen
met Amerikanen

Besluit
De gemeenteraad moet over enkele
maanden een besluit nemen over
een lokatie voor de gedoogzone. Er
heeft zich in de raad in ieder geval
al een duidelijke meerderheid afge-
tekend tegen een gedoogzone in De
Koumen in Hoensbroek. Drie van
de zes oorspronkelijk voorgestelde
lokaties zijn daar gesitueerd. SP,
Stadspartij Heerlen-Noord, VVD,
GroenLinks en Hart voor Heerlen
hebben echter al laten weten daar
ongelukkig mee te zijn of zelfs te-
gen. Ook de PvdA is tegen, zegt
fractievoorzitter Karel Scholtissen.
De PvdA wil dat er een gedoogzone
komt, maar het moet een afgesloten
circuit zijn waarbij omwonenden en
ondernemers geen overlast onder-
vinden. Scholtissen denkt onder
meer aan een parkeergarage, maar
ook aan De Beitel.

Van onze correspondent

Van onze verslaggever

s\ (ADVERTENTIE)

ADRESWIJZIGING
y Oranje-Nassau Mijnen b.v.

Nken bekend dat hun adres met ingang van 1 december
994 wordt gewijzigd van Bekkerweg 81 te Heerlen in

postbus 22885, 1100 DJ Amsterdam-Zuidoost.
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vrijetijdskleding|j Glaspaleis Bongerd Heerlen

Bestuur stapt op na vertrouwenscrisis

Conflict D66-Brunssum
over positie Pierik

Va inspraak-avonden in schouwburg Heerlen

Vijf alternatieven
gedoogzone in beeld BRUNSSUM - Vrijwel hetvoltalli-

ge bestuur van D66 in Brunssum is
met onmiddellijke ingang afgetre-
den. Zes van de zeven bestuursle-
den zijn opgestapt vanwege een
'ernstige vertrouwenscrisis tussen

het bestuur en het raadslid Toon
Pierik'.

De problemen tussen Pierik en het
bestuurzijn ontstaan nadat hij met
Pasen door justitie werd opgepakt
op verdenking van valsheid in ge-
schrifte. Pierik moet zich op 10 ja-
nuari samen met drie andere oud-
wethouders voor de rechtbank we-
gens deze valsheid in geschrifte ver-
antwoorden. Zij zouden oud-burge-
meesterRiem hebben willen ontlas-
ten.

Op 7 april eiste het bestuur dat Pie-
rik zijn raadszetel ter beschikking
zou stellen. Volgens de opgestapte
afdelingsvoorzitter G. Duijkaerts
was het niet goed dat het raadslid
'als aangeschoten wild bleef zitten.
Onafhankelijk opereren als raadslid
zou niet meer mogelijk zijn. Uitein-
delijk rolde er na overleg het com-
promis uit datPierik zich voorlopig
als raadslid in het openbaar op de
vlakte zou houden en dat fractiege-
noot Jacqueline van der Zwaard-
Borger fractievoorzitter zou wor-
den.

In een verklaring aan de leden stel-
len de zes opgestapte bestuursleden
dat Pierik zich het afgelopen half
jaar als raadslid nauwelijks gehou-
den heeft aan de afspraken tussen
fractie en afdelings-, regio- en lan-
delijk bestuur.

OIRSBEEK - Bij de explosie in
een woning aan De Leu in Oirs-
beek afgelopen donderdag blijken
toch twee mensen gewond te zijn
geraakt. De vrouw die de woning
binnenkort zou gaan bewonen en
een man die in de woonkamer
tapijt legde, liepen snijwonden op
door rondvliegend glas. Ze moes-
ten die in het ziekenhuis laten
hechten. Ook de materiële schade
blijkt ernstiger. Door het vuur dat
na de ontploffing korte tijd woedde
ontstond voor zeker 15 millebrand-
en roetschade. De explosie vond
plaats nadat zich in de onvoldoen-
de geventileerde kamer gas van
de tapijtlijm had opgehoopt Dit
ontvlamde toen het koffiezetappa-
raat werd aangezet.

'Verplicht melden
lozing kerosine'
HEERLEN - De gemeenteHeerlen
vindt dat de leiding van de Awaes-
basis in Geilenkirchen moetworden
verplicht het lozen van kerosine
door vliegtuigen die opstijgen van
debasis te melden. De leiding van
de Navo-basis maakte deze week
naar aanleiding van het DSM-inci-
dent bekend dat op vrijwillige basis
te willen doen, maar dat is volgens
burgmeester Pleumeekers van
Heerlen niet voldoende. Hij heeft
gouverneur Van Voorst tot Voorst
gevraagd bij het kabinet aan te
dringen op een regeling waarbij
dergelijke incidenten verplicht moe-
ten worden gemeld. Volgens Reu-
meekers is het verder niet goed
mogelijk een rampenbestrijdings-
plan voor Heerlen op te stellen
voor het geval er een Awacs-vlieg-
tuig neer zou storten. De Awacs-
toestellen vliegen namelijk wel bo-
ven de stad, maar Heerlen ligt niet
in de aan- en afvliegroutes. Daar-
door is het onvoorspelbaar waarzon crash kan plaatsvinden.

Toch gewonden
bij explosie

Volgens Duijkaerts wilde Pierik
steeds meer toe naar weer een vol-
waardig functioneren als raadslid.
Dat is ook de indruk van voorzitter
René van Drunen van het provin-
ciaal bestuur. Volgens Van Drunen
kan echter van normaal functione-
ren als raadslid geen sprake zijn
zolang geen uitspraak door de rech-
ter in de wethouderskwestie is ge-
daan. Van Drunen: „Het heeft met
name bij nogal wat bestuursleden
kwaad bloed gezet dat Pierik heeft
verklaard dat hij ook na een even-
tuele veroordeling gewoon wil blij-
ven zitten als raadslid."

Volwaardig

Fractievoorzitter Jacqueline van
der Zwaard-Borger is verrast over
het besluit van zes van de zeven be-
stuursleden. Volgens haar kan de
fractie echter verder normaal func-
tioneren. Pierik zelf wil vooralsnog
niet reageren op de kwestie.

# Anneke van Ham bracht de afgelopen jaren meer dan tweehonderd roofdieren
groot, waarvan Maleisia is gebleven als 'huistijger. Foto: PETER ROOZEN

_(?^RADE - Het Wereldmuziek
/L°Urs gaat samenwerken met de
D L^ationale reis- en evenemen-]L^ganisatie Youth Music for the
| li' (YMW) om meer Amerikaan-

naar het WMC van 1997 te
*t 5; Dat heeft de organisatie van
(~ ,^IVIC gisteren in Kerkrade be-q§emaakt.

L *MW organiseert jaarlijks op
L^jaarsdag grote mars- en
Is in Londen en Pa-

Pc organisatie zal in opdracht
;^et WMC ongeveer 25 Ameri-
■LSe bands selecteren, waarvan
_1| lelijk twaalf naar Kerkrade

Jitltl komen. De bands zullen met■fe~ aan de mars- en showparadesVen.
KC'.anisatie van het WMC heeft
k^ met het YMW een brochure
|Lsteld, waarin de geschiedenis
{^doelstelling van het Wereld-
jeL6k Concours worden uitgelegd.
jW zal voor het eerst wor-

rtiflJpbruikt op de beurs van de
K^est International Band and

Orchestra Clinic, die van 12 tot en
met 17 december in Chicago wordt
gehouden. Ook is er een promotievi-
deo gemaakt.
Tegelijk met de beurs, wordt in Chi-
cago ook de jaarvergaderinggehou-
den van de World Association of
Symphonic Bands and Ensembles
(Wasbe), de belangrijkste wereld-
omvattende blaasmuziekorganisa-
tie. Tijdens die bijeenkomst wordt
beslist of het WMC erkend wordt
als het belangrijkste festival ter we-
reld op het gebied van de blaasmu-
ziek. Volgens een woordvoerder van
het WMC is die erkenning belang-
rijk om buitenlandsebands voor het
evenement in Kerkrade te interesse-
ren.

Het WMC is overigens ook druk be-
zig met de organisatie van de eerste
internationale componistenwed-
strijd, die volgend jaar wordt ge-
houden. Het is de bedoeling dat hier
ook Amerikaanse bands aan deel-
nemen. Op dit moment is in ieder
geval al bekend dat het finale-con-
cert wordt verzorgd door het Groot
Harmonie-orkest der Belgische
Gidsen onder leiding van Norbert
Nozy.

Van Drunen heeft onlangs een be-
middelingspogingom het conflict in
Brunssum te beslechten opgegeven.
Volgens hem met name omdat Pie-
rik niet mee wilde werken. Van
Drunen zou het slecht voor D66
vinden als nu een nieuw bestuur ge-
vormd zou worden uit pro- of juist
anti-Pierikleden. Vooralsnog neemt
het provinciaal en landelijk bestuur
een afwachtende houding in.

Tijdens een afdelingsvergadering
van D66 Brunssum heeft een meer-
derheid van de aanwezige leden het
vertrouwen uitgesproken in Pierik.
Volgens de opgestapte bestuursle-
den hebben de leden dat standpunt
ingenomen op grond van eenzijdige
informatie. Zij hadden een aparte
vergadering aan de affaire willen
wijden. Dat zou eigenlijk alsnog
moeten gebeuren volgens Van Dru-
nen. Van der Zwaard vindt echter
dat in de laatste ledenvergadering
alle standpunten uitvoerig zijn be-
licht.

Vertrouwen

DOOR MARIEKE VERHAAR

gezorgd. Normaal gingen de die-
ren altijd direct terug naar het
safaripark, maar Maleisia was zo
ziek dat dat niet kon.

Sittardse al 25 jaar
tussen de roofdieren Panters

Staten in actie
tegen crisis

binnen jeugdhulp

1969, toen het Safaripark in
Tüddern met het eerste verstoten
leeuwewelpje kwam. Anneke
had toen een hondenkennel en
-trimsalon. Het safaripark hoop-
te dat een van de hondenmoe-
ders het welpje zou adopteren.

Maleisia is inmiddels negen,
maar tijgers kunnen wel 25 tot
dertig jaar oud worden. „We
worden samen oud," zegt Anne-
ke. „Ik neem nu geen welpjes
meer aan. Alleen zieke verstoten
pantertjes. Die gaan dood als ik
niets doe, want ze zijn heelmoei-
lijk groot te brengen. Met de er-
varing die ik door de jaren heen
heb opgebouwd lukt dat bij mij
wel."

SITTARD - Al 25 jaarzit ze 'in
deroofdieren' en nu nog heeft ze
als enige in Nederland een Su-
matraanse tijger als huisdier.
Anneke van Ham uit Sittard
bracht in de laatste decennia
meer dan tweehonderd roofkat-
ten met de fles groot, op verzoek
van onder meer het Safaripark
in Tüddern. Nog eens zon hon-
derd andere exotische dieren
zoals apen vonden in haar een
zorgzame vervangende moeder.

Dat lukte niet, maar Anneke gaf
het leeuwtje de fles. In de daarop
volgende jaren kwam een onaf-
gebroken stroom van zieke en
verstoten leeuwtjes, tijgers en
panters bij haar terecht. „Soms
had ik wel zeven baby's tegelijk
in huis."

Volgens haar man, E. Hogeboom,
met wie ze in maart trouwde, is
het onderhand wel tijd voor een
onderscheiding voor het vele
verzette werk. „Want sommigen
krijgen al een lintje voor minder
werk."

BONN - De Bondsraad, de Duitse
Eerste Kamer, heeft gisteren een
wet aangenomen ter verruiming
van de winkelsluitingstijden. Kleine
winkels mogen doordeweeks ook
na half zeven 's avonds open blij-
ven mits er alleen familieleden van
de eigenaar werken. ofe

Duitse winkels
langer open

DRIEBERGEN - De komende
week, van 28 november tot en
met 4 december, worden onder
meer in Limburg snelheidscontroles
gehouden. Dit heeft het Aktiecen-
trum Naleving Snelheidslimieten
bekendgemaakt. Op maandag 28
november wordt gecontroleerd op
de A67 tussen Eersel en Venlo.
Bovendien is er een speciale snel-
heidscontrole van vrachtauto's in
heel Limburg en het oosten van
Brabant. Op donderdag 1 decem-
ber is de A67 Eersel-Venlo op-
nieuw aan de beurt voor controle.

Vragen over
speelgoedwapens
BRUSSEL - Europarlementariër
Ria Oomen (CDA) heeft samen
met haar Belgische collega Raf
Chanterie de Europese Commissie
om maatregelen gevraagd tegen
België. Daar worden nauwelijksvan
echt te onderscheiden speelgoe-
dwapens gewoon verkocht, terwijl
een Europese richtlijn uit 1988 dat
verbiedt. België heeft die richtlijn
bijzonder ruim geïnterpreteerd.Mits
de speelgoedgeweren een rode
dop op de loop hebben, mogen
ze worden verkocht. De dop blijkt
echter gemakkelijk te verwijderen.

Optreden tegen
reclameborden
MAASTRICHT - De provincie Lim-
burg en de politie zullen de komen-
de maanden optreden tegen eige-
naren van illegale reclameborden.
Sinds 1 april geldt buiten de be-
bouwde kom een verbod op recla-
meborden. De verordening heeft
als doel het aanzicht van het land-
schap te beschermen. Reclame-
borden vormen volgens de provin-
cie vrijwel altijd een aantasting.
Daarom zal zij doorgaans geen
ontheffing geven. Overtreders krij-
gen een proces-verbaal.

Hardrijders
gecontroleerd

REM grote trekker
Torhout/Werchter
WERCHTER - De Vlaamse tegen-
hanger van Pinkpop, het dubbelfes-
tival Torhout/Werchter, heeft nu al
de topper van de editie 1995 be-
kendgemaakt. Het is de Ameri-
kaanse formatieREM. Het popfesti-
val vindt volgend jaar plaats op 1
(Torhout) en 2 juli (Werchter). De
voorverkoop begint in Nederland
bij de VVV-Bespreekbureaus op 3
december. In België is de voorver-
koop vandaag al van start gegaan.
Kaarten kosten zeventig gulden.

Liefdewerk

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten gaan samen met de fracties
in Provinciale Staten een uiterste
poging ondernemen om de hoog op-
gelopen bezuinigingsproblemen in
de Limburgse jeugdhulpverlening
te verminderen. Via een 'massief'
bestuurlijk en politiek offensief in
de richting van het Brabants pro-
vinciebestuur en de betrokken ka-
binetsleden hoopt het Limburgs
provinciebestuur de grootste pijn
wat te kunnen verzachten.
In de ogen van Provinciale Staten
liggen die pijnlijke wonden vooral
bij Huize Sint Joseph in Cadier en
Keer. Daar moeten nog voor 1996 in
totaal zestig opvangplaatsen voor
jongeren met (vaak ernstige) sociale
problemen worden geschrapt.
Daardoor komen alles bij elkaar
ruim zeventig - veelal hooggekwa-
lificeerde - personeelsleden op
straat te staan. Bovendien wordt
gevreesd voor het voortbestaan van
de aan het instituut gelieerde tech-
nische school.

Zie verder pagina 15

" Staten eisen 'keiharde
opstelling' college

Intussen heeft 'de tijger van Sit-
tard' volgens haar een prachtig
leven. Eens per week wandelt
Anneke met haar op een afgele-
gen plaats. Een paar keer per
week wordt er 'getoerd. „Werij-
den dan een beetje rond, zoeken
wat kennissen op en Maleisia ge-
niet van het uitzicht vanuit de
auto. 's Zomers gaan we een paar
keer naar pretpark De Valkenier
in Valkenburg. Dan gaan we
achteraf op een terrasje zitten.'
Al die draaiende dingen en die
mensen, dat vindt ze prachtig.
En natuurlijk gaan we zo nu en
dan op vakantie naar Tenerife,
mét de tijger."

Voor Anneke was het opvoeden
van de zieke of verstoten dieren
altijd liefdewerk. Het begon in

Ze heeft vanaf het prilste begin
voor de toen doodzieke tijgerin

Het enige roofdier dat ze nu nog
heeft, is de inmiddels 9-jarige
Maleisia, de Sumatraanse tijger
diein de afgelopen jarenveel op-
schudding veroorzaakte omdat
ze volgens de Wet Beschermde
Diersoorten naar een dierentuin
moest. Anneke heeft langmoeten
procederen om een ontheffing te
krijgen, zodat haar 'kind' in Sit-
tard kon blijven.
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Van onze verslaggever

ERLEN - Het college van Heerlen gaat vijf alternatieve
voor een gedoogzone voor straatprostitutie onder-

den. Dat heeft burgemeester Jef Pleumeekers gisteren
*eD.dgemaakt. De niet nader genoemde alternatieven zijn

voren gekomen tijdens twee, deze week gehouden in-
die door in totaal meer dan duizend

dienaren werden bezocht. Daarbij werd fel geprotes-
tegen vier van de zes oorspronkelijk door het collegegewezen mogelijke lokaties voor een gedoogzone.

Beestachtig lief



Dankbetuiging
Gezien de overweldigende belangstelling die wij moch-
ten ondervinden tijdens de h. mis, receptie en feest-
avond b.g.v. ons

50-jarig huwelijksfeest
is het ons onmogelijk een iederpersoonlijk te bedanken.
Daarom willen wij allen, die er aan hebben bijgedra-
gen dat de 4e november 1994 voor ons onvergetelijk
is geworden, langs deze weg heel hartelijk dank zeggen.
De prachtige opluistering van de h. mis, de vele felici-
taties, bloemen en cadeaus, de muzikale hulde en
vooral uw aller aanwezigheid, hebben wij ten zeerste
op prijs gesteld en heeft ons diep ontroerd.
U allen heel erg bedankt!
November 1994.

Jo en Ellie Jongen-Timmers
Kerkrade-West,
Heerlenersteenweg 19.

t
Echte liefde
sloeg om in verwoestende haat.
Onze lieve Janine werd het leven ontnomen,
haar dromen verpulverd.
Wij blijven met een bitter verdriet achter.
Wij hopen en bidden dat alle haat mag sterven,
omdat alléén liefde leven geeft.

Janine Smeets
* Sittard 01-12-1967 t Sittard 24-11-1994

Berg a/d Maas: Maus Smeets-Houben
Piet Jenniskens

Susteren: Cécile Smeets
Gregor Lemmens

Raadhuisstraat 103,
6129 CC Berg a/d Maas.
De afscheidsviering, in de vorm van een woord-
dienst, heeft plaats op dinsdag 29 november a.s.
om 11.00uur in de Christus Hemelvaartskerk te
Vrangendaal-Sittard.
Aansluitend zal Janine bij haar Papa begraven
worden op der.-k. begraafplaats Geleen-Lutte-
rade.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Bezoek in het Maaslandcentrum, Heinseweg te
Sittard dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

Verbijsterd en diepbedroefd zijn wij door het
plotse overlijden van onze zeer gewaardeerde
collega

Janine Smeets
Wij wensen vrienden, kennissen en in het bij-
zonder haar familie veel sterkte toe.

Directie en medewerkers
Neckermann Reizen B.V.
Reisburo Neckermann B.V.

Diep geschokt werden wij donderdagavond ge-
confronteerd met het onverwachte overlijden
van onze lieve collega

Janine Smeets
Wij zullen haar opgewektheid, vriendelijkheid
en collegialiteit zeer missen.
Wij wensen haar familie, vrienden en kennissen
veel sterkte toe in deze zware dagen.

Collega's Reisburo van Hulst
Sittard: Astrid, Marianne en Astrid

Heerlen: Susanne, Bert, Leny,
Monique, Vicky, Monique,
Mare, Karin, Vivianne en
Sandra

Geleen: Manon, Maud en Lisan
Beek: Roy, Mariska en Cindy

Maastricht: Carolien, Antoinette,
Dominique, Suzanne, Ninon
en Petra

Valkenburg: Femia en Cindy
Gulpen: Brigitte enKirsten

Kerkrade: Anja, Marloek en Anja
Brunssum: Peter, Marij, Daniela en

Jaqcueline
Bergen op Zoom: Edwin enKarin

In verband met de begrafenis van onze collega
Janine Smeets zijn alle kantoren van Reisburo
van Hulst op dinsdag 29 november 1994 tot
15.00 uur gesloten.

Bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefde
die zij ons heeft gegeven delen wij u mede dat
heden plotseling in de leeftijd van 46 jaar van
ons is heengegaan " onze lieve zus, schoonzus,
tante en nicht

Gerda
Uiterwijk Winkel

Uit aller naam:
Lammy Huisman-UiterwijkWinkel

Maastricht, 25 november 1994,
Hertstraat 16, Heksenberg.
Correspondentie-adres:
Vurenlaan 103, 4006 KR Tiel.
De rouwdienst, geleid door ds. van derEnd, zal
plaatsvinden op woensdag 30 november om
12.00 uur in de Sionskerk gelegen aan de
Kampstraat te Heerlerheide.
Aansluitend zal om 13.30 uur de crematie
plaatsvinden in het crematorium Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium alwaargelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Gelegenheid tot afscheid nemen van Gerda op
maandag en dinsdag van 18.00 tot 18.30 uur in
het mortuarium van het St.-Gregoriuszieken-
huis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de zeer vele blijken
van medeleven die.wij mochten ontvangen bij
het overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zus, nicht en tante

Mina
Coolen-v.d. Boogaert

willen wij u allen op deze wijze zeer hartelijk
bedanken.

Familie Coolen
Familie v.d. Boogaert

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
27 november 1994 om 9.30 uur in de parochie-
kerk H.H. Martelaren van Gorcum, gelegen aan
de Sittarderweg te Heerlen.

tNa een leven dat getekend was met
liefde, eenvoud, hulpvaardigheid en
zorgzaamheid is plotseling van ons
heengegaan mijn lieve vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Clementine Smeets
echtgenote van

Willem Storeken
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Geleen: W.J. Storeken
Kinderen en
kleinkinderen
Familie Smeets
Familie Storeken

6163 CH Geleen, 24 november 1994,
Dahliastraat 3.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 29 november a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van O.L.V. van Altijdduren-
de Bijstand te Geleen/Lindenheuvel waarna
aansluitend de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene maan-
dag 28 november om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Bezoektijd heden zaterdag, en zondag van 15.00
tot 16.00 uur en maandag van 17.30 tot 18.30
uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van ons geacht lid

Clementine
Storcken-Smeets

Al meer dan 55 jaar was zij lid van L.H.T.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Bestuur en leden
„Lindenheuvels Toneel".

Enige en algemene kennisgeving

t
Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer
werd geroepen, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten, mijn lieve man, onze goede vader,
schoonvader, opa en overgrootvader

Frans Joseph (Jos)
Swinnen

* 26-11-1911 t 24-11-1994
weduwnaar uit het eerste huwelijk van

Mathilde Vranken
echtgenoot uit het tweede huwelijk van

Maria Elisabeth Moonen
In dankbare herinnering:

Heerlen: M.E. Swinnen-Moonen
Familie Swinnen
Familie Winkens

24 november 1994
Babylonstraat 9, 6418 TM Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 28 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Joseph te Passart-
Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis op de
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondmis van heden, zater-
dag 26 november, om 19.00 uur in de parochie-
kerk van St. Joseph te Heerlerbaan-Heerlen.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur. Zondag alleenvan 14.00 tot 15.00
uur.

t ~
Vol droefheid maar dankbaarvoor het vele goe-
de dat wij van hem mochten ontvangen, delen
wij u mede, dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan mijn dierbare echtgenoot, onze va-
der, broer, schoonzoon, zwager en oom

Pierre Thomassen
echtgenoot van

Bernadette Schmedding
Geboren 13 februari 1947 te Rekem.
Overleden 23 november 1994,
in het St. Jansziekenhuis te Genk.
Gesterkt door de sacramenten der zieken.

Rekem: Bernadette
Thomassen-Schmedding

Maastricht: Harrie en Samantha
van Duurling-Thomassen

Geleen: Dimitri Thomassen
en Claudia

Eindhoven: Bianca Thomassen
Nuth: H. en M.Th. Schmedding-Regout

kinderen en kleinkinderen
Genk: F. en T. Verdonschot-Thomassen

en dochter
Burgemeester Delwaidelaan 9,
3621 Rekem Lanaken, België.
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis zal plaats hebben in de parochie-
kerk van Rekem België op woensdag 30 novem-
ber 1994 om 10.30 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren aan
het rouwhuis, Burg. Delwaidelaan 9 te Rekem
vanaf 9.45 uur.
De gebedswake en avondmis in. voornoemde
kerk op dinsdag om 19.00 uur.
Begroeting in het funerarium Barthels, Station-
straat 113, Lanaken, dinsdag van 19.45 tot
20.45 uur.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Gerard Engbers
zal worden gehouden heden, zaterdag 26 no-
vember, om 19.00 uur in de Heilig Hartkerk te
Nieuwenhagerheide.

In dankbare herinnering aan wat hij voor allen bete-
kende, hebben wij afscheid genomen van onze dierba-
re broer en schoonbroer, onze heeroom

Laurentius
Wilhelmus (Lor)
Collijn s.m.m.
geboren 18 maart 1917 te Gulpen.
Op 8 september 1937 legde hij zijn gelofte af in de
congregatie van de montfortanen en werd op 28 fe-
bruari 1943 te Oirschot tot priester gewijd.
Lor was vele jaren werkzaam als missionaris in Kali-
mantan (Borneo) en sedert 1969 pastoor van de H.
Lambertusparochie te Holset.
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten, op 22
november 1994 in huize Vroenhof te Valkenburg
(Houthem).

Gulpen: Marieke van Loo-Collijn
Hub Collijn
Rika Collijn-vanKnippenberg
Jeanne van Knippenberg-Collijn

Vijlen: Annie Hamerlinck-Collijn
Familie Collijn
Familie VanLoo
Familie VanKnippenberg
FamilieHamerlinck

Corr.adres: Pastorijweg 14, 6294 AC Vijlen
Hij stelde zijn lichaam ter beschikking aan de medi-
sche wetenschap.
Ter nagedachtenis aan de overledene zal op zaterdag
3 december a.s. om 10.30 uur een plechtige eucharis-
tieviering plaatsvinden in de dekenale kerk van de H.
Petrus te Gulpen.
Schriftelijk condoleren voorafgaand aan de eucharis-
tieviering in voornoemde kerk.
Ter intentie van de overledene zal een heilige mis
worden opgedragen op vrijdag 2 december om 18.00
uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te Hol-
set.

Vv-^öpF „Zalig de doden die in deHeer sterven,
C ->) Laat hen uitrusten van hun moeiten,
y/)^^ want hun daden vergezellen hen".

-^^ Apoc. 14,13

Tot ons diepe leedwezen delen wij u mede datonze oud-pastoor

Laurentius Wilhelmus
ColÜjn s.m.m.

op 22 november 1994 in huize Vroenhof te Valkenburg is overleden.
Pastoor Collijn werd op 18-3-1917 te Gulpen geboren.
Hij trad toe tot de Congregatie der Montfortanen, en werd op
28-2-1943 priester gewijd.
Na de oorlog vertrok hij naar Borneo, waar hij 22 jaarmissioneerde.
In 1969 werd hij pastoor van de Sint Lambertusparochie te Holset.
In 1993 ging hij eervol met emeritaat.
Hij had toen bijna 25 jaar in onze parochie gearbeid, geliefd en ge-
waardeerd, ook door honderden niet-parochianen die zo graag hier
kerkten.
De plechtige h. mis voor zijn zielerust is te Gulpen op zaterdag 3 de-
cember in de dekenale kerk H. Petrus om half elf.
De vooravondmis op vrijdag 2 december zal zijn in de Sint Lamber-
tuskerk te Holset 's avonds om zes uur.

Namens hetkerkbestuur,
deken drs. J. Haffmans,administrator
cm. deken J. Cobben, assistent.

I ï
Naar ons inzien veel te vroeg, maar ook opgelucht dat hem verder 1ij'
den bespaard is gebleven, delen wij u mede, dat we toch nog onver-
wacht afscheid hebbenmoeten nemen van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, trotse opa, zoon, schoonzoon, broer,
zwager, oom en neef

Leo Reinartz ]
echtgenoot van

Annemie Adriaens
Hij overleed in de leeftijd van 52 jaar, voorzien van het h. oliesel.

Landgraaf: Annemie Reinartz-Adriaens
Landgraaf: Jos en Belinda
Landgraaf: Frenk
Landgraaf: Ankie en Peter

Gwendolyn
Landgraaf: mevr. M.Reinartz-Peters

FamilieReinartz
Familie Adriaens

6372 KZ Landgraaf, 24 november 1994
Melcherstraat 72
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 29 no-
vember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie te
Landgraaf-Schaesberg, gelegen aan de Veldstraat, waarna aanslui'
tend de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen.
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondwake tót intentie van onze dierbare overledene maandag 2°
november om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkapel van Lindeman Uit-
vaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot
18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce
als zodanig te willen beschouwen.

tHoevlug gaat een jaar.
Het lijkt nog niet helemaal waar.
Stil is de pijn, intens ons verdriet
door de leegte die pap achterliet.
Maar die liefde die hij bood,
is niet te scheiden door de dood.
Niets is meer hetzelfde in ons leven,
maar het houden van hem is gebleven-
Al wat u deed en zei,
blijft ons hart nabij.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lieve man, vader, schoonva'
deren opa

Bér Peeters
zal gehouden worden op 27 november om 10.30 uur in de St. Mart1'

nuskerk te Gronsveld.
Mevrouw Peeters
kinderen en kleinkinderen

tPierre Vanvelzen,
55 jaar, levensgezel

van Niny Thissen.
Corr.adres: Opaline-
straat 119, Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst vindt plaats op
maandag 28 novem-
ber om 14.00 uur in de
parochiekerk van St.
Hubertus te Maas-
tricht-Bosscherveld.

tMia Verhaegen, 59
jaar, R. Graafland-

laan 43, Maastricht.
De uitvaartdienst
vindt plaats op dins-
dag 29 november om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Chri-
stoffel te Caberg-
Maastricht.

t
Op 25 november 1994 is mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa in de leeftijd van 80 jaar
overleden. Hij verliet ons stil en onopvallend.
Zijn ziekbed was gelukkig kortstondig. Wij
hebben hem mogen begeleiden tot het einde.
Moge hij rusten in vrede.

Michel Weelen
echtgenoot van

Anna Bemelmans
Kerkrade: A. Weelen-Bemelmans

Marianne en Wim
t Huub, Inne en John
Mare en Suzanne
Yvette en Rob
Natalie enRon

Kerkrade, Theaterpassage 100.
Corr.-adres: Pricksteenweg 17,
6462 BJ Kerkrade.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op dinsdag 29 november om 11.00 uur
in de dekenale kerk St.-Lambertus te Kerk-
rade-centrum, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de centrale begraafplaats Schiffer-
heide.
Voor vervoer per bus naar begraafplaats en te-
rug is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondmis mede tot intentie maandag om 19.00
uur in eerder genoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium Schifferheide, Schifferheidestraat
7 te Kerkrade. Gelegenheid tot rouwbezoek da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Dankbetuiging
Groot is ons verdriet,
door de leegte die je achterliet
Mooi waren de jaren,
die we samen waren
Het doet nog steeds heel veel pijn,
als vroeger zal het nooit meer zijn.

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken
voor uw vele blijken van deelneming die wij
mochten ontvangen na 't overlijdenvan onze al-
lerliefste zoon, broer en vriend

Sten Muller
Uw medeleven was en is voor ons een grote
steun.
Het is ons gebleken dat Sten door velen buiten
ons geliefd en gerespecteerd werd.
De enorme belangstelling die is betoond, maakt
het ons helaas onmogelijk iedereen persoonlijk
te bedanken.

Paul, Erika, Kelly, Marco, Tamara.

mmmM I_—^-I

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot ons groot verdriet moesten wij toch nog vrij
onverwacht voorgoed afscheid nemen van onze
oom

Willy Janssen
* 17-5-1921 f 24-11-1994

weduwnaar van

Corry Bernaards
Übachsberg: May Bijsmans

Assunta Bijsmans-Mossa
Jean-Pierre
Audrey

Douvenrade, flat 703, Heerlen
Corr.adres: Grispenstraat 23
6367 HN Übachsberg

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op maandag 28 november a.s. om 10.30 uur in
de Bernardinuskapel, Akerstraat 97 te Heerlen,
waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium Imstenrade, Heerlen.
Voor aanvang van de mis is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Zondag 27 november a.s. zal er om 11.00 uur
een eucharistieviering worden gehouden te zij-
ner intentie in de kapel van bejaardencentrum
Douvenrade.
Ome Willy is opgebaard in de rouwkamer van
het uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30, Heerlen. Gelegenheid tot afscheid
nemen aldaar zondag na de eucharistieviering
van 12.00 tot 12.30 uur.

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling en mede-
leven tijdens haar ziekte en het overlijden
van

Daniëlle Kooien
zeggen wij u hartelijk dank.
Uw aanwezigheid en de liefde die wij van u
mochten ontvangen, gaf ons de moed en
kracht om zonder Daniëlle verder te gaan.

F. Koolen-Heesmans
Geleen: Ton en Wilma Koolen-Soons

Judith
JannyKooien

tJoannes (Sjang) Lamberigts, 74 jaar, weduw-
naar van Antoinetta Goffin, Meester Delhoofen-

straat 13, 6097 AA Heel. Op wens van de overlede-
ne heeft de uitvaartdienst in besloten familiekring
plaatsgevonden.

tSjra Leijendekkers, 80 jaar, echtgenoot van
Mathilda van Dijck, Brakkenie 10, 6071 JT

Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden maandag 28 november om 10.30 uur in
de Lambertuskerk te Swalmen.

4-

Omringd door ons allen is mama rustig en ka
van ons heengegaan.

Maria Vromen
*17 augustus 1924 j- 24 november 1994 i

weduwevan
■

Evert Zwemmer
,■ !

Ransdaal: Tonny Zwemmer f
Bram en Evelyne fValkenburg: Carla en Jack Kicken-Zwem,n
Eliza en Julien fKlimmen: Gonny enRob Essers-Zwem» 1*
Sanna

Meerssen: Marius Snijders
24 november 1994 eI

_
Corr.adres: Kloosterstraat 2, 6343 BK Xlim110
De plechtige eucharistieviering zal worden ê^houden op dinsdag 29 november a.s. offll'^
uur in de parochiekerk van de H. RemigiuS je
Klimmen, waarna aansluitend begrafenis op
r.-k. begraafplaats aldaar. . j
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance a
ter in de kerk vanaf 10.30 uur. e
Avondwake ter intentie van de overleed
maandagavond om 18.30 uur in de kapel
het bejaardencentrumPanhuis. t
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van
bejaardencentrum Panhuis, Panhuys 1, H" ~berg, alwaar gelegenheid tot afscheid nen>
dagelijks van 19.00tot 20.00 uur. „
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang
gelieven deze annonce als zodanig te besen
wen. >

Dankbetuiging

De h. mis stond in het teken van licht, en zo j

len wij haar altijd blijven herinneren; oitf1

door licht. Namens

Nelly
Meertens-Ri jstenbü

willen wij iedereenvan harte bedanken vof\oe-troost en steun die wij middels kaarten, f'j
men en andere blijken van medeleven tij
haar verblijf in het ziekenhuis en bij haar o
lijden hebben ontvangen.

Jo Meertens
Ruth Meertens
Ger Lahaye

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin .^
op zaterdag 3 december a.s. om 19.00 uur m
St. Martinuskerk te Vijlen.

tFrans Torenent, 63 jaar, weduwnaar vanM^,
griet van der Weijden, Phoenixweg 15, "L^g

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op maain _,
28 november om 11.00 uur in de parochiekerK
St. Hubertus te Bosscherveld-Maastricht.

tFrans Biesmans, 70 jaar, echtgenoot van e
Verjans, Joppenhofstraat 21, Maastricht- »

uitvaartdienst vindt plaats op maandag 28 n°\rli5ber om 11.00 uur in deparochiekerk van St. re
Banden te Heer-Maastricht.

Voor hetopgeven van familieberichten
voor dekrant van maandag bestaat
gelegenheid op zondagmiddag tussen ,
15.00 en 16.00 uur op ons hoofdkantoor, o

telefonisch uitsluitend op 045-739886.
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vorig jaar. Op die zater-
dag trokken duizenden
naar Maastricht om
bijna 45.000 bezwaar-
schriften tegen de
komst van de afvalver-

Onderzoek naar
een muziekhal
in Maastricht

Start bouw compostfabriek
Vervolg van pagina 13

/^STRICHT - Maar ook in een groot aantal andere Lim-
§se instellingen voor de jeugdhulpverlening is of wordt

11 fors aantal opvangplaatsen geschrapt. Dat is een gevolg
de door het ministerie van welzijn opgelegde 'hersprei-

gsoperatie', waardoor Limburg een fors deel van zijnv angcapaciteit moet afstaan aan de provincie Brabant en
°°r een klein deel - ook aan Zeeland en Zuid-Holland. Van onze correspondent

MAASTRICHT - Studenten van
de Akense universiteit onderzoe-
ken momenteel of er mogelijkhe-
den zijn om in Maastricht een
muziekhal te bouwen. Als de re-
sultaten van dit onderzoek posi-
tief uitvallen wil producent Frie-
drich-Carl Koch uit Alsdorf zo
snel mogelijk met de bouw begin-
nen. Tot nu liggen nog geen con-
crete plannen op tafel.

Applaus

Koch werkt op dit ogenblik aan
de musical Gaudi. Vanaf vrijdag
26 mei volgend jaar is de uitvoe-
ring in een totaal nieuwe opzet te
zien in de Stadthalle van Alsdorf.
De musical waarin het leven en
werk van de Spaanse architect
Antoni Gaudi centraal staat, werd
op 23 oktober 1993 voor de eerste
keer in Aken opgevoerd. Tot mei
van dit jaarwerden daar 79 voor-
stellingen gegeven. Hij verwacht
in totaal 60.000 bezoekers.

Koch is er nu van overtuigd dat
de musical Gaudi in de komende
jaren zeker nog vijf miljoen be-
zoekers zal trekken. Eind 1996
moet hij de de lokatie in Alsdorf
verlaten en zoekt hij dus naar
nieuwe plekken.

Ondertussen hebben ook de staats-
secretarissen van Justitie en Wel-
zijn er de voorbije dagen bij de
provincie op aangedrongen 'geen
onomkeerbare stappen' te nemen.

Ook al omdat eerstgenoemd depar-
tement over enkele jaren mogelijk
24 extra opvangplaatsen bij Sint
Joseph wil onderbrengen.

eHil„Cht milioen voor 1996 z_n in-
'l __ ï*n totaal raken daardoor
ij 140 mensen hun baan kwijt.
*_deei

>
e iaren Qaarna ook de

ertiQe 'bezuinigingstranche' (van
Ur„en miljoen) is voltooid, is Lim-
3t2onaar scnatting noê eens 150
I. f) arbeidsplaatsen kwijt.
jpa ?2e herspreiding van opvang-
!_eClteit wil bet departement be-
ants

n dat de grote aantallen Bra-
-1.hf i°ngeren die in Limburgse
'"Ss en ano^ere hulpverle-

'stellingen verblijven,
Hu aan in hun eigen provincie

etl Worden ondergebracht.

t Verschuiving betekent dat deKken instellingen in Limburg
i a al 21 miljoen gulden van het

' boeten inleveren. Daarvan

Heropenen
De Limburgse Statenfracties eisten
daarom van Greweldinger dat GS
onmiddellijk de onderhandelingen
met het Brabants provinciebestuur
en de betrokken departementen
heropenen. Bovendien gaan alle
partijen in de Staten, op initiatief
van CDA-woorvoerster Margot
Hofman, politieke steun zoeken bij
de zusterfracties in de andere be-
trokken provincies.

Inzet van alle onderhandelingen
moet dan zijn dat Brabant voorlo-
pig zoveel mogelijk opvangplaatsen
in Cadier en Keer 'inkoopt', zolang
die provincie zelf nog niet voldoen-
de eigen capaciteit heeft gereali-
seerd. „In de tussentijd kan dan bij
Sint Joseph in alle rust gewerkt
worden aan een geleidelijkeafbouw
van het aantal opvangplaatsen," zo
gaven de fractiewoordvoerders aan.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Veel partijen betrokken
bij Limburgse tv-zender

Deputé doet Statenfracties harde toezegging Met de bouw van een nieuwe hal
is volgens Koch een investering
gemoeid van circa 90 miljoen gul-
den. Hij hoopt dat de Maastricht-
se politiek het nu gegeven signaal
oppakt. De komst van een mu-
ziekhal met plaats voor 1.800 be-
zoekers betekent volgens hem een
groeiende werkgelegenheiden in-
komsten voor de stad. Bovendien
betekent de komst van de bezoe-
kers een aanzienlijke toename van
de koopkracht in de stad. Onder-
zoeken in Duitsland hebben aan-
getoond dat gemiddeld 400 gul-
den extra uitgegeven wordt door
de gemiddelde musicalbezoeker.

InvesteringGreweldinger, die nadrukkelijk
aangaf de ernstige zorgen van alle
partijen te delen, gaf zonder dralen
gehoor aan de Statenbrede eis.
Maar over de publicitaire actie van
haar Brabantse collega had zij geen
goed woord over. De CDA-gedepu-
teerde verweet hem zelfs met een
'dubbele tong' te spreken, omdat de
provincie Brabant tot nu toe cate-
gorisch heeft geweigerd de 40 op-
vangplaatsen in Cadier en Keer
(kostprijs ruim 2,2 miljoen) te ko-
pen. „Het is ongelofelijk dat colle-
ga's uit Brabant dezelfde enorme
waardering als wij hebben voor
huize Sint Joseph, maar vervolgens
niet aanspreekbaar blijken om deze
instelling te helpen in stand te hou-'
den," sneerde de deputé.

" De Wittemse
burgemeester W. Janssen
slaat de officieel eerste
paal voor de
compostfabriek in de
Maastrichtse
Beatrixhaven. Feitelijk
is de bouw al veel verder
gevorderd en ging het om
de allerlaatste paal voor
het complex, dat ook een
afval-overslagstation
omvat en waarschijnlijk
in mei open gaat. Dan
wordt al het groente-,
fruit- en tuinafval uit
Maastricht, de Oostelijke
Mijnstreek en het
Mergelland in Maastricht
verwerkt tot compost.
De rest van het
Limburgse GFT-afval
gaat naar een
compostfabriek in Venlo.
Diefabriek gaat volgende
week al open.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Ook de dringende oproep van de
bewindslieden van Justitie en VWS
bestempelde Greweldinger als 'leuk
en aardig. „Maar je kunt er hele-
maal niets mee zolang zij ons geen
alternatief te bieden hebben." Re-
den te meer voor PvdA-woordvoer-
ster Irene Havermans om het colle-
ge tot een 'harde opstelling' aan te
sporen.

ast
ns een marathondebat in de

ijn. Statencommissie voor Wel-
ig pi^en alle fracties gistermid-
'eldj^A-gedeputeerde Riet Gre-
-6^ het vuur na aan de sche-
1 der luici aPPlaus van de

o al naar het provinciehuis ge-
\ [.jJ^gdhulpverleners, noemden

itjt aten het onverteerbaar dat
_m oseph plotseling geconfron-

(sy w°rdt met een korting van

" _| opvangplaatsen, in plaatse eerder afgesproken twintig.

_era Sen van alle fractiewoord-
-rx ers betekent dit niets minder

{ h en desastreuze ontmanteling
__eopgebouwde specialisme

" Hij,n deze instelling, die een lan-
\tL e reputatie geniet. Groen-
i.^"Woordvoerster Heleen Pee-
e^e raaide er niet omheen: „Door
.ingreep wordt de hele zaakatgebroken.
I^tk

_
6wre cd uitgesponnendebatkreeg

iv Sens een pikante politieke la-
\^ fracties wreven deputé
i.^ _■dinger de ophefmakende,
Wlri hun ogen hoopgevende uit-
l M-

1 Van naar Brabantse collega
Ifa lstelrooij onder de neus. Die
\\ n6 eergisteren onverwachte kri-

'- _',j P het Limburgse GS-besluit
-n u-.^ 'Brabantse' opvangplaat-
oj„ *1 Sint-Joseph te schrappen.
%^& de Brabantse welzijnsde-
% z*in provincie de komende
a_H ,Braag gebruik blijven maken
_
i e capaciteit en kwaliteit van

instituut in Cadier en Keer.
{% mburgse college moet zijn
\ ,, rk dus nog maar eens over-
W.. zo liet Van Nistelrooij zich
"■ Ull ontvallen.

bod gedaan voor een verregaande
vorm van samenwerking. Daarbij
wordt het behoud van ieders zelf-
standigheid gegarandeerd.

Met de door GS voorgestelde - en
voorlopig nog wettelijk voorge-
schreven - publieke status van de
toekomstige tv-zender hebben de
Staten uiteindelijkgeen moeite. Het
nog op te stellen provinciaal om-
roepplan moet begin volgend jaar
duidelijk maken hoe het station en
de uitzendingen precies gefinan-
cierd dienen te worden. Datzelfde
geldt voor de vraag hoe groot de rol
van reclame-inkomsten daarbij is.
Als alles volgens plan verloopt, kan
de Limburgse tv-zender medio vol-
gend jaar starten met de eerste
proef-uitzendingen.

Ondertussen heeft de leiding van
Omroep Limburg de afzonderlijke
lokale omroepen gisteren een aan-

In dat verband vroegen de woord-
voerders van met name CDA, D66,
VVD, PNL van de gedeputeerde op-
heldering over deprecieze oorzaken
van de breuk tussen Omroep Lim-
burg en ITL.
Dit samenwerkingsverband van de
lokale omroepen in deze provincie
zou aanvankelijk samen met Om-
roep Limburg de plannen voor een
regionale tv-zender nader uitwer-
ken en vormgeven. Maar het overleg
tussen beide partijen liep al vrij:
snel spaak. Een aantal Statenfrac-
ties vroeg zich echter af of de door
het college en Omroep Limburg als
'onoverbrugbaar' beschouwdekloof
alsnog kan worden gedicht.

MAASTRICHT - De vergevorderde
plannen voor invoering van provin-
ciale televisie in Limburg zullen tot
stand komen in nauw overleg tus-
sen Omroep Limburg, de lokale
omroepen en de andere massamedia
in deze provincie. Ook de Limburg-
se gemeenten zullen daarbij een be-
langrijke stem in het kapittel krij-
gen. Die harde toezegging deed
cultuurgedeputeerde Ger Kockel-
korn gisteren aan de fracties in Pro-
vinciale Staten.
Vrijwel alle partijen verlangen dat
de toekomstige provinciale televi-
siezender de vorm zal krijgen van
een hecht samenwerkingsverband
tussen Omroep Limburg en de loka-
le stations.

Internationaal studie-netwerk van start

Borgdorff directeur
Onroerend Goed ABP

HEERLEN - Drs. ir. W. Borgdorff
wordt op 1 maart volgend jaar de
nieuwe directeur Onroerend Goed
bij ABP Beleggingen. Momenteel is
hij regio-directeur West-Nederland
bij Nationale Nederlanden Vast-
goed. Ing. Bodzinga treedt op 1 de-
cember in dienst van het ABP alsdirecteur ABP Woningenfonds Ne-,
derland. Voorheen bekleedde hij
een directiefunctie bij Slokker en
Wilma. Drs. Hogenboom, lid van
het directieteam van ABP Onroe-
rend Goed, verlaat het ABP per 1
januari 1995. Op die datum treedt
Hogenboom in dienst als directeur
bij Wilma Vastgoed.

teiten ontwikkelde cursussen te volgen. Dat gebeurt
met behulp van studieboeken, televisieprogramma's
en computers. In principe is het mogelijk dat een Ne-
derlandse student inschrijft voor een cursus van een
Spaanse universiteit.
Het netwerk bestaat uit 35 studiecentra in twaalf Eu-
ropese landen. Dat zijn Nederland, België, Duitsland,
Engeland, lerland, Zweden, Finland, Zwitserland,
Oostenrijk, Italië, Spanje en Portugal.

(ADVERTENTIE)

hydfo-zfeer
uiote-bedden
Service voorkomen is beter

dan geven
dijkweg Zuid 78, Geleen (naas» AH)
046-754310, Eindhoven/Den Bosch

HEERLEN - Vijf open universiteiten en honderdvijf-
tig traditionele universiteiten hebben gisteren officieel
een netwerk van studiecentra voor lange-afstandson-
derwijs in gebruik genomen. Het Euro Studycentre
Network is een initiatief van de in Heerlen gevestigde
European Association of Distance Teachting Universi-
ties (EADTU).
In de studiecentra hebben studenten de gelegenheid
naar keuze door bij de EADTU aangesloten universi-

25miljoenbij niet voldoen aan voorwaarden
Champignonkwekerhangt

dwangsom boven hoofd
h^MOND - De Limburgse
"J}q P'gnonkwekers-coöperatie
*Uk Müsbeek is door de recht-
tW?ah Roermond in een bodem-
\n e veroordeeld tot een'

AJyom van 50000 gulden per

'" Vp §aat in als bet produktie-; _ys na 15 januari 1995 niet vol--
.^ lnPandig is gemaakt, of op dat

«(j ®nt niet wordt beëindigd. Aan
Sri atlgsom is een maximum ge-en van 35 miljoen gulden.

<_ heeft CNC wederom bak-
omwonenden en

üorganisaties. Al eerder dit
'Vri CNC in een kort-geding-
fc^ dure voor het gerechtshof in
Lj, °sch in hoger beroep veroor-
..r tot °-ie dwangsom per dag,
ïj{ toen bedroeg het maximum
_jj gulden. Nu moet CNC
_i_oe proceskosten en de kostene tegenpartij betalen.N_-ü^°duktieproces van het bedrijf
_ty rzaakt stankoverlast voor de

'°ot nenclen en een ammoniak-uit-
'Bel'x 11iaarüiks 900.000 kilo. Dat
jjh ,'lk aan de ammoniakproduktie

F d60.000 varkens.. Mndefensie' de StichtingNatuur
11 C_.U en e sticbting omwonen-
a ak zi-'n vei"beugd over de uit-

-1 _ek Van dinsdag. Volgens hen
%ketlt °"ie een einde aan 30 Jaar.^overlast en aan een giganti-

aihmoniakuitstoot.

f Pi- 1S bet buitenproces van
"lil^duktie over te plaatsen van
Shjfek "aar Moerdijk. Maar de
S(£ tsinS wordt volgens omwo-
'iggL n absoluut niet voor 15 janua-
V aald. Ook het inpandig maken

lukt voor die datum niet. „Vanaf
die datum kunnen we dus 50.000
gulden per dag incasseren," aldus
omwonende E. Jongejan. Het geld
wordt voorlopig vastgezet omdat er
nog wel wat procedures van CNC
op stapel staan, zo verwacht hij.

Pleumeekers: accent op samenwerking gemeenten

Twijfels over zin van
gewest Zuid-Limburg

1982 in Zuid-Limburg plaats-
vond 'niet ruim genoeg was op-
gezet."

stuurlijke vernieuwing al echt in
gang is gezet, slechts plaats is
voor drie bestuurslagen: rijk,
provincie en gemeente.HEERLEN - Volgens burge-

meester Jef Pleumeekers van
Heerlen is de vraag gerechtvaar-
digd of het nog wel zinvol is tot
de vorming van een gewest
Zuid-Limburg te komen nu zon
samenwerkingsverband alleen
maar een 'licht' karakter lijkt te
kunnen krijgen.

Pleumeekers twijfelt nu ook
hardop aan de zinvolheid van de
vorming van een gewest Zuid-
Limburg waarin slechts op be-
perkte schaal wordt samenge-
werkt. De koers lijkt verlegd
naar intensievere samenwerking
tussen de gemeenten. Zo gaan de
vier grote steden in Oostelijk
Zuid-Limburg in dat gebied stu-
deren op de mogelijkheid geza-
menlijk de stadsreiniging te la-
ten verzorgen.

0 Burgemeester Pleumeekers: nieuw gewest weinig zin-
vol. Foto: DRIES LINSSEN

Er wordt momenteel de laatste
hand gelegd gelegd aan een rap-
port over de samenvoeging van
de drie Zuidlimburgse streekge-
westen en de taken daarvan.
Staatssecretaris Van de Vonder-
voort van Binnenlandse Zaken
liet recentelijk echter weten dat
buiten de gebieden waar be-

Dat betekent dat de vorming van
een gewest Zuid-Limburg met
veel zware taken en een demo-
cratisch bestuur nauwelijks
meer mogelijk is. Volgens Pleu-
meekers staat in het rapport dat
binnenkort wordt uitgebracht
dat het wel degelijk zinvol is be-
paalde zaken op Zuidlimburgse
schaal aan te pakken. „De vraag
is wie dat dan moet doen." In
ieder geval niet een 'licht' ge-
west, meent Heerlens burge-
meester.. „Ik had graag gezien
dat de staatssecretaris onze visie
op bestuurlijke samenwerking
had afgewacht."

Pleumeekers denkt hierbij niet
aan een nieuwe gemeentelijke

Die taak zou dan op contractba-
sis door een van die gemeenten
kunnen worden opgepakt. Op
andere gebieden zou dan weer
een andere gemeente het voor-
touwkunnen nemen. herindeling. „Daarmee zou je de

samenwerking belasten." Wel
zegt hij dat de herindeling die in

Zaterdag 26 november 1994 " 15
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De beste Chateaux
uit Bordeaux

Altijd iets bijzonders

Winkelcentrum „De Parel"
Brunssum t_i. 045-270754

Meubelgroothandel

TOEGANG VOOR
WM \ lEDEREEN |
V I Zeer grote collectie bankstel-
wm I len, kasten, eethoeken,

I Lazy-Boy fauteuils, matrassen,
I spiralen en lattenbodems.I INRUIL MOGELIJKI 5000 m 2verkoopruimte

Maandagochtend gesloten
fl Donderdag koopavond

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

_| I Auping, Eastborn etc.
Heerenweg 251,Heerlen

"\ Tel. (045)216123
V Jft% W Langs grote weg

T*C Heerlen-Brunssum

Tegenstanders
AVI plaatsen
protest-steen

Deputéfurieus over 'dubbele tong' Brabantse collega

Staten eisen 'keiharde
opstelling' van college brander in Maasbracht

te overhandigen.

de juristen en andere
deskundigen te kunnen
betalen, wanneer het
tot een juridisch ge-
vecht met de provincie
komt. Hiervoor heeft
Brandend Hart een spe-
ciale stichting in het
leven geroepen, Miner-
va. Onder het motto:
'Spaar mee, AVI nee'
wil men nu gaan probe-
ren om zo veel mogelijk
geld in te zamelen.
Daarvoor heeft Bran-
dend Hart een giro-
nummer ter beschik-
king gesteld.

De regionale geldinza-
meling moet voldoende
fondsen opleveren om

De gedenksteen is een
herinnering aan de de-
monstratie van de Mid-
denlimburgse bevol-
king op 6 november

MAASBRACHT - Als
startsein voor een re-
gionale geldinzameling,
willen de tegenstanders
van de Afvalverbrander
in Maasbracht een pro-
testmonument plaatsen.
Het gaat om een steen
met de tekst: 'Onverzet-
telijk Verzet. Door de
actievoerders geksche-
rend, de steen des aan-
stoots genoemd.

limburg



De gemeenteraad moet jaarlij^l
programma opstellen voor de»Jvestingsvoorzieningen. Om de 81
ke behandeling tussen openba&l
bijzonder onderwijs te waarbofis de gemeente verplicht het; D

vestingsbeleid in een verord6

vast te leggen.

#derwijs

Het vorige CDA/PvdA-kat)lg
kwam eind oktober 1993 me'
soortgelijk voorstel. Dat voorz3^het doorschuiven van het be
van schoolgebouwen naar gern^
ten én besturen van bijz°nj
scholen. Dat was een tegem°^j
ming aan de CDA-fractie, dievW
de voor een te grote invloed
gemeenten over het bijzonder

Doorschuiven

DOOR LEON JEURISSEN

Alteratief

DOOR JAC DE WINTER

- (ADVERI

Meubelen in
klassieke stijl
met een
jeugdig elan
Ruim 1500 m2
exclusieve topcreaties

BELONING
U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning
indien u inlichtingen kunt verstrekken die leiden
tot het bekend wordenvan de oorzaak van de

BRAND
welke heeft plaatsgevonden op 20 november
1994 in een vrijstaande woning, gelegen aan
de Servatiusstraat 39 te Brunssum.

Uw informatie zal vertrouwelijk worden behan-
deld.

Telefonische en/of schriftelijke reactie(s) kunt u
richten aan:

INTERSECO B.V.
Postbus 97704, 2509 GC 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3814151
Contactpersoon M. Brugman

TENTIE)

I VERHUISBERICHT I
De praktijk van tandarts J.S.F. Geraeds

verhuist per 1 dcc. '94 van
Kruisbergstr. 15A, 6444 BC Brunssum,

naar het nieuweadres
Rumpenerstr. 1128, 6443CH Brunssum.
Het tel.nr. blijft ongewijzigd: 045-254246.

I.v.m. de verhuizing is de praktijk
GESLOTEN

van vrijdag 24-11 t/m zondag 11/12-94.
Voor spoedgevallen bel 045-254246.

/'_ "^——————————— i v

Wij bieden u aan:
VW Passat 1.8/90pk GL, 4-drs 1991 ’25.950,-"
VW Passat Variant CL 1.8/90pk 1991 ’25.800,-*
Audi 80 I.BS 90 pk, metallic 1988 ’16.850,-
Audi 80 I.BS 90pk, automaat, stuurbekr 1991 ’27.950,-'
Audi 80 Design 1.8/90pk, stuurbekr., cv ' 1991 ’28.450,-*
Audi 80 turbo diesel, stuurbekr 1992 ’35.950,-*
8MW316,4-drs., metallic 1987 ’11.950,-'
BMW 318i. metallic, veel extra's 1991 ’34.850,-
Ford Sierra 2.0 CL, metallic 1989 ’ 10.900,-*Ford Sierra 4-drs., azur, schuifdak 1991 ’17.900,-*Honda Civic DX 1.5, 3-drs 1992 ’23.950,-"Honda Civic 1.5 Itr., zilverstar 1993 ’26 950-*
Mazda 323 1.3, 3-drs., LX 1990 ’l3 950-*Nissan Prairie 2.0 SLX 1991 ’27 900-*
Nissan Primera 1.6 LX, 4-drs 1991 ’27 850-"Opel Kadett 1.8autom., metallic 1987 ’9.400-*Opel Astra CD aut., sedan, schuifd., v. extr 1993 ’31.900,-*Opel Astra 1.6GLS, 5-drs., metallic 1993 ’26.950-'Renault Cliol.6V, metallic 1992 ’3O 900-*Seat Ibiza 1.2XL Sabatini 1991 ’l3 900-*Suzuki Samurai Jeep, 18.000 km, zwart 1992 ’ 18.900-"Volvo 340 DL 1.7, stuurbekr 1987 ’7 900-"Diverse Golfs 1.3/1.6/1.8Itr., v.a 87/88 ’ 7 900'-Golf Van I.9diesel, metallic 1992 ’2l 950-*Golf 1.8/90 pk, 5-drs., metallic 1992 ’27850-"Jetta 1.6,4-drs., Pacific 1991 ’2O950-*Mercedes 190E, div. extra's 1990 ’25 950-*Audi 90 2.2 E(5 cyl), airco, 15" velg. etc 1985 ’ 8.950-Peugeot 405 GLI automaat, stuurb., schuifd... 1991 ’24.450,-*Peugeot 405 GLi Break, electr. schuifdak 1991 ’26.950-*VWGolf GTi, metallic 1993 ’33 750-*Opel Astra GT, 4-drs.. div. extra's 1992 ’25.750!-*VW Golf CL, metallic 1993 ’23900-*Opel Veetra 1.6GLS, 4-drs.. metallic 1990 ’15.950!-*Fiat Tipo 1.6, 4-drs 1989 ’10.950,-'
* = Auto's van 1e eigenaar

Bovenstaande auto's worden door ons
volledig gegarandeerd. D_?si?

Het gebruik van de projectielen
steeg drastisch. In 1993 werd twee
keer een granaat gebruikt tegen
twaalf keer dit jaar.

DEN HAAG - De handel in handgranaten uit ex-Joegoslavië
en het gebruik van deze projectielen in Nederland is de laatste
tijd explosief gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de Centrale
.echerche en Informatiedienst (CRI). Werden in 1992 nog 14

handgranaten gevonden, in 1993 waren dat liefst 107. Vrijwel
allemaal (103) kwamen deze projectielen uit ex-Joegoslavië.
Het aantal granaten dat daadwerkelijk gebruikt werd steeg
van 2 vorig jaar naar 12 granaten dit jaar. Een granaat kwam
recentelijk in Kerkrade tot ontploffing.

In september werden naast wapens
ook granaten gevonden bij huiszoe-
kingen in Enschede, bij een actie
tegen een criminele bende. In de-
zelfde maand vond de politie bij
Breda een granaat en wapens, toen
een drugstransport werd onder-
schept.

„Het is duidelijk dat Nederland er
een gevaarlijk nieuw fenomeen bij
heeft," zegt een woordvoerder van
de politie in Rotterdam. Alleen al in
de afgelopen paar weken deden zich
verschillende gewelddadige inci-
denten voor waarbij handgranaten
werden gebruikt. Het laatst gebeur-
de dit donderdagavond in Weert,
waar overvallers bij een overval op
een bedrijf een handgranaat lieten
ontploffen in de hal. Het explosief
richtte een grote ravage aan. De-
zelfde dag werd in Amsterdam een
aanslag gepleegd op de kunstenaar
Rob Scholte. Ook hier is zeer waar-
schijnlijk een handgranaat ge-
bruikt. Spelende kinderen vonden op 6 ok-

tober vorig jaar in Ede een tas met
acht handgranaten van Joegoslavi-
sche makelij. De vondst bleek in
verband te staan met een aanslag
een week eerder op de Politie Oplei-
dingsschool Noord-Holland in Am-
sterdam. Een granaat beschadigde
toen de entree van het gebouw. In
Hoorn, september vorig jaar, trof-
fen voorbijgangers een granaat aan
in een betaalautomaat.

Joegoslavisch

De politie van Rotterdam komt de
granaat steeds vaker tegen. Begin
deze maand ontploften op één dag
drie granaten op straat. In augustus
legde een cafébezoeker na een ruzie
een granaat voor een café aan de
Nieuwe Binnenweg. Vorig jaar
werd Overschie opgeschrikt door
een mislukte aanslag, waarbij een
granaat op scherp in een auto lag.
De pin was met een touwtje vastge-
maakt aan het portier. De politie
evacueerde 150 mensen.

Ruzie
Het voorstel stuitte destijds °H
verzet van PvdA, VVD en D6bJ
nu samen de paarse coalitie J
men. In dit kabinetsvoorstel
de mogelijkheid open dat bij2o.]
re schoolbesturen hun geb°uj
gaan beheren, maar het is dan J
aan de gemeente om hieraan
en voorwaarden te stellen. j

Fluitconcert en ouwe leem
Het merendeel van de granaten
komt uit ex-Joegoslavië. Van de 107
granaten in 1992 kwamen 103 uit
deze contreien. Van de 53 dit jaar
waren er 37 van Joegoslavische ma-
kelijk. Op een na kwamen alle 12
granaten die daadwerkelijk ge-
bruikt zijn uit dit door oorlog ver-
scheurde land.

Juist door de oorlog in het voorma-
lig Joegoslavië, waar vrijwel ieder-
een gewapendrondloopt, is de con-
trole op wapens nihil. „Het is heel
makkelijk voor bepaalde figuren
om daar wapens vandaan te halen,",
aldus de Rotterdamse politie. Ook
de CRI bevestigt dat er „meer Joe-
goslavische granaten circuleren dan
voorheen." In de handel in vuurwa-
pens is opmerkelijk genoeg geen
stijging waar te nemen.

„Vuurwapens zien we zo vaak, dan
knipperen we al niet eens meer met
de ogen," zegt depolitiewoordvoer-
der in Rotterdam. „Maar granaten
zijn een gevaarlijk, nieuw ver-
schijnsel. Voorheen vonden we die
alleen bij het omspitten van de tuin
en dan bleken ze meestal uit de
Tweede Wereldoorlog te komen."

Een jury zoals bij het Eurovisie-
songfestival is een goed alterna-
tief. Elke groep levert twee jury-
leden, bijvoorbeeld de tekst- en

Het winnende marsliedje van
Nico Ploum: 'EnVr hant war v'r
hant', klonk de toehoorders heel
bekend in de oren en het werd al
snel meegezongen. Tijdens de ge-

KERKRADE - Het fluitconcert
na het bekend worden van de
nieuwe vasteloavendsjlajer van
Kerkrade, is de bekende druppel
die de emmer heeft doen overlo-
pen. Het zingen van 'ouwe leem,
ouwe leem' door de bezoekers in
de Rodahal was niet zo zeer van
toepassing op winnaar Nico
Ploum, maar wel op de manier
hoe het er de laatste jaren aan
toegaat tijdens de uitverkiezing
van deKirchröatsjer sjlajer.

Volgens de CRI zijn, exclusief de
granaat in Weert en de aanslag op
Scholten, dit jaar al 53 granaten
aangetroffen. Dat is de helft minder
dan vorig jaar, maar nog steeds
bijna vier keer zo veel dan in 1992.

vijf minuten en moet elke groep
op- en afmarcheren vanaf de-
zelfde deur in de zaal, anders
dreigt de organisatie met dis-
kwalificatie. De overtreders
worden echter niet gestraft, zo
beweren de critici.

ring zeker te overwegen. Nu mag
elke bezoeker zijn stem uitbren-
gen op zijn favoriete liedje. Een
groep met een grote aanhang,
behoort al gauw tot de favorie-
tenkring.

heeft een verdienstelijke carrière
achter de rug. Er wordt zelfs ge-
mompeld dat de groep dit jaar
zon goede sjlajer had, dat deze
is bewaard tot volgend jaar.

is zeker niet het geval. Het lieflJ 5
dat door de bezoekers als bes .
te voorschijn komt, krijgt e
punten; nummer twee tien enz ,
voorts. '"'.

Vervolgens kiest een deskundig (,
jury(drie personen) ook het be . |
te liedje uit en geeft eveneens e [
punten enzovoorts. Dan is er n°jj Ieen jury die bestaat uit tw ~ j
mensen van de carnavalsvere" .
ging en iemand van de dialec «
vereniging. Ook daarwwore 5
weer dezelfde punten gegeve j 1Een liedje kan dus hooguit ||
punten behalen.

Bert van de Weijer, kersvers pre-
sident van deKerkraadse carna-
valsvereniging, begrijpt de hele
commotie niet zo goed. „We zijn
dit jaar voor het eerst vooraf-
gaande aan de parade met de
deelnemende groepen bij elkaar
gekomen. Daar hadden ze hun
zegje over de jurering kunnen
doen. Dat is niet gebeurd. De
kritiek komt nu van de groepen
die niet op deze bijeenkomst
aanwezig waren en misschien
niet op de hoogte waren van de
gemaakte afspraken. Achteraf
kritiek leveren, vind ik een beet-
je goedkoop."

nerale repetitie werd al opge-
merkt dat het een bekend melo-
dietje was. Maar maatregelen
bleven uit.

Als je je oor goed te luisteren
legt in de Kerkraadse cafés, dan
is er veel onvrede over de sjlajer-
parade. Geluiden dat groepen
overwegen om volgend jaar niet
meer mee te doen, worden steeds
sterker. Dat laatste zou bijzon-
der jammer zijn voor de Kerk-
raadse carnaval.

De reactie vanuit de zaal wOJ
natuurlijk ingegeven door de 'leurstelling dat een bepaald he u"
je de zege niet in de wacht he >gesleept. Maar het zou niet

_
eerste keer zijn dat de n*eU eI)sjlajer tijdens de carnavalsdag
het onderspit moet delven .
liedjes die niet voor een n° 0prijs in aanmerking kwan\ ej).
wel tijdens de drie dolle daë 'uit volle borst worden rneeg.^
zongen. Een mooi voorbeeld <'lech han jesjoenkelt op
maat' van de Rojo's. Al jarene
topper in Kerkrade, maar n°
gekozen tot carnavalshit nu 'mer een. >

muziekschrijver, en mag natuur-
lijk op zijn eigen groep géén
stem uitbrengen. De deskundige
jury mag eventueel ook blijven
bestaan.
De critici vinden dat op zn
minst de indruk wordt gewekt
dat de tachtigjarige Nico Ploum
een leuk afscheidscadeau is aan-
geboden. Datzelfde kan volgend
jaar weer gebeuren. De groep
Rabadatsj bestaat dan elf jaaren

Punten
De president vindt ook dat bij de
bezoekers nog altijd het idee
leeft dat de zaal bepaalt wie als
winnaar wordt uitgeroepen. Dat

Toename rijden onder invloed
ROERMOND - Het aantal automobilisten dat met een glaasje te
veel op achter het stuur zit, neemt toe. De positieve ontwikkeling
die in het midden van de jaren tachtig op gang kwam, zet zich niet
voort. Dit blijkt uit recente metingen van de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in samenwer-
king met de politie.

In 1991 reed nog 3,9 procent van de automobilisten in weekeind-
nachten met meer dan de limiet van 0,5 promille alcohol in het
bloed. In 1992 en 1993 was dat respectievelijk 4 en 4,4 procent.

Er bestaan geen echte spelregels,
wel mondelinge afspraken. Zo
mag een optreden voor de pres-
tatieprijs niet langer duren dan

lemand van de carnavalsvereni-
ging zou toch minstens de melo-
dietjes van de laatste vijf jaar
moeten bijhouden. Dan kunnen
zulke toestanden voorkomen
worden. Tevens is in de ogen van
de deelnemers een andere jure-

'Dialoog' onderwerp
Pastoraal Overleg

Bisschoppen zullen hoofdzakelijk luisteren

ROERMOND - De Nederlandse bisschoppen zullen op de ko-
mende bijeenkomst van het Landelijk Pastoraal Overleg (LPO)
op 2 en 3 december op Centrum Boyendonk in het Westbra-
bantse Hoeven vooral luisteren en zwijgen. Het onderwerp, dat
door de nieuw samengstelde LPO wordt behandeld is het op 20
oktober uitgebrachte adviesrapport van de Commissie Dia-
loog, waarin de bisschoppen wordt meegegeven de dialoog te
zoeken. Letterlijk staat in het advies: „Het LPO zal niet alleen
moeten gaan over dialoog, maar daar zelf ook een uiting van
moeten zijn, zowel bij de voorbereiding als bij de zittingen
zelf."

De Commissie Dialoog werd op 24
januarivan dit jaar geïnstalleerden
stond onder voorzitterschap van
mr. B. Meulenbroek, vice-president
van de rechtbank in Middelburg.
Leden waren mevrouw M. Grewel-
dinger-Beudeker, lid van de Gede-
puteerde Staten van Limburg, prof.
dr. E. Henau, hoogleraar in Nijme-
gen en Leuven en directeur van de
Vlaamse Katholieke Televisie en
Radio Omroep, prof. dr. P. Nissen
van de Katholieke Universiteit van
Brabant, en drs. H. Wijffels, presi-
dent-directeur van de Rabobank.
Het secretariaat was in handen van
drs. P. van der Wal, studiesecretaris
van de Nederlandse kerkprovincie.

Daarom eerst 'dialoog sec' en pas
daarna 'evangelisatie' en 'de onder-
linge relatie tussen evangelisatie en
dialoog. Dat de bisschoppen eerst
slechts luisteren willen komt vol-
gens de agendacommissieomdat het
niet slechts gaat om een dialoog
tussen de bisschoppen en verschil-
lende groepen, maar ook om de dia-
loog tussen verschillende groepen
onderling.

oog springend is de aanb ê 'jj|
contact te zoeken met land
groeperingen, waaronder de J
rienburg, de Acht Mei Beweg"l^
Contact Rooms-Katholieken- ,j
zijn bewegingen die in het J
van de polarisatiestrijd zijll
staan. De opvallendste opme Jj
was, „dat het niet valt uit te s^ j|
dat de aanwezigheid van kisS 3 j)i
pen op de komende Acht Mei-
festatie beslissend zal zijn v°° j(
aanslaan van het dialoogpr°ce

Volgens de agendacommissie ,
de bijeenkomst van vrijdag e '^terdag a.s. tot concreet res
leiden, omdat dit van betekeni
zijn voor de behandeling va

Q gl
langlopende thema en van n
kiezen kortlopende onderwerp
de volgende bijeenkomsten va
LPO-5.

Aan het LPO nemen nan?e^<pastorale raden van de bisdo>
56 personen deel, acht per bis
Verder zijn er naast de bisschop
vertegenwoordigers van het
niaat van de Nederlandse s
krachten,' van orden en conë Jjjj
ties, van kerkelijke raden, ber
en verenigingen, deelnemers
maatschappelijke werkvelden j
maximaal twaalf door de biss
pen aangewezen leden als drs_ g
rieke van Baest van de MarienD i
vereniging, C. Slijkerman va J
Nieuwe Aarde en mevr. H. »c j
van de Vereniging Vrouwen
R.K. Kerk.

De progressieve Acht Mei BeW_f^j<
heeft evenmin als haar conser
ve tegenvoeter Contact 'RooinS no
tholieken een lidmaatschap aa
vraagd.

Voorzitter is mevrouw M-
mans-Goumans, burgemeester \
Ambt Montfort en lidvan het £■partijbestuur. Ze volgt dr. Ja &i
Laarhoven op, die leiding gal
de reeks zittingen van LPO I

Talrijk
De suggesties die de commissie de
bisschoppen doet zijn talrijk. Het
gaat erom meer informele contacten
te organiseren met oversten van or-
den en congregaties, met academici,
politici en journalisten. Meest in het

Dit thema kan volgens de agenda-
commissie pas vruchtbaar worden
behandeld als duidelijk is wat on-
der dialoog moet worden verstaan.

Zwijgende bisschoppen dus, zonder
mgr. Ernst, maar met diens opvol-
ger mgr. Muskens en... met een de-
legatie van de Diocesane Pastorale
Raad van het bisdom Roermond.
Hun nieuwe bisschop, mgr. F.
Wiertz, is er ook samen met alle
overige bisschoppen en hulpbis-
schoppen van Nederland. De Roer-
monders zullen bijna zeker met
applaus worden begroet, want sinds
1984 heeft dit bisdom zich van het
LPO afzijdig gehouden. Wiertz'
voorganger, mgr. Gijsen, vond deel-
neming niet opportuun. Hoewel
Gijsen in juli 1991 reeds zijn be-
zwaren tegen deelneming aan het
LPO liet varen, kon van een Roer-
mondse afvaardiging pas sprake
zijn bij de aanvang van een nieuwe
zittingsperiode.
Vrijdag 2 en zaterdag 3 december is

het zover. Dan begint de vijfde zit-
tingsperiode over het langlopende
thema 'Evangelisatie in een klimaat
van dialoog: evangelisatie op weg
naar 2000. De LPO wordt telkens
voor een periode van vier jaar
bijeengeroepen, waarna de bis-
schoppen al dan niet tot een nieuw
LPO kunnen besluiten. De deelne-
mers aan het LPO moesten het be-
sluit van de bisschoppen om beide
dagen geheel te wijden aan de be-
spreking van het adviesrapport van
de Commissie Dialoog uit de pers
vernemen. Niettemin vindt de agen-
dacommissie het passen in het ka-
dervan het langlopende thema.
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# Twee granaten die begin dit jaar in Brunssum werden gevonden. Archieffoto: CHRISTA halbesma

Gebruik handgranaten
explosief toegenomen

Vrijwel allemaal van Joegoslavische makelij Echtpaar
Ludwig

schenkt Keulen
90 Picasso's

KEULEN - Het Duitse echtpaar
Ludwig, bekend om zijn uitge-
breide kunstverzameling, heeft
de stad Keulen gisteren negentig
werken van de Spaanse schilder
Pablo Picasso geschonken.

Irene en Peter Ludwig uit Aken
gaven de stad ook 681 etsen van
Picasso permanent in bruikleen.
Verder schonk het echtpaar tien-
tallen andere werken, waaronder
82 van moderne kunstenaars.
De Ludwigs, die hun fortuin met
chocoladefabrieken verdienen,
schonken Keulen al in 1976 een
grote verzameling kunstwerken.

Dat leidde uiteindelijk tot de
bouw van het dubbelmuseum
Ludwig/Wallraf-Richartz onder
de rook van deKeulse dom.

Scholen onde
beheer van
gemeenten

HEERLEN - De gebouwen va»
scholen voor basis- en voortgj
onderwijs komen in 1996 ondej
beheer van de gemeenten in P'
van het rijk. Onder bepaalde v
waardenkan de gemeente besl>*
het beheer door te schuiven "Jschoolbesturen van het bijzo'
onderwijs. Dat heeft het ka"
gisteren besloten.

Van onze Haagse redactie In 1996 gaat er ongeveer 1600
joen gulden naar het gem#,
fonds. Een werkgroep van Mi
gemeenten gaat de wijze van Ve
ling verder uitwerken. Aan de ° |
dracht zit een bezuiniging vas
oploopt tot 125 miljoen g^%
het jaar2000. Hetkabinet veM
namelijk dat gemeenten veel
ciënter kunnen inspelen op de
Ie behoeften.

limburg

achtergrond
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Ook Fiod bij onderzoek betrokken

Handgranaat veroorzaakt grote ravage in entreehal

Personeel computerzaak
nog steeds overstuur

F tl._-k-,-^e A*.M~A _
._■-"— " -^ limburg

Valkenburger
dag gegijzeld

Hij rende weg. Toen hij terugging naar de
plek van de afspraak waren de mannen ver-
dwenen, maar zijn broer ook.
Naderhand werd duidelijk dat de groep de
Valkenburger ontvoerd had en losgeld eiste.
De Valkenburger deed daarop aangifte van
de ontvoering van zijn broerbij de politie. In
de loop van donderdag besloot de politie een
beleidscentrum in te richten in het Maas-
trichtse politiebureau en in het politiebureau
van Sittard werd een operationeel centrum
ingericht. Maar donderdagavond kreeg de
politie een telefoontje dat de Valkenburger
was vrijgelaten.

Ue man ging woensdagavond met zijn broer
naar de parkeerplaats Swentibold langsle autoweg A-2 bij Sittard. Deze één jaar

Udere en eveneens in Valkenburg woonach-
'§e broer, zou daar een aantal auto's kopen
*§en een bijzonder lage prijs. Hij was naar

gegaan om de 'deal' te sluiten, nadat
*ö Duitssprekende man hem daarover had
'Pgebeld.

- Een 28-jarige inwoner
|ja& Valkenburg is van woensdagavond tot
donderdagavond gegijzeld door een groep
Van acht mannen, vermoedelijk afkomstig

Duitsland.

De autohandelaar nam voor alle zekerheid
zijn broer mee naar de afspraak. Tijdens de
ontmoeting probeerden de mannen eerst de
29-jarige Valkenburger te overrompelen en
hem van zijn geld te beroven. Dat lukte niet.

Bij regelmatig gebruik opname in lichaam

Nadat ze even tevoren telefonisch
een afspraak hadden gemaakt,
stapten de twee overvallers donder-
dagmiddag omstreeks 17.45 uur de
winkel in computerapparatuur aan
de Leukerstraat binnen. Toen de
37-jarige eigenaar niet tot verkoop
wilde overgaan omdat het tweetal
niet contant wilde betalen, trokken
de overvallers plotseling een pis-
tool. Onder dwang werd de eige-

Het signalement van de overvallers
luidt: blank, tussen de 30 en 35 jaar
oud, donker kortgeknipt haar, bei-
den ongeveer 1.80 meter lang. Ze
reden in een donkerrode Opel van
het E-type.

naar gedwongen om kostbare com-
puterapparatuur af te geven, waar-
na hij samen met vijf van zijn
medewerkers met handboeien aan
verwarmingsbuizen werd geketend.
Bij het vertrek gooiden de overval-
lers een handgranaat in de entree-
hal van het bedrijf die kort daarop
ontplofte.
De gegijzelde medewerkers van
Core-Tek zijn nog steeds zeer onder
de indruk van de gewelddadige
overval. Een team van Slachtoffer-
hulp verleent hen psychische bij-
stand. „We zijn allen behoorlijk
overstuur van het gebeurde," is een
van de weinige dingen die een
woordvoerder van het bedrijf kwijt
wil. „De ravage is vreselijk," zegt
hij met een blik op het kratertje van
een decimeter doorsnee dat de
handgranaat geslagen heeft. „Eerst
moeten we nu maar eens deboel op-
knappen. In ieder geval moet er een
geheel nieuwe alarminstallatie aan-
gebrachtworden. Ook deentree vanOngeluk onderzocht

WEERT - De daders van de gewa-
pende roofoverval op het computer-
bedrijf Core-Tek bv in Weert zijn
nog steeds voortvluchtig. Een
twaalf man sterk opsporingsteam
speurt in samenwerking met Belgi-
sche collega's naar sporen van de
vermoedelijk uit Vlaanderen af-
komstige overvallers.

Steun
De politie Limbürg-Noord speurt
inmiddels intensief naar een spoor
van de daders. Omdat de overval-
lers met een Vlaamse tongval spra-
ken en reden in een auto met een
Belgisch kenteken, zoekt men voor-
al in België. Ze krijgen daarbij
steun van een opsporingsteam van
het district Maaseik. De politie
heeft nog geen beperkt gebied afge-
bakend waar gezocht wordt. „Alle
sporen zijn nog open," verklaart
woordvoerder N. Padmos van het
district Weert.

Concentratie pak's
n anti-roosshampoo

pSTRiCHT - Regelmati-
I gebruikers van de anti-
Cphampoo Resdan Forte
||>en via de hoofdhuid een
loogde concentratie van
Je.clische aromatische
U Waterstoffen (pak's) in
\ llchaam. Dat is gebleken
kl een onderzoek van de
E universiteit Limburg.
u, heeste anti-roossham-
|,s bevatten overigens ook

s> maar in veel mindere
j6 dan Resdan. Pak's
;3 te boek als mogelijk

'"f Tld' d- van Schooten, onderzoeker
'toyVa'cSroeP gezondheidsrisico's. /c°logie, stelt met klem dat
i(. bewijs is gevonden dat de.
t) P°o ook daadwerkelijkkankereroorzaken.

% was bekend dat pak's, die
'1 °^.etl in koolteer, via het etcn1Sss bijvoorbeeld gebarbecued
tj' et roken van sigaretten en
Ijj van vervuilde lucht in
4^haam terecht komen. Het RL-
*t's heeft nu bewezen dat de
tr^ °ok via de huid opgenomen
.^ worden. Het binnendringen
,L Vergemakkelijkt omdat de

lifl laag van de hoofd-
'% e shamPOO aangetast Onoplettendheid chauffeur

oorzaak van verkeersdrama

" Zo zag het er op 1 oktober van dit jaar op de A67 bij de grens in Venlo uit nadat het vuur was geblust. Archieffoto: LD

politie heeft zo lang mogelijk na-
zorg verleend.

De politieroemt in haar reconstruc-
tie nogmaals de Britse militairen
die met gevaar voor eigen leven di-
rect na het uitbreken van brand
hulp verleenden en nog enkele men-
sen van een wisse dood wisten te
redden..Ook de samenwerking met de
brandweerkorpsen aan beide zijden
van de grens, GGD en Rode kruis
wordt als voldoende aangemerkt.
De politie, die geprobeerd heeft de
exacte volgorde van auto's en hun
bemanning vast te stellen, heeft
geen harde bewijzen voor de stel-
ling dat de chauffeur van de buik-
wagen te lang achter het stuur heeft
gezeten. Toch bestaat de indruk dat
de man, die steeds als verdachte is
verhoord door de politie, vermoeid
.was toen hij de grensovergang bij
Venlo naderde en door een te hoge
snelheid te laat heeft gereageerd op
de filevorming.

door Bob van der Moolen

limburgs weerhoekje

Oud-administrateur
MW blijft in cel
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De oud-admini-
strateur van MW en diens vrouw
zijn in verzekering gesteld. Beiden
zijn, zoals gisteren gemeld, ver-
dachten in een nieuwe zaak van op-
lichting of valsheid in geschrifte.
Bij het onderzoek is ook de Fiod be-
trokken, zo liet een politiewoord-
voerder gisteren weten.
De vrouw van K. verblijft inmiddels
weer in een politiecel, nadat ze na
haar aanhouding op het politiebu-
reau in elkaar was gestort en naar
het ziekenhuis werd gebracht.
In deze nieuwe zaak is de verden-
king dat door K. en zijn vrouw ge-

bruik is gemaakt van een niet meer
geldige volmacht, om het huis van
een tante te kunnen verkopen. De
volmacht zou niet meer geldig zijn,
omdat die vrouw onder bewind
werd gesteld. K. en zijn echtgenote
zouden zich de opbrengst van het
huis hebben toegeëigend.

Oud-administrateur K. en diens
vrouw werden onlangs veroordeeld
voor hun aandeel in de MVV-
affaire. K. kreeg twee jaar cel we-
gens verduistering van minstens
368.000 gulden, zijn vrouw werd
veroordeeld tot negen maanden ge-
vangenisstraf wegens heling van
luxe goederen als sieraden, kleding
en Hummel-beeldjes.

Voor klimatologen breken nu spannende tijden aan. Met meer dan
gewone belangstelling wordt namelijk bij het KNMI in de Bilt uitge-
zien naar de gemiddelde etmaaltemperatuur van november 1994.
Dalen de nachtelijke minima tijdens de laatste dagen van deze
maand niet ver onder het langjarig gemiddelde en worden overdag
'normale' temperaturen bereikt, dan is de warmste novembermaand
van deze eeuw een feit. Het stokouderekord, een gemiddelde etmaal-
temperatuur van 9.1 graden, dateert nog van de vorige eeuw (1899).
In het altijd warmere Limburg staat dat rekord op 9.4 graden. Het
stamt eveneens uit 1899 en kwam tot stand in Maastricht.

In dat jaarbeleefde men daar echt warme novemberdagen. Op 3 en 6
november werd het in de Limburgse hoofdstad nog ruim 20 graden
en op zes dagen wees de thermometer nog 15 graden of meer aan.
Tot vandaag heeft november 1994 een gemiddelde etmaaltempera-
tuur van ruim 10 graden tegen 5.8 graden normaal. Wordt daar niet
al te veel meer vanaf geknabbeld dan kan in Limburg met recht ge-
sproken worden van een "thermische aardverschuiving".

Thermisch stuntwerk!.j> J^üligers wasten hun haren
ieer .s^an. Hun urinewerd geana-
voo)/' dag na het wassen bleek
l^ Cer»tratie van een van de af-
Wi °.°-ukten van de pak's tien
$Se ntig keer zo hoog als voor het
pjf*- „Maar nogmaals dat zegt
k» 61" da* de shampoo ook kan-
," . veroorzaken," De conclusie
H o shampoo gevaarlijk is gaat
h a,an ook te ver. Wel vraagt hij
i^. °f het niet beter is dergelijke

a^een °P recept aan de
fc-*i?rengen °^ *n e^k geval °P de
W ng een waarschuwing op te

liddel
ijj was niet het
i^jj ,atl ons onderzoek, maar een
),i °ni die opname van pak's
.jjhuid te bewijzen. De meeste
V °°'s bevatten een geringere
.^heid pak's, maar Resdan
,f 8 er uit en was dus geschikt
iiv onderzoek. We hadden ook
lf J 1kijken naar een koolteer-
?ft)K Se°ruikt worden voor cc-

legt Van Schoo-
i

Proeven hebben uitgewezen dat de

VENLO - Het verkeersdrama op de
A67 bij Venlo op 1 oktober, waarbij
zes Duitsers om het leven kwamen
en twaalf anderen gewond raakten,
is te wijten aan onoplettendheid en
te hard rijden van de bestuurder
van een met 28 ton waspoeder gela-
den vrachtwagen. De chauffeur, een
37-jarige Duitser uit Frechen moet
zich zeer waarschijnlijk binnenkort
voor de rechtbank in Roermond
verantwoorden. Tegen hem is pro-
ces-verbaal opgemaakt voor het
veroorzaken van de dood cq ernstig
letsel door schuld .

vrachtwagen met een snelheid van
ongeveer zeventig kilometer per uur
is ingereden op acht voertuigen, die
stil stonden of langzaamreden om-
dateen Britse militaire colonne met
voorrang de snelweg op werd gedi-
rigeerd. Ter plaatse geldt een snel-
heidsperking tot 50 kilometer per
uur. Exacte gegevens ontbreken
omdat de tachograaf van de buik-
wagen is verbrand. Behalve de
chauffeur kwam ook de slapende
bijrijder van de ongelukswagen met
de schrik vrij.

De politie Limburg-Noord en de
Rijksverkeersinspectie hebben dit
alles intensief onderzocht.
De gevolgen van de botsing waren

desastreus: de stilstaande of al
langzaam rijdende wagens waaron-
der een busje en een auto met cara-
van vlogen onmiddellijk in brand.

Vier leden van een gezin, van wie de
29-jarige vrouw zwanger bleek te1
zijn, en twee oudere mannen in
twee andere wagens vonden de
dood. Ernstig tot zeer ernstig ge-
wonden moesten in ziekenhuizen in
Noord-Limburg worden verpleegd.

De gewonden zijn intussen allen
overgebracht naar hun vaderland,
maar een aantal van hen staat nog
steeds onder doktersbehandeling.

Het bureau slachtofferhulp van de

Eerste folders van
partij al verspreid

In de vorige eeuw overvleugelde november de wijnmaand oktober
slechts drie maal en wel in 1817, 1881 en 1899. In deze eeuw is het
nog niet voorgekomen dat oktober en november thermisch stuivertje
hebben gewisseld. Dit jaarkan dat gebeuren, omdat het verschil mo-
menteel ruim 1 graad bedraagt in het voordeel van november. In
1992 hielden beide herfstmaanden elkaar exact in evenwicht en in
1951 bedroeg het verschil 0.2 graden. Vervolgens is het opvallend dat
november in Limburg tot nu toe geheel vorstvrij is gebleven en dat is
in deze eeuw alleen in de jaren 1938, 1951, 1970 en 1984 het geval
geweest. Elders in Nederland is pas op twee plaatsen de temperatuur
een fractie onder het vriespunt gedaald. Op diverse terreinen kan no-
vember 1994 straks geschiedenis gaan schrijven.
Het zal u ongetwijfeld al zijn opgevallen dat door deze hoge tempe-
raturen de natuur aan een tweede leven is begonnen. Op veel plaat-
sen zijn de bolgewassen tot ontwikkeling gekomen waarbij met name
de crocussen al 'bovengronds' zijn. Vandaag zorgt een storing eerst
voor druilerigmaar relatief zacht weer. Omdat debarometer in of na
het weekeinde de hoogste standvan dit jaarzal gaan aangeven (rond
1038 hPa) blijven de neerslagkansen op en na zondag klein. De tem-
peraturen vertonen daarna wel een dalende tendens met vorstkan-
sen in de nacht.

Warmer dan oktober!Vervolg van pagina 1
HEERLEN/MAASTRICHT - Op
dinsdag 24 januari moeten de lijs-
ten met namen ingeleverd worden
bij het centraal stembureau in
Maastricht. Er moeten tenminste
vijftig personen zijn die hun hand-
tekening zetten en er moet 2.500
gulden waarborgsom gestort wor-
den. Aan die voorwaarden wordt
inmiddels door het Nederlands Blok
voldaan. Een centrale registratie bij
deKiesraad zal daar nog aan vooraf
moeten gaan voor 12 december.
De eerste verkiezingsactiviteiten
lijken in Limburg ook al van start
te zijn gegaan. In Maastricht zijn
folders van het Nederlands Blok
verspreid. Daarin staat dat Neder-
land geen asielzoekers meer moet

opnemen; die moeten in hun eigen
regio opgevangen worden. Antillia-
nen zouden aan een visumplicht
onderworpen moeten worden en
werkloze allochtonenmoeten terug-
gestuurd worden naar land van her-
komst.
Volgens de gedoodverfde Limburg-
se lijsttrekker John Janszen vallen
nieuwe leden als rijpe appels uit de
boom. „We folderen in Roermond,
Venlo, Sittard, Geleen, Maastricht
en de volgende week is de Oostelij-
ke Mijnstreek aan de beurt." Hij
gokt op één of twee zetels. Voor de
kadertraining kan hij terugvallen
op zijn vrienden van het Vlaams
Blok in Antwerpen. „Ik kan daar
altijd aankloppen voor hulp," aldus
Janszen gisteren. Hij blijft raadslid
in Heerlen.

j weerspreuk k\ 'Zijn de velden geschoren,
dan is de winter geboren'

Bom Tegelen wordt gedemonteerd
TEGELEN - De crisisstaf van de gemeente Tegelen heeft vrijdag beslotende aan de Muntstraat gevonden bom uit de Tweede Wereldoorlog woens-dag 7 december onschadelijk te laten maken. Het Explosieven Oprui-
mingscommando (EOC) gaat eerst de ontsteker eruit verwijderen. Hetbrengt -het projectiel daarna naar een veilig terrein in de buurt van deMaas. Daar zal het de bom tot ontploffing brengen.

De operatie is met uitgebreide voorzorgsmaatregelen omgeven. Vanaf10.00 ontruimt de politie een gebied met een straal van 150 meter rond debom. In het gebied wonen ongeveer honderd mensen (circa 35 woningen)die tijdelijk hun heil elders moeten zoeken. Ze worden ondergebracht ineen opvangcentrum of bij familie en kennissen. Om 12.00 uur volgt de af-sluiting van een tweede gebied met een straal van 425 meter. Daarna gaathet EOC de thans met zand afgedekte bom weer blootleggen en demonte-
ren.

*'b*lwilldin-en van Van Schooten
'Of onderzoek feitelijk leidde en
'-g r- J. Kleinjans worden van-VgSepubliceerd in het toonaan-
Vt medische tijdschrift The

hpt " verzoek van de redactie. j ' tijdschrift werd de naam
.W shampoo bekend gemaakt.
Il Lofkers en fabrikant, White-
_re a° in Amsterdam, waren
Vat Pkomen dit niet te doen.
_iji "et voor ons onderzoek ei-

lkt v niet uitgemaakt of we pro-
%en °* V genomen hadden. We

_:oe, §een vergelijkend warenon-
(ts_ gedaan> maar willekeurig

_cj atnPoo's uit de schappen ge-
-1 gelteken of een van die

.er n bruikbaar was voor ons
'l.an. Ne Lancet stond er op
_Hj j^.wel te noemen en daar is

M,n ook iets voor te zeggen.
ev ep,,sPringt er wel uit wat de
ISnu eid Pak's betreft," aldusbooten

"Woordvoerder van Whitehall
£?*W het bedriJf zeker niet
7} te „egt de producten uit de han-
f'e aa ,en- .-Daartoe is geen en-
Jet d[nleiding. We kunnen weinig
*»'dg c °nderzoek omdat het wat
' .cri5a8ere kant is. Er is met een

** _ït t? aantal proefpersonen ge-
F_OgKBovendien is uit eerdere on-
JVai gebleken dat er geen
jHwVerband is tussen koolteer-

ï> i s len enkanker. De kans daar-
na* verwaarlozen," aldus de
! &a_r_ het vervelend vindt dat
"% i _an het Product op dezen depubliciteit is gekomen.

Mager

(ADVERTENTIE)

HV^ Zondag 22.20 uur

■tpafc o
&_^w^___Ê E J&~\ Een weldaad?R_H__k^li_fl w. 'S^vl

_«__ U KRO/RKKhS_-____?! ISHHJifBIIhK______HH___Bfc__Él_i___l______

(ADVERTENTIE) _

in der bezaubernden Weihnachtslandschaft der lof*
jP*J Zeit für Familie, Freunde und Gesprachspartner - jT^j

C^ |j Schaven, riechen, schmecken, Zeit genießen - steigen mW^kFAT / sic doch einfach aus der Hektik desAlltags aus B0k9f „ und mitten hinein in unsere Weihnachtslandschaft.
PT Lassen Sic sich verwöhnen an festlichRE -f geschmückten Tischen mit einem ïVM _.-., prickelnden Begrüßungsdrink im Palm Bistro I
t^Ê -. von 12.00 Uhrmittags bis nach Mitternacht

Unser Haus bietet ideale Raumlichkeiten
für Ihre privaten oder geschaftlichen ®-& gmmjM Weihnachtsfeiern von 2 - 300 Personen

ob im Lenné Pavillon unter dem »Sternenhimmel«, , Mmt
in der edlen Atmosphare des Rosa Salons, fc> 3

■j (Menu jeweils ab DM 45.00 pro Person) BK*
oder aber Sic lassen sich nach Herzenslust "S aN)

im Restaurant Gala verwöhnen '^(Menu ab DM 95,00 pro Person). . 9_ft
I yu, Zum Glück gibt es für Sic und Ihre Gaste v' KJY-v- (ab 18 Jahre) je eine Tagesgastekarte und Jy^ Mr_9

"SA einen Glücksjeton der Spielbank. [/A Wm.W
QE Gern gehen wir auch auf Ihren r *JMI "^..( individuellen »Wunschzettel« ein und empfehlen ]JD

|^f Ihre Reservierung nimmt Marion Ernst gerne tjQK"jj unter Telefon 02 41/15 3013 entgegen. j^Ks
% Spielbank Gastronomie Aachen_||) PA"J* i. ■_ Monheimsallee 44 ■ 52062 Aachen , goj

* M_r_K__M_MH.i_^P _HP _M_i_^fc^_ta l^__________l_Hi£-
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het bedrijf moet grondig hersteld
worden."Van onze verslaggever

Van onze verslaggever
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Hevige kritiek op eigenzinnige keus van minister

Stars and stripes
door heuvelland

Als laatste daad besloot minister Maij van
Verkeer het vervoer in een onrendabel deel
van Zuid-Limburg openbaar aan te
besteden. Wie het daarbeter denkt te
kunnen dan VSL, zou een concessie voor vier
jaarkrijgen. Gisteren kwam het
Amerikaanse Vancom als winnaar uit de
bus. Meteen barstte van allekanten de
kritiek los. Het bedrijf doet geheimzinnig
over de vraag hoe dat busvervoer er straks in
depraktijk uit gaat zien.

Verslagen zitten ze in de kanti-
ge. Drie VSL-chauffeurs en hun
chef. Jarenlang reden hun bus-
sen (meestal) op tijd en de laatste
Jaren hebben ze zelfs dure cur-
sussen 'klantvriendelijkheid' ge-
bigd. Het is allemaal voor niets
geweest. Straks hebben ze een
Veeleisende Amerikaanse baas,
°f ze komen op straat te staan,

k.°mdat VSL in de eigen achter-
juin is verslagen door Vancom.Nederland, geleid door de door-
tastende Terry L. van der Aa.Een Amerikaan maakt voortaan
de dienst uit in Limburg.

Het 70 jaar oude Vancom is het
efficiëntste en op één na grootste
openbaar-vervoerbedrijf in de
VS (5000 medewerkers). Topman
Terry van der Aa is innemend,
heeft charisma en weet mensenBp imponeren: „Ik verwacht niet
dat we in Nederland het grootste
bedrijf worden. Dat willen we
*üet. We willen het beste bedrijf
2.n." Hij spreekt al een paar
Woorden Nederlands: „openbaar
terfoer" en „strippenkart".

Zijn charisma heeft kennelijk
gewerkt bij minister Armemarie
«orritsma. Haar keus voor Van-
com is zeer omstreden. Volgens
togewijden heeft de bewinds-vrouw een advies van Rijkswa-terstaat Limburg om te kiezen
tussen Stadsbus Maastricht en
»SL naast zich neergelegd. De
aanbeveling van Rijkswaterstaat
Zou zijn gebaseerd op de ver-
keerde criteria.

Ook de adviezen van Vervoerre-
gio Zuid-Limburg en de provin-
cie zijn in de wind geslagen.
°eide organisaties hadden gead-
viseerd de gunning niet door te
laten gaan, omdat ze menen dat
de minister zelf verkeerde cri-
teria hanteert. „Ze kijkt vooral
ftaar de aansluitingen en het

aantal kilometers, maar dat wil
niet zeggen dat het aantrekkelij-
ker wordt om de bus te pakken.
Met het voorstel van Vancom
krijg je niet meer mensen in de
bus," aldus Paul Janssen van de
Vervoerregio. Hij heeft alle vijf
offertes nagerekend en kwam tot
een heel andere conclusie: „Als
het aantal haltes en het aantal
reizigers dat daar opstapt was
meegewogen, dan waren VSL en
Stadsbus Maastricht als beste
uit de bus gekomen. De minister
heeft die bedrijven nog heel wat
uit te leggen."

Dat vindt ook Hans van der
Spek, hoofd Strategie van Stads-
bus Maastricht. „We hadden een
uitstekend plan ingediend, met
heel veel haltes, snelle verbin-
dingen, goede aansluitingen en
belbussen tussen de kleine ker-
nen. Helaas telde de minister die
belbus-kilometers niet mee. Het
is frustrerend dat ze voor Van-
com kiest puur op basis van kille
kilometers, niet op wat de klant
eeboden wordt."
Van der Spek is verbaasd te ho-
ren dat Vancom 30 procent meer
kilometers rijdt. „Dat is enorm
uitgeknepen. Ik moet het ze nog
zien doen. Oké, Vancom past
misschien ook dezelfde arbeids-
voorwaarden toe, maar de cao
laat veel ruimte voor interpreta-
tie."

Bij VSL maakt woordvoerster M.
Cladder bedroefd de balans op:
veertig banen op de tocht, zeven-
tien bussen met een totaalwaar-
de van vijf miljoen gulden over-
bodig, 4,7 miljoen gulden aan
jaarlijkse rijksbijdrage weg en
een lege busgarage in Maas-
tricht. En dat alles dankzij vage
en verwarrende criteria van de
minister. Voor VSL is dat een re-
den om juridische maatregelen
aan te kondigen. Clabbers: „Vol-
gens die criteria kan Vancom
straks zelfs met 25 jaar oude
bussen gaan rijden. Terwijl wij

" Terry van derAa: „ Vancom wil niet de grootste worden, vel de beste." Foto: frits widdersbven

juist flink hebben geïnvesteerd
in comfortabel modern vervoer."

maar ze krijgen ondertussen een
voet aan de grond in Nederland.
Op de lange termijn zal de klant
daar de dupe van worden,"
vreest hij. Zijn collega Jan
Muytjens: „In mei merken de
passagiers de gevolgen meteen
Nu kunnen ze de hele rit var
Maastricht naar Heerlen blijvei
zitten, straks moeten ze halver-
wege overstappen. En je hett
voortaan drie verschillend;
boekjes met dienstregelingen, s
dat nou betere service," schan-

pert hij.
De VSL-chauffeurs vrezen voor
hun baan. Vancom heeft dan wel
een voorkeursbehandeling voor
overtollige VSL'ers beloofd,
maar daar vertrouwen ze niet
erg op. „VSL heeft altijd een so-
ciaal beleid gevoerd, ook ten op-
zichte van chauffeurs die vaak
ziek zijn. Maar die Terry van der
Aa zoekt natuurlijk alleen de
jonge, gezonde chauffeurs uit,"
vreest er een. „Als die Ameri-
kaan straks de krenten uit de

pap haalt, komt dat hal aan."
De opdracht voor busïrvoer in
Zuid-Limburg is het erste wa-
penfeit van Vancom liderland.
Gistermiddagwilde cc adviseur
van Vancom nog niet Jggen hoe
het bedrijf de messcheoe offerte
in de praktijk wil bregen. Van-
com heeft nog geen eian bussen
of chauffeurs in Neddand. Het
is zeer wel mogelijk dt Vancom
straks (een deel van) fet vervoer
gaat uitbesteden aanbestaande
busbedrijven.

Het is ook de teneergeslagen
VSL-chauffeurs in Maastricht
een raadsel hoe Vancom denkt
liefst dertig procent meer kilo-
meters te kunnen rijden.
Rayonchef Paul van Mulekom
denkt dat Vancom bewust ex-
treem hoog heeft ingezet, om
maar van de opdracht verzekerd
te zijn: „De Amerikanen leiden
dan wel een paar jaar verlies,

Pastoor Collijn
(77) overleden

Donderdagavond is Janine ,
Smeets, een

medewerkerster van een !
Sittardsreisbureau, in

koelen bloede
neergeschoten, toen ze de
zaak aan het sluiten was.
De vrouw overleed enkele

Uren later in het ziekenhuis
aan haar verwondingen. In 'de drukke winkelstraat (het
Was koopavond) leidde de :korte schietpartij tot
paniek. Mensenvluchtten
de winkels in. Even later

sloten de zaken in de buurt
hun deuren. De 32-jarige
verdachte is inmiddels in
Duitsland aangehouden,
maar dat zoiets midden

tussen het winkelend
publiek kan gebeuren

kwam hard aan. Gisteren
was de stemming onder de

winkeliers nog
terneergeslagen. 'De schrikkwam vanmorgen eigenlijk

pas.

VALKENBURG - Op 77-jarige
leeftijd is dinsdag jongstleden in
bejaardencentrum Vroenhof in
Valkenburg pater Lor Collijn
overleden. Hij werd vooral be-
kend in de tijd dat hij pastoor was
van de kleine Lambertusparochie
in Holset-Vaals.
Een markant mens, een bijzonde-
re pastoor. In een interview in
Vrij Nederland van 26 september
1992 zei hij: „Ik hoop dat ik gauw
mag sterven. Ik heb mijn hele le-
ven aan de Heer gegeven. Het
wordt tijd dat Die van Zijn kant
nu eens over de brug komt."

Laurentius Wilhelmus Collijn
werd in 1917 in Gulpen geboren
als zoon van een smid. Hij wilde
naar de missie, maar na zijn op-
leiding (in 1943) werd hij eerst
kapelaan in zijn geboorteplaats.
Maar na de oorlog vertrok hij toch
naar Borneo waar hij 22 jaarlang
werkte onder Dajaks, de koppen-
snellers. Hij was meer dokter dan
priester en trad er zelfs op als
vroedvrouw. De kinderen die hij
haaldekregen veelal denaam Co-
lin. Naar eigen zeggen begon Lor
Collijn nooit zelf over het geloof
in zijn missietijd. „Als ze er om
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# Pastoor Lor Collijn vlak
voor zijn goudei priesterfeest
in 1993.

Foto: FRITS VIDDERSHOVEN

vroegen verteïdeik wel wat. Wel
van Jezus, maar liet van Maria er
zeker niet van de Drieëenheid
Dat was veel te noeilijk om te be-
grijpen." Jonge Dajaks die ge-
doopt wilden w>rden stuurde hi;
weg met het ac. ies na twee jaai
terug te komen Als ze het dar
nog werkelijk vilden, zou hij ze
dopen.

Omgevallen
In 1969kwam lij als pastoor naai
Holset. Hij wasinmiddels al ziek
angina pectoris Maar hij weiger-
de ziek te zijr. Pas toen hij 2ï
keer op het altair was omgevalier
en de parochianen zeiden dat hi;
maar een valhdm moest opzetten
gaf hij toe. In 1993 vierde hij nog
zijn gouden priesterfeest in Hol-
set. Hij moest toen in een rolstoel
de kerk worden binnengereden
Eenmaal in iet bejaardenoord
voor religieuzen Vroenhof ging
zijn gezondheid, die in Borneo be-
hoorlijk was aangetast, snel ach-
teruit.

Eén van de opmerkelijkste uit-
spraken van Collijn was: „Als ii
bid dan zeg il: wel eens: God klooi
maar wat mtt me aan. En ik ge-
loof Hij doet het ook nog."

De plechtige heilige mis voor dt
zielerust van pastoor Collijn i;
volgende week zaterdag om el]
uur in dePetruskerk van Gulpen.

'Ik dacht eerst dat
het vuurwerk was'

Winkeliers geschokt door moord op koopavond
" Een bordje markeert deplek waar donderdagavond de schietpartij in deLimbrichterstraat plaatsvond. Foto: ermindoariino

DOOR GEERTJAN CLAESSENS

was. „Er waren ook kinderen
bij," herinnert een medewerksterzich. In de zaak werd ook deachtervolger door de politie ver-hoord.

De winkelmedewerks.r kende
het slachtoffer. „Ze z>u boven
het reisbureau gaan vPnen, na-
dat ze het had uitgeraakt met
haar partner."

SITTARD - „Het duurde een mi-?Hu- Was het wel een minuut?
Misschien nog niet eens." „Ik
dacht eerst dat het vuurwerk

Het ging van tak-tak-tak-tak-tak. Daarna begon dierouw te schreeuwen. Haar gegil
slrig door merg en been. Ver-
schrikkelijk. Ik ben direct de
Kelder in gevlucht." „Ik dacht
erst dat er iemand door rotjes

geraakt. Toen ik gingkijken
noorde ik dat er geschoten
Werd."

Winkeliers met een zaak in de
qll^Van net reiSDUreau zijn ergntdaan over het gebeurde,
sommigen willen of kunnen er
"°§jüetover praten. Bij anderen
«" de schrik er goed in. „Giste-*«i was ik eigenlijk als verdoofd,

e echte schrik kwam vanmor-gen eigenlijk pas."

_i°^_ en bloemen markeren de
Piek waar de dodelijke schoten
* _n gelost. Het reisbureau waar
""anine Smeets werkte, is nu ge-

Gezien

sloten. In de winkels in de buurt
lopen de verhalen over het ge-
beurde op sommige punten uit-
een. De een beweert dat het erg
lang duurde voor de ambulance
arriveerde, terwijl die er volgens
een ander binnen vijf minuten
was. Maar soms duren vijf minu-
ten erg lang.

De dader zou het nrt hebben
kunnen verkroppen dat zijn
vrouw de relatie had 'erbroken.
„Hij heeft geroepen dit hij haar
eerst kapot zou schietn en daar-
na zichzelf," zegt dewinkelme-
dewerkster.
Op straat is de schitpartij het
gesprek van de dag. £en 'praat-
groepje' heeft de m_iing al ge-
vormd en weet de adtergronden
van de 'crime passiojel' al. Even
later wordt bekend lat de ver-
dachte in Duitsland is gearres-
teerd.

Een van de getuigen heeft de da-
der gezien en herkend. „Het was
haar ex-vriend, die heb ik hier
wel vaker gezien," zegt ze. Ze
heeft dat echter niet tegen de po-
litie verteld. „Toen ze het mijvroegen heb ik gezegd dat ik van
niks wist. Daar hou ik me bui-
ten. Ze weten toch al lang wie
het gedaan heeft. Dat hebben al
meer mensen verteld. Waarom
zou ik het dan ooknog eens moe-
ten vertellen?"

Bij een schoenenzaak, schuin te-
genover het reisbureau, herin-
nert een kogelgat in de etalage-
ruit nog aan de schoten die zijn
afgevuurd. Een getuige die ach-
ter de dader aan ging, werd ook
beschoten. De kogel ging door de
etalage van de schoenenzaak.
Daarna vluchtte hier een achttal
mensen naar binnen, op zoek
naar een nooduitgang die er niet

bioscopen
HEERLEN

Royal: Lion king (eng.), do t/m
zo 18.45 en 21 uur, ma t/m wo
18.15 en 20.30 uur, za zo ook
16.30 uur, za ook 23.15 uur. The
lion king (ned.), dag. 16, 18.30
uur, za zo en wo ook 14 uur.
Rivoli: Truc lies, dag. 20.30 uur,
za en zo 14 uur, za ook 23.30
uur.
Maxim: Forrest gump, dag.
20.30 uur, za zo ook 16 uur. The
mask, dag. 18.30 uur, za zo en
wo 14 uur, za ook 23.30 uur.
H5: The lion king, (ned.) dag.
14 uur, za zo en wo ook om 16.15
uur. The lion king (eng.), dag.
14.15, 18.30, 20.30 uur, za zo en
wo ook om 16.30 uur.
Threesome, dag. 18.45 en 20.45
uur. Baby's day out, dag. 14.30
en 18.30 uur, za zo en wo ook
16.30 uur. The specialist, dag.
(beh. do) 21 uur, za ook 23.30
uur. When a man loves a woman,
dag. 18.30 uur. Timecop, dag.
14.30 en 21 uur, za ook 23 uur.
The crow, dag. 14.30 en 18.30
uur. Blown away, dag. 21 uur, za
ook 23.30 uur. Sneak preview,
do 21 uur.
Filmhuis De Spiegel: Belle de
jour, zo 20.30 uur.

LANDGRAAF
Autokino: The chase, vr za zo
20.15 uur. The mask, vr za 22.30
uur. Hot shots 2, vr za 02.30 uur.

MAASTRICHT
MGM: The lion king (ned), dag.
13.15 en 16 uur. The lion king,
dag. 18.45 en 21.30 uur. Forrest
Gump, dag. 14 17 en 20.30 uur.
The mask, dag. 13.15 16 18.45 en
21.30 uur. Blown away, dag.
13.15 16 18.45 en 21.30 uur, za
00.15 uur. Trail by jury, dag.
13.15 en 18.45 uur. Rouge, dag.
16 en 21.30 uur. Truc lies, dag.
13 15.45 18.30 en 21.30 uur.
Time cop, za 00.15 uur. The cha-
se, za 00.15 uur.
Cine K: Suite Sixteen, dag. 21
uur. Cinema-Palace: The lion
king, dag. 16.30 19 21.30 uur, za
zo en wo 14 uur. The lion king
(ned), dag. 16.30 19 uur, za zo en
wo 14 uur. The Specialist, dag
(beh. ma) 21.30 uur. The crow,
dag. 18.30 uur. Speed, dag. 21.15
uur. Baby's day out, dag. 16.30
uur, za zo wo ook 14 uur.Sneak
preview, ma 21 uur.
Lumière: Short cuts, dag. 20
uur. Rebels of the neon god, dag.
20.30 uur.

GELEEN
Roxy: Forrets gump, dag. 21
uur. The mask, dag.18.45 uur.
The crow, dag. 21 uur.

SITTARD
Forum: The lion king, dag. 18.45
uur, za zo en wo 14 uur. Blown
away, dag. 21 uur, wo 14 uur.
The Specialist, dag. 21 uur,
Filmhuis Sittard: El pajaro de
la felicidad, do 20.30 uur. Belle
de jour, vr en za 20.30 uur. Fare-
well to my concubine, wo 20.30
uur.

ECHT
Royal: Truc lies, t/m di 20.30
uur. The Specialist, t/m di 20.30
uur. The flintstones, za 14.30
uur.

ROERMOND
Royal: De leeuwekoning, do t/m
vr en zo t/m wo 20.30 uur, za
19.30 en 21.30 uur, za zo en wo
14.30 uur, zo ook 16.30 uur.
Boyaline: The mask, do t/m vr
20.30 uur, za 19.30 uur, za zo en
wo 14.30 uur. Four weddings
and a funeral, za 21.30 uur, zo
16.30 en 20.30 uur, ma di wo
20.30 uur.

in detheaters
HEERLEN

di. 29/11: cabaret:Seth Gaaikema met
De wereld is stapelgekn ou wij nog.
wo. 30/11: musical: Musical company
New Vork met Hair.

SITTARD
za. 26/11: show: Het groot niet te ver-
mijden dans/show orkest met Glorious
surrender.
di. 29/11: theater: Trestle Theater Com-
pany met window Dresser.

MAASTRICHT
za. 26/11: toneel: Blauwe Maandag
Company met O'Neill.
zo. 27/11: muziek: Symfonie Orkest.
di. 29/11: muziek: Maastrichts Salon
Orkest metSpeculaasconcert.
wo. 30/11: muziek: Five Blind Boy's
of Alabama.

ROERMOND
za. 26/11: cabaret: Erik van Muiswin-
kel en Margot Ros met De heledenlul.
ma. 28/11: operette: Muziektheater
Praag met Die Czardasfurstin.
di. 29/11: operette: Muziektheater
Praag met Die Czardasfurstin.
wo. 30/11: theater: De Crecheband met
Anders is niet gek (14.30 uur).

VENLO
zo. 27/11: muziek: Maastrichts Salon
Orkest met Speculaasconcert (ook om
19 uur).
ma. 28/11: cabaret: Andre Manuel met
Alles moet weg
di. 29/11: opera: Kameropera Warschau
met Die Zauberflote.
Alle voorstellingen beginnen om 20
uur, tenzij anders aangegeven. In Maas-
tricht beginnen de voorstellingen om
20.15 uur.

Licht-Studio
_____-[][__
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' ■ ' Design
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" H. Radix

Opknapbeurt voor
Schutterspark

Brunssum - Het
in

°runssum is drin-
jpnd aan een op-knapbeurt toe. Datkwam donderdag-
avond naar voren tij—
dens een hoorzittingdle door vijftig bur-gers werd bezocht.
Het verbeteren van
Paden en opknappen
Van de speeltuin wa-

-611 enkele wensenJjanuit het publiek,le net gemeentebe-
stuur wil overnemen.

B en W gaan na een
suggestie uit de zaal
tevens bekijken of
een deel van de die-
ren van de kinder-
boerderij Schrievers-
heide in Heerlen
ondergebracht kun-
nen worden bij de
kinderboerderij in
het Schutterspark.
De kinderboerderij
bij Schrieversheide
wordt namelijk op-
geheven. Volgens
wethouder Theo
Hoen zal het Schut- I

terspark en daarmee
ook de kinderboer-
derij een regionale
functie krijgen.
Over enkele weken
hoopt Hoen dat er
een stappenplan
voor het park op ta-
fel ligt. Hoewel er in
debegroting van vol-
gend jaar geen geld
daarvoor is uitge-
trokken, wil de wet-
houder toch op korte
termijn het park op-
knappen. Dure in-
vesteringen in het
park blijven achter-
wege, mede ook om-
dat volgens Hoen de
burgers willen dat de
entree gratis blijft.

Zilver voor
Radix en
Verhoog

HEERLEN - Heerlenaar H.
Radix (58) heeft gisteren uit
handen van wethouder Jos
Zuidgeest de zilveren ereme-
daille verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau ontvangen.

Radix ging gisteren na een
veertigjarig dienstverband bij
de overheid in de vut. Sinds
1968 was hij in dienst van de
gemeente Heerlen, laatstelijk
als landmeetkundig opzichter.

Radix staat veder als donor al,
jarenlangbloe af.

BRUNSSUM A. Verhoog van
de Nederlarise Hervormde
Gemeente in Brunssum heeft
gisteren evenens de zilveren
eremedaille 1 de orde van
Oranje Nasau ontvangen.
Waarnemend burgemeester
Jan van 't Hoft spelde hem de
versierselen o.

Verhoog kre^ de koninklijke
onderscheidig omdat hij zich
reeds 42 jaar eeft ingezet voor
de Nederlads Hervormde
Kerk. Hij is aar scriba (secre-
taris), resere-voorganger en
lid van het Jgemeen Kerke-
raadberaad.

College: winkelcentrum maar beperkt uitbreiden

Op de Kamp voldoet
aiet aan verwachting

Na afloop va de Sjlajerparade in
Kerkrade o 12 november werd
door een (arital) vertegenwoordi-
ger(s) van dKirchröadsjer Vaste-
loavends Veiin opgemerkt dat het
gefluit en et zingen van 'ouwe
leem' in eeite instantie afkomstig
was van demuziekgroepen. Dit is
gewoonwegiiet waar. ledereen die
die avond anwezig was, weet dat.
Het protests ontstaan in de zaal,
bij de betahde toeschouwers. Om
hier met cc beschuldigend vinger-
tje naar deroepen te wijzen is dus

niet juist. De KW moet er maar
eens bij stilstaan dankzij wie ze elk
jaar deze avond kan houden. Juist,
dankzij de muziekgroepen die het
elk jaar, dat ze meedoen, geld kost
aan kostuums, oefenruimte, etc.
Terwijl het de KW alleen maar
geld oplevert (entree elf guldenplus
consumptiebonnen). Als na verloop
van tijd de groepen wegblijven uit
onvrede (onder andere door dit
soort uitspraken), dan is het einde
van de Sjlajerparade in zicht.
Alaaf!
KERKRADE D. Bex

Methadon
Afgelopen week heb ik een ingezon-
den stuk gelezenvan de Stadspartij,
de grootste oppositiepartij in Heer-
len. Wat de partij voorstelt, is in
mijn ogen banaal. Zo wordt gezegd
dat de methadon zeven keer per
week verstrekt moet worden. Deze
partij heeft steeds gezegd dat je bij
methadonverstrekking voor, tijdens
en na de verstrekking grote overlast
hebt, wat ik bestrijd. En nu willen
ze zeven dagen per week verstrek-
ken. Overal in den lande is men
juist overgegaan van vijf naar drie
dagen. Deze partij heeft niet in de
gaten dat het over mensen gaat, die
op de een of ander manier verslaafd
geraakt zijn. Eigen schuld, hoor ik
ze al denken en er zijn toch afkick-
centra genoeg. Die zijn sowieso al
niet voor iedereen geschikt. Trou-
wens voor dat een gebruiker van
zichzelf accepteren gaat dat hij/zij
verslaafd is, daar gaan jaren over-
heen, soms wel zeven tot tien jaar.
VOERENDAAL JefRoelof s
(Door redactie ingekort)

Sjlajerparade
in gesprek

De bakermat van Herschi

LANDGRAAF - Een onbekende
bestuurder van een Volkswagen
Golf heeft donderdagmorgenrond
half tien een bromfietser (16) aan-
gereden op de verbindingsweg
tussen de Ringoven en de Koeweg
in Landgraaf. De bromfietser
raakte gewond, maar de automo-
bilist bekommerde zich niet om
de jongen.Hij stapte uit zijn auto,
bekeek de schade en reed vervol-
gens door in de richting van de
Koeweg. Zijn auto had donker ge-
tinte ramen. Zelf had de man don-
ker haar tot op de schouders. In
de auto zaten krachtige geluids-
boxen; de bromfietser hoorde de
muziekeerder dan de wagen.

Man rijdt door
na botsing

DOORJOOSPHILIPPENS

Voetbal
" Gelukkig zijn er mensen die
ook na tientallen jaren nog de
herinneringen aan wedstrijden
van hun favoriete voetbalclub
in het hart meedragen. Nog
mooier wordt het als ze ook
na ruim zestig jaar oude kran-
teknipsels in hun bezit hebben.
Dan kan een stukje voetbalhis-
torie worden gepreciseerd. De
gemeente Kerkrade liet afgelo-
pen woensdag een oude film
zien over de wedstrijd SV
Bleijerheide tegen Wilhelmina
Den Bosch. Die wedstrijd,
waarin Bleijerheide met een
1-0 overwinning de promotie
naar de eerste klasse afdwong,
zou in 1928 zijn gespeeld. Daar
werden meteen al vraagtekens
bij geplaatst. En terecht, zoals
gisteren bleek. Kerkradenaar
Jo Dovermann (79) meldde zich
met een oud kranteknipsel van
maandag 15 juni 1931, waaruit
blijkt dat SV Bleijerheide pas
de dag ervoor promotie af-
dwong. Leonard Paffen zorgde
met een geweldig afstandsschot
voor de overwinning van de
Kerkradenaren, zo blijkt uit
het wedstrijdverslag. Dat ove-
rigens ook meldde dat 'de man
met het dodelijke schot' zoals
Paffen werd genoemd, kilome-
ters buiten spel zou hebben
gestaan.

Voetbal 2
# Het zal de pret niet minder
hebben gemaakt, nemen wij
aan. Om het verhaal dan maar
meteen volledig te maken: SV
Bleijerheide behaalde dat sei-
zoen elf punten uit zes wed-
strijden. Dat betekent dus dat
er vijf keer werd gewonnen en
een keer gelijk gespeeld. Waar-
van acte.

Nieuws
# Er is niets nieuws onder de
zon. De aloude zegswijze is nog
bijna dagelijks van toepassing
op gebeurtenissen. Zoals bij-
voorbeeld het rookverbod dat
enkele jaren geleden door ge-
meentebesturen en andere
overheidsorganen werd inge-
voerd in voor het publiek toe-
gankelijke ruimten. Niets
nieuws, inderdaad. In het pas
verschenen genealogieleerboek
'Limburgse Voorouders' van
Regis de La Haye is een regle-
ment uit 1856 voor de rijksar-
chieven opgenomen. Een van
de regels is dat ambtenaren
streng moeten toezien dat in
de lokalen, gangen, enzovoorts
waar het publiek toegang
krijgt, niet wordt gerookt. Bij
de archieven had men toen al
een vooruitziende blik.

Glimmen
#De uitdrukking 'glimmen
van trots' hebben we altijd een
beetje raar gevonden. Hoe kan
iemand met een doffe huid nu
glimmen van trots? Na woens-
dagavond weten we dat het
inderdaad mogelijk is. Ajax-
coach Louis van Gaal heeft
altijd al zon beetje een glan-
zende huid gehad. En na de
eclatante overwinning op het
tot voor kort onaantastbaar
geachte AC Milan glom hij van
trots.

Omroep
# Een klein succesje voor de
medewerkers van Omroep
Landgraaf: een item over de
vrijwilligers van het vluchte-
lingenwerk in de gemeente is
uitgezonden door de rvu. En
het is altijd leuk als harde
arbeid wordt beloond.

Limburgs Dagblad
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machine die dertig etiketten op
flessen kon zetten. Nu gaat dat
met 40.000 stuks tegelijk."

DOOR MONIQUE PARREN

J^DGRAAF - Het Land-
Faafse winkelcentrum Op

6 Kamp trekt minder klan-
,etl dan bij de opening in
j84 werd verwacht. Voorale non-foodsector blijft ver,chter met een klantenbin-
v u§ van veertien in plaats
s
an veertig procent. De food-
ctor doet het weliswaar

eetcete_, maar loopt met 34 pro-
jtt eveneens één procent

%er op de minimale ver-achtingen.
_et

tjT Landgraafse college heeft op
ij; nd van deze bevindingen uit een
(j tfibutie planologisch onderzoek
di10) van afgelopen oktober, inmid-
8| s besloten het winkelcentrum
v
,chts beperkt uit te breiden. De
j wordt maximaal
d' "" vierkante meter. Parallel aan
v Uitbreiding van Op de Kamp_ ci^en ook de winkelcentra in
v "aesberg en Übach over Worms
inperkt. Landgraaf heeft hiervoor
y jaar meerjarenraming 1994-1998

""> miljoen gulden opgenomen.

tl*l W sluiten zich aan bij de con-
l^sie van het dpo en willen Op de
nJj^P toch beperkt uitbreiden. De
karuk komt te liggen op verster-
st §en completering van het be-
efde aanbod, om Op de Kamp
g 6" hoofdfunctie in de gemeente te
iH *n als boodschappen- en 'ge-
tjjts'-centrum. Buurgemeente
|)r

_
rlen verzet zich tegen de uit-

ge^l(iin_; zij ziet Op de Kamp liever
atidhaafd in de huidige vorm.

jfoodsector in Op deKamp wordt
tk'.SOO m 2vergroot. Volgens het
ff is er in het winkelcentrum geen
la» *te aan extra supermarkten
l^0

ast de bestaande ClOOO en Edah.
L^en er wel meer levensmidde-
tj kinkels, dan heeft dit een nega-
i e Weerslag op soortgelijke zaken

Schaesberg en Übach over
Mn?8' et omzetverlies voor die

s zou volgens de onderzoe-
ge s een kleine tien procent bedra-

Een poelier, slijterij of snoep-a«el zijn wel wenselijk.

Kwaliteit
_e°r nor>-food-winkels wil het col-

aaneK n°g 2500 m 2reserveren. Het
ka d*s nu minder groot dan tien
tii0

r geleden gepland. Landgraaf
se_. *et volgens net dpo in deze
l

_
e
°r v°ornamelijk zoeken in kwa-

iu ltsverbetering. Noodzakelijk
kl trekkers zoals bijvoorbeeld een
<_i!n Warenhuis en een kledingdis-
j)e nt- De komst van grootwinkel-

njf Hema is twijfelachtig.
°oki
gely er behoefte aan zaken op het
artjjf^ Van woninginrichting, sport-
test en en dierenbenodigdheden.
.je de modezaken, drogiste-

twn en textielsupermarkten kun-
_e

ho°guit worden vergroot.
e _i^emeente wd n°g voor Kerstmis
de , raadsconferentie beleggen over

Raadslid krijgt
kousop de kop

lid jRh
LEN - Het Heerlense raads-

het v? ? Janszen mag niet namens
tera£\ederlands Blok in de gemeen-

_s z,itter. maar zal voor 'fractie
J .tis?6*1' politiek actief moeten zijn.
stap maakte onlangs zijn over-
(_£)v Van de Centrumdemocraten
ketl^ naar het Nederlands Blok be-
<iie j' HiJ schreef voortaan namens
t_ n y*ste Partij in de raad te zit-
>W' olgens burgemeester Jef Pleu-
rt ers is dat volgens de Kieswet
a atl

mogelijk. Alleen partijen die
tl°IHe_ Verkiezingen hebben deelge-
W oq ■?.' kunnen in de raad vertegen-

iQlgd zijn.

Melle van de Peppel. Een naam
die zo uit een stripboek afkom-
stig had kunnen zijn. Toch gebo-
ren en getogen in de vroegere
mijnwerkerskolonie Versiliën-
bosch, waar hij nog steeds
woont. „Mijn ouders kwamen uit
Arnhem, daar is Melle een vrijgebruikelijke afkorting van Mel-
chior."
Nog nooit heeft iemand zo lang
bij Herschi gewerkt en dat zal
ook wel niemand meer halen. De
nu zestigjarige begon als veer-
tienjarig knaapje bij de frisdran-
kenfabriek. Die stond in 1949 in
de wijk Heksenberg tegenover de
kerk. „We werkten toen met zn
vijven: meneer en mevrouw
Schiffers, twee medewerkers en
ik. De fabriek was heel klein,
drie woonkamers groot."

Na het trekkarretje volgde paard
en wagen en vervolgens een mili-
tair Bedfordje. Herschi, opge-
richt in 1912, groeide traag maar
gestaag. En zo werd de behui-
zing in Heksenberg begin jaren
zestig te klein. De tien werkne-
mers verhuisden naar Hoens-
broek. „Dat was de eerste fa-
briek op De Koumen, derest was
nog aardappelveld," weet Van dePeppel.

Fe klein
Verschil maken

in tarieven
gemeenteheffingen

Henhi Cola is minder zoet en
bevi minder koolzuur. Dat ligt
veelekkerder op de tong."
Toe Herschi Light op de markt
kwari, kreeg mister Herschi veel
vrasn. „De mensen herkenden
het.'tiket niet en vroegen of het
echwel Herschi was."

In 987 nam Hero de Herschifa-
brik over. „Maar er is weinig
veinderd. Je mag achter in de
fariek niet meer roken en ze
drgen nu voor de hygiëne pet-
jes Dat lijkt me een goede
zak."

Va de Peppel is nooit met te-
gezin gaan werken. „Beslist
nit, maar vroeger was het wel
leker, met een paar man wer-
ka in Heksenberg was heel
sfervol. De laatste jaren liep ik
rad om jongeren de machine
an te leren."

■Mie is nu vutter. Het afscheid
vrige week was mooi. „Mijn
cllega's hebben me de laatste
f?s die ik met hen produceerde
cdeau gedaan. Sommigen had-
en tranen in de ogen."
let dat hij zelf nu in een diep
gt valt. „Ik heb een volière met
dertig vogels en vissen is mijn
'are hobby. Vrijdags ga ik naar
e Dartvereniging Mariagewan-
len(DVM)."

lelie van de Peppel is de rust
elve. Een tevreden man. Eén
ing moet hem van het hart.
Jammer dat Herman Schiffers
negens ziekte niet bij m'n af-
cheid kon zijn."
Uleen de naamgever had het
'inde van 45 jaar Herschi nóg
jnvergetelijkerkunnen maken.

Melle van de Peppel aan de ma-
chine die etiketten op de flessen
plakt. Daar verdiende hij de bij-
naam 'tovenaar met het elastiek-
je'-
„Als de monteurs moeite hadden
met het exact instellen van de
plakmachine, kon ik dat heel
snel met elastiekjes goed krijgen.
Vandaar." Een keer was de nood
zo hoog, dat ze hem in zijn va-
kantie opriepen. „Binnen tien
minuten had ik het probleem op-
gelost."

Melle is altijd een echte Herschi-
man geweest, hoe kan ook an-
ders. „In Heksenberg draaiden
ze 's zomers soms weleens dagen
van achttien uur. Ik vroeg hem
wel eens of hij met de Herschi
getrouwd was," schertst zijn
vrouw". Als hij moest overwer-
ken, bracht ze zijn warme maal-
tijd naar de fabriek.

Kenner

De ontwikkeling is sinsdien
enorm snel gegaan. Tegenwoor-
dig werken bij Herschi 175 men-
sen en worden ongeveer een mil-
joen flessen per dag gevuld.
„Toen die nog van glas waren,
was dat een rotherrie. En als een
fles kapot sprong, leek dat een
bom. Nu met die plastic flessen
hoor je alleen nog het geplopvan
de doppen."

SIMPELVELD - Raadslid Karl
Franssen heeft het Simpelveldse
college aangespoord in de toe-
komst twee of drie verschillende
tarieven voor de gemeentelijke
heffingen op reinigings- en riool-
afvoerrechten in te voeren. En dit
afhankelijk te stellen of een of
meerdere personen van een wo-
ning gebruik maken.
„Dit is reëler en rechtvaardiger,"
zo vindt Franssen, „want dit is
beter gebaseerd op het principe
'de vervuiler betaalt. Ik verwijs
naar veel gemeenten elders, waar
een gedifferentieerd beleid op dit
terrein al wordt gehanteerd."
Wethouder Bèr Frijns zei dat het
streven van het gemeentebestuur
erop gericht is het huisvuil in de
toekomst doormiddel van contai-
ner-chips te laten wegen. „Dit is
de meest duidelijke vorm van dif-
ferentiatie."

Een grotere Herschi-kenner dan
Melle zul je niet snel tegen ko-
men. „Ik kan Coca Cola en Her-
schi Cola blindelings herkennen.De laatste twintig jaar stond

De frisdrank werd met een trek-
karretje langs de deuren ver-
kocht. Sinas heette toen nog
Oranjola, Seven-up noemde je
'pub. Maar cola was ook toen al
cola. En verder had je de prikli-
monade, met smaken als fram-
boos en champagnepils.
En natuurlijk ouderwetse beu-
gelflessen. „We hadden een vul-
machine waar twaalf flessen
tegelijk in konden. Je had een

Dronken rit
loopt goed af

KERKRADE - Een dronkenauto-
mobilist is wonderwel ongedeerd
gebleven na een roekeloze autorit
door Kerkrade. Veel bijna-aanrij-
dingen werden op het nippertje
voorkomen door oplettende
mede-weggebruikers. Bij zijn ar-
restatie bleek de man dronken.
Scheldend en tierend wilde hij
zich van de politie ontdoen, maar
die nam hem toch mee naar het
bureau. Bij de ademanalyse bleek
vervolgens dat de bestuurder een
alcoholpromillage had van 2,6.
Hij moest zijn rijbewijs inleveren
en is beboet.

Melle, de tovenaar met 't elastiekje
HEERLEN - Laten ze nou net
vandaag geen Herschi in huis
hebben. Gegniffel in huize Van
de Peppel. Vader Melle werkte
notabene ruim 45 jaar bij de
Heerlense frisdrankenfirma die
zijn naam dankt aan Herman
Schiffers.

Melle van de Peppel is Mister Herschi, oftewel de
tovenaar met het elastiekje. Nog nooit werkte iemand zo

lang bij de frisdrankenfabriek, die van een klein
gebouwtje inHeksenberg met vijf personeelsleden is

uitgegroeid tot een internationaalconcern. Na 45 jaar
moet Herschi het zonder Van de Peppel stellen.

Hij is nu vutter.

# A. Verhoog

" Melle van de Peppel even terug bij de voormalige Herschifabriek in Heksenberg. Foto: FRANS RADE
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Personeel vraag

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.
l_val-/hulpkracht voor 2-3
middag. -AVOND. Soll. St.Gèz.Lich., 8 045-352044.
Met spoed gevraagd KAP-
PER m/v, 1e kracht met er-
varing, aanvaarding direct.
Mcx, haarmode, Weltertuin-
str. 9, Heerlen. 045-710634.
Gevr. SCHOONMAAK-
STERS v. 1x per week 's
avonds kantoren schoon-
maken in Beek. 045-424871.
Jonge dynamische zelfst.
werkende KAPPER(STER)
gevr. ca. 35 uur. Andiamo
Haarstudio, M. Loomans.
Tel. 00-49.24542689 of 00-
-49.24562361.
Gevr. (gepens.) WINKEL-
INRICHTER voor het in vrije
tijd of avonduren inrichten
van enkele modewinkels.
Tel. 045-224303.
Landelijk Dagblad zoekt BE-
ZORGERS voor de wijk
Kerkrade-Centrum / Bleyer-
heide. Bezorgen tussen
17.00 en 19.00 uur. Telef.
045-726373/045-323163.

' Gevraagd per 1 dcc. '94
SCHOONMAAKSTERS

| (liefst met ervaring) voor
! projekt in Valkenburg. Werk-, tijden ma. t/m vr. van 17.00--, 19.00 uur. Emwa Schoon-. maakbedrijf V.O.F. Eijsden,. telef. 04409-3860.

Gevr. CHAUFFEUR rijbe-
I wijs BE, bellen tussen 12.00
I en 14.00 u. 045-451388.

BALIEMEDEWERKER m/v
gevr. voor videoth. gespee.
in verh. van erotische films,
Ifts. iets ouder pers. met eig.
vervoer. Br.o.nr. B-06283,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

i Bouwvak personeel
Aannemersbedrijf Borger zoekt met spoed

'~ mensen voor Duitsland
Betontimmerlieden, metselaars,
! ijzervlechters.
1 Telef. 045-275772.
i ■ i -I Aannemersbedr. Schmitz,
vraagt met spoed METSE-
LAARS voor grensstreek en;Keulen. Telef. 045-743749
zaterdag na 17.00uur.
Metselbedrijf Robeerts
vraagt met spoed ervaren
METSELAAR, a 045-421666.
Gevr. met spoed METSE-
LAARS, klinkeren, stuka-
doors, inschalers en tim-
merlui voor Duitsland. Voor
Duitsland grensstreek evt.
hele week van huis. 04951-
-34487 of 06-53151713.

METSELAAR gevraagd
voor werk in Nederland en
Duitsland. Nederlands ver-
zekerd. Bouwbedrijf Nievel-
stein, na 18.00 uur: telef.
045-455763.
Install.bedr. P.Cloodt vraagt
voor direct LOODGIETERS
en leerl. loodgieters. Beitel
112, 6422 PB Heerlen. Tel.
045-421941.
Wolf Europabouw vraagt
voor projecten in Duitsland
ervaren KRAANMACHI-
NIST. Telef. 04499-4899 na
13.00uur 04499-4479.

Horeca personeel

Werken in de Horeca!
Wij zoeken nog enkele enthousiaste medewerkers m/v

voor de bediening tijdens het weekend en interieur-
verzorgsters voor het seizoen 1995.

Interesse? Bel 04455-1557.
Hotel Ons Krijtland b.v., Julianastraat 22,6285 AJ Epen.

Gevraagd allround DISC-
JOCKEY met eigen instal-
latie voor oudejaarsparty.
Tel. 04498-53820.
Gevr. KEUKENHULP part-
time, alle voork. werzaamh.
plm. 18 jr. Melden bij Postil-
jon Heerlen t.o. Postkantoor.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Huish.pers./Oppas
Afcent fam. zkt. OPPAS
voor 5 middagen p.wk.,
Engels gewenst. Br.o.nr. B-
-06264, LD., Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kantooriersoneel
Jongproductiebedrijf i ..gioKerkrade zoekt ter
versterking van haar seetariaat een energieke,

inventve en
spontane kandidate

met enige jaren werkervtjng in het bedrijfsleven
* Goede beheersing va „e Duitse, Engelse en

Nederlandsetaal in.oord en geschrift
' WP-eiaring

* Commercie affiniteit
* Goedetelt_nstem

"Collegia: inslag
De geschiktekandidate houdtovendienvan organiseren
en prefereert dekorte commur^tielijnen binnen een klein

tean
Schiftelijke sollicitaties met tgebreid CVen recente

pasfoto: Br.o.nr. B-06244, Li.urgs Dagblad, Postbus
i__! 2610,6401 DjHeerlen.

Personeel &vraagd

Administratief medewerker m/v
Wij vragen anu:- minimaal MEA-djpioma;

-leeftijd 18-1. jaar;- goede contactuele Genschappen;- rijbewijs.
Schriftelijke sollicitaties, ergezeld van cv.

en recentelijke pasfoi, richten aan:
Autobedrijf JacKlijn CV, postbu.oos, 6460 HA Kerkrade.

TELE-MARKETING, goede
telefoonstern, commerciële
instelling en brede algeme-
ne ontwikkeling zijn de ver-
eisten. Flexibele uren en ho-
ge provisie regeling bieden
wij. _J 043-261010 Office-
Point Business & Office
Centre,

Winkelpers.
Gevr üëttë VERKOPER-
(ster) evt. part-time liefst
met ervaring. Slagerij Heijen,
Groenstraat 37, 6162 EM
Geleen, «046-743287.

G*r. administratief MEDE-
WRKER m/v op basis van
16 uur per week. Ervaring
coiputer/tekstverwerking
verjst. Knibbeler IBK,
Honsbroek. 045-214990.

Sinterklaas
SIN en 2 pieten bij u thuis?
Bel: 04492-2906 na 18.00
uur.
SIN" en Piet(en) thuis. Bel
voor informatie 045-321514
b.g.,317737.

Medisch personeel

Gevraagd in SIT.RD
Tandartsassijtente

part-time
Br.o.nr. B-06278, L.D., Postbus 26q, 6401 DC Heerlen.

NTN Thuiszorg
zoekt met spoed

verpleegkundigen,
ziekenverzorgenden en

kraamverzorgenden
NTN Thuiszorg biedt u een zelfstandige baan in dienstver-
band op basis van een O-uren contract. Bel voor meer info
Regiobureau Zuid-Limburg, 045-276480 of Regiobureau
Weert 04950-44010.

Uitzendbureaus

'^nÉfl i_mpvi^'

w^m 'L-HÉ^I K__i
Uitzendbureau Start

heeft werk voor:
Commercieel medewerker

Voor een bedrijf in Heerlen zoeken wij een commercieel
medewerker met een afgeronde MTS of HTS opleiding.
Enige jaren commerciële werkervaring zijn absoluut vereist.
Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit
naar een man.

Logistiek medewerker
Voor een relatie in Heerlen zoeken wij een logistiek mede-
werker. Gedacht wordt aan iemand met een MEAO-oplei-
ding aangevuld met logistieke werkervaring of een afge-
studeerd HEAO-er BE/BA.

Voldoe je aan de genoemde eisen? Neem dan maandag-
morgen meteen contact op met onze vestiging of kom even
langs!

Uitzendbureau Start
Passage 42,6411 JTHeerlen. Tel. 045-711001.

Bedrijven/Transacties
Per direkt te aanvaarden

Goedlopende Kapsalon
«045-728639.

Te huur luxe SERVICE- Van maandag t/m vrijdag,
KANTOREN, te Kuyp bij Nij- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
megen, vanaf ’ 700,- p. uuw PICCOLO telefonisch
mnd. Inf. 08850-12880. opgeven. Tel. 045-719966.

Te koop te landgraaf

winkelinventaris
met spiegelsen verlichting,
zeer geschiktvoor video-

theeken opticien.Pr.n.o.t.k.
Telef. 045-314043.

SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven s 040-457080. Discre-
te verzilvering van waarde-
papieren aan toonder. Ad-
vies voor discreet sparen in
verband met EG-maatrege-
len. Boschdijk 363.
Komplete WINKELINRICH-
TING te koop voor woning-
textiel, t.e.a.b. Bestaande uit
0.a.: hoge- en lage tapijt-
stellingen, vinylpresentaties,
karpettenrekken, gordijn-
kasten, tafel, stoelen etc. etc.
Te bezichtigen na tel. af-
spraak 04927-78702.
Te koop nog geen !_ jaar ou-
de KAPSALONINTERIEUR,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-320760.

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

Hobby/D.h.z.
Te k. Brother BREIMACHI-
NE KHB42 met dubbelbeds
en intarsia. 045-210478.
Collectie CACTUSSEN te
koop. Wegens beëindigen
hobby. 04754-83601.

Kerstmis
Te k. KERSTDENNEN, zil-
ver of blauwspar, met kluit v.
a. ’ 2,50. H.Timmermans,
Julianastr. 15, bij de Kerk
Merkelbeek.
Te koop partij KERSTBO-
MEN groot en klein. Tele-
foon: 04743-1723.
Gratis verkrijgbaar KERST-
GROEN. Voskuilenweg 42,
Heerlen.

Landbouw en Veeteelt
nieuw***UlTNODlGlNG***nieuw
Wilt u meer wetenover de laatste nieuwe ontwikkelingen

op het gebiedvan de CEBECO spuit-en voertuigtechniek,
kom dan naar de presentatiedagen van Agrifac op:

Vrijdag 2 december a.s. van 10.00 tot 22.00 uur
Zaterdag3 decembera.s. van 10.00 tot 18.00uur.
Lokatie: Manége "De Leister., De Leistertweg 2,

6088NW Roggel.
Tijdens deze dagen is er de mogelijkheid om gratis de

manometer te laten testen doorde S.K.L. (Stichting
Kwaliteitseisen Landbouwtechniek).

Beleefd uitnodigend, de gezamelijkeCEBECO
veldspuitdealers:Frissen B.V. te Valkenburg a/dGeul;

Landbouwbelang teSevenum; Vohamij te Heythuysen;
T.H. Walen te Bladel.

ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
Te koop diverse brave
RIJPONY'S. Tel. 04754-
-82758.
Te koop gevraagd Nicola.
Bildtstar consumptie-
AARDAPPELEN. Verder te
koop alle rassen pootaard-
appelen. Kooij Limburg b.v.,
Maastricht. Tel. 043-633636.

Te k. of te h. gevr. WEI, liefst
omgeving Sittard of straal
van 10 km. voor 1 è 2 pony's.
Telef. 046-510186.
Te k. 1% paards TRAILER,
merk GEHO, groen met wit-
te kap, bwj. 1992, i.z.g.st.
Tel. 045-410212.
Te koop WORTELEN.
Dorpstraat 3, Brunssum.
Telefoon: 045-271441.

Te koop gevraagd ftbereden PAARD en/o' |
pony. Tel. 043-642141. _^X
Te koop PREI-WASMAC.
NE met vuilafvoer en °'mjtafel. Kappert 9, Neer. '■
foon: 04759-1229.
HOOI te koop; tev. te K
Deuts Intrac 2003 op*1"*
per. Telef. 04492-5001
Gevraagd VAARSKA1
REN met melklijsten van p
moeder of grootmoeder
Houtvast, Schimmert.
foon 04404-1721.
Te koop VEULENS; iaa%
gen; drachtige merries.
pony en C-pony. Tel.
755030 of 750800. __^ü
TRACTORS te k. Serges
Deutz, Hahnomag, Por^
Algier. Tel. 04498-54836^^
■■■.'.■ ■ «i ""^Winkel&Kanto^
KassaKassaKassaKassa. |p
Ook: kassa aan PC of "£ 'jl
v. kassa. Kassa's kleifi
groot. Nieuw of occ. p! gp,
uit 500 stuks v.a. f'r.A,
excl. BTW/ml. Koop, n^leasing. Roltex, ALLES w-

winkel & kantoor. Daf'Jweg 25, bedr.terrein n%t
Nuth. Tel. 045-242880. r,,
045-241690. Open ma'
8.30-17.30 u. Do. tot2lojd>^|
Te koop nieuwe stale",p.
houten magazijn- of >
CHIEFSTELLING in alle pj-
metingen verkrijgbaar.
rekt uit voorraad leven-zeer lage prijs bv. *%<
100x30 5-legborden ’p.mtr. Rockmart, Kissel °^
Heerlen. Tel. 045-723142^
Voor liefhebber! ElectrjsL,
SCRHIJFMACHINE A°

’ 150,-. Tel. 045-228884^^
Een PICCOLO in het L'Jp
burgs Dagblad helpt lj ..
weg naar s/iel succes-
045-719966. -^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 2*



DOOR WIEL VERHEESEN

Tops naar grote hoogte
Brabander doorbreekt buitenlandse hegemonie in MECC Einde koppe

Nijssen/Suk
# JosLansihk kon met

Bollvorm's Equador
zijn succes van 1989
en 1990 in Dë Lage
Landen-prijs niet
herhalen.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - Nadat zowel de kwalifi-
catiewedstrijd alsook de eerste en tweede
springrubriek in Jumping Indoor Maas-
tricht een buitenlandse overwinning had-
den opgeleverd; liet de Brabander Jan-
Tops kort voor middernacht heit Wilhel-
mus klinken. Met het 10-jarige paard So.

ttora la Silla schreef hij de Lage Landen-prijs op zijn naam, het
hoofdnummer van de avond, Tops verdiende hiermee dertien-
duizend gulden. In de barrage met tien deelnemers vérwees hij
de Fransman Michel Robert en de Zwitser Thomas Fuchs naar
de ereplaatsen. Het verschil bedroeg minder dan een halve se,
conde. JosLansink, die zowel in 1989 als 1990 dit nummer hadgewonnen, belandde op de vierde plaats.

DJAKARTA - Jacco Eltingh
Paul Haarhuis spelen vandaag in
halve finale van het WK dubbelsj
tegen de Australiërs Todd Woo
bridge en Mark Woodforde. Voi
jaar, in Johannesburg, speelden c
ze vier tennissers de finale. To
wonnen de Nederlanders. Eltin
en Haarhuis verloren gisteren h
laatste groepswedstrijd tegen
Zweden Apell/Björkman met 6
4-6 2-6. Voor de partij was al d\
delijk dat beide koppels bij de la;
ste vier waren gekomen.

Het doek is gevallen voor het du
bel Torn Nijssen en Cyril Suk. ]
derde groepswedstrijd in Djakai
betekende het einde van de vijf ja
durende samenwerking tussen
Nederlander en de Tsjech. Met i
gang van het nieuwe seizoen zuil
beiden met een landgenoot verc
gaan: Suk met Daniel Vacek
Nijssen met Menno Oosting. In
laatste wedstrijd slaagden Nijss
en Suk er weer niet in tijdens e
wereldkampioenschap een partij
hun naam te schrijven. De Rus A
drei Olhovski en de Australiër E
vid Adams waren te sterk: 6-3 7-1

Schalken
Sjeng Schalken heeft zich voor
kwartfinale van het Challengt
toernooi van Guadalajara geplaat
Hij versloeg in de tweede ronde
Spanjaard Alejo Mancisidor. Sch;
ken vond het zelf een slechte we
strijd. Hij won de partij toch.

_
uitslag was 2-6, 6-2, 6-3.

Rogier Wassen is definitief ir
Nederlandse ploeg opgenomen t
van 7 tot en met 11 december r«
derland vertegenwoordigt tijde
de European Mens Team Cha:
pionships in Tel Aviv.

Handballers
goed op dree

Van onze correspondent
MICHEL JANSSEN

Van onze sportredactie

ZEIST - In een dagdroom zag Guus
Hiddink zich wel eens zitten op de
bank van het Nederlands elftal. Nu
hij eenmaal is benoemd, sprak hij
de wens uit dat Oranje in de toe-
komst voetbalt met meer passie,
strijd, beleving. Zonder dat spelers
zich vergeten, zoals hij dat als trai-
ner in Spanje wel eens meemaakte.
De oud-voetballer presenteerde
zich gisteren in Zeist als opvolger
van Advocaat, die naar PSV ver-
trekt.

MAASTRICHT - Uitslagen springru-
brieken op de openingsdag van Jum-
ping Indoor Maastricht:
Kwalificatiewedstrijd, tabel A, 1,50
■neter: 1. Philippe Vandoorne (B) met
Une des Pipet, 0 strafpunten, 134,38 se-
conden; .2. Mathy/Quel Plantero
ï-149,67; '3. Laarakkers/Belladonna
4-129,79; 4. David/JJ Baba 4-136,81; 5.
plameng/Lyle 131 4-146,42. Gestart 63
combinaties waarvan 4 geplaatst voor
hoofdprogramma.
Twee fasen parcours, tabel A na barra-
ge- 1. Philippe Rozier (Fr) met Rocco
v Baiko, 0 strafpunten, 30,61 seconden;
2- Vandoorne/Une des Pipet 0-30,94; 3.
R- Pessoa/Lora Piana Zigeunerin.
°-31,20; 4. Voorn/Jewel's Brownßoy
W-31,77; 5. Fourcade Lopez/Saih Patrig-

* _ano Reine de Thurin 0-31,81. Gestart
62 combinaties.
DataCard Prix: 1. Michel Robert (Fr)
»et San Pa'trignano Baby 1400 p, 46,10
sec; 2. Philippaerts/Trudo Jannique
HOO-47,12; 3. Sloothaak/San Patrigna-
n° Nikita 1400-49,78; 4. Puricelli/Sanpatrign_no Up 1270-53,89; 5. Van der
Vleuten/Vink Diejasper T 1200-49,45; 6.
Hendrix/Anadolu Aldato 1080-51,89; 7.
Van der Schans/Elpasja 1070-49,68; 13.
Ehrens/Macho KB 720-50,36. Gestart
32 combinaties.

Lage Landen-prijs: 1. Jan Tops/
Sonora La Silla 0-31,01; 2. Robert/Misssan Patrignano 0-31,33; 3. Fuchs/Major
AC Folien 0-31,84; 4. Lansink/Boll-
vorm's Equador 0-32,31; 5. Romp/
furg's Samantha 0-32,75; 6. Van der
Vleuten/Vink El Bandolero 0-33,33.
dressuur, kür op muziek: 1. De Kok/£acet 43,91, 2. Van der Heyden/Chopin
l 41,81, 3. Albera/Gregor 40,99, 4. Eng-
broeks/Dimitri 39,42.

De onvermijdelijke val hield hem
ruim drie maanden uit competitie.
Achteraf viel het nog mee. „In eer--
ste instantie hadden debehandelen^
de geneesheren mij te verstaah
gegeven, dat ik mogelijk een half
jaaruit de running zou zijn."

Glans
In de drie jaar, die sedert het onfor-
tuinlijke voorval zijn verstreken
heeft Jos Lansink nog meer glans
aan zijn carrière gegeven dan hij
eerder al had gedaan. De gouden
plak, die hij ïn de zomer van 1991
met de'Nederlandse equipe op het
Europees kampioenschap behaalde
werd immers gevolgd door olym-
pisch goud op de Spelen van Barce-
lona eem jaar later.

~e openingsdag werd gekenmerkt
"°or interessante wedstrijden in
ee n schitterende ambiance. Ruim

toeschouwers woonden
ue springrubrieken inclusief show-
en dressuurnummersbij.

J"Het feit, dat het evenement meteen dag is ingekort heeft aan hetprogramma geen afbreuk gedaan,"
Zei JosLansink. „De hoofdnummers

I van vorige jarenzijn gehandhaafd."

ten! Het parcours aldaar leek wel
een ijsbaan."

■ s Lands bestgeklasseerde spring-
"'ruiter op de wereldranglijst- vierde

) echter Franke Sloothaak, Michael
[ en Ludger Beerbaum -"eeft tot nu toe slechts één keer ver-
[ j*tek moeten laten gaan in het
..MECC, althans als deelnemer. In
«'1991 was hij gedwongen de rol van

toeschouwer te accepteren.

Krukken
\M "Toeschouwer op krukken," aldus

I "e 33-jarige Tukker. „Allemaal een
gevolg van de val tijdens een con-

| cours in Denemarken, enkele maan-
■. tevoren. Ik zal het nooit verge-

jim in cijferrs

In de voorbije lente was hij ook de
eerste landgenoot, die de finale van
de World Cup won. Dat deed hij
met Bollvorm's Libero H, met welke
hengst hij zowel in Maastricht als-
ook in de nieuwe cyclus van we-
reldbekerwedstrijden actief is. In
het MECC brengt hij ook Boll-
vorm's Equador en Elsmhorn in de
strijd. Advocaat mag schelden

slaagde alleen Noordlimburger Wil-
jan Laarakkers. Hij kwam met zijn
paard Belladonna als nummer drie
uit het treffen tevoorschijn.
De Belgen eisten in deze 'wedstrijd
van de hoop' liefst drie tickets op:
winnaar Philippe Vandoorne, Fran-
cois Mathy junior en Christophe
David.

Zie verder pagina 27

"Frank Kemperman, eenleven tussen de paarden

Voordat gisteren de mondiale rui-
tertop zich presenteerde hadden
meer dan zestig combinaties in de
kwalificatierubriek gestreden om
de vier plaatsen, die toegang ver-
leenden tot het hoofdprogramma.
Van het Nederlands contingent

Laarakkers

EINDHOVEN -Uiteindelijk kon hij
het toch nog een beetje duidelijk
maken. „Na een wedstrijd wil je je
spelers weleens stijf schelden. Maar

dat gaat niet als bondscoach, ze zijn
meteen weg. Moet je vijf weken
wachten." Dat is dus één van de
voordelen als coach van PSV: Advo-
caat kan straks stijf schelden wieen
wanneer hij wil.
Zo probeerde Advocaat (47) gister-

Hiddink wil meer passie
'De laatste tijd zie ik verbetering bij de clubs'

middag in Eindhoven argumenten
aan te dragen om zn overstap naar
PSV te billijken. Eerder al had hij
aangegeven dat hij die beslissing ei-
genlijk niet kan motiveren. „Het is
in zoverre een rare situatie dat nor-
maal gesproken bondscoaches bij
de KNVB niet uit vrije wil opstap-
pen. Nu dus wel." Geld is geen
drijfveer geweest, beweerde Advo-
caat. „Ik verdien hier ongeveer het-
zelfde als bij de KNVB. Bovendien
had ik bij de bond drie en een half
jaar te gaan en heb ik hier voor
twee en een half jaar getekend,
dus..."

HAARLEM - Het Nederlan
handbalteam heeft ook zi
derde wedstrijd in het kad
van de Haarlemse Handb
Week gewonnen. In een ene
verende wedstrijd, met Ita"
als tegenstander, won Orar
nipt met 18-17. Doordat Tv
kije tegen Egypte zijn eers
nederlaag (28-23) moest inca
seren, voert Nederland i
ranglijst nu solo aan.

In een bomvolle sporthal de Mei!
rij moest bondscoach Weerm
vroeg terugkomen op zijn voorr
men de jongere spelers wat mt
speeltijd te gunnen. Italië was c
herkenbaar en al vroeg speel
Nederland in zijn sterkste opst
ling, met Van Olphen en Schuu
Ondermeer drie gave treffers van
in Duitsland spelende Klein Gans
zorgden voor een 9-5 tussenstar
Bij de rust leidde Nederland n
11-9, maar toen de Italianen daar
agressiever gingen verdedigt
kwamen onze landgenoten voor 1
eerst ernstig in de problemen.

De voorsprong smolt tot welgett
een treffer (13-12), maar wat de |
tructe Italianen ook probeerden,
bleef een verschil dat doorSchuu
Van Olphen en Portengen wt
werd uitgebouwd: 16-13. Tot zev j
minuten voor het einde kon Nedc
land dit verschil op peil houdt
Met alle middelen trachtten de II
lianendichterbij te komen. Ze lek
zowaar nog in hun opzet te slagt
Twee minuten voor het einde we
het 18-16 en toen Klein Gansey,
vier gave treffers, zijn eerste ka
miste scoorde Italië 18-17. Da \
bleef het bij.

De Nederlandse doelpunten werd
gescoord door: Van Olphen (
Klein Gansey (4), Schuurs, H(
scher, Kersten en Portengen (iec
2), Ter Mors (1).

Geen moment blijkt Advocaat over
een ideologisch nee te hebben ge-
dacht. Voetbaltrainers immers kla-
gen met een zeker recht dat be-
stuurderen hen zelden of nooit
voldoende tijd van leven geven. Uit-
gerekend Advocaat kreeg die tijd
wel - in de vorm van een vierjarig
contract - en uitgerekend de vaan-
deldragervan het Nederlandse trai-
nersgilde levert dat contract in.
„Nee hoor, van gene is in dat op-
zicht geen sprake. Het was anders
geweest wanneer PSV direct naar
mij was gekomen en ik naar het be-
stuur van de KNVB had moeten
stappen om ontbinding van m'n
contract te vragen. Dat is niet ge-
beurd. Eerst heeft de KNVB toe-
stemming gegeven aan PSV om met
mij te praten. Er is dus op geen en-
kele moment Van mij initiatief uit-
gegaan."
Het is een theorie die misschien
slechts de helft van de waarheid
dekt. Wellicht immers is de KNVB
blij van Advocaat af te zijn. Waar-
om is er anders geen cent vergoe-
ding gevraagd door de KNVB?
Terwijl penningmeester Theo Aal-
bers - overigens altijd goedvoor een
spontane oprisping - nog wel zo
manmoedig riep dat die afkoopsom
er zeker zou moeten komen. PSV-
voorzitter Maeyer: „Nog geen
kwartje had ik betaald." Advocaat:
„En ik ook niet."

" In Zwitserland verloor het N
derlands damesteam de eerste we
strijd van een vierlandentoernc
met 18-15 (rust 10-9) van de Zw
serse dames.

Beslissing door crash voorkomen

- Na de 7-3 (2-1; 2-1;
overwinning op Gunco Panda's

«otterdam staat Hatulec Heaters
l^et een been in de bekerfinale.M°rgen in Geleen om 18.30 uur

Heaters met een
been in finale

Hiddink, nummer één op deKNVB-
verlanglijst, wilde niet zo heel veel
zeggen over het nieuwe Oranje, zijn
Oranje. Dat vond hij niet kies. Want
de 48-jarige Achterhoeker begint
uiteindelijk pas op 1 januarien Ad-
vocaat heeft op 14 december nog
een interland tegen Luxemburg te
gaan. Het zou niet slim zijn te gaan
roepen dat hij het onbegrijpelijk
vindt dat voetballer X van club A
nooit is opgeroepen. Wel gaf hij aan
de speelstijl waarmee Nederland
bekendheid verwierf, te willen be-
waren; de Hollandse School van de
aanval.

volgt de return. Bij winst in het
thuisduel op deRotterdammers be-
reiken de Limburgers ongeslagen de
unale. De zege van Heaters kwam
Been moment in gevaar, ook al

Rotterdam wel nog op voor-sprong.
OVer de door hem gewenste strijd
was hij duidelijk. Hiddink werkte
in Spanje (bij Valencia) en Turkije
(Fenerbahce) en zag spelers opgaan
in het spel. Bij Oranje ontbrak dat
wel eens. En ook dat eindeloos
rondtikken van debal, daaraankon
hij zich wel eens ergeren. Horendol
werd hij ervan. GENEVE - De Internationale Autosport Federatie (FIA) overweeg

nieuweregels in te voeren, waardoor de strijd om de wereldtitel in d<
formule 1 niet meer beslist kan worden door een crash.

~e nieuwe aanwinsten Aartsen en
S-helios waren er niet bij. Beide spe-ers waren reeds op het ijs, maar

egen van de aanwezige bondsdi-
recteur Rob van Rijswijk geen toe-stemming om te spelen. Het is nog

of beide spelers mor-
genavond in Geleen tegen Rotter-am wel van de partij zullen zijn. Een botsing tussen Michael Schumacher en Damon Hill tijdens d«

Grand Prix van Australië bracht de wereldtitel twee weken geleder
op fortuinlijke wijze bij Schumacher, die in Adelaide een voorsprong
van een punt op deBrit verdedigde. Beide bolides konden na het dooi
de Duitser veroorzaakte ongeval niet verder.

De FIA overweegt het gebruik van reservewagens in de toekomst toe
te laten. Rijders zouden dan na een crash derace kunnen vervolgen ir
hun tweede wagen. „Het is een mogelijkheid, die we volgende maanc
gaan bekijken," meldde FIA-baas Max Mosley. „Het was, zonder d«
schuldvraag daarbij te betrekken, irritant om te zien hoe de strijd on-
de wereldtitel in Adelaide werd beslist," vond Mosley.

Hij nam tijd voor een boek of een
concert, gaf commentaar bij NOS
en FilmNet. Hij hield het voetbal
bij. Want, gaf hij toe, na al die bui-
tenlandse jaren was hij het. zicht
wel enigszins kwijtgeraakt. Hid-
dink voerde besprekingen met
Grampus Eight in Japan en Totten-
ham Hotspur in Engeland. Dat was
vóór zijn eerste. contacten met de
KNVB. Hij vond de omstandighe-
den bij de betreffende verenigingen
niet ideaal.
Dan was er nog de sportieve moti-

vering. „Zeker in het buitenland
merk je hoeveel impact het Neder-
lands elftal heeft. De ploeg is in een
aantrekkelijke fase. Er is afscheid
genomen van een periode waarin
mondiaal enorm veel indruk is ge-
maakt. Met Wouters, Koeman, Gul-
lit, Van Basten, Rijkaard en Van'
Breukelen. Er staat een nieuwe ge-
neratie, die toch al de nodige erva-
ring heeft. Dit is een aantrekkelijke
start, hoewel die eigenlijk al begon-
nen is."
Voorzitter Staatsen van het sectie-
bestuur betaald voetbal, door PSV-

voorzitter Maeyer'benaderd met de
vraag of Advocaat te krijgen was,
gaf toe dat hij wel enige teleurstel-
ling voelde toen de Hagenaar liet
blijken wel oren te hebben naar de
verhuizing. Staatsen: „Dat veran-
derde toen ik zijn motivering hoor-
de. Dick heeft bij kleinere clubs
gewerkt, als assistent-bondscoach,
en is toen gebombardeerd tot
bondscoach. Hij miste de ervaring
van een grote club. We hebben on-
derhandelingen niet in de weg wil-
len staan. We leven niet meer in de
Middeleeuwen."

prijsvragen

fw *6a' Eerste Priis: geen winnaar.
weede prijs: geen winnaar. Derde)r.s: 6 winnaars, ’ 1342,80.-"ucky iQ van gisteren:
---5-6-24-25-29-35-40-43-44-46-51--'4-57-65-67-68-72-78.

Dick Advocaat dweepte altijd met
Wouters. De balafpakker, de man
die voorging in de strijd. Maar
Wouters is gestopt bij Oranje. Waar
haalt Hiddink de beheerste drift-
kikker vandaan? Dat type is toch
uitgestorven? „De laatste tijd zie ik
enige verbetering bij de clubs. Laat
ze die instelling maar meebrengen
naar Oranje. Bovendien kun je spe-
lers ook prikkelen zover te komen.
Jekunt het uitlokken."
Hiddink was een paar maanden
werkloos. Nou ja, hij had get _i club.

Limburgs Dagblad

9 uuus Hiddink, de nieuwe bondscoach, geflankeerd door voorzitter Staatsen van het sec-tiebestuur. F_to:ANP
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WIJ DOEN U EEN AANBOD WAAR
U DE RILLINGEN VAN KRIJGT.

_■ A\ jff^^^pi 'WfUfÊÊtk ■ ____[ » i BsijiiH
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Eén uit 18 titels kado bij aanschaf van een Pioneer Laser Disc speler.
Wij doen u een aanbod waarbij jr-ÏÏTn

__
F^-- _ -j^zsm zi'n net meer cic zenuwen die door uw

de rillingen u over de rug lopen. Althans keel gieren. De echte filmliefhebber tot
wanneer u een Pioneer Laser Disc speler Hl _■ HP slot, haalt liever met de Laser Disc spe-

PIONEER CLDI9SO „. ~ __
aanschaft en dan kiest voor de gratis ler, 4 Laser Discs voor maar fl. 99,- in

Jurassic Park Laser Disc. Want kiest u (V\ |D|o|\|E__ER huiS- 0m zo alle sensatie die bioscoop te
voor bijvoorbeeld Patriot Games, dan The Art ofEntertainment bieden heeft, thuis te beleven.

Heerlen, Vogelzang.

Winkel & Kantoor

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

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

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelenvan
zeer hogekwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o.a.

brandkasten, dossierkasten, tekentafels, flip-overs, whipe-
borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER!!!
Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokasten,

burostoelen, buro's enz. enz. Alles tegen kostprijs.
ALLES UIT VOORRAAD!!!

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. S 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.

Aanbieding
Kantoorstoelen

vb. Rock II Za ’ 165,-
Armleggers f 50,-

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.

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

Feesten/Partijen
Uitgebreide luxe BRUIDS-
REPORTAGE mcl. room-
kleurige Rolls Roys Silver-
shadow II ’1.495,-. Foto-
studio Bindels. ® 045-313775.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch.
opgeven. Tel. 045-719966.

(Bromfietsen
jspa Ciao snorbromf. mcl
.-teller ’ 1.549,-; Tomos
orbromf. ’ 1.649,-; Suzu-

bromscooter 2-pers.
3.999,-. Financ. comf.
ird mogelijk. Occasion:
jch Maxi. Div. gebruikte en
"erjarige rijwielen. TWEE-
IELERS Jan Rekers
jensbroek,045-212537.

Grote collectie nieuwe win-
ter- wielerkleding. Tweewie-
lers MATH SALDEN, Lim-
bricht-Sittard.
Grip-shift SRT 600 R
’76,50, Rock Shox MAG 10
nu A-Head 1 1/8 nu ’525,-,
Deore KT Groep nu ’999,-,
Rock Shox Service Center
MATH SALDEN Sittard.

2e Hands Vespa, Aprilja, Te k- pEUGEOT Rapido
Fantic, scooters, snorfietsen. sn°r' zwart, bwj. 94, mcl. In-
Tweewielers MATH SAL- _eb- radio-cassette-recor-
DEN Limbricht. der + verzekering, vr.pr.

’2.800,-. 045-715510.
■^^^".i.i ' ilin ■"■■■■■■ .. . _,-.■_"„. , .

(Huis)dieren
De Maastrichtse Honden Sport Vereniging

start weer haar kursussen.
Gedrag en gehoorzaamheid

Op donderdag-avond 8 december starten dekursussen in
de overdekte Manége Margraten, (Holstraat 47, Margraten)

en op zondag-ochtend 11 december buiten bij café-zaal
Noben (Rijksweg 132,Berg & Terblijt).

Info-ochtend voor allekursussen is op zondag 27 novem-
ber om 10.00uur bij, Café zaal Noben.

Voor verdere info en opgave: Telef. 04404-2612.
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. h.w. terr.,
tekkels, Tib. terr., Shi-Tzu's,
poedels, Jack Russels. Wa-
lem 11A. Schin op Geul.
04459-1237/3097.
Te koop Franse BULLDOG-
PUPS, prima stamboom,
kamp. atstamm. en lid Ras-
vereniging. _? 073-425077.
Te koop PUPPIES afstam-
meling Huskey. Tel. 045-
-223742.
PUTTERBASTAARDEN
met putterzang. Te bevr.:
Lindenlaan 95, Kerkrade.
1 levendige blauwe Perzi-
sche KATER gecastr. 1,5 jr.
oud zoekt een liefdevol kat-
tenhuis met kattenen/. Ifst.
met aanw. van 1 kat. Tel.
045-740271 na 13uur.
Golden RETRIEVERPUP-
PIES, ingeënt en ontwormd,
garantie 00-32.11734464.
Te k. DOBERMANN teefjes,
gefokt uit prestatie en
schoonheid met papieren,
ouders aanw. 04498-60042.
Te koop DOBERMANN
teefjes, zwart, 9 weken.
Telef. 04409-1516.
Te k. grijze ROODSTAART
met kooi ’400,-, geen
kwekers. Tel. 045-461495.

Te. koop Jack RUSSELTER-
RIËRS, zeer mooi, geënt en
ontw., internationale kampi-
oenen uit eerder nest,
’500,-. _f 045-413009.
Te k. ' WEST-HIGHLAND-
WHITETERRIËR pups,
moeder aanwezig. Telef.
04404-1527.
Te k. LABRADORPUPS,
blond en zwart, ingeënt +
ontwormd, HD-vrij, met
Stamboom. _? 04998-95719.
Te koop kortharige WAAK-
HONDEN pups, kruising
Hollandse Herder en
Mechelaar. Te1.0492-
3-62960 b.g.g. 04137-9406.
Te koop jonge Golden RE-
TRIEVERS met stamboom,
ingeënt en ontwormd. Tel.
04110-1313.
KADO-TIP 10% korting op
alle kooien en hondeman-
den. Grote collectie vogels,
kavia's, konijntjes, hamsters
enz. Uw dierenspeciaalzaak,
Cobbenhagen, grasbroeker-
weg 42, Heerlen. Tel 045-
-725260.

(Huis)dieren
Mooie ruwharige DWERG-
TECKELTJES en langharige
teckeltjes te koop met stam-
boom. _? 045-725260
Te k. mooie witte KEES-
HONDJES, puppies, geënt
en ontw. 04492-3421.
Te k. Heilige BIRMAAN en
Mam Coon kittens. Tel. 045-
-718461.

— ■■<■— i
EEN GRANDIOZE KOLLEKTIE EIKEN MEUBELEN IN BLANK GELAKT , BLANK PATINÉ,
CLASSIC WIT EN DIVERSE BRUIN GEBEITSTE TINTEN VINDT U IN ONZE ZAAK IN DE
HONIGMANSTRAAT 47 IN HEERLEN. KOMT U OOK EENS KIJKEN?

Prachtige LABRADOR-
PUPS, choc.bruin, prima
stamboom, HD-vrij, schrift.
gar. Tel. 04138-75668.
Te koop 2 BULLMASTIFF
teefjes per stuk ’1.450,-.
met stamb.pap., van kamp.
afst. Ouders zijn HD-gerönt-
gend. Inl. 04459-1491.
BOXERPUPS van off. ken-
nel, met stamboom. Tel. 05-
-253109.
Te k. DOBERMANNPUPS
van kampioenafst., ingeënt,
ontwormd. 08866-2483.
Te k. MALTEZERPUPS met
prima stamb., geb. 25-10-
-94. Tel. 04244-2118.'
Te koop uit gedipl. KENNEL:
pups van Maltezers, korth.
Teckels, Shih-tzu's, York-
shires, Poedels, Keeshond-
jes, Cockers, Pekineesjes,
Golden Retrievers, Boxers,
Rottweilers, Boomers. Met
goede garantie regeling.
Lochterweg 8, Budel Schoot,
tel. 04958-91851. Ook zon-
dagsopen.
Te koop gevraagd SIER-
DUIVEN. Tel. 045-230264.
Te k. kruising Duitse Herder/
Rothweiler PUPS, 6 weken
oud. Tel. 046-519006.
Te k. Perz. KITTEN plm. 17
wkn en moederpoes, m.
stamb., ingeënt, ontwormd.
Na 15.00 uur 045-728074.
Te k. Fila BRASILEIRO, 8
weken oud, goede afstam-
ming, vader en moeder aan-
wezig, prima waakhond, ge-
tatoeëerd en ingeënt, pr.n.o.
t.k. Tel. 043-431075.

Huw./Kennism.
MAN 65 jr. AOW-er, eenv.
zacht karakter, zoekt spon-
tane vrouw, Ift., handicap,
huidski. geen probleem, ben
i.b.v. auto. Br.o.nr. B-06242,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Er, 40+, 1.86, 70, schl., kein
Traummann noch Alptraum,
s. schl. sic zum Reden,
Lachen, Ausgehen u.
Kuscheln. Br.o.nr. B-06243,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Lieve, rustige, huisel. J.MAN
zkt. eenv. vrouwelijke vrouw
24-32 jr. om samen de een-
zaamh. op te lossen en een
ser. relatie op te bouwen.
Trefw. eerlijkheid, dieren,
wandelen enz. 1 kind geen
bezw. Br.o.nr. B-06252,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Wie durft? Leuke eerlijke J.
MAN, zkt. dames 22-65 jr.
voor (h)eerlijke ongeremde
erot. sexrelatie, waarbij niets
moet maar alles mog. is.
Geen financ. bijbedoel.
Huidski. of handicap onbel.
Br.o.nr. B-06253, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
DAME 1.70 1., financ. onafh.,
zkt. gezell. huisel. lieve part-
ner voor vaste eerl. rel. 60-
-70 jr. Liefst met foto en tel.nr.
Br.o.nr. B-06254, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Man (45) m. dochter (14)
vast werk, z.k.m. lieve, eer-
lijke VROUW (geen uit-
gaanstype) v. een serieuze
relatie. Br.o.nr. B-06265,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Eenv. besch. heer, 60 jr.
wed., huisl. nat.liefh. zkt.
kennism. m. lieve VRIEN-
DIN, plm. 55-60 jr. om de
eenz.heid op te vullen. Mog.
in de toek. vaste rel. op te
bouwen. Br.o.nr. B-06268,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Goed uitz. WEPUWNAAR
56 jr. rustig, zacht karakter,
zkt. leuke vrouw tussen 45-
-55 jr., voor eerlijke vaste
relatie. Br.o.nr. B-06273,
Limburgs Pagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 54
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"*|^ De beken en riviertjes in onze provincie vormen schitterende land-

/tg^mmrf''■■ — -.-■' _>___. schapselementen en waardevolle leefgebiedenvoor plant en dier.
lll^^__y'W)l»'ffW^^ Verantwoord beheer van de oppervlaktewateren is dan ook

"TBfv-' >-- j^t essentieel om ervoor te zorgen dat er bij hevige neerslag geen
W*r~\f *1| WÉL. schadekan ontstaan en er tegelijkertijdrekening gehouden

BSb__fe.-'tfs' -tVv _H WW Het Waterschap Roer en Overmaas voert in Zuid- en
B______i__Lk _j "^MssBl_ii!o9__H SSJ_K_M_Hg__f-

MwPjfcfc-' ->/-i sS m Midden-Limburgprojecten uit om wegen, gebouwen
lm en landbouwgrondente beschermen zonder het land-

ÜH ÜCft schap metzijn karakteristieke flora en fauna aan te_-____^^B_B______i_J^-£_^ _W_nßt^_B * *

Jl^^^^-*_* «1 laten slingerenvan beken, het aanleggen van buffers
i^-fe__f___Jj_6ïfc^L ' .- ~ _H_ff voor de afvoervan regenwater en het herinrichten van

1___.__*^" -«dti »s£_j. -MtiÉiiiii' ' °^e maatreBelen worden bekostigd uit de water-
.* <^g| m schapsomslag, deenige bron van inkomsten van het

>^^^^^
r

WATFR^rHAPSI AS:'<* ■*s*^ VvAll __l\Jv_<nAr __ LAj I 11 m

De inwoners van het beheersgebiedvan het Waterschap Roer en
Overmaas ontvangen binnen enkele dagen de Aanslag
Waterschapslasten. Het is een belasting die betaald wordt door
iedereen die belang heeft bij het werkvan het Waterschap Roer
en Overmaas: de ingezetenen, de eigenaren van huizen en Ê£
gebouwen zoals zakenpanden, bedrijfsgebouwen etc. en de j^j§j
eigenaren van landbouwgronden, bossen, natuurterreinen,
wegen etc.
ledere belastingplichtige ontvangt slechts één aanslagbiljet
waarop meerdere aanslagen voor kunnen komen (iemand die in jJm
een wonine woont waarvan hij eigenaar is, ontvangt
bijvoorbeeld twee aanslagen: een als eigenaar gebouwd en een als

mÊm

_imÊl^^Ém\ingezetene). In een enkel gevalkan iemand per categorie een
apart aanslagbiljet ontvangen.Ten opzichte van andere jaren is
het een en ander gewijzigd. 7^
Het belangrijkste verschil is dat ingezetenen voor het eerst een
aanslagontvangen. Ingezetenen znn bewoners/huurders van
woonruimten. Bovendien is nu ook de hoogte vap de aanslag ____-^^Hvoor eigenaren van woningen en/of zakenpanden gekoppeld aan
de waarde die gemeenten hanteren voor de Onroerende Zaak
Belasting. Door deze veranderingen kunnen de aanslagen
afwijken van die van voorafgaande jaren.
Als u woont ofeigendommen heeft in hetbeheersgebied van
WaterschapRoer en Overmaas betaalt u devolgendebedragen:
Heffing voor ingezetenen: ’ 17,02 per jaar
Heffingen voor eigenaren gebouwde onroerende
zaken (woningen, zakenpanden etc): ’ 1,57
per ’ 3.000,- waarde in net economisch verkeer

’ 257,12 per ha V
-Klasse II: natte cultuurgronden: BÈSte__^_________.

’ 128,56 per ha fc^^^^^_^-Klasse III: drogecultuurgronden/bos en h^p,
natuurterreinen:

’ 32,14 per ha

De waterschapsomslag staat overigens los van de ___B^^^
verontreinigingsheffing van het Zuiveringschap Limburg
en de Gemeentelijke Belastingen, zoals rioolrecht,
reinigingsrecht etc.

BELANG, BETALING EN
1* ZEGGENSCHAP

Het Waterschap Roer en Overmaas werkt in het belang van
mens en natuur. U als belanghebbende betaalt daarom
belasting. Het is dan niet meer dan logisch dat u ook. inspraak heeft in de manier waarop de gelden aangewend
worden. Het Waterschap Roer en Overmaas is een
democratische instelling, waaraan ukunt mee-besturen.
Op 17 mei 1995 vinden verkiezingen plaats voor het
algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas,
waarin alle categorieën vertegenwoordigd zijn:
de ingezetenen, de eigenaren van gebouwde onroerende
zaken (gebouwen) en de eigenaren van ongebouwde
roerende zaken (gronden), wanneer u 18 jaarof ouder
bent en niet uit hetkiesrecht ontzet, kunt u zich kandidaat
stellen voor de waterschapsverkiezineen op 17 mei 1995.
U moet daarvoor handtekeningen hebben van tien,

in& " personen die mogenkiezen in ac categorie waarvoor u
kandidaat bent.
Zo wordt de taak van het Waterschap Roer en Overmaas
ook üwtaak.

..^ INLICHTINGEN
Over de aanslag Waterschapslasten: Over de verkiezingen en de

kandidaatstelling:
U. Waterschap Roer Waterschap Roer

... M
. rM Wm%mWj en Overmaas en OvermaasWaterschap gg Telefoon: (046) 512268 Parklaan 10

Roer en Overmaas Postbus 185
6130 AD Sittard
Telefoon: (046) 517343
Telefax: (046) 519828

■



Sportgala Roermond

Fortuna op bezoek bij Körver -MVVnaar Ajax

Roda zonder Atteveld
KERKRADE - Zonder de geschorste Raymond Atteveld verde-
digt Roda JC morgen, aanvang 14.30 uur op Kaalheide, zijn
koppositie in de eredivisie tegen FC Utrecht. Atteveld, de stu-
wende kracht tussen verdediging en aanval, miste eerder dit
seizoen ook al eens een wedstrijd wegens een schorsing. Dat
was in het bekerduel tegen PSV; een ontmoeting die de Kerk-
radenaren prompt verloren.

Raymond Atteveld kan de vrije dag
benutten om zijn visie over het suc-
ces van Roda JC te vertellen aan
Jack van Gelder en Elsemiek Ha-
venga, die namens Tros/Veronica
Sport morgen vanaf 11.30 uur (Ne-
derland 2) op Kaalheide te gastzijn.
Andere gesprekspartner is Eddy
Achterberg, de assistent-trainer
van Roda JC.

„Met dat soort tegenslagen krijg je
nu eenmaal te maken," vindt Ste-
vens. „Het is aan de anderen dat op
te vangen." Ook Roy van de Heuvel
is niet inzetbaar. Hij kampt met een
knieblessure. Vraagtekens staan
achter het meespelen van René
Trost, die problemen heeft met zijn
rug.

len," zegt trainer Sef Vergoossen
van MW na de midweekse Ajax-
demonstratie van voetbalvernuft
tegen AC Milan. Vergoossen was
één van de ruim vier miljoen Neder-
landers die Ajax op een historische
woensdag ir\ Triest zag schitteren.
Wat hij ervan vond? „Eigenlijk hoef
je hier niets over te zeggen. Het
voetbal sprak voor zich. Ajax be-
reikte een geweldig hoog niveau."
Van Gaal en Vergoossen spreken in
de regel met respect over elkaar. De
trainer van Ajax waardeert de ge-
durfde en aantrekkelijke manier
van voetballen van de Limburgers,
in Maastricht en daarbuiten. Ver-
goossen wiste het imago van een
superdefensief MW uit. Bovendien
greep hij vorig seizoen de kans vaak
naar Ajax te kijken, omdat MW
een week later dan Ajax tegen een
bepaalde opponent voetbalde.
Morgen is stadion De Meer alweer
uitverkocht. MW is toch wel van
plan op te dagen. Vergoossen: „Vier
of vijf jaar geleden verloren we dik
en zei ik na afloop: sorry, we heb-
ben er geen wedstrijd van kunnen
maken. Dat zullen we nu wel pro-
beren. De goede prestatie van Ajax
tegen Milan is daarbij een extra sti-
mulans."

Hockeyteam
verslaat India
j^DNEY - Een vedette is Leo
j^in Gebbink niet in de natio-

,ale hockeyploeg. Gistermiddaggen India, in de tweede wed-
pd van het WK in Sydney,eftde hij een persoonlijk mo-

e_t van giorie Zeven minutena de rust sloeg hij genadeloose- Vanaf de rand van de cirkel
s.ert^ok een 'granaat' van zijn
j'ck: 2-1. Het was de bevrijden-e treffer voor Oranje in de wed-
l
r ,d tegen India. Zijn doelpunt

i a^ht het zelfvertrouwen terug
x de ploeg van coach Oltmans,
jeterstond gas gaf en doorren-.e naar de zwaarbevochten,aar onomstreden 4-2 overwin-iüng.

breukink blijftbij ONCE
J^Drid i Erik Breukink heeft,
ëen een aanzienlijk lager sala-

-3 zijn contract met ONCE met
J1jaar verlengd. Manolo Saiz,

egleider van de Spaanse for-
vnatie, heeft dat in Madrid be-t!stigd. Saiz legde Breukink*cc weken geleden het voorstel
jj de contractverlenging voor.a enige bedenktijd ging de Ne-
jj^landerakkoord. In 1995 treft
i J zijn landgenoot Patrick Jon-
Jr in de gele kleuren van de
|l°eg. ONCE wil volgend jaar de
g°nde van Italië rijden, waarin
/eukink als kopman zal optre-

Lommel ontslaat
Jos Heyligen
ROMMEL - SK Lommei, uitko-Jtend in de hoogste Belgische
°etbalklasse, heeft zijn trainer

kos Heyligen gisteren ontslagen.
6 Limburgse club, met ondereer ex-Roda JC'er Gêne Hans-en in de gelederen, draait dit

JjiEoen erg stroef en bezet na
speeldagen de op twee na

.stste positie op de ranglijst.
le Heyligen gaat opvolgen is

"°- niet duidelijk.

VVV
Naast de langdurig geblesseerde
Gerald Sibon, Marco de Laat en Ivo
Cattenstart heeft trainer Reynierse
er deze week nog twee afmeldingen
bij gekregen. Geert Braem onder-
vond te veel hinder van zijn geope-
reerde knie en valt af. Dogan Cor-
neille liep op de training een
scheurtje in de enkelband op. Rey-
nierse vertrekt al om 13.00 uur van-
af de Koel met zijn ploeg naar
Veendam en zal onderweg tijdens
een lunchpauze de opstelling be-
kend maken.

„Sentimenten spelen bij mij niet
mee," aldus Verbeek resoluut. „Ik
vind het gewoon leuk om tegen De
Graafschap te spelen. Om bij je ou-
de club aan te treden als koploper
geeft toch een apart gevoel." De
club wil de winterstop bereiken als
koploper en zal voor de winst gaan
in Doetinchem. „We willen de stij-
gendelijn doorzetten. Bij winst ver-
stevig je de koppositie en pak je
eigenlijk de periodetitel mee. Dat
we vooral naar de ranglijst kijken,
wil niet zeggen dat we geen perio-
detitelwillen pakken."
Verbeek kan in Doetinchem niet
over de geschorsten Urvin Lee en
Ronald Dassen beschikken. Het
meespelen van Rafael Losada is on-
zeker. De aanvaller kampt met een
rugblessure. Job van Lier, normali-
ter tweede keeper, is opnieuw ge-
blesseerd geraakt. De doelman brak
op de training twee vingers.

Fortuna Sittard kan vanavond op
de Vijverbergin Doetinchem op een
warme ontvangst rekenen. De kop-
loper in de eerste divisie treedt om
19.30 uur aan tegen De Graafschap,
de ploeg van trainer Frans Körver.
Ruim achtduizend toeschouwers
zullen de thuisclub steunen in de
strijd der sentimenten. Want zowel
Pim Verbeek als Frans Körver komt
met zijn team in actie tegen de
ploeg waarbij zij ooit successen
vierden.

Fortuna

PaulMerson
namcocaïne

JENDEN - Paul Merson, aan-
i_ v. r van Arsena^ en Engeland,

het afgelopen jaar verslaafd
seweest aan cocaïne. Dat geeft

26-jarige spits, wiens trans-
baarde ruim tien miljoen gul-
etl bedraagt, toe in een vraag-

|?sPrek met de Daily Mirror.. erson zegt dat hij sinds twee
£.eken weer helemaal 'schoon' is.t'Jll trainer George Graham

hem tot het einde van dezea and de tijd gegeven zijn leven
t(
P orde te brengen en weer in
Conditie te komen.

MVV
Heeft het voor MVV nog wel zin
zich morgen in Amsterdam te mel-
den voor de wedstrijd tegen Ajax?
„Je zou je de vraag bijna gaan stel-

sport in cijfers

sport optv

Zwakkeronde
Vander Velde

vVt>NEY - Golfer Chris van der
,pde heeft het tweede deel van.e Open Australische in Sydneyse* gehaald. De Nederlandse
Peler had een zwakke tweede

d nde. Drie dubbelbogeys wer-
Van der Velde fataal. Hij

fi-digde op een score van 79 sla-
-0

n (7 boven par), waarmee hij
lP een totaal van 152 kwam (8
Q°Ven par). De Australiër Brett

§'e i s na twee ronden leider
et een score van 137 slagen.

15.00-17.00 Dld 3: Sport extra.
17.15-17.30 Dld 3: Sport im Westen.
17.30-18.02 Dld 1: Sportschau.
18.10-18.40RTL 4:Bundesligavoetbal.
18.40-18.48 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL Television: Sport.
19.10-19.50Dld 1: Bundesligavoetbal
22.05-23.25 Dld 2: Das aktuelle Sport-
Studio.
22.16-23.01 Ned 3: Studio sport.
23.00-23.15 BRT 1: Sport op Zaterdag
23.00-00.15 RTL Television: boksen
WK-gevecht Torsten May-Jason Wal-
ler.

VANDAAG
09.58-11.00 Dld 1: wereldbeker ski,
reuzenslalom mannen Sestrière.
12.55-13.45 Dld 1: wereldbeker ski,
reuzenslalom mannen Sestrière.
15.00-16.10 Ned 3: tennis WK dubbel-
spel mannen.

Zeetsen start
lï* Wellington

- De 17-jarige
£ientvolle triathleet Ralph
petsen uit Urmond start mor-
rn in het Nieuwzeelandse Wel-
Y"§ton in het WK voor junioren.
s ?°r de scholier van het Bis-
ih_ppelijk College in Sittard,
(j

e °P voorspraak van het Ne-rlands Olympisch Comité een
fttal weken is vrijgesteld,ordt de wereldtitelstrijd eenn de hoogtepunten van de trip

Q
, ar Oceanië. Hij komt uit op de
j^ipische afstand: 1500 meter*emmen, 40 kilometer wielren-
t, n> en 10 kilometer hardlopen.
2 av.oriet in Wellington is de
j. -jarige Braziliaan Alexander
e *anzan. Ralph Zeetsen mikt open Plaats bij de eerste vijf.

MORGEN
11.30-13.35 Ned 2: TV Sport.
12.30-13.00 BRT 1: Sportmiddag.
15.05-17.00 Dld 1: wereldbeker rode-
len Igls, WK gewichtheffen Istanboel
17.30-18.15 Dld 2: Die Sport-Reporta-
ge-
18.08-18.13 Ned 2: Sportblessures bui-
tenspel: informatie.
18.10-18.40RTL 5: Engels voetbal.
18.10-18.40 Dld 1: Sportschau.
18.35-20.00 Ned 1: Studio Sport.
18.45-19.10RTL Television: Sport.
18.50-19.10 Dld 3: Sport im Westen.
19.50-19.58 Dld 1: Sportschau-Tele-
gramm.
21.55-22.05 Dld 2:Bundesligavoetbal.
22.15-23.04 Ned 2: Studio sport, Itali-
aans en Spaans voetbal.
22.30-23.00 BRT 1: Sportweekend.

HOCKEY

GOLF

TENNIS

Sydney. WK mannen, derde dag Groep
A: Pakistan-Spanje 3-1. Stand na 2wedstrijden: Pakistan 4, Australië 4,'Engeland 3, Spanje 1, Wit-Rusland 0,
Argentinië 0. Groep B: Nederland-India
4-2. Stand: Nederland 4, Duitsland 3,
India 2, Zuid-Afnka 2, Zuid-Korea 1,
België 0.

Björkman-Eltingh/Haarhuis 4-6 6-4
6-2, Casal/Emilio Sanchez-Connell/
Galbraith 3-6 7-6 6-2. Groep B: Wood-
forde/Woodbridge-Black/Stark 6-3 6-4,
Adams/Okhovski^Nijssen/Suk 6-3 7-6.
Halve finales: Woodbridge/Woodforde-
Haarhuis/Eltingh, Adams/Olhovski-
Apell/Björkman.

DAMMEN
Den Haag. Wereldkampioenschap, ze-
ventiende ronde: Baljakin-Burleson
1-1, Valneris-Clerc 1-1, Merins-Wesse-
link 0-2, Milsjin-Schwarzman 1-1,
Gantwarg-Tsjizjov 2-0, Ba-Durdyev
2-0,Alias-Koeperman 0-2, Cissé-Galas-
jov 1-1, N'Diaye-Wiersma 1-1, Aman-
Jansen 1-1. Stand: 1. Valneris 25, 2.
Baljakin 22, 3. Ba, Gantwarg en Wiers-
ma 21, 6. N'Diaye en Schwarzman 20, 8.
Koeperman en Tsjizjov 19, 10. Aman,
Clerc en Wesselink 18, 13. Jansen 17,
14. Merins 15, 15. Cissé en Milsjin 13,
17. Galasjov 12, 18. Durdyev 11, 19.
Burleson 10, 20. Alias 7.

Sydney Open Australische, stand natweede dag: i. o gle 137 slagen, 2. GradyIn' _ arry' Woodland 139, 5. Riley,Allenby 140, 7. o. a. Calcavecchia, Tera-vamen, Baker 141, 102. en uitgescha-keld Van der Velde 152.

Regiostrada
gigantisch
turnfestijn

QELEEN - Ruim duizend
&ymnasten nemen vandaag
vanaf 12.00 uur in sportcen-
trum Glanerbrook te Geleen
deel aan deRegiostrada. Dat iseen creatieve turnshow met
verenigingen uit Zeeland,

en Limburg.
et festijn is op touw gezet

;Joor Jan Bremen, functionarisvan deKoninklijke Nederland-
!® Gymnastiek Bond, in sa-
inwerking met de verenigingurV Maasland Stem en de

projectgroep van de regio Lim-
burg.

De regiostrada is een manifes-
tatie waarbij het accent ligt op
despectaculaire elementen van
het turnen in al zijn facetten.
Zo zal Coriovallum Heerlen
met tweehonderd gymnasten
het thema 'Wereld' uitbeelden.
Marathon Heerlerbaan presen-
teert 'Doortje in het land van
Ozz', een happening met hon-
derdveertig deelnemers.

Verder doen aan de Regiostra-
da mee: SVO Schinnen, TVK
Kerkrade, GTV Maasland
Stem, Limbricht, SV Linne,
SSS Helden, Swentibold Sit-
tard, Prins Hendrik Landgraaf,
Dance Center Maasbracht en
Patrick Echt.

Djakarta. Masters dubbelspel, mannen,
2,2 miljoen gulden. Groep A: Apell/

sport

Banden aangehaald

" Fortuna Sittard en hoofdsponsor Good
Year hebben gisteren hun handtekeningen
gezet onder de contractverlenging van de
sponsorovereenkomst die beide partijen
afgelopen zomer waren overeengekomen.
Het oorspronkelijke contract met een duur
van twee jaar is met nog eens twee jaar
verlengd. Bandengigant Good Year staat
garant voor een bedrag van 220.000 gul-
den per jaar, exclusief premies voor het
behalen van periodetitels, hoge posities

op de ranglijst van de eerste divisie en
uiteraard een eventuele promotie van de
koploper in de eerste divisie.
De banden tussen de geldschieter en Fortu-
na Sittard zijn dus opnieuw aangehaald

■en zijn mede door de goede prestaties van
de club hechter dan ooit. Vandaar op de
voorgrond de blije gezichten van Fortuna-
voorzitter Eric Bouwmeester (rechts) en
Good Year-topman Joe Krimpenfort.

Foto: PETER ROOZEN
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Programma
betaald
voetbal

trainerscarrousel
ROERMOND - Frans Hazen verlaat
na twee jaar de Roermondse derde-
klasser Victoria.

SCHAESBERG - Mick Vliegen heeft
zijn contract bij RKONS verlengd tot
en met het seizoen 95/96. eredivisie

Vandaag 19.30 uur
Dordrecht '90-FC Groningen
GA Eagles-Heerenveen
NAC-NEC
Morgen 14.30 uur
Ajax-MW
RKC-FC Twente
Roda JC-FC Utrecht
Sparta-Willem II
Vitesse-Volendam
PSV-Feyenoord 18.00uur

Roda JC 13 8 5 0 21 27 - 7
Ajax il 9 2 020 34 - 6
FC Twente 12 8 4 0 20 32 -15
Feyenoord 112 7 3 2 17 26 -16
PSV X l 3 7 3 3 17 31 -17
Vitesse 12 4 5 3 13 13 -17
MW 12 5 2 5 12 21 -21
Willem II 12 5 2 5 12 16 -18
Heerenveen 13 5 2 6 12 15 -26
FC Utrecht 12 4 3 5 1116-19
Sparta 13 4 3 6 11 17 -17
NEC 12 4 2 6 10 18 -19
NAC 12 3 4 5 10 18 -21
Volendam 13 2 6 5 10 12 -20
Groningen 13 2 4 7 8 16 -26
GAEagles 13 1 5 7' 7 11 -30
Dordrecht'9o 13 0 6 7 6 7 -25
RKC 11 1 3 7 5 13 -23

eerste divisie
FC Zwolle-TOP Oss 1-1

Fortuna Sittard 13 9 3 12134-11
FC Zwolle 14 6 5 3 17 23 -19 ,
Heracles 13 7 2 4 16 26 -16
Excelsior 13 7 2 4 16 28 -22
Graafschap 13 7 2 416 24-20
TOP 14 6 4 4 16 23 -15
Den Haag 13 7 1 5 15 27 -20
Cambuur 13 5 5 3 15 18 -15
Helmond Sport 13 6 2 5 14 25-29
VW 13 5 3 5 13 27 -23
Veendam 13 5 3 5 13 21 -20
AZ 13 4 5 4 13 17 -16 :
Emmen 13 3 6 4 12 18 -21
RBC 13 5 2 6 12 15 -20'
Telstar 13 4 3 6 11 21 -29-
Haarlem 13 3 3 7 922 -30
Den Bosch 13 1 3 9 5 15 -34
Eindhoven 13 0 2 11 2 6-30

VVV kampioen eerste periode
Vandaag 19.30 uur
Cambuur-Helmond Sport
FC Den Bosch-RBC
Excelsior-Eindhoven ,
Graafschap-Fortuna Sittard
Heracles-Haarlem
Veendam-VVV
Morgen 14.30 uur
FC Den Haag-Emmen
Telstar-AZ

buitenland
DUITSLAND
ViL Bochum-Bayer Uerdingen 2-1
WerderBremen-Schalke '04 2-1
Vandaag 15.30 uur
Dynamo Dresden-Karlsruher SC
Bayern München-Bayer Leverkusen
HamburgerSV-FC Kaiserslautern
Mönchengladbach-Borussia Dortmui: 'SC Freiburg-Vfß Stuttgart
FC Köln-TSV München 1860
Morgen 18.00 uur
MSV Duisburg-Eintracht Frankfurt
BELGIË
Vandaag 20.00 uur
Lommel-Oostende
Lierse-RWDM
Beveren-STVV
Club Luik-Cercle Brugge
Morgen 15.00 uur
Eendracht Aalst-Standard
Seraing-KV Mechelen
Club Brugge-Antwerp
Germinal-AA Gent
Anderlecht-Charleroi 18.00uur

graafschap-fortuna
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Wegereef

Graafschap (opstelling): Van Campen-
Te Braak, Oosterhuis, Hendriks,

Lindenbergh, Van de Brink, Lukassen,
Godee, Victoria, Matthaei, Van Schijn-
del, Das.
Fortuna Sittard (selectie): Van Zwam,
Juffing, Rayer, Ricksen, Boessen, Ver:
goossen, Loontjens. Usta, Van Bommel,
Losada, Van der Zander, Vroomans,
Van der Weert, Hamming, Jacobs, Pfen-
nings.

veendam-vvv
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Bossen

Veendam (opstelling): Ven-nema, Slor,
Ilie, De Roo, Wiersma, Radomski, Wie-
kens, Prinsen, Van der Meulen, Zuur^
man, Oosting.
WV (selectie): Roox, Jacobs, Polmai£Smits, Derix, Teeuwen, Wolter, Dries»*
sen, Verberne, Van der Meer, Spee**
Boer, Jilisen, Van der Zwan, Knippen- ï
berg, Koenen.

ajax-mvv
Morgen 14.30 uur ""Scheidsrechter Van Vliet

Ajax (opstelling): Van der Sar, Reizi-
ger, Blind, Rijkaard, F. de Boer, See-
dorf, Litmanen, Davids, Finidi, R. de
Boer, Van Vossen.
MW (selectie): Van Duijnhoven, Van i
Grinsven, Van Wissen, Straal, Thai,
Benneker, Van As, Lanckohr, Delahaye,
Reijners, Hofman, Scheepers, Roelof-

isser, Sanders, Balarabe.

roda-utrecht
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter Van Dijk

Roda JC (opstelling): Hesp, Senden,
De Koek, Doomernik, Luijpers, Van der
Luer, Van Galen, Trost, Iwan, Graef,Huiberts.
FC Utrecht (selectie): Ponk, Vierklair,Nascimento, Smit, Wijnands, De Jong,

Asmus, Mykland, Hernandez,Hasselbaink, De Kruyff, Hofstede,
Smolarek.

sport kort
" TENNIS - Theo Cloodt is de
nieuwe hoofdtrainer van TVS
Simpelveld. De competitie-
teams worden versterkt met
Björn Beekmans, Torn Rikker.'
en Mare Philippen.

" VECHTSPORT - Het vee
sportgala dat vanavond in de
scholengemeenschap aan
Eenhoornsingel in Maastricht-
plaatsvindt, begint niet
20.00 maar om 19.00 uur.

RKVCL-SVN
topper in

eerste klasse
Van onze correspondent

HENK SPORKEN

HEERLEN - In de hoofdklasse van
het amateurvoetbal is de situatie
voor Venray, EHC/Norad en Roer-
mond penibel. Ze bezetten respec-
tievelijk de twaalfde, dertiende en
veertiende plaats. Van dit trio ont-
vangt Roermond het hooggeplaatste
Baronie, terwijl EHC/Norad in ei-
gen sportpark aantreedt tegen het
eveneens niet goed presterende Til-
burgse Longa.
De strijd tussen RKVCL en SVN is
de absolute topper in de eerste klas-
se. Beide ploegen voeren met 13
punten de ranglijst aan, maar SVN
heeft hiervoor een wedstrijd minder
nodig gehad. De Nieuwenhaagse
leider kan morgen weer compleet
aan de start verschijnen. Uitgaan
van een punt is volgens trainer
Hans Zuidersma uit den boze. „We
gaan voor de winst. Aanvallend zijn
we het sterkst, dus heeft de ploeg
duidelijk de opdracht om in de
voorste linie druk uit te oefenen.
Vergeet niet dat we bij een overwin-
ning stevig op kop komen. Dat wil-
len we absoluut voor de winterstop
Dereiken."
Collega Bert van Marwijk mist Paul
/an de Leeuw (geblesseerd) enRené
__ink (geschorst). Hij verheugt zich
_>p de topper. „Als je de voorspellin-
gen moet geloven, stevent SVN
rechtstreeks af op de titel. Het is
/oor ons dan ook een heerlijke te-
genstander. Na zondag weten we
ürecies waartoe we in staat zijn."
_KONS is de naaste achtervolger
zan het leidende duo. De Schaes-
)ergse formatie ontvangt rode lan-
aarndrager SCG.
Poppers in de lagere klassen zijn:
tVU-Amicitas, Heerlen Sport-FC
loensbroek, Voerendaal-Vaesrade
'n Lemirsia-Keer.

" Armando Willems, Martin Oonk enAnke Keijzers zijn - in deze volgorde -uitgeroepen tot Roermonds beste sport-
mensen van het jaar '94. De coryfeeën
werden tijdens het traditionele gala in de
Oranjerie uitbundig gefêteerd door ArnoldVanderlijde, Hans van Breukelen en Lisan-
ne Lejeune (v.r.n.L). Armando Willems
verwierf de onderscheiding als leider van
de wedstrijdploeg van de Roermondse
Reddingsbrigade die het Nederlands kam-

pioenschap behaalde. Jeugdtennisser Mar-
tin Oonk werd tweede op grond van zijn
nationale en provinciale titels.

Numero drie, Anke Keijzers, blonk uit als
surfster met onder andere twee nationale
titels. Beste sportploeg was de Roermond-
se Reddingsbrigade. Erik Frissen viel een
bijzondere vermelding ten deel als Euro-
pees kampioen zwemmend redden.

Foto: JEROENKUIT
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Beker van Nederland
Zondag 27 november om 18.30 uur
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Peil College
Maastricht Heerlen

BUSINESS SCHOOL
„just better"

een- en tweejarige dagopleidingen
met studietinanciering en OV-kaart

MANAGEMENT
MARKETING

EUROPEAN SECRETARY
studiegids gratis: 043-218095

Open dagen:
28 jan. " 25 mrt. - 29 apr. - 26 mei 1995
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ERVAREN MTS-ER WTB ALS HOOFD PRODUIOIE-UNIT

■ UW TOEKOMSTIGE van materiaal en arbeid en de daarbij behorende
WFRl_ni__f_R/ll__f_ planning. Dagelijks overlegt u met de Verkoop_____■ vw_.ni_umu_.wn-u Binnendienst over de te leveren produkten, die

De automobielindustrie stelt hoge eisen. vervolgensworden geproduceertvolgens de
Aan continuïteit, maar meer nog wellicht aan specificaties van de klant Verder levert u een bij-
kwaliteit Standaardproduktie is uit den boze. drage aan optimalisatie van het produktieproces
Elke afnemer vraagt om een eigen aanpak en en dearbeidsomstandigheden. Belangrijke
benadering, om op maat gesneden oplossingen. taken daarbij zijn hetbeheer van de machines
Dat vraagt veel van deorganisatie en de en de zorg voor orde, netheid en veiligheid,
medewerkers. Een innovatief beleid met een
krachtige Research & Development Een inten-
sieve en optimale kwaliteitscontrole. Een alerte
marktbenadering en nauwe contacten met | |Jyy profielafnemers, nodig om snel in te kunnen spelen op . "
specifieke eisen en wensen. Maar hetvraagt U bent een MTS-er Wtb met leidinggevende
ook om een flexibele structuur metkorte, ervaring in een produktie-omgeving en enige
informele lijnen. En tenslotte, maar niet ten bedrijfseconomische kennis. U bent een echte
minste, om medewerkers die zich thuis voelen 'people-manager': u heeft oog voorwat er leeft .
in een dynamische, high tech omgeving. bij medewerkers en motiveert en stimuleert

hen. Op die manier realiseert u een optimaal
pl Automotive ontwikkelt en produceert De afdeling Produktie omvat een voorfabriek en gebruik van de produktiefactor arbeid. Boven-
hydrodynamische dichtingen. Ruim 98% vier produktie-units. Binnen een van deze units dien voelt u zichthuis in een organisatie waar
van de produktie is bestemd voor de inter- worden specialties geproduceerd: niet serie- verantwoordelijkhedennaar een laag niveau in
nationale markt, voornamelijk de auto- matige rubberprodukten. Produktie vindt plaats de organisatie zijn gelegd. Uw leeftijd ligt tussen
mobielindustrie. Zon 35 miljoen dichtingen in een volledig afgerond fabricageproces, van de 30 en 35 jaar.
in meer dan 150 varianten vinden jaarlijks grondstof toteindprodukt Voor de verwerking
hun weg naar de gerenommeerde auto- van rubber wordentechnieken als Compression
fabrikanten in Europa, pl Automotive is Moulding en Injection Moulding gebruikt.
gevestigd in Kerkrade en telt circa 200 Voor deze unit zoeken wij een Hoofd Produktie. [ UW REACTIE
rrjedewerkers.

De heer H. van derWoey, Produktie Manager,

M geeft u graag meer informatie. Zijn telefoon-
UWfunctie nummer is 045-469239.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
U geeft leiding aan circa 20 medewerkers, de heerR. van Westering, Hoofd Personeels-
waarvan de helft in 3-ploegendienst werkt, zaken, PL Automotive b.v., Postbus 649,
volgens het'autonome-groepen concept' en 6460 AP Kerkrade.
bent verantwoordelijk voor een optimale inzet Wij hanteren de NVP-sollicitatiecode.

PL AUTOMOTIVE H
_, : .

——————^—_——^—_——_—_^——^—^^^-^—

(Aankomend) assurantie-adviseurs
voor nieuwe, dynamische organisatie

Onze opdrachtgever is een zeer grote internationale. Ook de administratieve ondersteuning zal efficiënt en modern zijn,
financiële organisatie. Het bedrijf heeft wereldwijd aanzienlijke zodat de adviseur zich bezig kan houden met zijn commerciële
belangen en een uitstekende reputatie. De Nederlandse taken, zowel overdag als ook in de avonduren. Hijkrijgt een
vestiging opereert voornamelijk nationaal. In Nederland wordt grote mate van zelfstandigheid en wordt geacht die op verant-
ook de particuliere markt bewerkt. Momenteel wordt een geheel woorde wijze te gebruiken. De organisatie vraagtom initiatieven
nieuwe operatie op deze markt gestart. De activiteiten behelzen en ideeën, en verwacht grote inzet en enthousiasme om commer-
o.a. het via een uniek concept introduceren van complete ciële mogelijkheden te benutten:
assurantie-adviezen, met behulp van een uitgekiend produkten-
pakket. Gezocht worden kandidaten m/v tussen 24 en 35 jaar

met een afgeronde opleiding VWO, MEAO dan wel HEAO.
De nieuwe onderneming kenmerkt zich door een directe, open Rijbewijs noodzakelijk. Vereist is een aantoonbare, succesvolle
communicatie, grote mate van betrokkenheid, nieuwe initiatieven ervaring in de actieve verkoop. Ervaring in de financiële dienst-
en creativiteit. Kwaliteit in dienstverleningaan cliënten staat verlening is een pré. U heeft een goed cijfermatig inzichten drukt
voorop; dat betekent ook kwaliteit in commerciële en administra- zich op heldere, duidelijke en correcte wijze uit, zowel in
tieve ondersteuning. Omdat het hier een startende onderneming woord als geschrift. U heeft plezier in hef op commerciële wijze
betreft, vinden pioniers en ondernemers wat ze zoeken: ruimte omgaan met mensen,
voor goede, zinvolle inbreng en ideeën. In het businessplan is
een groei gecalculeerd om tot een organisatie van meer dan 150 Geboden wordt een zeer zelfstandige functie in een jonge
werknemers tekomen. Kortom, een toekomst met perspectiefvoor moderne organisatie. De adviseurs worden door middel van een
de ondernemende man of vrouw. grondigeopleiding en training voorbereid op huntaak.

Men biedt een prima salaris met een modern, adequaat pakket
De Assurantie-adviseur wordt verantwoordelijk voor de secundairearbeidsvoorwaarden. Bovendien worden successen

opbouw en het beheer van een vaste klantenkring. Daartoe beloond middels een provisieregeling. De startendeen sterk
bezoekt hij door de organisatie geselecteerde adressen en ver- groeiende organisatie biedt uiteraard doorgroeimogelijkheden
koopt op basis van adviesverkoop. Hij analyseert de risico's, voor succesvolle mensen,
creëert passende adviezen en sluit mét commercieel resultaat
contracten af. Hij zorgt voor een langdurigerelatie metzijn Geïnteresseerden wordt verzocht hun CV. te richten aan
klanten, waarbij service geboden wordt en toekomstige zakelijke de heer K. Leunis, Alpha Search, Commercieel en Algemeen
mogelijkheden worden benut. Vanuit de binnendienst zal hij een Management 8.V., Postbus 96, 3980 CB Bunnik. Telefoon
krachtige service-ondersteuning voor zijn cliënten krijgen. . (03405) 7 00 96.

/\ Alpha Search
<Q£>N^e^V^ Commercieel en Algemeen Management BV.

Alpha Search is lid van de OAWS. Vergunning CBA/A 94.0029.
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Genera/Binding Corporation's
headquarters locatedinNorthbrooK

f ' lllinoisUSA is an international
I } -— - - ■-,

, manufacturerandmarketerof
__________■__________». ______ ' . niDAocjin nul 'm businessmachines andre/ated.

AM^mm^mmm^mi J tUKUr'tAN HLM jf supplies. The companiesbinding,
■_V#__KB * ’ PRODUCTS DMSION È laminatingand'papershredding
mmmmWÊ^^M^MM J^ .Jaf systems are used'worla'w/de in the

*MW _2_-____^__________^-_______l_i__-ï_w business, commercial, educations
andgovernmentmarkets.

In June 1994 GBC European Film Products opened its brand new state of the art facility in
Kerkrade and is now looking to recruit two more people to joinour customer focused team. As
this is a rapidly expanding business and demands are high, only persons that will be committed
to the company and their own success should apply.

Secretary/Personnel Administration
This person will be secretary tothe director and general manager and also handlethe
personnel administration andtherefore should have had several years experience at a senior
level. /
The person recruited for this function will be flexible in approach, have excellent organisational
and secretarial skills and have had extensive PC and word processing experience.
The company employ approx 45 people at this time and as the personnel administration will
be incorporated within this function, experience in employment contracts, sickness and
vacation reporting and general employment law is required, with use being made of an
outside professional service for more detailed requirements.

This is a demanding role with a heavy work load and therefore speed and accuracy is a
pre requisit the ability to communicate at all levels with our varied customer base, internally
with our company/corporation is essential.

Assistant Controller/Chief Bookkeeper
This employee takes charge of the monthly and annualclosing of the books and internal
reporting.
Responsibilities include posting andreviewing the daily transaction process on Pantheon
AS4OO Software

- preparing daily and monthly management reports
- preparing and submitting required VAT and CBS reporting- assistance in preparing budgets andforecasts and providing timely and accurate analysis
of actual compared to budget or forecasts- preparing monthly accruals and assets specifications.

He or she should have knowledge of payroll administration and be aware of social and payroll
tax related laws.Knowledge of production administrationwill be a great advantage.

Candidate should have a minimum of 2-4 years experience and a HEAO or SPD level diploma
in accounting or business administration.

He or she will support the finance-payroll-cost accounting and sales departments, total
employees six.

Initiativeand reliability are required.

Fluency in English both written and spoken is essential, together with either German, Italian,
French being desirable for both positions.

If you feel that you would like to be part of a successful team please send for both of these
positions your detailedcurriculum vitae in English marked private and confidential to:

GBC European Film Products Division
Att. Mr. J. Turner
Mercuriusstraat 9
6468 ES Kerkrade

_______ OPLEIDINGSINSTITUUT
„DE THERMEN"
Raadhuisplein 15-16, 6411 HK Heerlen

-^^- Telefoon 045-713717 |
Erkend door de minister van Onderwijs en Weten-
schappen op grond van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen.

In januari starten de volgende cursussen:

* Machineschrijven

* Tekstverwerking Word Perfect

* Stenografie

* Notuleren

Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15-16, 6411 HK Heerlen,
tel. 045-713717

Op zoek naar een
extra zakcentje?

Voor een groothandel zijn wij op zoek naar
orderverzamelaars. Wij zoeken scholieren of studenten die na
schooltijd een paar uur willen werken. Je werkt op
vrijdagmiddag van 14.00-18.00 uur. Uitbreiding naar andere
middagen of vakanties is mogelijk. Dus: heb jij
HAVO/VWO-niveau, ben je niet ouder dan 20 jaar en woon je
in Heerlen of Hoensbroek, kom dan bij ons langs.

Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

"ir randstad uitzendbureau

Für unseren neu zu öffnen Buro in Frechen
suchen wir:

M/W AB 25 J.
* Leute mit Herz und Humor, die ober auch sehr seriös sel"

können und zusammen mit unserem Team der
Kundenberatung gutes Geld verdienen wollen. ■ A \

* Gepflegtes Aussehen und eine seht positive Einstellung sl°
Vorrausselzung.

* Auch für unsere Administration und Telemarketing suchen
wir noch einige nette Leute!

* Sind Sic die Person, die wir suchen?
Dannrufen Sic unj bitte sofort an, zwischen 1 2.00 und
18.00 Uhr - unter folgender Telefonnummer 045-226035^),

Achtung - Vertriebsprofis - Direktverljautef
(und solche, die es werden wollen)

Speziell für die Niederlande und Belgien suchen wir fur Neut1
tenprodukte zukunftsorientierte

AuGendienstmitarbeiter
Wir bieten Superprodukte, leistungsgerechte Provision, °Plir^|S
Ie Ausbildung, überdurchschnittlich gute Aufstiegschancen
zum Gebietsdirektor. gr.
Wir erwarten: 100%igen Einsatz, Aufgeschlossenheit und
folgswille.
IVV Investitions-, Verwaltungs- und Vertriebsgesellsch^'
Jülicherstr. 318-320, 52070 Aachen, tel. 0041-241-9684pJ£J

HELAAS, UW DRUKKER LEVERT
VANDAAG PAS. MAAR MORGEN
MOET DIE REKLAMEKRANT WEL

VERSPREID WORDEN...
Bel Spiral als 't supersnel verspreid moet

worden!
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MAASTRICHT - Zelfs toen Frank Kemperman bij MW de
functie bekleedde van commercieel manager, bleef zijn in-
teresse voor de paardesport onveranderd groot. Kon het
anders? De huidige coördinator van Jumping Indoor Maas-
tricht ('ik ben er vanaf het begin bij betrokken geweest')
had zó'n nauwe banden met de hippische wereld, dat hij ze
onmogelijk kon verbreken. Zijn periode in het betaald
voetbal was trouwens van korte duur. Hooguit twee sei-
zoenen. „In het begin van de jaren tachtig. Als ik mij niet
vergis ben ik sedertdien welgeteld nog één keer in de
Geusselt geweest, bij een wedstrijd tussen MW en PSV."

door
WIEL

loosover de hindernissenkomen,
de voetballers die geen goede
pass in de benen hebben of de
renners voor wie het tempo te
hoog wordt als de finale nog
moet beginnen, kunnen zich niet
verschuilen achter karrevrach-
ten vol excuses en metershoge
plannen.jkt wil allerminst zeggen, dat

. de club uit het oog heeft ver-een. Het eerste wat hij doet als
e ploeg gespeeld heeft is infor-meren naar de uitslag.

fljn betrokkenheid bij alles wat
J^t paarden en de organisatiean wedstrijden te maken heeft,
*jndt zijn oorsprong in lang ver-
V1°gen decennia.
"Als kind kwam ik op een be-
jjalde dag in mijn geboorte-
Waats Berg en Dal terecht in eenanege. Ik was meteen helemaal
*eg van alles wat ik daar zag,"
*gt de 39-jarige Frank Kemper-an. „Binnen de kortste keren

sta^ & ponyruiter. Ik maakte de
.allen schoon om mijn rijles te*ünnen betalen."

geen werkzaamheden meer zou
verrichten. Jumping Indoor
Maastricht is daarvan het be-
wijs.

trok hij vanuit de Nij-
contreien naar Zuidwol-■e> Waar hij ook alweer met

parden te maken kreeg. Hij
.?erde Harry Wouters van den, u-deweyer kennen, destijds eene«end ruiter. „Van hem heb ik
Veel geleerd."

Niveau
et lag beslist niet aan zijn grote

dat Frank Kemper-
,an in de springsport op een
Scheiden niveau hangen bleef.

ie_6n ProDleem> vond hij. Niet
dereen kan een hoofdrol ver-gtten.

,°Vendien, nergens beter dan inre sportwereld wordt dienaan-
gaande snel onderscheid ge-
bakt. De ruiters die niet fout-

wij heel attent op een mogelijke
actie uit de wereld van de die-
renbescherming. Tijdens Jum-
ping Amsterdam waren demon-
stranten met spandoeken opge-
doken. Zoiets wilden wij in het
MECC voorkomen. Komt er op
de tweede wedstrijddag opeens
vanuit de hal een telefoontje, dat
enkele toeschouwers met span-
doeken gesignaleerd waren. Wat
blijkt? Niets wat ook maar te
maken zou hebben met een pro-
testactie. Het waren jeugdige
fans van Jeannette Haazen, de
dressuuramazone. 'Hup Jeannet-
te' hadden zij op de doeken ge-
kalkt."

„Als verzorger van de Neder-
landse equipe mocht ik wél mee
naar de Olympische Spelen van
1976 in Montreal. Jo Rutten, de
Limburgse dressuurruiter, be-
hoorde tot de ploeg. Een andere
Limburger, Rob Ehrens, volgens
mij óók. Vrij snel na Montreal
kwam ik in contact met Leon
Melchior. Met ingang van 1 ja-
nuari 1978 kreeg ik het manage-
ment in handen van zijn stoeterij
in Lanaken."
Die job bekleedde Frank Kem-
perman weliswaar geen jaren,
maar het werk was toch een flin-
ke stap naar weer een ander kar-
wei. Weer in de paardesport.
Hij werd manager van de draf-
en renbaan in Schaesberg. Zijn
organisatorische kwaliteiten
hadden toen al een meer dan re-
gionale bekendheid. Dat hij ver-
volgens terechtkwam bij BCM,
het bureau uit Best dat een grote
vinger in de pap heeft als het op
organiseren van hippische tope-
venementen aan komt, was dan
ook niet verwonderlijk.
„Ik leidde enigetijd deBelgische
tak van het bedrijf, maar voor
BCM ben ik vrijwel ook wereld-
wijd in de weer geweest. Een
coördinerende functie bij CHIO
Aken was van dat werk slechts
een facet." :
Aken zou zelfs veel meer beteke-'
nis voor hem krijgen. Op een
bepaalde dag kwam een tele-
foontje of hij wilde komen pra-
ten. „Ze zochten een Geschafts-
führer, een bedrijfsleider."

Wanneer zó'n toonaangevende
onderneming je vraagt of je deleiding op je wilt nemen hoef je
niet te twijfelen aan erkenning.
Frank Kemperman twijfelde
evenmin over het aanvaarden
van de functie. „Ik zal het eerste
telefoontje, dat ik kreeg van pro-
fessor Gego niet vergeten," zegt
hij. „Gego kende ik als parcours-
bouwer. Ook had ik al met hem
samengewerkt op het concours
hippique van Pavarotti. Kortom,
ik trad in volledige dienst bij
CHIO Aken."

„Een paar jaar geleden waren

vorig jaar meemaakte - plotse-
ling een volkomen onbekende
ruiter uit een ver Aziatisch land
voor jeneus hebt staan. Wanneer
die man dan ook nog eist, dathij
toegelaten wordt tot het hoofd-
programma ('hij had een fax ge-
stuurd, zei hij') moet je hem
vriendelijk, maar wel dringend
verzoeken om op de tribune
plaats te nemen. Deelnemen aan
de springrubrieken is alleen mo-
gelijk wanneer je uitgenodigd
wordt. Prestatie, niet waar.

Spandoeken

In de dagen voorafgaande aan
het gebeuren, dat gisteren van
start ging, is hij nauwelijks bui-
ten de muren van het Maas-
trichts Expositie- en Congres
Centrum geweest. Wat er alle-'
maal geregeld moet worden
voordat de eerste ruiter een
sprong maakt is te veel om op te
noemen.
Routine is in dit soort zaken van
enorm gewicht. Kalmte idem di-
to, zeker wanneer je - zoals hij

Dat laatste hield overigens niet
in, dat Frank Kemperman elders

'Roda is tenminste een ploeg die kost wat kost wil winnen'

Jan Wouters: 'PSV ligt jaren achter
Jan Wouters was ooit één van de meest controversiële
aankopen van Johan Cruijff. Ook Marco van Basten be-
greep de transfer niet. Wouters, dat was het Jerommeke
van FC Utrecht, een jongenmet messen in de kousen en
zaagsel in de schoenen. Marco zei er ook iets van, iets
denigrerends. Wouters besloot daarop te reageren. Hij
gaf Van Basten op de eerste de beste training bij Ajax
Meteen eenrotschop. Bij nader inzien vond Van Basten
die Wouters toen toch wel een nuttige voetballer.
Vanaf dat moment speelde de man met de hoepelbenen
een imposante loopbaan bij elkaar. Hij werd een be-
langrijk international en in Oranje was Wouters goed
beschouwd zelfs jaren de spelverdeler. Beter bekend
werd hij echter als de balafpakker en regelaar op het
middenveld, naar hem werd uiteindelijk zelfs een type
speler genoemd: het type-Wouters.
Dit seizoen komt zijn huidige club, PSV, een stuk of vijf
types-Wouters te kort. Alsmede Wouters zelf, want die

geblesseerd. Hij heeft daarom even alle tijd voor een
goed gesprek over de types in hetvoetbal en de tramerij,
over PSV, over Advocaat en over de tegenstander van
morgen: Feyenoord.

De Wereldruiterspelen, enkele
maanden geleden in Den Haag,
heeft Frank Kemperman (uiter-
aard) ook van nabij meege-
maakt. Prettige herinneringen
daaraan bewaart hij allerminst.
„Vind je het gek? Het werd een
lijk wat er in die sector verkeerd
ging. Persoonlijk hoefde ik mij
geen verwijt te maken. Ik had
een taak in het sporttechnische
deel van het evenement. En op
sportief gebied was Den Haag
een geweldigebelevenis, laat dat
ook nog eens gezegd worden."

Bladzijde
Zoals velen uit paardesportland
liever niet herinnerd willen wor-
den aan het echec in het Zuider-
park, zou ook Frank Kemper-
man graag de zwarte bladzijde
uit 's lands hippische geschiede-
nis voorgoed willen omslaan.
Maar hij beseft, zeker uit hoofde
van zijn functie, dat hij er nog
regelmatig mee geconfronteerd
Het evenement zou na de Olynv
pische Spelen van 1928 in Am-
sterdam de grootste sportge-
beurtenis op Nederlands grond-
gebied zijn, was vooraf in alle
toonaarden gemeld. Het resul-
taat was precies het tegenover-
gestelde. Kemperman: „Een te-
kort van zeven miljoen gulden
kun je niet onder de noemer
leedvermaak wegmoffelen. Hoe
dan ook, ik heb met gemengde
gevoelens afscheid genomen van
de Wereldruiterspelen."
Het is een schrale troost als je
weet, dat men in Stockholm een
paar jaar eerder de boeken sloot
met een verlies van tien miljoen
gulden.

„Misschien," aldus Kemperman,
„moeten de Wereldruiterspelen
op de helling. Over twee jaar is
Dublin aan de beurt. Kijken hoe
het daar afloopt. Ik heb begre-
pen, dat de staat aldaar garant
staat voor het financiële deel.
Zoiets scheelt uiteraard een slok
op de borrel, maar voor het ima-
go van de paardesport is het toch
van belang om er op alle gebied
goed uit te springen."

Hij zegt het niet met zoveel
woorden, maar zoals iedereen
die met sponsoring en dat soort
zaken te maken heeft, weet hij
hoe zwaar een echec kan door-
wegen. Zelfs wanneer je er part
noch deel aan hebt.
„JIM zal echter de uitstraling
behouden, die het evenement
vanaf de eerste editie heeft. Het
is een fantastische gebeurtenis.
Kwestie van een uitstekende sa-
menwerking in het organiserend
geheel. Kwestie ook van het ni-
veau, dat wij de mensen bieden.
Over het voortbestaan hoeft geen
mens te twijfelen."

Hij pareert de suggestie datPSV
niet het straatschoffies-voetbal
van FC Utrecht uit zijn tijd moet
imiteren. Hij wordt ineens fel.
„Die agressiviteit moet er sowie-
so komen. Als eerste. Bij balver-
lies en balbezit. Dat we bij FC .Utrecht zo agressief waren, is 'overdreven. Wij konden goed I
voetballen als het moest. Maar !
de nadruk werd in die tijd op de ;
agressiviteit gelegd, op het 'werkvoetbal. Net als bij Feye-
noord nu. Maar ik zou Blinker, ',
Taument, Larsson, Trustfull
geen werkvoetballerswillen noe-
man. Scholten kan vreselijk goed
voetballen. Heus. Ik vind Feye-
noord een heel goed elftal."

Toelichting
Gedreven raakt Wouters als hij ,
het begrip agressiviteit van een
toelichting voorziet. Dat gebeurt
na de opmerking dat er onder
Aad de Mos wel degelijkkeihard
is gewerkt bij PSV. „Er is een
verschil tussen hard werken en
agressief zijn om te winnen. Je j
kunt tien keer op en neer gaan
en in de diepte sprinten, maar
agressiviteit is de wil om elk
duel te winnen. Ik heb het over
het echte agressieve, het verbete-
ne. Die beleving heb ik nog niet |
meegemaakt bij PSV. Het kwaad ;
worden als je op de training een
partijtje verliest, omdat je dan '.
met een klote-gevoel in dekleed-
kamer zit. Dat heb ik bij Ajax en
Bayern München meegemaakt, i
Dat heb ik bij FC Utrecht heel j
extreem meegemaakt. En dat
mis ik een beetje bij PSV. Of nee:
dat mis ik heel erg bij PSV."

Hij komt zelf met een voorbeeld.
„Neem Roda JC, daar zie je het 'wel. Het slaat wel eens uit, maar
dat is mezelf ook weleens over-
komen. Maar bij Roda JC zie je idat ze koste wat het kost willen
winnen. leder naar eigen vermo-
gen. En dat heeft PSV toch ook
ooit gehad, in '88. Koeman, Niel- !
sen, Gerets, Lerby, Heintze ook, ;
naar zijn eigen vermogen."

Bij PSV ziet hij op Björn van der
Doelen na ('die wil ook winnen')
vooral braveriken rondlopen.
Geen jongen als Edgar Davids. j
„Dat is nou wat ik bedoel. Je ziet i
aan dat koppie al dat-ie wil win- !
nen. Davids is het ideale voor-
beeld. Die zie je trekken, vast-
houden. Want hij wil voorbij. Of
hij wil debal. Je ziet het aan zijn
gezicht, die beleving. Bij het
missen van een kans, bij het be- '■nutten van een kans. Daar j
straalt het van af. En hoe je het
wendt of keert: dat is er bij PSV
niet."

Herkenbaar

DOOR HENRI VAN DER STEEN
opgevoed en vind het leuk om
erin bezig te blijven. En ik denk
wel dat ik een goede trainer
word. Ik heb zo veel trainers
meegemaakt dat ik dacht: dat
doe ik beter."

EINDHOVEN - Eigenlijk is hij
verkeerd begrepen. Jan

Wouters kon en kan dus veel be-
*er voetballen dan de meestenaenken. Jan Wouters is daarbij
j^nheel ander èn veel intelligen-
£r mens dan de meesten weten,

is Wouters allesbehalve de
Schaver en slijper die hij op het
veld is. JP J

" Jan Wouters (midden),
hier tijdens de wedstrijd
tegen Noorwegen vorig jaar,
kan terugzien op een impo-
sante loopbaan. Foto: ANP

De achterstand op Ajax is letter-
lijk en figuurlijk groot. „Maar
ook Feyenoord ligt jarenvoor op
ons. Ajax en Feyenoord hebben
iets herkenbaars. PSV niet. Het
laatste herkenbare PSV dateert
van '88: Nielsen-Koeman in het
centrum, het overnemen van
Lerby, proberen Koeman vrij te
spelen, 4-4-2. Van Feyenoord en
Ajax weet je hoe ze spelen. Bij
Ajax heeft Van Gaal het nu uit-
gebouwd, maar onder Cruijff en
Beenhakker speelde Ajax het-
zelfde. Van Gaal heeft wel per-
soonlijke accenten gezet."

ballen naar de sterke punten. In
het eerste half jaarbij hem heb-
ben we de mooiste wedstrijden
gespeeld. Uitslagen van 7-4, 6-1,
5-2, 6-4. Ik denk dat Hughes een
topcub had aangekund. Michels
heb ik alleen bij het Nederlands
elftal meegemaakt, waar hij
meer coach was dan trainer. En
Advocaat natuurlijk."

werkt? Dat is niet aan de orde
lijkt me. Hij heeft op topniveau
gewerkt, daar gaat het om. Ik zie
het probleem niet. En dat hij een
behoudend coach wordt ge-
noemd ook niet. Een deel van de
discussies die ik en anderen met
hem bij het Nederlands elftal
hebben gehad, ging er juist om
dat wij wat behoudender wilden
voetballendan hij."

weleens lopen. Maar die jongen
moet een geweldig gebrek aan
waardering hebben gevoeld in
Eindhoven. En als je dat soort
voetballers niet de waardering
geeft, moet het de verkeerde
kant op gaan. Ineens is-ie dan
weg, één van je belangrijkste
pionnen. Ik denk dat PSV hem
vanaf het begin verkeerd heeft
beoordeeld. Stan Valckx met Gi-
ca zou nu een ideale combinatie
geweest zijn. Ik heb zijn vertrek
als een vreselijke aderlating er-
varen."

Wouters is particulier zelfs de
van de prof Wouters:

stig, zelfs bedeesd. Zwijgzaam.
»an huis uit een moederskindje
at als dienstplichtig militair

werd overgeplaatst, omdat hij
.Jüet kon aarcien: heimwee. En
* _n stilste wens voor later: ietsoen in de opvang van zwerf-hondjes.

Hij heeft 'een goed gevoel' als hij
denkt aan Advocaat als nieuwe
coach van PSV. Lacht betrapt
als hij Advocaat ineens Dickie
noemt. „Hij gaat uit van een her-
kenbaar systeem, hij heeft goede
ideeën over de organisatie in een
elftal en ik vind dat hij kwesties
als met Gullit goed heeft opge-
lost. Nooit bij een topclub ge-

Pat zal in de praktijk hooguitets worden als hobby, want de
*°ekomst van Jan Wouters staat
ast: hij wordt trainer. „Dat wil

K graag. Ik ben in deze wereld

Een enkele keer praat hij zelfs al
in de tegenwoordige tijd als het
onderwerp ter sprake komt. „Ik
ben niet zo taktisch, ik laat mijn
elftallen altijd van de eigen
kracht uitgaan. Niet dus: als zij
zus spelen, spelen wij zo. Ik weet
het, alle trainers zeggen dat,
maar ik heb het idee dat ik het
dan ook gewoon doe. Oud-voet-
ballers als Cruijff, Van Hane-
gem, Spelbos doen dat ook."
De derde pushte hij bij PSV als
kandidaatopvolger van De Mos,
de eerste noemt hij meteen als
hem naar goede trainers wordt
gevraagd. „Als ik oordeel over
mensen met wie ik gewerkt heb,
kom ik bij Cruijff, Van Gaal
uiteraard, Beenhakker. En Barry
Hughes vond ik ook een hele
goede. Had een eigen visie, was
consequent, liet het elftal voet-

Het probleem is natuurlijk niet
Advocaat, maar PSV. Ook Jan
Wouters is teleurgesteld in de
Eindhovense ontwikkelingen tot
nu toe. „Er zijn goede argumen-
ten zoals blessures, maar bepaal-
de dingenbegrijp ik niet. Popes-
cu weg. Ik heb dat nooit begre-
pen. Een van de beste stoppers
die ik ken. Ook te gebruiken als
middenvelder, altijd gevaarlijk
voor de goal. Ja, hij liet zn man

Achtertand
De wissel De Mos-Rijvers heeft
wel iets maar niet veel veran-
derd, vindt hij. „We spelen de
laatste weken met een duidelijke
organisatie. Maar het voetballen
is nog niet veel verbeterd."

Een leven tussen de paarden
Frank Kemperman: 'Vanafbegin bij JIMbetrokken

" Nog voordat Jumping Indoor Maastricht gisteren van start ging was allesregelaar Frank Kemperman van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat terplekke. Rechts wereldkampioene dressuur Anky van Grunsven. Foto: frits widdershoven
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Laatst was Rik Smits even terug in Eindhoven, zijn
geboorteplaats. Een argeloze voorbijgangerkeek

hem aan, schatte zijn gestalte en kwam vervolgens
met het advies. „Met jouwlengte zou ik gaan

basketballen." Smits kon erom lachen, gaf de man
een hand en zei dat hij de tip ter harte zou nemen.
Sik Smits, van 23 augustus 1966, is 2,24 meter hoog
en 120 kg zwaar. De vriendelijke reus basketbalt

sinds 1988 voorlndiana Pacers.
Via het Eindhovense Almonte en het Maristcollege

belandde hij in de Amerikaanse profcompetitie.
Smits is Nederlands best betaalde sporter. Tot 1998
kan hij een bedrag van 31.9 miljoen dollartegemoet
zien, exclusief reclame- en sponsoractiviteiten. Zijn
bankrekening zal echter nauwelijks door dergelijke
schnabbels worden gespekt, want Smits heeft er een

bloedhekel aan om zijn naam aan sportdranken,
babyluiers of andersoortige artikelen te verbinden.

Eénkeer liet hij zich verleiden tothet aanprijzen van
een verfsoort. Het was zijn eerste en laatste tv-spot.

De 'DunkingDutchman' wil basketballen en verder
metrust worden gelaten. Zeker dit seizoen, waarin

hij nóg nadrukkelijk van zich wil laten horen dan in
de voorbije competitie. Het goede spel van Smits
leidde tot interesse van de Boston Celtics, de LA

Clippers en Golden State Warriors. Hij flirtte zelfs
nadrukkelijk met drievoudigkampioen Chicago

Bulls, maar bleef toch in Indiana: Daar heeft hij zo
langzamerhand de status van vedette opgebouwd. Al

is het wat Smits betreft tegen wil en dank.

DOOR RUUD RAMLER Smits zegt dat hij probeert zich
op dat punt te veranderen. „Ik
moet meer over mezelf praten.
Een kwestie van zelfvertrouwen.
Het schijnt erbij te horen als je
beter gaat spelen. Maar dat de
club me naar een mediacursus
zou hebben gestuurd, is echt on-
zin."

Coach
Het bevalt Rik Smits uitstekend
in Indiana. Niet in de laatste
plaats dankzij coach Larry
Brown, die hem het vertrouwen
gaf dat hij zo broodnodig had.
De Nederlander voelde zich niet
langer een vreemdeling bij de
Pacers. „Hij is een coach die dui-
delijk laat blijken achter je te
staan. Hij heeft van de Pacers
een ploeg gemaakt, hij heeft
Reggie Miller geleerd te spelen in
dienst van het team. Ik heb nog
nooit zo veel plezier in het bas-
ketballen gehad."

INDIANAPOLIS - Rik Smits is altijd bescheiden ge-
bleven. Hij vindt het nog steeds leuk als er Hollands
bezoek komt in Indiana. Maar je ziet hem denken:
'Waar heb ik het allemaal aan verdiend?' Hij mag dan
inmiddels tot de toonaangevende reuzen van de NBA
behoren en zich moeiteloos kunnen meten met de bes-
te centers, je zult het hem zelf nooit horen zeggen.

Dat doen ze bij de Pacers wel.
Nu de spelverdelerspositie sinds
de komst van Mark Johnson niet
langer de achilleshiel is van het
team, zijn de kampioensaspira-
ties groter dan ooit. Zelfs bij
Smits: „Ik denk dat we dit sei-
zoen voor de titel kunnen gaan.
Johnson is een echte teamspeler,
hij heeft oog voor andere jon-
gens. Ik ga er vanuit dat ik de
bal vaker aangespeeld zal krij-
gen dan in het verleden."

Zenuwslopend
De Pacers struikelde het afgelo-
pen seizoen, na een opvallend
sterke competitie, pas in het
zicht van de finale. De ervaring
van de New Vork Knicks, waar
de machtige Patrick Ewing vaak
genoeg naar adem hapte in de
confrontaties met Smits, gaf uit-
eindelijk de doorslag in zeven
zenuwslopende slijtageslagen.

Die morele opkikker smaakte
naar meer in Indiana. Wat zijn
teamgenoten betreft zal er veel
van Smits afhangen. Zij gaan
zelfs zover door te stellen dat de
Pacers alleen goed spelen als
hun Nederlandse blikvanger in
vorm is. „Onzin," sputtert Smits
tegen. „Het gaat om de team-
prestatie, niet om eenlingen. Na-
tuurlijk is het leuk om te horen,
al zet het je onbewust wel onder
druk. Maar daar heb ik hier in al

die jaren wel mee leren om-
gaan."
Zijn naamkomt steeds dichter in
de buurt van het rijtje met de,
zowel letterlijk als figuurlijk,
grootsten van de NBA. Hakeem
Olajuwon, David Robinson, Sha-
quille O'Neal en Patrick Ewing
staat nog steeds in hoger inzien
dan Smits. Maar hoe lang nog?

Grens
Dat zal nog wel even duren,
meent de Brabander, die vindt
dat hij zich nog verder moet ont-
wikkelen. Bovendien moet hij
vaker meer speelminuten af-
dwingen om de magische grens
van 40 punten te doorbreken.
Dat lukte hem vorig seizoen al-
leen tegen Philadelphia. Nog te
vaak zat Smits op de bank als de
duels hun climax bereikten. Het
directe gevolg van een fouten-
last, die hem steedsparten speel-
de. „Daar moet ik inderdaad aan
werken. Al geloof ik wel dat de
pieken en dalen minder zijn dan
in andere jaren. Ik ben constan-
ter geworden."

Smits is nooit een makkelijke
prater geweest. Volzinnen zijn
hem vreemd, net als grootspraak
trouwens. De clubleiding zou dat
graag anders zien. Vedettes ho-
ren nu eenmaal, ook na afloop
tegen nieuwsgierige journalis-
ten, het voortouw te nemen.

supporters, én een gewild objeo'
voor de reclamebureaus. Ma^hij houdt de boot angstvallig a.
„Ik moet er niet aan denken da'
het zon gekkenhuis zou worde'
als bijvoorbeeld rond Midia^
Jordan. Dat je niet meer zonde*
bodyguards over straat kunt °'niet eens rustig kunt gaan etc'
in een restaurant. Er is meer da'
basketbal. Ik hecht veel waard'
aan een privéleven met mij'
vriendin en dochtertje. Herkend
worden op straat is leuk, hier e'
daar een handtekening zette'
vind ik geen probleem. Ma^
verder moet het niet gaan."

Dus blijft hij resoluut 'nee' zeg'
gen tegen de aanbiedingen om i"
reclamefilmpjes op te trede"
„Alleen de tijd al die je erm^
kwijt bent. Twee, drie dagen of
een spot op te nemen. Nee, vrieil'
delijk bedankt."
Reizen

Smits vindt dat het seizoen in d*
NBA al genoeg van zijn tijd
vraagt. Een kleine honderd wed'
strijden per jaar. „Vandaag we*'
je nauwelijks waar je morgell
bent. Je vliegt van de west- naaf
de oostkust, soms tegen de klo"
in, dan weer met detijd mee. Da'
is het moeilijkste van basketbal'
len in Amerika. Reizen, vechte* 1

tegen jetlagsen gelijk spelen. Je
leert het te accepteren, het is cc"
maniervan leven."

Een leven dat vorstelijk word'
betaald. Over zijn jaarsalaris
van zeven miljoen dollar zegl
Smits: „Veel geld, maar ook lo'
gisch. Er is hier nou eenmaa'
meer te verdienen dan in Euro'
pa. Omdat de hele basketbakul'
tuur anders is. ledereen verdien'
er aan, de tv-stations, de clubs
en de eigenaren. Dus is het lo'
gisch dat de spelers mee wille 11
profiteren. Vraag is alleen hoe
lang het nog kan doorgaan." I

Dat heeft ook te maken met het
feit dat hij eindelijk zonder pijn
kan spelen. Smits geeft toe dat
zijn overgewicht hem jaren par-
ten heeft gespeeld. „De coaches
meenden dat ik het gevecht on-
der de borden alleen aan zou
kunnen als ik zwaarder zou wor-
den." Achteraf moet Smits vast-
stellen dat zijn overgewicht de
oorzaak was van de langdurige
peesontsteking in beide knieën.
Hij zag vaker dan hem lief was
de operatietafel.

„Coach Brown heeft me min of
meer weer op de been geholpen.
Hij wilde dat ik afviel, terug
naar mijn oude gewicht. En ik
moet zeggen dat ik me nu stuk-
ken beter voel. Ik zit nu lekker in
mijn vel, beweeg me prettiger op
het veld en kan dus van nog
meer waarde worden voor het
team."
Smits is al een vedette voor de

Brabantse basketbalreus Nederlands best betaalde sporter

Rik Smits, vedette tegen wil en dank

Van onze correspondent
MICHEL JANSSEN

HAARLEM - Nog niet eens op de helft van de
Haarlemse Handbal Week maakt bondscoach
Harrie Weerman de balans op van ruim een sei-
zoen werken met de nationale mannenploeg. Er
is wat verandering gekomen in de eeuwigduren-
de litanie van ontbrekende geldmiddelen en ge-
brek aan medewerking van de clubs. Terwijl de
samenwerking met de clubs steeds beter begint
te lopen en er in een drietal regio's kan worden
gesproken van redelijk tot goed werkende steun-
punten, blijft het beschikbare budget zorgen ba-
ren.

De omvang van de trainingsar-
beid komt redelijk in de buurt
van wat Harrie Weerman zich
voorstelt als noodzakelijk om de
gewenste beweging richting Eu-
ropese middenklasse te realise-
ren. Het aantal wedstrijden
daarentegen blijft ver achter bij
wat nodig is. „We zouden zon 25
interlands per jaar moeten spe-
len, maar we komen niet verder
dan een stuk of 15. Dat is louter
een kwestie van geld."

Opgave
Veel mensen binnen het Neder-
lands Handbal Verbond (NHV),
daaronder ook Harrie Weerman,
zijn bezig met projecten en pro-
jectjes die het benodigde geld
moeten opbrengen en in de hoop
dat de opzet slaagt, heeft Weer-
man zijn plannen voor begin vol-
gend jaar klaar. „We moeten
kwalificatiewedstrijden voor het
EK spelen tegen Macedonië en
Bulgarije. Dat wordt een uiterst
zware opgave. Op weg naar die
wedstrijden gaan we in januari
naar Litouwen en doen we in
maart, voor de beslissende duels
met Bulgarije mee aan deLotto-
Cup in Noorwegen. Daarnaast

blijf ik streven naar nog twee
toptoernooien."

Het is duidelijk dat Weerman,
net als zijn voorgangers trou-
wens, heeft gekozen voor een
tweesporenbeleid: met de huidi-
ge ploeg blijven presteren en een
'tweede generatieteam' klaarsto-
men voor de toekomst. De toe-
komst die over een jaar of twee,
drie moet beginnen. De ploeg die
Nederland op dit moment verte-
genwoordigt in Haarlem, draagt
daar alle kenmerken van.
Naast ervaren krachten (Lam-
bert Schuurs en Patrick Van Ol-
phen) is er aanstormend jeugdig
talent (Jeroen Hölscher, Patrick
Kersten) en een middenklasse
van spelers die al wat jaartjes
meelopen in de nationale ploeg
en de komende jaren dekern van
Oranje moeten vormen.

Enthousiast
Daarbij valt te denken aan spe-
lers als Mastenbroek, Veerman
(in Haarlem, wegens familie-
omstandigheden, overigens niet
aanwezig) en Portengen. Terwijl
Weerman wat terughoudend
lijkt over het niveau van het hui-

een paar te noemen, kunnen *e
in de toekomst veel plezier krij'
gen. Ze combineren talent aafl
de juiste mentaliteit. Ik zof
graag nog wat meer van die re'
gionale centra hebben en mis'
schien komen die er binnenkor'
ookwel."

In Haarlem viel, althans in de
eerste twee wedstrijden, het Ne
derlands aanvalsspel in positieve
zin op. Beweeglijk en een snelle
balloop. In de eerste wedstrijd'
tegen Slowakije, leek het oude
'euvel van de zwakke hoekbezet-
ting zelfs verholpen. Maar die
verbetering was slechts van kor'
te duur.

Tegen Estland moest het gevaar
weer komen van de opbouwspe'
lers. In een toernooi, dat naast
ploegen van Oranje-niveau, eefl
echte topper mist, blijkt de ver'
dediging het zwakke punt. Har'
rie Weerman: „Dat is correct'
Individueel moet er natuurlijk
nog een boel gebeuren, maar
daarnaast moet je niet vergeten
dat het complete middenblok
(Jacobs, Groener, red.) is wegge'
vallen. Het kost tijd en veel wed-
strijden om de nieuwe mensen op
dieplaatsen te laten wennen. Ep
ik heb al gezegd hoe het met die
wedstrijden zit."

Handballers zoeken weg omhoog
Bondscoach Harrie Weerman blijft optimistisch

dige Jong Oranje-team, toont hij
zich uiterst enthousiast over de
lichting die daarachter zit, de
nationale juniorenploeg, overi-
gens het derde team waarvoor

Weerman verantwoordelijk is.
„Eigenlijk een te zware klus. Het
Verbondsbestuur ziet dat ook en
mogelijk dat er iets gaat gebeu-
ren. Ik denk dat het goed is het

De nationale oefenmeester is van
mening dat er vooruitgang valt
te constateren. Bij de nationale
selecties. „Maar ook bij de ver-
enigingen. Het is geen toeval dat
Sittardia en Aalsmeer in de EC-
toernooien hun thuiswedstrijden
winnen van veel sterkere tegen-
standers. Natuurlijk blijft er een
flink gat te overbruggen, maar
deze incidentele successen zijn
voor mij een indicatie dat we op
de goede weg zitten. En dan
hoeft niemand mij hoeft te ver-
tellen dat die weg nog erg lang
is."

Vooruitgang

nale centra in Sittard, Emmen en
Aalsmeer intensief en met succes
wordt gewerkt. Van jongens als
Schmetz (V&L), Kunnen (Sittar-
dia), Pie (Aalsmeer), om er maar

zwaartepunt van ons werk te
richten op die jongste groep. Die
heeft, in termen van tijd, ook de
meeste mogelijkheden. Dat zijn
de spelers waarmee in de regio-
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# Rik Smits (rechts) in actie voor de Pacers. Foto: gpd

Dick Mastenbroek, man voor detoekomst. Foto: frans rade
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Mary Servaes-Bey draagt haar
biografie op aan haarmoeder,
Maria Bey-Brauwer. Achterin het
boek staat een kort gedicht voor de
vrouw van wiezij detitelKonin-
gin erfde.

Zijdroeg geenkroon
Zijhadgeen troon
Geen koets die haarrijdt
Vooralle liefdedie ikkreeg
was zij 'een Majesteit'
Engeenkoningin in haar wit
hennelijn
Konmooier danmoeder
mijn moedertje zijn

Bij het noemen van haar
naam begint iedereen
meteen 'Mexicooooh' te
brullen. Dus een nadere
introductiebehoeft ze niet.
De Zangeres zonder Naam
is een fenomeen. Ze is de
enigeen echte, onvervalste
koningin van het levenslied.
In de verre verte is niemand
te bespeuren die haar naar
dekroon kan steken.
Tijdens de zestigjarige
carrière vlogen haar liedjes
bij miljoenen de deuruit.
Deze zomer nog ontving ze
op 75-jarige leeftijd haar
zoveelste goudenplaat.
'Waarschijnlijk mijn
laatste', meent ze.
De Zangeres is moe en doet
daarom afstand van haar
titel. Zoals zo vele
beroemdheden neemt ze
stijlvol afscheid van het
publiek met haar memoires.
Deze weekverscheen 'De
Zangeres, het verhaal van
mijn leven. Nederland mag
het boek nu openslaan, daar
waar De Zangeres het zelf
met een berustend klapje
heeft dichtgeslagen.
Voortaan gaat ze weer door
het leven als Mary
Servaes-Bey.

door

FRITS VAN
OTTERDI-K

In de liftvan het Golden Tulip Ho-
tel inLeiden besef ik mijn onmo-
gelijkeopgave. Een kleurrijk leven
van 75 jaarsamenvatten op één
pagina. Op de eerste etage krijg ik
het antwoord opmijn gepuzzel
aangereikt.De liftdeuren schuiven
zachtjes open en een vrouw
schrijdt, enigzins voorover heHend
op haar wandelstok, naarbinnen.
De Zangeres. Ik stelme voor, steek
mijn hand uit en verhef mijn stem
wanneer ik zie datze haar oor
naar me toe draait. „Ik hebvan-
middag een afspraak met u na-
mens het Limburgs Dagblad. Ik
ben blij dat het interview uiteinde-
lijk doorkan gaan." Halverwege
de tweede zin schuiven de deuren
alweer open en trekt hetoor zich
weer terug. Dames eerst, dus daar
sta ik in de lift. Op de gang draait
ze zich even om, kijkt mijn kant op
en vraagt: „LimburgsDagblad?"
Waarop ik spontaan het overdui-
delijkste jaknik van mijn leven.
„Waarom was jenietgewoon naar
Stramproy gekomen?" Aan een
verklarende uitlegover demedia-
kermis om haar heen, kom ik niet
meer toe. Haar ontbijt wacht.

Loodzwaar

nis'aan de horizon. De Zangeres
moet het diemiddag heel even in
haar eentje doen.

bij het Leidsch Revue en Cabaret-
gezelschap. Haar zangcarrière be-
gon met het lied 'Ik heb jediep in
jeogen gezien. En daarzou het
niet bij blijven.

verdienste van Ben Holthuis die
een redactionele inbreng had.
Maar de milde toon waarmee De
Zangeres enkelevan haar collega's
bespreekt, blijft opmerkelijk. Het

'Thuis zingiknooit Datzingen wasmijn
werk. Wat moest ik thuis gaanlopen
zingen?lkkreeg toch geen applaus. '

iets vergeeft, verandert jetoo-
naardvanzelf."
De samenwerking metBen Holt-
huis is uitstekend gegaan, zo
beaamt ze. „Hij kent me dooren
doorna al die jaren. Ben heeft zich
nergens mee bemoeid. Als ik hem
mijn aantekeningenlietzien, was
hij vol aandacht. 'Mary' zei hij
dan, 'het is niet te gelovenhoe jij je
ervaringenweergeeft en dat jealle
fragmenten zo precies hebt ont-
houden. We leveren het gewoon in
bij deuitgeverij."

Als ik tegenover haarzit, zie ik in
gedachten HetKroontje voor me.
Wie weet wat zich al die jarenon-
der datkroontje van diekoningin
heeft afgespeeld. Er is er maar een
dieantwoord kan geven; dekonin-
ginzelf, De Zangeres. En dat doet
ze precies op demanier die jevan
haar zou verwachten. In eenvoudi-
ge en heldere bewoordingen ver-
telt ze over vreugde en verdriet in
haar leven. Haar levenslied.

is een publiek geheim datze met
enkelen van henhoogoplopende
ruzies heeft gehad. Ze bestrijdt
echter dat ze niet het achterstevan
haar tong laat _ien.

Maar een makkelijkeklus was het
allesbehalve. „De lust om te schrij-
ven verdween helemaal met het
overlijden van mijn man Sjo. Alle
herinneringen die ik ophaalde,
brachten me alleen maar van mijn
stuk. Ik kon het emotioneelniet
aan en heb twee jaarrust genomen
om het verdriet teverwerken. En
toen begonnen de mensen om me
heen weer te trekken. 'Al dat
schrijven, dat heb je tochniet voor
niks gedaan?Maak het toch af.
Met enige moeite ging ik uiteinde-

Later, aan het eindvan de middag
zie ik haar terug. In de foyer van
het hotel verdwijnt ze zowat ach-
ter een groteronde tafel. Ze heeft
er inmiddelseen helerits inter-
views opzitten. De Nederlandse en
Belgische journalistenhebben
haar het hemd van het lijf ge-
vraagd. „Alsmaar dezelfdevra-
gen," mompelt ze vermoeid. De
presentatie van haarboek isvoor
De Zangeres loodzwaar. Eerst een
speciale feestavond metvele colle-
ga's uit het artiestenwereldje.
Daarna een dag langvragen be-
antwoordenvolgens een strak
schema. Ook het levenvan een
scheidend artiest gaat niet over ro-
zen.
De bedenkervan de media- hype
die nu weer rond De Zangeres is
ontstaan, zit ondertussenin de
lobby van het hotel. Ben Holthuis,
de grossip-journalist diebijna even
beroemd is als de glamoursterren
waar hij over schrijft. En hij doet
meer. Hij is die dag als een bezete-
ne bezig met deorganisatie van de
begrafenis van de Amsterdamse
disco-eigenaar ManfredLanger.
Ook uit 'het wereldjevan bekende
Nederlanders' en dus daagter
weer een nieuw 'media-gebeurte-

Derest van haar wederwaardighe-
den met JohnnyHoes, haar Lim-
burgse man Sjo en de aardige en
minderaardige collega's passeren
eveneens derevue. Wie daarbij
onthullendvuurwerk verwacht,
komt bedrogen uit.De meeste fei-
ten zijn - hoekan het ook anders
bij een bekende persoonlijkheid -al bekend. Toch leest het boek
makkelijk weg en dat is mede de

De memoires van De Zangeres be-
slaan precies 400 pagina's waarin
ze verhaalt over haar liefdeloze
vader, haar ongelukkige moeder
en haarkinderjaren. Geboren te
Leiden in 1919, bleef ze bijna haar
hele jeugdaan bed gekluisterd
dooreen handicap aan haar heup.
Puur op wilskracht kwam Rietje- zoals debuurt haar noemde - al
haar tegenslagen te boven en werd
op haar vijftiende een rijzende ster

„Dat haalt depers nu weer naar
voren, niet ik, want ik heb het die
mensen al langvergeven. Ik kan
nietop een agressieve toon zeggen
'het is jevergeven. Als je iemand

lijk weer aan de slag. Misschien
ook een beetje om de eenzaamheii
te verdrijven. En nu, na zes jaar,i
het me gelukt om hetnet op tijd
klaar te krijgen."
„Ik ben tevreden met het boek en
ik weet datmijn fans hetzullen
waarderen. Voor hen heb ik het
geschreven. Zij hebbener recht oj
om te weten hoe het allemaal écht
met me is gegaan. Als kind, als tic
ner en alsvrouw. Er is door de
pers zoveelkletspraat over mij
verkocht dat ik dezaak op deze
manierrecht wil trekken."

Punt
De Zangeres weigert verder in te
gaan opde inhoudvan het boek.
Ze heeft er resoluut een punt ach-
ter gezet en gaat geen twee liedjes
zingen voor één cent. „Ik zou niet;
speciaals meer weten. Het boek is
uit, alles is gezegd, alles is ge-
schreven."

VoorDe Zangeres is alweereen
nieuw hoofdstuk begonnen. Ze wi
haarrust en geluk terugvinden en
haar dagen niet meer in eenzaam-
heid slijten. Maar hoe datprecies
gaat gebeuren, isvoor haarnog
onduidelijk. „Ik heb geen echte
plannen meer. Ik heb veel vriende
maar diewonen allemaal ver weg.
Daardoor krijg ik wel eens heim-
wee naar Leiden. Naar de straten
waar ik heb gewoond, hoewel de
meeste daarvan al lang zijnver-
dwenen. Nu ik alleenben, is het
verlangen naar mijn geboorte-
plaats sterker geworden.Soms
denk ik eraan om er weer te gaan
wonen. Terug naar mijn oude
vriendinnenen mijn familie. Maar
danzou ik ook weer anderevrien-
den en familie moeten achterlaten
in Stramproy. Dus ik ben er nog
niet uit wat ik ga doen. Er zal van-
zelf iets gaan gebeuren, dat hoop
ik toch."

Breekbaar
Na twee dagenvolop in de belang-
stelling te hebben gestaan, oogt D<
Zangeres fragiel, breekbaar en
moe. Heel moe. Toch blijven de
waakvlammetjes in haar ogen
branden. Gepokt en gemazeld in
de artiestenwereld, is ze een vak-
vrouw gewordendieniets en nie-
mand uit de weg gaat. „Ik heb de
strijd nooit geschuwd. Ik ben een
leeuw, hè. Ik blijf je lang aaien tot
je me wat doet. Hihi."
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" 'Ik voel me soms moeder van een héél groot gezin.' Foto: loekzuyderduin

vrijuit
Koningin levenslied doet afstand van troon

De Zangeres is moe



# De geologische geschie-
denis is verdeeld in hoofd-
tijdperken, die elk weer zijn
onderverdeeld in geologi-
sche periodes als Jura en
Krijt.

DOOR ANKODE JONG

De bewogen ontstaansgeschiede-
nisvan ons platte landje ligt ver
weggestopt in de diepe onder-
grond.Dat nodigt niet uit tot geo-
logischeexpedities. Hooguit in
Zuid-Limburg bestaat de gewoon-
te de mergelgrotten in te duiken en
watfossiele overblijfselen los te
peuteren. De wondere wereld van
degeologie gaat aan de gemiddel-
de Nederlandervolstrekt voorbij.
Geoloog Dick van Doorn, hoofd
kartering van deRijks Geologische
Dienst (RGD) in Haarlem, is op-
merkelijk mildover diecollectieve
onwetendheid.Hij verklaart het
met een krachtige samenvatting:
„Nederland is een bak modderen
we hebben al moeite genoeg om
het hoofd boven water te houden."
Wie ligt danwakker van 300 mil-
joen jaar geologischegeschiedenis?

„Weinigen weten dathier zoveel
gebeurd is, dat hier bergen zijn ge-
weest. In de Derde Wereld weten
de mensen nog meer van geologie.
En in Zwitserland, metzijn tot
5000 meter hogeAlpen, leven ze
letterlijk tussen hun ondergrond.
ledereenkan daar over geologie
meepraten."
Nederland isvooralplat, zoals het
hoort in een rivierendelta. Per de-
finitie ontbreken hier de zichtbare
bergruggen, de omhooggedrukte
steenformaties die laag voor laag
deafzettingen laten zien van zand,
steen en bezinksels van zeeën en
rivieren. Dat we ze niet om ons
heenzien, betekent niet dat ze er
niet zijn. Kilometers diep in de
grond tekent de bewogen geschie-
denis zich af van meanderenderi-
vieren, bergmassieven en het
komen en gaanvan zeeën.

Geheim
De liggingen het verloop van de
Nederlandse steenlagen zijn, als
een gedetailleerdetopografische
kaart, precies bekendbij deRijks
Geologische Dienst. Met dank aan
deolie- en gasmaatschappijen, die
de meeste gegevens hebbenverza-
meld in hun speurtocht naar gas
en olie. Concerns als Shell, Elf Pe-
troland, de NederlandseAardolie-
maatschappij (NAM) en Amoco
brachten in de loop der jarenhet
grootste deel van de ondergrond
van ons landin kaart.
Om te weten wat er in de diepe on-
dergrond zit - vanaf een paar hon-

In een onvoorstelbaar ver verleden lag
ons land in tropische sferen, beneden de
evenaar. Tergend langzaam schoof het
naar het noorden. Op die lange reis
bestonden onze contreien onder meer uit
woestijn en moeras, waar dinosaurussen
en krokodillen de dienst uit maakten.
Gebergten verhieven zich en daarna
deinde schier eindeloos de zee. Dan
eindelijk, een luttele duizenden jaren
terug, piepte het land boven zee uit. Met
de nodige fantasie staat het allemaal te
lezen in de eerste geologische atlas van
Nederland waaran momenteel hard
wordt gewerkt.

" Dick van Doorn (links) en Ed Duin van de afdeling diepe ondergrond bestuderen het kaartblad Texel Purmerend. Foto: GPD

# Dwarsdoorsnede van de bodem op de lijn Alkmaar-
Hoorn met het verloop van de verschillende grondlagen-
De onderste lagen zijn van breuklijnen doortrokken. De
aardbeving bij Alkmaar deed zich voor bij de middelste
breuklijnen.De wonderbaarlijke

reis van Nederland
groep). Nog warmer en droger
wordt het en er ontstaan zanddui-
nen, die inversteendevorm in de
Rötliegend-laag worden gevonden.
In deze laag is het meeste gas aan-
geboord. „We bevonden ons toen
ergens waar Mauretanië nu ligt."
De zee heerst weer ergens oponze
tocht ter hoogtevan dehuidige
Middellandsezee, met afzettingen
van klei en steenzout. Het zout dat
deze zomer bij Harlingen werd
aangeboord, zit in deze Zechstein-
laag, dieruim 250 miljoen jaaroud
is.
Verder noordwaarts gaat het. Ne-
derland ondergaat drastischever-
anderingen in de geologische tijd-
perken Trias en Jura. Het wordt
eerst weer woestijnachtig, dan op-
nieuwoverspoeld door de zee en
valtweer droog. Het gebiedwordt
moerassigen rijk aan rivieren. Di-
nosaurussen zijn heer en meester
enklossen ook over ons landje. In
de gesteentelagen van de Central
Graben Groep uit het Jura-tijd-
perk worden fossiele resten van
krokodillen gevonden.
Geologisch gezienbreekt een rus-
tige periode aan toten met het
Krijt- tijdperk, ruim 65 miljoen
geleden.Het landdaalt, dezees-
piegel stijgt, zoals overal op de
wereld. Nederlandligt diep onder
water,ver verwijderd van de kust.
Dikkekrijtkalkpakketten worden
afgezet.
Dan gebeurt er iets dramatischdat
grote gevolgen zal hebbenvoor ons
land. Europa en Afrika - dieonaf-
hankelijk van elkaarbewegen -botsen op elkaar.Zoals hetHima-
laya gebergte ontstond toen India
zich tegen het Aziatisch continent
drukte, zo wordennu de Alpen ge-
vormd; een enorme plooiing van de
aardkorst, door geoloog en auteur
Uwe George omschreven als „de
kreukelzone van een continentale
botsing".
Oude gesteentelagenworden hon-
derdenmeters omhooggedrukt,
bekkens worden hoogten en an-
dersom.Kaartblad IV - dat
Noord-Holland beschrijft - laat
goedzien hoe de ingewikkelde
breuken ontstonden.Diep onder
de grond bij Alkmaar gebeurde dit
veel heftiger danin het stabiele
noordelijkergelegen VlielandBek-
ken, waar de dikkezoutpakketten
de krachten absorbeerden.De tal-
rijke breukenbij Alkmaar leidden
dit jaar tot enkeleaardbevingen,
waarschijnlijk als gevolg van gas-
winning.
Dat ons land zich uit het nieuw ge-

vormde Noordzeebekken weer
omhoog worstelde is nietverwon-
derlijk. De afzettingen van verwfi'
ringsmateriaal uit deArdennen,
Eifel en de Alpen zijn enorm. Voo*
het Andesgebergte in Zuid-Ameri'
ka bijvoorbeeld wordt de dagelijk'
se verplaatsing van steen en stof
geschat op 5 miljoen ton per dag-
Dat komt neer op een goederen-
trein van 2000 kilometer lengte.
Terwijl het bekken daaltwordt in
65 miljoen jaareen pakket sedi-
ment afgezet, datopplaatsen drie
kilometer dik is. Het zeegebied dat
Nederland was, wordt met een
eeale laaeklei en zand oDeevuld.

Aardbevingen
De GeologischeAtlas vertelt het
heleverhaal, maar dan inkaart-
secties van elkzon negentien
kaarten.Elke kaart geeft de diept 6
of diktevan de steenlagen aan.
Drie dwarsdoorsneden van debo-
dem verklaren hoe de lagen op-eD
inelkaarin debodem liggen. Ook
aan de geïnteresseerdeleek geven
dekaartbladen een goed beeld,
vindtDuin. Maar de teksten zijn
zonder geologische voorkennis
moeilijk te begrijpen.
Deskundigen van aardoliemaat-
schappijenkunnen erwel hun
voordeel mee doen. Studenten ge°'
logie hoeven niet meer zo vaak
voor studienaar hetbuitenland.
De TU Delft gebruikt de kaarten
albij colleges.En bestuurders
pakken met deze atlas de diepe ofl'
dergrond zó uit dekast, bijvoor-
beeld bij projecten voor hetbenut-
ten van aardwarmte, zoals Del-
fland dieontwikkelt.
Bij aardbevingen kunnen de inge-
wikkelde seismische profielen
voortaan op deplank blijven. „Je
hebt met de atlas snel informatie
over gasvelden, want je weet pre-
cies waar jezit," zegt Van Doorn-
Bij bodemdaling net zo. Gronin-
gen, maar ookDrenthe en Oost-
Friesland hebben er met hun zout-
koepels maarrekening mee te hou-
den.

De Zwitsers mogen hun onder-
grond danrecht voor de neus heb-
ben, met deze atlas komt de Ne-
derlander aardig mee. Het vraagt
alleen wat meer fantasie. En ter-
wijl we in de atlasover ons verle-
den mijmeren, gaat Nederland
verder op zijnwonderbaarlijke
reis: nog steeds schuiven we verder
van Amerika vandaan, met vijf
centimeter per jaar.

al valt er alleenin deverbeelding
een bergwandeling te maken.

de stap naar publicatie lag voor de
hand.

Klus

Detheorie van de schuivendecon-
tinenten - of platen, zoals geolo-
gen de losse aardkorstdelen noe-
men - stamt al uit het begin van
deze eeuw. Grondlegger en pleit-
bezorger was de Duitse geofysicus
Alfred Wegener, dieaanvankelijk
alleen ongeloof onmoette. Pas in
de jarenzeventig werd het idee
van contintentenop drift alge-
meen aanvaard.
Een blik op de huidige wereld-
kaart laat zien dat deuitstulping
van de ostkust van Zuid-Amerika
goedpast in deuitsparingin de
westkust van Afrika. Eenbewijs
dat deze continenten ooit aan el-
kaar vast zaten leveren de fossie-
len van planten en landdieren, die
op de tegenoverliggendeoevers
exact overeen komen. Zelfs oude
rivierbeddingen aan de oevers van
Brazilië en Afrika sluitenprecies
op elkaar aan.

De RGD besloot dekaarten, aan-
gevuld met eigen informatie, uit te
werken tot deeerste geologische
atlas van de diepe ondergrond van
Nederland. Het is een gigantische
klus, dienog zeker tot het jaar
2000 voortduurt. De seismische
tijdsregistraties moeten allemaal
worden omgezet in dieptelijnen. In
totaal negen geologische lagen
worden op hun eigen kaart be-
schreven. Inmiddels zijn vier
kaartpakketten klaar, die Noord-
Nederland en Noord-Holland be-
schrijven. In totaal zal de atlas uit
vijftien kaartbladen bestaan.

De geologen van deRGD zijnzelf
verrast doorhet resultaat. Details
dienu pas zichtbaar worden laten
bijvoorbeeld een oude vulkaan
zien in de bodem van de Wadden-
zee. Gigantische breuken komen
aan het licht van wel duizend tot
vijftienhonderd meter. „Dat kun je
vergelijken met de rand van een
enorme afgrond. Alleen deGrand
Canyon komt daarbij in de
buurt," zegtDuin. Nederland
blijkt zijn eigen Alpen te hebben,

derd meter diepte - zijn grondige
seismische metingennodig. Met
een klein explosief of met trilpla-
ten worden trillingen de grondin-
gestuurd. De grondlagenweer-
kaatsen dieweer. De weerkaatsin-
gen duren langernaarmate ze uit
diepere lagen moeten komen. Bo-
vendien geeft een harde graniet-
laageen ander reflectiebeeld dan
een absorberendezoutlaag. Zo
ontstaat een patroon in tijd en
structuur, diedoor gevoeligemeet-
apparatuur wordt vastgelegd. Ook
boringen, waarbij monsters naar
boven komen, levereneen schat
aan informatie op.
Op grondvan deMijnwet zijn de
olie- en gasmaatschappijenver-
plicht al deze gegevens door te ge-
ven aan de staat. De afdeling Die-
pe Ondergrond van deRGD doet
er samen met resultaten uit eigen
onderzoek zijnvoordeel mee. Geo-
fysicus Ed Duin kan beschikken
over een gigantisch archief van de-
ze voor de leek onleesbare seismi-
scheprofielen.
De gegevens zijnvanwege de har-
de concurrentie tussen de aardo-
liemaatschappijen geheim. Maar
na vijf tot tien jaarmag deRijks
GeologischeDienst de gegevens
bewerken. In aangepaste vorm zijn
ze nu openbaar bezit geworden en Nee, wij waren zelf in de tropen!"

Diep naar benedenkijken is diep
in hetverleden kijken, naar een
tijd dat de aardkorstvorm kreeg
en levende organismen zich ont-
wikkelden. Om te kunnen begrij-
pen wat er met Nederland gebeur-
de, gaatVan Doorn 300 miljoen
jaarterug. Slechts twee vrijwel sa-
mengesmoltencontinenten be-
heersten toen hetwereldbeeld:
Laurasia in het Noorden en Gond-
wana in hetZuiden. Samenge-
smoltenvormden ze het "supercon-
tinent Pangea.
Het deel van de aardkorst waaruit
laterNederland en West-Europa
ontstonden, was een onderdeel van
ditsupercontinent. Door ingewik-
kelde processen in de aardkorst
brakPangea in stukken. Zo be-
staat hét dat ons land ooit in tropi-
sche sferen ter hoogte van de eve-
naar lag. De oervorm van Neder-
land ging opreis, op weg naar het
Noorden.
Zelfs voor een geologisch deskun-
dige als Van Doorn is dit moeilijk
voor te stellen. „Op school en ook
laternog op de universiteit heb ik
daarnooit bij stil gestaan," bekent
hij. „Waren hier dan detropen?

Oerwouden
Met veel verbeelding loopt Van
Doorn de zwerftocht van Neder-
land naar het Noorden na. In het
tropische klimaat vormen zich
oerwouden, waarvan de steenkool-
lagen in de diepe ondergrondeen
restant zijn(geologen noemen deze
lagen in Nederland deLimburg-

Zaterdag 26 november 1994 ♦ 30

Eerste geologische atlas van diepe ondergrond
vrijuit



Is er in Heerlen een leven na
het openbaar ordebevel? Je
zou haast denken van niet.
Dit paardemiddel tegen de

drugsoverlast werkt naar
tevredenheid. Het is ronduit

veiliger geworden in het
stadscentrum. Maar als de

politie de teugels laat vieren,
trekken de dealers vanuit alle

hoeken en gaten weer naar
het station. Ook het

opvangcentrum voor
verslaafden lijkt te

functioneren. Maar de PvdA
wil het weghalenbij het
station. De politie en de

hulpverlening zijn daar tegen.

door

JOOS
PHILIPPENS

uit cijfers over de periode 1 fe-
bruari tot 1 oktober, ook de crimi-
naliteit is sterk afgenomen.
Het aantal winkeldiefstallen is ge-
halveerd, er zijn 35 % minder tas-
jesrovenen een kwart minder
auto-inbraken. Getallen over de
periode van het ordebevel, met nóg
meer agenten, zijnnog nietvoor-
handen.

Wel isbekend dat de politie op
grond van dat bevel 254keer
iemandmaande de stad te verla-
ten. In 85 gevallen hieldende be-
trokkenen zich daarniet aan en
deelde depolitie een proces-ver-
baal uit.

Opvallend is dat Duitsers slechts
bij zestien procent van die inci-
dentenbetrokken zijn. „We ver-
moeden datze minder naar het
stadscentrumkomen of zich min-
der opvallend gedragen. Het orde-
bevel moet vooral henen de
straathandelaren het levenzuur
maken."

politie, Consultatiebureau
JJ°rAlcohol en andere Drugs
'j-Ap) als omwonenden van het
'ationvinden dathet ordebevel in

f^erlen effect sorteert. De politiean nu mensen gelastende stad te
,erlaten als een 'redelijk vermoe-
en' bestaat datze in Heerlen
Verlast veroorzaken.

ttarry Vodeb, chefvan de politie
j^eeiïen-centrumlegt uit datbe-
,.eH-e dealers of straatprostituées

detijdelijke gedoogzone
*an CBS-weg) onmiddellijk kun-en worden verwijderd. „Gaan ze
'et weg dan plegen ze meteeneen
rafbaarfeit. Normaal moet jede
J^rlast via een lange periode vanbservatie aantonen."

Al .
r- smds de openingvan het op-
slagcentrum voor verslaafden en
blozen in februari isrond het
ation extra politie ingezet. Die.*tra agenten hebbennietalleen

in het centruma H Heerlen verminderd, zo blijkt "

lers: „De 'eigen' verslaafden zo
benaderen datze de overlast tot
een minimum beperken en de an-
deren, Duitsers en straathandela-
ren het leven zo zuur mogelijk
maken." Oftewel: de sandwichfor-
mule van het OAC en het openbare
ordebevel.

Het openbare orde-bevel loopt in
principe halverwege december af.
Het kan weliswaar opnieuw ver-
lengd worden, maar dat is niet tot
in alleeeuwigheidmogelijk. De
wet staat het alleen alspaarde-
middel toe.

Vodeb zegt dat de politie de situa-
tie hoe danook zorgvuldig in de
gaten moet blijven houden. „Zon-
der uiterlijk vertoon stijgt de over-
last weer, die les hebbenwe ge-
leerd.Als dat nodig is, moeten we
onmiddellijk met veel mensen in
actiekomen. Ik vrees dat de drugs-
overlasteen buiten proportionele
inzet van hetbureau Heerlen-een-

onverzorgde uiterlijk van verslaaf-
den. In het OACkunnen ze zich
douchen, is een kapper en zijn
schonekleren voorhanden. Sinds
de opening zien de meeste ver-
slaafden er beter uit."

Dat bevestigt ookLaurens Melisie,
regiomanager van hetConsultatie
Bureau voor Alcohol en andere
Drugs (CAD). „In het OAC vinden
ze rust en kunnen ze over hun toe-
komst nadenken. Mede door de
contacten metvrijwilligers en
hulpverleners zijn zes verslaafden
op eigen verzoek opgenomen in
een afkickcentrum. En ook debe-
langstelling voor het methadon-
project is gestegen. We helpen nu
al 285 verslaafden."

VolgensMelisie zien de meeste '

verslaafden ook denoodzaak van
het ordebevel in. „De scène was
knetterhard geworden, de messen
spreken eerder."
Melisie doelt op een machtsstrijd

De houding van Duitse verslaaf-
den is doorhet opengaanvan de
grenzen toch al ingrijpend veran-
derd. „De tendens is datze snel
hun spul kopen en daarmee de
grens overgaan. Dat komt door de
verminderde pakkans aan de
grens. Voorheen gebruikten ze een
kleine portie in Heerlen en gingen
dan pas terug naar Duitsland. Dat
veroorzaakte meer overlast.

Vodeb benadrukt datzeventig
procent van deoverlast wordt ver-
oorzaakt door mensen uit Heerlen
en directe omgeving. „Die mensen
raak je niet snelkwijt. Het is een
illusie dat diein luchtoplossen.
Daarom is de aanwezigheidvan
het Opvang- en Adviescentrum
(OAC) bij het station zo belangrijk.
Daar kunnen ze even totrust ko-
men en eens nadenken over hun
toekomst."
De politiechef merkt op dathet
OAC ook de overlast vermindert.
„Veel mensen storen zich aan het

met als inzet wie in Heerlen mag
dealen. „De kleine Heerlense dea-
lers worden onder druk gezet om
te verdwijnen."

Vodeb bevestigt dat de straathan-
del is overgenomen door niet-
Heerlenaren, vooralAntillianen en
Surinamers uit deRandstad. „Die
hebben nu negentigprocent van de
handel onder controle.Door de ho-
ge heroïneprijsin Heerlen hebben
ze zelfs winst als ze het spul in
Amsterdam tegen marktprijs ko-
pen en vervolgens hier verkopen."

Door deextra politiecontroles
moeten de dealers op hun hoede
zijn. „De drugstransacties moeten
nu veel snellerplaats vinden," zegt
Melisie: „Als er een dealerop-
duikt, zie je deverslaafden als
vliegen op de stroop afgaan. Ko-
pers krijgen regelmatig vermalen
Stophoest of zelfs zand aange-
smeerd."

Het beleid heeft daarom twee pij-

trum zalblijven vergen."

De gemeente Heerlenwil de ver-
blijfsontzegging ('U veroorzaakt
overlast, we gelasten u destad te
verlaten') opnemen in deAlgeme-
ne Plaatselijke Verordening.
„Maar datbiedt niet de mogelijk-
.heidom mensen ook daadwerke-
lijk de stad of het land uit te zet-
ten," nuanceert de politiechef.

Over het voortbestaan van het
OAC moet de politiek zich binnen-
kort uitspreken. De PvdA-fractie
heeft al gesuggereerdom het op-
vangcentrum weg te halen bij het
station en dusook bij het politie-
bureau Heerlen-centrum.

Maar daarvoelen Melisieen Vodeb
niets voor. „De combinatieOAC
met het politiebureau vind ik es-
sentieel," zegt Vodeb. „Om dealers
te weren en het personeel van het
OAC een gevoel van veiligheid te
geven."

VADERS KUNNEN MOEILIJK VRIENDEN VAN HUN ZONEN ZIJN
wezens om van te houden, tekoesteren, intiemmee te
zijn. Ik keek naar ze als wezens waarvoor jeverant-
woordelijk bent, datze niet ziek worden, dat ze naar
de goedeschoolgaan, dat ze hunopleiding afmaken,
datze flinke mensen worden en in de maatschappij
hun partijtje mee kunnen blazen. Mijnkinderen ver-
tellen me nu dater altijd een onoverbrugbaremuur
was. Ik ervoer hen eerst en vooral als een verantwoor-
delijkheid."

Veel jongeremannen proberen tegenwoordig meer
tijd thuis door te brengen enreageren daarmee op het
gevoel dathun eigen vaders een waardevolle ervaring
van intimiteit enkoestering hebben gemist. Maar hoe
zit het met de gevoelens van boosheid en somberheid
dieveel van hunvaders voelden? Gevoelens die als
voorbeeld en beeld ook in depsyche van hun zonen
opgeslagen liggen en die hunbeeld van henzelf als
man en vader sterk beïnvloeden? Veel tegenwoordige
vaders zitten klem in het innerlijkeconflict tussen het
verlangen naar meer emotionele intimiteit in hun ge-
zin, met hun eigen kinderen, en hun innerlijkevader-
beeld. De angst uiteindelijk net zon vader te worden
voor hun kinderen als hun vader voor zijnkinderen
was, vormt voor veel tegenwoordige vaders een emo-
tionele drempel en maakt het voor hen niet zelden
moeilijk ofbeangstigend zich zo toegankelijk, zo
transparant te makenvoor hun gezinsleden als ze zich
'deep down' eigenlijk wensen.

Nogal wat van de mannen die we geïnterviewd heb-
ben, zeiden dat ze bij gebrekaan een goed vader-
voorbeeld en daarmee aaneen goed emotioneel ge-
dragsrepertoire, zelf metvallen en opstaan hunweg
moeten zoeken met hunkinderen. Toch zien ze daar-
mee een belangrijkpunt over het hoofd: het gebrek
aan een goedemotioneel gedragsrepertoire bij henzelf
betekent ook datze zelf nog altijd hun 'zaken' met

Hetbetreffende interviewwas er een in het kader van
een onderzoek naar hoe het leven van mannen is beïn-
vloed, of nog altijdwordt, door derelatie met hun
vader. Uit het interviewmet de chirurg, wiensvader
overigens ook chirurg was geweest, kwam iets naar
voren datwe heel vaak in interviews metvolwassen
zonen, en waar mogelijkmet hun vaders, aantroffen.
Veelvan dievaders waren nieterggelukkige mensen.
Vaak bleken ze innerlijkboos en gedeprimeerd, koes-
terden gevoelens van woedeen frustratie jegens de
traditionele 'deal' dieze met hun echtgenotes en de
maatschappij gesloten hadden: verbannen uit de inti-
miteit van het gezinnaar het openbaarheid van de
samenleving, naar de wereld van werk en prestatie.

Eenmaal deze 'deal' gesloten, iets datzeker tot zon
twintig jaar geledenhaastnatuurlijkwas en waaraan
ook weinig of niets te veranderen leek, voelden veel
vaders, zo vertelden ze ons, zich volkomen in de val
zitten. Zoals devader van de chirurg met een duidelij-
ke ondertoon van bitterheid zei: „Een man die zijn
verantwoordelijkheidkent, diegaat naar zijn werk....
Hij werkt en werkt en werkt, zodat zijn kinderen een
fatsoenlijke opleidingkunnen volgen en er in het ge-
zin een beetje luxe is. Als hij iemand is, die voelt dat
de grote liefde die hij koesterde voor zijn vrouwtoen
hij haar trouwde, dat diemoet blijven voortbestaan,
dan moet hij daartijd en energie in blijven investeren.
Maar als jewerk zoveel van jetijd en energievergt,
dan is het op een gegeven moment of heteen of het
ander. In mijn geval hebik nooit geweten dat ik een
keuze had. Ik ben opgevoed om me verantwoordelijk
te voelen, om te werken, mijn gezin te onderhouden."

Zijn boosheid en zijn gevoel van verlies, verliesvan
iets datnobit meer teruggewonnen kan worden,
barstte als het ware zijn ziel uit toen hij er aan toe-
voegde: „Ik keek haar mijn kinderen, niet zozeer als

door

RENÉ
DIEKSTRA

De Amerikaanse
schrijver Mark Twain

(1835-1910) merkte
ooit op dat op de

leeftijd van twaalf jaar
een jongen een man

begint na te doen, en
dat hij daar derest
van zijn leven mee

doorgaat. „Ik
vermoed," aldus de

Amerikaanse
psycholoog Samuel

Osherson in een
gesprek dat we hadden

na een interview met
een 43-jarige chirurg

over derelatie tussen zijn
vader en hem, „dat er in het

leven van de meeste
mannen een moment komt

dat ze tegen de vraag
aanlopen hoezeer ze nog

altijd aan het 'nadoen' zijn
inplaats van te leven

vanuit een eigen, sterke
innerlijke overtuiging

omtrent hun 'man-zijn."

hun eigen vader niet kunnen uitwerken, laat staan
oplossen, en daarom met een problematisch beeld
rondlopen van wat er aan emotionele intimiteit en
helderheid tussen mannen, dusook tussen henen hun
eigen zonen, mogelijk is_ We hebben heel wat jonge
vaders gesprokendie uitstekendmet hun dochter(s)
emotioneel overweg konden, maar met hun zoon(s) in
datopzicht een veel grotere afstandelijkheid vertoon-
den.

Het isverontrustend om te zien hoe vaders ten op-
zichte van hunzoons, vroegermaar ook nu nog, veel
gemakkelijker gevoelens van boosheidof zelfs vijan-
digheidvertonen dan van zorg en genegenheid. Moge-
lijk speelt een rol dater tussen vaders en zonen altijd
sprake isvan een ambivalente(liefdes)relatie. Het is
de duisterezijde van de hoge waarde dieeeuwenlang
aan jongensis gehecht en in veel culturen nog altijd
wordt. Omdat zoveel van demannelijke identiteit op .
presteren berust, zijn zonen ervoor bestemd om op
een daghunvaders te overtreffen. Op diemanier wor-
den zonen ambivalenteliefdesobjecten, zowel geliefd
als gevreesd door hunvaders.

Daarbij komt, dat een zoon de sterfelijkheid van de
vader op ëen, voor de laatste, zeer ongemakkelijke
manier kan symboliseren. Als de zoon opgroeit tot
man, confronteert hij daarmee de vader in toenemen-
de mate met diens ouder worden. Door het feit dathij
op een dag sterker, aantrekkelijker,mannelijker op de
bekendetraditionelekenmerken zal zijn dan zijnva-
deren duszijn vader alszwakker zal gaan zien,roept
hij bij zijnvader zowel gevoelens van vrees als van
frustratie of boosheidop.

Daar komt nog een andere vrees bij, een vrees dievan :
alle mogelijke het moeilijkst bespreekbaar is tussen
vader en zonen, namelijk dievoor homoseksualiteit.

Op onze vraagaan verschillende ouderevaders wat
hener van weerhield om hunvolwassen zonen ooit
aan teraken, te omhelzen, tekussen, was het eerste
antwoord meestal datze datniet gewend waren, dat
ze zo nooit met elkaar omgingen. Maar in vrijwel alle
gevallenbleek bij doorvragen dat ze dat ooknooit bij
andere mannen, zelfs zeer goede vrienden, deden en
dat daarbij de angst voor gedachten bij de anderaan
homoseksueleneigingeneen belangrijkerol speelt. Bij
sommigemannen was dieangst zelfs zo sterk, dat li-
chamelijkeaanraking van anderen mannen,zelfs hun
eigen zoon, werkelijkweerzin opriep.

In het algemeenbleek het in de interviews ookheel
erg moeilijk om de (oudere) mannen hierover aan het 'spreken te krijgen, hoewelze merkwaardig genoeg
achteraf het meestal als goed, opluchtend zelfs, ervoe-
ren om er over gesproken te hebben. Het interview dat
bij mij de diepste indruk heeft nagelatenop hetpunt
van hoe vaders en zonen uit deze wederzijdse emotio- |
neleimpasse kunnen komen, was er een waarbij zo-
wel vader als zoon aanwezigwaren en dezoon op een
gegeven moment tegen zijn vader met ontroerde stem
zei: „Ik heb jealtijd zowel als heel sterk als heel zwak
gezien. Als iemand voor wie ik bangwas dat hij mij
heel erg pijn kon doen en als iemandvanwie ik bang
was dat ik hem pijn kon doen, hem diep kon kwetsen.
Ik was er absoluut zeker van datals ik jezou vertellen
in welke opzichten ik je als zwak, als kwetsbaar er-
vaar, jeontzettendboos zou worden, jevan me af zou
keren. Dat het enige beeld dat jijmij van jouzou toe-
staan dat isvan de sterke man, van devader diezijn
verantwoordelijkheid kent. Dat je jeniet zou laten
kennen, zoals goede vriendenbijvoorbeeld doen."
Waarop de vader met even veel onderdrukte ontroe-
ring antwoordde:„Ik heb me nooit een moment gerea-
liseerd dat ik, toen jijopgroeide, zowel jevriend als je
vader zou kunnen zijn."
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" Dit beeld
is het
afgelopen
jaar
zeldzamer
geworden in
het centrum
van Heerlen.

Archieffoto:
FRANS RADE

Politie: uiterlijk vertoon nodig tegen drugsoverlast

In Heerlen-centrum worden
minder tasjes geroofd

-t:— — . 1
IItTIDUrCtS _-OODICI€S ■ vrijuit

I1



DE LIMBURGSE WXJIT PERSONEELSGIDS

w\ Gemeente Heerlen

wM yf^" Heerlen, centrumstad van Oostelijk Zuid-
jj^P^^ Limburg, is een prettige woonplaats voor

W^': 9s.000 inwoners. Het is een stadmet een scala van
voorzieningfin op het gebied van gezondheidszorg,

onderwijs en cultuur, een parkstad nietveel ruimte voor groen èn
een moderne stad'meiiaandacht

Bovendien is Heerlen dekoopstad voor een regio waar bijna
300.000 mensen wonehl en vormt degemeente samen metMaas tricht

het stedelijkknooppunt van Zuid-Nederland. Heerlen is vooral een
jonge staddie vanwege haar ligging enkwaliteiten een aan-

trekkelijke vestigingsplaats is voor het nationale en internationale
bedrijfsleven. Een staddie opEuregionaal niveau met de omliggen-
de steden Maastricht, Aken, Luik en Hasselt aan detoekomst werkt.

Bij degemeente Heerlen werken 950 medewerkers.
De gemeentelijke organisatiefunctioneert volgens hetconcern-

model enbestaat uit een zestal diensten;deze worden door het
college van burgemeester en wethouders aangestuurd opbasis van

contmct-management. De gemeente Heerlen bestaat uit de
volgende diensten:
' Algemene Zaken;
" Financiën, InformatieenFacUities;- Openbare Werken;
- Stadsontwikkeling;
- Welzijn, Werkgelegenheid en Sociale Zaken;
- Brandweer.

De dienstStadsontwikkeling bestaat uit de afdelingen
Personeel, Informatie, Organisatie en Financiën (PIOF
Economische Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening
(ERO), Bouwen enWonen (BoWo) en Milieuzorg.
Bij de afdeling Personeel, Informatie, Organisatie en
Financiën (PIOF), bureau Informatievoorziening, Vast-
goed en Automatisering zijnde volgendefuncties
vacant:

2 Beheerders basisbestanden (m/v)
38 uurper week
Form.pl.nr. 12.12.025en 12.12.026

I : : : — : -;- ■■■ -■■: ;

Functie-inhoud
A.Zorg dragen voor:

**■ een goed beheervan devastgoedbasisbestanden,
zorgen voor deverwerking van mutaties;

t*. de technische verwerking van grondtransacties en
ingebrutkgevingen;

"ö* de uitwisseling van gegevens naar en van alle
leveranciersen afnemers van dezegegevens.
B.Verantwoordelijkvoor de kwaliteit van gegevens in de
zin van actualiteit, betrouwbaarheiden juistheidvan
dezegegevens.

CAanmaken van plotbestanden conform specificatie
van de opdrachtgever.

Functie-eisen"ö** Opleiding op M.8.0.-niveau.
_> Basiskennis automatisering opp.e.-niveau voor wat

betreft kantoortoepassingen (WP, ENABLE, Lotus,
Windows).

♦► Kennis en ervaring inzake het gebruikvan CAD
programmatuur, bij voorkeur Micro Station.

_>* Affiniteit met landmeetkundige werkzaamheden.
*>■ Goede contactuele en communicatieveeigenschappen.

Salaris
De salariëring bedraagt, afhankelijk van opleiding, leef-
tijd en ervaring, maximaal ’. 4.099,-- bruto per maand
(schaal 7).

), Applicatiebeheerder (m/v)
38 uurper week
Form.pl. nr. 12.12.028

Functie-inhoud
*** Zorg dragenvoor de continuïteit enkwaliteit van het

informatiesysteem.
%> Toezien op een tijdige verwerking van gegevens en

leveringvan gegevens uit het systeem.
«►■' Toezienop de integriteitvan de door het systeem

gehanteerde gegevensverzamelingen, alsmedehet
actueel houden van deze gegevens.

*► Inventariserenvan gebruikerswensenen storingen/
fouten in het systeem en fungeert als intermediair naar

de leveranciervan het systeem, het gemeentelijk
rekencentrum.

*► Beheren en onderhouden van de systeemdocumentatie
en bewaken van de juistetoepassing van procedures.

7> Handhaven van de beveiligingseisen door toezicht op
verleende autorisaties en backup-procedures door het
rekencentrum.

*► Zorg dragenvoor afstemmingtussen de in beheer zijn
de applicaties en andere gemeentelijke systemen.

Functie-eisen
**► Opleiding op M.8.0.+-niveau, bij voorkeur M.T.S. Land

meten met gedegenkennis van automatiseringof
M.T.S. Informatica met kennis van grafische informatie
verwerking en een sterke affiniteit met landmeetkundige
werkzaamheden.

**" Minimaal 2 jaarervaring in het gebruikvan relationele
databases en CAD programmatuur, bij voorkeur
ORACLE en Micro Station en kennis van Unix.

_► Goede contactuele en communicatieve eigenschappen.

Salaris
De salariëring bedraagt, afhankelijk van opleiding, leef-
tijd en ervaring, maximaal ’. 4.099,-- bruto per maand
(schaal 7 indicatief).

Landmeetkundige (m/v)
voor 38 uurper week
(functienummer 12.12.030)

Functie-informatie:
**" voert landmeetkundigeberekeningen uit ten behoeve

van maatvoering;
*► verzorgt de uitzetgegevensvoor de landmeters en

bepaalt mede, in overleg met de coördinator buiten-
werkzaamheden, dewijzen van uitzetten en meting.

_> Is als zodanig een belangrijke schakel tussen de mede-
werkers binnen en buiten;

*► is verantwoordelijkvoor uitbouw, bijhouding en kwalita-
tieve bewakingvan het net van meetkundige grond-

. slag;
«** is actief betrokkenbij de verdere vernieuwing van werk-

methoden binnen het vakgebied;

<> overlegt met andere diensten, afdeling en derden over
de maatvoering van projecten.

Functie-eisen:
_> HBO-landmeten;
_► kennis en ervaring inzake het gebruikvan reken- en

tekenprogrammatuur, bij voorkeur GEO, CAD en
MicroStation;

_> basiskennisautomatisering op pc-niveau voor wat
betreft kantoortoepassingen (WP, ENABLE, Lotus,
Windows);

-> goede contactuele en communicatieve eigenschappen.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt de sala-
riëring voor deze functie maximaal ’. 5.366,-- bruto per
maand (indicatief schaal 9)

Overige informatiefunctiesEen medisch en psychologisch onderzoek kunnen deel
uit maken van de selectieprocedure.
Nadere inlichtingen over deze functie kunnen des-
gewenst worden ingewonnen bij de heer
R. Lommen, chef bureau Informatievoorziening,
Vastgoed en Automatisering, tel. 045-604962.
In het kader van de flexibilisering van de arbeid worden
medewerkers benoemd in algemene dienst bij de
gemeente Heerlen.
Hefbeleid van de gemeente Heerlen is erop gericht het
relatieve aantal vrouwen onder haar personeel te ver-: ruimen. Vrouwelijke kandidaten worden daarom
nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren. Kinderopvang
voor kinderen van 0 - 4 jaar is aanwezig.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief
binnen 10 dagen ondernummer 555 met vermelding,
zowel op brief als enveloppe, zenden aan de directeur
van de dienst Stadsontwikkeling, Postbus 1,
6400 AA Heerlen. g

o

grh| ICRH Kleiwaren Beheer B.V. In verband met een overplaatsing zoeken wij op
is een dochtermaatschappij onze lokatie Buggenum op korte termijn een:
van deCHR-groep, een
internationaal opererende T>T> /""^T\T TL^TTCT ~ETT^VCTJproducent en leverancier van 1 M\\JlJU J\. 1 lJt. JLJ_-li_/Cilv
een breed scalabouw- ( M / V )
materialen.
CRH Kleiwaren Beheer B.V.
en haar vier baksteen- De funktie:
producerende werk- ■ Uw plaats in de organisatie is direkt onder die
maatschappijen: van de plantmanager.

I U wordt verantwoordelijkvoor planning,

F< i.,»*.. n ~..,. > coördinatie van de produktie.
facaoe BEEK BV ( y draagt ideeën aan en ontwikkelt plannen

"""" voor verbeteringen in het productie-proces.

Ss -tiiw-im. *■»■"■ Wij verwachten van kandidatenvoor deze: joostin kessel BV funktie:
JC I Opleiding MTS-E met grote affiniteit tot W.

I Een praktisch ingestelde duizendpoot met
tenminste enkele jaren leidinggevende ervaring

_ui ___■■"_"_>" * 'n een industriële onderneming
lil§B BUGGENUM BV ■ Leeftijdsindikatie: 30-40 jaar.
_f|iP I Leidinggevende kapaciteiten, waaronderwij

tevens een goede uitdrukkingsvaardigheiden
kontaktuele eigenschappen beschouwen.

tuiiwmn»»Min I interesse en bereidheid tot hetvergroten van
joosten wessem bv kennis over de keramische industrie middels

kursussen.
I Woonachtig in de nabijheid van het bedrijf,

danwei de bereidheid om zich hier te gaan
vestigen,

zijn goed voor een jaarlijkse
produktie van 110miljoen wj... .handvorm- en strengpers- '', ' ' , . ~., . ...
stenen, van hoge kwaliteit, in " Een zelfstandige, verantwoordelijke funktie met
vrijwel alle gewenstekleuren veel ruimte voor initiatieven. /

en afmetingen, voor toe- I Een salarisen secundairevoorwaarden in
passing in het exclusievere overeenstemming met dezwaarte van de
deelvan dewoning- en funktie.
utiliteitsbouw.

Sollicitieprocedure:
Voor meer informatie kunt u telefonisch
kontakt opnemen met de heer L. Schmitz
(04759-1666).

Een psychologisch onderzoek kan tot de
selectieprocedure behoren.

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een
cv., kunt u richten aan:

\ Kleiwarenfabriek Buggenum BV
Dorpsstraat 60

'- 6082 AR BUGGENUM

r^*HßF^"*--^-__^^
:____ , . . :. :..!

Wat zou ü doen "GEZONDHEIDSZORG
Verpleegkundigen/
Ziekenverzorgenden m/v
voor instellingen voor zwakzinnigenzorg in de regio's
Maastricht en Heerlen. Er zijn regelmatig mogelijkheden
voor gediplomeerde verpleegkundigen, zieken-
verzorgenden en MDGO-VP/-VZ'ers die zowel in
losse diensten als langere tijd willen werken. Full- en
part-timers kunnen reageren bij een van onderstaande
adressen.
Informatie: 045 - 71 26 31, Claudia Lemmens
Heerlen, Op deNobel I
Informatie: 043 - 21 71 37, Marianne Steenmetz
Maastricht, Hoenderstraat 3
Verpleegkundigen m/v
voor een instelling nabij Heerlen. Bent u full-time
beschikbaar en wilt u alle diensten draaien? Neem dan
contact met ons op. Het is ook mogelijk om reeksen
nachtdiensten te draaien.
Informatie: 045 - 71 26 31, Claudia Lemmens
Heerlen, Op deNobel I
Dokters-assistent m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Heerlen. Voor
deze functie bent u gediplomeerdof u hebt het diploma
A-Verpleegkundige, evenals een geldig reanimatie- en
EHBO-diploma. Deze baan is voor ± 24 uur per week
en duurt circa 2,5 maanden.
Informatie: 045 - 71 26 31, Claudia Lemmens
Heerlen, Op de Nobel I

INDUSTRIE
Pos .bestellers m/v
voor een bedrijf in Kerkrade. Het werk bestaat voor-
namelijk uit het bezorgen van de kerstpost. U bent
beschikbaar van 12 t/m 3 1 december en in bezit van
een goede fiets. Verder bent u goed gezond en 1 8 jaar
of ouder.
Informatie: 045 - 46 56 56, Monique Bosch
Kerkrade, Grupellostraat 35
TECHNIEK
Proces-operator in opleiding m/v
voor een bedrijf nabij Sittard. U begint u met produktie-
werk en na een gedegen inwerkperiode gaat u steeds
meer operator-werk doen. Hiervoor hebt u een
opleidingVAPRO-A (diploma is nietnoodzakelijk) en
relevante werkervaring. Deze baan is in 3-ploegendienst
en biedt goede perspectieven. Leeftijd: 18 tot 35 jaar.
Informatie: 046 -5 1 42 22, Ingrid van der Veld
Sittard, Rosmolenstraat 4
RAW-Planner m/v
voor een relatie in Heerlen. U hebtervaring met het
samenstellen en plannen van RAW-onderhouds-
bestekken. Naast een diploma MBO-W&W of -Civiele
techniek hebt u 3 jaar relevante werkervaring. Deze
baan duurt circa 4 maanden.
Informatie: 045 - 71 99 40, Raymond Maas
Heerlen, Op de Nobel I
Draaiers/frezers m/v
voor diverserelaties. Hetwerk bestaat uit conven-
tioneel en CNC-draaien, frezen, kotteren en boren.
Verder stelt u machines in en controleert u afgewerkte
produkten. Hiervoor hebt u ± 5 jaar relevante werk-
ervaring en bent u een allround en zelfstandig
werkende kandidaat
Informatie: 045 - 71 99 40, Raymond Maas
Heerlen, Op de Nobel I

tempo-team m
uitzendbureau f

i —:
1 __#

Het waterschap Roer en
Overmaas, gevestigd te
Sittard, is belast met het mmK^r^^^k.waterkwaliteitsbeheer M *in het gebied, grootca. L
100.000 ha., omvattende Wji
Zuid-Limburg en een _ r^ _^__________r _igedeelte van Midden- \A/n'l'OF^_r>l_r_r_ _fl
Limburg fen oosten van f »aiCI 31_ liaji »
-eAiaos. Roer en Overmaas -^SMI
De ambtelijke organisatie,
dieruim 700 medewerkers _^^
telt, bestaat uit twee D..L .u ut. ju _" c _
diensten* een secretarie ' burec|u Heftingen van de afdeling Financien is de vacature ontstaan voor
en een technische dienst. __-"""" ___, ■■ _■*" #Coördinator Bureau Heffingen m/v

(vac. nr. 9408)
De Secretarie Omvat de Taken: . kennis van en inzicht in de grondslagen
afdelingen Financien, - het in functionele zin leiding geven aan van de heffing en invordering van
Bestuurszaken, Interne e werkzaamheden behorende tot de belastingen door lagere overheden (b.v.
7/ilrAn_n Kof ___n_./_nro/.ii taakgebieden bezwaarschriften en verkregen door HALO-opleiding);xaKen en ner _»raroureau subjectenadministratie. Daaronder is - ruime ervaring op het gebied van dePersoneelszaken en begrepen het zorg dragen voor de bovengenoemde werkzaamheden in het
automatisering. planning, het toezien op de uitvoering en algemeen en hetvoeren van een

net bewaken van de voortgang van de bezwaarschriften- en/of subjecten-
werkzaamheden; administratie in het bijzonder;- het bevorderen van en toezien op de - affiniteit met geautomatiseerde informatie-I aanlevering door derden van juisteen systemen.geactualiseerde gegevens met betrekking
tot beide taakgebieden.

Eisen: Salaris- een voor de functie relevante admini- Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd,stratief-economisch georiënteerde opleiding en ervaring maximaal ’. 5399,-
-opleiding op HBO-niveau; bruto per maand (schaal 9 BBRA 1984).

Bij het stafbureau Personeelszaken en automatisering is een vacature ontstaan
voor een

Medewerker Systeembeheer en
Operatïng m/v
(vac. nr. 9409)
Taken: Salaris- het operationeel houden, de Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd,

procesbewaking en de bediening van het opleiding en ervaring maximaal ’.4699,-
-datacommunicatie-netwerk, centrale bruto per maand (schaal 8 BBRA 1984).
verwerkingseenheden en centrale
randapparatuur; Een psychologisch onderzoek kan- het installeren, configureren en beheren deel uitmaken van de selectie-
van personal computers en decentrale procedure.
randapparatuur;- het installeren van (updates) van Nadere inlichtingen over de

fJSHH besturingssystemen en toepassings- functies kunnen onder telefoon-
program matuur; nummer 046-517373 worden- net bieden van eerstelijns zorg en verkregen bij de heren
ondersteuning aan gebruikers inzake drs. A.J.M, van Kan, hoofd van de
apparatuur en programmatuur; afdeling Financiën en J.F.P. Kox,

- het (doen) oplossen van storingen aan chef bureau Heffingen respectieve-hard- en software. lijk H.C.W. Übaghs, hoofd van het
stafbureau Personeelszaken en

0 SiiiJlJfiiP*1 Eisen: automatisering.- een voor de functie relevante technische
opleiding op tenminste MBO-niveau,
aangevuld met voor de functie relevante Sollicitaties dienen binnen 2 wekenspecifieke cursussen; na het verschijnen van dit blad- kennis van de besturingssystemen DOS, gezonden te worden aan het
Windows, Novell, Unix en OS4OO en de dagelijks bestuur van het water-
softwarepaketten WPSI, Lotus 123 en schap Roer en Overmaas, Postbus
Dbase; 185, 6130 AD Sittard onder- enige jaren ervaring in een soortgelijke vermelding van het vacature-
functie of soortgelijke werkzaamheden. nummer op brief en enveloppe.
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Netto-inkomen: ’ 1597,61
Vastelasten: ’ 1000,

Sinterklaas enKerst worden bij Trees Maas niet gevierd.
Voor cadeautjes, een overdadig diner of een feest iser
geen geld.Een 42-jarige moedervan driekinderen, met
een bijstandsuitkering. Die is om te overleven, want le-
ven zit er nietmeer in volgens Trees. Ze studeerde vroe-
ger Nederlands, maar de sociale dienst vergoedt alleen
mbo-opleidingen. Nu studeertze Sociale Dienstverle-
ning. Geenkeuze maar een kans.

De bijstandsmoeder

Ademen
„Met een uitkering moeten rondkomen, is hetzelfde als
met jekop onder water gedruktwordenen een snorkel
krijgen om te ademen," zegt Wim verbitterd. Volgens
hem worden wao'ers goedgekeurd om te werken, zonder
dat er gekeken wordt waar ze nog geschikt voor zijn. „De
mens achter de wao'er telt niet meer mee."
Wim van Eijk kan bogen op een rijk arbeidsverleden. Hij
begon zijn loopbaan aan de lopende bandbij Volvo (nu
Nedcar), daarna heeft hij als constructiewerker aan ver-
schillendedeltaprojecten meegewerkt. Eigen baas is hij
ook even geweest. Via het banencentrumrunde hij een
tweedehands fietsenzaak. Zijn eindbestemming was
DSM. Hij repareerde liften. Het beviel hem goed, maar
de manus van alleskreeg een motorongeluk.
„In hetbegin hadik alleen een sneetje in mijn knie, maar
de snee werd steeds groter. Ik heb ontzettend veel bloed
verloren. Mijn hele been was zwart. Uiteindelijkbleek
dat ik een onstokenbloedprop tussen mijn knieschijven
hadzitten. Ze hebben alles er omheenweggesneden,
maar het kwam weer terug. Later bleek dat mijn knie he-
lemaal was scheefgegroeid. Een bedrijfsfoutje noemen ze
het." Zwaar
Uitgeschakeld „Het tweede jaarvalt me vies tegen. Ik heb maandag de

hele dag school inSittard. Ik loop twintig uur per week
stage bij deRVU (Raad Van Uitkeringsgerechtigden) in
Maastricht. Ik heb een huishouden,kinderen enik wil af
en toe ook nog wat aan mijn sociale contacten doen.
Werk blijft onzeker. Ik moet hardvechten om overeind te
blijven."

Je wordt zwanger, je trouwt en je geeft je studie opvoor
de man van je dromen.Een paar jaar latervindt de schei-
ding plaats. Dan sta jeer opeens alleenvoor. Vrienden en
familie geven steun, maar jemoet het z^elf doen. Voor
Trees staan de kinderen centraal in haar levenén in haar
uitgavenpatroon. Ze heeft zichzelf weggecijferd.
„Mijn kinderen houden me staande. Ze zijn mijn enige
schakel met de maatschappij. Ze geven me moed. Maar ik
voel me schuldig, omdat ik ze niet dat kan geven wat hun
vrienden en vriendinnen als normaal ervaren. Ik kan wél
zeggen dat ik twee beroepsmusici heb voortgebracht,"
zegt Trees trots.
„Ze zijn gelukkigcreatief," vervolgt ze. „Mijn dochter is
bijvoorbeeld vorig jaarmet haar cello in Maastricht op
straat gaan spelen om geldvoor een muziekkamp bij el-
kaar te sparen."

Netto-inkomen: ’ 1100
Vaste Lasten: ’ 550

Oud-vakbondsman, bolsjewiek, aoweren vrijwilliger bij
deRaad Van Uitkeringsgerechtigden (RVU) in Maas-
tricht. Solidariteit kreeg de 65-jarige Pie Paulussen met
de paplepel ingegoten. Zijn eigen financiële beperkingen
verdringt hij door lotgenoten te helpen. De mondige tim-
merman is geen type ombij de pakken neer te gaan zit-
ten.
Pie pakt de krant en begint rusteloos te bladeren. „Kijk
hier op devoorpagina staat datouderen er een tientje per
maand in koopkracht op vooruit zullen gaan. Op pagina
twee wordt dat weer ontkracht doorhet bericht over de
ziektepremie dienegen gulden vijftig per maand stijgt.
En dat is niet alles." Hij begint hardop terekenen: „Ho-
gere woonlasten, duurdere treinkaartjes en een daling
van dekinderbijslag. Ik denkdat de één miljoen huis-
houdens die afhankelijk zijnvan een minimumuitkering
zeker vijf procent in koopkracht moeten inleveren door
debezuinigingen."
„Dat noem ik geen volksvertegenwoordigers meer, dat
zijn voksbedriegers," buldert het politieke beest vervol-
gens.

Zuinig
Pie weet hoe hij een huishoudendraaiendemoet houden.
Nadat zijnvrouw achttien jaar geledenoverleed, bleef
hij met achtkinderen , een woningen een baan achter.
Zijn taak als opvoeder heeft hij volbracht: de kinderen
zijn de deur uit. Nu zorgt de aower alleenvoor zichzelf
en dat gaat hem goed af. Nadenken voordat je geld uit-
geeft, zuinig leven en af en toe wat bijklussen zijn depij-
lers van zijn boekhouding.

„Ik ben gelukkig niet materialistischingesteld. Dat
scheelt een hoop, maar ik moet toch streng zijn voor me-
zelf. Vakantie zit er niet meer in, vlees is veel te duur en
kleren bestel ik bij Wehkamp, omdat je daar niet meteen
hoeft te betalen. Met een beetje wikken en wegen, kom ik
er wel. Het ergste vind ik dat ik mijn kinderen en klein-
kinderen nooit iets extra's kan geven."

Wimwilde niet in hethokje van de wao worden wegge-
stopt. Maar hij moest ergens van leven. Het viel niet mee,
totop de dagvan vandaagzou hij nog geen enkelekeer
een volledige uitkering hebben gekregen doorverkeerde
berekeningenbij het GAK. „Ik word er soms helemaal
gekvan. Machteloos voel ik me, zit ik hier thuis wat op
debank en kan niks doen. Alleen wachtenop geld dat de
ene keer komt en de anderekeer niet. Als het me echt te
veel wordt, reageer ik me af op mijn drumstel. In het ver-
leden greep ik vaak naaf de fles, maar dat helpt niets."

Met vallen en opstaan kan Wim samen met zijnvrouw
rondkomen. Er is brood op deplank, maar te weinig geld
om derekeningen te betalen. Niets is meer vanzelfspre-
kend. „Voor een krant hebben we geen geld. Onze televi-
sie is vijftien jaaroud en springt constant vanzelf aan en
uit, klerenkopen we op de rommelmarkt, vakantieof een
avondje-uit kan er nietvan af. Om bezig te blijven doe ik
vrijwilligerswerk."

Wimmag niet meerklimmen, klauteren en op zijn knieën
zitten. De Lucaskliniek heeft op zijn verzoek een onder-
zoek gedaan naar de mogelijkheden diehij nog heeft.
Heftruckchauffeur, fotograaf en lay-outmedewerkerop
een krant kwamen onder andere uit de bus. Door om-
standigheden is hetrapport zoek geraakt en hebben ze
bij deherkeuring niks met deresultaten van het onder-
zoek kunnen doen. Hij is op 15 augustus goedgekeurd.
„Wat ik kan, mag ik niet. Het is toch idioot datze je de
arbeidsmarktopsturen met een hele lijstvan wat ik alle-
maal nietkan en niet mag. Zo ben jetoch voor geen en-
kele werkgever aantrekkelijk. Omscholen is noodzake-
lijk."

wao'er Wim van Eijk uit
Heerlen. „Overleven," bena-
drukt de 42-jarige bijstands-
moederTrees Maas uit Maas-
tricht.
Bijna veertig procent van de
wao'ers, aow'ers en bij-
standsmoeders slaagt er niet
meer in om rond te komen.
Dit blijkt uit een pas gepu-
bliceerd onderzoek van de
vakcentrale FNV naar het
uitgavenpatroon van sociale
minima.
Drie mensen achter de cijfers
vertellen hoe het is om te le-
yen 'in de verdomhoek van
de maatschappij. Hoe het is
om afhankelijk te zijn van de
portemonnee van zorgdra-
gend Nederland en om ver-
strikt te raken in het bureau-
cratische netwerk van socia-
le instanties. Minima zijn in
ons land minder bevoorrecht
dan het op het eerste gezicht
lijkt. Door de strenge bezui-
nigingen komt de armoede-
grens steeds dichterbij.

„Volksbedriegers,"
noemt de 65-jarige
aower Pie Paulus-
sen uit Maastricht
de regering. „Hui-
len met de pet op,"
zegt de 32-iarige

Afbrokkelen
Het is dus geen vetpot in huizePaulussen, maar daarwil
Pie nietveel woordenover vuil maken. Hij gaat weer
overstag naar links. In zijn sociale pleidooi betreurt hij
dat de verzorgingsstaat langzaam afbrokkelt. „De over-
heidstopt te veel geld in internationaleprestigeprojec-
ten. Veel Nederlandse mannen wordennaar het buiten-
land gestuurd om burgers in oorlogsgebieden te bescher-
men. Terwijl oudere mensen in ons land 's avonds niet
eens meer op straat durvente komen, omdat ze zich on-
veiligvoelen."

Bang voor de toekomst is deze drukkebaas niet. „Je moet
niet bang zijn, anders ga je dood voordat je geboren
bent."

Armoede in Nederland bestaat, volgens Trees. „Natuur-
lijk hebben de mensen in Afrika het veel moeilijker, maar
je leeft volgens de normen van de maatschappij waar je
zélf deel van uitmaakt.En op een gegeven moment merk
je dat je nergens meer aan deelkunt nemen. Welvaart
heeft geen enkelebetekenis meer. De sociale dienst pro-
beert jewel een steun in derug te geven metbehulp van
kortingen, maar jemoet het geld zelf voorschieten. Als il§
bijvoorbeeld een passe-partout voor de schouwburg wil,-—
moet ik geld gaan lenen om het te kunnen betalen.Later
kun jehet gedeeltelijk declareren, maar dat is te laat. Ik
voel me soms volledig uitgeschakeld. Je leeft aan derand,~
in een schaduwhoekjemet het stempel zielig op jevoor-
hoofd. Dat is armoede."
Treesvoelt de gevolgen van debezuinigingen duidelijk.
Het is nu leven zonder enigefranje. Geen vakantie, alleen
winkelenals er uitverkoop is, geen bus maar de fiets,
geen bioscoop of etentje, niet rood staan omdat je deren-
te niet kunt betalen.
Als haar jongste dochter binnenkort achttien wordt, gaat
ze er een dikke driehonderd guldenper maand op achter-
uit. „Ik ben dagen nacht met geld bezig. Ik moet me in-
spannen om nog aan andere dingente kunnen denken.
Een goed boek wil wel eens helpen. Gelukkig verkeer ik
nog niet in een isolement, omdat ik vrienden heb en een
goed contact met mijnfamilie. Toch is het moeilijk om
met andere mensen over mijn situatiete praten. Zeken-
nen mijnproblemen niet en begrijpen ze daaromniet al-
tijd. Zij praten over auto's, vakanties, meubels. Ik niet. Ik
wil ze ook niet met mijn gezeur belasten. Vaakprobeer ik
mijn armoede te verbergen."

Armoede

# Wim van Eijk wacht op omscholing.
Foto: FRANS RADE

Ruwe bolster blanke pit?
DOOR ROB PETERS

Nico staat terecht wegens ontvoering
en gijzeling.

'Ik was even over mijn doen, meneer,' zeurt de
41-jarige al decennia langwerkloze schilder
uiterst traag.

Tranen met tuiten tikken traag op twee enorme
cowboylaarzen.

Schonkige schouders schokkenmeelijwekkend.

Op de publieke tribune pinkt een vrouw een
traantje uit haar ooghoek.

'Nico is een grote domme jongen, die daarom
nog wel eens agressiefreageert.'

Een reclasseringsambtenaar zette datbijna
overbodig in zijnrapport.

Als derechter de zin voorleest, wordt Nico (41)
niet eens boos.

Boos wordt hij alleen als hij de situatie niet
meer aan kan.

Laatst nog op de autoweg trapte hij een deuk in
de auto van een weggebruikerdiehem voor de
voeten kwam.

'Ik had me zelf nietmeer vast,' zeurt ie weer
voor dewaterkraan opnieuw opengaat.

Hij staat echter in hoofdzaak terecht voor het
gijzelingszaakje.
Het ging om een schuld van
vierhonderd gulden.

Toen dekoper bekende dat hij platzak was,
ging Nico uit zijn dak.

Gaf de leiding graag uit handen, toen een
agressief vriendje aanbood:" 'het varkentje wel
even te wassen.'

'Die vriend bracht de echte agressie in de af-
faire,' brengt raadsman Jos Coumans gretig te
berde.

De wanbetaler werd metklappen in een auto
gegooid en in de keuken van Nico in Eygelsho-
ven uren vastgehouden.

Devriendinvan de arme schuldenaarkreeg in-
tussen het advies met 'liggend werk' snel het
geld te verdienen.

'Schiet een beetje op, anders ligtPeter straks
met stenen om zijn nek in de Maas,' kreeg zij
mee voor zij richting gedoogzone trok.

'Dat gingook mij eigenlijkwat te ver, maar ik
durfde niet meer terug,' stamelt Nico.

Omdat het met de klanten niet erg wilde luk-
ken, raakte de vriendin gelukkigzo in paniek
dat zij depolitie alarmeerde.

Als Nico en zijn doortastendevriend op de af-
gesprokenplaats verschijnen, is de gijzeling
snel ten einde en zit ook Nico achter de tralies.

Officier van justitieFrans Pommer moet toege
ven dat hij de capaciteiten van Nico niet
overschat.

Immers, zijn onnozelheid ging zelfs zo ver dat
hij een zoontje van zijnvriendin gewoon mee-
liet gaan op ontvoeringskarwei.

'De knul vond het best spannend,' knikt Nico.

Pommer vindt een werkstraf van 240uur wel
voldoende.

De rechters gaan akkoord.

Nico barst opnieuw in snikkenuit.

Hijbegrijpt nu wel dat hij niet terug hoeft naa:
debajes, maar moet werken.

En zegt ten afscheid toch nog sluw: 'De pijn in
derug, die gaat misschien wel over.'
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De wao'er
Netto-inkomen: ’ 1729
Vaste Lasten: ’ 1200

Wim van Eijk uit Heerlenraakte zijn wao-uitkering
kwijt door de nieuwerichtlijnen. Een jaarnadathij vol-
ledig was afgekeurd. Zonder dathij van te voren dekans
kreeg om zich om te scholen, werd de32-jarige lasser,
constructiespecialist en metaalbewerker de arbeids-
markt opgestuurd. Van Eijk haalde er een advocaat bij
en heeft zijnomscholing bij het GAK afkunnen dwingen.
Hij begint op 6 december met een opleidingals hef-
truckchauffeur. Natuurlijk geen garantievoor een baan,
maar het schept nieuwehoop.

Leven
zonder
franje # Trees Maas is dag en nacht met geld bezig.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN" Pie Paulissen gaat niet bij depakken
neerzitten. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

De aow'er
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Loodgieter m/v
Voor een bedrijf in de omgeving Heerlen zoeken wij een
ervaren loodgieter. U werkt zelfstandig en bent in bezit van
rijbewijs B.
Informatie bij Noël Quaedvlieg, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

Hulp-installateur m/v
Voor een installatiebedrijf in Maastricht zoeken wij een hulp
voor 2 dagen per week. Om voor deze vacature in
aanmerking tekomen, moet je een opleiding in de
installatietechniek hebben afgerond. Het werk is voor enkele
maanden.
Informatie bij Dory Essers. tel. 043-25 80 88,
Maastricht, Helmstraat 12.

Demonstrateurs m/v
Wij zijn regelmatig op zoek naar representatieve
demonstrateurs die op oproepbasis beschikbaar zijn. U werkt
meestal op donderdag, vrijdag en zaterdag in supermarkten.
Bent u flexibel inzetbaar en in bezit van eigen vervoer, neem
dan contact met ons op.
Informatie bij Astrid Jongboom, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Oproepkrachten m/v
Wij hebben regelmatig produktiewerk op oproepbasis. U
werkt dag-, middag- en nachtdiensten. Wij zoeken mensen
die lange tijd beschikbaar zijn en voor alle diensten ingepland
kunnen worden. U kunt 2-5 dagen per week werken.
Informatie bij Josette deKoning, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Coördinator techniek m/v
Voor een grote instelling in deregio zoeken wij een
coördinator techniek. U bent in bezit van een diploma HTS
Wtb en u heeft minimaal 3 jaar werkervaring. U heeft
aantoonbare leidinggevendeervaring en bent zowel praktisch
als planmatig ingesteld. Het betreft een vacature voor een
lange periode.
Informatie bij Karien Wolfs, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

ir randstad uitzendbureau

\^^~i » MÖfll^*' Functie-inhoud: als projectingenieur wordt
# u belast met werkzaamheden ten behoeve van het

" bureau die om. bestaan uit het zorgdragen voor de" technische ondersteuning bij het tot stand komen
van beschikkingen voor stortplaatsen in het kader

In de hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en van de Wet Milieubeheer. Daarnaast beoordeelt u de
Milieu is de afdeling Bodem belast met de voorberei- technische plannen en bestekken voor voorzieningen
ding, ontwikkeling en uitvoering van het provinciaal op de stortplaatsen. Voorts zult u ook worden
beleid inzake de bodembescherming en -sanering en betrokken bij de beoordeling van Milieu-effectrap-
de afvalstoffen. portages voor stortplaatsen. In voorkomende geval-

len behoort het opzetten en begeleiden van projec-
In deze afdeling zijn bij het bureau Afvalstof- ten eveneens tot uw takenpakket (vac. no. V95.006).

fen de volgende functies vacant:_ _
« - . _ , - Functie-eisen: voor een goede functiever-

J\m P3_Tt-tIITIC PfOJCCt"" vulling is een voltooide technische opleiding op HBO-
■* niveau noodzakelijk, b.v. de studierichting Land-,

tumnnlmiM «f ■ ■ __fê"_ , Water-en Milieubeheer van de InternationaleingenieUr /\TVaIS_.OTTen V/111 Agrarische Hogeschool Larenstein. Van belang is ver-
der dat u zowel zelfstandig als in projectteamver-

tn ft u/Arkujppkt band zult kunnen functioneren en overgoede com-
l«J,O werKWeenj municatieve en redactionele vaardigheden beschikt.

B. FllII"tilTIG PfOieC-l'" beoordeling van Milieu-effectrapportages voor stort-

* plaatsen. Het opzetten en begeleiden van projecten

" . «._____■ m. ** behoort eveneens tot uw takenpakket (vac. no.ingenieur Afvalstoffen v/m
Functie-eisen: voor een goede functiever-

Functie-inhoud: als projectingenieur wordt vulling is een voltooide technische opleiding op HBO-
u belast met werkzaamheden ten behoeve van het niveau noodzakelijk, b.v. de studierichting Land-,
bureau die o.m. bestaan uit het leveren van bijdra- Water- en Milieubeheer van de Internationale
gen aan deelbeleidsplannen, het zorgdragen voor de Agrarische Hogeschool Larenstein. Van belang is ver-
technische inbreng in en ontwerpen van complexe der dat u zowel zelfstandig als in projectteamver-
beschikkingen voor stortplaatsen in het kader van de band zult kunnen functioneren en over goede com-
Wet Milieubeheer. Daarnaast beoordeelt u de techni- municatieve en redactionele vaardigheden beschikt,
sche plannen en bestekken voor voorzieningen op de Werkervaring bij voorkeur in het werkveld is zonder-
stortplaatsen. Ook zult u worden betrokken bij de meer een vereiste.

£ Full»tilflÊ PröïftCt- richtingen. Daarnaast beoordeelt ude technische
■ "*■■ ».■■■■« rlWJClil plannen en bestekken voor voorzieningen in genoem-

de inrichtingen. Voorts zult u ook worden betrokken
Ifl£eni_-:|_.r AfValStOffen V/m bi' de beo°r°'eling van Milieu-effectrapportages voor

» inrichtingen. In voorkomende gevallen behoort het
opzetten en begeleiden van projecten eveneens tot

voor de duur van 12 maanden uw takenpakket (vac. no. v.5.005).

Functie-eisen: voor een goede functiever-
Functie-inhoud: als projectingenieur wordt vulling is een voltooide chemisch-technische oplei-

u belast met werkzaamheden ten behoeve van het ding op HBO-niveau noodzakelijk. Van belang is ver-
bureau, welke o.m. bestaan uit de zorg voor de tech- der dat u zowel zelfstandig als in projectteamver-
nische ondersteuning bij het tot stand komen van band zult kunnen functioneren en over goede com-
beschikkingen in het kader van de Wet Milieubeheer municatieve en redactionele vaardigheden beschikt,
voor be- en verwerkingsinrichtingen en autosloopin-

Salaris: afhankelijk van opleiding en erva- het bureau Afvalstoffen, telefoon 043-897698.
ring bedraagt het salaris voor de functies A en C
maximaal f 5.954,- en voor functie B maximaal In de laatste fase van de procedure zal een

’ 6.975,- per maand, uitgaandevan een volledig vertegenwoordiging van de afdeling worden betrok-
dienstverband. ken, terwijl een psychologisch onderzoek tot de pro-

cedure kan behoren.
Sollicitaties en inlichtingen: indien u

belangstelling heeft voor een van deze functies zien
wij uw schriftelijke sollicitatie graag binnen 14 dagen

■tegemoet. U kunt deze richten aan het College van
Gedeputeerde Staten, t.a.v. de directeur van de
Stafgroep Personeel en Organisatie, postbus 5700, - uitßÏk6202 MA Maastricht, onder vermelding van het m Uk(k^
vacaturenummer op brief en enveloppe. ■ nnMUtf>ft

%ot?.\_»ttß6 "Voor informatie over deze functie kunt u % - f
VI S/47-94 zich wenden tot de heer ir. G. van Loenen, hoofd van » ". . i! .

Hoofd Afdeling Facilities
Enthousiast en klantgericht

De ambtelijke organisatie is recent opnieuw vormgegeven, waarbij
, integrale verantwoordelijkheid voor produkten, diensten en middelen

w. 1 Gemeente Heerlen als een van de uitgangspunten is geformuleerd. Een van de nieuwe

J diensten is de Dienst Financiën, Informatievoorziening en Facilities,
waarvan de Afdeling Facilities deel uitmaakt. Produktdenken en klant-

Heerlen. Centrumstad in Oostelijk Zuid- gerichtheid zijn centrale begrippen.
Limburg. Een stad met vele gezichten en vele De Afdeling Facilities is onder andere belast met inkoop en aan-

kwaliteiten. Moderne stad qua bebouwing bestedingen,- het centrale geautomatiseerde systeem en netwerkbeheer;
en architectuur, maar ook parkstad met interne services waaronder catering, bodedienst en receptie,- de gemeen-

veel groen. Thuis voor 95.000 mensen en telijke huisvesting, onderhoud, beveiliging en telefonie; reprografie, te

koopstad voor honderdduizenden weten tekstverwerking, drukwerk, microverfilming, fotokopiëren en

mensen in en om Heerlen. Centrum voor tekeningenarchief. Binnen de afdeling werken ca. 60 mensen. Voor het
vele voorzieningen op het gebied van vormgeven van deze Afdeling Facilities komen wij graag in contact met

gezondheid, onderwijs en cultuur voor de kandidaten voor de functie van Hoofd Afdeling Facilities.
hele regio. Heerlen werkt aan de Als Hoofd Afdeling Facilities bent u verantwoordelijk voor het

toekomst van Europa, samen met formuleren van het strategisch en tactisch beleid, het leidinggeven aan
Maastricht, Aken, Luik en Hasselt. een vijftal bureauchefs, de verdere ontwikkeling van de facilitaire dienst-
Nationaal is Heerlen, samen met verlening binnen de gemeentelijke organisatie, het ontwikkelen van een

Maastricht een belangrijk stedelijk systematiek van produktprijzen en interne verrekening, leiding geven

knooppunt. Om haar ligging en haar aan concernbrede projecten en het volgen van de marktontwikkelingen.

kwaliteiten is Heerlen een gewilde Voor deze functie komt vin aanmerking als u beschikt over een
vestigingsplaats voor het nationaleen opleiding op HBO-niveau bij voorkeur HTS bedrijfskunde/THW en

internationalebedrijfsleven. minimaal 5 jaar ervaring hebt opgedaan in het bedrijfsleven in een ver-

Heerlen, een stad van mensen met veel gelijkbare functie. U heeft brede kennis van facilitaire dienstverlening,

aandacht voor de problemen en inkoop en aanbesteding en informatisering. U heeft uitstekende contac-

oplossingen van de moderne tijd. tuele vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid. U bent enthousiast en

Voor een enthousiaste manager een resultaatgericht. Uw leeftijd ligt tussen 35 en 40 jaar.

uniekekans om mee te bouwen aan een Aan Twijnstra Gudde - lid van de OAWS -is de werving en selectie
Afdeling Facilities die staat als een huis. toevertrouwd. Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden

behandeld. Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de
-r" ~p selectieprocedure.
L/f J Wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met mevrouw mr.

<^~— ' C. Bode: tel. 043-211787. Gaat u solliciteren? Dan graag voor 22 december
mr. C. Bode 1994 uw brief met cv. richten aan: Twijnstra Gudde management

consultants, ter attentie van mevrouw mr. C. Bode, Postbus 606,

6200 AP Maastricht.

IJ Twijnstra Gudde

wii zoeken ■
De sectorWelzijnszaken (WZZ) bestaat uit een tweetal afdelingen H
met In totaal ca. 70 medewerkers. Binnen de afdeling Welzijn en
Edukatle zijn momenteel twee vakatures vakant en binnen de af-
deling Sociale Zaken en Arbeid is 1 vakature vakant. H
Wij zoeken daarom de beste man ofvrouw voor defunktie van:

De medewerker WVG staat onder direktewerkleidingvan de H
groepsleider Welzijn binnen de afdeling W&E.

Funktie-inhoud:
- voeren van intake-gesprekken;- naar aanleiding van WVG-aanvragen onderzoek instellen,
rapportages opstellen en adviseren over de verdere afwikkeling
van aanvragen; I- verrichten van heronderzoekennaar aanleidingvan verstrekte
voorzieningen;

- begeleiding en verwijzenvan aanvragen naar andere instanties; I- overleg met adviserende Instanties;
- algemene Informatieverstrekking aan burgers, organisaties en

dergelijke. I
Funktie-eisen:- een relevante opleidingop tenminste M.8.0.-nivo (te denkenvalt H
aan MBO-SD of opleidingenop het gebiedvan de gezondheids-
zorg) aangevuld met op het werkterrein gerichte applikatore
kennis. Studerend aan een H.8.0.-opleiding kan tot aanbeveling I
strekken;

- tenminste 2 jaarervaring met soortgelijke werkzaamheden;
- goedekontraktuele en redaktionele vaardigheden; H
- klantgerichte en flexibele instelling;
- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;

- affiniteit met automatisering; I
- bereidheid tot het volgen van funktiegerichte opleidingen; I- in het bezit van rijbewijs en auto;
- leeftijd van circa 30 jaar.

Salaris indikatie:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring behoort inschaling In
schaal 8 (max. f 4671,-) tot de mogelijkheden. H
Informatie:
Inlichtingen over defunktie zijn verkrijgbaar bij de heer C. Goffin, I
groepsleider Welzijn (tel. 045 328286). ■

De medewerker Welzijnsbeleid valt hiërarchisch onder het hoofd van
de afdeling Welzijn en Edukatie (W&E). H
Binnen de afdeling W&E wordt gestreefd naar een flexibele, breed
inzetbare personeelsformatie om alert m te kunnen spelen op H
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsprioriteiten. De
funktie medewerker Welzijnsbeleid kent daarmee een wisselende
inhoud waarbij veelal een projektmatige aanpak aan de orde is. H
Funktie-inhoud:
- bijdragen aan de totstandkoming van een preventief en integraal I

jeugdbeleid.Aandachtsvelden o.a. kinderopvang, peuterspeel-
zaalwerk, vrijwillig jeugd-en jongerenwerken ondersteuning van de
jeugdraad; I

- binnen de beleidsterreinen: sociaal-cultureelwerk (inklusief woon-
wagenwelzijnswerk), verslavingszorg en akkomodatiebeleid, zelf-
standig leverenvan een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering H
van projekten; H- onderhouden van kontakten namens het college van B&W met
gesubsidieerdeinstellingen; ■

- leveren van een bijdrage aan beleidsadvisering, o.a. door het H
opstellen van notities e.d.;

- formuleren van voorstellen voor het college van B&W o.a. met
betrekking tot het verstrekken van subsidies. I

Funktle-eisen:
- een op het werkterrein gerichte opleiding op H.8.0.-niveau (te H

denkenvalt aan H.8.0.-welzijnswerk. Thorbecke Academie); H
- een gedegenkennis van en ruime uitvoerende en beleidsmatige H

ervaring in het welzijnswerk; H
- een aktieve, flexibele, resultaat-gerichte opstelling; H
- goedekommunikatleve en redaktionele vaardigheden; H
- ervaring met en gevoel voor hetkrachtenveld van ambtelijke en H

bestuurlijke verhoudingen. H
Salarisindikatie: I
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring behoort inschaling in H
schaal 9 (max. f. 5366,-) tot de mogelijkheden, H
Informatie: I
Inlichtingen over defunktie zijn verkrijgbaar bij de heerF. Bekkers. I
hoofd afdeling W&E (tel: 045-328285). ■

De medewerker valt hiërarchisch onder het hoofd van de onder- I
afdeling Dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken en Arbeid. I
Funktie-inhoud: I- voeren van intake-gesprekken met nieuwe kliënten; I
- behandelen van aanvragen om periodieke en bijzondere bijstand,
waarvan de uitvoering in de meest uitgebreide zin van het woord
aan de funktiehouder is opgedragen. Hieronder mede te verstaan:
onderzoek, rapportage, huisbezoek, advisering en Immateriële
hulpverlening;

- verricht periodieke en incidentele heronderzoeken van de in het
uitkeringsbestand voorkomende personen;- behandeling van aanvragen in het kader van gemeentelijk
minimabeleid en de Wet op de Bejaardenoorden;- ultstroomgericht werken met de doelstelling de bijstand-
ontvangende zo snel mogelijk bijstandonafhankelijk te maken.

Funktie-elsen:- een op het werkterrein gerichte opleiding op M.8.0.-nivo (te
denkenvalt aan M.8.0.-SD);- vervolgcursus socialeverzekering Ien II;

- ruime ervaring in soortgelijkefunktie;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- kunnen werken in teamverband.

Salarisindikatie:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring behoort inschaling in
schaal 8 (max. f. 4671,-) tot de mogelijkheden.

Informatie:
Inlichtingen over de funktie zijn verkrijgbaar bij de heer M. Hendrix,
hoofd onderafdeling Dienstverlening of de heer J. Ummelen, hoofd .
afdeling Sociale Zaken en Arbeid (tel: 045-328242/328240).

Landgraaf, een jonge Procedure: $1 W |
bruisende gemeente In Een mec(iSch en/0f psychologisch onderzoek zal onderdeel van de £ _Lrf
hetoostelijk deel w sollicitatieprocedureuitmaken. g
m.QOolnwoneis@éénvan Voor alaemene informatie over de sollicitatieprocedurekunt u C £
de grotegemeentenvan terecht bij mevrouw I. Muyikens. personeelsconsulente stafafdeling <$ \^
ome zuidelijkste provln- P 01 ,045-328192. \m^cfe. Landgraafkenmerkt
zich dooreenbreed Sollicitaties;
scalavan winkel-, soci- Uw schriftelijke reaktie kunt u, onder vermelding van het vakature- m\J'aal-culturele en nummer in de linkerbovenhoekvan de enveloppe en de briefvoor
sportvoorzieningen voor 3 december 1994 richten aan: het College van Burgemeester en Ml^%demensen, dieer Wethouders van Landgraaf, Postbus 31000.6370 AA Landgraaf. f I
wonen, werken en
recreëren. De gemeenteLandgraaf streeft naar een meer evenredige verte-

aatmee wordtade- genwoordiging van vrouwen in leidinggevende en beleidsmatige Ta
dXnam^vand ze^ *~ funkties. In hetkader van het positieve aktiebeleid wil de gemeente \^W
ondernemende voor de funktie van medewer(st)er Welzijnsbeleid (3.2.202) dan ook I^K
gemeente. Dat gebeurt in eerste instantie alleenvrouwen selekteren. W^ .
óók met de gemeente °ol< wil de gemeente meer leden van (etnische) minderheids-
organisatie zeit: open. groepen en gehandicaptenin dienst nemen. Leden uit deze "
tienbel. doelmatig en prioriteitsgroepen die menen aan de gestelde eisen te voldoen
publieksgericht worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Af .
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De kat als raadsel

de mensen in deogen van de
leeuwen teklein om alsbestand-
deel van hun menu interessant te
zijn. In ieder gevalwaren ze veel te
klein van stuk om hen bevelend
toe te spreken, zoals de vier Bos-
jesmannentegenover deze dertig
leeuwen hadden gedaan.Een ver-
klaring voor dit opmerkelijk feit is
dat deze mensen, die ten opzichte
van elkaar niet strijdlustig waren,
dit ook niet waren tegenover de
dieren. Ze jaagdennatuurlijk,
maar jagenwas alleeneen metho-
de om aan voedsel en kleding te
komen. Tot in de jarenvijftig leef-
den mensen en dieren op die wijze
samen in deKalahari. Het uitbrei-
denvan deboerderijen en de niets-
ontziende jacht op grootwildheeft
dit soort taferelen onmogelijkge-
maakt, temeer daarveelBosjes-
mannen uit deKalahari zijn ver-
dreven om plaats te maken voor
landbouwgrondvan het zich supe-
rieur wanende blankeras.

onvoorspelbaars. Toch hebben
mens en kat(achtige) een lang ge-
meenschappelijk verleden, toen ze
allebei nog van de jachtleefden en
lnrechtstreekse concurrentiemet
elkaar afgelegen strekenvan de
aardbol bewoonden. Tot voor kort
*aren er op de aarde gebieden te
vinden waar die situatieal duizen-
den jarenbestond en waar(grote)
Kat en mens in een merkwaardigev°rm van wederzijdsrespect sa-
menleefden. De antropologe Eliza-
beth Marshall Thomas schrijft
"aar onderhoudend - hoewel soms
lets te breedsprakig - over in 'Hetv erborgen leven van dekat.

Katten blijvenraadselachtige die-
j*n.Net als je denktdat jehen
uoorhebt, doen ze iets volstrekt

" Drie leeuwinnen op de Afrikaanse savanne. Archieffoto: LIMBURGS DAGBLAD

. weet het gedragvan dieren met
eVenveel talent te analyseren en te
Verklaren als datvan mensen. In
naar - voor een wetenschapper -"ccl toegankelijk geschreven boek
onderzoekt zij watkatten zijn en

katten denken dat zij zijn in
j^latietot ons mensen. Zowel bijhuiskatten als hun wilde familiele-
n' tijgers, leeuwen en poema's,achterhaalt de schrijfster hoezij

2jeh alleen en onder elkaar gedra-
§en. Ze trekt deze lijn doornaar de

van decultuurvan
■^tten door deeeuwen heen.

Kalahari
immers niets ongewoons in het
voorval en ze wisten onmiddellijk
wat hun te doen stond. Ook de
leeuwen gedroegen zich niet uit-
zonderlijk, tenminste nietvoor die
tijd en die omgeving.

aan hun frustratie, stortten devier
Bosjesmannen zich op het wilde-
beest. Daarbij gooidenze kluiten
aarde naar de leeuwen, die op de
plek waren achtergebleven, terwijl
ze hen gedecideerd maarrespect-
vol bleven toespreken. Het eindig-
de ermee dat de leeuwenzich lang-
zaam en met grote tegenzin terug-
trokken, waarna deBosjesmannen
het vlees meenamen.

Marshall Thomas meent bij dit en
soortgelijkevoorvalleneen en an-
derover de aard van de leeuwen te
heben ontdekt. Ze denkt dat dit de
manier was waarop alle leeuwen
in het gebied zich overal zouden
gedragen, als ze werdenbenaderd
op de manier die deBosjesmannen
hadden gedemonstreerd, met reso-
luut maarrespectvol klinkende
verklaringen en verzoeken zonder
angst. Deze Bosjesmannen zagen

Legioenen Zuidafrikaanse jagers
met automatischegeweren en te-
reinwagens hebben de populaties
van grazend wild geëlimineerd om
er biltong(gedroogd vlees) van te
maken. De leeuwwerd terugge-
drongen, van zijn wild beroofd en
evenals de Bosjesman een paria in
zijn eigen gebied, dat hij duizen-
den jarenhad beheerst.
De gemiddelde lezer met belang-
stellingvoor de echte natuur zal
van dit goed geschreven, interes-
sante boek niet werkelijk vrolijk
worden. Daarvoor is de aanstaan-
deteloorgangvan de grote katten,
veroorzaakt doorhet gevaarlijkste
roofdier ter wereld, de moderne
mens, te duidelijk. De tijger is al
bijna uitgeroeid. Naar schatting
zijner op de hele wereldnog maar
vierduizend exemplaren over. We
zullen ons over niet al te langetijd
moeten behelpen met de dieren die
resteren, in dierentuinenen cir-
cussen. En natuurlijkhebben we
nog de huiskat, maar dat is eigen-
lijk niet meer dan een schrale
troost.

Elizabeth Marshall Thomas, Het
verborgen leven van de kat. Uitge-
verij Prometheus, f 34,90.

ze er ooit getuigevan was datBos-
jesmanneneen paar leeuwen van
hun buit beroofden. Ook schetstze
een poging van leeuwen de mensen
te beroven. VierBosjesmannen
hadden een wildebeest gevolgd dat
een dageerder met een gifpijl was
geraakt. Toen ze het dier eindelijk
achterhaalden was het omsingeld
door een opvallend grote groep
leeuwen, ongeveer dertigstuks. De
vierBosjesmannen namen de si-
tuatie in ogenschouw en begonnen
langzaam op de leeuwen toe te lo-
pen. Met vaste stem, maar in res-
pectvolle bewoordingen, verklaar-
den ze dat ditvlees eigendom was
van de mensen. De leeuwen brul-
den dreigend. Sommigen gaven
geen krimp, anderen draaidenzich
om en liepen een eindje weg. En
toen, hoewel het wemeldevan de
leeuwen, diegeagiteerd heen en
weer drentelden en lucht gaven

geldt voor de laatsteresterende
wilde dierenin onze tijd. Bosjes-
mannen zwierven niet doelloos
door het veld, op zoek naar voed-
sel, maar dit volkkende territo-
riumrechten, die berustten op een
rechtvaardige verdelingvan de
voedselbronnen in het landschap,
zodat ieder lid van de stam over de
noodzakelijke levensbehoeften
kon beschikken.

Hun leefwijzekwam overeen met
dievan andere in hetwild levende
schepselen, waarmee zij de aarde
deelden, bij voorbeeld leeuwen. Op
alle grote dieren waarop de Bos-
jesmannen jaagdenwerd ook door
de leeuwen jacht gemaakt. Mis-
schien was dat dereden waarom
de leeuwen en de Bosjesmannen
pogingen deden eikaars buit te be-
machtigen. Heel boeiend beschrijft
MarshallThomas in haarboek hoe

en van diestreken waarkat en
i^ens - in dit geval leeuw en Bos-
jesman- elkaarhunprooidieren
betwistten was deKalahari-Woes-ttjn in Zuidwest-Afrika. Een jaar
of veertig geleden was deKalahari
j*°geen vergeten gebied, waar
jankenzich zeldenvertoonden.Elizabeth Marshall Thomas nam
jndie tijd deel aan een aantal
jangjarigeantropologischeexpedi-
tles naar deze streek om er het le-
en van deBosjesmannen te bestu-ren. Deze mensen waren jagers/

Verzamelaars zonder vaste woon-°f verblijfplaatsen. Ze waren voor
levensonderhoud en alleswat

*e bezaten, afhankelijk van de na-
tuu_r, Z oals lang geledenonze verre
v°orouders, iets dat nog steeds

Bijdrage
De leeuwen lijken een belangrijke
bijdrage geleverd te hebben aan de
aard van derelatie tussen mensen
(Bosjesmannen) en leeuwen in de
Kalahari. Deze wapenstilstand zou
nooit lang hebben standgehouden
als niet beidepartijen eraan had-
den meegewerkt. Hoe en waar die
wapenstilstand ooit was ingegaan
is nooit met zekerheid vast te stel-
len, maar het begin moet in het
verre verleden worden gezocht,
toen mens en leeuw hetvoor het
zeggen hadden op de savannen van
zuidelijk Afrika. Misschien waren

soonlijke aangelegenheid. De
meeste mensen kunnen met hun
seksueleproblemen nergens heen.
Wij zijn dokters en kunnen vanuit
een neutrale positie deskundig ad-
vies geven en hen als het nodig is
behandelen," verklaart de 40-jari-
ge dokterLi Jia.Klanten die lan-
ger voor een van deuitstalkasten
stilhouden, spreekt ze vriendelijk
aan om uit te vinden of ze hen van
dienstkan zijn.

Hete brij

DOOR YVONNE VAN
DER HEIJDEN China wil informatie-honger naar sex 'wetenschappelijk' bevredigen

Chinezen ontworstelen
zich aan sex-taboes

~e puriteinse Chinese autoriteiten
"ebben als onderdeel van een pro-
pagandacampagne voor 'seksueel
j^lzijn'een voor China baanbre-kende, reizende tentoonstelling
samengesteld. Alles wat met sex te

heeft, wordtvan begin tot
eind met foto's, teksten, grafiekenen videobanden op een bijna kin-
derlijke manier tot in detailsuit-
gelegd. Meer informatie is het
antwoord van de overheid op een
Seksuele revolutie dieeen niet te
stillen honger naar kennis over sex
Veroorzaakt. Dit alles in een sa-
menleving waar tot voor kort sek-
suele activiteitenslechts op voort-
planting waren gericht.

en verhoging van de levensstan-
daard maakt dat sex voor vele mil-
joeneneen belangrijkerrol gaat
sPelen in het leven en dathogere
eisen gesteld gaan worden aan het
Sexleven. Dat vormt in officiële
°gen een ernstige bedreiging voor
*e stabiliteit in de maatschappij
le gebouwd is op harmonieuze

gezinnetjes. Een teleurstellendsexleven is op het ogenblik bij-
oorbeeld een van debelangrijksteedenen voor met name vrouwenom een echtscheiding aan te vra-gen. De snel groeiendesexindus-
tte veroorzaakt een nagenoegneontroleerbare verspreiding van
eksueel overdraagbare ziektes,

waaronder aids.

Twee Chinese professoren die al meer dan een jaar
getrouwd zijn, melden zich in Shanghai bij een

dokter. Hun dringendeklacht is dat de vrouw maar
niet zwanger raakt. Na onderzoek blijkt dat ze nog

maagd is. Hun verbaasde commentaar: „Is slapen in
hetzelfde bed dan niet genoeg om kinderen te

krijgen?"
Dit is geen flauwe grap bedacht om aan te tonen hoe
onwetend Chinezen veelal zijn als het gaat over sex.

Het is een bericht uit de officiële krant voor de
intellectuelen, het Guangming Dagblad, eerder deze

maand. Daarin werd de noodzaak voor seksuele
opvoeding 'spoedeisend' genoemd als wapen tegen
onder meer de explosieve stijging van het aantal

geslachtsziektes.

kers de drijfveer te zijnom een
kijkje te komen nemen. In de
woorden van Wang (22) die stu-
deertvoor lerares: ~Je kunt er ge-
woonlijk eigenlijk met niemand
over praten en dus ook geen infor-
matiekrijgen. Voor mijn moeder is
sex totaal onbespreekbaar. Als
vriendinnenonder elkaar hebben
we het zeldenover zoiets. Soms
spreek ik erover met mijn vriend."

Het is dokterLi opgevallen dat
sinds een aantal maanden de klan-
ten vrijer praten over hun proble-
men. „Vorig jaarkwamen ze bin-
nen en dan draaidenze om de hete
brij heen. Nu praten ze met ons en
komen meteen ter zake. Sex is niet
meer vies."
De losse aanpak en de lage drem-
pel van het centrum datnaast een
ziekenhuis ligt, lijken vruchten af
te werpen.De eigenaarvan Adam
en Eva, Wen Jingfeng, is in ieder
geval tevreden. Per dag lopen zon
duizend mensen in en uit. De
meesten om zo maar een kijkje te
nemen. Een op de driekoopt iets.
~De winkel voorziet duidelijkin
een behoefte en daarom ben iker
ook mee begonnen," aldus de
37-jarigezakenman dieook nog
een onderzoeksinstituut leidt dat
sexartikelen ontwikkelt.
Wen, econoom van huis uit, isvan
het slag jonge,vindingrijke Chine-
zen dat snelrijkt wordt door een
gat in de markt te vullen. „Neder-
land is een tolerant land op het
gebiedvan sex. Volgend jaarwil ik
Amsterdam bezoeken om te kijken
hoe de sexshops eruit zien." Eerst
gaat hij nog naar de Verenigde
Staten opblaasbare poppen kopen
om mannen aan hun gerief te hel-
pen. ~Er is een enorme markt voor,
want dit land heeft een vrouwen-
tekort."

ij wil gewoon wat meer informa-2e oVer sex hebben,"zegt de 30-ja-ge Su, gevraagd naar deredenwaarom hij de Eerste Nationale
voor Seksueel

elzijn en Sex-onderwijs in Pe-
*lng bezoekt. „Op school hebbene dit soort dingen welbestu-

Simpel

deerd, maar alleen het hele simpe-
le. Deze tentoonstelling leert me
een paar zaken dieik nog niet
wist." Hij wijst als voorbeeld op de
gruwelijke foto's vanpatiënten
met geslachtsziektes. „Het is beter
om van hetbestaan van zoiets af te
weten danniet, zelfs alzijn de fo-
to's bijna niet om aan te zien."
De tientallen panelen - waarop
onder meer ook homoseksualiteit
(in China beschouwd als een ziek-
te), sex voor gehandicapten en
afwijkend gedrag zoals pedofilie
derevue passeren - staan in een
hal van het Onderzoeksinstituut
voorWetenschap en Technologie.
Het gebodene moet op een 'weten-
schappelijke'manier de 'kennis
over het seksuele welzijn' voor het
algemenepubliek vergroten, aldus
deofficiële uitnodiging.
Het gevoelslevenkomt niet aan
bod.Romantiek en erotiekpassen
niet in de Chinese communistische
leer van kuise ingetogenheid die
zwaar gefrustreerde generaties
heeft opgeleverd. Op de video's die
onafgebrokenworden getoond, be-
handelteen dokter in een witte jas
louter seksuele vraagstukken. Een
serie dia'sverklaartvia debloeme-
tjes en de bijtjes het ontstaan van
het leven. Honderden bezoekers,
voornamelijk mannen van alle
leeftijden, staanrijen dik te kij-
ken.

Slechts zon dertig Chinezen
schuifelen op deze zondagmiddag
langs de panelen met nietsverhul-
lende foto's en tekeningen. Opmer-
kelijk genoegzijn allemin of meer
naakten blank. Ontblote Chinezen
zijn zelfs voor instructieve doel-
einden blijkbaar nog net een stap
te ver.

De gedetailleerde, feitelijke bij-
schriften worden met grote aan-
dacht gelezen. Vrienden, vriendin-
nen en paren leggen elkaar druk
pratend uit hoe een en anderzit.

Hier en daarklinkt gegiechel. Veel
bekijks hebben de uitstalkasten
met kunststof penissen en vagi-
na's, condooms, spiraaltjes en sek-
suele hulpmiddelen zoals 'Poedel
Olie' die een voortijdige zaadlo-
zing moet voorkomen. 'Poedel Olie
kan een echte man van u maken!',
prijst een poster het uit de 'fijnste
Chinese kruiden' gebrouwen
drankje aan.
De zucht naar feitelijke informatie
over het liefdesleven en de proble-
men diezich daarbij kunnen voor-
doen, blijktvoor de meeste bezoe-

Sexshop
Een van de sponsorsvan de sex-
tentoonstelling is hetPeking
Adam en Eva Gezondheidscen-
trum, dat in Nederland als sexshop
te boek zou staan. De particuliere
winkel gaat schuil achter een grij-
ze bakstenen gevelmet op schou-
derhoogte vier etalages waarin
doosjes met condooms staan. De
eerste sexshop in China diebegin
vorig jaar de deuren opende, ver-
koopt zoals te verwachten een gro-
tevariatieaan sex-artikelen, van
geïmporteerdevibrators en kunst-
borsten tot potentie verhogende
Chinese middeltjes en in een Ne-
derlandse joint-venturein China
geproduceerdevoorbehoedmidde-
len.

Speciaal is datAdam en Eva twin-
tig dokters in dienst heeft.
„lemands sexleven is een heel per-

Zaterdag 26 november 1994 # 35

ander-zijdsympathieke roofdier gewijd.
Recent verscheen 'Het verborgen leven van de
kat', dat behalve overkleine katten vooral ook
over de grote soorten gaat, als leeuw, poema en
tijger. Peter Stiekema, zelf eigenaar - voor zover
jebij katten van eigendom kunt spreken - van
acht (kleine) katten en een hond, las dit door de
Amerikaanse antropologe Elizabeth Marshall
Thomas geschrevenboek.

Katten mogen zich in een ongekende
populariteit verheugen. Langzamerhand

verdringen deze dieren met hun hoge
aaibaarheidsfactor zelfs de hond als

belangrijkste huisdier. Katten zijn inmiddels
doorgedrongen tot het toneel, getuige de

succesvolle musical 'Cats' van Andrew Lloyd
Webber. Ook in de literatuur is het dier geen

onbekende meer. Er zijn heel wat boeken aan dit

Met de helm
DOOR PETER STIEKEMA

door

PETER
STIEKEMA In ons land geldenvoor verkeers- !

deelnemers- maar heus niet al-
leen voor hen - alle mogelijke

regels en regeltjes. Als automobi-
list ben jebij voorbeeldverplicht

om achter het stuur een veilig-
heidsgordel te dragen, watvoor

lieden met een enigszins fors pos-
tuur - ikkan datweten - knap

lastig is. Je wordt behoorlijkbe-
lemmerd in jebewegingsvrijheid,

zeker als de buik in kwestie de
stuurkolomangstig dicht is gena-

derd.

Aan de andere kant is het voordeel
van dieenorme buik weer dat je 'i
zelf over een ingebouwde airbag ,

beschikt - hoewel fatbag bij nader ;
inzien een veel geschiktere term
schijnt - diede nodigeklappen
kan opvangen. Voeg daarbij de j
echte airbag, diein steeds meer 'auto's standaard wordt geleverd

en dan blijk jeandermaal nog
flink in de verdrukking te kunnen

komen. !
Op hetverplicht stellenvan die |
airbag kun jeuiteraard gewoon ;. wachten, dat duurt echt niet lang
meer. Bezitters van Trabants en

soortgelijke merken worden dan in :
geval van een aanrijding verzocht

hun airbag met de bijgeleverde
voetpomp - ookbijzonder ge-

schikt voor hetopblazen van |
luchtbeddentrouwens - op te

pompen, bij de meeste andere mer-
ken gebeurt dat automatisch.Deze

schlemielenmogen van de wetge-
ver trouwens ook een luchtbed te-

gen het dashboardplakken. Veel
eer is er per slot van rekening aan

hen toch niet meer te behalen.
Voor deBelgische bestuurders on-

derons: het opblazen van deair- ;
bag dient nietrijdend via deuit- |
laat van de auto te geschieden. In
dat geval dreigthet spreekwoord

'beter hard geblazen dan de mond
gebrand' namelijkmet zichzelf in
tegenspraak te komen. Natuurlijk
is het simpelweg hetbeste een Mi-

chelin-mannetje als particulier
chauffeur in dienst te nemen en je

achter hem te verschuilen, dan ben
jeoveral meteen vanaf.

Over enige tijd wordtvoor de
auto's in ons land het derde ach-

terlichtverplicht. Ik weet niet hoe
het met u is, maar ik schrik me

iederekeer een ongeluk als ik zon
rijdende kerstboom plotseling voor

me zie stoppen. Net of jetegen je ;
wil - en zeker tegen die van je

vrouw - een of ander bordeelbent
binnengereden. Het ontbreekt er ;

eigenlijk nogmaar aan dat de
overheid eist dat je in de auto een
valhelm opzet, zoals bromfietsers

en motorrijders al sinds jaaren
dagverplicht zijn.

Bij de jeugdigefietsers dreigt
zoiets inmiddels ook te gaan ge-

beuren. Als het aan de uitvinders
van TNO ligt, fietsen allekinderen
tussen de vijf en veertien jaarbin-
nenkortover straat met een helm

op. In geel of oranje; dat maakt
niet uit, als ze maar een deksel van

enige betekenis op hun kop heb-
ben. Zon helm zou een hoop fiet-
sertjesleedbij verkeersongevallen

voorkomen, luidt deredenering.

Dat klinkt mooi, maar debescher-
mers van verkeersdeelnemers zijn
helemaal niet zo enthousiast.De
kans is groot dat automobilisten

nogveel harder rijden als ze weten
dat diekinderen toch een helmpje
op hebben en dusbest een stootje

extra kunnen hebben.Laten we
wel wezen, die helm is nietmeer
daneen soort lapmiddel. Je kunt

beter het verkeer aanpassenaan de
langzame deelnemers, zodat die

zonder helmen over straat kunnen.
Als je zo doordenktkunnen wede
kinderen straks wel een compleet
pantser aandoen: volop reflecte-
rende kleding, kniebeschermers,
lampjes om de armen en benen,

een zwaailicht op hethoofd. Dat is
toch de omgekeerde wereld?

Het komt er op neer, dat niemand
zomaar bereid is om een helm op

zijn of haarkop te zetten. Lopen in
het verkeer is immers net zo ris-

kant. Voetgangers zouden danook
een helm op moeten. En als jekijkt

naar het aantalkwetsuren bij
automobilisten, dan dienendie
eveneens hun hoofd te bescher-

men. Misschienkan de mens maar
beter met dehelm op worden ge-

boren. Die airbagkomt bij de
meesten latervanzelf wel.

■ ■ M ■
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Technical sales-executive
m/v
voor een sterk groeiend bedrijf in de Oostelijke Mijnstreek.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de produktie van plastic
folieën en telt ca. 60 personeelsleden. Het bedrijf is
onderdeel van een Amerikaans concern dat opereert in
Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ter versterking
van de marketing- en sales-afdeling is men op zoek naar
een innovatieve, enhousiastepersoonlijkheid.

De functie
In deze nieuw te vormen functie bent u intermediairtussen
opdrachtgever en bedrijf. U inventariseert en analyseert de
wensen van deklant en vertaalt die samen met de afdeling
research en development naar een produkt Naast het
onderhouden van persoonlijke en telefonische contacten met
bestaande klanten gaat u actief op zoek naar nieuwe markten.
U werkt o.a. in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië. U
rapporteert rechtstreeks aan het hoofd marketing en sales.

Het profiel
Voor een goede invulling van dezefunctie denken wij
aan een kandidaat:

" met minimaal een HBO-opleiding of een door werkervaring
verkregen vergelijkbaar niveau. Kandidaten met een diploma
HTS-chemische technologie, HLO of een soortgelijke
opleiding genieten devoorkeur,

" met een resultaat- en servicegerichte instelling;

" met minimaal 5 jaarrelevante werkervaring;

" met uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift en bij voorkeur soortgelijke
beheersingvan het Duits en Frans;

" tussen de 28 en 40 jaar.

De salariëring komt overeen met de zwaarte van de functie.

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Stuur dan direct uw cv. in zowel het Nederlands
als in het Engels naar het onderstaande adres.
Informatie: 045 - 74 26 77, Adriane Keulen
641 1 GD Heerlen, Op de Nobel I

Kaderpersoneel is gespecialiseerd in het uitzenden, werven en
selecteren van middelbaaren hoog opgeleid personeel in allerlei
sectoren. Wij bieden aan professionals een individueleaanpak
en afwisselende banen op maat met goede perspectieven.

tempo-team
uitzendbureau

-^~* — Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst

m 360/47-94 DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Handelen.de in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Gelet op Artikel VII van de Wet van 7 juni 1978(Stb. 354) en artikel 111 van de
Wet van 7 juli 1994 (Stb. 1994,601).

Gehoord de Rijksplanologische Commissie/ Rijksmilieuhygiënische
Commissie (RPC 38 d.d. 28 september 1993).

Gezien het advies van de commissie als bedoeld in artikel 21 van de
Luchtvaartwet d.d. 25 april 1994.
BESLUIT:

ARTIKEL 1
In de zoneringsprocedure voor het bestaande luchtvaartterrein Maastricht, die
op 19 januari 1993met een bestuurlijk overleg is gestart en waarvan in de
periode van 15oktober 1993 tot 15 december 1993 stukken ter inzage zijn
gelegd, wordt geen geluidszonevastgesteld.

ARTIKEL 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van detweede dag na de dagtekening
van deStaatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal, met de toelichting, worden geplaatst in de Staatscourant.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

A. Jorritsma-Lebbink
Terinzagelegging
Bovenstaand besluit ligt met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking
tot en met determijn waarbinnen tegen het besluit een bezwaarschrift kan
worden ingediend tijdens kantooruren ter inzage op de volgendeadressen:

in de bibliotheek van het Provinciehuis te Maastricht, Limburglaan 10te
Maastricht;
het gemeentehuis van Beek, Raadhuisstraat 9 te Beek;
het gemeentehuis van Geleen, Markt 1, 6161 GE Geleen;
het gemeentehuis van Heerlen, Geleenstraat 27, 6411 HP Heerlen;
het gemeentehuis van Maastricht, Markt 78, 6211 CL Maastricht;
het gemeentehuis van Meerssen, Beekstraat 51 te Meerssen;
het gemeentehuis van Nuth, De Weverplein 1 te Nuth;
het gemeentehuis van Schinnen, Scalahof 1, 6365 BK Schinnen;
het gemeentehuis van Valkenburg a/d Geul, Geneindestraat 4, 6301 HC
Valkenburg;
het kantoor van de NVLuchthaven Maastricht, Vliegveldweg 17 te Beek; ,
buiten kantooruren iedere dinsdagtussen 17.00 en 20.00 uur in het
kantoor van de NV Luchthaven Maastricht, Vliegveldweg 17te Beek; om
de stukken op dinsdagtussen 17.00en 20.00 uur in te kunnen zien dient
vooraf tijdens kantooruren telefonisch een afspraak te worden gemaakt
(telefoon 043-666444);
in de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst, Plesmanweg 1-6, 2597 JG
's-Gravenhage;
in de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst, Saturnusstraat 71, 2132 HB
Hoofddorp.

Bezwaar indienen
Volgens artikel 30, eerste lid, Luchtvaartwet kan tegen bovenstaand besluit
beroep worden ingesteld. Artikel 30, eerste lid, Luchtvaartwet luidt: "Tegen
een besluit als bedoeld in artikel 24, eerst lid en 27, eerste lid kan een
belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het beroep kan mede de in artikel 26, eerste lid, bedoelde
aanwijzigingen en voorschriften omvatten."
Conform Afdeling 7.1 van de AWE dient aan het instellenvan beroep een
bezwaarschriftenprocedure vooraf te gaan. Binnen 6 weken ingaand op de
dag na de datum van bekendmaking van bovenstaande besluiten kunnen
belanghebbenden schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Minister van
Verkeer en Waterstaat, per adres deDirecteur-Generaal van de Rijkslucht-
vaartdienst, Postbus 90771, 2509 LT Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
a. denaam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening:
c. een omschrijving van het besluit waarop het bezwaar betrekking heeft;
d. de gronden van het bezwaar.
Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij het Rijk is geen griffierecht
verschuldigd.

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopigevoor-
ziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State te Den Haag. In dat geval is griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend. Voordat op het bezwaar
wordt beslist, kunnen belanghebbenden worden gehoord. Indien gemeend
wordt dat het bezwaarschrift toelichting behoeft, dan dient de belanghebben-
de in het bezwaarschrft te vermelden, dat deze gehoord wenst te worden.
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SH Samenwerkende
Revalidatiecentra

HU Limburg

De Stichting SamenwerkendeRevalidatiecentra Limburg bestaat uit de
Lucas-Stichting voor Revalidatie te Hoensbroek en het
Kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord te Houthem-Valkenburg.

Het Revalidatiecentrum "Hoensbroeck"richt zich op de revalidatie van
volwassenen met een lichamelijke handicap. Binnen de verplegingsdienst
zijn er mogelijkhedenvoor OPROEPMEDEWERKERSin de functie van:

verpleegkundige en
ziekenverzorgende .m/v)

Wij vragen:- diplomaA verpleegkundige, HBO-v, MDGO-vp of ziekenverzorgende;- bij voorkeur ervaring in het beroep.

Wij bieden:- salariëring volgens deCAO voor het Ziekenhuiswezen;- een gepast inwerkprogramma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Flieth, hoofd
verplegingsdienst, telefoon: 045-239299.
Schriftelijke sollicitatiesonder vermelding van vacaturenummer 943500019
richten aan: Samenwerkende Revalidatiecentra Limburg, Dienst P&O,
mevrouw L. van der Heide, personeelsconsulente, Zandbergsweg 111,
6432 CC Hoensbroek.
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Dynamische Verkopers
DIVISIEKEUKENS

Bent u momenteel werkzaam in bijvoorbeeld de meubel, auto,
konfektie of technische branche, dankomt u in aanmerking voor deze
interressante funktie. Leeftijd vanaf 23 jaar, liefst met een commerciële
opleiding, goede kontaktuele eigenschappen, flexibiliteit en
doorzettingsvermogen.

DIVISIE BAD
Voor deze funktie dient u te beschikken over commercieel en
technisch inzicht. Leeftijd vanaf 23 jaar. Voorkeur gaat uit naar
kandidaten die werkzaam zijn in de sanitair-en of tegelbranche en
beschikken over goede kontaktuele eigenschappen, flexibiliteit en
doorzettingsvermogen.

DIVISIE ELEKTRO
In aanmerkingkomen kandidaten die bijvoorbeeld momenteel
werkzaam zijn in de meubel, auto, confektie-of technische branche en

Ü met minimaal een middelbare commerciële opleiding.
Indien u in een van bovengenoemde funkties geen ervaring heeft,
geeft Hom u een interne opleiding. Voor een goede taakvervulling

WÈÈ^^=^=^^^^= dient u te beschikken over rijbewijs B.

Wilt u meegroeien in onze organisatie metenorme
toekomstmogelijkheden, zend dan uw sollicitatiebriefmetrecente

a**?*^^ pasfoto naar:

r( 9\\ DIVISIEKEUKEN EN BAD DIVISIE ELEKTRO
\L «_^*_ J Hom Keuken en Bad b.v. V/h P.M. Hom en Zn.
J^^a—_É\ ta.v. Dhr. G. Kohlen, t.a.v. A.A.M. Thomeer,/^o__Pi_(\v_ Bergerweg 51-53 Loperweg 8,

/\\W.TUY^,-^) 6' 35KDSittard. 6101AEEcht.
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I mecapooL
AUDIO- VIDEO- HUISHOUDELIJKE APPARATEN
Onze opdrachtgever, MEGAPOOL is marktleider en Nederlands grootste
en meest expansieve detailhandelsketen van electro-speciaalzaken.
Megapool heeft in Nederland al meer dan 90 vestigingen en gaat nu ook
filialen in Limburg openen. Wij komen graag in contact met:

FILIAALMAIMAGERS (m/v)
en

VERKOPERS
met pioniersgeest (m/v)

Megapool streeft naar 100%tevreden klanten en neemt daartoe in alle op-
zichten afstand van de middelmaat. Er wordt een uitgebreid en aantrekke-
lijk assortiment A-merken aangeboden waarbij de consument kan rekenen
op een objectief en deskundig advies, uitstekende service en dito garantie-
voorwaarden. Dit streven valt of staat vanzelfsprekend met de inzet en
deskundigheidvan het personeel. Er is derhalve volop werk aan de winkel
voprgetalenteerde medewerkers, die net zoals Megapool, het enthousias-
me en de gedrevenheid bezitten om in de electrobranche te schitteren.

Filiaalmanager
De filiaalmanager heeft een opleiding op minimaal havo/mds niveau, bij
voorkeur aangevuld met een marketing en/of management opleiding.
Hij/zij bezit succesvolle leidinggevende ervaring in de detailhandel, en weet
uit ervaring dat aan plannings- en organisatorische vaardigheden hoge
eisen worden gesteld, Daarnaast bezit de filiaalmartager de volgende
eigenschappen: een teambuüders-mentaliteit, verantwoordelijkheidsgevoel,
een zekere mate van stressbestendigheid en flexibiliteit op het gebiedvan
werktijden en inzetbaarheid. Voor dezefunctie geldt dat de leeftijd tussen
de 3Q en 35 jaar ligt-

Verkoper
De verkoper heeft bij voorkeur detailhandels- c,§. branche-ervaring en is
enthousiast en klantgericht. Hij^ij bezit het vermogen zich in de
klant te verplaatsen en is een echte .eamplayer'. Daarnaast is de verkoper
commercieel, een aanpakker en durft hij/zij initiatief te nemen. Door de
communicatief sterke capaciteiten heeft hij/zij een professionele uitstra-
ling. De leeftijdvan de verkoper ligt tussen de 25 en 35 jaar.

Uiteraard is het geboden salaris en zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden
in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Beide functies zijn
beschikbaar in Heerlen ,Sittard en Maastricht.

Herkent u zich volledig in het gestelde profiel en denkt u ons hiervan te
kunnen overtuigen, dan ontvangen wij graag binnen 10 dagen uw sollicita-
tiebrief met cv. en pasfoto.

Content Consultants
t.a.v. drs. Pia G. Hinhen
Dr. Poelstraat 34-36
6411 HH Heerlen

Een psychologisch onderzoek en een medische keuring maken deel uit «an de selectieprocedure. Wenst u, meer informatie over defuncties, neemt u dan gerusttelefonisch contact met ons op. Tel. 070 - 3491491.
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I ]ONG
ZWEEDSTOPMODEL

ZOEKT
COMMERCIËLE TYPES.
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ERVAREN VERKOOI^D^UR M/V

aankomend VERKOOPADVISEUR m/v■ o
MODICS

ORGANISATIE. PERSONEEL.
INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Kloosterdreef 6. Eindhof
Postbus 6334.

5600 HH Eindhoven

Fax:o4o-463770.
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! Het Drielandenpunt op detop van deVaalserberg was ooit een
lerlandenpunt. Meer dan een eeuw lang, van 1816 tot 1919,kwamen
kar niet alleen de buitenlijnen van Nederland, België en Duitsland

samen, maar ook de grenzen van het splinterstaatje Neutraal of
Onzijdig Moresnet met als 'hoofdstad' Kelmis. Geboren uit een

om bodemschatten. Een belasting- en smokkelparadijs van
!°_ geen 350 hectare dat in 1816 iets meer dan 250 zielen telde, maar
If1bevolking binnen honderd jaarhaast zag vertwintigvoudigen. Een

datbijna uitgroeide tot het enige esperanto-rijkje van de
Wereld, maar inmiddels gewoon een stukjeBelgië is. Een duik in de

wonderlijke geschiedenis van Neutraal Moresnet.

Drielandenpunt was
lang vierlandenpunt

Splinterstaatje Neutraal Moresnet in 1919 van landkaart verdwenen
ezinkertswinning in de buurt

'M de huidige Belgische gemeente
eiftiis of La Calamine behoort nu

j, 2o'n veertig jaar tot hetverle-
.A De hoofdgroeve in de berg
Renberg of VieilleMontagne,
i aar het erts kalamijn in dagbouw
j

& Worden gewonnen, was al in. <>5 uitgeput. Als datnog eens 70
{^eerder was gebeurd, had
„^schijnlijk niemand zich druk
~^aakt om een splinter van zon

0Ü hectare. Maar in 1815 gold de
van Moresnet nog als.n van derijkste van Europa. Een

Wild extraatje voor zowel de Ne-
u landen als Pruisen die danook

lc*en hun zinnen op het gebiedF** hadden.

door

HANS
GOOSSEN

" De grenzen van Neutraal Moresnet zijn gedeeltelijk opgenomen in een wandelroute.
Hier een startpunt in Kelmis. Foto: JOBRONCKERS

Oorlog

Het gezamenlijke bestuurvan het
neutrale gebiedverdient zonder

Curieus

zen soms dwars doorhuizen en
tuinen heen, hetgeen het smokke-
laars niet al te moeilijkmaakte.

Een wellicht schrale troost voor de
esperantisten is de zekerheid dat
zelfs een geslaagdAmikejo maar
even had kunnen proeven van on-
afhankelijkheid. Het esperanto-
staatje zou zonder twijfel van de
kaart zijn geveegd door deEerste
Wereldoorlog die ook een einde
maakte aan de neutralestatus van
Moresnet. De Duitsers lijfden het
gebied in om vijf jaar laterhun
aanspraken noodgedwongente la-
ten varen. In het Vredesverdrag
van Versailles van 1919 werd neu-
traal MoresnetBelgisch. En dat
zou het blijven, met uitzondering
van de Tweede Wereldoorlog.

Vooralvoor de jongenazaten van i
de echte neutralenwaren de drui-'
ven van de TweedeWereldoorlog
extra zuur. Na eerst meegevochten
te hebben in het Belgische leger
werdenze laterweer ingelijfd door
de Duitse Armee. Het Duitsland
van Hitler erkende de afspraken
van Versailles nieten beschouwde
hen gewoon als Duitsers.

Dit keer hadden de neutralen niets
te kiezen.

spronkelijke afspraak was om op
teroepen militairen zelf te laten
kiezen in welk leger ze wensten te
dienen. Maar omdat dePruisische
dienstplicht aanzienlijk langer
was dan dieinhet Belgische leger,
vreesden de Duitsers niet ten on-
rechte dat zij niet zo veel soldaten
uit Neutraal Moresnet zouden
trekken. 'Dan maar allebeiniet',
dachten de Pruisen. De vrijstelling
van dienst trok vele jongelingen
uit Duitsland, België en Nederland
die de leeftijd van kanonnenvoer
haddenbereikt naar NeutraalMo-
resnet. Uiteindelijkwerd daar een
stokjevoor gestoken toen eerst
België en later ook Pruisen bepaal-
den dat devrijstelling alleenvoor
echte neutralen en hun afstamme-
lingen gold en dat immigranten
dienst moesten blijven doen in hun
geboorteland.

De bevolking van Neutraal Mores-
net groeideflink. Niet alleenvan-
wege devoordelenvan het onzijdig

_
gebied, maar ook door de economi-
sche groei en bloei van dezinkin-
dustrie, diemenig arbeidernaar
het gebied lokte. In 1816 telde de
bevolking slechts 256 zielen, in
1858 was ze vertienvoudigd. Meer
dan dehelft van debevolking
werkte halverwege de negentiende
eeuw in dezinkmijn en de bijbeho-
rende fabrieken van Vieille Mon-
tagne, waarvan de leiding danook
een flinke^vinger in de papvan be-
stuur en sociaal levenin Neutraal
Moresnet had. In 1914 was de be-
volkingbijna twintig keer zo groot
als in 1816. Zon tien procent was
vlak voor de Eerste Wereldoorlog
van echte neutrale afstamming,
tien procent kwam uit Nederland.
Van deresterende tachtig procent
had dehelft de Duitse, de andere
helft de Belgische nationaliteit.

Hoewel de neutralen vooralprofijt
haddenvan hun status aparte, zijn
erweinig tekenen dat er serieus
gedacht werd over algehele onaf-
hankelijkheid of autonomie. In de 'jarenveertig van devorige eeuw
werd een eigen munt geslagen,
maar diekwam niet in omloop.
Hoewel officieel de Franse frank,
hetbetaalmiddel uit de tijd van
Napoleon van kracht was, werd
over het algemeen gebruik ge-
maakt van debetaalmiddelenvan
debuurlanden. De chefarts van de

f-*
1 aar 0p het h°o^ van e

da staatslieden die eraan
1 c"t dat NeutraalMoresnet een
°De. !eVen beschoren zou zijn. De
als h was slechts tijdelijk, net

de grensafbakening. De stenen
6tii n °^e nu ner en er e
*iji. °Ver§ebleven stillegetuigen
20 ,Van het in vergetelheid ver-
lBfio ministaa _e werden pas na
ge£9 geplaatst toen bleek dat het

Iverruik van provisorische en al di-:-se malen vervangen houten
,j.. nspaaltjes op al te groot opti- .
y, s^e gestoeld was. In dietijd

ookmaar besloten tot de. £en van een pad langs de gren-

' _o0 !e Voor het grootste gedeelte
vatlr, Dosgebied liepen. Stukken
dicht °^ an^ereplekken weer
HojjJl§egroeidepad zijn nu opge-
t_ut

en in een toeristische wandel-e> maar waren toen vooral

bedoeld om de jachtvan douaniers
op smokkelaars te vergemakkelij-
ken. Voor dietijdraakten de
grensbewakers nog al eens het
spoorbijster en wisten ze zelf niet
of ze de smokkelaar op heterdaad
of net te vroeg betrapten.
Gesmokkeld werder bij het leven.
Vooral met drank wisten de bewo-
ners van NeutraalMoresnet en
hun klantenvan over de grens wel
raad. In Kelmis stikte het van de
slijterijen. Ook herbergde het
dorpje diverse jeneverstokerijen
diekwalitatief redelijk en vooral
betaalbaarbocht produceerden
dat vervolgens naar België of
Duitsland gesmokkeldwerd.

De officiële douanepost op de gro-
te weg van Luik naar Aken werd
eenvoudig omzeild door gebruik te
makenvan een tunneltje onder
diezelfde straat. Bovendien liepen
zoals al eerder gememoreerd gren-

meer het etiketcurieus. Mede met
hetoog op het voorlopigekarakter
van deonzijdige status werd in debeginperiodenauwelijks werk ge-
maakt van bestuur en wetgeving in

j Wens het Congresvan Wenen in
Ij. waar de Europese landkaartdeondergang van Napoleon
erd hertekend, waren weliswaar

j,ei}safspraken gemaakt, maar
jUisen en het koninkrijk der Ne-

Wanden lazen de kleine letters
1 n die overeenkomst verschil-
sti t- aar Pruisen de grens een

1 .e westelijkerzag, legde de te-
y.Partij die juisteen stukje oos-
oti k waar<ïoorde zinkmijn net

"P Nederlands grondgebied zou
ortien te liggen.

I „ veel heen-en-weer-gepraat en
J jr°ebatkwamen beidekempha-, J*1 m mei 1916 tot de briljante

P'ossing om Moresnet danmaar
> j ?r'°pig in drieën te delen.Eene'gisch Moresnet, dat net als de

wst van België tot 1830 onderdeel
j 's van hetkoninkrijk der Neder-
p den,een stukje Pruisisch en een
tjtje onzijdig Moresnet. De be-

ste zinkmijnkwam uiteraard in
(j. utraal gebiedterecht dat geza-
ellijk bestuurd zou worden.

grenzen van Neutraal Moresnet
en !. nPuur wiskundig getrokken
het ■ an 00^ ma^ng aan °Psnijvlakgelegen huizen of tui-
hQ\^e top van de onzijdige drie-
Dr- a_ op het huidige- echte -
tei?e^andenpunt in Vaals. De wes-

-1 ijk oot *ieP scnuin' e ooste-
vr*recht naar de basis die ge-
diti Wer(^ rï°or e wegverbin-n§ tussenLuik en Aken.

zinkmijn, dr.Wilhelm Molly, stond
aan de wiegvan eigenpostzegels,
maar die werden al snelverboden.
Op een brief naar België werd ge-
woon een Belgische postzegel ge-
plakt, op een poststuk naar Prui-
sen een Pruisische.

Amikejo
De enigepogingvan formaat om
van Neutraal Moresnet een onaf-
hankelijk staatje te maken, kende
vooral een idealistischeen zeker
geenpolitieke achtergrond. De uit
het Franse Pyreneeëngebied af-
komstige professor GustaveRoy,
privé-leraar van de kinderen van
een rijke industrieelin Aken, zag
in Neutraal Moresnet de bakermat
voor heteerste en enige esperan-
tostaatje ter wereld. De wereldtaal
zou prima kunnen gedijen in een
neutraalgebied, op hetkruispunt
van drie taalgebieden. De naam
van het staatjezou Amikejo wor-
den: land van warevrienden. Ami-
kejo zou het centrum wordenvoor
de esperantobeweging diein het
begin van detwintigste eeuw in
opmars was.
Roy, niet gehinderd dooral te veel
realiteitszin, wist enkele notabelen
van Kelmis, onderwie de al eerder
genoemde chefarts Molly voor zijn
idee te winnen.Terwijl in het
dorpje onder leidingvan de lokale
boekhandelaar Charles Schriewer
volop esperantocursussen werden
gegeven, wist Roy in 1908 op het
vierde wereldcongres van de espe-
rantisten in Dresden toestemming
los te weken om zijn idee te verwe-
zenlijken en kreeg hij de toezeg-
ging dat het administratieve bu-
reau van de esperantobewegingin
Kelmis gevestigd zou worden. Het
gebouwstond al klaar, maar de
belofte werd nooit ingelost. De
fraaie brochure van Royvoor aan-
hangers van debewegingwaarin
hij zelfs meldde in welke horeca-
gelegenheden kelners werkten die
het esperanto machtig waren ten
spijt.

De teleurgestelde GustaveRoy liet
zich na het fiasco met het admini-
stratief bureau niet meer zien in
Kelmis. Toen deplaatselijke ani-
mator Charles Schriewer later
koos voor een loopbaan als militair
bewaker van een landgoed van de
Belgische koning in China, was het
helemaal gedaan met Amikejo.

Als ik inIsraël wil sterven kan ik
rustig mijn gang gaan, maar er

begraven worden is een
problematische zaak. Het is iets

van de laatstetijd. Vroeger was er
voor de weinigeniet-joden diehier

de laatste adem uitbliezenaltijd
wel een plaatsje tevinden op een

van de kleine christelijke
begraafplaatsen. Maar met de
komst van honderdduizenden
Russische immigranten is dat

radicaal veranderd.Bijna de helft
van de nieuwkomers is niet-joods

en mag daarom volgens de halacha
- de joodsereligieuze wet - niet

op joodsebegraafplaatsen worden
begraven. De vraag naar

christelijke begrafenissen is nu zo
groot geworden datkerkbesturen

neen moeten verkopen als de
overledene geen lidmaat isvan

hun nominatie.
In een volgens Westerse normen

geregeerd land zou al een flink
aantal algemene begraafplaatsen

zijn aangelegd, maar in Israël
bestaat geen striktescheiding

tussen godsdienst en staat. Als het
gaat om het persoonlijk levenvan

de inwoners heeft het orthodoxe
rabbinaat het laatste woord. En

hoe niet-joden hunbegrafenis
regelen zal derabbijnen een zorg

zijn.
Misschien ontdekt men in Israël op

den duurnog eens een manier om
niet-joden naast jodente
begraven. Ook een soort

vredesproces, zou jezeggen.
Orthodoxe jodenzijn trouwens

altijdmeesters geweest in het
oplossen van hun zelf verzonnen

problemen. Door die inventiviteit
kunnen ze op zaterdag in een
sabbatslift stappen, een koel

drankje uit een sabbatskoelkast
halen en met de sabbatstelefoon

een sabbats-ambulancebellen.
Het rabbinaat zou in deze kwestie

eens terade moeten gaan bij het
ultra-orthodoxe Instituut voor

Wetenschap en Halacha in
Jeruzalem.Dat bedacht een jaarof

vijf geleden een halachisch
verantwoorde oplossingvoor het

nijpendeprobleem van het
transport van stoffelijke"

overschotten door de lucht. De
Israëlische

luchtvaartmaatschappij El Al
vervoert nogal eens overleden

buitenlandersdiein Jeruzalem
begraven willenworden. Het was

baliepersoneel opgevallen dat
sommige orthodoxe jodenhun

vlucht afgelastten, zodra ze in de
gaten kregen dat er in hetzelfde

vliegtuig een lijk zou worden
vervoerd. De verontruste

passagiers waren cohanim, leden
van de joodsepriesterkaste, die

geen contact mogen hebben met
doden.

Omdat er nogal wat Cohens met El
Alreizen besloot de maatschappij
het Instituut voor Wetenschap en

Halacha te consulteren.En met
succes. El Al kan voortaan een

stoffelijk overschot overvliegen
zonder dat het klanten kost. De

lijkkist wordt in een door het
Instituut ontworpen container

geplaatst en diegaat in het
bagageruim. Als er voldoende

ruimte bestaat tussen de
buitenkantvan de kist en de

binnenkantvan de container, dan
is er halachischgeen sprake van

contact met de dood en hoeft
meneer Cohen in de business class

erbovenzich dus geen zorgen te
maken. Althans, zo heb ik het

begrepen.
Nu een idee. Zou het

begrafenisprobleem in Israël niet
zijn op te lossen door dode

niet-joden op joodse
begraafplaatsen teraarde te

bestellen in El Al containers? Als
dathalachischen hygiënisch

verantwoord is, kunnen duizenden
Russische immigranten erhun
voordeel mee doen, om over de

container-industrie nogmaar te
zwijgen. Eigenbelang is er niet
mee gemoeid. Als het ogenblik
daar is, laat ik mijn stoffelijke

resten liever perKLM repatriëren.
Ik ben alairmiles aan het sparen,

dusvoor de kosten hoef ik het niet
te laten.

Memento mori

het gebied. Officieel werden twee
commissarissenbenoemd namens
demoederlanden, maar pas in de
tweede helft van de negentiende
eeuw kreeg Neutraal Moresnet een
eigenburgemeester en een ge-
meenteraadwaarin vooral hoge
pieten van de zinkmijnzitting
hadden.
Wat wetgeving betreft werd in alle
wijsheid besloten om de situatie
van voor 1815 maar even voort te
laten duren. Dat betekende dus
dat in Neutraal Moresnet de wet-
ten van Napoleon van kracht ble-
ven. Een inwonervan neutraal
gebiedkon honderd jaarlang ver-
oordeeldof vrijgesproken worden
op basis van wetten dieuitgevaar-
digd waren door het niet meer be-
staandeFranse rijk. Door het in
die wetten vastgelegde principe
van vrijheidvan handel moesten
de autoriteiten tot twee keer toe
bakzeil halen bij hunpogingen het
aantal slijterijen in Kelmis in te
dammen.

De bewoners van Neutraal Mores-
net werden door hun voormalige
landgenotenvan over de grens
vaak benijd om de voordelen die
de onzijdigestatus hen bood. Zo
moesten deneutralenwel braaf
over Pruisen en België verdeelde
rijksbelastingen betalen, maar na
1817 kwamen daar geen nieuwe
soorten bij omdat een nieuwe tax-
overeenkomst uitbleef. Neutraal
Moresnet was toch al een belas-
tingparadijsje, omdat bij de invoer
van goederen gekozen mocht wor-
denwelk belastingstelsel erop los-
gelaten werd. Wie slimrekende,
kon zo aanzienlijke belastingvoor-
delenin de wacht slepen.

°eien bewaken een grenspaal van het voormalige Neutraal Moresnet Foto: jobronekers

Vrijstelling
Een ander lichtpuntjevoor de neu-
tralen was dat zij vrijgesteld wer-
denvan militaire dienst. De oor-
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# Een oude ansichtkaart
van het Vierlandenpunt in
Vaals, dat in 1919 gedegra-
deerd werd tot een Drielan-
denpunt.
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N.V. Nutsbedrijven Maastricht is een horizontaal geïntegreerd
bedrijf voor de levering van elektriciteit, gas, water, stadsverwar-
ming en CAI-signalen, alsmede de verhuur en het onderhoud van
gasgeisers en CV-ketels binnen de gemeente Maastricht.
Bij ons bedrijf bestaan op dit moment twee vacatures.

Voor de afdeling Serviceverlening zoeken wij een:

projectleider (m/v)
voor 38 uur/week
(vacaturenummer: 46)

De kandidaat zal, in eerste instantie, worden benoemd in de func-
tie van storingsmonteur om vertrouwd te raken met de werkzaam-
heden van de afdeling. Indien dit traject naar tevredenheid is
doorlopen, wordt betrokkene, in eerste instantie op tijdelijke ba-
sis, benoemd in de functie van projectleider. Bij gebleken ge-
schiktheid zal de kandidaat vast benoemd worden in de functie
van projectleider.

Functie-informatie:
Als storingsmonteur worden o.a. de volgende werkzaamheden
verricht:- het behandelen van nagenoeg alle bij N.V. Nutsbedrijven gemel-

de storingen op E-G-W-gebied;
-het ondersteunen en uitvoeren van activiteiten t.b.v. de eigen
afdeling en diverse andere afdelingen binnen de organisatie;- het assisteren van de projectleider van de afdeling Serviceverle-
ning.

In de functie van de projectleider wordt hij/zij belast met de volgen-
de werkzaamheden:
-het zorgdragen voor en het controle uitoefenen op de veilige,

tijdige en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden door de
medewerkers van de afdeling Serviceverlening;

-het direct leidinggeven en aansturen van de medewerkers van
de afdeling Serviceverlening (o.a. instructie en werkverdeling);

-het periodiek opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve onder-
houdsgegevens;- het zorgdragen voor een snelle en correcte afhandeling van alle
tot zijn werk behorende administratieve werkzaamheden;- het aandragen van voorstellen ter verbetering van werkmethodes
en het uitvoeren en/of begeleiden van praktijkproeven.

Functie-eisen:
-MBO-werk- en -denkniveau, bij voorkeur een afgeronde MTS-
opleiding elektrotechniek;

-gas- en watertechnisch installateur of gelijkwaardige opleiding;
-3 jaar ervaring in de installatiebranche, bij voorkeur met aanleg
en onderhoud van gas-, water- en verwarmingsinstallaties;

-klantgerichte en efficiënte werkwijze;- leidinggevende capaciteiten;
-goede communicatieve vaardigheden;
-bereidheid om cursussen te volgen;
-verplichting tot het verrichten van wachtdiensten;
-rijbewijs BE;
-wonende in Maastricht of directe omgeving.

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer G.
Aben, hoofd afdeling Serviceverlening, telefoon (043) 292632.

Bij de afdeling Economische en Financiële Zaken bestaat een
vacature voor een:

medewerker
economische en
financiële zaken A (m/v)
voor 38 uur/week
(vacaturenummer: 47)

Functie-informatie:
-het verrichten van financieel-economische onderzoeken t.b.v.

beleidsvoorbereiding en beleidsadvisering;
-het verzamelen en verwerken van statistische informatie;
-het uitvoeren van werkzaamheden i.v.m. interne controle;- medewerking verlenen aan het opstellen van begrotingen, meer-

jarenplannen, jaarverslagen e.d.;- in verband met ontwikkelingen binnen de afdeling zijn aanpassin-
gen van het takenpakket in de toekomst niet uitgesloten.

Functie-eisen:- HEAO-opleiding, bedrijfseconomische richting, danwei, door oplei-
ding en ervaring verkregen, gelijkwaardig niveau;

-ervaring met (een deel van) genoemde werkzaamheden;
-kennis van c.g. ervaring met automatisering;
-goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en
goede contactuele vaardigheden.

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer Th.
Verheijen, hoofd afdeling Economische en Financiële Zaken, tele-
foon (043) 292651.

Arbeidsvoorwaarden :
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal het salaris nader worden
overeengekomen. De ENB-CAO is van toepassing. Ziektekosten-
verzekering geschiedt via het IZA-Limburg, terwijl de pensioenvoor-
ziening loopt via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Sollicitaties:
Belangstellenden dieaan de gestelde eisen voldoen, worden uitge-
nodigd hun sollicitatie, onder vermelding van het vacaturenummer
46 c.g. 47 op brief en enveloppe, uiterlijk binnen 14 dagen na
het verschijnen van deze kennisgeving in te zenden aan de direc-
tie van N.V. Nutsbedrijven Maastricht, postbus 1042, 6201 MJ
Maastricht.
Een psychologisch onderzoek en medische keuring maken deel
uit van de selectieprocedure.

NUTSBEDRIJVEN
M A ASTRIC HT
elektriciteit gas water cai

Bloedbank Zuid Limburg
heeft nieuwe donoren
nodig! 043 877 7 7 8

ADIA PERSONEELSDIENSTEN
ZOEKT
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Voor een van onze relaties, een producent en verkopervan
vloeibare reinigingsmiddelen en cosmetische produkten.
In deze afwisselende baan ben je onder meer belast met
het assisteren bij het in ontvangst nemen van binnen-
komende goederen, het uilvoeren van ingangscontrolesen
het mede beheren van een optimale grondstoffenvoorraad.
Verder maakt het aan de handvan recepten samenstellenen
controlerenvan eindprodukten deel uit van het takenpakket.
Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van ',
bovenstaande werkzaamheden. Tot slot zorg je mede voor
een schone werkomgeving.
Wij zoeken een kandidaat met een al dan niet afgeronde
opleiding MTS-Procestechniek of een LBO-opleiding aan-
gevuld met cursussen op procestechnologisch gebied zoals
Vapro A en -B of werkervaring opgedaan in de chemische-
danwel procesindustrie.
Een meer dan accurate instelling en de bereidheid om,
zonodig, in ploegendienst of over te werken zijn vereist.
Je leeftijd schatten wij tussen de 20 en 25 jaar.
BIJ GEBLEKEN GESCHIKTHEID KAN DEZE BAAN
LEIDEN TOT EEN VAST DIENSTVERBAND.

Interesse? Neem voor meer informatie zo spoedig mogelijk
contact op met Marcel Roumen van onze vestiging in
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045 - 713120. Je kunt ook
contact opnemen met devoor jou dichtstbijzijnde vestiging.
Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680
Kerkrade, Hoofdstraat 39a, 045 - 463700.
Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

ADIA
PERSONEELSDIENSTEN

I ï"w* Gemeente Heerlen

J W* Stadsschouwburg Heerlen s
npininhetTb

i(tM l+^« ;, ,
H■ pP^ ° De ervaren bedrijfsleider (± 30-35 jaar) is als de

W^^ De Stadsschouwburg Heerlen is ondanks haar 33 sPin in ziJn web en optimaliseert de verhuur, de
inzetvan de organisatie, het gebouw, de schoon-

jaarnog steeds een modern enruim gebouw. Met haar _; 225podi- maak, het onderhoud, de inkoop en catering bin-
, . , , . , nen de daarvoor door hem opgestelde budgetten.umkunstpresentattes en een groot aantal verhuringen, samen goed Bovenal zorgt hij ervoor datons publiek en onze

voorzo'n 145.000bezoekers per jaar,behoort zij tot de belangrijk- artiesten het uitstekend naar de zin hebben.

ste podia van luid-Nederland. Sociaal en klantgericht
Affiniteit met theater en verhuur is natuurlijk

Vanaf1 januari1995 wordt de Stadsschouwburg belangrijk, goede contactuele eigenschappen zijn

van een gemeentelijke dienstomgevormd tot onontbeerlijk, aantoonbare leidinggevende en

een dynamische en bezoekers (publiek én kun- organisatorische eigenschappen vanzelfsprekend.
stenaars) gerichte NM en zoekt zij een (bij "umor' creativiteit flex.b.hteit en een kritische en
voorkeur vrouwelijke)fuil-time slagvaardige instelling kunnen we erg goed heb-

pen in onze club. U weet van techniek, maar meer
nog van publiek. U heeft een relevante HBO opleiding

VTtPTQ\\p\CP Hlfflf' Welkom
M-*49 §r'!✓ 9gy "< __/ fV«✓ past bovenstaandeven wilt vin Heerlen komen

■ :T/r*. ~m " "/* "f " J / wonen, dan hebbenwij goede -eigen-
fö0/99*ll l IPlfiP f* WYÈ IX) arbeidsvoorwaarden en een jaarsalaristot ±’ 75.000,-
MJ K/%* 9 9JJ i3tCtUOf 99U V afhankelijk van opleiding en ervaring.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de nieuwe
directeurvan onze Stadsschouwburg,

die verantwoordelijk wil zijnvoor een vernieuwde de heer B.M. (Bas) Schoonderwoerd, ook kunt u
interne organisatie. Hieronder vallen zowel de een informatiepakket aanvragen bij zijn secretaresse,
publieksservice en horeca, alsmede de technische mevr. H.M. (Marleen) Joris (tel. 045-768520).
dienst (10 vaste medewerkers en een dertigtal Uw sollicitatiekunt u tot 5 decembersturen naar:
oproepkrachten); een team van enthousiaste Stadsschouwburg Heerlen N.V. (o.v.v. Vacature),
medewerkers die veel hart voor dezaak hebben. Postbus 300, 6400 AH Heerlen.

I MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM J
______^_______________._________________________________

! J

Assurantie-medewerker
binnendienst m/v
voor een assurantiekantoor in de Oostelijke Mijnstreek.
Door toenamevan de dienstverlenendeactiviteiten
zijn er mogelijkheden voor een enthousiaste kandidaat.

De functie
In deze full-time functie hebt u dagelijks contact met relaties
en verzekeringsmaatschappijen. U accepteert en behandelt
schadeverzekeringen, verwerkt levensverzekeringen en
ondersteuntdaarnaast de buitendienst

Het profiel
Voor een goede invulling zoeken wij een kandidaat:

" met HBO werk- en denkniveau;

" in het bezit van een Assurantie B-diploma en bij
voorkeur hetAssurantie A-diploma;

" met ruime relevante werkervaring;

" van circa 30 jaar.

Hebt u interesse in deze baan met vooruitzichten? Stuur
dan uw curriculum vitae naar het onderstaande adres.
Informatie: 045 - 74 26 77, AdrianeKeulen
641 1 GD Heerlen, Op de Nobel I

Kaderpersoneel is gespecialiseerd in het uitzenden, werven en
selecteren van middelbaar en hoog opgeleid personeel in allerlei
sectoren. Wij bieden aan professionals een individueleaanpak
en afwisselende banen op maat met goedeperspectieven.

tempo-team
uitzendbureau

£K BOUWONDERNEMING I
£A LAEVEN B.V.

Laeven B.V. is een zelfstandig opererende werkmaatschappij
van deKoninklijke Volker Stevin N.V.
Het bedrijf is operationeel in Nederland en in Duitsland op
het gebied van utiliteits-, woning-, industriële en waterbouw.
In Duitsland worden de activiteiten doorLaeven Bau GmbH
uitgevoerd.
Laeven kent een platte organisatiestructuur, korte
communicatielijnen en een goedewerksfeer. Centraal in het
toekomstgericht denken staat integrale kwaliteitszorg. In de
genoemde organisatie is, met name doortoename van de
orderportefeuille, een vacature ontstaan voor defunctie van

ZELFSTANDIG CALCULATOR M/v
Als calculatorrapporteert u direct aan het hoofd
bedrijfsbureau. U krijgt een breed en gevarieerd takenpakket:
* het zelfstandig vervaardigen van inschrijfbegrotingen;
* het opstellenvan alternatieven;
* marktverkenning op het gebiedvan materialen en

prijsontwikkelingen;
* noodzakelijke voorbereidingentreffen voor projecten in

uitvoering;
* overleg met opdrachtgevers, adviseurs, architecten en

leveranciers/onderaannemers.
Functie-eisen:
* HTS-opleiding bouwkundige of civiele techniek, danwei

MTS-opleiding en door ervaring verkregen gelijkwaardig
niveau;

* enige jaren ervaring in de calculatie, bij een middel of
groot bouwbedrijf voor werken in Nederland en bij voorkeur
ook in Duitsland;

* kennis en ervaring op het gebied van geautomatiseerde
verwerking;_ goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Bij voorkeur ook in de Duitse taal.

Wij bieden een bij de functie passend salaris met goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagenrichten aan:
LAEVEN 8.V., Frederikstraat 5, postbus 14, 6430 AA Heerlen
(Hoensbroek), t.a.v. de directie. Voor telefonisch overleg
vooraf de heer J. Mewissen, bereikbaar op kantoor: tel.
045-236236 en privé: tel. 04498-57087. 02776

pers- en pr buro sobczak bv

KEUKENMONTEURS OPGELET!
Pers- en pr buro Sobczak zoekt voor één van haar cliënten:

D SERVICE MONTEUR m/v
Wegens het bereikenvan de VUT-leeftijd, maakt dehuidigechef-service monteur plaats voor een net to
capabele opvolger. Totde taken behoren het onderhouden van bestaande keukens en hetverhelpen van
klachten (niet van elektrische apparatuur).
Onontbeerlijk voor de functie: een klantvriendelijke aanpak, een commerciële instelling, flexibiliteit, het
bezit van rijbewijs BE enruime ervaring in een vergelijkbare werksituatie, gebodenwordt o.m. auto v.d. zaak

Q ALL-ROUND KEUKENMONTEUR m/v
die zelfstandig een keuken kan opbouwen.

Q HALFWAS KEUKENMONTEUR m/v
Ervaring is een vereiste.

Bovengenoemde functies dienen vanaf 1 januari ingevuld te zijn. Geboden wordt: een goed salaris,
uitstekende sociale voorzieningen, een prettige werksfeer en een zelfstandige werkkring.

■ Onze opdrachtgever is een gerenommeerd keukenbedrijf in de regio. Maatwerk staat hoog in het
vaandel. Alles straalt dezelfde, hoogstaande kwaliteit uit. Ook van hetpersoneel wordt deze kwaliteit
verwacht. Als u dat een uitdaging vindt, nodigenwij u uitom binnen 10 dagenschriftelijk te solliciteren
naar Pers- en pr buro Sobczak bv, Achter dekerk 7, 6365 CPSchinnen. Graag in de linkerbovenhoek
van de envelop "sollicitatie vernielden.

P BJ | Samenwerkende
PUI lil Reval'datiecentra
■HU LimburcJ

De Stichting Samenwerkende Revalidatiecentra Limburg bestaat uit de
Lucas-Stichting voor Revalidatie te Hoensbroek en het
Kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord te Houthem-Valkenburg.

Het instituut voor Arbeidsexploratie "Hoensbroeck" heeft tot taak het
bevorderen van de(reïntegratie van gehandicaptenen arbeidsongeschikten
in het arbeidsproces. Kernactiviteiten zijn assessment en begeleiding,
hetgeen wordt ingevuld dooreen multidisciplinair team. Als middelen staan
ondermeer ter beschikking psychologisch onderzoek, revalidatiegenees-
kundig onderzoek, onderwijskundig onderzoek en praktijkgerichte
arbeidsevaluaties.

Een recente ontwikkeling binnen arbeidsexploratie isfunctionele
assessment: het middels gestandaardiseerde metingen en observaties in
kaart te brengen van fysieke capaciteiten in relatie tot arbeid. Het instituut
beschikt hiertoe over een geautomatiseerde meetopstelling.

Voor de uitvoering van defunctionele assessment zoeken wij op korte
termijn een:

ergotherapeut (m/v)
Het betreft in principe een voltijdfunctie, waarbij echter onder condities een
part-time invulling eveneens bespreekbaar is.

Takenpakket:- onderzoekvan functionele en fysieke capaciteiten bij individuele cliënten;- het opstellen van adviezen inzake arbeidsmogelijkheden in fysieke zin;- vorm en inhoud gevenaan communicatie met opdrachtgevers en cliënten
over onderzoeksprocedures.

Gevraagd wordt:- een afgeronde HBO-opleiding Ergotherapie of gelijkwaardig;- enige jaren ervaring in onderzoeks/adviesfunctie;- het vermogen tot zelfstandig werken in multidisciplinair teamverband;- contactuele eigenschappen en vaardigheden met het oog op het geven
van voorlichting aan individuen en groepen en werkzaamheden binnen
bedrijven;

- ervaring met functie-analyse in bedrijfscontext;
- affiniteit met bedrijfsmatige arbeidsherinpassingvan personen met fysieke

functiestoornissen; '"'- adequaat schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvermogen.
Wij bieden:- salaris conform FWG 50, minimaal ’3.103,-- maximaal ’5.052,-- bruto per

maand;- arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuiswezen. i

Inlichtingen over de inhoudvan defunctie kunt u inwinnen bij drs.
P. Kusters, waarnemend hoofd, telefoon 045-239318.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer: 943500018
vóór 10 december 1994richten aan: Samenwerkende Revalidatiecentra
Limburg, Dienst P&O, mevrouw L. van der Heide, personeelsconsulente,
Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek.
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Alfredje, Zulma en Eufrasie met
haar snottebellen, de eeuwige
Boorman en natuurlijk oom Karel.
Haar beschrijving van zijn perso-
nage is kunst van zuivere en
hoogstpersoonlijkeallure: 'Oom
Karel kwam elke middag langs.
Een spookfiguurdie zijn dagelijk-
se verschijning ensceneerde. 'Met
opgepotte broek en wapperende
cape wervelde hij dekeuken in en
riep 'Dag Jos' - zoalsvaders fami-
lie mijn moedernoemde - zonder
te zien of zij er was en bood de
kinderen zijnfrisse rozige wang
aan zonder ooit terug te kussen.

Een boek dat als geen anderreliëf
geeft aanhet beeld vanAlfons de
Ridder, aan het talentvan Willem
Elsschot, maar ook het bewijs le-
vert van de opkomst van een
nieuw en autonoom schrijver-
schap, hoe laat ook in een mensen-
leven. Vlaanderen is een land van
vertellers.

Ida deRidder, 'Willem Elsschot,
mijn vader. Uitgeverij Nijgh en
Van Ditmar, ’27,50

eigen waarneming te beschrijven:
zij doet datmet een talent dat- in
de badinerendeterminologie van
Anthierens-bewijst dat zij niet
van de melkboer is, maar dattoch
dooreen heel eigen discipline
wordt getekend.

Haarverteltrant lijkt, al zijn haar
gebeurtenissen vrouwelijkervan
perceptie en dichterbij huis, min-
der extravert dan dievan Elsschot,
soberder, maar daardoorniet min-
der dramatisch. Veelvuldig zijn
afrondingen van vertelsels als dat
van 'De vlucht' uit 1940: 'Ik
wachttein Gent dekomst van de
Duitsers af en na zes dagen was ik
thuis. Twee maanden later was de
familie herenigd. De vier oorlogs-
jarenwaren definitief ingezet. Ik
legdeexamen af en behaaldemijn
diploma.
Of in 'Esther': 'Neen, wij hebben
geen mensen gered, alleen maar
een piano. Haar visie op de men-
sen en huneigenaardigheden is die
van een bijzonder mens en dievan
een bijzonder schrijver.De meeste
mensen in Elsschots romans warer
mensen uit haar omgeving: Berta,

in pacht heeft, kunt U aan eigen
waarneming toetsen. Ik zou het
niet weten. Wat ik met stelligheid
weet is dat Ida niet van de melk-
boer is.'

Het boek dankt zijn waarde niet
alleen aan de schoolschriften. Het
kent een deelwaarin een scherp-
zinnige analyse gemaakt wordt
van de werkwijze van Elsschot, de
man dievan zichzelf beweerde dat
hij geenfantasie had, aan dehand
van een vergelijking van vertellin-
gen als 'Villa desRoses', 'Lijmen',
'Tsjip', 'Het dwaallicht'en vooral
'Kaas' met de waarachtig gebeur-
de werkelijkheid.Vooral het
laatstgenoemde boek wordt ontra-
feld als een code-waarin met per-
soonlijketeleurstellingen wordt
afgerekend. Menige gebeurtenis en
menig personage is een herschep-
ping, terwillevan de voortgang
van het verhaal, maar ook met het
oog op de symboliek ervan en op
de juistegraad van mystificatie.
Voer voor de literaireElsschot-
exegeten. Het meest admirabel is
Ida deRidder waar zij ertoe over-
gaatpersonages en situatiesnaar

Uit de doos met foto's is ookeen
van de laatstegereproduceerd: van
Elsschot en zijnvrouw aan een
feesttafel in het huisvan Ida in
Mechelen, temidden van kinderen
en kleinkinderen - men telt er wel
dertig mensen op. Voor het intieme
karakter is nog een andere illu-
stratie exemplarisch: van een pa-
pieren klaverblad-van-vier, door
Elsschot eigenhandig geknipt als
verjaardagsattentie voor zijn
vrouw op 2 april 1942.

De biografische en auto-biografi-
sche gegevens kunnen zo persoon-
lijk niet zijn, of uit de beschrijving- dieAnthierens 'kurkdroog'
noemt -rijst een beeld opvan een
groot burgerlijk Belgisch gezin,
waarinveel lezers, misschienwel
een hele generatie of zelfs een
volk, dewezenlijke dingenvan
hun leven herkennen. En dat niet
zonder ontroering. Met die 'kurk-
drogestijl' zal Anthierens bedoe-
len datalle overbodige woorden
zijnweggelaten. 'In hoeverre Ida
deRidder deware WillemElsschot

er ontspannen en tevreden uit' - is
de familie overeengekomendat de
twee oudstekinderen van dezes
zich om de literairenalatenschap
zouden bekommeren.

Ze zijn overleden in 1993.
Ida, Elsschots favoriete dochter, is
jarenlangin stiltebezig geweest
haar herinneringen op te schrijven
in schoolschriften en ook haar we-
tenschap over de familie, verkre-
gen uit overlevering en uit de ver-
trouwelijkheden van haarmoeder.
Zij heeft haarhoofdstukken chro-
nologisch ingedeeld: een familie-
kroniek. 'Van horen zeggen, 1898
tot 1920.En vervolgens de jaren
twintig, dertig, de oorlogsjaren.En
de laatste jaren, tot 1960.

Zoals in iedere familiekroniek
hebben dehoofdstukken, vooral
waar zij de jeugdjarenbetreffen,
vaak een intiem karakter, volklei-
ne details alsof bij de schoolschrif-
ten een doos met vergeelde foto's ,
hoorde. Het omslagvan haar boek
geeft diesfeer aan met een beeld
van Elsschot in een oud-modisch
badpak, metvierkinderen aan de

hand in de uitrollende branding
bij La Panne.

]*istniet dat mijn vader Willem
r*ot was. 'Omdat ik gekrenkt,ts door de laster die de laatste
I ett Werd verspreid over mijn va-

|j en ik machteloosstond, besloot
Ij'ldelijk tot het schrijvenvan

steunend op mijn vroe-
Le intekeningen' schrijft Ida de
i der in het 'Vooraf' waarmee ze

'Willem Els-
°l| mijnvader' opent.

3kritiek op haarvader weten
J^et.Willem Elsschot behoort
i^S tot de meest opmerkelijke, gevierde schrijvers in het Ne-
L andse taalgebied. Maar er zijn
Leilen genoeg om blij te zijn met
L van haar 'boekje.
L? Ridder moet nu 76 zijn, be-
I«o, n*Jonan Anthierens, dienog
x"vooraf aan haarvooraf vooraf
L |aan. Hij noemt haar daarin
k. debutante diemeer in haarIj»heeft.I, n Willem Elsschot overleed op

E^i 1960,zijn onafscheidelijke
Fjeeen dag later, -'beiden zagen

Het zoeken naar het afwezige
DOOR ROB MOLIN

Ergens aan het eindevan zijnvier-
deroman 'DeBuitenvrouw' breekt
Joost Zwagerman een lans voor
geëngageerde literatuur. Waar is
de culturelevoorhoede nu het wer-
kelijk nodig is 'om de burger een
geweten te schoppen'?Waarom
liever postmoderne ironie dan on-
dubbelzinnigestellingname inzake
de migrantenproblematiek? Zwa-
german zal tevreden hebben ge-
constateerd dat de prestigieuze
Franse letterenprijsPrix de Gon-
court vorige week naarDidier van
Cauwelaert ging die derepatrië-
ring van Noordafrikanen literair
op dekorrel neemt. Maar voor
Zwagermans hoofdpersoonTheo
Altena is het al snel te laat: hij
geeft destrijd tegen discriminatie
van de gekleurde medemens
vroegtijdig op.

Klasse van Zwagerman dathij de
multi-culturele samenleving
neemt alsuitgangspunt voor zijn
roman. Of is die slechts bijzaak?
De problematiek heeft zoveelfa-
cetten dathij gemakkelijk aan
pretentie ten onder had kunnen
gaan. Maar uit devrijwillige dis-
kwalificatie van TheoAltena kun
jeookopmaken dat Zwagerman
zelf ook vroegtijdig zijn engage-
ment kwijtspeelt.

Het decorvan 'De Buitenvrouw' is
eigentijdsals het postmodernisti-
schekunstenaarswereldje in 'Gim-
mick' of de omgeving van de wal-
len in 'Vals Licht. Nu zijn er de
doorzonwoningen, Van Kooten en
De Bic, verkeersdrempels, de wa-
terlelies van Monet opposter in
een aluminium lijst,RTL 4 en de
middelbare schoolwaar Theo Al-
tena Nederlands doceert.

Het leven was volgens Theo: leren
niet bang te zijnvoor de dood. En
dusziet hij zijn liefde voorzijn
vrouw Sylvia als levenslange, we-
derzijdse stervensbegeleiding.
Zwagermantrekt demetafoor
door wanneer Theoeen buitenech-
telijke relatie begint met Iris, de
gymlerares van Surinaamsekom-
af. Het was lekker geile grafschen-
nis, haarkut was een crematorium
in vol bedrijf. Veertien maanden
lang ontmoeten Theo en Iris elkaar
bij haarthuis tijdens een gezamen-
lijk tussenuur. Belangrijker dan
dezerelatie zelf is dat Theo vanaf
danzeer lichtgeraakt regeert op
ook maar elke zweem van racisme.
Wanneerzijn schoonvaderBert
constateert dat 'ze' nu ook al aan
Telebingo meedoen, flipt Theo uit.
Bert zwakt zijn opmerkingaf tot
oprechte interesse of zon 'bruine
joekeloeres'wel iets afweet van de
Nederlandse geschiedenis.Sylvia
verdedigt het gedrag van haar va-
der door te zeggen datalles in zijn
dorp hetzelfde blijft, maardat te-
levisie en krant een heel anderver-
haal vertellen.
Dergelijke passages zijn de sterk-
ste uit dit boek. Het is alleen jam-
mer dat Zwagerman doorzijn
manie om personen en decor
nauwgezet te beschrijven vaak de
vaart uit deze fraai opgebouwde
roman haalt. Bovendien lopen de
ontwikkelingen in debuitenechte-
lijke relatie met de buitenvrouw,
Surinaamsvoor minnares, bijzit,
debedoeling een geëngageerdero-
man te schrijven, voor devoeten.

Zo bindt Altena ook op school de
strijdaan metzijn leerlingen die
het schoolbord ontsieren met teke-
ningen van Iris en ter provocatie
pin-ups van negerinnen opzijn
bureau leggen. Maar Zwagerman
ontneemt Altena de mogelijkheid
om oprecht te reageren omdatzijn
relatie met Iris de status van pu-
bliek geheimdreigt teverliezen.
Aan het eindevan het boek geeft
TheoAltena als gezegd de strijd
tegen het racisme op. Wanneer een
buurvrouwde zwarten de schuld
geeft van een inbraak bij haar
thuis, haalt Theo zijn schouders
maar op. De climaxvan hetboek
zit hem danook in de ontwikke-
lingvan zijn relatie met Iris. En
dat is jammer.

Joost Zwagerman, 'DeBuiten-
vrouw'. Uitgeverij De Arbeiders-
pers,’29,90.

Rouke van derHoek. 'Vaarwater.
Tekeningen Wim Claessen. Uitge-
verij Herik, ’ 24,90

DOOR RUUD DE WIT

dat er nog 'eeuwen zal liggen,/ zij
het steeds even anders...'

! Tot-/w P fteden verschenenbij uitge-
venL^erik twee gedichtenbundelsRouke van der Hoek: 'Doorge-
v?t

terd landschap', in het jaarvan

' _<. Jnen 1992 genomineerd
\\Z deC. Buddingh'- prijs, en de

cyclus 'Vaarwater.
R_lte^ Van eerstgenoemde publi-
;str e herwijst min of meerrecht-
en .7 naar e Poetischewereld
Ofj an der Hoek, dieverrassend.JP.neel is, al doen sommigefrag-
re _d den^en aan hetregistre-
,seh Van Bernlef, hetromanti-
tje VatlLodeizen en de associa-
-6e VanLucebert, diemeesterlijki^^dere, herkenbarewerkelijk-
ter mnen debestaande weet op
<jati°ePen. Van derHoek heeft hoe
itlj °°k een eigen geluid, dat op-
a _d U^ et oor cm geschetste,iw ?hap, waarnaar hij in dehem
l r̂kt toegemeten tijd kijkt en

Als individu draagt hij, om het an-
ders te zeggen, feitelijk niets bij
aan de gestalte en het aanzicht van
de schepping.
Van derHoek israzend nieuwsgie-
rig naar alles wat tijdens zijn kijk-
avontuur van de waarneembare
werkelijkheid zijnbewustzijn bin-
nendruppelt. Niet naar de fantasie
('een dunneschil om dewerkelijk-
heid') maar naar 'het fantasties
vermogen van de feiten' gaatzijn
interesse uit. In dereeks 'Het
evangelie van de paddestoelen'
bijvoorbeeld is treffend weergege-
ven, dater méér is tussen hemelen
aarde danhetgeen de achteloze
wandelaarpleegt waar te nemen.
Het is deze intentiedienietalleen
'Doorgewinterd landschap', maar
ook de gedichtencyclus 'Vaarwa-
ter' bepaalt.
Opnieuwvoert Van derHoek de

Meer nog dan in 'Doorgewinterd
landschap' lijktVan derHoek de
dingen buitenzichzelf te zoeken.
Maar het is duidelijk dat hij in
FriedrichEngels en in Walt Disne?gevoelens en ervaringenprojec-
teert (de angstvoor vergankelijk-

heid en voor verlies van identiteit)
die alleen maar op hem zelfbe-
trekkingkunnen hebben.

ontdekkingen omtrent de nietig-
heidvan de mens in het algemeen
als van de vergankelijkheid in de
beperkt toegemeten tijd in het ei-
gen leven:

'Vogelgids heeft mij ver gebracht.
Polders./Duinen. Limburg. Ont-
moetingen. Liefde./ Soms zie ik
nog iets vliegen datop/ een bladzij
uit de vogelgids lijkt.'
In de twee bundelsvan Van der
Hoek staat debeweeglijkheid cen-
traal, met name hetverdwijnen,
dat in allerlei aspecten van derea-
liteit waarneembaar is. In 'Vaar-
water' zijn de genoemde tegenstel-
lingen puntiger, compacter en
daardoorboeiender toegespitst op
een reëlere en beperkter realiteit.
Waren er in 'Doorgewinterd land-
schap' enkelezwakke gedichten,
de kritische instellingvan Van der
Hoek moet bij de samenstelling
van zijnrecente cyclus groter zijn
geweest.

Papa heilig verklaard

lezer mee op zijn zoektocht naar
hetverleden, het hedenen de toe-
komst in zijn persoonlijk ervaren
werkelijkheid, die hij laat afsteken
tegen devergankelijkheid en ver-
geefsheid van elk goedbedoeld
streven, zoals aldadelijkblijkt uit
het openingsgedicht 'Een bijzon-
derkind':

'Op een landweg vallen de klom-
pen stil./ Dalen tweereusachtige
billen/ -ineffectief georganiseerd
Goed-/ op zuigende klei.'

'Vaarwater' is fascinerend door de
vele ingangshoeken, van waaruit
Van derHoek een wereldvol te-
genstellingen beschouwt, als indi-
vidu- gemeenschap, fantasie-wer-
kelijkheid, verleden-heden, waar
vrijwel voortdurend 'hetfantasties
vermogen van de feiten' hetvoor
het zeggen heeft. De ingehouden
wrevel en het verzet tegen het we-
zen van de dingenbetreft zowel de

" Rouke van der Hoek. Foto: jeffwintgens

al dan niet met carriëre-perspec-
tief. Veel van diegasten van toen
komen er nog steeds. Misschien
niet meer dagelijks, maar toch ze-
ker enige keren per maand.Alleen
zijn ze nu niet langer meer activist,
maar wetenschapper, uitgever,
weekblad-directeur, leraar, politi-
cus, kunstenaar, auteur of journa-
list.

tevertellen.
'Nou, hoe vind je dat nou, als je ei-
genkinderen zo over die toestan-
den schrijven?' (In haar handen
werden mijn boeken een soort
zoutbroden waarmee over oude
wondengeschuierd werd.)
Waarop vader Piet schouderopha-
len antwoordt: 'Als het maar goed
verkoopt.'

Toch doet Van der Heijden heel
wat meer dan op stilistischfraaie
wijze zijnverleden op te tekenen.
Hij speelt voortdurend met werke-
lijkheid en fictie - wat is nu 'echt'
en wat komt voort uit zijn creatie-
ve fantasie? - en slaagt erinbeide
tot een niveau te verheffen, waar
dat literatuur gaan heten.

Jammer is soms wel, datveel Ne-
derlandseschrijversvan enige
naam blijkbaar nooitverder lijken
tekomen dan het wroeten in eigen
levenen verleden, waarbij de ge-

frustreerde relatie met devader-
figuur zeer vaak centraal staat.
Wolkers, Van 't Reve deden dat di-
rect na de wereldoorlogen Van Dis

en Van derHeijdenkunnen er nu
maar niet genoeg van krijgen. En
met hen vele anderen.
Maar afgaandop deverkoopcijfers
geldt datookvoor de Nederlandse
literatuurliefhebbers.Die lijken
met al dieafrekeningen met deva-
der-figuur net zo genietend te
worstelenals de schrijvers zelf. En
wie van een mooi, evenwichtig, en
vaak aangrijpendboek houdt, zal
met 'Asbestemming' ook daarom
geheel aan zijn trekken komen.

Want deze nieuwe 'Van derHeij-
den' is niet alleeneen monumenta-
le poging tot eenpostume 'heilig-
verklaring' van een vader die tij-
dens zijn levenuitmuntte door
roken, drinkenen tiranniek ge-
drag, maar plaatst Van derHeij-
den ook definitief in het rijtje van
moderne vaderlandse auteurs, die
ook in de volgendeeeuw nog gele-
zen zullen worden.

A.F.Th, van der Heijden, 'Asbe-
stemming'. Uitgeverij Querido,
’35.

_
ee j t Amsterdamse Spui liggen

elk ï*3* ca^s en bars, waarvan
de ju , °°k buiten de grachtengor-
lj0 ekendheid hebben gekregen.

|tia. Pc is er een van, maar ook de
2tya V3n 'overbuurman' café De
bier]

rt wordt doorgerenommeerde, eeri lejhebbers en kroegtijgers met

' uitSesProken- Biermag-
I altj-, reddy Heineken loopt er nog
,op £ .met een boog omheen, als hij
I w 1tochten doorhet centrum

' k o^:\hoofd-stadindebuurt
ke n ar dat heeft alles te ma-: laarr?lhetfeit'dathuidigeeige-

t

_
etl nno-de zoon van de overle-

f de 2^ondlegger van het café, Dirk
i *Iste "" eni*>e Jaren§eleden, met
1 11118van devaste gasten.
i pen n T

Van Heineken over te stap-
°PLeeuw.

A.F. Th. van der Heijden doet ook
met zekereregelmaat De Zwart
aan en het is niet zonderbetekenis,
dat zijn jongsteboek Asbestem-
ming daaraanvangt. In dit als café
De Z. aangeduide etablissement
loopt hij een blauw oog op tijdens
een van die vechtpartijen, waarin
men in een kroeg nu eenmaal te-
recht kan komen.

Dat gekleurde oog heeft Van der
Heijden voor zijn boek nodig.
Want een week laterbrengt hij een
bezoek aan zijn op sterven liggen-
de vader in het Catharinazieken-
huis inEindhoven en houdthij
deze alduseen spiegelbeeld voor.
Ook vader 'Piet' is gedurende zijn

het overgrote deel al eens elders
gepubliceerd -, met indrukken, ge-
dachten, overpeinsingen, filoso-
fieën en al dan nietgefantaseerde
herinneringen.

Net als in zijnvorige boeken laat
Van derHeijdener in 'Asbestem-
ming' geen onduidelijkheid over
bestaan, datzijn schrijverschap
geworteld is in zijn eigen leven,
Brabantse jeugd(Geldrop, Eind-
hoven), opvoedingen omgeving.
Dat autobiografische aspect van
zijn schrijverschap bevestigt hij
trouwens ook steeds opnieuw door
daarover in interviews openhartig
te vertellenen desnoods met de in-
terviewer denog aanwezige plek-
ken en plaatsen uitzijn inmiddels
42-jarige leven langs te gaan.

Het lijkt er soms op dat hij daar-
mee - al danniet met lichte zelf-
spot- koketteert, getuigehet vol-
gende citaat uit 'Asbestemming':
„Mijn moeder lasde boekenwel,
en verzuimde nietze hem - nogal
tendentieus, met weglating van de
korst van fictie - samenvattendna

jde y, De zwart was ten tijdevan
tUrblaagdenhuisbezetting en de| W.,ple^te jaren daarnaeen pleis-
.l ats voor activisten, CPN'ers

cnte en namaak-intellectuelen

hele leveneen liefhebber van
drank en vechtpartijen geweest,
een gegeven dat diepe sporen heeft
nagelaten in de moeizamerelatie
dieer tussen detwee heeft be-
staan.

De Brabantse schrijver noemt 'As-
bestemming' een 'requiem' voor
zijn op 15 juni 1993 overledenva-
der. Het jongemannen-portret van
Piet, dat deomslag siert, moet nog
eens ten overvloede benadrukken
dathet hier inderdaad om zeer
persoonlijke herinneringen, en
daardoor uiterst emotionele gaat.
De structuur van het boek -voor
zover je daarvankunt spreken- il-
lustreert dat. Weliswaar volgt Van
der Heijden minof meer chronolo-
gisch de gebeurtenissen van
woensdag 26 mei 1993 -de dag van
de vechtpartij in café De Zwart-
tot en met de dagvan de crematie
op 18 junivan datzelfde jaar,maar
verder trekt hij zich weinigaan
van geldende opvattingen van hoe
een roman eruit moet zien. 'Asbes-
temming' isvooral een verzame-
ling van tekstfragmenten - voor

Jimburgs dagblad] boeken

Dewraak is nu subtieler
DOOR EMILE HOLLMAN

Ze doen ook
al mee aan
Telebingo

Pas als je hetboek koortsachtig
hebt verslonden en naast jehebt
neergelegd, dringt het tot je door
datvoor het dodelijke ongeval al-
leen de getuigenverklaring van
Belle, Stephens vrouw terzake
doet. Haar verstikkende liefde
voor hun doodziekezoontje Beryl,
drijft het ventje hem in de armen
van Barbara. En diekalverliefde
zal uiteindelijk de dood van zijn
vader betekenen.

Dat de drieverhalen lezen als een
trein maar anderzijds zijn volge-
propt met details die eigenlijk
geen duidelijkeplaats krijgen, is
ook de zwakte van hetboek. Bo-
vendien laatRenate Dorrestein
haar lezer metveel vragen achter.

Onduidelijk blijft bijvoorbeeld hoe
het mogelijk is dat Stephen zijn
intelligente gasten op zon kwaad-
aardige manier weet te betoveren.
Waarom zij zich doorhem laten
misbruikenen zich aan hem vast-
klampen. Maar behalve diekleine
teleurstelling is 'Een sterke man'
een thrilleromrode oren van te
krijgen en een meeslepende roman.

Renate Dorrestein, 'Een sterke
man. Uitgeverij Contact, ’34,90.
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DOOR CATHARIEN ROMIJN

e*grediënten van 'Een sterke
F 1doen haastvertrouwd aan.
j*bekend is met het werkvan*ateDorrestein herkent ze albij

■'lezen van de eerste bladzijden.
aWoritaire man, het gediensti-

io .zekere vrouwtje en de moe-■ liethaar allesverstikkende

**" Opnieuw uit de schrijfster,
redactrice en columniste

maandbladOpzij, haar°*deover het feit dat vrouwen
Baltijd het geijkterollenpa-
/°n spelen ofmoeten spelen. De

JJlectemoeder, echtgenoot, gast-uw met een aardig baantje. Een
"ede die net zoals bij haarroman

Moeders' zijn apotheose
dt in de gruwelijke wraakvan

"eders en kinderen op hun on-lrdrukker.
11keer is de wraak subtiel.Eer-erzoet dangruwelijk. Tot de*tste letter blijft zelfs onduide-

Kof de charismatischewreed-
Stehpen O'Shaugenessyper

jelukof opzettelijk de dood
rdt ingejaagd. Maar dat deze

.Jke man het noodlotniet kan
IlVen tarten, is al snel zonne-har.

Hij, Stephen de aanstichtervan
het kwaad, organiseert in een oud
lers huis workshops voor veelbelo-
vendekunstenaars. Om te schep-
pen in afzondering en hen zo tot
grote hoogten te drijven. Op zich-
zelf is daarniets mis mee. Maar
zijn tweede uitgangspunt is angst-
aanjagend wreed en leidt onver-
mijdelijk tot allerlei onverkwikke-
lijke ontwikkelingen. Alleen door
intrige, roddels en doorhet zaaien
van tweedracht en achterdocht
kan het allerhoogste volgens O'S-
haugenessy wordenbereikt. En om
dieduisterefilosofie in praktijk te
brengen misleidten misbruikthij
zijn slachtoffers zonder mededo-
gen. Die slachtoffers -hoe kan het
ook anders-zijn voor het meren-
deel vrouwen.

Vier van hen vertellen hun on-
draaglijk spannend relaas, door
Dorrestein opgetekend als een ge-
tuigenverklaring. De nieuwkomer
inhet huis, de Nederlandse beeld-
houwsterBarbara Vrijman, vraagt
zich voortdurend af waar ze de de
uitnodiging aan te dankenheeft.
De wereldvreemde zusjes Janeen
HelenRyan die door Stephen uit
elkaar worden gedreven.De alco-
holisteKatie en tenslotte Stephens
vrouw Belle.

Stukje bij beetje wordt doorhun
getuigenverklaring duidelijkhoe
het verblijf in het kunstenaarsoord
de aanwezigen confronteert met
met lang weggestopte nachtmer-
ries. Jeugdtrauma's diedoorhet
duistere, charismatische kat en
muisspel van van O'Shaugenessy
uit demodder omhoogborrelen.

Maar al die ellende wordt pas
gaandeweg hetverhaal tevoor-
schijn getoverd. Eigenlijk vertellen
de vier vrouwen hun verhaal ach-
terstevoren. Wat bij aanvang lijkt
op een vriendelijk, oppervlakkig
kletspraatje, blijkt aan het eind
van iederhoofdstuk een gruwelij-
ke achtergrond te hebben.Die
vriendelijke, milde, verpakking
van zoveel leed, door incest, ver-
krachting, kindermishandeling,
maakthet boek van Dorrestein be-
halve spannend ook zo intens som-
ber. De getuigen diehunverhaal
vanuit verschillende perspectieven
belichten, zijn dodelijkeenzaam
en dieeenzaamheid druipt van de
bladzijden af. Allenzijn zij ver-
minkt doorschuldgevoelens, opge-
legd door een vader of moeder.En
hoe triest is het te lezen dat die ba-
gage henaanzet tot precies dezelf-
defouten.

Ik wist niet wie Elsschot was
" Renate Dorrestein. Archieffoto: DIJKSTRA

DOORPIETER DEFESCHE
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Posters veroveren
Nederlandse muren DOORMARIËTTESTUITS

Over posters gesproken. Om ou-
de reclameposters voor de pa-
pierversnipperaar te behoeden,'
bedacht deRotterdamse ontwer-
per Jos Vandermeulen een crea-
tieve oplossing. Hij geeft ze een
tweede kans, als 'paperbag'. Van
stevige buitenposters maakt hij
kleurige prullenmanden.
Wie een 'paperbag' koopt, gaat
met een plat papieren pakje naar
huis. Aardig detail: het pakje
wordt bijeen gehouden met een
stukje oude autoband. Milieu-
vriendelijker kan het niet.
Vandermeulen wil met zijn 'pa-
perbag' de saaiheid van kanto-
ren doorbreken. 'Vouw een Pa-
perbag met persoonlijkheid,'
roept hij de kopers in een bijho-
rend foldertje op. Gewoon een

°Pgeprikte Lion King staat
J>genoteerd op kinderverlanglij-

B " daarnaast lopen Sneeuwwitje,
ter istocats en Bambi veelvuldig
L. Van het witte doek naar een
jts op fleurig kinderbehang. De
f ,erkamer wordt steeds vrolijker

Bepalend is de
j|j°r^tieve inbreng van het kind

e behalve posters vliegt dit jaar
e. Fantastix' over de toonbank,
j Soort sticker zonder lijm die.
[et Makkelijk laten verplaatsen.
( Mooiste zijn de kindgrote for-

|ejetl. maar ook de centimeter
wj; figuurtjes geven een leuk ef-
e " "antastix beweegt zich puur in
gereld van film en tv. Sesam-
m en Disneyfiguren lenen zich

Qecoratie of tot een combinatie
U sPel. Op gladde oppervlakken

Peciaal ingetekende platenkun-
«w 2e tijdens het spelen worden
kaatst.

DOOR DESIRÉE VAN OOYIK

leevarend op de decoratie-ran-g binnenshuis stijgt deoster met stip. MTV, film
?. milieu scoren het hoogst
*j studenten en twintigers,
v-series, verzamel-items
11 videohelden bij kinde-
?&" Voor de dertigers is de
_

usposter weggelegd, voor-in van duurzaam papier

'n ingewikkelder druktech-,leken. In deze sector bloeit'
*■ fine-art, een nieuwe be-
aming voor hits van oude

in schilderkunst.
aarnaast worden de:

op papier
prukt en spelen afbeel-
r^gen van instrumenten
Fste viool.

" Depaperbag Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

ziekinstrumenten en kinderen uit-
gedost in volwassen kledij zijn
favoriet. Toonaangevende tinten
zijn paars, zalm en roze-achtig.
In een wat luxere uitvoering zijn de
posters voorzien van speciale print-
technieken. Bestrooid metfijne glit-
terdeeltjes, voorzien van een flin-
terdun goudlaagje of, heel goed
passend bij de trend in textiel, pos-
ters met zichtbaar reliëf. In deze
sferen zijn etnische invloeden veel
gezien, met name Indiaanse motie-
ven en een dito kleurgebruik. Nco
Pop-Art, motieven van toen maar in
een wat warmer minder fel kleurge-
bruik dan in de jaren zestig. En,

heel apart, traditionele landschap-
pen, uitgevoerd in heel felle kleu-
ren.
Prijzen van posters variëren afhan-
kelijk van maat en uitvoering van
15 tot 180 gulden. Trends in afbeel-
dingen waaien vooral over vanuit,
Amerika. Opvallend is dat globaal
bekeken posterkopers een soortge-
lijke smaak hebben, terwijl toch de
binnenhuissferen in de landen on-
derling fors variëren. Reden tot
aankoop voor elke poster, cadeau of
voor eigen gebruik is dat een poster
dekoper emotioneel moet raken. En
kennelijk is dat raakvlak wereld-
wijdeen gemeenschappelijke deler.

Che Guevara
e Sch weinig van zijn plaats komt
.(, P°stèrbranche in tienersferen.
~.

id.°len vóór de jeugd even
j.ettoneel zijn verdwenen, wor-

en thema's uit de jaren
(j. § hernieuwd populair. Welke
.0 e van toen had gedacht dat

SW~ °f dochterlief nu dertig jaar
'Dj phe Guevara, de Cubaanse re-
i^onair van het eerste uur, te-
(j^t behang zou plakken.
Je °f meer hetzelfde geldt voor

_V6r] °Ve, die kennelijk generaties
tep eeft. Nieuwe popfiguren voor
tent j.dewand zijn 2-Unlimited.Ei-
.oJds zijn milieuthema's, bij
Sri e*d een P^aat van het regen-
-0 ._>met als tekst 'Save the Ram"

' " Daarnaast zijn er voor de

jeugd romantische posters met een
ruig tintje middels woest haar of
gescheurd spijkergoed van de afge-
beelde geliefden. Romantiek in dat
leader wordt _zwart/wit gezien met
een enkel gekleurd object.
Favoriete kleuren bij de overige tie-
nerposters zijn fel gr-oen, roze en
paars, niet zelden in combinatie.
Met het bereiken van de twaalfjari-
ge leeftijd heeft een kind gemiddeld
vijf tot zes posters versleten. De
eerste werd in de babykamer ge-
hangen, de tweede kwam in de peu-
tertijd tot stand en vervolgens wer-
den gedurende kleuterschool en de
volgende basisjaren eigenhandig

nog een tot twee exemplaren uitge-
zocht.
Naast film-items en helden van vi-
deospellen als Sonic en Mario sco-
rer- voaral hobbyposters. Al naar
gelang de belangstelling met vissen,
gitaren, vliegtuigen of bij voorbeeld
paarden.

Glitterdeeltjes
Steeds meer worden posters ook ge-
kocht door volwassenen. Omgeven
door een passende lijst wordt de
poster zo een betaalbaarkunstteken
aan de wand. Oude meesters her-
drukt, bloemen als stilleven, mv-

Almere op zoek naar
eigen identiteit

Befaamde stedebouwkundigen praten over groeistad

Almere groeit als kool. Maar wordt het ook wat. Op
2even zondagochtenden tot volgend jaar juni komt
ee_i reeks internationale stedebouwkundigen van

daarover in de nieuwe stad discussiëren. Deb .eenkomsten zijn openbaar en de organisator hoopt
°P vuurwerk.

En dan is het ook niet vreemd
dat er aparte gebieden ontstaan.
Een gezonde bedrijvenregio als
aan de zuidkant van Amsterdam
zou onmogelijk zijn geweest als
Almere zich niet op de woning-
bouw had gericht."
„Mensen kiezen in deze tijd al-
lereerst voor het wonen," gaat
hij door. „Vroeger gingen de
mensen de bedrijven en het werk
achterna, nu gaan de bedrijven
naar gebieden waar mensen wo-
nen. Ook winkeliers doen dat.
Vandaar dat niet alleen in Ame-
rika, maar ook in Nederland
winkelcentra overal uit de grond
schieten."

DOORCASPER VAN DEN BROEK

baii stad heeft zn goede voet-
ajlers en elke stad heeft ook zn
Iturele elite. Daar moeten we

.et moeilijk over doen. En wat
cri die mensen, bij voorbeeld

j Amsterdam? Die gaan zon-

" gochtend naar Americain,
Juichen, naar het Stedelijk. Useum of een koffieconcert.
j^rnereheeft nu zijn kunstpavil-
qJ^s, een prachtige entourage
te joo^ *ets voor de zondagoch-

te organiseren."

bouw." Duany is een van de
gangmakers van het zogenaamde
New Urbanism, een stroming die
een compleet nieuwe opzet van
de Amerikaanse steden nastreeft
en onder meer de bekende roos-
terpatronen ter . discussie stelt.
Hij komt op 11 juninaar Almere.
De gasten spreken over achter-
eenvolgens de betekenis van een
stedelijk verleden, kunst, archi-
tectuur, wonen, evenementen,
ruimte, en de betekenis van ste-
delijke vormgeving. Alle gasten
maken van tevoren kennis met
Almere en doen een workshop

met scholieren. Hun 'Zondag-
ochtenden' zullen dan ook een
duidelijke relatie hebben met
stedelijkheid van Almere en an-
dere Nederlandse steden.
De deuren voor het publiek gaan
om tien uur open. Alle bijeen-
komsten eindigen met een lunch
en een rondleiding door de stad,
die met het thema van die zon-
dagochtend te maken hebben.
De Paviljoens van Almere liggen
aan de Cinemadreef in Almere-
Stad, nabij station Almere CS.
Voor reservering telefoon
036-5399221.

Op zondag 26 maart is het de
beurt aan professor G. Jansen
van de Universiteit van Utrecht,
die zich heeft beziggehouden
met het stedelijke leven. Een van
zijn bekendste boeken is 'De
eeuwige kroeg; hoofdstukken uit

leringsfonds voor Architectuur.
Zijn boek (proefschrift) 'Wo-
ningbouw, inspiratie en ambi-
ties; kwalitatieve grondslagen
van de sociale woningbouw in
Nederland' (1993) is het stan-
daardwerk over de geschiedenis
van de Nederlandse volkshuis-
vesting.

Maar dat Andres Duany naar
Nederland zou komen, daar had
Spaans nooit van durven dro-
men. „Dat is zon beetje de goe-
roe op het gebied van steden-

Goeroe

de geschiedenis van het openba-
re lokaal. Stockholm, Melbour-
ne, Riyad en Toronto zijn enkele
van de steden waar Jan Geyl
projecten voor heeft uitgevoerd.
Zijn specialiteit is het gebruik
van openbare ruimten, waar hij
op 30 april over vertelt.

Se«ieentelijk planoloog ('Urban
wanner' staat op zijn kaartje) H.,Paans is als organisator van

op Zondagochtend' in
jJ11 enthousiasme niet te stuiten.
<} § te weinig mensen beseffen
Vp .■"■hnere binnen tien jaar is
200 n beld van 10000° naar
Va a® inwoners, redeneert hij,
ot^ dat het nu verstandig is
e^ tussen het vele bouwen door

pas op de plaats te maken.
Ov is nu tijd om na te denken
veps het wezen van de stad,"
je h "aan de ene kant hoor
ge h moeiliik het is om het ho-bouwtempo vol te houden,ger_r aan de anc^ere kant is er
do r heerst een stille onvre--overver de identiteit van de stad.

Spaans is trots op zijn lijstje van
topnamen die hij voor 'Almere
op Zondagochtend' heeft weten
te strikken. Op 6 november ging
Len De Klerk van start, volgens
Spaans dé autoriteit op het ge-
bied van stedenbouw in Neder-
land. Hij stond aan de wieg van
de nieuwe ontwikkeling van
Rotterdam.
Daniël Liebeskind komt op 11
december. „Ik moet hem van
Schiphol halen, omdat hij de
avond daarvoor nog op de Duitse
tv verschijnt om zijn plannen
voor Berlijn uit te leggen," aldus
Spaans.
Mark Wigley van de Princeton
University (op 15 januari) is in
Amerika verantwoordelijk voor
tv-programma's en boeken over
architectuur. Daarnaast heeft hij
exposities georganiseerd, onder
meer in het Museum of Modern
Art in New Vork. De volgende
gast is Noud de Vreeze (19 fe-
bruari), directeur van het Stimu-

Trots

Spaans zit in het stadium van
het stellenvan vragen. Als de ze-
ven zondagochtenden een een-
duidig antwoord opleveren, is
het experiment naar zijn mening
dan ook mislukt. De materie is
daar veel te ingewikkeld voor.
Op één vraag weet hij in ieder
geval wel een antwoord: het
moet maar eens afgelopen zijn
Almere te vergelijken met Am-
sterdam of andere traditionele
steden. Het is sowieso uit den
boze om de nieuwe groeisteden
(suburbs) te spiegelen aan de
traditionele steden. De vraag is
wat de stedelijkheid van zon
nieuwe stad dan wel moet in-
houden.
Bij suburbs moeten we volgens
Spaans niet meer denken aan tv-
ster Archie Bunker in een veilige
Amerikaanse buitenwijk. Er is
allang weer een stap verder ge-
zet. „Mensen denken en leven
tegenwoordig op een bredere
schaal," aldus de topambtenaar.
„Een vriend van mij had het vo-
rige week over 'even een concer-
tje pakken in Brussel. De mo-
derne mens beperkt zich niet
meer alleen tot zijn eigen stad.

Ingewikkeld

Maar niemand is in staat de vin-
ger op de zere plek te leggen."

" Gemeentelijkplanoloog Spaans voor het kunstpaviljoen van Almere. Foto: GPD

" Posters moeten de consument emotioneel raken. Foto: Gpd
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Paperbag, oud papier
voor oud papier

kwestie van de zak uitvouwen,
de bodem platduwen totdat hij
kan staan, de bovenrand enkele
malen omvouwen en de zak 'uit-
deuken' tot hij een mooie, ronde
vorm heeft.
Natuurlijk zijn voor de 'paper-
bag' heel wat meer toepassingen
te bedenken dan die van papier-
bak. Daarom daagt de ontwerper
de gebruiker uit. ledereen die
hem een foto stuurt die laat zien
welke functie de paperbag in
zijn huishouden vervult, krijgt
3,50 gulden terug van de aan-
koopsprijs. Die bedraagt voor
voor de maat 'klein' 12,50 gul-
den, 'bureau' 17,50 gulden, 'clas-
sic' 25 gulden en 'large' 45 gul-
den. De 'paperbag' is in Maas-
tricht verkrijgbaar bij Oxigen,
Heggenstraat 10. Voor meer in-
formatie: 020-6385908.

Plamuur
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$ woonpiccolos
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966 |
OG te huur gevraagd

Gevr. EENGEZINSW. of
woonr. min. 2 slpk. voor 2
werk. pers. Max. huurpr.'

’ 800,-excl. 045-211982.
Dringend voor korte tijd par-
keerplaats of GARAGE ge-
zocht voor plm. 10 auto's.
Viergrenzeweg 126, Vaals.
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING H'rln/Voerendaal
tot ’ 1.000,-.-? 045-717093.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

BEEK, Irenestraat 50. Goed
gel. app., cv., 2 slpks, aan-
bouwk., kunststoff. koz.,
dubb. glas. Huurprijs ’895,-
-per mnd. Waarborgsom 3
mnd huur. Huisdieren ver-
boden! 046-519644.
Wij vragen voor een van
onze klanten een 3 slpk.
WONING met ruime woonk.,
garage en grote tuin, ge-
meente Landgraaf, ’9OO,- p.
mnd. Inl. Bemiddel.bureau,
Silvertant. Tel. 045-311286.

Onroerend goed te huur aangeboden
Sittard, Stationsstraat

Nieuwbouw te huur: 4 uitstekendgelegen en zeer
representatieve winkelunits ca. 100m2p.u.

Tevens magazijnruimte beschikbaar, ca. 580 m2.
Inlichtingen tel. 04493-1282.

Hoensbroek
Halfvrijstaand woonhuis met tuin. Kelder. Dubbele hal.

Woonkamer ca. 70 m2. Keuken met complete installatie. 4
royale slaapkamers. 2 Badkamers. Dakterras. Berging.

Huurprijs’ 1.500,- per maand. 8929
Inl. Stienstra Makelaardij b.v.

Tel. 045-712255
Per 1 decemberte huurin Centrum Hoensbroek

luxe appartement op 1e etage
Sleinadastraat 4 (hoek Hoofdstraat). Best. uit: royale

woonkamer, keuken, 2 slpks., badkamer, binnen- en bui-
tenberging. Huur ’ 775,-, servicekosten ’ 40,-.

Kijkdag zaterdag 14.30 uur tot 16.00uur.
Inl. 045-214938.

VAKANTIEBUNGALOW te
huur plm. 2 km van Valken-
burg, grote tuin. Telef. 045-
-420024 b.g.g. 045-727948.
Te h. 2-kamer APPARTE-
MENT centrum Hoensbroek,
’BOO,- excl. gas, water,
licht, huursub. mog. Tel. 046-
-524180 b.g.g. 528413.
TE HUUR: in Valkenburg, 2
pers. app. in monumentale
villa's, met groot park. Ind.:
slaapk., woonk., keuk.,
badk., eigen park. pl., tuin en
berging. Telef. 04406-15807.
Te huur 1-pers. app. te
NUTH, huurpr. ’550,- p.
mnd. Schr. reacties aan:
Stichting Matrix, Kampstr.
90, 6413 EG Heerlen.
VALKENBURG te huur rus-
tig gelegen appartementen,
parkeergelegenheid, voor-
achterterras, v.a. ’950,- p.
mnd., mcl. gas, licht, water.
Inlichtingen na 17.00 uur
04406-13178 b.g.g. 15390.
Te h. in SCHINVELD, ge-
meub. 1-pers. zit/slpk, m.
keuk. douche, w.e. ’475,-
-per mnd. all-in. 045-254408.
BEMELEN appartement te
huur. Inl. tel. 04407-1321.
VALKENBURG apparte-
ment te huur. Inl. telef.
04407-1321.
Compl. inger. VAK.BUNGA-
LOW te huur. Vrij tot 1 mei
'95. Gel. 5 km. van Maas-
trichtlnl. tel. 04407-1321.
Te h. mooie klassieke BUN-
GALOW met alle modern
comf. Rijksweg 239, B-3650,
Lanaken-Dilsen België. Tel.
00-32.89755416.
Te huur luxe DAKAPPAR-
TEMENT te Maasmechelen.
Info 00-32.89774909.
Te huur winkelruimte Kou-
venderstraat HOENS-
BROEK, ca. 100 m2. Front-
br. ca. 5.50 m, ’2.500,- pl
mnd. Info DTZ Zadelhoff
Maastricht, tel. 043-256633.

Te h. gemeub. BUNGALOW
te Heerlerbaan. Te bevr. 045-
-440124, na 17.00 uur.
APPARTEMENT, loopafst.
C-Heerlen, woonk. mcl.
keuk. plm. 30 m2, keuk. mcl.
app. slpk. Tel. 046-379772.
Te huur GARAGEBOX An-
jelierstraat Nieuw-Einde.
Telef. 045-211589.
Te h. te Kerkrade/Spekhol-
zerheide ETAGEWONING
m. 3 kamers, keuk. en dou-
che. Huur ’650,- all-in, Ifst.
vrouw 55-plus. 045-417704.
Te huur WINKELRUIMTE
ca. 45 m2, event. met bo-
yenwoning en 100m2 bete-
gelde werkruimte aan de
Bautscherweg te Heerlen-
baan. Tel. 045-423523.
Te huur: twee kamerappar-
tementen te KERKRADE.
Ind.: woonkamer met open
keuken, een slaapkamer,
badkamer met douche.
Huurprijs: van ’626,53 mcl.
s.k. Toewijzingscriteria:
leeftijd boven de 23 jaar. Inl.
N.S.A.W., tussen 9.00 en
12.00 uur. Mevr. E. v.d.
Heuvel S 073-120911. Schrif-
telijke reacties: Postbus 741,
5201 AS 's-Hertogenbosch.
Te huur BOYENWONING te
Spekholzerheide. Tel. 045-
-326032.
Appartement/Studio te huur
in VALKENBURG, huurpr.
’550,- all-in. Telefoon: 045-
-754244.
HEERLEN-Noord te huur
centr. gelegen woonhuis
met garage voor 2 auto's.
Achterterras en tuin, L-vorm.
woonk. met open keuken v.v.
mod. aanb.comb., 3 slpks.,
badk met douche en 2e toilet,
vaste trap naar zolder met
mogelijkh. voor 4e slpk.,
’1.250,- p.mnd. excl. g-w-l.
Inl. 045-213289
Piccolo's in het LimDurgsDagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onr. goed te koop aangebigevr.

fH_____f_______pi
Der Immoblllen Partner

Door enorm verkoopsucces
zoeken wij dringend huizen

in de regio Kerkrade, Landgraaf, Heerlen
Bocholtz, Simpelveld en Vaals.

Hebt u of uw makelaarmoeite met de verkoop van uw huis?
De top-verkopers werken voor ons en daarom,

als u wilt, ook voor u!
Belt u ons geheel vrijblijvend

00-49.24072037
Als beloning ontvangt u voor uw bemiddeling bij het
passeren van de koopakte ’ 250,- en een presentje.

Informatie
over 250koopwoningen in de regio Heerlen

vindt u bij VANDE PAS de makelaar van de koper, bel
045-7416 16

België - ARDENNEN (Liemeux).
Te koop groot grondstukvan 3.660 m2(talrijke percelen).

I.z.g.st. van onderhoud. Zeer veel mogelijkheden.
Vraagprijs FB 9.000.000,-.

Voor info, en bezichtiging: telef. 00-32.41278145.

Woonhuis verkopen???
Directe aankoop via uw notaris zonder kosten.

KOOPWONING VASTGOED 92 BV. 040-128897.
Direct en zeker uwhuis verkocht zonder

bijkomendekosten. Opknappen geen bezwaar.
Penis Vastgoed. ___ 040-129524.

Zoekt u een bouwkavel in Sittard?
Dan moet u toch eens informeren naar

het plan Beekdal
De kans is groot dat u slaagt!

Grouwels - Daelmans BV
Inlichtingen tijdens kantooruren ma. t/m vr.: 043 - 254565.

Immobilien GmbH

van Lier-Radermacher
Een betrouwbare naam

met groot verkoopsucces en een 100% correcte werkwijze.
Als ook voor u een correct en succesvol verkoopresultaat

belangrijk is, dan verkoopt u ook uw huis, zoals al meer dan
1000 tevreden klanten tot heden, via het grootsteDuitse

Makelaarskantoor voor Nederlandse O.G.
In sommige gevallen direkte aankoop mogelijk.

Ook alsuzelf niet wilt verkopen maareen huis weet dat te
koop is, belt u ons.

U ontvangt dan na de notariële transportakte voor uw
bemiddeling’ 250,-.

Om onze klanten te bedanken, verloten wij elk jaarop 30
november fantastische prijzen.

1. prijs: 1 week Gran Canariavoor 2 pers.
2. prijs: 1 weekend in Parijs voor 2 pers.

3. prijs: 4entreekaarten voor Phantasialand Köln/Brühl en
nog veel meer mooie prijzen.

S 00-49.24073017
g 045-451291

Te koop centrum van Heerlen
Beleggingspand in verhuurde staat. Huuropbr. ’40.000,-
-per jaar. Pand verkeert in prima staat van onderhoud. Ver-
deeld in 7 wooneenheden,’ 285.000k.k. _? 045-720667.

Te koop gevraagd in
Minnegardsweg/Vloedgraaf

te ÜBACHSBERG, woonhuis tot ’ 300.000,-.

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.
Tel. 045-712255.

Prachtig kavel bouwgrond!
1.100 m2teHeerlen

hoek Zandweg/Steve Bikostraat, frontbreedte 40 mtr.,
diepte circa 27 mtr.,Koopprijs ’ 250.000,-.

Eventueel te verdelen in twee stukken van circa 550 m2.
Inlichtingen: 045-412035.

Open huis heden
van 12.00 tot 14.00 uur

te Brunssum, Kasteelstraat 79
Groot halfvrijst. herenhuis met authentiek karakter. Tuin.
Bergingen. Mogelijkh. voor gar. Provisiekelder. L-vorm.
woonkamer met sep. eetkeuken, tot. ca. 65 m2. Bijkeuken.
4 slaapk. Badk. met ligbad. Vaste trap naar zolder. Bouw-
jaar 1938. Prijs ’ 215.000,-k.k. (8667)

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045 - 71 22 55

Monsigneur Feronstraat 42
Heerlen

Zeer centraal gelegen nabij scholen en winkels zeer groot
keurig onderhouden 3-kamer appartement op 3e woon-

laag metcv. en parterre berging.
Ind.: Ruime entree, betegeld toilet, separate witte keuken

met toegang naar groot balkon met voorraadkast,
prachtige zeer grote livingvan ca 9 mtr. met fraai panora-

misch uitzicht, badkamer, v.v. douche, 2 slaapkamers.
Koopprijs slechts ’ 99.500,- k.k.

Bel vrijblijvend voor info en bezichtiging.
Koopwoning Vastgoed '92 BV

Tel. 040-128897.
Zeer mooie bouwplaats

België dicht in de beurt van Maaseik (Dilsen)
zeer mooie bouwplaats 18are voor vrijstaand huis

30 mtr. breed, 55 mtr. diep, prijs’ 85.000,-.
Telef. 00-32.89864575 of 00-32.89564533.

Heuvelland
In een glooiend heuvellandschap in Eys gemeente Wittem
worden aan de Doeveberg 3 vrijst. landhuizen met uitzicht
over het heuvelland. Er is keuze uit 3 types waarbij de
basisindeling mogelijkh. biedt tot het creëren van meerdere
slaapk. en/of atelierruimte e.d. Brutovloeropp. van ca. 218m 2tot 236 m2. Woonk. ca. 70 m2, mcl. gedeeltelijk open
keuken met luxe keukeninrichting. Bijkeuken. Inpand. gar.
3 royale slaapk. Betegelde badk. met ligb., dubb. v.w.
Aparte douche. Separaat 2e toilet. Zolderruimte ca. 41 m2.
Prijzen van ’ 483.500,- v.o.n. tot ’ 546.700,- v.o.n.

Perc.opp. van ca. 420 tot 710 m2.10094050
Inl. Stienstra Makelaardij b.v.

Tel. 045-712255.

Brunssum, Maastrichterstraat 43
Winkel-woonhuis met diverse nevenruimten c.g. werk-
plaats. Indeling: woonkamer, keuken, portaal, werkplaats,
garage, binnenplaats. Op verd. 4 royale slaapkamers en
badkamer, alsmede studeerkamer. Groot dakterras.
Vraagprijs ’ 275.000,-k.k.

Hoensbroek, Koestraat 30
Op goede lokatie gelegen halfvrijstaand woonhuis met tuin.
Indeling: entree/hal, woon/eetkamer met parketvloer, keu-
ken, proviandkelder, toilet, garage met berging/wasruimte.
1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met zitbad en
vaste wastafel. Zolderverdieping berging cq hobby/slaap-
kamer. Woning verkeert in perfecte staat van onderhoud, o.
a. HR-ketel '92, kunststof kozijnen, nieuw dak. Vraagprijs

’ 255.000,- k.k.
Hoensbroek, Amstenraderweg

Woonhuis met winkel, 60m2 winkel met 115m2 magazijn,
alsmede 80m2 winkel. Uitstekend en compleet opleve-
ringsniveau. Indeling: woning, overloop, luxe badkamer, gr.
slaapkamer, woonkamer, luxe keuken, groot dakterras, toi-
let. Op verdieping 2 slaapkamers, berging, cv-ruimte.
Vraagprijs’ 375.000,- k.k.

Kerkrade, Kwikstaartstraat2l
Halfvrijst. woonhuis met garage. Rustige woonwijk, goed
bereikbaar, voor- en achtertuin. Indeling: entree/hal, toilet,
woonkamer ca. 30 m2, halfopen keuken. 1e verd.: 3 slaap-
kamers, badkamer. Zolder-mogelijkh. slaap/hobbykamer.
Vraagprijs ’ 205.000,- k.k.

Valkenburg, Geneindestraat
Exclusieve villa, geschikt voor diverse doeleinden: o.a. wo-
nen, kantoor, winkel of hotel-restaurant of combinatie hier-
van. Zeer representatief objekt. Infobrochure op aanvraag.

Wij zoeken voor onze relaties
met spoed woningen in elke prijs-
klasse in geheel Zuid-Limburg!!!

\____L
V&HVASTGOED

OIRSBEEK, 04492-1620
MAASTRICHT 043-255070

Limburgs
UuUÜ(-LJ_^ll________lP

Let op!! Let op!! Zondag open huis van 15.00-16.00 uur.
Drieschstraat 56, Heerlen

Royaal in prima staat verkerend zeer centraal gelegen 3-
kamer appartement met eigen cv. en eigen parkeerplaats,
berging in souterrain. Vanaf de parkeerplaats in het souter-
rain is het appartement met lift te bereiken. Dit app. biedt
optimale veiligheid en woongenot. Ind.: royale woonk.,
open keuken, 2 slaapk., separaat betegeld toilet, bergkast,
luxe betegelde badk. met ligbad. Rolluikken. Voor de snelle

beslisserkoopprijs zeer scherp, ’ 114.500,-k.k.
Penis Vastgoed 040-129524.

Gezocht
Wij hebben de kopers, wij zoeken voor Duitse en

Nederlandse relaties, woningen - bungalows - villa's en
boerderijen vanaf ’ 100.000,- tot ’ 950.000,-.

Voor de verkoper ontstaan geenkosten.
HOBRA VASTGOED

Vaals, 04454-68408

Wijnandsrade
Perfect onderhouden halfvr. woning met gar., ruime L-
vorm. woonk., open keuken met lichte plav.vloer, 4 slpks.,
badk. met ligbad douche en v.w. Geheel geisol. en dubb.
beglazing. Een bezichtiging is beslist de moeite waard!
Vraagprijs’ 249.000,-k.k.

Nieuwenhagen-Landgraaf
Aan de bosrand gelegen, riant landhuis met verd. ingericht
als appartement met 2 slpks. Gar. voor 3 auto's, geh.
onderkelderd, 3 slpks. op beg. grond en prachtige ondei
architektuur aangelegde tuin. Evt. met huurder voor
appartement. Vraagprijs ’ 599.000,- k.k.

Mak.kantoor Janssen
046-335840

Brunssum, Const. Huygenstr. 52.
Halfvrijst. woonhuis met dubbele garage, perc. 445 m2, 4
slpks., moderne badkamer, rondom hardhouten kozijnen
met dubbele beglazing, vr.pr. ’ 189.000,-k.k.

Schinveld, In de Meigraaf 26.
Uitst. onderh. halfvr. woonh. met grote garage en carport.
Rustig ligging in groene omgeving. Vr.pr. ’ 265.000,- k.k.

Urmond
Halfvrijstaand woonhuis met garage en carport, dubbele

beglazing. Vr.pr. ’ 229.000,- k.k.
Landgraaf, Rothkranslaan 13.

Vrijst. bungalow met garage. Perc. 587 m2. Prijs op aanvr.
Beckers O.G. ___ 04492-2447.

Ouder woonhuis
Spekholzerheide. Tussenhuis. Woonk., eetkeuken, bijkeu-
ken (douche), 3 slaapkamers en zolderkamer. Gr. kelder.
Zolder, CV-gas. Tuin. ’ 145.000,-k.k.

W. Timmermans
NVM-makelaar/taxateur, Rijksweg 67, Gulpen.

Tel.: 04450-2182(Makko Gulpen) Zat, tot 13.00 uur.

Heerlen
Halfvrijstaand woonhuis met garage, carport, berging en
tuin. Ind.: woonk., halfopen aanb.keuken, 2 gr. slpks., badk.
met douche en badmeubel, grote zolder. Bouwjaar 1992.
Vraagprijs’ 230.000,-k.k. Tel. 045-728054.
NUTH. Te koop pracht
woonhuis met garage en
tuin, nwe. cv, nwe. keuken
(landhuisstijl), plavuizen,
alles wit, ’195.000,- k.k. Tel.
045-245513.

KERKRADE-Terwinselen.
Te koop halfvrijst. woonh.
met 3 slpks., kelder, ruime
tuin, mogelijkh. voor garage.
Vr.pr. ’184.000,- k.k. Tel.
045-429083.

Het Orbital-sproeisysteem
Een uniek systeem in de Pelgrim vaatwassers GVW 625, GVW 630 en GVW 665 ,^:, . , g>S&

■ Maximale reiniging door minimaal watergebruik. V"/4^lÉlipß_fs£-
■ Door een speciale rubberen ophanging is het geluidsniveau sterk verminderd. '■ ; ■

■ Water- en energieverbruik circa 20 % lager dan bij andere vaatwassystemen. m%kmmïi*mwm*WÊÈm

Bij elke Pelgrim vaatwasser met het unieke -*-__rtÉßk
Orbital-sproeisysteem krijgt u tijdelijk gratis H wk

de luxe 40-delige Gero bestekkassette met een Jm Sp .L.
winkelwaarde van f 289,-. ïBjpP^' D__f»l./__.fl#___

«FVfl ■»._>■_ mf{mm.mj,M.

| 30 KEUKEN-OPSTELLINGEN (fgj^SO-^^^^^ Q^>_____^)
istra

Hoensbroek - Centrum
Te koop tussengelegen woning met tuin. Ind.: hal, toilet,
woonk. met plavuizen, keuken. Verd.: 3 slpks., badk. Vaste
trap naar zolder. Terras, tuin met berging. Het pand ver-
keert in goede staat van onderhoud. Aanvaarding op korte
termijn mogelijk. Vr.pr. ’ 139.000,-k.k.

Inl.: VAN OOST ASSURANTIËN V.O.F.
JulianaBernhardlaan 8, Hoensbroek.

Telef. 045-224241 b.g.g. 218062.

Te koop in Nuth/Vaesrade
Halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin. Ind.: hal, toilet,
woonk., eetkeuken, serre, wasruimte, berging, 3 slaapk.,
badk. met douche, toilet en v.w. Inhoud ca. 560 m3. Grond-
opp. ca. 263m2. Prijs’ 230.000,-

Te koop in Nuth
Halfvrijstaand woonhuis met inpandige garage en tuin. Ind.:
garage/berging, waskeuken, hobbyk., woonk., eetkeuken
met luxe ___~ 3 slaapk., badk. met ligbad, toilet en v.w. In-
houd ca. 400 m3. Grondopp. ca. 340 m2. Prijs’ 255.000,-

Te koop in Kerkrade
Halfvrijstaand woonhuis met inpandige garage en tuin. Ind.:
hal, toilet, garage/berging, waskeuken, woonk., keuken, 3
slaapk., badk. met douche en v.w., apart toilet, vlizotrap
naar bergzolder. Inhoud ca. 475 m3. Grondopp. ca. 258m2. Prijs ’219.000,-. !!! OPEN HUIS VANDAAG 26-11-
-1994 VAN 12.00 tot 13.00UUR!!! Inlichtingen

Makelaardij Fons Heuts bv Nuth
Tel, weekend 043-474021, tijdens kant.uren 045-244636.

HOBRA VASTGOED
Simpelveld

Winkel 240m2metwoning 100m2en groot dakterras,
voor div. mogelijkh. geschikt.Koopprijs ’ 298.000,- k.k.

Valkenburg
Grote woning met privaat woning 130 m2, woonk., gr.

keuken, badk., 3 slaapk. en tevens drie appartementen (80
en 2x 60 m2), leefkamer met keuken/keukeninst, slaapk.,

badk. Vraagprijs ’ 340.000,- k.k.

Maastricht
Villa ’ 380.000,- k.k.
Hoensbroek

Landhuis met 8.000 m2land. ’ 645.000,- k.k.
Ulestraten

Villa’ 609.000,- k.k.
Bocholtz

Semi-bungalow’ 592.000,- k.k.

Beemderlaan 8,6291 GM Vaals. Tel. 04454-68408.

Heerlen, Seringenstraat 7
Halfvrijstaand woonhuis met gr. garage, erf en tuin. Ind.:
kelder, CV, gr. hal, toilet, woonk. met open haard, bar, ei-
ken aanb.keuken met plav., 3 slpks., balkon, badk. met
marm. tegels, douche, v.w. en 2e toilet. Kunststof kozijnen.
Vr.pr. ’ 270.000,- k.k. Te bevragen bij

Assurantiekantoor, Van Oppen
te Brunssum. Tel. 045-254543

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
WINKELWOONHUIS te
Eygelshoven

te koop, nabij de markt.
Woonhuis: 4 kamers, keu-
ken, hal, badk., 1 winkel-
ruimte, 1 magazijn met kl.
kantoor. Pr. ’275.000,-. Bij
interesse mog. tot overname
v.d. zaak. Info 00-49.241.
872677 / 00-49.241.870047.

Kerkrade
Bleijerheide. Ruim heren-

huis, 4 slpks., badk. met ligb.
en douche, 2 toiletten, inp.
garage, achter-uitgang. Te
bevr. 045-465043/324233.

Appartementen
tek. in Tuddern. Dld. met

veel comfort, balkon in rusti-
ge omg. Mei '95 te aanv.
Voor ml. Architekt Josef

Corsten, Sebastianusstr. 7,
52538 Selfkant. S 00-49.2456-

-1569, fax 00-49.2456-2619.

Amstenrade
Prima halfvrijst. woonhuis.

Ind.: L-vormige woonk., luxe
keuken, kelder, badkamer, 3

slpks., vaste trap 4e slpk.,
Vr.pr./159.000,-k.k.
Seegers o.g.

_f 046-525318.

Oirsbeek
PROVINCIALEWEG ZUID
Mooi gel. ruim vrijst. woonh.
m. gr. garage (20 m2). Perc.
opp. 625 m2. Tuin m. veel

privacy, woonk. m. parketvl.
en open haard, gr. hal, toil.
en eetkeuk. (12 m2), serre
(10 m2), prov.kelder, was/
bergkelder, 3ruime slpks

(18,12en9,5m2)metlamel-
parket, badk. m. ligb. en v.w.,

bergruimte, vliering. Muur-
isolatie, ged. dubb. glas,
nwe. gas/cv. HR-combi.

Vr.pr. ’ 319.000,-k.k.
Tel. 04492-1523.

Te koop winkel/woonhuis
gelegenaan winkelcentrum
Giesen Bautsch

Opp. winkel ca. 56 m2, ber-
ging, volledig gerenov. wo-
ning. Reeds gevestigde
branches oa. Edah, slijterij,
drogisterij, Zeeman, bakker
en slager. Voldoende par-
keerfac. Koopprijs op aan-
vraag. Inl. va. maandag a.s.
tel. 045-732543.

Spouwmuurisolatie!!!
Bespaar ca. 10 m3/h gas per m 2per jaar
met GESOLAN glaswol-spouwmuurisolatie.

Met rijkssubsidie!!!

Bel nu voor een afspraak
Geskal B.V. tel. 046-743865

MAASTRICHT-Daalhof (na-
bij kinderboerd.) uitst. on-
derh. tussenwoning met
zonnige tuin (tuinberging),
woonk. m. parketvl., witte
keuk., 1e Verd.: 3 ruime
slpkrs, badk. m. ligb.; 2e
Verd.: vaste trap naar ruime
zolder, (mog. tot 4e slpkr).
Huis is geh. voorz. van rol-
luiken. Prijs ’225.000,- k.k.
Telef. 043-436474.
Hoensbroek DE DEM, O.
Palmenstr. 36, in jonge buurt
bwj. '92, halfvrijst. woning
met garage. Ind.: woonk.,
luxe keuken met inbouwapp.,
3 slpks., badk., tuin, vr.pr.
’199.000,- k.k. Bezichti-
ging volgens afspraak: telef.
045-219598.
Te koop of huurkoop ZA-
KENPAND met zelfstandige
boyenwon., geschikt voor
vele doeleinden. Inl. 02159-
-12538 of 045-213025.
Te k. LANDHUIS in België
Opoeteren, zeer rustige lig-
ging, alle comfort. Telef. 00-
-32.89-854165.
TERWINSELEN-Kerkrade.
Halfvrijst. huis met garage
en, grote tuin. Overdekt ter-
ras, woonk. met schuifpui,
keuken met alle app., 3
slaapk., badk., zolder. V.v.
rolluiken en dubbel glas.
Perfect onderh. ’ 269.000,-
-k.k. Hein Driessen Assuran-
tien, tel. 045-421220.

Maastricht
(Randwijck)

i Hoogwaardig geïsoleerd ap-
partement, 2 slpks., woon-
kamer, open keuken, balkon.
Prijs ’ 160.000,-k.k.

Voerendaal
Gerenoveerd woonhuis,
luxe keuken, badkamer, 3
slpks., ruime voortuin.Prijs

’ 165.000,-k.k.

Dahlem (B)
15 min. van Maastricht
Karakteristiek en geheel ge-
renoveerd woonhuis, 3
slpks., gesloten keuken,
luxe badkamer, schitterend
uitzicht. Prijs ’ 175.000,-k.k.

Maastricht
(Randwijck)

Hondiusdomein 30
Schitterend gel. ruim woon-
huis met uitzicht op water-
partij, 3 grote slpks. en dak-
terras. Prijs ’ 220.000,-k.k.

Hoensbroek
(Mariarade)

Zeer mooi en recent gereno-
veerd ruim woonhuis met
ruime tuin, 3 slpks., gesloten
keuken, ruime bijkeuken,
ruime woonkamer, perc. opp.
ca. 223m2. Prijs: aantrekke-
lijke prijsklasse.

Wijlre
Valkenburgerweg 81A

Schitterend gelegen ruim
landhuis met uitzicht op het
Geuldal, grote garage, 4 a 5
slpks., ruime woonk., gesl.
keuk. Prijs ’ 550.000,-k.k.

Consten
Vastgoed
M.L. Kingstraat 65
6245 GH Eijsden
Tel. 04409-3131
Fax 04409-3737

GELEEN-ZUID halfvrijst.
woonh., zeer goed onderh.,
rustig gel., doorzon woonk.
m.open haard, open eiken
keuken, terras met afdak,
garage m. rolpoort, hal, kel-
der, boven 4 slp.kms., badk.
m. ligb. en zolder. Pr.

’ 225.000,- k.k. Leeuwen-
hoekstr. 42, tel. 046-740028.
Te k. HULSBERG-Arens-
genhout: i.z.g.st. halfvrijst.
woonh. m. r. gar. (mog. 2
auto's), ged. geïsol. en verw.
Fraaie tuin m. opt. privacy.
Ind. hal, woonk. m. parket,
luxe frans eik. keuken m.
app. 1e Verd.: 3 slpk., badk.
m. douche en v.w., aparte
2e teil. 2e Verd.: bergzolder
via vlizotrap. Gehele huis m.
dubb. begl. en achterk. roll.
Opp. 315 m2, bwj. '74. Aanv.
5-95. Pr. ’263.000,- k.k. S
04405-2004.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Bij ons kunt u handelen over
de aan ons te betalen provi-
sie bij verkoop van uw huis.
WIJMAN & Partners, Heer-
len. Tel. 045-728671. Lid
Stichting Bevordering Eigen
Huizen Bezit.
Laat ons Uw HYPOTHEEK
verzorgen. Wij geven U ser-
vice, de laagste rente en tot

’ 500,- tegemoetkoming in
de verhuiskosten. Wijman &
Partners - Schelsberg 48,
Heerlen-045-728671.
LIMBRICHT. M. van Kes-
senichstr. 8. Heden open
huis van 13.00 tot 14.00 uur.
Vrijst. woonh. leuke ligging
met grote garage, besloten
tuin, 3 slpk., grote woonk.,
aanbouwk. Kom vrijbl. kijken.
’258.000,- k.k. Tel. 046-
-742550 JosStorms O.G.
Tip: Perfect afgewerkt drive-
in woning te BRUNSSUM.
Weg. omst. ver benden de
prijs: ’165.000,- k.k. Info:
Busio Vastgoed Sittard, 046-
-512410.
Simpelveld WINKELPAND
(200m2) en boyenwoning
met directe aansluiting op
eigen weiland! Vaste prijs
’285.000,- k.k. Busio Vast-
goedSittard, 046-512410.

SIMPELVELD, woonh. Hal,
keuken, woonk., open haard/
3slaapk., badk. enz. Be-
drijfsged. met enig achter-
stall. onderh. Loods plm. 65m2, 7 garages, werkpl. plm.
180 m2, kantoor plm 15 m2,
gr. binnenpl. Perc.opp. plm.
1.000 m2. Vr.pr. ’235.000,-
-k.k. 045-458964.
HOENSBROEK. Singel 5.
Halfvrijst. woonh. m. gr. tuin
veel privacy en gar. Bez. op
alspr. Vr.pr. ’ 239.000,-k.k.
Gemeente LANDGRAAF 3
slpk. woning met zolder,
grote tuin 600 m2, grote
doorl. kamer-keuken-serre,
vr.pr. ’192.500,- k.k. Inl.
bemiddel.bureau Silvertant.
Tel. 045-311286.
Te k. Oude PASTORIE ge-
renov. opp. 570m2, tussen
Maastricht en Tongeren (10
min.), mooi uitzicht op Je-
kerdal. Gunstige prijs. Tel.
00-32.12.454187.
HOUTHEM/Valkenburg, St.
Gerlach 7. Statig nagenoeg
vrijstaand herenhuis op
1090 m 2perceel c.g. tuin,
peil. ligging achterkant blij-
vend vrij bos. Grote woonk.,
aparte eetkeuk., 4 slpk., gro-
te garage, 2 kelders, zolder
vaste trap. Geheel gereno-
veerd. Moet binnen gezien
worden. ’ 339.000,- k.k.
Telef. 046-742550. Jos
Storms OG.

Particulier zoekt
WOONHUIS (event. »
val) in Limburg

" ’190.000,- k.k. Inliet» 1

■ 045-752807. _^

HOEKWONING, 9*'
opp. 255 m2, 1982, "ligging, 2 slaapk., mog'
woonk. en keuken 30: bergzolder + corr*

1 ’189.000,- k.k. Beziet*

' afspraak. Tel. 045-22'
Trigoniaerf 10, Heerlen^,
Te k. gevr. ruim Past MAASTRICHT, achter*. onderhoud geen be?

i mag ook verhuurd zijn
046-373422. J

I HALER (gemeente HJVrijstaande bungalow "J
\_, garage en tuin, Pe'a
groote 5.50 are. Mooie
ning voor mensen die
landelijk en toch niet
zaam wonen houden. [
prijs ’215.000,- k.k. j 1tingen Scheers Vastgo^,
04756-3031 (9.00 tot »
uur) of Makelaars!*
Piet Neefs. 04750-31553.
Huis te koop gevr. K
Sportpark in GËLEENJnr. B-06266, LD., r<?
2610,6401 PC Heerlen^.
Te koop HEERLEN,
straat ca. 540 m 2kantj*»,
115 m 2werkplaats, I=J
keerplaatsen, 3 gaw
en, ’ 495.000,- k.k.
DTZ Zadelhoff Maas"
tel. 043-256633. __^_

GUTTECOVENA/eersestr
Boerenwoonh. met
binnenplaats in dorp-J
zij-ingang, kelder, 2 z*
3 slpks., keuk., v.woonk. veel
’129.000,- k.k. Tel.
742550. Jos Storms O-G^
SCHINNEN, Altaarstraat
Heden open huis van Jj
tot 16.00 uur. Keurig o(«

halfvrijst. woonh. met "tuin, inpandige garag6'
kelders, aanbouwk., 3 *
vaste tr. zolder, alles <Jgl. en wit kunstst. kozf
Kom vrijbl. w
’lBO.OOO,- k.k. Tel.
742550, Jos StormsO.G>-
Woonhuis met SPOED
koop gevraagd, opknap
geen bezwaar, g 040^1jii
Vooroorlogs WOONjj
met spoed te koop gevr*
opknappen geen bezwaa'
040-118001. J
Met spoed WOONHUIS
koop gevraagd. Wat
huis of opknappen gee"
zwaar. 040-129013. _^

HOENSBROEK. Ha^woonhuis met vo°
aparte berging, garage
ras, md.: entree, toilet, w
woonk. plm. 35 m2met?
haard partij, aanbou*
ken met nw. app. plm. '^wasruimte, travertinvloe'.
slpks, badk. met d°"j
zolder, goed onderhofoppervlakte ca. 265 ("*".

pr. ’195.000,- k.k. Tel-
-213747. Jw
NUTH, Graafstraat 1, "
vrijst. woonh., grote "/»"
/keuken, bijk., serre, f
c.g. hobbyruimte, tuii^
slpkrs, douche v.w., z°
Vraagpr. ’206.000,- ,
Bezicht. uitsl. vlgs. a
045-242070.
SCHINNEN Dorpstaat
Mooi verbouwd woo"'
woonk. met parket.., Ksmet app., bijkeuk., 2
badk. met ligb., 2e 'vaste trap zolder met 3«
en berging, keld. en P
tuin. Vraagpr. ’ 159.00".
k. Mak. kant. Rob W*
Telef. 046-375757. s

Ook benieuwd wat uw
POTHEEK kost? Bel *
een vrijblijvende afsp.
Ass. Jac Stel. Tel.:
721866. __^<
Bouwmatimachj^

Faillisements- en PA"L
ENVERKOOP (lamet) 'f,
naatparket in 65 kleU'
normaal ’ 100,- p.mZ
’25,- t/m ’40,-; nwe-
beschadigde deuren ,
’40,-; rollen dakleer ',
en SBS 2 t/m 4 mm r.
t/m ’65,- p.rol; houten "ten underlaym. en OSp
mm ’47,50; rockr
(Trespa) ’75,-; maga*T
enz. Rennemigervei 0

70A, Hrln. 045-729710.
Te k. BOUWLIFT 380 V "verlengstuk tot 9 .„<
’750,-. Telef. 04406-4"'
/42541. -Te koop plm. 50m2 ve^j

.te GOLFPLATEN, z.9a
Telef. 04455-1573.
Te koop ijzeren SPAN.

' van 10, 12 en 14 mtr:
ren balken, houten t>aL
kepers, planken, vej
mingsradiatoren met j*3,,
deuren en ramen. Telef-
-632433.
Te k. 1 SPAANPLAAT *bouwtrein 200x126; 1 K,j
h. 72 br. 80 m. glas; 1 k° 4

m. bovenlicht, h. 54, W- 'm. glas; 2 plaatrad., h. 5W
97; oude tafel en 2 keu _*.
moet opgeknapt. '04454-61504na 17.00_u__>;
Te koop nieuw WA'
PASINSTRUMENT ~gradenindeling mcl. sV. vr.pr.’450,-. 045-312956^
40 m 2oude PLANKEN
cm breed, tussen 2 en
lang, ca. 400 jaar ouO.p
Kasteel Prins Hendrik- \planken ’lOO,- per mZ-
-045-326326. «*.

Woningrui^
Eengezinswoning ha
STEENBERGEN (Bra£
bij Bergen op Zoom '|jj
won. of flat omg. &e
(Limb.) Tel. 046-752533^^'
Mooi huis in rustige buujl
Wessem, voor- en acnj
gar., ap. keuken, zolder
slaapk., douche, wc, wCJ
Gevr. huis omg. Heerlen-
-04756-3331. Jj

zie verder pagina 46^



Hoogpolig
Toch verwacht Linssen dat de ta-
pijtfabrikanten kunnen inspelen op
het eeuwige principe van actie-
reactie. De eerste signalen zijn er al
dat na de harde periode er meer be-
hoeftekomt aan zachtheid.Dat ver-
taalt zich nu al in een veel warmer
kleurbeeld van interieurs en het zou
hem niet verbazen als de zachte
vloerbedeking daar achteraan gaat
komen. Veel mensen kiezen er nu al
voor om op hun harde vloer een
karpet te leggen.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Imagocampagne voor de zachte vloerbedekking

De neergang van het tapijt DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE
' hebben veel te makkelijk
!r zich heen laten lopen,"
j" een interieurdeskundige
fig- „Ze zijn lui geweest,"
jfut de industrieel ontwer-
I i,Te veel gedacht dat het
!§oed zat met hun waar."
e hebben te weinig gecom-
l^ceerd en dat gaan we
Aderen," meldt de direc-
'r van de Vereniging van

Tapijtfabrikan-
(VNTF).

DOORBERT VAN DEN HOED

# Geen land ter wereld waar het gebruik van tapijt zo is teruggelopen als in Nederland # Een poëtische pot

Een volgens Linssen niet te onder-
schatten factor is de invloed die de
Nederlandse woontijdschriften
hebben op het imago van vloerbe-
dekkingen. „In Nederland zijn
krankzinnig veel woontijdschriften,
veel meer danin welk land dan ook.
In bijna al die begerenswaardige in-
terieurs zie je vrijwel uitsluitend
harde vloeren. Eigenlijk heeft dat
vooral een praktische reden. Harde
vloeren zijn praktischer in de op-
bouw van tijdelijke interieurs en
zijn fotografisch wat interessanter
omdat ze licht reflecteren in plaats
van absorberen. Dat lijken kleinig-
heden, maar gezien de hoge lees-
dichtheid van woontijdschriften is
het effect daarvan enorm."

DOOR CATHARINE ROMIJN

monsters

boodschap ook wordt gefor-
rd, allen zijn het over één

>ee_s: in Nederland heeft het
!' belangrijk aan terrein verlo-
'«at was niet nodig geweest en
}^ niet makkelijk zijn er veran-
j"{§ in te brengen. Harde vloer-Jpking, als parket, plavuizen,
"fcat en linoleum, heeft de afge-
-11 tien jaar het Nederlandse in-
Ur veroverd en is op weg het

j..te kamerbreed lelijk naar de
ij^grond te drukken.

t dus even geduurd, maar
J*Pijtfabrikanten zijn nu dan
nj.k uit hun comfortabele
TOolige positie opgestaan omL^e weg te gaan timmeren. Een
B°-campagne moet de Neder-

e consument, en dan vooral de
Pl trendsettende jongeren, op de
kielen van de zachte vloerbe-

gaan wijzen. Er komen
t^tenties, evenementen, publici-

en consumentenacties terwijl
etailhandel wordt bewerkt om

Ej*6sentatie te verbeteren.
k; Jaar geleden was zeventig pro-
|w van de Nederlandse interieurs
jj2acht bedekt. Recent NIPO-

L?rz°ek heeft uitgewezen dat dit
ccl inmiddels is teruggelopen

u^procent. Het grootste verlies
(. «et tapijt in de woonkamers.2 «laar vijftig procent van de
panders leest de krant, gan-
L0rdt of kijkt teevee met iets
!tapijt onder de voeten.

Export
j'1 land ter wereld waar het ta-
Iji0 is teruggelopen als in Neder-
ig ,e« het blijkt nog niet zo mak-
ip om daarvan de oorzaak te
Inhalen. VNTF-directeur A.
C.Huisman, bereid de hand in ei-
ju°ezem te steken, denkt in eer-

v '«stantie aan de, florissante
r die elk jaar gestaag
&jn stijgen. Nederland is in de
L^d de tweede tapijt-exporte-
lt? natie, het eigen land is een
> 'lefkleine markt. Huisman: „De
5,01 t bleef stijgen en dan valt het
lfi 2o °P als de binnenlandse
J*t wat terugloopt. Voor je het
(Jt blijkt het een structurele
jferuitgang te zijn die te laat
,^t onderkend.".s«ian heeft niet zozeer de nei-
-8 de neergang te wijten aan het
iukt zelf. Er is veel tijd en ener-

estopt in verbetering van kwa-

„Ik richt nogal wat huizen in en ik
merk dat er een groeiendebehoefte
is aan vooral hoogpolig tapijt, bijna
boudoir-achtig. Ik zag het laatst
ook in de Engelse Elle, daar lagen
echt poedeltjes op de vloer, vachten
bijna, met enorme polen. Dat geldt
dan nog voorlopig vooral voor kapi-
tale huizen en het gaat nog om een
kleine voorhoede trendsetters. Het
zal, denk ik, nog lang duren en veel
mensen vinden het nu nog doodeng.
Maar zo gaat het altijd met trends."

meer omlaag. Het is een commo-
nalty-product geworden."
Paul Linssen, industrieel ontwerper
en medewerker van het Nederlands
Interieur Instituut denkt - met
Huisman - niet dat het tapijt nietzn best heeft gedaan zichzelf te
verbeteren. „Er zijn nieuwe pro-
dukten, zoals wol gecombineerd
met synthetische materialen, die
dezelfde eigenschappen hebben als

veel harde vloerbedekkingen. 'De
harden' hebben in hun campagnes
geprofiteerd van bijvoorbeeld het
vooroordeel dat 'de zachten' veel
moeilijker zouden zijn te onderhou-
den. Maar in werkelijkheid ver-
schillen die eigenschappen eigenlijk
helemaal niet meer van elkaar."
Het tapijt had volgens Linssen zijn
beste dagen in de jaren zeventig
toen het opkwam als reactie op de

liteit en innovatie, meent hij. Alleen
veel te weinig mensen weten dat.
Op de een of andere manier zijn Ne-
derlanders tapijt oubollig gaan vin-
den. Het imago is er in elk geval
niet één van kwaliteit, dat mogen
de detaillisten zichzelf aanrekenen,
vindt Huisman. Te veel tapijt wordt
in schreeuwende advertenties in de
'van-voor-sfeer' aangeboden. Dat
drukt de prijs, maar het haalt nog

Aardewerk als levenswijze # Wedgwood is niet
meer uitsluitend bereik-
baar voor de allerrijk-
sten.

de Engelsen een goede smaak. Die
dingen hebben met Wedgwood te
maken, het is een levenswijze."
De laatste jaren is de verkoop van
deze serviezen in Nederland dan
ook verachtvoudigd. Tachtig pro-
cent van de bruiden zet Wedgwood
op de verlanglijst, steeds meer men-
sen 'sparen' de onderdelen en het
traditionele ontwerp, getiteld
'Queens's plain', is dit jaar uitge-
roepen tot 'Servies van het jaar.

Veiligheid
vlizotrappen
belabberd Alweer 'meedenkend' brengt Whirlpool een viertal nieuwe drogers.

De trommel van deze Sole-serie is van roestvaststaai uit één stuk en
heeft een speciale vormgeving waardoor de was uiterst zacht wordt
behandeld. Bovendien is hij uitgerust met zes afgeronde waslifters.
De vochtige was wordt mede hierdoor met fluwelen handschoenen
aangepakt. Verder heeft de machine een zogenaamde zachttoets.
Hiermee wordt het droogvermogen teruggeschakeld van 2500 naar
1800 Watt. Bij deze capaciteit kunnen ook tere weefsels de droger
verdragen.

Verzachtend

Uit onderzoek is gebleken dat consumenten uit vrees voor te gaar
voedsel de magnetron dikwijls op een te laag vermogen of tekort in-
schakelen. Met de 'een beetje meer-toets' kan bij gebleken te kort dit
met een druk op die knop snel worden hersteld.

Eigenlijk zou het al tijd zo moeten gaan. Dat fabrikanten te rade
gaan bij de gebruikers van hun spullen. Maar laten we voorlopig
maar blij zijn met die gevallen waarin het wel gebeurt. Bij de nieuwe
serie magnetrons van Whirlpool.bijvoorbeeld. Hieraan is consumen-
tenonderzoek in Europa, Azië en de Verenigde Staten voorafgegaan.
Het gaat om in totaal zes apparaten waarvan er twee als combi zijn
uitgevoerd. Aan het aantal functies van de pure magnetron valt niet
veel meer te sleutelen. Alle reeds ingebouwde snufjes zijn behouden
gebleven, maar aan het bedieningsgemakt bleek nog wel heel wat te
verbeteren. Dit is onder andere gebeurd door uitbreiding van de
'Fuzzy Logic' toepassingen. Fuzzy Logic biedt de mogelijkheid de
computer niet alleen met 'ja' of 'nee' te latenreageren, maar ook 'een
beetje zus of een beetje zo. De fabrikant spreekt daarom van zelf-
denkendemagnetrons.

Consumentenwensen

" De afneembare toiletbril.
hendeltje verdraaien. Een regelmatige, grondige schoonmaakbeurt is
dan ook geen probleem meer.
De Clean Tolet is een Nederlandsevinding die in 1992 op de Interna-
tionale Uitvindersbeurs in Genève met goud werd bekroond. Hij is
intussen in dhz-zaken en sanitairwinkels tekoop. Hij is bruikbaar op
alle types toiletpotten. De adviesprijs is 89 gulden.

Een onderdeel van de toiletpot
dat nogal lastig is schoon te ma-
ken is de bril. Die is zodanig be-
vestigd dat hij wel kan worden
losgenomen, maar dat is meestal
een lastig karweitje, soms zelfs
onmogelijk omdat de boel is
'vastgerot'. Daardoor blijven er
diverse plekjes waar je met
schoonmaakspullen praktisch
niet bij kunt komen.
Een doeltreffende oplossing
hiervoor is de 'CleanTolet', een
complete zitting (bril met deksel)
die in een handomdraai van de
pot kan worden genomen. Zowel
dé potrand als de onderdelen
van de Clean Tolet zijn dan goed
bereikbaar.
Het demonteren en na het reini-
gen weer op zijn plaats zetten is
eenvoudig een kwestie van een

Op handen gedragen
Ontwerp de toiletpot van de
21-ste eeuw. Dat was de op-
dracht van de Nederlandse Le-
ver Darmstichting aan studenten
van de Technische Universiteit
Delft en de Amsterdamse Riet-
veldacademie. Geen gemakkelijk
opgave, want de toiletpot is als
industrieel produkt volgens ont-
werpers eigenlijk 'uitontwik-
keld. Dat wil zeggen: er valt op
de tekentafel niet veel eer aan te
behalen.
Er is van alles te zeggen over de
pot en zijn culturele, estetische
en ergonomische functie, maar
goed beschouwd staat de pot in
dienst van slechts één doel: het
opvangen en afvoeren van ont-
lasting. De ontwerpwedstrijd
diende dan ook eigenlijk een an-
der doel dan industriëleof esthe-
tische innovatie: het bespreek-
baar maken van de stoelgang.
Vormgeving als taboebreker,
waarom niet. Een jury, bestaan-

de uit onder anderen hoogleraren van de jubilerende Delftse TU-
faculteit Industriële Vormgeving boog zich aldus over de sanitaire
inzendingen. En kende de eerste prijs toe aan Rietveld-student Je-
roen Carelse die met een poëtische pot op deproppen kwam.
Hetgegeven: een kind dat in het bos plotseling in hoge nood verkeert
en door de ouders liefdevol wordt opgetild en zo het kind in gebor-
genheid ontlasten. Daaraan appelerend voorzag Carelse zijn pot aan
weerszijden van twee handen.

Toiletbril

Consumentengids, zeer schok-
kend.
Bijna alle eengezinswoningen
met een vliering hebben een vli-
zotrap. In de test van de bond
gaat het om trappen die achteraf
aan een luik worden gemon-
teerd. Deze trappen worden niet
veel gebruikt en het is volgens de
bond dan ook opvallend dat er
per jaar300 ongelukken mee ge-
beuren. Afgelopen jaar waren er
twee ernstige ongevallen met de-
ze trappen, waardoor een dode
viel te betreuren.

Consumentenbond kwamen vele
gebreken zoals afgebroken trap-
treden, kromgetrokken stijlen en
lamme vergrendelingen naar vo-
ren. De bond noemt de resulta-
ten, die worden gepubliceerd in
het decembernummer van de

Vlizotrappen zijn gemonteerd
aan het luik van een vliering,
waarachter het na gebruik weer
verdwijnt. Uit een test van de

De Consumentenbond wil dat er
wettelijke veiligheidseisen ko-
men voor vlizotrappen, omdat
bijna de helft van deze trappen
onveilig is. In een brief aan mi-
nister Borst van VWS heeft de
bond hier op aangedrongen. In
tegenstelling tot huishoudtrap-
pen en ladders bestaan er voor
vlizotrappen geen veiligheidseis
sen.

DOOR MARGRIET HUNFELD
% J^jjl de sultanvan Dubai dit jaar
/L voldeed van zijn bord-
%^ aie hij bij Wedgwood liet ma-
l^k k° 0r drieduizend gulden per
!*ve ' °ood een landelijk warenhuis,

-jfat eetls dit jaar, afgeprijsde thee-
_V 6n aan voor vijfentwintig gul-

_6fPer stuk. Ook Wedgwood.
40(jNCe, de vierde Lord Wedgwood
%t Gaston, kijkt tevreden bij het
IM^Y van zulke bedragen. „Geluk-
je.]8 Wedgwood niet meer uitslui-
.*-H,, ereikbaar voor de allerrijk-
Wilj'.Hij noemt zichzelf een 'abso-
JVp dgwood junkie.Drinkt zijn
a kopjes, snijdt zijn
f _f v °p bordjes van Queen's plain
J .ij Bone China.
J'^te rt zic^ daarmee onder il-
? __*re voorgangers zoals Napoleon
'$%{ lJdens zijn verbanning naar St.
1-et**3 in 1815 alleen maar wenstejj~ ö

eu van Wedgwood Queens Wa-
l%l| °rceleinen borden met een pla-
f^u^ndje. Maar ook de vele ko-
'St^. families, die Europa kent,
J-_ ~yan de gou „omrande borden

' . Wedgwood.

Snobisme
At o SWood nu zo bijzonder of is
*ant _yoon snobisme? Het is beide,
iHl.6 de naam Wedgwood staat niet
\\f voor kwaliteit, maar ook
!\\ 2

a ufe ' stijl en rijkdom en juist
i jj&lelJl.

'dingen' die mensen graag
int nnen kopen. De Lord, die:V ?ternationale woordvoerder is,en * familiebedrijf, laat bov.en-

i. V O2, eten datvooral Nederlanders
fy^r g zijn voor Wedgwood.

®<le

_
m' "Omdat er een relatie is.

_H panders houden net als Engel-
sUbtj i Sti& familietradities encic humor en ze hebben net als

Lord Wedgwood, adellijk en con-
servatief, reist de wereld rond om
alles wat met zijn aardewerk te ma-
ken heeft, te promoten. Op de vraag
of iemand met een achternaam als
de zijne ook loodgieter of timmer-
man had kunnen worden, schudt hij
verbaasd het hoofd: „Tja, uh, wel-
licht misschien. Wie zal het zeggen.
Het is net als met het servies dat ik
vertegenwoordig: als jevan die ma-
nier van het leven houdt, maakt het
niet uit welke status je hebt."

Pottenbakker
Het grote succes van de Wedgwood
serviezen kwam halverwege de
achttiendeeeuw. Josiah Wedgwood
begon rond 1750 te experimenteren
als pottenbakker met verschillende
technieken, materialen en vormen.
Vooral de uitvinding van het 'Jas-per', een combinatie van barium
sulfaat en klei, waarmee kleuren
extra diepte krijgen, maakte Wedg-
wood beroemd. Maar ook het ge-
bruik van parelwit, terra-cotta en
ingelegd porselein versterkten de
faam. Later zou daar in 1812 de uit-
vinding van het beroemde 'Bone
China' bijkomen, porcelein met
prachtige Chinese motieven. Intus-
sen bestaat Wedgwood uit fabrie-
ken, ateliers, een ontwerpschool,
museum en duizenden internatio-
nale verkooppunten.

Stooktabel week: 46
van maandag 14/11/94 t/m zondag 20/11/94

Bij een normaal hoort een streef- Het week- Totaalstreef-
jaarverbruik verbruik voor de streefverbruik verbruik sinds
in m 3van: afgelopen week kostu: 30 oktober 1994

van: (meterkaart (meterkaart kol. 5)
kolom 3)

1000 17 . ’ 8,50 51
1200 21 ’ 10,50 61
1400 24 ’ 12,00 71
1600 27 ’ 13,50 80
1800 31 ’ 15,50 91
2000 34 ’ 17,00 101
2200 38 ’ 19,00 112
2400 41 ’ 20,50 122
2600 45 ’ 22,50 133
2800 48 ’ 24,00 142
3000 51 ’ 25,50 152
3200 55 ’ 27,50 162
3400 58 ’ 29,00 172
3600 62 ’31,00 183
3800 65 ’ 32,50 192
4000 68 ’ 34,00 202
4500 77 ’ 38,50 228
5000 86 ’ 43,00 254
5500 94 ’ 47,00 279
6000 103 ’51,50 304

koude, no-nonsense wederopbouw-
woonkamerzeilen uit de jaren vijf-
tig en zestig. De jaren zeventig as-
socieert hij met bijna psychedelisch,
soft, hoogpolig kamerbreed. Een
ondergrond voor op de vloer bivak-
kerende Hollanders, die tot diep in
de nacht door het leven boomden
waarbij ze geregeld hun glazen
goedkope rode wijn aan het om-
gooien waren waarna ze tot het
ochtendgloren in de weer waren
met het uitstrooien van zout over
witte Berbers.

Aktie Zuinig Stoken/Zuinig Aan

Dat is het tapijt dat veel Nederlan-
ders nog voor zich zien. Niet te-
recht, meent Linssen. Eigen schuld,
hadden de tapijtfabrikanten maar
minder arrogant de parket- en la-
minaat-predikers hun gang moeten
laten gaan met depromotie van hun
harde, gladde en toch - in veel ge-
vallen - zogenaamd natuurlijke
produkten. ~Op die manier hebben
ze ook de boot gemist met bijvoor-
beeld de country-trend. Die roept
om aardse tinten, kruidentinten e.d.
Die kleuren, tinten en natuurlijke
kwaliteiten zijn er wel in tapijt,
maar dat wordt bijna niet uitgedra-
gen."

Nederland blijft gevoelig voor Wedgwood

woonblad



ÊtejJNtfV/M ’ 275.000,-v.o.n. f.O6N_ _?J__D6lC ’ 279.000.- k.k. P 0,1/1 *9
BkUWJI* f 169.000,-k.k. HQgNftgftPEfc f 171.200..«n,f 178.000..**^

____—*rffT!_32l \ g'oteTuin? woo_k_m9earr met - -^ f_" fif f I / «g,^ (spouw). Ind.: entr. riante |_«Tf_(_________s^-^^^^*_7__fflMlM IjSS-****^ r^^^ «^_k. 4Vaansl. haard, mod. woon- mAOM f»»»l"J \^ H keuken ïncMnstal' b_dk~ \^ s'""BRS"\^

l^^ " ___TT-MPff?Pfc_7 f 209 000-kk f^OPKlC&ftDPfcl f 199 000 -k k /4Mn"!ïNJ-_A_i_r f 159.000,- k.k. \_ ' moderne terras-woningen met tuin en 9*fe^- Grachtstraat: 4 gr. unieke souterrainwo- >LHHt> UCK_J f ZOS.UUU. K.K. HWINi PK^t:.-. ’ ISS.ÜUU, K.K. v »i «. _w __> i
ge

,
woonkamer en keuken (_3sm. 3 slaapkamers, va*

ning. gr. garage, berging, woonk. (45m ~ gesloten keuken, Ifl yr woonhujs met garage< berging en tuin, o.a. v.v. kelder, 1/2 vrijstaand woonhuis met garage en tuin. Ind.: prov. kelder, Gerenoveerd hoekhuis met tuin. Ind.: nieuwe woonkeuken, woon- trap ,o|der dakterras Kwalitatief hoogwaardig huis.
tuin, 3 slaapk., badk., bergzolder ent. 4'slaapkamer. woonk met vloerverw., gesch. keuken, bijkeuken, 1e verd. 2 garage, nieuwe woonkeuken, woonkamer v.v. parket, 4 slaapka- kamer, complete'nieuwe' badkamer: Ie verd.: 2 grote slaap- NOG SLECHTS 6 PANDEN TEKOOP !
GROOT WOONHUIS, NOG SLECHTS 2TE KOOP. s|aapk comp| ba£jk 2e verd vaste trap

_
2 s,aapk bouwjr.± 1935. mers, badkamer. Alg.: groot woonhuis, speelse indeling, aanv. i.o. kamers; 2e Verd.: riante zolder evt. 3e slaapk. Aanv. 1.0. ,

HO6N.-.RDOC ’ 239.000,- k.k. Hëefci-EN f 169.000,- k.k. BfeVNtfV/M f 149.000.-k.k. IANOGZMF f 189.000,- k.k. CVIPBN HOTFL ’ 1.620.000,-ki
1/2 vr.st. woonhuis met gesch. prof. kantoorruimte (± 50 m., ber- Drive-in woning met inpandige dubbelegarage, tuin. Ind.: gr. Halfvrijstaand woonhuis met grote tuin,keuken, woonkamer, (SCHAESBERG)

L u JL
,

<_l^n^f_»rh!_^
ging en tuin, ,nd: woonk. 1/2 open keuken 2 (4) slaapkamers, bad- woonkamer (± 40m2) v.v. parket 3 slaapkamers ruime badkamer. 3 slaapkamer, vliering. Aanv. direct. ZZo^r^o^nT^rö^a " ' ' a_£bc2^ e^^Tm«
kamer, vaste trap zolder. KANT.RUIM: v.v. 2 spreekk. en toilet. Opp. vl. 152m2, kindervrienden.k. bergzolder, fraaie omgeving, aanv. direct

taurant. Kenmerken: goede keuken, 24 kamers met bad/douche'—~~~"^—~~~""""""~~~~~~~~^^~~"^^~~~~ —^^^——^^————^^^^—^^—^^ toilet, TV op alle kamers, lounge, bar, voorterras, tuinterras, ei!)
fy ITV f TT / fl^T IJI \r\ parkeergelegenheid, goede verbindingen naar diverse uitvals"
\tPPItIQ liP l/l H/IVP/ VU/llfl I JfiffffP 9en' obiect is gelegen op 100 meter van de doorgaande *%<JIII>CiIJ I Ui/ lll> X ._._* Vl> I WWM'I/MA'I M^\MYY\/ Complete overname op korte termijn realiseerbaar. Loka<»W

*f OO en verdere bijzonderheden zijn op aanvraag verkrijgbaar. I

MAKELAAR DRS. J.H.A. DE LA HAY^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J
V^^pl inPH WW^P^W^^Ew^ï^ï^ri hoofdstraat 86 hoensbroek I^Plkl IR»^r ■J^H M*MBl^B"wM l imIMJBP^Kf^TM*T*JNVM I i^^g^y J telefoon 045-223434 J j^fl

ÉfiB__>^ COMFORTABEL WONEN IN EEN
RS" _£ APPARTEMENT BIEDT UITSTEKENDE
■fö__F MOGELIJKHEDEN VOOR

.VT_l_. _. _" _^__. wjrj. «»w rfKTlZ_________BlÉÉrl_l In het gezellige centrum van Brunssum
P3öt * s«Lt^yLH _^_l_M is het sfeervolle appartementengebouw

fËjj i L-vormige woon- en eetkamer ca. 33 m 2,

mcl. open keuken. Vanuit de woonkamer

* _*_-__■_! is het terras bereikbaar. 2 Slaapkamers
V-MNI |___U van ca. 11 en 6 m?. Badkamer met douche

PP en toilet-

' __-_l!l * SW iHÉai Indeling 1 slaapkamerappartement:

111 STIENSTRA
ES =— _______; MAKELAARDIJ B.V.

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. Tel: 045-712255*
Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00-21.00 uur. _.
Zaterdag van 9.00-1400 uur. §
OOK. KANTOREN IN MAASTRICHT EN AKEN £

TE KOOP ' ■!«.... * ____■!
BRUNSSUM I-rans Halsstr 6. halfvrijst. woonh. m. gar. en tuin £g©>***

Ind: kelder gr. hal toilet woonk. keuken 3slpk badk. ||_;f '<■. *^
m. ligb. en vw
Vrpr: ’ 269.000,-K.K.

BRUNSSUM Clercstr. 6. zeer luxe afgew. tussenl. woonh. met
gar. en tuin. Dit pand moet u gezien hebben.
Vr.pr. ’ 210.000,-k.k.

BRUNSSUM Het Ambacht 57 woonh. m. gar. Ind: hal woonk. M.
eik. parketvl. eiken aanbouw keuken terras tuin 3 slpk
badk. zolder m. vast. tr. CV en Boiler
Vrpr: ’ 196.000,-K.K.

BRUNSSUM Raadhuisstr. luxe app. opbeg. grond (nieuwb.)
Dit pand moet u gezien hebben !
Vrpr: ’ 187.000,-K.K.

BRUNSSUM ABC str. 2a app. opbeg. grond
8// 100 % financiering ± f 580,- netto p/m
Vrpr:/109.000,-K.K. é

BRUNSSUM Rid. Bexstr 17.vrijst. woonh. m. gar. Ind: hal toilet
woonk. keuken 3 slpk badk. zolder
Vrpr: ’ 210.000,-K.K. 1

HEERLEN Uterweg 128. vrijst. woonh. met gar. Ind. hal toilet j
woonk. keuken terras tuin 3 slpk badk. m. ligb. 2e
toilet aansl. Wa zolder m. vaste tr. "'je
Vrpr ’ 249.000,-K.K.

LANDGRAAF Neerbraak Iï. halfvrijst. woonh. m. tuin en vijver
Ind: hal toil. woonk m. plav. keuk. berg. 3 slpk badk. j?j
m. douche en toilet berg. CV aansl wa afz. Install.
Vrpr: ’ 186.000,-K.K. flfli

_______ SEE \ WIST U 4§p
■ IP(!_____ff______L Dat wij in Brunssum en WÉÉ■ ___>^K!^____L________i omgeving de meeste g|ÉP

m\ bestaande woningen
■BlfifiH SÉmË A verkopen?
WjÊ w^^ Derhalve

P^fl'^^TE KOOP GEVRAAGD
voor onze cliënten, woningen in deregio. . a

Geen Verkoop " Geen Kosten MJm\JÊC
Lindiplein 5, 6444 AT Brunssum " Telefoon 045-254543 " Telefax 045-257128 _-_r*dl___^^,
I v ———

■ mm* 9 L J W mm*. 9^ft 9 W M mW M MmW M^F '-'ï (____§*"' _É_É*''

mm I II _B'i,_T_f I ■F: «* __fAW„i_rA"^, waHRV. ■ _fc_ I , m\ 3mm\_M\—Mm\. t m " 18, # _r*>:* . :..*. -^_ ,: ' " i ■" 3 ■' *«&_!

HU H HL- ' ______ >HifJ;
I Al fAI II I IJI *^9M I -'",Sw_sjjjiii ''w|||liyÉMM| ** 1 ■ |*| I 4
| L.^^A il ff^ J^B ___^_H SsLl^:___ .^^ma^jj ni*ttlMW Jp> [ I

» .-,■:■■. ,_WI___SII(IIWWMHSBBBI MMMt—r.:-:-: 9 __L

|S M'__a_____________o__-^^ ; lij taiHi-i
PÜ I» »h;i ! J _KT^_B

» ;<__flP_ ï_9 - . __irr ■':Sf*_S_[ :'^H ■■■Sm*. _H -* "'" '*__?■X : ' " BWn _■ *:ï — "H^ - . '■■'■■■ S_Tl|M
*r m^m\\A. H__B___B^Bh'__* _^B t.^__*»____s.. - ■' Hf __■»

4 .wJ*r,&s I.^9 9k.mJw^k^A&yAr ■"%! i—B' ■ 9 B_rihi gn w
| NEDEHLAN.fi ':-^aT ï__l H I \W{§?/ ,x|lEindhoven ', _■■ M M
v# KBX B /# 1 1 ■____________■_■

W ._T ■Turnhout *"_. «\\ /Roermond M.-Gladbach ____R_H_VPT_I_IV^P_PP^H
a*t *"'■"*- 'Ov 9 *.**** W "J_3 ■_ Ill^lH 111_l»-_-_ lK"]*^fl' * KessenkhXX- <k^wh/ 1881L^pokam, _ -^ Mwwigy/^/ |DEUTschland| :?■

| BELGIË | f'//■'sillMd ____Pfr!W?ÏHm!IHÏHIHH
nJi. .'// VV HMrtón H*l*t»T»lir__»H'_i_llGenk <<\\» i ■^MMÉMIÉgHM.IIMjé»tr_ht ,>§v>^i B!i_T!_mT7_ïr^_K_TO[__i

GOEDE ADVIEZEN EN PERSOONLIJKE SERVICE: BfiWMMfIM
AL 25 JAAR ZO KENMERKEND VOOR T-MEUBEL! ||i|i|S.ffi_.T_fti
VENLOSESTEENWEG 375-377, B-3640 KINROOI-KESSENICH. mitlMl 1 1 :^\\fflB.
BELGIË, TELEFOON 0032-89-565237, FAX 0032-89-563444 HKlffltW
Openingstijden: Van dinsdag t/m zaterdag: van 9.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur. Op zondag van 10.00- |(id|Ë_l£^M_l
18.00 uur. Maandag gesloten. Wie in alle rust wil rondkijken kan het best op zaterdag of door de week komen.

ALS SPECIALIST voor onroerende goederen in de streek rond Aken
zijn wij in hel nederlandse grensgebied voortdurend op zoek naar
geschikte objeklen voor onze betaalkrathlige klonten.
UW PERSOONLIJK VOORDEEL zijn onze pluspunten voor u:
competentie " vakkennis " langdurige internationale ervaring
wanl wij komen op voor u belangen ten opzichte van:
" een reële prijsstelling bij de verkoop van u onroerend goed
■ een verkoop-afwikkeling zonder problemen

" een snelle verkoop van u huis
PROFITEERD U ervan, dal wij gewoon 9. .11M .'IIII I _7.Vl'],'_rT-l_l
meer Ie bieden hebben dan onderen Q
want een goede dienstverlening brengt Q
u meer winst als kosten en spaart B ■X2_l_rM__L«W
een hoop ergernis. ITliTmiTiMiim__iiiiriiiiriin»

tHAUSVERMITTLUNG M fN l"N I" I

lot) .9/2 _1/27715«9.3--13.30

KÜNStSTOE ~BRÜNSSUMV
.

Kunststof- en aluminium

renovatie-profielen ~ I ■ ■ ■ ■ ■---'

Brunssum Trichterwcg 7, t?f. 045-23104^/

te Brunssum worden een aantal I __)
halfvrijstaande en vrijstaande gag] V J^mm*.
herenhuizen gerealiseerd, f
waarvan nog enkele half- _%_■rM Bl_9 Ht /Hkb. # Bh»*-9__bi. TBPI ■* v^H _____________ ' W gVKR __________
vrijstaande te koop zijn. W^M W^f^jéffwum HFiF T_i Ékr ®*
Deze herenhuizen kenmerken mM r /9____Jv ' _Klr 'Pl ?: Jfefc^ # SB1^f*? :'"_HFf * .^lo^ ïvi__B_R9 : ._ü___» » ***zich o.a. door een attractieve v’ iM wWW Msgtejr jÈ _- 91

I
architectuur en royale kavels, I’ II ËhL Br " «ar 9 T_i
bovendien zijn de woningen / tM wmÊÈ W H U mMMM
aan een plantsoen gelegen. I«BmtW& V f|t IV I I

Overdekte entree. L-vormige woon- ■"aSSrïIÉ'^ÏII 1 1 t~»«3i "TLS_S_si 'Ie : Bkamer ca. 35 m!, mcl. open keuken. HHllliNK II |Pt_J|Th| Mm. I tïtAGarage/berging ca. 22 nr'. Op de Ie lijf BIRMB ____■_■__!_____ 1* 1-8 silfaJBMH B___H__H wÊÊÊ—J^—WÊverdieping bevinden zich 3 slaap- iiï__________ MjK|WfeAajM 9 ' 'fÊ WÊ^mmmWÊÊÊ ■■ Bdflkamers van xesp. ca. 14. 6 en 6 m'
alsmedeeen badkamer met ligbad -^I__.________ S _jjW Uilen 2e toilet en een berging. Vlizotrap . ' ~"~" .-K-..;:- j^pir

TFrHNi.rHKnFTAirs. HHH Cl Ellil DA Igaarnevrijblijvend volledige informatie OVERab _flffM_ vtttt Mtoi-mm, \m rWm^mwkÊm » herenhuizen inde hemelder te brunssum 10094W/
- spouw-, dak- en vloerisolatie * Naam:- dubbelebeglazing EE^ES^s makelaardij b.v. 1 Adres-- hardhoutenkozijnen —— —— —— .^^^^^_^_^^^_____

„,,,„_, „-_,* c i->a arm „ „ Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen. 1Prijzen vanaf ’ 224.900.-- von Tel. 045_ 7ï2255* PlaatS:Netto maandlast vanaf ca. ’. 1.220,- Maandag t/m vrijdag geopend | „ , . -bij 100 % financiering.* van 9.00 21.00 uur. * Telefoon: 3
Zaterdag van 9.00-18.00 uur. 5

10094047 * uitgaande van . In geslotenenveloppe zonder postzegel zenden aan Stienstra p
een Êypotheek- OOK KANTOREN IN i Makelaardij BV, Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen^

"___■■■_■____■_■__■■_■__■_■_■_■ rente van 8.1% MAASTRICHT EN AKEN »<^^^|^^||j |̂^y^|^^y^y^^,

Zaterdag 26 november 1994 " 44Limburgs



DOOR ELS SMIT

'STERDAM - Marco
ïsato in het Nederlands?
fker. En, bevalt het?
l?er dan uitstekend." DejSje 'Dromen zijn bedrog'

niet alleen met goud,
w ook met platina geho-erd. Meer dan twee-
'töerdduizend cd's gingener de toonbank. „En dat

want je moet tegen
buitenlandse gigan-

Sknokken."

Marco Borsato wil vooral emoties overbrengen

'Hits verzin je niet,
ze ontstaan gewoon'

# Lenny Kuhr
maakte een
periode van diepe
eenzaamheid en
bezinning door.

aagd: een verklaring. „De
■^anbaarheid. Mensen waar-

dat kennelijk toch. Maar
2> de kwaliteit van het gebo-
* ftioet ook in orde zijn, an-
* schiet je je doel voorbij. Dat
'k me van tevoren terdege'aliseerd. Ik wilde dat het

jükt van alle kanten goed

* Dat geldt voor de hele cd
Pco'. 'Dromen zijn bedrog'

als voorproefje daarvan op
"* uitgebracht. Het blijkt in.klap raak te zijn. Dat is de
.Paling geweest, alhoewel jeW moet incalculeren dat het
: aanslaat. Een hit verzin je
'■die ontstaat."
IP?r je kunt wel zo veel moge-
fJe best doen om iets goeds af
Weren. Toen eenmaal het
P*as ontstaan voor een Ne-
Landstalige cd heb ik be-
-3: dat is goed, maar het moetF Zo maar een probeerseltje
F2o van, we zien wel wat er
j/ornt. Ik wilde goede mensen
(toe heen, goede tekstschrij-
P> goede musici. Gelukkig

me dat allemaal toege-

Nederlands

mooie liedjes die hij zelf ook
zingt. Ik bedoel maar: hij kent
het vak door en door."

paar te noemen. Het zijn zangers
die al of niet op teksten van
zichzelf meer brengen dan 'Hou
van jou, blijf jetrouw."

iVaL^om wilde hij eigenlijk in
k Nederlands zingen? Per slot
kj rekening heeft hij in de afge-
E/* vier jaar, sinds hij de
F^dmixshow won, naam ge-

met Italiaanse liedjes.

„Niet dat ik het Italiaans laat
varen. Dat is nergens voor nodig.
Nederlanders hebben iets met
Italiaanse muziek. Je moet maar
eens opletten: in Nederland zie
je door de jaren heen een perio-
diek optredende hausse van Ita-
liaanse muziek. In de jaren zes-
tig, zeventig bijvoorbeeld was
het bij Italiaanse muzikanten
bekend dat in Nederland een po-
tentieel grote markt lag."

zangers het Italiaans tot in de
puntjes. Vooral de Napolitaanse
liedjes die hij zong... Ik heb men-
sen uit in Italië gesproken die
weg van hem waren. Helaas heb
ik Willy Alberti nooit mogen
ontmoeten. Ik zou graag met
hem over die muziek hebben
willen praten."

Vicky Leandros: van
zangeres tot barones
Vicky Leandros (42) mag zich sedert
haar tweede huwelijk met Enno von
Ruffin, in 1986, barones noemen. Met
deze man (42), zoon Leo (14, uit het
eerste huwelijk) en de dochtertjes
Maximiliane (9) en Sandra (8) is ze de
trotse eigenares van landgoed Bast-
horst. Dat ligt zon honderd kilome-
ter ten noorden van Hamburg in de
Noordduitse deelstaat Schleswig-
Holstein. Het gaat Vicky - en dan heb
ik het nadrukkelijk over de onmid-
dellijke nabijheid van de Noordzee
bij haar woonplaats - dus voor de
wind. Toch hebben we de laatste ja-
ren, op een énkel cd-album na, bijna
niets meer gehoordvan deze als Vas-
siliki Papathanassiou op het Griekse
eiland Korfu geboren zangeres. En
dat voor een zangeres die ooit 22 mil-
lioen platen aan de man of vrouw
wist te brengen! Haar eerste hit had

# Vicky Leandros & To-
ny Christie

ze als kind van veertien, in 1964 met Messer, Gabel, Schere, Licht.
Maar haar echte doorbraak kwam pas - mede gesteund door vader
Leo (zanger, componist,.tekstschrijver en producer) - toen ze in 1972
het Eurovisie Songfestival won met Après Toi. Op het muzikale front
lijkt de stilte van de afgelopen jaren nu dan toch voor barones Vicky
Leandros voorbij. Daarvoor zorgde producer Jack White, schrijver
van honderdenkaskrakers voor Jurgen Marcus, Tony Marshall, Lena
Valaitis en noem maar op. Hij nam voor Vicky de produktie van
Du bist mem schönster Gedanke voor zijn rekening. Meteen goed op
dit moment voor een notering in de hoogste regionen van de Duitse
hitparade. En....er is nóg een aardig nieuwtje. VickyLeandros gaat in
de periode van 14 januari tot en met 18 februari op tournee. Samen
met een andere bekende ster, Tony Christie (juist ja, die van die hit
Is this The way to Amarillo). Daarbij doen beide sterren dertig Duit-
se steden aan. Enkele attente lezers van Made in Germany willen nu
weten waar ze zon concert, in de buurt van de grenzen van deBene-
lux, kunnen meemaken. Hiervoor kun je terecht - neem je agenda er
even bij - in o.a. Xoblenz (21/01'Rhein-Mosel-Park), Limburg an der
Lahn (2201 Stadthalle), Frankfurt (0302 Jahrhunderthalle), Bonn
(1502 Beethovenhalle) en Bochum (1602 Ruhrlandhalle).

„Long weet dat tekst en muziek
één moeten zijn, dat je teksten
zodanig moet schrijven dat de
klemtonen goed liggen. Liefde
voor het vak: die vond ik ook bij
Jan Texstra en natuurlijk bij
John Ewbank, die de cd heeft ge-
produceerd. Hij heeft voor Gor-
don onder meer 'Kon ik maar
even bij je zijn' geschreven. Ten
eerste is hij net als de anderen
een persoonlijke vriend van me.
Maar ten tweede: hij begrijpt
hoe muziek, hoe teksten van nu
moeten klinken. Eigenlijk is het
één grote vriendenclub. ledereen
is ook bij de opnamen geweest."

„Ik heb ook het idee dat het pu-
bliek teksten met meer diepgang
waardeert. Dat bleek me al ruim
een jaar geleden toen ik voor het
eerst een Nederlands liedje zong.
Dat was op het Holland Casino
Festival, waar ik Nederland ver-
tegenwoordigde. Ik zong toen
'Opa. Ik merkte dat mensen de
emotie herkenden. Han Koore-
neef die met Leo Driessen samen
dat liedje maakte, heb ik onmid-
dellijk gevraagd of ze aan de cd
wilden meewerken. Zij hebben
trouwens ook 'Dromen zijn be-
drog' geschreven."

„Ik zal ook zeker bij mijn optre-
dens - en ik heb er veel - m'n
oude repertoire zingen. Nu de cd
blijkt aan te slaan, komt er zeker
meer ruimte voor het Nederland-
se werk. Het kan naadloos op
elkaar aansluiten, denk ik. Dat
heeft te maken met de muziek
die we hebben gekozen voor m'n
Nederlandstalige cd. Het zijn
stuk voor stuk Italiaanse melo-
dieën. "

„Toen wemelde het ook van de
Italiaanse groepen hier. Punti
Cardinale was een van die
bands. Later, toen ze veel succes
hadden, zijn ze zich Cardinal
Point gaan noemen. Het was de
tijd van de groepen van de gla-
mourboys. Mijn vader heeft nog
in zon groep gespeeld."

Willy Alberti „Verder hebben we Robert Long
benaderd. Die was enthousiast.
Ik was blij dat hij wilde mee-
doen. We hadden hem niet voor
niets gevraagd natuurlijk. Hij
woont een groot gedeelte van het
jaarin Italië. Hij kent de sfeer en
schrijft natuurlijk ontzettend

Robert Long

„Natuurlijk heb je ook de popu-
lariteit van wijlen Willy Alberti
gehad. Terecht dat hij nog zo po-
pulair is. Hij kon niet alleen ge-
weldig zingen, hij beheerste als
een van de weinige Nederlandse

„Wat we hebben gedaan, is het
volgende: we hebben Nederland-
se tekstschrijvers gevraagd nieu-
we teksten, dus geen vertalingen,
op demelodieën te maken. Bij de
keuze van de auteurs zijn we
zorgvuldig te werk gegaan. Ik
heb grote bewondering voor
mensen als Frank Boeijen, Rob
de Nijs en Stef Bos, om er een

„Bang geweest dat ik me met de-
ze cd op het terrein van andere
Nederlandse artiesten begeef?
Het is niet in mijn hoofd opgeko-
men. Bovendien: angst is de
slechtsteraadgever die je jekunt
voorstellen. Ik wilde iets goeds
afleveren en dat idee hadden we
allemaal. We hadden zoiets van:
oh, moet de Eifeltoren naar Ne-
derland? Doen we."

heeft te maken met een
pende behoefte in mij voor

mensen verstaan-
Ijj teksten te zingen. Niet dat
r 1Italiaanse liedjes niet wer-
t|i gewaardeerd. Ik heb drie
|(i

8 Italiaans repertoire uit-
dacht en die zijn goed ver-

Maar ergens voelde ik dat
k..contact met het publiek niet
j6"tiaal was. Doordat de essen-

Ij. van de Italiaanse tekstenk^aard door weinig mensen
| dt opgepikt. En je zingt niet
|k 6ft voor jezelf. Je zingt ook

ei*ioties over te brengen."

Flippers op herhaling

De kerstdagen moeten nog komen, maar voor de Duitse muziekin-
dustrie is dat geen belemmering om alvast weer op volle toeren nieu-
we carnavals-cd's te persen. Prompt een week na de officiële opening
van het nieuwe carnavalsseizoen (de elfde van de elfde) verschenen
deze week vijf nieuwe albums. Als een variant op het lied Trink doch
eine met (van De Black Fööss) is er de cd-serie Sing doch eine met.
Het tweede album in dezereeks bevat twintig (vooral Keulse) liedjes,
variërend van Echte Fründe ( De Höhner), Buuredanz ( De Black
Fööss), Heut' brennt mem Iglu ( Paveier), Einmol cm Jonr ( Marie-
Luise Nikuta) tot 'Ne Besuch im Zoo ( Lotti Krekel). Successen uit
de oude doos dus. En dat geldt ook voor twintig successen van de in
1991 op 90-jarige leeftijd overleden bekende Keulse zanger Jupp
Schmitz. Onder het motto 'Wer soll das bezahlen' - zijn welhaast
bekendste liedje dat dateert uit 1949 - staan die op een cd, die wordt
volgezongen door Willy Millowitsch, Renate Fuchs, Eüemann-Trio,
Paveier en véle anderen. De meeste van die carnavalsliedjes zijn
ook in Limburg bekend: Es war im Zillertal, Em Winter darm schneit
es, Es ist noch Suppe da, Am Aschermittwoch ist alles vorbei,
enzovoort. Lotti Krekel heeft via het derde Duitse tv-net een oproep
gedaan om nieuwe carnavalsschlagers voor het seizoen 1994/95 zo
snel mogelijk naar de WDR in Keulen te sturen, maar inmiddels zijn
er al een aantal tekstschrijvers actief geweest. De oogst van deze in-
spanningen staat op het vierde, zojuist verschenen cd-album, Karne-
valitis 4. Daartoe behoren 't Baggerleed ( Renate Fuchs), Jeck op
Karneval ( De Paraplus), Einer passt noch rein ( DieKolibris), Do es
da Bar loss ( Bass & Bassje), Flüch ming Duv noh Kölle ( Karl-Heinz
Marx) en Och ene Cowboy muss ens dusche ( Dröppcher). Net
zoals de nieuwe albums van de Kölsche Mösche (Rheinische Lieder)
en Die Kolibris (Mi Hatz schlat Kölsch) zijn alle cd's verschenen bij
Carlton (Muziekuitgeverij Papagayo).

Carnaval in aantocht

# Jurgen Renfordt

Jünr genRenfordt
als presentator
Jurgen Renfordt (39) herinneren we
ons nog goed van zijn zijn succes Zu
verkaufen: ein schneewweisses
Brautkleid. Dat was in 1989. Hoewel
Jurgen, afkomstig uit Wetter in het
Roergebied, al sedert 1982 actief is
(toen met het schlagertje Ich bin bei
dir en weer later met No amigo no),
heeft hij eigenlijk de laatste jaren pas
écht succes. Zijn recente single Für
immer deed het heel goed. Naast zijn
professionele job als zanger gaat Jur-
gen Renfordt zich in de komende
maanden nu ook begeven in het cir-
cuit van deradiopresentatoren. WDR
4-radio in Keulen heeft hem ge-
vraagd om van 9 tot en met 13 janua-

ri en van 3 tot en met 7 april het programma Der Musikpavillon (op
werkdagen van 09.05 tot 12.00 uur) te presenteren. Heidy van Lit,
Goudestein 42, 5653 NV in Eindhoven (040-523458) laat ons weten
dat zij de belangen van de fanclub van JurgenRenfordt behartigt. Je
weet nu dus waar je terecht kunt.

EINDHOVEN - Na een ziekte
van bijna een jaaris Lenny Kuhr
terug met een schitterende diep-
spirituele cd die de titel 'Altijd
Heimwee' meekreeg. „Het lange
zwijgen is verbroken," zegt de in
Eindhoven woonachtige zange-
res die in het voorjaar van 1993
werd overvallen door een ge-
heimzinnige ziekte. Daardoor
raakte ze van de ene dag op de
andere haar stem kwijt. Ze kon
niet meer praten en niet meer
zingen. Haar concerten en ande-
re optredens moesten allemaal
worden afgezegd. Zij moest ab-
soluterust houden.

In de winter van 1993 begon zij
weer voorzichtig en schaars te
concerteren. „Maar na verloop
van tijd merkte ik dat m'n stem
was veranderd. De volumineuze
tijd van 'De Troubadour', waar-
mee ik voor ons land naar het
Eurovisie Songfestival ging, was
weg. Daarvoor in de plaats was
een zekere verstilling gekomen,
een hoge verfijning. Dat paste
ook goed bij de muziek en de lie-
deren die ontstaan waren in die
afgelopen bezinningsperiode."

„Ik werd helemaal teruggewor-
pen op mezelf," zegt Lenny, „het
was een periode van diepe een-
zaamheid, ook van diepe
bezinning."

De Flippers , die met hun recente hit Sayonara blijven scoren,
vierden eerder dit jaar hun zilveren jubileum met een tv-uitzending,die door het ZDF op 26 mei werd uitgezonden. De opnamen hiervoorvonden plaats op Mallorca en ook veel Limburgers waren daarvan-tijdens hun vakantie - getuige. Goed nieuws is er voor alle fans van
het trio Bernd Hengst, OlafMolalepski en Manfred Durban. Het ZDF
herhaalt 25 Jahre - Die Flippers (Ein Glücksfall für den Deutschen
Schlager - destijds, al goed bekeken - een week vóór Kerstmis, zon-
dagnamiddag 18 december van 16.40 tot 17.25 uur.

Made in Germany met Harrie Cremers tref je volgende week zater-
dag opnieuw op deze. pagina aan. Hou je haaks, prettig weekeinde
en tot dan!

Lenny Kuhr terug met
cd 'Altijd Heimwee'

Zangeres raakte stem kwijt door geheimzinnige ziekteMorgana blijkt
toch een 'fata'
*. LVERSUM - Het is de
j*-_we jongerenomroep

niet gelukt om
1°ldoende leden te vinden
J*l in aanmerking te ko-

voor zendtijd. Vol-
|eös campagneleider
J^dré Feiner zal Morga-

l?* op 1 december tussen?e 30.000 en 35.000 leden?. "ben. Morgana had tot
\^ datum de tijd gekre-
j*pi van het Commissa-

[?. at voor de Media om
f^nimaal 60.000 leden te
'j^den. Dat is volgens de
j^idige Mediawet, die
j^g tot eind dit jaar van
l/^-cht is, een criterium
M aspriant omroep te
i^ftnen worden.
k?°rgana presenteerde
r^h enkele maanden ge-

als de opvolger van
j*ronica dat commercieelfet.

Nadenken

Eigen platenlabel Omroep Limburg
Ha ~ * t_>

V^STRICHT - Omroep Limburg heeft een eigen platenlabel opge-
.h °P de eerste cd, Limburg Express Live, staan opnamen van zes"LJJgroepen die eerder het gelijknamige programma zijn uitgezon-

IK na de Maasvloed van vorig jaarbracht de regionale zender al
W .C_ Uit' maar de bedoelirig is dat het uitbrengen van cd's met de
\y chting van een eigen label een meer structureel karakter krijgt.
i fengens Fons Geraets van Omroep Limburg - die de afgelopen da-

jL Persoonlijk de meeste Limburgse platenzaken van exemplaren
(^ fZag - zijn er al plannen voor een tweede cd.
_ftl cd staan opnamen van Marshmellow Steamhammer uit Sit-lTj> Chili Out (Roermond), The Cranks (Maastricht), All of a
fy dah Roermond/Heythuysen), Rud a Dub Dub (Maastricht) en<L *cd Wonderland (Heerlen). Volgens de Express-redactie gaat het
(L de meest opwindendeLimburgse live-bandsvan dit moment.

„
eP Limburg heeft 500 exemplaren laten maken, die per stuk in

' __b
kel f 17'50 kosten- "Dat betekent dat we er iets op moeten toe-t^sen," bekent Geraets. „Maar als de cd aanslaat, kunnen we de

W

_
e verhogen naar duizend en dan maken we al winst. Beter voor-'l .J-*- beginnen en allesuitverkopen, dan te optimistischzijn en met

\ en onverkochte cd's blijven zitten."

Hetresultaat is te horen op de cd
'Altijd Heimwee', geproduceerd
door haar trouwe en virtuoze gi-
tarist Freek Dicke. Muzikaal ge-
zien komen daarop spirituals
voor, die in de Nederlandse lied-
kunst waarschijnlijk nooit eer-
der zijn bereikt. Over liedjes als
bijvoorbeeld De Doom, Niemand
houdt van mij en De wijze kun je
lang, lang nadenken. Voor de
Kuhr-kenners is het bovendien
interessant om te weten dat twee
vroegere, ook al spiritueel gela-
den stukken opnieuw werden
opgenomen. Het betreft de num-
mers Over duizenden wegen en
De droom.
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9 Marco Borsato: „Ik heb het idee dat hetpubliek teksten met meer diepgang waardeert." Foto: dijkstra

made in 1 I
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Voor een echte maathypotheek kunt u beter
persoonlijk met ons komen praten.

Onze adviseurs beschikken namelijk over alle financiële VZ. _"" '.'". " 1' I Graag uw keuze aankruisen.
bouwstenen om een hypotheek 'samen te stellen' die u als gegoten ; □ StUur mij meer informatie over uwhypotheekvormen.
Zit. Zon bouwsteen ZOU de Netto-Lasten Hypotheek kunnen Zijn. i D Maak mcl mi> een a'spraak voor eenvrijblijvend maatadvies.

Een hypotheek waarbij de maandlasten altijd hetzelfde blijven, i Naam ■ M/v- :
ook al gaat de hypotheekrente omhoog. Erg interessant als u wilt j Mres ._ j
profiteren van de maximale fiscale aftrek.._. .... ~ ; Postcode : Woonplaats: IMaar er zijn natuurlek nog meer hypotheekvormen die onder-
ling gecombineerd zon maatfinanciering vormen. Eén ding hebben i Telefoonnn: i
al onze hypotheekadviezen overigens gemeen. De offertes komen, j Dlk ben rekeninghouder bij sns ban_ j
bij steeds meer kantoren, uit de computer waar u bij zit. Dan weet i . (Graag adres invullen) i
U direct waar U aan toe bent. i D Ik ben nog geen rekeninghouder.

Aarzel dus niet om langs te komen of de bon in een onge- | * doorhalenwat niet van toepassing is.

frankeerde envelop in te Sturen. U kunt OOk tijdens kantooruren I leenden naan SNS bank Limburg, afd. Marketing Services j
06-0222464 bellen voor meer informatie. [ A____m____wr 1234, .200VB MAASTRICHT SJ

SNS bank Limburg

___________
___^

_
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Wonen Totaal :
Eiken-meubelgroothandel

t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdagv.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

Wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook.
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handelsstr. 9, Sit-
tard, _? 046-512981.
Vele antieke MEUBELS in
diverse stijlen en houtsoor-
ten. Klassieke verlichting-
en decoratie-artikelen.
Alpha Valkenburg, Wilhelmi-
nalaan 59, S 04406-13874.
ledere dag, maar ook op
zondag open.
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.
BLOKKEUKENS 270 cm.
mcl. app. Kunststof

’ 2.990,-; eiken ’ 3.490,-.
Vossen Keukens. Glaspa-
leis en Eikenderweg. Heer-
len. Tel. 045-717555.
TAPIJTEN PUYAN Galerie.
Venlosesteenweg 23 Kin-
rooi/Ophoven-België. Excl.
Perzische tapijten. Dir. im-
port, gunstige prijzen o.a.
Keshan 2.00x3.00 ’1.500,-
-en Nepal 2.40x1.70 ’700,-.
Open zat. zondag en don-
derdagvan 10.00-17.00 uur.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'Broek. Tel. 045-725595.

Pracht BANKSTEL, eiken,
nieuwe kussens, ’775,- is
als nieuw. 045-322111.
Koopje! Oude MIJNLAM-
PEN te koop. Tel. 045-
-460508.

Te koop vol eiken KLOOS-
TERKAST met tafel en 6
stoelen. Telef. 045-316381.
Te koop wit essenhouten
HANG/LEGKAST, afm. h.
1.85m., br. Im, diepte 60 cm.
Vr.pr. ’ 150,-. 045-457633.

Bedrijfsruimte
Te huur KANTOOR/praktijk-
ruimte, geh. gestoft., v.a.

’ 350,-. Tel. 045-424426.
LUIK te huur benedenver-
dieping voor commerciële
doeleinden 170 m 2en sou-
terrain 110 m2, eigen ingang,
voorzien van rolluiken, direkt
te aanv. R. Guillemins, 100
m van toek. TGV-station. S
00-32.41257473, M. Schyns.
Winkel/kant.ruimte, ca. 45m 2met keuken, berg., toilet,
gel. aan de HEERLERBAAN
Hrl. Huur ’750,- p.mnd. mcl.
water. Inl. 045-700750 tot
12.00 uur; na 13.00 uur 045-
-412359.
HEINSBERG: Industriepark
Büroraume zu vermieten.
Grossen von 50 bis 520 qm
sind darstellbar. Bezugster-
min 1/95. Weitere Informa-
tionen nach Anfrage! Mieter
zahlt 2,3 MM Provision. Ra-
demacher & Franken. Tel.:
00-49.2452/22797.
Te k. BEDRIJFSRUIMTE
plm. 500 m 2overdekt en
voorterrein plm. 300m2. Vr.
pr. ’155.000,-. Selzerbeek-
laanVaals.ini. 04450-1254.

In/om de tuin
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
Komo-keur geïmpregneerde
TUINPLANKEN, palen.
Tuinhuisjes, vlonderplanken.
Houthandel Jos Kuijpers,
Holstraat 43, Margraten.
Telef. 04458-1982.
Aktie! BLOKHUT 28 mm
afm. 300x360 cm. mcl. luifel
’2.285,-. Voor al uw tuin-
hout op maat! Bez. mog.
Impreg Tuinhout BV, In de
Cramer 18,Hrl. 045-717733.

Kamers
Te h. gemeub. KAMER per 1-
-12-94 voor vrouw. pers.
Anjelierstr. 48c, Heerlen.
Gemeubileerde KAMER te h.
plm 15 m 2in Heerlerheide.
Tel. 06.52.988545 b.g.g.
045-228101.
Kamers te huur in HEER-
LEN, met gez. gebruik van
douche en w.c, mcl. kabel-
aansluiting. _? 045-216346.
Gemeub. KAMERS te h.
met gebr. v. keuken, douche
teKerkrade-W. 045-422837.
Te huur in GELEEN kamers
voorz. v. w/k water, eigen
douche + toil. en medegebr.
keuken, RTV + filmn. + tel.
aansl. Telef. 046-742015.
Kamer Centrum HEERLEN
met dakterras, ’375,- all in.
Tel. 045-708471.
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’525,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.
GEMEUB. zit/slaapkamer te
huur, liefst alleenst. dame/
meisje. Tel. 045-223970.
Per 1 dcc. mooie kamer te
huur met balkon in studen-
tenhuis te HEERLEN,

’ 385,- p.mnd. _? 04704-1522.
Te h. 2 app. en enkele ka-
mers, nabij station HEER-
LEN. 045-728936 na 14 u.

Te huur KAMERS te Heer
len met gebr. van gez. badk.
keuken en fietsenberging
mcl. Kabel-TV, intercom'
telefoonaansl., centr. sleu-
telsyst. en aut. deuropener
Tel. 045-213289.
Kamers te HOENSBROEK-
Heisterberg, va. ’350,- mcl.
Inl. 043-216509, Lokaal Be-
heer O.G.

Bouwen/Verbouwen
Te koop KANTELPOORT
2.35 mtr. br. en 2.20 mtr.
hoog, f250,-. 045-313947.
Kachels/Verwarming

Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres vooi
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

. Gas- HOUTKACHÉJketels, keus uit 2*
i Kachelcentrum &<*

Rijksweg N 104, 9»
'. 046-513228/514862^

Te koop RADSONj:
3560 1 jr. gaf. ’2.400,-. Telef.
420024 b.g.g. 0453?■ Bouwpakket Centr*
WARMING, ketel en'

'a. ’3.900,-. H.R--*Jwarmw. voorz. v-a-il
V.R.-ketel met *.**
a. ’1.800,-, losse
ren en montage nw

' prijsopg. 045-35_2Q44f
Te k. OPENHAA^: ’35,-, ’55,-, ’80:3

" gratis bezorgd. OfjgH^■ Antiek FORNUIS, ]
echt sierstuk, Pr- 'Tel. 045-216554.^^-
KACHEL voor ffloods, 29.000 Kö».
werkend te #?%

’ 750,-. Tel. 045-725^

: '
HEERLEN, De Koumen 90

Op industrieterrein 'De Koumen' Q&^
bedrijfsruimte met kantoren. PerceelsopP.
vlakte: ca. 2000 m 2.Bedrijfsruimte 450
kantoren 150 m 2.Reserveterrein. Uitstek*
bereikbaar. Object verkeert in goede
van onderhoud.
Vraagprijs: ’ 545.000,- k.k.

ruber
Makelaar en taxateur o.g. BV
Tel. 04498-51900

[ EEN HUIS KOPEN OF VERKOPEN V^ ijiyVIJGEN VRAGEN!!]
I St. Franciscusweg 16, / Oliemolenstraat 5, Heerlen, tel. 045-711617 \^**^ Roermonderstrasse 21 in Aken, tel. 0049-241873066 j
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BEEK:
ORANJESINGEL 40.Geheel gerenoveerd ruim appartement
gelegen nabij centrum. Ind.: woonk. ± 37 m2met balkon, gesl.
nieuwe keuken, 2 sik., nieuwe badk. met douche. Nieuwe
combi-ketel en kunststof, kozijnen. Vrpr.f.129.500,-kk.

BINGELRADE:
DORPSTR.I63.Goed onderh. rustig geleg. vrijst. woonhuis
met garge en tuin. Perc. 447 m2, bj.'74. Ind.: living 45 m2met
open haard, gesl. aanb. keuken, 3 sik., 12,5/12,5 en 15 m2,
badk. ligbad, douche, v.w. en toilet. Gedeeltelijk dub. glas en
rolluiken. Vrpr.f.349.000,-kk.

BOCHOLTZ:
STEVENSWEG 7.perfecte vrijst.semi-bungalow op 635 m 2
grond. 8j.'75. Ind.: gehel onderkelderd, l-living 45 m2met
parketvloer, serre 15 m2, half open eiken aanb. keuken 12m2,
bijkeuken, garage 52 m2, 3 sik. 10/16 en 16 m2, badk. ligbad,
douche, 2 v.w., 2e toilet. Dub.glas en rolluiken. Zeer veel
extra's. Prijs op aanvraag.

BRUNSSUM:
DORPSTR.7B.Vrijst. winkel/woonhuis op 878 m 2grond.
Bedrijfsruimte 600 m2, winkel 100 m2. Ind.: living 50 m2, open
haard, open keuken, garage 45 m2, balkon, 3 sik. 8/18 en 25
m2, badk. ligbad, douche en 2 v.w. Vrpr.f.320.000,-kk.
HAZENKAMPSTR.II2.TussengeI. woonhuis. 8j.'30, perc. 167
m2. Ind.: kelder 20 m2, l-living 26 m2, half open aanb. keuken,
tuin op n/o, 2 sik. 10 en 18 m2, badk. ligbad, douche, v.w. en
2e toilet, zolder 12m2mogelijkh. 3e sik. Vrpr.f.144.000,-kk.
RDR.THIBALDSTR 38.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met
garage/carport en tuin. Bj.'Bo, percopp. 333 m2. Ind.:
Kelderkast, l-living 31 m2, open haard en parketvloer, serre 20
m2, half open eiken aanb. keuken 12 m2. 3 sik., 8/12 en 16
m2, badk. ligbad, v.w. en 2de toilet. Zolder 30 m2met vaste
trap. Voorzien van rolluiken en dub. glas. Vrpr.f.264.000,-kk.
TRICHTERWEG 135.G0ed onderh. vrijst. woonhuis op 661
m2grond. Ind.; kelder 16 m2, l-living 34 m2, gesl. eiken aanb.
keuken 14 m2, douche en v.w., garage, tuin op z/w, 2
terrassen, 2 sik. 12 en 14 m2, muurkasten, nieuwe badk.
Nieuwe daken, kunststoffen kozijnen en dubbel glas.

Vrpr.f.279.000,-kk.
ELSLOO:

Landelijk vrijst. woonhuis met cv. op 1045 m2grond. Geheel
gerenoveerd, l-living 36 m2met open haard, ges. nieuwe
eiken aanb. keuken met app. 26 m2, garage 43 m2, kantoor
14 m2, washok 6 m2. 1e verd.: 2 sik 14 en 18 m2, nieuwe
badk. met ligbad, douche en 2e toilet. Zolder 18 m2, sik. 20
m2, kelder 30 m2, grote tuin op zuid.

Dit pand moet u beslist van binnen zien.
Prijs op aanvraag.

GREVENBICHT:
MR.SPEESTR.IO.Goed onderh. vrijstaand woonhuis op 300
m2grond, bj.'B4. Ind.: kelder 10 m2, l-living 45 m2met open
haard, gesl. eiken aanb. keuken, bijkeuken, garage, tuin op
z/w, 3 sik. 7,5,11 en 14 m2, badk. ligbad, douche, 2 v.w. en 2e
toilet. Dub. glas. Vrpr.f.319.000,-kk.

HEERLEN:
BOKSTR.44.Goed onderh. tussengel. woonhuis met mooi
aangelegde tuin. Living 40 m2, nieuwe witte aanb. keuken,
bijkeuken 3 ruime sik., 12/16 en 19 m2, badk. met ligbad.
Zolder 25 m2met vlieso-trap. Vrpr.f. 189.000,-kk.

BUYS BALLOTSTR.I .Halfvrijst. woonhuis met garage op 195
m2grond, living 30 m2met oh., gesl.keuken, 4 sik., badk..Dit
pand heeft diverse opties en moet u van binnen zien.

Vrpr.f.l74.ooo,kk.
DAUTZENBERGSTR.2O K.ln centr. van Heerlen goed gel.
appartement op 4e verd. Ind.: ruime woonk., open aanb.
keuken, bijkeuken, 2 sik. 6 en 14 m2, badk. ligbad, douche en
v.w. Dub. glas. Vrpr.f.193.000,-kk.
FOSSIELENERF 490. Goed onderh. tussengel. woonhuis met
berging en tuin op z/w. Ind.: living 32 m2, gesl. keuken, 3 sik.,
badk. douche, v.w. en 2e toilet, zolder te bereiken via vlieso-
trap. Vrpr.f.169.000,-kk.
GANZEWEIDE 64B.Ruim appartement met grote woonk. en
grote keuken, 2 sik., badk. Vrpr.f.139.500,-kk.
GELEENSTR.B7.Goed onderh. appartement in centrum van
Heerlen met garage. Ind.: l-living 45 m2met Noorse lei, open
eiken aanb. keuken, bijkeuken, sik. 16 m2, badk. met ligbad
en douche, balkon. Rolluiken.Mogelijkheid voor 2e sik.

Vrpr.f.255.000,-kk.
HEERENWEG 79.Tussengel. woonhuis. Ind.: l-living met
parketvloer, gesl. keuken, grote tuin met berging, 2 sik. 10en
14 m2, badk. met douche, vliering. Voorzien van kunststoffen
kozijnen en gedeelt. dub. glas. Vrpr.f.155.000,-kk.
ROEBROEKWEG 58.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Bj.
'70, perc. 190 m2. Ind.: kelderkast, living 32 m2, gesl. eiken
aanb. keuken met app. 7 m2, ruime garage, tuin op z/w, 3 sik.
8/13 en 14 m2, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder met
vaste trap, sik 15 m2. Vrpr.f.199.000,-kk.
SCHAESBERGERWEG 38.Keurig onderh. vrijst. herenhuis op
800 m 2grond.lnd.: kelder, living 30 m2, serre 22
m2,schuifdeuren, gesl. keuken, bijkeuken, berging, tuin op
z/w, 2 ruime sik., badk., douche, 2e toilet, zolder, vaste trap, 2
sik. parkeergelegenheidvoor de deur, loopafstand centrum.

Prijs op aanvraag.
UNOLAAN 35.Perfect onderh. vrijst. bungalow. 8j.'72, perc.
770 m2. Ind.: Sout.hobbyruimte 22 m2, sik, 22 m2. Part.: I-
living 50 m2, gesl. eiken aanb. keuken, bijkeuken, garage 50
m2, tuin op z/w, tuinhuisje, vijverpartij, terras, 2 sik 10 en 16
m2, badk. ligbad, douche en 2 v.w. Gedeelt. dub. glas.
Schitterend pand. Vrpr.f.425.000,-kk.
UTERWEG 100.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Perc.3s7m2, bj.'74. Was- en wijnkelder, living 45 m2, 0.h.,
schuifdeuren, tegelvloer, garage, tuin op z/o, zitkuil, 3 sik.,
7/11 en 14 m2, badk. met douche, zolder 20 m2, vlieso-trap.

Vrpr.f.239.000,-kk.
VRIJHEERENBERG 63.Tussengel. goed onderh. woonhuis.
Kelder 30 m2, living 36 m2, gesl. witte aanb. keuken, garage,
tuin op z/w, 2 sik. 10 en 20 m2, badk. met ligbad en 2e toilet,
zolder 2 sik. 8 en 15 m2. Gedeelt. kunststoffen kozijnen en
dubbel glas. Vrpr.f.209.000,-kk.

HOENSBROEK:
KOUVENDERSTR. 368. Incentrum van Hoensbroek gelegen
appartement.lnd.: living 24 m2. gesl. aanb. keuken,berging,
sik. 10 m2, douche en v.w.. Kunststoffen kozijnen en dub.
glas Vrpr.f.72.000,-kk.
MR.LUTHER KlNGLAAN.so.Halfvrijst. woonhuis op 275 m 2
grond. 8j.'71. living 34 m2, 0.h., gesl. aanb. keuken, garage
met oprit plaats voor 3 auto's, tuin op z/w, 3 sik., zolder, sik 12
m2, vaste trap. Vrpr.f.219.000,-kk.

JABEEK:
DORPSTR.4I.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met
paardenwei 1000 m2, paardestal, grote schuur met zolder en
diverse kleine stalletjes. Bj. 1920, perc. 2500 m2. Ind.:
gewelfde kelder, living 30 m2, 2e living 14 m2, parketvloer,
aanb. keuken 10 m2, tuin met diverse terrassen, 4 sik.
10/12/16en 18 m2, douche. Zolder 60 m2met vaste trap.

Vrpr.f.375.000,-kk.

KERKRADE:
GRACHTERSTR.S9.TussengeI. nieuwbouw woonhuis met
garage en tuin. Ind.: l-living 40 m2, gesl. beige aanb. keuken,
bijkeuken, 3 sik., 7/9 en 15 m2, badk., ligbad, v.w. en 2e toilet.
Dubbel glas en kunststoffen kozijnen. Vrpr.f.264.000,-kk.
ST.JOZEFSTR.S6.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Bj.'s,
perc. 244 m2. Ind.:Kelder, l-living 30 m2, half open keuken -i 5m2, bijkeuken, tuin, 3 sik. 10/10 en 15 m2, badk. ligbad en
v.w. Ged. dubbel glas en rolluiken. Vrpr.f.189.000,-kk.

KAMPSTR.3B.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. 8j.1918,
perc. 290 m2. Ind.: kelder 45 m2, z-living 36 m2, gesl.
kunststoffen aanb. keuken 14 m2, bijkeuken 9 m2, tuin op z/w,
bergingen, 2 sik. 14 en 16 m2, badk. ligbad, douche, 2 v.w. en
2e toilet.Mogelijkheid voor garage. Zolder 16 m2. Gedeelt.
dub. glas en rolluiken. Vrpr.f.269.000,-kk.
NACHTORCHIS 3.Goed geleg. halfvrijst. woonhuis. 8j.'78,
perc. 260 m2. Ind.: l-living 40 m 2met open haard en
parketvloer, kunststoffen aanb. keuken, garage, 3 sik., 10/10
en 16 m2, badk., ligbad, douche, v.w. en 2e toilet, zolder met
vaste trap, sik. 16 m2. Vrpr.f.247.000,-kk.
SERINGENSTR.IO.Rustig gelegen halfvrijst. woonhuis. Perc.
184 m2, bj.75. Ind.: living 32 m2, half open keuken 8 m2,
garage, tuin op z/w, 3 sik., 9/12 en 12 m2, badk., ligbad,
douche en v.w., zolder met vlieso-trap 20 m2. Dakisolatie.

Vrpr.f.204.000,-kk.

LANDGRAAF:
BERKENPAD 3.Zeer goed onderh. semi-bungalow in bosrijke
omgeving, perc. 1500 m2, bj.'69. Ind.: sout. 18 m2, part. living
60 m2met open vide, parketvloer, open haard, gesl. moderne
keuken 12 m2, garage, tuin op z/o met terras en vijver, 3
ruime sik., luxe badk met nieuw sanitair. Prijs op aanvraag.
BOSLAAN 3.Perfect onderh. vrijst. bungalow met
praktijkruimte in bosrijke omgeving. Bj. ± '67, perc. 1845 m2.
Ind.: ruime entree, z-living 58 m2met o.h. en schuifpui naar
overdekt terras, gesl. witte SieMatic aanb. keuken met aap. 16
m2, bijkeuken 6 m2. Inpandige garage voor 2 auto's, rondom
tuin en tuinhuisje, 4 ruime sik., badk. ligbad, douche, v.w., 2e
badk. douche en toilet. Praktijkruimte met seperate ingang 70
m2. Prijs op aanvraag.

BRIKKEBEKKER 104.Goed gelegen tussengel./geschakeld
woonhuis. Perc. 277 m2, bj.'79. Ind.: living 28 m 2met
parketvloer, gesl. aanb. keuken 16 m2, garage, tuin op z/w,
serre 18 m2, berging, 3 sik. 8/13 en 13 m2, badk., ligbad,
douche, v.w en 2e toilet, zolder met vaste trap, sik 20 m2.

Vrpr.f.234.000,-kk.
DR.NOLENSTR.4O.Vrijst. landhuis op rustige lokatie. 8j.'90,
perc. 723 m2. Ind.: l-living 45 m2, tegelvloer, vloerverw., gesl.
kunststoffen aanb. keuken met app. 10 m2, studeerk. 11 m2,
garage met zolder, tuin op zuiden, vijverpartij. 1e Verd.: 5 sik.,

| 10/10/11/11 en 18 m2, badk., ligbad, 2 v.w., 2e toilet en bidet.
Aparte douche. Dub. glas. prijs op aanvraag.
EUKHAGENLAAN 25.perfect onderh. vrijst. landhuis in
bosrijke omgeving op 660 m2grond. 8j.'70. Ind.: souterrain 25
m2, l-living 38 m2met open haard, gesl. aanb. keuken 10 m2,
bijkeuken, garage, stalling voor caravan, tuin onder
architectuur aangelegd, 4 sik., 8/10/11 en 14 m2, badk.,
douche, 2 v.w. en 2e toilet, zolder 16 m2met vaste trap, sik.
16 m2.Dubbel glas, dakisolatie. Vrpr.f.414.000,-kk.
KAKERTSWEG 60.Vrijst. woonhuis op 600 m2grond. Ind.:
kelder, l-iving 42 m2met parketvloer en open haard, gesl.
eiken aanb. keuken, bijkeuken, dubbele garage, tuin, 3 sik.
11/16 en 18 m2, badk. met douche en 2e toilet. Gedeeltelijk
dub. glas. Vrpr.f.359.000,-kk.
KANTSTR.3B.Mooi geleg. tussengel. woonhuis. Perc. 243
m2. Ind.: kelder 13 m2, living 35 m2met open haard, gesl.
eiken aanb. keuken, badk., douche en v.w., serre, wintertuin,
tuinhuisje, 3 sik., 6/18 en 18 m2, zolder 48 m2. Dubbel, glas
en kunststoffen kozijnen. Vrpr.f.179.000,-kk.
MAASTRICHTERWEG 72.Zeer royaal in bosrijke en rustige
omgeving split-level woning met garage. Kelder 12 m2,

woonk. 27 m2met balkon met vaste trap gesl. eiken aanb.
keuken 22 m2, garage 18 m2, mooi aangelegde siertuin van ±
180 m2,4 sik. 8/10/12 en 20 m2, badk. ligbad, douche, v.w. en
2e toilet. Dit pand moet u van binnen zien hoe groot het is.

Vrpr.f.239.000,-kk.
PASWEG.33.Goed onderh. halfvrijst. herenhuis. 8j.'41,
perc.29s m2. Ind.: kelder 24 m2. living 40 m2, inbouwhaard, 2
muurkasten, parketvloer, keuken 10 m2, bijkeuken, garage,
tuin op z/w. 3 Sik. 7/16 en 18 m2, badk., ligbad, v.w. en 2de
toilet. Zolder 60 m2, vaste trap, mogelijkheid voor 2 kamers.
Voorzien van kunststoffen kozijnen en dub. glas, achterzijde
rolluiken. Vrpr.f.263.000,-kk.
PASWEG 55.Vrijst. woonhuis met garage op 330 m2grond.
Ind.:kelder, living 40 m2, serre 20 m2, gesl. keuken,3 sik.
waarvan 2 met balkon, badkamer met ligbad, tuin op z/w.

Vrpr.f.224.000,-kk.
LEMIERS:

RIJKSWEG 34.Halfvrijst. woonhuis met garage, living 28 m2,
eetk. 16 m2, open keuken 10 m2, badk. met ligbad, tuin op
z/w, 3 sik. 8/10 en 12 m2. Vrpr.f.250.000,-kk.

OIRSBEEK:
BEYLKENSWEG 16.Goed onderh. modern tussengel.
woonhuis met vrij uitzicht. Bj.'Bl, perc. 142 m2. Ind.: L-living
38 m2met plavuizenvloer, open moderne aanb. keuken 8 m2,
carport. Omsloten tuin op z/w met tuinhuisje en veel privacy. 3
sik. 8/10 en 16 m2, badk. douche, v.w. en 2e toilet, zolder met
vaste trap, sik. 10 m2. Kunststoffen kozijnen, dub. glas en
rolluiken. Kindervriendelijke buurt.
Dit moet uvan binnen zien. Vrpr.f.194.000,-kk.

PUTH-SCHINNEN:
In Puth-Schinnen kunnen wij een schitterend vrij en landelijk
boeren woonhuis aanbieden. Perc. 604 m2. Ind.: sout.: kelder
6 en 12 m2. Part.: living 37 m2, o.h. en Noorse lei. Gesl. aanb.
keuken met div. app. 14m2, bijkeuken 30 m2. Schuur 35 m2,
zolders 24 en 50 m2, open vide, kantoor 12 m2, tuin op z/w,
berging, terras. 1e Verd.: 4 sik. 12/12. 14 en 16 m2, badk.,
ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: zolder 60 m2met
vlieso-trap. 3/4 van carré boerderij met gesloten binnenplaats,
mcl. zeer grote schuur. Het onderpand is compleet
gerenoveerd en gemoderniseerd.
Dit moet u zien!! Vrpr.f.475.000,-kk.

SCHINVELD:
PR.KENNEDYSTR.SI.Goed onderh. vrijst. woonhuis, perc.
393 m2, bj.'7s. Ind.: geheel onderkelderd, l-living 60 m2met
tegelvloer, open keuken, garage 40 m2, tuin op z/w, 4 sik., 7,5/
12/14 en 20 m2, badk., ligbad, douche, v.w. en 2e toilet.
Zolder 60 m2om te bouwen tot sik.

Dit moet u van binnen zien!)
Vrpr.f.339.000,-kk.

SIMPELVELD:
PASTORIESTR.9.Perfect gel. tussengel. woonhuis op 2550
m2grond. Ind.: Geheel onderkelderd, living 40 m2, eetkamer
18 m2, kantoor, apart kamertje, gesl. keuken 15 m2,
bijkeuken, garage, werkplaats, tuin op z/w, 4 ruime sik.,
bibliotheek, zaal 45 m2met open haard, badk. met ligbad.
Zolder 40 m2, 3 sik, douche en toilet. Vrpr.f.559.000,-kk.
Op ca. 500 m2grond Vrpr.f.459.000,- k.k.

STRAMPROY:
In de bossen van Stramproy kunnen wij u een schitterend
gelegen landgoed wat uitermate geschikt is voor dubbele
bewoning. Het object is totaal vrij gelegen op een grondopp.
van 17000 m2. Inl. op aanvraag

SUSTEREN:
ROOSTERDER WEG 10. Op goede lokatie gelegen vrijst.
landhuis. Perc. 2200 m2, bj.'BB. Ind.: sout.: kelder 36 m2,
proviandruimte. Part.: l-living 38 m2met open haard, serre,
half open aanb. keuken 10 m2, bijkeuken, garage, mooi
aangelegde tuin, hobbyruimte. 1e Verd.: 3 sik. 10/12 en 26
m2, badk. ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: Zolder
met vaste trap en 4e sik. Gedeelt. vloerverw. en dub. glas.

Vrpr.f.449.000,-kk.
SWEIKHUIZEN:

BERGSTR.IO2.Perfect gerenoveerd vrijst. landhuis op 1460
m2grond, bj.'3B. Ind.: kelder 18 m2, l-living 46 m2met open
haard, gesl. witte aanb. keuken, tuin op z/w, tuinhuisje 18 m 2
(parkachtige tuin), sik met douche 24 + 18 m2. 1e Verd.: 3 sik.,
4/14 en 14 m2, terras, badk., ligbad, 2 v.w. en 2e toilet. Aparte
douche Voorzien van dubbel glas en kunststoffen kozijnen.

Vrpr.f.489.000,-kk.

ÜBACH OVER WORMS:
BURG. BECKERSTR.S. Halfvrijst. woonhuis. 8j.'54, p6"^
m2. Living 34 m 2naar achteren uitgebouwd' J
zit/eetkeuken 20 m2, garage, 3 sik., badk., ligbad, douche- t
en 2e toilet. Vrpr.f.l72.oo^ J
CH.FREHENSTR.3BA.Goed onderh. woonhuis met garaS
m2. 8j.'78, perc. 260 m2. Ind.: Kelderkast, living 32 "»■
open eiken keuken, tuin op z/w, 3 sik., 8/12 en 16 m2,
ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder metvlieso-trap. k_Vrpr.f.229.000^
TROEREBERG 28.M00i gelegen halfvrijst. woonhuis me
op z/w. Bj.'Bo. Ind.: l-living 30 m2met tegelvloer, haj jj]
keuken, berging, 3 sik., 6/10 en 12,5 m2, bergkast, bad ■>
ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder 28 m2met vaste trap- & $
rolluiken. Vrpr.f. 189.00 U'

URMOND:
SCHOORWEG 10.Perfect onderh. vrijst. bungalow met ,
aangel. tuin. Ind.: souterrain 40 m2met kantoorruim .
provisieruimte. Part. l-living 84 m2met dubbele 0.h., te 9 a
parketvloer, half open eiken aanb. keuken 12 m2, 2 ruim
badk., ligbad, v.w., 2e toilet en bidet. Nieuw dak. „iVrpr.f.s49.oo°'

VALKENBURG: JIn Valkenburg kunnen wij u een riant, perfect onderh. la" ..
op 540 m2grond.te koop of te huur aanbieden.Voorzie i
alle comfort. Ind.: souterrain 2aparte ruimtes, toilet, douc
provisiekelder, hal, l-living, moderne luxe open keuken,
tuin op zuiden, 5 sik., badk., ligbad, douche v.w. en J
Voorzien van dak-, muur-, en vloerisolatie en dubbel
Bestemming kantoor/praktijk en wonen. . jd
U moet zien hoe groot dit pand is. Vrpr.f.479.00 ■TRIANON 31 .Goed onderh. appartement op 3e verd.
living 30 m2, open keuken, 2 sik. 9 en 12 m2, badk. ligba
v.w, balkon. Vrpr.f. 179.00°

WIJNANDSRADE: J
KONINGSGRAVEN 3.Royaal rustig gel. vrijst.landhuis- r^
1155 m2. Grote garage 52 m2, geheel onderkelderd, *° J
55 m2, o.h. en schuifdeuren naar buitenterras 60 m- j
aanbouwkeuken, 3 sik., logeerkamer. Zolder 1°" j
mogelijkheid voor meerdere kamers. Prijs op aanv

WITTEM: pc.V.COSSELAERSTR.I. Goed onderh. vrijst. woonhuis- .
403 m2. Ind.: provisiekelder, l-living 35 m2met open h J
gesl. aanb. keuken 12 m2, garage; tuin op z/o, 3 sik. lu7
14 m2met parketvloer, badk. met douche, zolder 30 m- aVrpr.f.2B7.ooo^.

TE HUUR:
HEERLEN:

In centrum van Heerlen kunnen wij u 90 m2winkelt
aanbieden. Inl. op aanvraa

KERKRADE: 30d
KLARENANSTELERWEG.Kantoorruimtes Unit vanaf
m2tot 1000 m2. Zeer gunstige prijs. Inl. op aanvra

BELEGGINGSPANDEN:
HEERLEN: _„0

Winkel met 3 appartementen huuropbrengst 46.000,= n -
Pi- Vrpr.f.39B.ooo,=*
Karakteristiek zeer groot herenhuis huuropbrengst 44.0
Pi Vrpr.f.410.000.=*.
Dubbel woonhuis ingericht in 4 appartementen, huU

k|(./\brengst 40.000,= p.j. Vrpr.f.32o.ooO=^/

ACHTER DE NAAM VIJGEN STAAT: PERFECT VERKOPEN!! I
HYPOTHEEK/FINANCIERING? iju^l VIJGEN VRAGEN!! J

Limburgs
■H-Al»



17.15 De gouden koets. Herh.
17.45 Beavis & Butt-head. Ameri-

kaanse cartoon. Twee korte teken-
films.

18.10 Sport: Duits voetbal.
18.40 De Rabo top 40. Overzicht

van de veertig best verkochte sing-
les.

19.20 Passengers. Amerikaanse
programmareeks.

20.15 Desperado. 5-delige Ameri-
kaanse westernserie.

21.55 Twilight zone. Amerikaanse
dramaserie.

22.20 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.25 Jonathan Ross presents.

Engelse talkshow.
22.55 Playboy late night. Erotisch

magazine.
23.25 Four sided triangle. Ameri-

kaanse thriller uit 1953.
00.55 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma..
01.25 Nachtprogramma.

SPORTS 21

10.30 Emission politique: F.D.F 11.00
Cursussen Engels en Duits. 12.00
Vivre a Bruxelles. 12.25 Object Euro-
pe. Vandaag het Noorse referndum.
13.00 Nieuws. 13.15 Bon wek-end.
13.50 ■ The fugitive kind. Amer.
speelfilm uit 1960. 15.45 J'ane la
télé. Afl. 9. 16.25 Coup de filrr 16.55
The fresh prince of Bel Air. _.fl. 31.
17.20 Luna park. 17.50 Beve. Hills,
90210. Afl. 12. 18.45 Génies n her-
be. 19.30 Nieuws. 20.15 U jardin
extraordinaire. 20.55 Perry yiason:
The case of the fatal fashionAmer.
misdaadfilm. 22.30 Contacts 22.40
Match 1. 23.40-23.50Laatste reuws.

Eurosport

09.00 Open University. 12.50 Film 94
with Barry Norman. 13.20 ■ The Arne-
lo affair. Amer. speelfilm uit 1947.
14.45 ■ The Phil Silvers show. Come-
dyserie. 15.10 Horizon. De Partula-
slak wordt met uitsterven bedreigd.
16.00 Four faces West. Amer. speel-
film uit 1948. 17.30 Snooker. Samen-
vatting. 19.00 Saturday week: TOTP2.
Muziekprogr. met o.a. Elton John en
Phil Collins. 19.45 Saturday week:
What the papers say. 20.00 Nieuws
en sport. 20.15 Assignment. Achter-
grondreportages. Afl.: The germ genie.
21.00 Later with Jools Holland. Mu-
ziekmagazine. 22.00 Have I got news
for you. 22.30 Performance: A Sum-
mer day's dream. Tv-spel. 00.15 Last
word. Discussieprogr. voor vrouwen.
01.15 One moonlit night. Tv-film.
02.50-03.25 Uncut. Serie videofilms.

£RO/Avro/Ncrv£-00 Tekst-tv.W.30 Warreltaal.0849 (TT) Sterrenkunde.
Afl.: Goed bekeken.
_? 9 Nieuws uit de natuur.Afl.: Dieren onder dak.UB-29 (TT) Schooltv-Weekjournaal.
Actualiteitenrubriek.

"«"59 Frans voor bedrijf en beroep.Afl. 2: L'entreprise.0-29 Financieel management.
A»-: Resultatenverbetering op kortetermijn.

'0.59 12 en verder. Kinderen in de
basisvorming. Afl. 4.'4.45 Nieuws voor doven.

'4.53 Doris Day-cyclus: The thrill

°' it all. Amerikaanse komedie uit
'963. Met Doris Day e.a.

'M6Kijk, de bijbel. Verhalen uit de
"Übel, voorgelezen door Martine van

,-Os. Afl. 8: Ruth.
'6.50 Studio op stelten. Herh.
"■OB Dag Sinterklaas. Sinterklaas-
Programma. Afl. 3: Stoute kinderen.
"25 De confetticlub presenteert:
kinderprogramma, met Captain
Cockpit. Programma met sketches,
v[deobrieven etc. Aansl.: De Droom-
show.Spelprogramma.
_?° ToPscore met Ted de Braak.
Woordspel.
ri?° De 'egendevan de bokke-"Jders. 13-delige jeugdserie. De
Bokkerijders overvallen de hoevean Kremers en Martien wordt opac proef gesteld. Afl. 6: In het lichtvan een kaars.

in 1 (TT) Waku Waku. Dierenquiz.«0-00 (TT) Journaal.
2o _4 (TT) NOS-Weeroverzicht.u-30 Wie-o-wie. Programma over de
brassende wereld achter de kleine
advertentie.«'"2OBrandpunt. Actualiteiten.
'"56 (TT) Paradijsvogels. Serie por-
"etten van unieke en kleurrijkepensen. Vandaag: Als God en de
uuivel elkaar omarmen.

£26 Karel. Talkshow.*'2 The untouchables. Amerikaan-
,J® serie. Afl.: Pretty boy Tommy Irish.500-00.05 Journaal.

droomshow. Spelprogramma.
08.44 Woef. Jeugdserie. Herh.
09.09 Cartoon club. Tekenfilms.
09.36 Topscore met Ted de Braak.
10.01 Prettig weekend. Herh.
10.26 Filmspot. Filmrubriek. Herh.
10.54 Onwijs. Jongerenprogr. Herh.
11.22 Het elfde uur. Talkshow. Herh.
12.12 Galg en rad. Workshop. Herh.
12.52 Peter. Korte sketch.
13.00 Journaal.
13.07 Van gewest tot gewest. Herh.
13.32 Fitariek. Magazine. Herh.
14.02 Fifty fifty. Serie. Herh.
14.47 (TT) Vrouw-zijn. Herh.
15.07 Ik weet het beter. Herh.
15.32 (TT) Het zevende venster.
16.00 (TT) Journaal.
16.09 Little girlon the farm. Afl. 5.
16.30 (TT) Het zevende venster.
17.00 Danger Bay. Jeugdserie.
17.26 Onwijs. Afl. 9: Rijk.
17.58 (TT) 2 Vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.40 (TT) Sportjournaal. Met WK

hockey heren en WK tennis dubbel
en handbal Nederland-ltalië.

18.48 Wekelijkse lottotrekking.
18.51 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.58 Little house on the prairie.

Amer. familieserie. Afl.: Vaarwel (2).
19.50 De witte velden van Nepal.

Over de positie van de vrouw in het
overwegend Hindoestaanse Nepal.

20.19 De laatste carrisséssre.
Afl. 9: Een tas vol verrassingen.

20.56 (TT) De plattelandsdokter.
Afl. 12/slot.

21.27 Galg en rad. Afl. 9: Omgaan
met conflicten.

22.11 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
22.46 Morgen gebeurt het. Afl. 11.
23.12 Een groter wonder. Portret van

Jenny Rees Larcombe, die acht jaar
verlamd was.

23.37 Lied.
23.42 Journaal.
23.47-23.52 Nieuws voor doven.

EO/Tros
07.00 Alles kits. Kindermagazine.
07.25 Professor Poopsnagle. Afl. 11.
07.52 Captain Cockpit. Aansl.: De

23.00 Inside out. Erotisch magazine.
23.30 Nieuws en weer.
23.45 The pit the pendulum. Ameri-

kaanse film uit 1961.
01.15 Nachtprogramma.

07.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Now omever. Gevarieerd

programma.
13.00 Soundmixshow. Showpro-

gramma. Herh.
14.25 La grande nouba. Franse

speelfilm uit 1973 van Christian
Caza. Met Jacques Dufilho e.a.
Een vice-admiraal en zijn vrouw krij-
gen op weg naar het verlovingsfeest
van hun dochter te maken met een
ernstig oponthoud. Ze beleven onge-
looflijke avonturen en uiteindelijk lukt
het hen toch nog om het diner bij
te wonen.

16.05 Jenny Jones. Amerikaanse
talkshow.

17.00 Disney Festival. Jeugdpro-
gramma.

18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Eigen huis & tuin. Informatief

programma.
19.00 Denktank. Quiz.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Geef nooit op! Programma

waarin hartewensen van kinderen in
vervulling gaan.

21.00 Arachnophobia. Amerikaanse
speelfilm uit 1990 van Frank Mars-
hall. Met Jeff Daniels, Harley Jane
Kozak, John Goodman e.a.
Canaima, Californissëss, lijkt de
ideale plek voor Ross Jennings en
zijn vrouw Molly om hun twee kinde-
ren op te voeden. Dit pittoreske
dorpje, ver van de gevaren en be-
dreigingen van de grote stad, straalt
rust en vriendelijkheid uit. De Jen-
nings ontdekken echter al snel dat
zij niet de enige nieuwkomers zijn
in Canaima.,Een onverwachte gast
heeft zich in hun schuur genesteld.
In de daaropvolgende dagen komen
de bewoners oog in oog te staan
met hun bijzonder afschrikwekkende
buren.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

" Tim Immers (Goede Tij-
den, Slechte Tijden), pre-
sentator van het muziek-
programma 'Top 40.
(RTLS - 18.40 uur).

00.01-00.08 Museumschatten. Prof.
Henk van Os, directeur Rijksmu-
seum, geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea.

Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30 Eucharistieviering. Eucharis-

tieviering en wijding van Mgr. Marti-
nus Muskens tot bisschop van het
bisdom Breda.
Commentaar: Bart Verreijt.

12.45-12.52 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Tennis. Beelden van het We-
reldkampioenschap, halve finale
heren dubbelspel vanuit Jakarta.

16.10 Kinderen voor Kinderen.
Muziekprogramma voor en door kin-
deren. Afl. 15: Verhuizen. Herh.

16.55 De ronde van Witteman.
Thema: Veranderen mensen door
opname in een TBS-kliniek?

17.40 De kleine wijzer. Kinderquiz.
18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-

rie.
18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-

ma. Afl.: Lekker eten.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) ZaterdagavondLlNGO.

Woordspel.
19.15 (TT) Oppassen!!!! Nederlandse

comedyserie.
Afl.: Pizza Sophia Loren.

19.45 (TT) Twaalf steden, dertien
ongelukken. Serie gedramatiseerde
verhalen naar waargebeurde onge-
lukken. Afl.: Een verstoorde droom
(Hoofddorp).

20.15 De schreew van de Leeuw.
Show met Paul de Leeuw.

21.07 Sonja op zaterdag. Talkshow.
Presentatie: Sonja Barend.

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Studio sport. Aandacht

voor b etaald voetbal. Verder NK
Judo (dames), Jumping in MECC
Maastricht (paardesport) en WK ten-
nis dubbel.

23.01 (TT) Nova. Actualiteiten.
23.31 (TT) De wereld van Boudewijn
Bssüssch. Vandaag: Uithoeken van
Amerika: Jekyll Island.

Duitsland 2

TV 5

15.46 Wallons nous. 17.32 Bflets -
Images d'ailleurs Tropique Ned. Do-
cumentaire. 18.26 Sindbad. 1.57 lei
Bla-Bla. 19.27 Paardenkoersei 19.30
Zie RTBF/La Une. 20.02 Tale wal-
kie. Afl. 6/slot. 20.56 Cheval pssion.
21.24 Bolides. 22.00 Laatste lieuws.
22.24 Paardenkoersen. Herh.
22.43-23.39 Zie RTBF/La Urn

08.30 Ochtendgym. 09.00 Golf. Heine-
ken Australian Open. 10.00 Skiën.
Wereldbeker. 11.30 Worstelen. 12.30
Skiën. Wereldbeker. 13.30 RAC-Rally.
14.30 Tennis. WTA-toern. van Cap
d'Agde. Halve finales. 17.00 Nations
Cup vanuit Gelsenkirchen. 18.00 en
19.15 Skiën. Wereldbeker. 20.00 en
21.40 Nations Cup vanuit Gelsenkirc-
hen. 21.00 Skiën. Wereldbeker. 23.00
Boksen. 00.00 Intern, motorsports.
01.00-02.00 RAC-Rally.

NBC

Duitsland 1 Duitsland 3 West België/TV 1RTL Television

05.30 en 06.30N8C News. 06.00
Business insiders. 07.00 The
McLaughlin Group. 07.30 Hello Au-
stria, hello Vienna. 08.00 ITN World
news. 08.30 Europa journal. 09.00
Videofashion! 09.30 Entertainment
X-press. 10.00 The best of Rolonda.
11.00 Super shop. 12.00 NBC News
magazine. 13.00 Today. 14.00 Go
intern, motorsports. 15.00 1994 Holi-
day festival of ice. 17.00 Ski perfect.
17.30 Pro super bikes. 18.00 Today.
19.00 ITN World news. 19.30 Disaster
chronicles: MGM Grand fire. Reporta-
ge. 20.00 American Football: Bayou
Classic. Rechtstreeks. 00.00 The to-
night show. 01.00 Talkin' Jazz. 01.30
The Saturday night movie: Shadow-
play. Amer. speelfilm uit 1986. 03.30
The best of Rivera live. 04.30 Dateli-
ne.

MTVRAI UNO

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Niewsflits.
12.05 Quelle histoire. 12.30 _orres-
pondance. 12.40 Intern. wee)ericht.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.C Hori-
zons. 13.45 7 jours en Afriqui 14.00
Tropique nord. Film. 15.00 Spets Afri-
ca. 16.00 Nieuws. 16.10 Gaes en
herbes. 16.45Les débrouillard 17.15
Francofolies. 17.45 Question pour
vn champion. 18.15 Visions Améri-
que. 18.30 Nieuws. 19.00 C'st tout
Coffe. 19.25 La météo des cir] conti-
nents. 19.30 Zwitsers nieuwï 20.00
Les grands proces. Afl. 8. 2.55 La
météo des cinq continents 21.00
Nieuws. 21.40 Eclats de rire 23.10
Chéri(e) j'ai vn truc a te dir. 00.05
Nieuws. 00.30 Bon week-enc 01.00
Le monde est a vous. Herh 02.30
Francofolies. Herh. 03.00 Hizons.
03.30 L'enjeu international. 04)0 Les
rendez-vous de l'entreprise Herh.
04.15 A bon entendeur. Hert 04.35
Décryptages. 05.10 Objectif urope.
Herh. 05.40 Autant savoir. Hti.

09.00 Sehen statt horen. 09.30 Fern-
Universitat im Dritten. 10.00 Russisch
bitte. 10.30 Cursus Engels voor gevor-
derden. 11.00 Kralovstvi za kytaru.
Tsjechische jeugdfilm uit 1989. 12.30
Aus meiner Sicht: Erkenntnisse eines
Blinden. Portret. 13.15 Cursus Duits
en wiskunde. 14.15 Chronik der Wen-
de. Afl.: 26. November 1989. 14.30
(TT) Venezuela: Wasserbüffel, Regen-
walt und Palmenstrande. 15.00 Sport
extra. 17.00 Konto. 17.15 Sport im
Westen. 17.30 Rückblende. Afl.: Tier-
geschichte(n): Die Ziege. 17.45 Sechs
Richtige. Afl. 4. 18.15 (TT) Klasse als
Kanzel. Discussieprogramma. 18.45
Aktuelle Stunde. 19.15 Hier und Heu-
te unterwegs. 19.45 Künstliche Riffe.
Afl. 2. 20.15 Domröschen. Ballet op
muziek van Tsjaikovsky. 21.45 WDR
aktuell. 21.55 Die grossen Ratsel.
Nederlandse documentaireserie. Afl.
3. 22.40 NBchtschicht. 23.40-08.15
Nachtprogrammering.

05.15 Tekenfilmseries. 07.35 Comix.
08.00 Tekenfilmserie. 08.30 Toby Ter-
riër. 09.00 K-Men. 09.30 Power Ran-
gers. 09.55 Disney & Co. Amusement-
sprogr. Met om: 10.05 Wundertüte.
Aansl.: The little mermaid. 10.35 Re-
portages over Disney- en muzièkhits.
10.50 Bio-Top. Aansl.: Goofy und
Max. 11.25 Gewinnspiel. 11.30 Eerie,
Indiana. Comedyserie. 11.55 Alle lie-
ben Julia. Aansl.: DTV. 12.30 Whos
the boss?. Aansl.: DTV. 13.10 The
fresh prince of Bel-Air. Aansl.: DTV.
13.40 Full House. Aansl.: DTV. 14.15
Step by step. Aansl.: DTV. 14.50
Knight Rider. Aansl.: DTV. 15.50 The
A-Team. Herh. 16.45 Beverly Hills,
90210. 17.45 Melrose Place. 18.45
RTL aktuell. 19.10 Aber Hallo! 20.15
Die 100.000 Mark Show. 22.00 Wie
bitte?! 23.00 Boxen extra. Voorbe-
schouwing en rechtstreeks verslag van
het cruiserweight-gevecht Torsten
May-Jason Waller. 00.15 Gottschalk.
Late night-show. 01.15 RTL Samstag
Nacht. 02.15 Extreme Justice. Amer.
actiefilm uit 1992. Herh. 03.45 Vanis-
hing son: Dragon Head. Amer. actie-
film uit 1993. Herh. 05.20 Tekenfilm.Duitsland 3 SWF

knikkers en het spel. Afl. 5.
14.00 Atomium. Wereldoriëntatie.
14.30-14.53 Mijn leven als. Biologie.
17.30 The Good life. Afl. 13.
18.00 Journaal.
18.10 1000 seconden. Kookmag.
18.40 Vlaanderen vakantieland.
19.25 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Mmd the baby, Mr. Bean.
20.30 Ik wil een kind! Live-show.
22.10 Verrassende vertellingen.
22.40 Journaal.
23.00 Sport op zaterdag.
23.15-00.56 Weekendfilm: Deadly

Australische politiefilm uit 1990.

Wood. Tekenfilmserie..
09.55 Eddy en Freddy. Animatie.
10.00 Het slimme kanaal. Met om:
10.00 KMO-partner. Afl. 3.
10.25 Bienvenue en France. Afl. 13.
10.55 Doe-het-zelf. Afl. 3.
11.15 Veiliger wonen.
11.25 Personal Upgrade 2.1. Afl. 14.
12.00 Affiche. Actueel kunstmag.
12.25-12.55 Regionale televisie.
13.00 Schooltelevisie. Met om:.
13.00 Family album, USA. Afl. 21.
13.30 Politieke instellingen: De

09.00 Torn en Tim. Animatie.'
09.05 en 09.15 Kleutermagazine.
09.30 The animals of Farthing

09.00 Eddy en Freddy's filmspa-
ghetti. Met om:

BBC 1

06.00 Ochtendprogr. 13.30 ieuws.
14.00 Linea blu. 15.15 Parlerantaire
rubriek. 15.45 Agenda. 16.C II re
leone. 16.30 en 18.15 Zechind'oro.
18.00 Nieuws. 19.35 Parolas vita.
20.00 Nieuws en sport. 20.4_.com-
mettiamo che? 23.05 Nieuw; 23.15
Special TGI. 00.05 Nieuws 00.20
Rosa Lusemburg. Speelfilm u1986.
02.10 Sottovoce. 02.20 Bcanto.
03.30 Nieuws. 03.35 I grandi dia lin-
ea: Mario del Monaco. 04.4 Una
sera vn libro. 04.45 Doe Mus Club.
05.15 Diplomi universitari a dishza.

08.00 The 1994 MTV Eur. Music
Awards winners weekend. 10.00 The
best of most wanted. 10.30 The zig
& zag show. 11.00 The big picture.
11.30 Hit list UK. 13.30 First look.
14.00 The 1994 MTV Eur. Music
Awards pre-gamesshow. 14.30 The
1994 MTV Eur. Music Awards winners
weekend. 17.00 Dance. 18.00 The
big picture. 18.30 News: weekend
edition. 19.00 Eur. top 20 countdown.
21.00 Unplugged with Aerosmith.
22.00 The soul of MTV. 23.00 First
look. 23.30 The zig & zag show. 00.00
The 1994 MTV Eur. Music Awards
pre-gamesshow. 00.30 The 1994 MTV
Eur. Music Awards. 03.00 Chili out
zone. 04.00-08.00 Night videos.SAT 1
CNN

België/TV 2 24 uur per dag nieuws. 06.30 Diplo-
matic licence. 07.30 World business
this week. 08.30 Earth matters. 09.30
Style. 10.30 Science and technology.
11.30 Travel guide. 12.30 Health-
works. 13.30 Money week. 14.30
Pinnacle. 15.00 Larry King live. Herh.
16.30 Global view. 17.00 Earth mat-
ters. 17.30 Your money. 18.30 Evans
and Novak. 19.30 Newsmaker Satur-
day. 20.00 World business. 20.30
Science and technology. 21.30 Style.
22.30 Futurewatch. 23.00 Inside busi-
ness. 23.30 Showbiz. 00.00 The world
today. 00.30 Diplomatic licence. 01.00
Pinnacle. 01.30 Travel guide. 02.00
Prime news. 03.00 Larry King Week-
end. 05.00 Both sides ... with Jesse
Jackson. 05.30 Capital gang.

08.00 Lassie. Serie. 08.25 ëuws.
08.30 Pingu. 08.35 Happy bhday.
08.45 Mariene Marlowe invegates.
09.05 Albert the sth MusketeeO9.3o
The new adventures of Suprman.
10.15 Live and kicking. 13.153port-
progr. met om: 13.20 een vouitblik
op de vandaag te spelen wedrijden
in de FA Carling Premiership) 3.50,
14.20 en 14.50 Paardenkoerseil4.os
Nieuws; 14.10, 15.10 en 17.3 Rug-
by: vooruitblik en rechtstreeks:>/ales-
Z.-Afrika; 14.35 en 17.00 S)oker:
rechtstreeks: Engelse kampitnsch.;
17.40 Voetbaluitslagen. 18.15 euws.
18.25 Reg. nieuws. 18.30 Tesnfilm.
18.40 Dad's army. 19.10 Brie For-
syth's generation game. 20.1(Moers
house party. 21.00 The Nation.Lotte-
ry live. 21.15 Girl Friday. irslag.
22.20 Nieuws en sport. 22J The
National Lottery live. 22.45 /plane!

08.00 Nachbarn in Europa.
09.00 heute.
09.03 Nachbarn. Magazine. Herh.
09.45 Tele-Gym. Yoga.
10.00 heute.
10.03 Ich schoft mehr als andere.

Portret van een blinde rechter uit
Halle. Herh.

10.35 ARD-Ratgeber: Unterwegs -
Das Reisemagazin. Tips. Vandaag
o.a. clubvakanties en skipassen.

11.00 heute.
11.03 Querkopf. Quiz voor kinderen.
11.30 Die Jagd nach der Amphore.

6-delige Zweedse jeugdserie.
12.00 De legende van de bokkerij-

ders. Nederlandse jeugdserie.Herh.
12.25 Tao Tao. Tekenfilmserie.
12.50 Pingu. Poppenserie.
12.55 Presseschau.
13.00 heute.
13.05 Diese Woche. Weekoverzicht.
13.20 Das Gesetz der Wüste. Ital.

speelfilm uit 1991. Met Omar Sharif.
14.50 Telemotor. Verkeersmagazine.
15.20 Dr. Mag. Jongerenmagazine.
15.40 K-Base. Live jongerenmagazi-

ne.
16.10 Tabaluga & Lilli. 2-delige muzi-

kaal sprookjesspektakel waarin het
verhaal van het drakenkind Tabaluga
vertolkt wordt door dansers en pop-
muzikanten, zoals Peter Maffay, Nino
de Angelo en Rufus Beek. Afl. 1.

17.10 heute.
17.15 Landerspiegel. Regionaal ma-

gazine.
17.50 moment mal. ZDF-magazine.
17.55 (TT) Die Schwarzwaldklinik.
Duitse doktersserie.
Afl.: Der Kunstfehler.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Zwei alte Hasen. Duitse serie.

Afl.: Aller Anfang ist schwer.
20.15 Urn jeden Preis. Duitse tv-fiim

uit 1994 van Kai Wessel.
21.50 heute-journal.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportmagazine.
23.25 Die MondSchein-Show. Late-

night show. Met om 00.25 de Mond-
Schein-Show special: portret van
Stevie Wonder.

01.15 heute.
01.20-02.45 Dynamit in grüner Sei-

de. Duits-ltal. speelfilm uit 1967.

Oa'nn aoar- Tekenfilmserie.
r?-00 Floris Zapp Zarapp. Magazine.

«j-30 Prinz Eisenherz. Tekenfilm.
„_ - Donky. Tekenfilmserie.S^OO heuteu»O3 Kapt'n Blaubar Club. Kinder-ene. Afl. 61: Das Kutterkünstlerfest.

s'S? ARD-Sport extra. Wereldbeker
Reuzenslalom voor heren, 1e

Manche vanuit Sestrière.JJOO heute."03 ■ Ehekrieg (Adams rib). Ameri-
kaanse speelfilm uit 1949. Herh.«■4O Urnschau.u.55 ARD-Sport extra. Wereldbeker

Reuzenslalom voor heren, 2e
la__ncne vanuit Sestrière.
14'IS EuroPamagazin.

■00 Europaische Konigshauser:
aus dem spanischen Kö-

"[9shaus.Afl. 2: Juan Carlos, der
1S a__'9 aller sPanier- Hern-
-15 _° Kinderquatsch mit Michael.a.30 Weltreisen. Reisreportages.
16 r__. Der Zauber der Matsuri.
16ne Tagesschau.
«.05 Disney Club. Kindermagazine.

18 __ sP°rtschau. Sportprogramma.
I_n. Heute abend im Ersten.
I„'a Tagesschau-Telegramm.
.?04 ARD-Wetterschau.IBJO ARD vor acht.T^t om: 18.10 Air Albatros, serie.
*"-: Geheimrezept; 19.04 Tages-
*cnau-Telegramm; 19.10 Sport-
*chau, sportprogramma met Bundes-

-I_RAVoetbaL
2n a« 2ien"ng der Lottozahlen.
.0i (TT> Tagesschau.
.? Aa Verstenen Sic Spass?
23"r° Tagesthemen.

120I20 (TT) Das Wort zum Sonntag.
22 _'crdenkin 9 door Werner Thissen.?:25 Happy Birthday, Bavaria! Ga-
?Pr°gramma ter ere van het 75-jarig
~estaan van Bavaria-Film. Gasten
„J" 0a- Michael Vork, Hanna Schy-

-23 Üff en Hildegard Knef-
■4o Line of duty. Amer. speelfilm

Oliftl9B6 van Christian I. Nyby 11.
■'0 Chronik der Wende. Documen-

taireserie. Afl.: 27. November '89.01.! Iagesschau.
■«» The file of the golden goose.

0,"9e|se speelfilm uit 1968.*20-03.25 Z.E.N.. Zwischen den; ie'ten. Afl.: Storkau.

10.00 en 10.30Eisenbahnromantik.
11.00 Spanien: Sprache, Land und
Leute. Afl. 8: Extremadura und Sala-
manca. 11.30 Sehen statt Horen.
12.00 Cursus Engels voor gevorder-
den. 12.30 Cursussen Duits, wiskunde
en Engels. 14.00 Na und? Jongeren-
programma. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Telejoumal. 17.50 Traume unterm
Hammer. 18.50 Die Kinder von Himm-
lerstadt. Documentaire. 19.20 Landes-
schau Kultur. 19.50 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sterns Stunde. Serie documentaires.
21.00 Armut one Ausweg. Documen-
taire over Burkina Faso. Herh. 21.45
Südwest aktuell. 21.50 Satire-Schnit-
zel. Sketches. 22.00 Death Valley:
Müllplatz Gottes. Documentaire. 23.15
Das erste Litaratur-Magazin. 00.00
Die lange Monty-Python-Filmnacht.
Met om: 00.00 Monty Python and the
Holy Grail. Engelse speelfilm uit 1974.
01.30 Jabberwocky. Engelse speelfilm
uit 1977. 03.10 Time bandits. Engelse
speelfilm uit 1981. Met John Cleese
en Scan Connery. e.a.

radio

17.50 Dag Sinterklaas. Afl. 1: Waar
woont Sinterklaas?

18.00 Tik Tak. Afl. 330.
18.05 Musti. Afl.: De worm.
18.10 Sleutel. Actualiteitenmagazine.
18.35 Magie, magie. Goochelshow.
18.45 Vlaanderen vakantieland.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Affiche. Kunstmagazine.
20.25 Passage. Praatprogramma.
21.15 Vuurvogel. Met om:
21.15 Symfonie nr. 5 in Bes van

Schubert.
21.45 Liedjes voor slapelozen.
22.00 II giardino armonica. Orgel-

concert van Handel.
22.15-00.24 Frühlingssymphonie.

Biografie van Schumann.

05.55 DROPS! 06.20 Tekenfilmseries.
09.45 Games World. 10.15 jump ran- Basketball. Hoogtepunten uit de
Amer. NBA-League. 11.00 Regarding
Henry. Amer. drama uit 1991. 13.00
The mighty Peking man. Japanse
horrorfilm uit 1977. 14.40 Everybody's
all-American. Amer. drama uit 1988.
Aansl.: TopNEWS. 16.50 Geh aufs
Ganze! Spelprogr. 17.45 Sat.l News-
magazin. 17.55 Das Millionenspiel.
SKL-trekking. 18.00 ran - Fussball.
Met Bundesliga-voetbal. 19.30 Glücks-
rad. Spelshow. 20.15 Heimatlos. Duit-
se heimatfilm uit 1958. Aansl.: Top-
NEWS. 22.00 Mann-o-Mann. Aansl.:
TopNEWS. 23.00 Midnight woman.
Amer. erotische speelfilm uit 1990.
00.25 Lou Reed: Magie & Lass. 01.30
Passengers. 02.25 ran. Voetbalmaga-
zine. Herh. 03.45 Heimatlos. Duitse
heimatfilm. Herh. 05.25 Tarzan. Herh.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1
''"03 uur - Adam's Rib -1949-USA) Komische verwikke-len in een rechtszaak waarin
-iet advocatenechtpaar Spencer
'racy en Katharine Hepburn te-genover elkaar komen te staan.

George Cukor.

RTL4
23.45 uur - The Pit and the
Pendulum - (1961-USA) Goede
horror van Richard Corman naar
het bekende griezelverhaal van
Edgar Allan Poe, dat zich af-
speelt direct na de Spaanse
inquisitie. Met: Vincent Price en
John Kerr.

Happy RTL Radio
Nieuws op elk heel uur.
8.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop.
16.00 Luc van Rooij. 20.00 LateRock. 00.00-08.00 RTL Night
Rock.

# Het gaat er niet altijd even fris aan toe in de Franse
klucht 'La Grande Nouba'. (RTL 4- 14.25 uur).

RTL Television
01.15 uur - Extreme Justice -
(1993-USA) Uiterst gewelddadi-
ge actiefilm over een agent,
Scott Glenn, die het recht in ei-
gen hand neemt. Het verhaal is
wat voorspelbaar. Regie: Mark
L. Lester.

(i075 uur - La Grande Nouba -
Gedateerde klucht over~er> echtpaar dat, op weg naar"et verlovingsfeest van hun

dochter, de nodige obstakelsjnoet overwinnen. Met: Jacques
uulfino en Ftosy Varte. Regie:M|chel Darden.

RTL4
22.15 uur - Frühlingssymfonie -(1983-D) Historische biografie
van Peter Schamoni over het
leven van Robert Schumann, een
romantische componist. Met:
NastassjaKinski en Rolf Hoppe.

België/TV2
20.15 uur - Urn Jeden Preis -(1994-USA) Chemicus Christian
Kohlund vraagt zijn vriend Henry
Hübchen documenten te vervoe-
ren, zonder dat deze op de
hoogte is van het criminele ge-
halte ervan.
Drama van Kai Wessel.

Duitsland 2

01.20 uur - Dynamite in grüner
Seide - (1967-D) George Nader
infiltreert in een misdaadbende.
Hij denkt dat ze een kunstroof
voorbereiden, maar komt bedro-
gen uit.
Misdaadfilm van Harald Reiner.

Duitsland 2

23.15 uur - Deadly - (1991-AUS)
De Australische politieman (Jero-
me Ehlers) wil bewijzen dat hij
niet zo 'triggerhappy' is als men
denkt. Thriller van Esben Storm
die zich afspeelt in een door
apartheid verscheurd Aboriginal-
dorp.

België/TV1RTL4
21.00 uur - Arachnophobia -(1990-USA) Geslaagde combina-
tie van humor en horror in deze
film van Frank Marshall over
spinnenvrees. Jeff Daniels is de
huisarts die tot zijn afgrijzen de
enige blijkt te zijn die de spinnen
aan kan.

Nederland 1
'4.53 uur - The Thrill of it All -

Doris Day krijgt van«en zeepfabrikant het aanbod in
£®n reclamespot op te treden,raar man krijgt het moeilijk met
'aar roem. Amusante komediev «n Norman Jewison.

01.35 uur - The File of the Gol-'
den Goose - (1969-GB) Cliché-
matige misdaadfilm, regiedebuut
van Sam Wanamaker. Vul Bryn-
ner speelt een agent die valse-
munters op het spoor is. Mooie
toeristische plaatjesvan Londen.

Duitsland 1

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Terug naar de
toekomst. 17.04 Ophet en vertier:
Na 18 uur 19.04 Voor wie niet
kijken wil. 22.04 Podium van de
Nederlandse lichte muziek.
23.04-24.00 The Bands.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.04 Ook goeiemorgen. 8.04 Goud
van oud. 10.04 D'Rob of d'ronder.
12.04 Evers in het wild. 14,04
Mega top 50. 17.04 Rinkeldekin-
kel. Na 18 uur 18.04 De Avonds-
pits. 19.04 Rave radio. 20.04
Leidsekade live. 22.04 Het verhaal
van de popmuziek. 23.04 Twee
meter de avond in. 0.04 Outlaw
radio. 2.02-6.00 Oh, wat een
nacht.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00 Nieuws. 7.02

Radio 5
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 Opo
doro. 8.08 Zeggus. 8.30 Ronduit-
magazine. 8.55 Waterstanden.
9.02 Vrouw-zijn. 10.02 De muzika-
le fruitmand. 11.02 Het interview.
12.02 Meer dan een lied alleen.
12.44 EO-Metterdaad. 12.45 Vra-
gen naar de weg. 13.10 De veran-
dering. 13.56 EO-Metterdaad.
14.02 Start. 14.30 NOS Taal. 15.02
De schrijftafel. 16.02 Faros. 17.10
Radio uit. KZG: 17.45 Zevende
Dags-adventisten. 18.00 Nieuws.
18.02 De wereld zingt Gods lof.
18.54Tekst en uitleg. 19.00 Homo-
nos. 19.30 Nieuws in het Turks.
19.40 Nieuws in het Marokkaans.
19.50Nieuws in het Chinees. 20.00
Nieuws. 20.02 Jubilate. 20.30 Laat
ons de rustdag wijden. 21.14 EO-
Metterdaad. 21.15 Reflector. 21.35
Deze week. 22.00 Een ontmoeting.
23.00 Nieuws. 23.07-24.00 Met het
oog op morgen.

4.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. 8.00 Nieuws.
8.05 Zum Tage. 8.07 In unserem
Alter. 8.55 Morgenandacht. 9.00
Nieuws. 9.05 Der Musikpavillon
(10.00 nieuws). 12.00 Nieuws.
12.05 Pop-Report. Overzicht Duit-

se hitparade (om 14.00 nieuws en
economisch praatje). 15.00 Bon-
bon, voor de kinderen. 15.05 Café
Carlton (16.00 nieuws). 17.00 Der
Tag urn Fünf, aansl. Fünf Uhr Tee
(18.00 Nieuws; 18.05 Auf ein
Wort). 19.00 Nieuws. 19.05 Musik
für gross und klein (19.30 Ohren-
bar, voor kinderen). 20.00 Nieuws.
20.05 Das Samstagskonzert. 22.00
Nieuws. 22.05 Musik zum trau-
rnen. 22.30-04.05 ARD-Nachtex-
press.

WDR 4BRTN/Radio 2

Elk heel uuiNP-nieuws.
09.00 Postb 94, verzoekplaten.
10.00 Het Ean St. Joost, dialect
en volkscultr. Presentatie: Lei
Meisen. 11j De Onderstroom,
kunstprograna. 12.00 Omroep
Limburg Klsiek. 13.00 Finale
Verhalenweirijd. Bekendmaking
van de Limtgse winnaars. 13.30
Musica Sac 14.00 Limburg Ex-
press, jongtnprogramma. 14.30
De Agenda 5.00 Walkie Talkie,
jongerenmazine. 15.40 Live!
Concert. 16) Hubert on the Air,
kwaliteitspoi rhythm & blues en
soul. 17.0 Regionaal nieuws
17.05-18.00Vrij Spel. Limburgs
popmagazir 19.00-22.30 Sport
EXTRA. Ratstreekse verslagen
van o.a. wetrijden in het betaald
voetbal, bastball en veel paar-
densport Viiit het MECC i.v.m.
Jumping Inor Maastricht(JIM).

Omroep.imburg

Nieuws t/ëO.OO op elk heel uur
België/RF

6.00 Nieuw 6.05 Vroege vogels
(6.30, 7.0C7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. S.üchtendkuren. 10.00
Nieuws. 10) De zoete inval, ra-
diokwis meuc Appermont. 11.30
Vlaamse tctien. 12.00 Top 30.
De natione hitparade met Guy
deVynck (c 13.00 nieuws). 14.00
Radio Rijs;k. Swingend enter-
tainment or iedereen. 17.00
Nieuws. 17. De ketting, telefoon-
spel met Min de Jonghe (18.00
nieuws). 20Cupido. Een roman-
tisch prognma met vlinders in
de buik. 23 Nieuws en lotto-uit-
slagen. 22.De Stem. Muziekpro-
gramma. .30-6.00 Nachtradio
met elk umieuws.

Ochtendstemming. 9.00 Muziek
voor miljoenen. 10.53 Het ochtend-
concert. I. London Philharm. Orch.
met koor en piano; 11. 11.41 Piano-
muz. 13.02 Diskotabel. 14.15 Het
middagconcert. Rotterdams Phil-
harm. Ork. met viool. (In de pauze:
Praten over muziek) 16.00 De
Nederlanden. 17.00 Null Bytes,
hoorsp. 18.00 Nieuws. 18.04 Mu-
ziek uit duizenden. 19.00 Continu
klassiek. 20.00 Nieuws. 20.02 Spe-
cialiteiten a la carte. 22.00 VPRO
Jazz op Vier. 0.00-1.00 Vier na
middernacht.

Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16,30, 17.30 Nieuws.
7.07 TROS Nieuwsshow. 11.05
TROS Kamerbreed. 12.07 TROS
Aktua. 14.05 Langs de lijn, sport
en muziek. 17.04 Tijdsein. 18.10
Echo. 18.30 Nieuws. 19.04 Het
geding. 20.02 Langs de lijn, sport
en muziek. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.04 Easy listening. 2.02
AVRO Nachtdienst. 6.02-7.00 Van-
nacht naar morgen. 6.30 Nieuws.

Radio 1 (behalve om 13.00 en 18.00) en
om 6.30, 12.30 en 18.30.
6.05 RadiofrühstüCk (6.15 Wort in
den Tag; 6.45 Hörergrusslotterie;
7.15 Agenda; 7.30 Regionalnach-
richten; 8.30 Presseschau). 9.05
Regionalnachrichten. 9.10 Hitwelle.
Oldies, Gags & neue Scheiben.
12.00 Musik a la carte. 13.00Pres-
seschau. 13.05 Internationale Hit-
parade. 16.05 BRF-Mobil. 18.00
Regionalnachrichten. 18.40 Forum- Das Kulturmagazin. 20.05-20.30
Freie Tribune. Philosophie und
Ethik.
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televisie en radio zaterdag

RTL 4Nederland 2 RTL5Nederland 3

BBC 2

Amer. komedie uit 1980. 00.10 Match
of the day. Met samenvattingen van
de vandaag gespeelde wedstrijden in
de FA Cup waaronder Arsenal - Man-
chester United. 01.15 The Danny
Baker Show. Met o.a. Elvis Costello
en Eric Sykes. 02.00 Snooker. Verslag
halve finale van Engelse kamp..

RTBF/La Une

Nederland 1
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Luxe appartementen
te huur in complex Cori"veste IV te Heerlen.

Op moce lokatie (Eikenderveld) ruime 3-ka-

H Huurprijen vanaf ’ 850,00 excl. serv. kosten

’ 80,00.
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BEL VOOR INFORMATIE:

ÊUC Vastgoedleheer Heerlen
[M^P Akerstraat 23Heerlen, 045-712040
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VASTGOED!
mmÊ EYGELSHOVEN, Laurastraat EK, Prins Mauritslaan

ca. 205m2 winkelruimte met ca. 60m2 Mtifunctionele bedrijfsruimte ca. 400m2

mJÊ kelder en kantoor, kantine. Front 9 meter. anede ca. 270m2 overdekte buiten-
Goed opleveringsniveau. Gla9. met kantoren ca. 120ra 2 en royaal

MêM Huurprijs’ 2.000 — p/mnd asfalteerd buitenterrein.
Vagprijs ’ 475.006 —K.K.

GELEEN, Rijksweg Centrum
Ca. 155m2 winkelruimte met pantry, toilet, „ , * ' „

M berging. Front 7 mtr. Bnifsterrem 6000m^ goed beretk-
# - _~.„, br. Koopprijs ’6o,—pm2

Sleutelklaar opleveringsniveau.
Huurprijs’ 3.500,-p/mnd HENSBROEK, De Koumen

fq enkele bedrijfshallen tot 2000m2, met
ÉOM HEERLEN, Bongerdpassage e zonder kantoren. Oocksheiters, par-

Diverse v__ke_inits v.a. 74m. op uit- ken, en buitenterrem. Kantoren com-
stekende lokatie in centrum. Uitsteken- pet opfeveringsniveau.
afwerkingsreveau, goede mede-huurtters. Ijrmatiepp aanvraag.
Huurprijzen v.a. ’ 350,— p/m2

RKRADE.Heiveldstraat
HEERLEN, Centrum MWuntionele bedrijfsruimte 580 mmet
Ter overname in ______gelegen horeca- )«toren ca- 200m2. Zeer representatief
o_jel_ tossen La Bamba, Brandpunt, «ekt, met alle voorzieningen.
Bracke, Bijsmans ets. Multifunctioneel 'uitstekende staat van onderh. Indeling
restaarant. Verdere info opaanvraag. c- receDtie' kantine' toiletten' bedriifi>
Huurprys ’ 4.00Ö,- p/mnd J kantoren " Huur

\agpnjs ’ 545.000,—K.K.

SITTARD, Centrum „„ _ ..„ . ITH, DaelderwegDiverse winkelpanden v.a. 30m2 met bgwaardjge bedrijfsmimte ca. 700m;

boyenwoning. „ ca 160m_ kantQren en bestraatHuursituaties. Info op aanvraag Itenterrein ca. 650m2. Uitstekend op-
erings-niveau to. de Makro gelegen.

IV»111/lT*73T| tree met autom- schuifdeuren, kantoren
■kalilLilUHl mpleet opleveringsniveau. Bedrijfsge-

AMSTENRADE, Kloosterberg elte 4 mtr. hoog, 2 overheaddeuren.
125m2 kantoorruimte in voormalig kloos- ted geïsoleerd, het geheel verkeert in
tergebouw. Compleet opleveringsniveau stekende staat van onderhoud,
plafond met lichtarmaturen, afgewerkte \agprijs ’ 795.000 —K.K.
wanden, kabelgoten, vloerbedekking, keu-
ken, toiletgroep, parkeerterrein. tIMO, Industriestraat
Huurprijs/1.670 —p/mnd 'uwbouw bedrijfsruimte/kantoren. Opp.

Vieling naarwens!
GELEEN, Rijksweg Centrum * + huurPriizen °P aamraaQ-

-400m 2 kantoor/winkelruimte. Front 17 y,,,,^meter. Hoog opleveringsniveau o.a le,- c 660m2 bedrjjfsrujmte met ± 50m2stenen vloer, houten lamellen-plafond met Ktoor; 7mf OWQQm en 330 m>
armaturen, 3 direktie-kantoren, keuken, brijfsha| + VQOr en achterterrein mettoiletten, kluis, achteringang en par- «^ Percee| ca 2300m_ oege|ijk
keerplaatsen. Huurprijs ’ 8.350,— p/mnd. ojveringsniveau.
Eventueel te koop mcl. 4 appartementen Vagprijs’ 490.000,—
en 10 garageboxenen achterterrein. Entueel met vrijstaande bungalow.
Prijs op aanvraag.

SfARD, Industriestraat
HEERLEN, Parallelweg Brijfsruimte ca. 450nf met dubbele
Hoogwaardige kantoorruimte ca. 385m2. "jgalow. Zeer representatief objekt, in
Compleet afwerkingsniveau, o.a. voorzien u*- st- v- onderh. Groot perceel met o.a.
van kitchenette en lift. ZVmbad. luxe badkamer, gr. woon-
Huurprijs ’ 195,—p/m2 5 slaapkamers

Vagprijs’ 890.000 —K.K.
HEERLEN, De Koumen Vtttfutumr _ k
Hoogwaardige kantoorruimte ca. 880m2; gK^SJ* met 28 kamerscompleet oplevenngs- niveau; z.g.a.n. (vt. 50 pers , gelegen aan doorgaande
geïsoleerde plafonds, wanden, vloeren, w(= Meerssen/Valkenburg, o.a. voorzien
vloerbedekking, kabelgoten, zonwerend + vai sfeervol ingericht restaurant-bar,
geïsoleerd glas. Parkeerplaatsen op eigen lo _he- TV-karner, zonneterras en lift-
terrein. Verdeling 275/606 m 2 mogelijk. in.iatie, parkeerterrein alsmede afzon-
Uitegbreide informatie op aanvraag. deike woning. Brochure en prijs op
Huurprijs ’ 190,— p/m2 aairaag.

- Winkelruimten en bedrijfsruimten (te koop/Kuur) van 50 m tot 1.500 m- in
geheel Zuid-Limburg;

- Winkels op A1-lokaties in de plaatsen Maastrich_ eerlen, Roermond, Geleen,
Brunssum en Sittard ten behoeve van landelijke %elketens;- Zaterdags telefonische informatie van IO.OQur tot 13.00 uurl

\_____k
V&HVASTGOED

OIRSBEEK - Hulterweg 28 6438AJ 04492-1620
MAASTRICHT - Hertogsingel 68 6214 AE 043-255070

1 i

**"^""*^^ Uw huis verkopen
\\y kopen direkt

80l ÜCJ! J: 045-743490

De veiling van het pand
Jodenstraat 4 te Susteren

welke zou worden gehouden
op 14 december a.s.

gaat NIET door.
Mr. L.L.E. Piek, notaris te Susteren

ECHT lETS TE
VERTELLEN?

NIEUWSTADT-GEMEENTE SUSTEREN
Notaris mr. L.J.E. Piek

te Susteren
zal op dinsdag 20 december aanstaande orR
15.00 uur in het openbaar ex artikel 3.268
BW, in Café 't Nestje, Markt 21 te Nieuw-
stadt, in één zitting bij opbod en afslag verko-
pen:
NIEUWSTADT - GEMEENTE SUSTEREN
Het woonhuis .met ondergrond en tuin, gele-
gen Gelders Overkwartier 19, kad. bek. sectie
E nr. 1860, groot 2 are, 75 centiare.
Aanvaarding: Het pand is te aanvaarden na
betaling van de koopprijs welke uiterlijk op 1
februari 1995 diept te worden voldaan.
Onderhandse biedingen: Tot 6 december]
kan schriftelijk een onderhands bod worden]
uitgebracht bij genoemde notaris.
Voorwaarden: Van toepassing zijn de Alge-
mene Veilingvoorwaarden voor Executieveilin-
gen 1993, voorzover daarvan niet bij de
bijzondere voorwaarden is afgeweken.
Identificatie: Gegadigden dienen zich te iden-
tificeren en van hun financiële gegoedheid
te doen blijken ten genoege van de notaris.
Inlichtingen: Inlichtingen, ook voor bezichti-
gingen, zijn te verkrijgen bij genoemde nota-
ris, Raadhuisplein 2 (naast gemeentehuis) te
Susteren, tel. 04499-1223. "

.___(

Beter wonen begint met Stienstra!
1 Stienstra heeft een zeer uitgebreid huizen- __ ~~" h~l_b

aanbod in elke prijsklasse in heel XxM- p^s«^^*JS^(S_^ffi kerkrade h klimmen h |
Limburg. In deze aanbieding IS SlechtS \ grote inpand. B^»^ Moderne relaxruimte mei Wes( Centraal gel woonhuis Markant herenhuis (zichtlocatie) !I een beperktaantal genoemd. Vindt u het j Stf»»s^ss?M | 1
huis van uwkeuze niet of zoekt vin een, S-JfS» !^. __*. f*urb S.^vTnfca"1!. _?_£,£ f* «f-*» "f ",andere regio? Vraag gratishet nieuwe SCtSib » douche' °pt'' 2e badk. met ligt, 2e verd, ,„s*ii Bykeuken 3-
„1 " * i ~'pn luxe afwerking. Slaapk. Hobbyzolder. Dakterras, ruime slaapk. Badk. met douche.
HuiZenmagazme aan OI maak UW Wensen \ mat.entuxe Ged roll. Geschikt voor dubb. Vaste trap naar grote bergzol-
nan nnc k_Pnhti__r ■ _. 'X ■ bewoning. der. In 1992 geh. gerenoveerd. fj§

i aan OIIS KeilUdar. > JBMBBBSi*l_—^ __»_-__ Prijs/169.000,-k.k. 8270 Grotendeels dubb. begl., kunstst.
BRUNSSUM II BRUNSSUM H S ■BIJI HÉfealfiï .rHAF.RFHP H koz-en rül>-
Karakteristiek herenhuis (type Comfortabel woonhuis met gar. lÉËfefaJ HS sCHAItóBkKG

~,-"" i«imiii»ii_i_ tmnxttmttmmnf^rrmm fdrive-in) met inpand. gar. Tuin. Inpand. berging. Ruime \ _^JH ■ Unst- ëeL royaal hal vrijst.

Berging. Stadstuin. Kelders, doorzonwoonk. met open M H woonhuis met gar. Tuin Living
Ruime woonk. ensuite met balkon, haard. Semi-open keuken met H H ca- 40 m- met plav. vl. Semi-
Grote eetkeuken met luxe aan- luxe aanbouwcomb. 3 royale BÉH fl °Pen beuken met luxe install.
bouwcomb. Serre. 3 grote slaapk. slaapk. Badk. met ligb. Sep. I ■ B Royale serre ca. 20 rrf. Hobby-
Luxe badk. Dakterras. Zolder. berging. Bergzolder. Goede ■ |__P ruimte. 3 slaapk. Luxe badk. jf/Tvf

j l_ll7E1D¥ li'M I-I ___ — " toMtx- _>!__; * Pf 'n^H ■3^9^^^

ÉËÉI HhMI houden maison'nette. Part.: KERKRADE H HEERLEN H met ruime gar. Tuin ca. 10 m. *SUs Sep. berging. Ie verd.: Woonk. West. Rustig gel. woonhuis Heksenberg. Woonhuis met jit.p Sout.: Hobby- en Prijs ’ 398.000,-k.k. 8780
TÊmmM^m%\ £m\\\Vyfm en °Pen keuken, tot. ca. 38 nr. met gar. Tuin. Berging. Living tuin ca. 35 nr. Kelder. Woonk. provisieruimte 2 slaapk. Part.:T, Ruim balkon. Onderverd.: 2 ca. 35 m. Keuken met kunstst. ca. 26 m 2. Gesl. keuken met Roya]e jjal Living ca 32 m 2 NIEUWENHAGEN H

slaapk. Badk. Berging. install. 3 slaapk. Badk. met eenvoudige install 3 slaapk. met open haard. Gesl. keuken Centraal gel. appartement op Ie
Prijs ’ 165.000.-k.k. 8848 douche. Hobbyzolder.Bwjr. 1988. Ged. bet. badk. met ligb Opp. met , ê instalL ie verd.: 4 verd. Gezamenlijke tuin.

_^T__Tw?T^^T!-t? HFFRIFM H >- *■* Prik f 129 500 kk 8442 slaaPk- Badk- met douche- Royale hal. Living ca. 27 m 2.\ ho^ H ' i Jf> HOEnIbROEK H ""' Sk-^S. "met "dothe2 |
(mogelijkh. om 4 extra gar. bij install. 2 slaapk. Geh. bet. badk. Bk vorm. woonk. ca. 31 nr met SjSfijk jBh|J WÊÊty ~ ~~

woonk. Keuken. Slaapk. 2e verd.: HEERLEN H HdHUH [IKE—___ zo|jer Rondom kunstst. koz.
M
fi'if^,J-,^^lwr_n Br» ras' Kleme binnenpl. Royale

—■ - Keuken met install. Badk. met Centrum. Herenhuis met gar. ■ l^___ff i;„_e__ iTÜiL HarHh' Vr,.: BRUNSSUM H douche en 2e toilet. Ie verd.: 4 Prijs ’ 189.500,-k.k. 8834 Turn. Berging. Dubb. voorraad- »gb. en ofc Hardh. koz.
Klingbemden. Aan woonerf slaapk., 1 met toegang tot bal- ; kelder. Sfeervolle hal. Living MMMMMMMi :.* ' en dubb. begt Upp. ca. m .
gel. modern woonhuis met car- kon. Ruime bergzolder. HEERLEN H ca. 50 m 2. Gesl. keuken met Pri- ’ 232 500 -k k 8737 J J 'BVAJUU"KK' "lv

port. Tuin. Inpand. berging. Nieuw Husken. Semi-bungalow luxe install. Bijkeuken. 2 .
Ruime doorzonwoonk. Halfopen met mooie patiotuin. Ruime slaapk. Luxe badk. met ligb., NIEUWENHAGEN H SIMPELVELD H
keuken met kunstst. install. en , woonk. ca. 32 nr. Open keuken douche en 2e toilet. Multi- uits, , ha|fvriist woonhuis °P unieke locatie êel- woon"
plav. vl. Vide. 3 royale slaapk. met functionele install. Ruime functionele ruimte ca. 50 m 2. met 'dubb sar Royale hal nuis met scmtterend uitzicht.
Badk. met ligb. Goede isol. mm*"mm9ÊÊÊmW slaapk. Badk. Ie verd.: Grote , "" \Ae.' . L hiiif_ni Inpand. gar. Tuin ca. 80 m. diep.
Prijs/189.500,-k.k. 8163 "Wk slaapk. Mogelijkh. voor extra # met Si* sl_£__ Ged' "clerkelderd Overdekte

MÊm JUT. I\W T 'li slaapk- C,eh- part- mcl laml &r X'^ Ruik mci ligb en toilet entree. Living. Gesl. keuken. 2

BRUNSSUM^ ha|tvrj.sH SfSWÏ _ L̂_l_sCflo%k_ ' 8_.5 -''Wfi '^ "l^ Grotendeels rollen kunst_/ slaapk. Badk. met ligb. en dou-

Kelder. Living ca. 37 m 2met Sfeervolle woonk. ca. 33 nf. Sep. HOENSBROEK H KifRKRAnF Hparketvl. en voorzethaard. eetkeuken met aanrechtcomb. 3 In kindervriendelijke omgeving Prijs ’ 385.000,- k.k. -Sjfr ",rixivrtur. n i;,.:;.i:.^_J
Eetkeuken met eiken aanbouw- slaapk. Badk. metligb. en 2e toilet. gel. drive-in woning met in- Vink Uitst. onderhouden BJME
comb. 3 ruime slaapk. Luxe Prijs ’ 169.000,-k.k. 8775 pand.gar. ca. 32m2.Tu_ica. lOm. HOENSBROEK H woonhuis. Living ca. 32 nr.
badk. Hobbyzolder. Bwjr. 1973. diep. Ie verd.: L-vorm. woonk. Centrum. Appartement gel. op Keuken met kunstst. install. 3

BOCHOLTZ H en open keuken met eenvoudi- 3e verd. met berging in sout. slaapk. Badk. met zitb. en 2e
j» Centrum. Hoekwoning met bin- ge install., tot. ca. 38 m 2. 2e Lift. Woonk. Keuken met toilet. Bergzolder. Goede isol. WÊË

mÊÊÊmmKmm^mÉL nenpl. Kelder. Woonk. ensuite. verd.: 3 slaapk. Badk. met dou- eenvoudige install. 2 slaapk. Bwjr. 1982.
|M|^ Eetk. Keuken. Badk. met ligb. che. Uitst. onderhouden. Badk. met douche. Kunstst. Prijs ’ 179.500,-k.k. 8398 _____ MMkimmWÊl^mSmm Ien toilet. Verd.: 3 slaapk. Dak- , koz. en dubb. begl. Prijs ’ 439.000,-k.k. 8739

flfeiil _______ I HEERLEN H ** K HEERLEN H afgewerkt royaal halfvrijst. Herenhuis met inpand. gar.
IlSlll Centrum Rustig gel ruim ■ °P loopafstand van centrum woonhuis met grote gar. Goed Grote tuin. Sout.: Provisie-[*J LAaÉ-J vooroorlogs woonhuis met gel. woonhuis met berging. Ie aangelegde tuin met opt. bezon- ru imte. Werkk. Part.: Ruime
tjij tuin. Berging. Kelder. Woonk. j vcrd-: Woonk. en open keuken, n jng. L-vorm. woonk. en keu- hal. Royale woonk. met parket-

■■■BBBBBHBBSBi met parketvl. en half open keu- ___I|S^BM__l~ [ tot' ca' 3S m' "e vertl-: 2 ken met moderne aanbouw- vl. en open haard. Gesl. keuken
Prijs ’ 279.000,-k.k. 8665 ken met comb. mcl. app., tot. — ■ ■ slaapk. Badk. Ruim dakterras. comb., tot. ca. 47 m 2. 3 royale met eiken install. Ie verd.: 3

ca. 47 m 2. 3 royale slaapk. mr-- |Lhbll_Hßßi Pr'js ’ 129.000.-k.k. 8915 siaapk. Schitterende badk. met royale slaapk., 1 met balkon.
BRUNSSUM H Moderne badk. met ligb., bidet „nü.«cDD__if u douchecabine, dubb. v.w. en 2e Badk. met ligb. en 2e toilet.
Langeberg. Vooroorlogs half- en 2e toilet. Ruime bergzolder. HOfci.!.BKU_.K H ;| y naar 2e verd Ruime bergzoi der
vrijst. woonhuis met gar. Tuin. Ged. dubb. begl. en kunstst. koz. || B|pH Appartement gel. op 4e verd. met 4e s

,
aapk en bergzo|der

Badk. met zitb./douche. Roll. "g^T _t w^m\ Prijs ’ 179.000,-k.k. 8651 uitzicht. Keuken met eenvoudige onderhouden. Opp. ca. 243 m 2.
—i-i : '^— ■HBB KERKRADE H met douche. Kunstst. koz. en Prijs ’ 269.000.- k.k. 8877
BRUNSSUM H f^mvMF 1 Haanrade. Uitst. gel. woonhuis, dubb. begl.
Klingbemden. Modern gesch. Tuin met vijver. Voorraad- Prijs ’ 114.500,-k.k. 8831 OIRSBEEK H éÉÉH
"groen". Tuin. Inpand. gar. 93— ken met compl. install. 2 slaapk. KERKRADE H ". ' J"h ■ J ■ 8,<- &
Royale doorzonwoonk. Half ■■ _■ mII1I 'll 'l Luxe badk. met ligb., douche Gracht. Woonhuis mei tuin. gei. woonnuis mei ru n ca. i^ in.

openkeuken met compl. install. en 2e toilet. Hobbyzolder met Berging. Woonk. Open keuken dleP- carport. woonk. ca. ju m
3 ruime slaapk. Luxe badk. met ■Effifuß. *- mogelijkh. voor 3e slaapk. met witte install. 3 slaapk. Badk. met witte tegeivi. Reuken met

ligb, douche en 2e toilet. Sep. BL-JHIH Grotendeels kunstst. koz.. met ligb. en 2e toilet, eenvoudige install. 3 slaapk.
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16.04 Basketbal. Brussel - Pepinster.
Herh. 17.30 Sindbad. 18.01 Mise au
point. 18.57 lei Bla-Bla. 19.27 Paar-
denkoersen. 19.30 Zie RTBF/La Une.
20.02 Le fugitif. Serie. 20.52 Sport
derniére. 21.12 Paardenkoersen.
Herh. 21.15 Week-end sportif. Herh.
21.54 Champion's 94. 22.26 Laatste
nieuws. 22.49-23.11 Sport derniére.

NBC

" Marceline Schopman, presentatrice van het gezond-
heidsmagazine 'Gezond & Wel. (RTL 4- 17.00 uur).

Nederland 1
16.25 Love Boat. Afl. 'Girl of the

Midnight Sun, part one'.
17.15 Beavis & Butt-head.

Amerikaanse cartoon.
Twee korte tekenfilms.

17.40 De gouden koets.
Autoprogramma.

18.10 Sport: Engels voetbal.
Arsenal krijgt bezoek van Man-
chester United, terwijl Leeds United
het opneemt tegen Nottingham Fo-
rest, met Bryan Roy.

18.40 McCloud: Lady on the run.
Amerikaanse tv-filmcyclus.

20.15 Sisters. Amer. dramaserie.
21.05 Hearts afire. Amerikaanse

romantische comedyserie.
21.30 Rector vs Clinton: The killer

and the candidate. Engelse docu-
mentaire over de Amerikaanse presi-
dent BUI Clinton.

22.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.35 I.S.C.H.A. Talkshow.
23.35 Dream on. Amerikaanse

comedy voor volwassenen.
00.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
00.50 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.20 Nachtprogramma.

RTBNF/La Une

08.30 Animal world. 08.40 Blinky Bill.
09.05 Wishing. 09.15 Playdays. 09.35
Moomin. 10.00 The busy world of
Richard Scarry. 10.20 Bitsa. 10.40
Stone protectors. Jeugdserie. 11.00
Timeßusters. 11.25 Grange Hill. 11.50
The Boot Street band. 12.15 Artra-
geous. Vandaag o.a. het verschil
tussen echt en namaak. 12.45 The
O-Zone. 13.00 Quantum leap. 13.45
Snowy River - The McGregor saga.
14.30 Regionale progr.'s. 15.00
Snooker. Rechtstreeks Engelse kam-
pioensch., finale. 18.10 Rugby special:
samenvatting van de testwedstrijd
Wales - Zuid-Afrika. 19.10 The natural
world. 20.00 The money programme.
Vandaag: De banken hebben in de
jaren '80 gretig hypotheken verstrekt.
20.40 Snooker. Finale. 21.10 From A
to B - Tales of modern motoring.
Magazine over auto's en autobezit-
ters. 22.00 Snooker. Rechtstreeks.
22.50 Timewatch. Afl.: Age of the
Sphinx. 23.40 Snooker. Finale.
00.30-02.25 The homecoming. Amer.
speelfilm uit 1973.

11.00 Présence protestante. 11.30 La
pensee et les hommes. 12.00 Mise
au point. 13.00 Nieuws. Aansl.: L'heb-
do. 13.45 Match 1. 14.40 The secret
invasion. Amer. oorlogsfilm uit 1964.
16.20 Reportage over het uitstervende
beroep van de cowboy. 17.20 Char-
lie's angels. Afl. 79. 18.15 Autovision.
18.45Week-end sportif. 19.30 Nieuws.
20.10 Tour de chance. 21.15 El lute.
Spaanse speelfilm uit 1987. 23.20
Intérieur nuit. 00.20 Laatste nieuws.
00.30-00.40 Emission politique: F.D.F.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Telekids cartoon express.
Kinderprogramma.

11.00 Teleteens. Jeugdprogramma.
14.30 Mark Twain and me. Ameri-

kaanse Disney-classic.
Tijdens een cruise tussen Londen
en New Vork ontmoeten Mark Twain
en Dorothy Quick elkaar.

16.05 Jenny Jones. Amer. talkshow.
17.00 Gezond & wel. Gezondheids-

magazine.
17.30 Koken met sterren. Talkshow.
18.00 Zes uur nieuws & weer.
18.10 Film & videonieuws.
18.40 Hotel. Amerikaanse serie.
19.30 Half acht nieuws.
19.45 Full house. Amer. comedy.
20.15 Baywatch. Amerikaanse serie.
21.10 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma.
21.50 U bent aan de beurt. Nieuwe

talkshow van Peter Jan Rens.
22.45 Diagnosis murder. Amerikaan-

se detectiveserie.
23.30 Nieuws en weer.
23.45 Tropical heat. Amerikaanse

serie.
00.40 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.25 Nachtprogramma.

Vpro/NOS
08.53 Nieuws voor doven.
09.00 Villa Achterwerk. Met: Ot en

Bilotte. Kleuterprogramma.
09.25 Madelief - Met de poppen

gooien. Jeugdserie. Afl. 9: Slak.
09.35 Purno de Purno. Afl. 4.
09.50 Doldwazen en druiloren.

Zweedse serie. Afl. 3. Herh.
10.15 Op naar de top ...? Afl. 3.
10.40 Rembo en Rembo. Jeugd-

programma.
11.00 Reiziger in muziek.
12.00 Journaal.
12.05 Het Capitool. Discussie over

de machteloosheid van het westen
een einde te maken aan de oorlog
in Bosnië.

12.50 Binnenland. Multicultureel ma-
gazine met een reportage met ver-
bijsterende gechiedenissen van
allochtone vrouwen in 'Blijf van m'n
Lijfhuizen'.

13.30 Telelens. Serie portretten. Van-
daag: Theo Ling, een brug tussen
Nederland en China.

14.15 De grote verandering. Docu-
mentaire over de veranderingen die
in Zuid-Afrika de afgelopen vier jaar
hebben plaatsgevonden.

15.00 Opera-matinee: La Traviata.
Opera van Verdi, uitgevoerd door
het Nederl. Filharmonisch Orkest.

17.00 De plantage. Interviews en dis-
cussies over kunst en cultuur.

17.55 Open deur tv.
Programma waarin de kijker zich kan
laten bekijken.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Verstoppen.

18.30 Duckman. Animatieserie.
18.58 Noorderlicht. Wetenschappe-

lijk.
19.29 Loladamusica. Wekelijks pop-

programma. Vanavond: Punk.
20.00 (TT) Journaal.
20.15 Lopende zaken. Actuele

reportage.
20.47 Absolutely fabulous. Engelse

comedyserie.
21.17-00.18 Thema: Artificial Wel

Artificial intelligence. Thema-avond
over vormen van niet-biologisch le-
ven en kunstmatige intelligentie.

11.30 TV Sport. Sportmagazine.
12.00 Journaal.
12.10 TV Sport. Vervolg.
13.35 Veronica Sunday music pre-

sents. Muziekdocumentaire.
Afl.: The history of boogie woogie.

14.25 Veronica Sunday music pre-
sents. Muziekdocumentaire. Opna-
me van een live concert tijdens het
muziekfestival Klaviersommer 1989
in München. Afl.: The JacquesLous-
sier Trio plays Bach.

16.00 (TT) Journaal.
16.10 Aquarelleren. Afl.: Landschap.
16.45 Kook tv. Culinair magazine.
17.05 Peter Stuyvesant Aloha clas-

sic 1994. Verslag van de wereldbe-
ker surfen vanaf het eiland Maui.

17.40 (TT) Knoop in je zakdoek.
Afl.: Family.

18.00 (TT) Journaal.
18.08 Sportblessures buitenspel.

Informatie.
18.13 12 en verder ... Kinderen in

de basisvorming.
18.43 Amerikaans-Engels voor be-

ginners: Family album. Afl. 4.
19.13 (TT) Houden van huisdieren.

Afl.: Uitwendige verzorging en op-
voeding.

19.43 In de wetenschap.
Afl.: Turbosloot.

20.00 Golden Earring: Face it.
Muziekspecial over de totstandko-
ming van de nieuwe cd van de
Golden Earring.

20.30 Smullen in Azië. Culinair pro-
gramma over de Aziatische keuken.
Afl.: Koh Samui, Thailand.

21.00 (TT) De geld maak gelukkig
show. Amusementsprogramma rond
de Postcode-loterij.

22.15 (TT) Studio sport. Samenvat-
tingen Inter Milan-Parma, Lazio
Roma-AS Roma, Barcelona-Sevilla
en Real Madrid-Tenerife.

23.04 Nederlandse kunst vanaf
1900. Afl.: Doorbraak van de Moder-
nen (1911).

23.54 Journaal.
23.59-00.04 Nieuws voor doven.

Veronica/Nos
11.00 (TT) Dromen. Afl.: Bijzondere

soorten dromen.

JfiO/Avro/NcrvJJ-00 Tekst-tv.ö.OO (TT) Eucharistieviering.
viering t.g.v. de Iste zondag van
°e advent vanuit de Abdijkerk van
de Norbertijnerabdij te Grimbergen,
België.
■00 Tekst-tv.

'"59 Merhaba: Moslimjongeren,c .mi of fundi? Documentaire.2-29 Hindoes I.300 Portret Grewelskoalle."J.30 Nieuws voor doyen.
Tennis. Beelden van de finalevan het WK dubbelspel voor heren

'n Jakarta.
5.52 Nieuws voor doyen.

'^°0 (TT) Kerkdienst. Vanuit de
gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
fiet Morgenlicht te Hardenberg.
«■5B Wilde ganzen.
'00 De geschiedenisvan de musi-
Ca'- Muziekprogramma met hoogte-
Punten uit bekende musicals, uitge-
roerd door de gevleugelde vrienden:
Mr- Pieter van Vollenhoven, Louis

.^n Dijk en Pim Jacobs. Afl. 1.
:'-50 Miniatuur.
'■59 Hap. Een panel test een pro-
nkt uit de schappen van de super-

-ISia_k-
t-18 _ K°ok9ek. Culinair magazine.

"«5 Socutera. Uitzending van de
.dichting Aids Fonds.
in?5 0"0 Studio Sport.
2n.° 0"0 Journaal.
""15 Ook dat nog. Satirisch
consumentenmagazine.i.07 Brandpunt. Actualiteiten.■48 (TT) Toen was geluk heel
9ewoon. 12-delige Nederlandse co-

medyserie. Afl.: De baas in huis.
7*2 Arena. Serie debatten over
Matschappelijke en levensbeschou-
jj ®'iike vraagstukken.
*°2 KRO detectives: Prime sus-
Pe et l||. 4-delige Engelse detective-

-2|re. Af|. 3.*55 Nachtgedachten: Ontmoetin-
gen. Verhalen voor de advent,
gebaseerd op sprookjes van God-
,r'ed Bomans. Vandaag: De rijke

O^amenplukkers.u-03-00.08 Journaal.
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06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 Référence. 12.40 Intern, weer-
bericht. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.05
L'école des fans. Amusementsprogr.
13.45 Le jardin des bêtes. 14.45 Faut.
pas rever. Magazine. Herh. 15.45
Autovision. 16.00 Nieuws. 16.10 Le
monde est a vous. 17.45 Bon week-
end. 18.15 Correspondance. 18.30
Nieuws en weerbericht. 19.00 Trente
millions d'amis. Dierenmagazine.
19.25 La météo des cinq continents.
19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Sept sur
sept. 20.55 La météo des cinq conti-
nents. 21.00 Nieuws. 21.40 Cinéma:
Dust. Frans-Belgische speelfilm uit
1985. 23.05 Bas les masques. Magazi-
ne. 00.15 Nieuws. 00.40 L'heure de
vérité. 01.35 Table ouverte. Vandaag:
Actieve euthanasie. 02.20 Références.
02.50 Visions d'Amérique. 03.05 En-
voyé spécial. 04.35 Planéte musique.

05.30 en 06.00N8C News. 06.00 en
08.30 Intern, business view. 07.00
Strictly business. 07.30 Weekly busi-
ness. 08.00 ITN World news. 09.00
Weekly business. 09.30 Strictly busi-
ness. 10.00 Holiday destinations.
10.30 Memories then and now. 11.00
Super shop. 12.00 Ushuaia. 13.00
Masters of beauty. 13.30 Videofas-
hion! 14.00 Today. 14.58 ITN World
news headlines. 15.00 Meet the press.
15.58 ITN World news. 16.00 The
McLaughlin Group. 16.30 Weekly busi-
ness. 16.58 ITN World news. 17.00
Sport on NBC . Met de Grand Prix
van Macau voor Formule-3 wagens.
18.00 Horses in action. 18.30 Pro
superbikes. 19.00 ITN World news.
19.30 Holiday destinations. 20.00 Vi-
deofashionl 20.30 Auslandsjournaal.
21.30 Talkin' jazz. 22.00 ITN World
news. 22.30 Sport on NBC. Vandaag
met X Kuiture. 23.00 Ski perfect. 23.30
Golf. Vandaag: Alfred Dunhill Masters
Cup. 00.30 International business
view. 01.00 Auslandsjournaal. 02.00
The McLaughlin Group. 02.30 Executi-
ve lifestyles. 03.00 The best of Rivera
live. 04.00 Dateline. 05.00 Equal time.

MTV

09.00 Samson. Met tekenfilms.
10.00 Eucharistieviering.
11.00 De zevende dag. INieuwsmag.
12.30 Sportmiddag.
13.00 CatCity. Hongaarse tekenfilm.
13.30 Ira blijft slapen (Ira sleeps

over). Amerikaanse jeugdfilm.
14.50 Paling en Ko. Tekenfilm.
15.00 Survival. Vandaag over de gro-'

te grijze uil in N.-Amerika. Afl. 13.
15.30 De weg. Afl. 9.
16.30 De paradijsvogels. Afl. 28.
17.15 1 voor iedereen, Familiepro-

gramma.
18.00 Journaal.
18.10 1 voor iedereen. Vervolg.
18.30 Niveau 4: Cordon Bleu. Culi-

nair magazine. Vandaag: Chocolade.
18.55 Het Park. Serie. Afl. 57.
19.29 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Gisteren gekeken?
20.45 Ruth Rendell Mysteries.

Engelse misdaadserie
21.45 N.V. De werell Magazine.

Vandaag: Dood op vezoek, reporta-
ge over actieve euthanasie.

22.30 Sportweekend.
23.00-23.20 Vandaag.

05.30 en 06.45Tekenfilmseries. 06.20
Winspector. 07.35 Hanna Barbera
Party. 08.00 Li-La-Launebar. 08.30
Tekenfilmseries. 09.50 Guten Morgen
Sonntag. 09.55 Team Disney. Met om:
10.25 Geniestreiche. Aansl.: The se-
cret of Lost Creek. 10.40 Splatterdo-
me. 10.55 Bubbles. Magazine. Aansl.:
Tekenfilmserie. 11.25 Quiz. 11.30
Quantum leap. 12.30 Tropical Heat.
13.25 en 13.50Major Dad. 14.15 Das
Tenniswunder Phenom. 14.45 Disney-
Reportage. Aansl.: Disney-Filmparade;
Trenchcoat. Amer. misdaadkomedié
uit 1983. 17.00 Piedone l'Africano.
Duits-ltal. komedie uit 1977. 18.45
RTL aktuell. 19.10 Drei zum Verlie-
ben. Serie. 20.15 Manta, Manta. Duit-
se komedie uit 1991. Herh. 21.55
Spiegel TV. 22.45 Prime time - Spa-
tausgabe. 23.05 Playboy Late Night.
Herh. 00.05 Donner's Tag bei Kanal
4. 00.40 Kojak. 01.40 Murder, she
wrote. 02.40 llona Christen. Herh.
03.40 Hans Meiser. Herh. 05.00Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. Herh.
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06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 en 18.40Domenica in. Amuse-
mentsprogr. 18.00 Nieuws. 18.10
Sport 90 minuto. 20.00 Nieuws en
sport. 20.40 Dall'Antoniane di Bolog-
na. 22.40en 23.35La domenica sporti-
va. 23.30 Nieuws. 00.10 Nieuws. 00.20
Regionale progr.'s. 00.50 Sottovoce.
01.00 Doe music club. 01.30 Uno tra-:
gedia americana. Serie. 02.45 Archivie
dell'Arte. 03.15 Scala reale. 04.45
Nieuws. 04.50 Doe music club. 05.15
Diplomi universitari a distanza.

spricht viele Sprachen. 12.00 Ratge-
ber Essen und Trinken. 12.30 Streifzü-
ge. 12.45 Sonntagsgesprach. 13.00
Europa-Platz. 13.30 Portret van de
filosoof Karl Raimund Popper. 14.15
Chronik der Wende. Afl.: 27. Novem-
ber 1989. 14.30 Das war's - diese
Woche. 15.00 Mit dem Hausboot durch
Hollands Kanale. 15.30 ■ Desire.
Amer. speelfilm uit 1936. 17.00 Die
Schlagerparade der Volksmusik. 17.45
Dinosaurs. 18.15 Künstliche Riffe. Afl.
2. 18.45 WDR aktuell. 18.50 Sport im
Westen. 19.10 Aktuelle Stunde. 19.45
(TT) Klein-Holland in derKaribik. 20.15
Back to the future. Amer. speelfilm
uit 1985. 22.07 WDR aktuell. 22.15
Sport aus dem Rheinland und Westfa-
len. 22.25 Documentaire over de
Duitstalige gemeenschap in België.
23.25 Bij nader inzien. Nederl. tv-film.
Afl. 5: Hans. 00.25 Nachrichten.
00.30-08.15 Nachtprogrammering.

08.15 Cursussen economie en maat-
schappijleer. 09.15 Cursusinformatie.
09.45 Cursus Engels. 10.15 Gezond-
heidsmagazine. 11.00 Babyion -

08.00 The 1994 MTV Eur. Music
Awards winners weekend. 10.30
News: weekend edition. 11.00 The
big picture. 11.30 European top 20
countdown. 13.30 First look. 14.00
Sports. 14.30 The 1994 MTV Eur.
Music Awards winners weekend. 15.00
The 1994 MTV Eur. Music Awards
pre-gamesshow. 1 5.30 The 1994 MTV
Eur. Music Awards show. 18.00 Real
world 3. 18.30 News: weekend edi-
tion. 19.00 US Top 20 video count-
down. 21.00 120 minutes. 23.00
Beavis & Butt-head. 23.30 Headban-
gers bal). 02.00 Hugo. 03.00-06.00
Night videos.

CNN

08.25 The man from UNCLE. Amer.
spionageserie. 09.15 Breakfast with
Frost. 10.15 Great expectations. Afl.:
Worship for Advent. 11.00 Sec hear!
Vandaag o.a. limbo-dansende Zweed-
se leraar. 11.30 French experience.
11.45 Easy money. 12.00 The 11th
hour. Vrijetijdsmagazine. 13.00 Coun-
tryFile. 13.25 Weekweerbericht. 13.30
Nieuws. Aansl.: On the record. 14.30
Bamey bear. 14.45 The young Indiana
Jones chronicles. 15.30 EastEnders.
16.50 Martin Chuzzlewhit. Serie. 17.50
The bookworm. 18.20 The clothes
show. 18.45 Just William. Serie. 19.15
Nieuws. 19.35 Songs of praise. 20.10
Lovejoy. Misdaadserie. 21.00 Vintage
last of the summer wine. 21.30 Birds
of a feather. 22.00 Seaforth. 22.50
Nieuws en weerbericht. 23.05 The
full Wax. Amusementsprogr. 23.35
Everyman. Reportageserie. 00.25 Co-
mes a horseman. Amer. western uit
1978. 02.20-02.25 Weerbericht.

U^2s Maxi und Mini. Kinderprogram.
Q.-55 Sesamstrasse. Kinderprogram.
0-25 Disney Club. Kindermagazine.
a-50 Künstler für EINE WELT. Van-

-10n^: Ma9dalena Abakanowicz.
Iq-00 Festliche Adventsmusik.
Iq'?° Tagesschau.

Sonntagsmagazin. Cultureel.
'"30 (TT) Die Sendung mit der

i Educatief kinderprogramma.
ïj-00 Presseclub.
i»"JS Tagesschau.
ïg-JS Blinky Bill. Afl. 12."45 Moskito - nichts sticht bes-
14 ®r- Thema: Sexualitat.
1s-30 Kopfball. Kindermagazine.
It-n° Tagesschau.
?\°s ARD-Sport extra. Met: ARD-
j'asters-Gala standaard- en Latijns-

dansen voor amateurs
«anuit Essen; Wereldbeker rodeien

1>nnüit !gls; WK gewichtheffen.
1?00 ARD-Ratgeber: Geld. Tips.

'3° Gandhis Erben. Documentaire
°ver het project Chetana Vikas, een
Pr°ject voor boeren en arbeiders in

et armste gedeelte van India, opge-
-18n' n de geestvan Manatma Gandhi-
-18n2Tagesschau.

"5 O Heiland, reiss die Himmel
18i_ Aclventsliederen.
18/ i sP°rtschau.
1.n_ (TT) Lindenstasse. Afl. 469.
19 in Die Goldene 1- Bekendmaking.
19 \n eltsPie9el- Reportages.
19 _n Sportschau-Telegramm.
*oon Heute abend im Ersten.
20 __ Tagesschau.

"i,15 (TT) Gefahrliche Spiele. Tv-
-21 So Van Adolf Winkelmann. Afl. 2.
2.nn Ta9estnemen-Telegramm.;"0 Titel, Thesen, Temperamente.
22 3flter9ronc|reportages.
22 d. Ta9esthemen.
23'ic 2AK- Weekoverzicht.

Q JS Tatort Schule. Documentaire
Schr llet toenemende geweld op

nolen tussen scholieren onderling
OOnn 16 motieven van de daders.
,'u° Chronik der Wende. Documen-

00i_fSerie- AfL: 28- November '89.
OO d . Ta9esschau.

Ho Die He'ratsmascriine (Tne
f ji"eymoon machine). Amer. speel-

Oi 21 ut 1961. Met Steve McQueen.
-£0-01.55 Z.E.N.. Zwischen den

Afl.: Dretzel.

spricht viele Sprachen. 10.30 Wort-
wechsel. Serie. 11.15 Tele-Akademie.
12.00 ■ Bei der Arbeit beobachtet:
De Leonore ouverture nr. 3 van Beet-
hoven. 13.00 Sic 67: Portret van de
Amer. atlete Wilma Rudolph. Herh.
13.45 Kapt'n Blaubar Club. 14.45
Wenn der weisse Flieder wieder blüht.
16.15 Fangt ja gut an. 16.55 Nauti-
lus. Afl. 3. 17.40 Kennen wir uns?
18.10 Die Schlagerparade der Volks-
musik. 18.55 Sauhatz - Das Sportquiz.
19.30 Die Fallers - eine Schwarzwald-
familie. Afl. 10. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Schlösser an der Loire.
21.00 Documentaire over milieuvervui-
ling. 21.45 Flutlicht. 22.40 Südwest
aktuell. 22.45 Zu Protokoll. 23.25
Report: Baden-Baden. 00.20 Schluss-
nachrichten. 00.35 Non-Stop-Fernse-
hen.

05.00 Non-Stop-Fernsehen. 07.55
Denkanstösse. 08.00 Cursussen eco-
nomie en maatschappijleer. 09.00
Cursusinformatie. 09.45 Babyion -

07.00 Die Fraggles. Poppenserie.
07.25 Kuschelbaren. Poppenserie.
07.50 Ein Fall für TKKG. Jeugdserie.
08.15 Guck' mal, wie ich wachse.
08.25 Musik-Zeit. Klassieke muziek.
09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Katholischer Gottesdienst.
10.15 Neue Abenteuer mit Black

Beauty. Jeugdserie.
10.35 Achterbahn. Kinderserie.
11.05 Siebenstein. Poppenserie.
11.30 halb 12. Talkshow.
12.00 ZDF-Wintergarten. Gev. live-

magazine met informatie en muziek.
13.30 heute.
13.32 blickpunkt. Magazine met ac-

tualiteiten uit de nieuwe deelstaten.
14.00 Damals. Serie.
14.15 Treffpunkt Natur. Over ijsberen

in Noordpool-gebied.
14.45 Die besten Jahre kommen

noch. Duitse serie. Herh.
15.45 Von Draehen, Feuer, Eis und

Liebe. Reportage.
16.10 Tabaluga & DIM. Afl. 2.
17.10 mach mit. Balans van Aktion

Sorgenkind. Aansl.: Pramienziehung.
17.15 Adventslieder aus Finnland.
17.25 heute.
17.30 Die Sport-Reportage.
18.15 ML Mona Lisa. Magazine.
18.57 Guten Abend.
19.00 heute.
19.10 Bonn direkt. Politieke

actualiteiten.
19.30 (TT) Wilder Westen. 5-delige

documentaireserie over het westen
van de USA. Afl. 5: Der Pfad der
Gesetzlosen.

20.15 Lustige Musikanten. Muziek-
programma. Met o.a. Astrid Harzbec-
ker, Inge und Maria en Patrizius.

21.45 heute.
21.55 Sport am Sonntag. Met o.a. :

MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt.
22.05 Top-Spione. 6-delige documen-

taireserie over spionagezaken die
internationaal veel stof hebben doen
opwaaien. Afl. 4: Der Überlaufer.

23.00 Ustinov trifft Pavarotti. Inter-
view van acteur Peter Ustinov met
de Italiaanse tenor Luciano Pavarotti.

23.50 heute.
23.55 L'homme blessé. Franse

speelfilm uit 1983.
01.40-03.15 Walkabout. Australische

speelfilm uit 1971.

24 uur per dag nieuws. 06.30 Glo-
bal view. 07.30 Moneyweek. 08.30
On the menu. 09.30 Science and tech-
nology. 10.30 Style. 11.00 World
report. 12.30 World business, this
week. 13.30 Inside business. 14.30
Earth matters. 15.00 Larry King week-
end. 16.30 Futurewatch. 17.30 Global
view. 18.30 Travel guide. 19.30 Diplo-
matic licence. 20.00 Moneyweek.
20.30 Global view. 21.00 World re-
port. 23.00 CNN's late edition. 00.00
The world today. 01.30 Managing.

17.50 Dag Sinterklaas. Afl. 2: De
attributen van Sinterdaas.

18.00 Tik tak. Afl. 331.
18.05 Robbedoes. 26-delige Franse
tekenfilmserie.
Afl. 12: Wraak van _e olifanten.

18.30 Sleutel. Actuali-itenmagazine.
18.55 Viaje al Esparol. Afl. 6 en 7.
19.30 Journaal, sport en

weerbericht.
20.00 De keuze van Dekeyser: The

good wife of Tok/o. Portret van
de Japanse Kazukt Hohki, die na
een 15-jarig verblijf in Engeland als
cabaretière op tounee door haar
geboorteland gaat.

21.00 Programma _in de Protes-
tantse Omroep. Vaidaag: Vrouwen
in de Bijbel.

21.20 Programma \an de Israëli-
tisch-godsdienstig» uitzendingen.

21.50-22.20 Couleur locale. Multicul-
tureel magazine m_ reportages.

radio

05.55 klipp-klapp. 06.20 Tekenfilmse-
ries. 08.00 Eselsohr und Teufelssc-
hwanz. 08.10 Tekenfilmseries. 09.05
Halfway across the galaxy and turn
left. 09.35 Tarzan. 10.05 Zorro. 10.30
Games World. 11.00 Super!!! Magazi-
ne. 12.00 alSo. 13.10 The adventures
of the black stallion. 13.40 The candi-
date. Amer. politieke thriller uit 1972.
1 5.40 ■Liane, das Madehen aus dem
Urwald. Duitse avonturenfilm uit 1956.
Aansl.: TopNEWS. 17.15 Baywatch.
18.15 Glücksrad. 19.00 Sat.l News-
magazin. 19.15 ranissimo. Met Bun-
desliga-voetbal. 20.15 Yukon Death
hunt. Amer. avonturenfilm uit 1981.
Aansl.: TopNEWS. 22.15 Talk im
Turm. Talkshow. 23.30 24 Stunden.
00.00 So gesehen. Overdenking.
00.05 «Napoleon ist an allem Schuld.
Duitse komedie uit 1938. 01.45 «Lia-
ne, das Madehen aus dem Urwald.
Duitse avonturenfilm uit 1956. Herh.
03.15 Yukon. Avonturenfilm. Herh.
05.00 Halfway across the galaxy and
turn left. Australische sf-serie. Herh.

Radio 4

10.00 Jan de Hoop. 12.00 Ron
Bisschop. 16.00 Luc van Rooij.
20.00 Late rock. 00.00-10.00 Night
Rock.

RTL Radio

Elk heel uur ANP-nieuws.
9.00 Postbus 94, verzoekplaten-
programma. 10.00 Postbus 94
Klassiek. 11.00Trefpunt live vanaf
de Perroen (Vrijthof in Maastricht).
12.00 Omroep Limburg Klassiek.
Serie over Hein Jordans. 13.00
(Inter)nationale actualiteiten.
13.30-18.00 Sport. Nabeschouwin-
gen en uitslagen van de sport op
zaterdag en rechtstreekse reporta-
geflitsen van het betaald- en
amateurvoetbal.

Omroep Limburg

Elk heel uur en om 730, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30, 18.10 en 6.30
Nieuws. IKON: 7.07 De andere
wereld van zondagmogen. 8.10
Vroege vogels. 10.05 OV.T. 12.07
AVRO Radiojournaal. 1.05 Langs
de lijn, sport en mu;ek. 18.10
Aktuele zaken. 19.04 Cider woor-
den: 06-300078. 20.04Appels en
peren. 21.04 3D, drie generaties
in debat. 22.04 Het ft>< van de
dam. 23.07 Met het o(j op mor-
gen. 0.04 Volgspot. 1.02-7.00
Tussen gisteren en rroqen.

Radio 1
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 Nieuws. 7.02 Ochtendstem-
ming. 9.00 Muziek voor miljoenen.
10.53 Het ochtendconcert. I. Lon-
don Philharm. Orch. met koor en
piano; 11. 11.41 Pianomuz. 13.02
Diskotabel. 14.15 Het middagcon-
cert. Rotterdams Philharm. Ork.
met viool. (In de pauze: Praten
over muziek) 16.00 De Nederlan-
den. 17.00 Null Bytes, hoorsp.
18.04 Muziek uit duizenden. 19.00
Continu klassiek. 20.02 Specialitei-
ten a la carte. 22.00 VPRO Jazz
op Vier. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

Nieuws elk heel uur.
6.05 Radiofrühstück (6.45 Hörer-
grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs-
tips; 7.30 Evangelium in unserer
Zeit; 8.30 Glaube und Kirche). 9.05
Mundartsendung. 10.05 Treffpunkt
Frischauf, volksmuziek. 12.05
Schlager-Souvenirs. 14.05 Deut-
sche Schlagerparade. 16.05 BRF-
Sporttreff. 18.30 Nachrichten.
18.40 Seniorenfunk. 19.00-20.00
Volkstümliches Schlager-Karussell.

België/BRFling. 21.40 De bijbel open. 22.00
Radio romantica. 23.07-24.00 Met
het oog op morgen.

RTLTelevision, 4-45 uur - Trenchcoat -
Disney-produktie

?aarin Margot Kidder een detec-
"veschhjfster speelt die research
«oet op een eiland en achter-
°'gt wordt door een moorde-naar.

detective-komedie van
Tuchner.

Duitsland 3 West

'b-30 uur - Desire - (1936-USA)
£uto-o_twerper Gary Cooper
ntr_oet tijdens zijn vakantie in

~Panje de charmante juwelendie-e9ge Mariene Dietrich, en zij
gorden verliefd. Leuke romanti-che komedie van Frank Borza-9e.

Elk heel uur nieuws.
7.04 Geblaf in het hortsdal. 10.04
AVRO's Muziekmozéek. 11 04
Sunday morning coiin' down.
12.04 VPRO a/d Amsel, met om
12.04 VPRO's Music hall; 13.04
Ischa Meijer presentert: 't Was
me het weekje wel. 14)4 De nood-
ingang. 15.52 De wijd blik. 16.04
M.C. zondagsrust. 17)4 Van 0 tot
80. 18.04 Het conce. 18.30 Ar-
chief Hilversum. 19)4 Country
time. 20.04 Razz-metazz. 21.04
Ararat. 23.04-24.00 lavenslief en
levensleed.

Radio 2

BBC 2
00.30 uur - The Homecoming -
(1973-USA) Na jaren van afwe-
zigheid neemt Michael Jayston

Duitsland 2
23.55 uur - L'Homme Blessé -
(1983-F) Indrukwekkend debuut
van Patrice Chéreau over een
homosexuele tiener (Jean-
Hugues Anglade) die verliefd
wordt op een oudere man die
hem aan het lijntje houdt en op
het slechte pad brengt.

01.40 uur - Walkabout -
(1971-AUS) Een zakenman
neemt zijn kinderen mee naar
de woestijn en pleegt daar zelf-
moord. Een Aboriginal, David
Gulpilil, onfermt zich over hen.
Drama van Nicholas Roeg met
verder o.a. Jenny Agutter.

Duitsland 2

zijn vrouw mee naar zijn ouder-
lijk huis. Goed drama van Peter
Hall die zich baseerde op het
toneelstuk van Harold Pinter.

Duitsland 1
00.25 uur - The Honeymoon
Machine - (1961-USA) Sterke,
plezierige komedie over een
Amerikaanse marinier die een
scheepscomputer gebruikt om
een casino in Venetië te bero-
ven. Met: Steve McQueen.
Regie: Richard Thorpe.

# In de Franse speelfilm 'L'Homme Blessé' voelt de jon-
ge homoseksueel Henri (Jean-Hughes Anglade) zich ont-
zettend aangetrokken tot de 'Koning van de straat' Jean
(Vittorio Mezzogiorno). (Duitsland 2 - 23.55 uur).

Duitsland 3 West

20.15 uur - Manta, Manta -
(1991-D) Til Schweiger is de trot-
se bezitter van een Opel Manta,
de Porsche van het proletariaat.
Hij daagt de bezitter van een
opgevoerde Mercedes uit. Flau-
we klucht van Wolfgang Büld.

RTL Television

TV 5

20.15 uur - Back to the Future- (1985-USA) Originele komedie
van Robert Zemeckis waarin
Michael J. Fox schijnbaar moei-
teloos de rol speelt van een
jongen die, met behulp van een
maffe professor, terug reist in
de tijd.

21.40 uur - Dust - (1985-B/F)
Beklemmend noodlotsdrama van
Marion Hansel, gebaseerd op
de roman van J.M. Coetzee.
Vader en dochter (Jane Birkin)
leven in leegte in de Zuidafri-
kaanse woestijn, tot pa zich aan
een vrouw vergrijpt.

RTL Television
Q-55 uur - Piedone l'Africano -U978-F/D) Avonturenfilm van

Vanzina waarin Bvd
opnieuw de Napolitaan-

® 'nsPecteur Rizzo speelt. Hij
ntdekt een grootscheepse dia-

mantensmokkel.

Elk heel uur nieuws.
6.04 TROS 3 draai.9.04 TROS
Gouden uren. 12.04 I.OS Some-
rtijd. 15.04 TROS Wereldhits.
19.04 TROS Dancetrx. 21.04 De
CD show. 22.04 Rster. 23.04
TROS Nachtwacht. 252 Vacuüm.
AKN: 4.02-6.00 Pyjaia FM.

Radio 3

Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.05
Operette nach WunSch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Gestern, heut'
und morgen. Musikalische Stunde
mit Chris Howland. 13.00 Folklore.
Mit Aviva Semadar. 14.00 Nach-
richten, Wirtschaft. 14.07Was dart
es sein? Wunschmelodien mit
Rolt Röpke. 17.00 Der Tag urn
fünf. Aansl. Chöre der Völker.
18.00 Nachrichten. 18.05 Auf ein
Wort. Anschl. Schellack-Schatzc-
hen. 19.00 Nachrichten. 19.05
Musik für gross und klein (19.30
Ohrenbahr). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und
Kudamm 22.00 Nachrichten. 22.05
Musik zum traurnen. 22.30-4.05
ARD-Nachtexpress.

Radio 5
Elk heel uur Vm 18.00 en 20.00
en Nieuws en 23.00 (behalve om
10.00 en 17.00). 6.45-6.50 Mede-
delingenrubriek met uitgebreid
weerbericht en scheepvaartberich-
ten. 7.05 Praise op zondag. 8.08
Groot nieuws. 8.55 Waterstanden.
9.02 Woord op zondag. 9.30 Te
deum laudamus. IKON: 10.00 Het
verhaal. 10.10 Kerkdienst. 10.58
Wilde ganzen. KRO/RKK: 11.02
Eucharistieviering. 12.02 Na de
zegen. 12.50 De bisschop aan het
woord. IKON: 13.10 De andere
wereld van zondagmiddag. 14.02
Ratjetoe. 14.20 Het bestaan. 15.02
Medelanders Nederlanders. 16.02;
Zorg en hoop. IKON: 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde ganzen. 18.10
Drieluik. 19.00 Tambu. 19.30 Sua-
ra Maluku. 20.02 De muzikale
fruitmand. 20.44 EO-Metterdaad.
20.45 Ik zou wel eens willen we-
ten. 21.15 Populaire orgelbespe-

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De prehistorie met Guy de Pré.
11.00Zondzg Zonder. De hele dag
aandacht voor de activiteiten van
de autoloze zondag. Presentatie:
Jeroen van Haelen en Ro Burms
(13.00 nieuws). 17.00 Nieuws.
17.05 Afgefloten. Sportprogramma
van Luc Verschueren. 18.10 Funi-
culi Funicula. Muziek a la carte.
20.00 Vragen staat vrij, groot ver-
zoekplatenprogramma voor de
zondagavond met Christel van
Dijck (22.00 nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (vanaf 24.00 elk heel
uur nieuws).

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche
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BBC 2RTL4 RTL5Nederland 2 Nederland 3

Eurosport

TV 5

SPORTS 21 08.30 Step aerobics. 09.00 Golf. Hei-
neken Australian Open. 11.00 Skiën.
Wereldbeker. 13.00 Nations Cup van-
uit Gelsenkirchen. 14.30 Tennis.
WTA-toem.: Finale. 16.00 Kunstrijden
op de schaats. WK Junioren. 18.00
Skiën. Wereldbeker vanuit Park City
(VS) en vanuit Sestrière. 22.00 Brazi-
liaans competitievoetbal. 00.00 Zeilen.
Magazine. 01.00-01.30 Tennis. Over-
zicht ATP-finale. Herh.

■ gm- '".'" ■'"'"«'"'" t » 1 JF I.itidurcts doetbloei fl televisie en radio zandag

TV FILMS VIDEO
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BRUNSSUM " VRIJSTAANDWOONHUIS

■ p.————^—^-— - op goede lokatie. Ind.: ~~ 2 I sout.: kelder (2); garage S

Jafl I hal: toilet; woonkamer S

I 6.85 x 3.05; gesloten 2~ I I keuken; terras en tuin. S__ [ "^^k__3 I 1e Verd 3 slaapk en S— y:-~■■- - I badkamer. 2e Verd.: S
ZZ ' zolderruimte. Aanvaar- 5= ding: direct. Prijs / 345.000,- k.k.

HEERLEN " WOONHUIS Ind.: sout.: kelder. Beg. E
■" i-tm ,£tjm-~'m ah 9rorK^: r,a'' woonkamer S

vlizotrap. S
Prijs/ 160.000,- k.k. =

E HEERLEN - STADSWONING NABIJ CENTRUM__
_____.__^____

Stadswoning met diepe E
Mk" ~"s| luin lnd: sout.: kelder. ~- _! Beg. gr.: hal; toilet; s

M^BMMÊmWSmmmmmmmm woonkamer 810 x 4-25/ Zl
3.70; gesloten keuken: __— I LbL^^^^J terras en tuin (met ach- __

ZZ WM^ WmSm\Wm\\\ I terom) 1e Verd :3 ~H!^S| slaapkamers en badka- Z2
|^_ I HUb^B mer 2e Verd.: te berei-~ ken vja vaste trap til- S

waar 1 kamer en zol- ;
ZZ derruimte. Aanvaarding in overleg.= Prijs/ 197.500,-k.k.

HOENSBROEK " HALFVRIJSTAAND WOONHUIS E
S ______________ f"6* mogelijkheid voor ZZ
ZZ [ 1 garage. Ind.: sout: kei- ï
ZZ L*V-: -_J'\ derruimte. Beg. gr.: hal; }Z

-J-A^rtfT"*' \ toilet; woonkamer met ;e open keuken 6.20 x ;VM d 5.85/3.45; terras en S
Èk jm tuin; berging. Ie Verd.: ZZI 3 slaapkamers en bad- ~I kamer 2e Verd zolder ZZ

ZZ te bereiken via vlizo- —trap.Aanvaarding.direct. —Prijs/139.000.-k.k. S

SCHiNVELD- VRIJSTAAND WOONHUIS__ Grondopp. 877 m . Ind.: Z
ZZ hal; toilet; woonkamer I —= 620 x 3.50; living II =

_L^^^^ 6.70x3.25; open kunst- "-

m E___T __ sto' keuken^ garage; __: aKmmM ILJ I ber9'n9 en ,vin- 1e —— I I Verd.: 4 slaapkamers ZZ \— I I en badkamer. Aanvaar- S !| ding: in overleg,

E Prijs/ 249.000,-k.k. E j
J i**r**-T t—TutittiittitiiiitiiintiiiiiiiiiinimnnmiiiiiimniiM __■

KOMT U UIT DE
E ! HYPOTHEKEN-DOOLHOF? E
E] HYPOTHEEK-^VIESWelke hypotheek moWlk. kiezen?

lineair, annqTteit of ifplarhypotheek?= ererzijnnogmeermogehikhedeo,,
= j Moet ik mijn huidige hypotheek omzetten? {

Makelaardij Erneis heeft hét antwoord'
Kom vrijblijvend bij wisbinnen -

ZZ l iedere maandag van 16.00t0t 18.30 ttur i =houden wij HYPOTHEEK SPREEKUtIR;
Een afspraak maken kan natuurlijk ook.

[ IuiIIWINHINUIUIIIMIIUIIIIIIIimiimi__IINMIMIMm_4UHN_.IIWII_.tMM — I
Specialist in " woningen E |

bedriifsobjecten " taxaties
hypotheken " verzekeringen E

I makelaardij^ ||
I§f?N£N_H. Hooistraat 42, Voerendaal

| sfl Mnasssam =
= NVM Alleen achter een =E l^H goede naam staat NVM =
I

■ HORECA BUREAU
EUROPE BV

KERKRADE OMG. SCHINNEN
I Te huur Tekoop

Grillroom/snackbar Café/restaurant
Geen overname Schitterende locatie
Café/bar Totale opp; 210Qm2

Geen overname met privé-woning
Beide Al-locatie Perfecte staat van

onderhoud
MAASTRICHT
Te huur MAASTRICHT
Brasserie/eetcafé A1-locatie Te koop
Overname hogere prijsklasse Café/zaal met
Info kantoor boyenwoning

Veel mogelijkheden
VALKENBURG Vr.pr. md. invent.
Tekoop fl. 325.000 —Hotel/café/restaurant
metkegelbanen en HEERLEN
privé-woning Te koop
Eigen (huur)parking Friture met
20 kamers boyenwoning
Goede ligging Tevens beleggingspand
Info kantoor Huuropbrengst per jaar

fl. 32.000.—
OMG. GRONSVELD Vaste prijs md. invent.
Te koop fl. 235.000,—kk
Hotel/café met zaal
en privé-woning VALKENBURG
Eigen terras Tekoop
Parking Hotel garni
Info kantoor 15 kamers met

fadliteiten
HOENSBROEK Ruime (huur) parking
Te huur Ruime eetzaal met
Al-locatie lounge, grote tuin
Markt Hoensbroek Gelegen op goede
Café met terras locatie aan drukke
Voldoet geheel aan doorgangsweg, niet in
hinderwet centrum

MAASEIK MAASEIK
Te huur Te huur
Brasserie/lunchroom/ Lunchroom
restaurant A1-locatie: Bosstraat
Zeer geschikt als Hoge omzet
Italiaans restaurant Oagzaak -
Al-locatie: Bosstraat Info kantoor

BU GEEN VERKOOP/VERHUUR GEEN KOSTENIII

UW ADVISEUR IN HORECA-EXPLOITATIE
Voor informatie: Winckelen 1, 6467 JD Kerkrade

Tel. 045-427777. Fax 045-413521

i _...IÉcOMMHtcIE£LII §HYPOTHEKEH «.. I_P_l Dl II ITCDC■MAKHJABB^ 1WSg—JBTHSEB ■|gßg__lM BEH«B E L_._i__| ff\V_H.J | CllO

f BRUNSSUM, F. Bolstraat H LANDGRAAF. Kakertsweg H I DI Al_l il_"_Tr_ei_D____. 1. 1 1j i Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin Uitstekend gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin * L/Ai. tHJi>_J_>_>KUl___
I ■ il (perc. opp. ± 318 m2). Ind.: ruime hal, toilet, woonkr.. (perc. opp.: 1000 m2). Ind.: provisiekelder, c.v.-kelder. INRfIRNI ...ai k |_U_ll I P keuken met app. 1e verd.: 4 slaapkrs, doucheruimte Beg. gr.: ruime hal, living, keuken, bijkeuken, garage. fi^ »*-"*i^
I AJIIVIf _■■ ___l___llJlV § met douche en v.w. 2e verd.: zolder. Aanv.: medio 1e verd.: 4 slaapkrs., bdkr. met o.a. ligb., dubb. v.w. 2e ■ TOONTKAR AKTFRI«HlVty___-*!l!^— 1 1995. Prijs:/225.000,- verd.: vliering. Het pand verkeert in prima staat van on- IWr. 1 IVA_______I__l_

— ", M||BlMlilff|Bir* : derhoud. Verdere inf. op aanvraag Kwaliteitswoningen in een primaplan.
w^r^a ëm\ 11%ft .■m mi ___■ J #* tW*iVW| HtMa

Goed gel. halfvr. woonh. met cv., chalet en tuin. Perc.
opp.: 566 m2. Ind.: souterrain: hobbyruimte met dou- OIRSBEEK, Prov. weg zuid H x.. . . „„ . . ,„. „
che, 3 kelders. Beg. gr.: hal, woonkr. met parketvl., half Goed gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. (perc. Nieuw, ouwplan Hondsbroek in Bom
openkeuken metapp. 1everd.: 3 slaapkrs., badkr. met opp.: 730 m2). Ind.: souterrain: kelder. Beg. gr.: ruime ontwikkelt zich tot een prima

Tl. I_~r_nP 'i9b'en vw" 'nd' Cna,et: Be9- 9r: woonkr. metkitche- hal, woonkr., keuken, garage, berging. 1e verd.: over--lUi IV .J .__. r nette (± 25 m2).verd.: 2 slaapkrs., natte ruimte. Aanv.: loop, 3 slaapkrs., badkr. 2e verd.: ruime zolder. Aanv.: woonlocatie.De in dit plan volgens heti-o- Prijs: ’. 285.000,- k.k. i.o. Prijs: opaanvraag. GIW eebo wd h lfv " d
F?__J!____RW__ll!_W GULPEN, Dorpstraat H

_,„_.__^ „ sector woningen vormen een karaktervolleU2_____t__B______________i Centr' gel' tussenw- met kelder, tevens geschikt voor OIRSBEEK, Raadhuisstraat H
div. comm. doeleinden. Ind. 0.a.: Beg. gr.: 1 woonkr., Prima gel. woonh. met cv., grote garage en tuin. Ind.: invullingvan de woonwensen.

„,_„.„ . . .„ . keuken, 1 slaapkr. 1e verd.: 3 slaapkrs., badkr, vaste Beg. gr.: hal, toilet, woonkr. metkachel, half open keu- », , „ A _.. .BERG AAN DE MAAS,Bernhardstraat S trap naar 2e verd.: 3 kamers. Aanv.: spoedig. ken, bijkeuken, waskeuken. 1everd.: overloop 3ruime Met name de voomame architectuur en de
Leuk gerenoveerd halfvrijst. woonh. met cv., kelder, Prijs: /. 159.000,-k.k. slaapkr., luxe badkr., 2e verd.: vaste trap naar grote zol- karakteristieke verschijningsvorm zijn nietzolder, garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr, luxe — der. Het pand is nagenoeg geheel gerenoveerd. Aanv.:keuken met app., bijkeuken met aansl. w.a., 3 slaapkrs., i.o.Prijs;/ 245.000,-k.k. alleen een markant facet in de
badkr. met 2e toilet. Aanv.: i.o. HEERLEN, Rijnstraat H .. , , , , ...Vraagprijs: /. 215.000.-k.k. Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.: VOERENDAAL-KUNRADE, Lambrechtstraat H tota,e P,anvorming-maar vooral °°k stlJ>-- - hal, toilet, Z-woonkr. met muurkast, keuken met app., Prima gel. halfvr. woonh. metcv., garage en tuin. Ind.: bepalend voor de woningen zelf
/«___-"___»" o garage. 1everd.: overloop, 3slaapkrs., badkr. met ligb., hal, toilet, woonkr., keuken. 1e verd.: overloop,GELEEN, Rembrandtlaan S v.w. 2e verd.: vaste trap naar grote zolder. Het geheel 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.:Op uitst. loc. gel. goed onderh. vrijst. woonh. met cv., verkeert in prima staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. vaste trap naar 4e slaapkr., cv.-ruimte en bergruimte. On_ hot in_»ri,...r nw r._rW m^r Mnkelder, garage, en leuke besl. tuin. Perc. opp.: 436 m2. Prijs: n.o.t.k. Aanv.: i.o. Prijs- / 275.000,- k k interieur met onder meer een 1
Ind. 0.a.: woonkr met open haard, roy. keuken, bijkeu- L-vormige livingbiedt prettige mogelijk-ken, 4 slaapkrs., badkr. en zolder. Aanv.: n.o.t.k. b 6 'Koopprijs: f. 329.000,- k.k. HEERLEN, Schandelerstraat H WUNANDSRADE, Mascherelstraat H heden voor de inrichting.

Goed gel. woonh. metcv., loods en dakterras. Ind.: en- Goed gel. halfvr. split-level semi-bungalow met cv., Verder heeft de woninp een mvn keukentree, loods met koelcel. 1e verd.: woonkr. met open garage en tuin. Ind.: hal, L-woonkr. met parketvloer, 8 e °pea keuKen 'PUTH, Einder Coolhoff S luxe keuken, bijkeuken, toilet, dakterras. 2e verd.: over- balkon, badkr. met ligb., 2 slaapkrs., keuken met app., 3 slaapkamers, een badruimte en eenPrachtig en rustig gel. landhuis met dubb. garage Ind.: loop, 2 slaapkrs., badkr. met ligb. v.w. 3everd.: vliering, tuinkr., berging, hobbykr. Het pand verkeert in prima ,_ , ~o.a. ruim souterrain, ruime L-vorm. woonkr., luxekeu- Aanv.: i.o. Prijs:/. 280.000,-k.k. staat van onderhoud Aanv i o garage. De pnma afwerking met o.m. hard-
ken, 4slaapkrs, luxe badkr., div. bergzolders, hoog afw. ' Prijs: ’. 289.000,-k.k. hout isolerende beelazine en isolatieniveau en mooi uitzicht aan de achterzijde. Aanv.: i.o. —- HJ 'lbolcrcnue °egidzing en isolatie

Vraagprijs: /. 595.000,- k.k. HEERLEN, Vergiliusstraat H onderstreept dekwaliteit van
Prima gelegen woonh. met cv., garage en binnen-

.^ . ~ . plaats. Ind.:hal,toilet, hobby/werkkr., berging. 1everd.: __, _„ TWT„ deze woning.
SITTARD, Henric van Veldekestraat S woonkr. met balkon, keuken. 2e verd.:overloop, badkr., TE HUURTussengelegen woonhuis met kelder, buitenberging toilet, 3 slaapkrs.Aanv.: i.o. Prijs: ’. 228.000,- k.k.
en grote tuin met achterom. Perc. 0pp.:285 m2. : Nog slechts 3 te koop.
1nd.0.a.: woonkr, keuken, 3 slaapkrs. en badkr. Aanv.: SUSTEREN, Salvatorstraat S
'■o- Vraagprijs: ’. 145.000,-k.k. HOENSBROEK, Akerstraat Noord H goed onderh. halfvrijst. woonh. met kelder, garage en

Goed gel.woonh. met cv., zij-ingang en tuin. Ind.: sou- tuin. Ind. 0.a.: living, keuken, 3 slaapkrs., badkr. en vas- Geïnteresseerd in één van de laatsteterrain: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., keuken, te trap naar zolder. Aanv.: direct.SUSTEREN, Heidestraat S berging. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met Huurprijs op aanvraag. 111 woningen van dit project?
uitst. onderh. benedenwoning met cv., kelder, garage ligb. Vaste trap naar grote zolder. Aanv.: i.o. Bi _, . , ■.... _, .
en tuin. Ind. ó.a.: woonkr., luxe keuken met app., Prijs:/. 179.000,-k.k. Vraaggeheel vrijblijvend de documentatie.

Koopprijs: f. 174.000,-k.k. HOENSBROEK, St. Josephstraat H
Goed gel. halfvr. woonh. metcv., garage en tuin. Ind.: t_t__?ïtn;DAnw; Koopprijs: ’. 189J500,-v.oji._„__, kelder, Beg. gr.: hal, toilet, T-woonkr. met parketvl. en NIEUWBOUWTHORN, Baarstraat S 0.h., keuken met app., berging en garage. 1e verd.: H

land. gel. zeer groot vrijst. landh. met cv, souterrain, overloop, 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. en 2e "~""l!PBBE^BBH_________l'inp. garage, zwembad, tuin met veel privacy, perc. opp. toilet. 2e verd.: vaste trap naar mansardekr, grote hob- BUNGALOWS TE SITTARD S H^_
± 2600 m2. Ind. 0.a.: U-vorm. living (± 64 m2> met mo- byzolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 238.000,-k.k. In het bestemmingsplanBeekdal te Sittard wordenrui- _—-——.gelijkh.voor open haard, keuken 2 badkrs., 7 slaapkrs., — me via garages geschakelde bungalows gerealiseerd.

________
grote zolderruimte. Het pand isvoor vele doeleinden De woningen hebben een royale living met open keu- rgeschikt zoals praktijk, kantoor. Aanv.: n.o.t.k. LANDGRAAF, Groenstraat H ken, 3 slaapkamers, badkamer en toilet. Kavelopper- .. i,«iaard.B.V.Koopprijs: f. 595.000,- k.k. Goed onderhouden halfvr. woonh. met cv., garage en vlaktes vanaf _ 300 m2. s - Ruijters M°.! 35; tuin. Ind.: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., mod. Prijzen vanaf f. 250.500,-v.o.n. „„.

keuken met app., serre met ged. overdekt terras. 1e — 6131^._qsi51 Fax: 046-521■»" if^PVSWV^nFSV-PVHIS verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., 2e Te1.:04- bbo u
hlSUfUWitil^tilmlhm toilet en bidet. 2e verd.: vaste trap naar 4e slaapkr. Het PLAN "BEEKDAL" S ~ w»iaardiiB.V. ft,■,^^■,■l■■■l■ pand is v.v. rolluiken. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 315.000.-k.k. MARSSTRAAT SITTARD r_»iters Br_aswaat 62 1MUI or,. ...00.., . „"" Ruijters Makelaardij B.V. is gestart met deverkoop van v_ycker_ö". ° . icht ftBRUNSSUM, Bijvoet H 2 prachtige VS-woningen, type 2 onder 1 kap. Deze de- «21 _s__3_V? Fax: o*3-250317 Ij
Goed gel. halfvr. woonh. met cv. garage en tuin. Ind.: LANDGRAAF, Hereweg H gelijk gebouwde en goed afgewerkte woningen heb- Tet.:o43-',OB'' y
Beg. gr.: entree, toilet, bergkast, keuken, woonkr. 1e Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.: ben o.a. een L-vormige woonkamer, open keuken, l Makelaardij B.V.
verd.: overloop, 4 slaapkrs., badk. met ligb., 2e toilet hal, woonkr., keuken, garage. 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet, een H= R"'iters ~", Il
en v.w. 2e verd.: vliezotrap naar bergzolder. Aanv.: i.o. 3 slaapkrs., badkr. met ligb,, 2e toilet. Aanv.: direct. vliezotrap naar de zolder en een garage. GM^!?___,«r_>n _.___ a §

Ns:/.225.000.-k.k. Prijs: ’■ 175.000.-k.k. Koopwijs: ’ 239.500.-v.o.n. \\ 11.f«*O*5"715760 ,1

I ULESTRATEN, Bamfordweg 1 S SITTARD, Putstraat SI t Nabl' vl,e9veld en autoweg gelegen bedrijfscomplex Nabij Markt, aan voetgangerspassagegelegen winkel- SITTARD, Poststraat/Kantorenpark S
j —- m best. uit kantoorgebouw, opp. 960 m2,werkplaats/ma- ruimte ± 150 m2met achtergelegen magazijn, opp. ±—_ ■■nAICCI P gazijn, opp. 1600 m2, ruime P-voorziening en omlig- 100 m2. Aanv. direkt.I o%Al_J_l_flWK_ _IC_IL P gend terrein. Perceelsgrootte 1.4 ha. Huurprijs f. 3.500,/mnd. excl. B.T.W.I ' ■ -■■mlll-wlWg'ggS 1 Prijs etc op aanvraag. , ~mtmmm ._,..,

MMU■■■■ "V^_ __P__^_P_^H■ ■ I^■ 1 —' ■ HnHHK^.

In hartje centrumte huurwinkelruimte, opp. 96 m2met ECHT, Bovenstestraat/Gelrestraat S
TE HUUR/TE _TOOP kelder, nw. pui etc A-1 winkelstand. Op A-stand gelegen aoed afgewerkte nw. bouw win-

«»iL__^___X_____*___J________N_k« GELEEN, Groenstraat 4A S in kantorenpark gelegen uiterst representatieve nieuw- mOp A-stand gelegen winkelruimte. Opp. 69 m2BVO. bouw kantoorruimte. Te huur in units van 473 m2en
nee* nciui .♦,,,♦ 1 o Huurpri|s f. 1700,-/mnd excl. B.T.W. r9_ri__r7_T^7rTTV^T_T3_TßßßHH ?36 m2. Aanv. spoedig. Uftv. gegevens op aanvr.I BEEK, DSM-straat 1 S Urtv. gegevens op aanvr. f jWiTkwKwlUUSri Tfcf 'M *TV__| — ——Te huur bedrijfscomplex best. uit 225 m2hal/werkpl., _________a___i____________a______________„„_____„_B_i
350 m2kant. op beg. gr. en verd., tuin en omliggend
terrein. Perceel 4300 rr,2 GELEEN. Groenstraat S V.' .- SITTARD,Wilhelminastraat 30a Snuurpr. t. no. _w,-/jr. excl. BTW. Op A-lokatie te huur winkelruimte ter arootte van ruim GELEEN, Mijnweg 3 S Op uitst. stand, nabij station gelegen sfeervol kan--60 m28.V.0. met uitstekendeparkeerfaciliteiten. Modern kantoorgebouw met nog 2980 m2BVO be- toor/praktijkpand, opp. 100m2BVO Aanv direkt
nccir ia__*i. _i c . ~ o.a o Huurpnjsv.a. f 13.700,-/jr. excl. B.T.W. schikbare ruimte verdeeld over beg. grond, 1e en 2e Huurprijs f. 17.500,-/jr. excl. B.T.W.BEEK, Wethouder Sangersstrait 23A S Urtv. info op aanvr. verd. (ged). Huur in units v.a. 475 ml bespreekbaar! — HI Op industrieterrein nabij autowegertekoop ofte huur Hoogwaardig opleveringsniveau, groenvoorz. rond-opslagruimte totaal 1900m2BVO met kantoor en ver- " om. Huurprijs f. 160,-/r_2/jr excl B T Whard voorterrein, vrije hoogte sm. HEERLEN, Eikenderweg H en sar., kosten.Wv- geg. op aanvr. Te koop/te huur: Winkelwoonhuis gelegen in een

woonwijk nabij het centrum. Winkelruimte 40 m2,

HEERLEN, Hoensbroek H
V woc 'r ' saap rS lïuurprijs/. 1.500,-/maand, HEERLEN, Centrum HTe koop: Perceel industrieterrein, gnot ca. 5.200 m2, vraagprijs ’. 209.000,-k.k. Kantoor/praktijkruimte 126 m2, gelegen op departerre -igelegen op het bedrijventerrein DeK_imen. Het terrein aan een doorgaande weg. Deze flexibel in te delen ______

heeft een uitstekende zichtlocatie en een snelle aanslui- „,_„_,„ ___„„_. ~__«„« ruimte is uitstekend bereikbaar, er zijn voldoende par- , __* .rnardß.V.ting op het autowegennet. Bebouwngs- en bestem- KERKRADE, SPEKHOLZERHEIDE, H keerfaciliteiten r mmercieel VastgoedSittarao.v
mingsmogelijkhedenzijn op aanvraas verkrijgbaar. Akerstraat Huurprijs/. 2.500,/maand excl. BTW. S- «"'il^ 7^.35I—■ ' ~ . — ____________■ RÜkS_V6Q tUIU -***Jri____ ___■___■■ — — \ ï_11r.3",*3 , ILANDGRAAF H _______§^__lf lül__>____J__^_E 6131ALS'^._5Te huur: Nieuwbouw bedrijfshal in mits van 200 tot mmWÊHm\tmm9wßmWMi \ Tel-"^' uren) l1.200 m2. De hal is uitstekend geïsoleerd en compleet ______________-FCi_______ Heerlen, Homerusplein 11K H (Tijdens kantoo m
geoutilleerd en voorzien van kanto(rruimte en par- SiliN Te huur: circa 600 mfopslagruimte. r.mmercieet VastgoedMaastncra
keerplaatsten. Onze informatiemap vordt u op aan- Huurprijs op aanvraag. Ftuijterscomnw

KERKRADE, Kaalheidersteenwej H BÉËÉK l t.i.-o« - 256625 1
Te koop: op zichtlokatie gelegen tedrijfspand met SITTARD, Gruizenstraat 18. S mmmercieelVastgoed HeertenB.v. | 1
showroom 500 m2en werkplaats/rragazijn 650 m2, ____________„__„_„_______„______■ |n centrum gelegen KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE (Ie H- RuijtersCommerc
kantoorruimte en verhard buitenterreh. Perceelsgroot- verd) met toilet en kitchenette 1 Geeretraatn v
te 2.000 m2, thans in gebruik als garaiebedrijf. Winkelruimte 320 m2met entreeaan Patronaatstr. en Huuroriis f. 33 000-/ir axel BT W 64HNM Heerlen

Vraagpr,. f. 700.000,- k.k. aanAkerstr. Huurprijs op aanvraag.
nuurpn.» __.»v», /jr. axci. u. .w. Te1..045 73"" |

Mhk m È È Êmm MmW Ww AfW __t___h __r ■ ______■ Mm mÊm .____# m ____# m m . ____■ _____V ___ Ir A 4■ .■ M f■"; m ___r mm m *■ *■ mH99I m m JÊr WW __T |VflF m mm9Ê9 9ÊÊ9M wmmW 99
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ywi m M B"% ■Projektontwikkeling
1/ % Ê L^ ■Bemiddeling onroerend goed
jÊÊ jkM «- # # * Financieringen

'ME W muw ■ Verzekeringen
Akerstraat 57 - 6466 HB Kerkrade - TelVFax (0031)045/424790
Kantooruren/Bürozeiten: ma-vr./Mo.-Fr. 9.00-18_0Or za./Sam. 9.00-14.00

In Treebeek, gemeente Brunssum, starten wij;bihnenkort met derealisering van een complex van

16 koopappartementen
in het voormalige schoolgebouwaan de Maanstraat.-—-—---pi g

T^^T^TT^^^^ uu i^u i-i3T3_n__T___| f

Sk—;_^bjHQM

Deze appartementen zijn uitermate geschikt voor oudere mensen, omdat de woningen grotendeels
op straatnivo zijn gesitueerd.
Op de verdieping worden grotere appartementen gepland.

De appartementen kenmerken zich door een afwisselende en speelse indeling, waardoor zij de
ruimte hebben van een gezinswoning en geschikt zijn voor diverse creatieve doeleinden.
Om tegemoet te komen aan individuele wensen voor inrichting zijn 8 verschillende
indelingsvarianten ontwikkeld.

Koopprijzen vanaf ’ 125.000,- v.o.n.
Bij volledige financiering betekent dit een maandlastvan ca. ’ 940,-.

Gaarne ontvang ik gratis informatie over het plan Maanstraat.

Naam: . —j ■
Adres: :—j ;—■ — < ; >—_

Postcode: Plaats: . .—.
Bon uitknippen en opsturen naar VSB projektburo, Akerstraat 57, 6466 HB Kerkrade.
Of bellen onder tel.nr. 045-424790. o_. sa

Wij zoeken in bemiddeling:
bungalows en landhuizen

in prijsklassen van

’ 250.000,- en véél hoger.
Ligging: geheel Zuid-Limburg, 0.a.:

klassiek herenhuis te Heerlen (centrum)
vrijstaand landhuis in (gemeente) Voerendaal

pand met vrij uitzicht in Mergelland
(semi-)bungalow in Landgraaf

modern huis in Heerlen-Zuid
Maak eens een afspraak met ons voor

kosteloos en vrijblijvendadvies over de
verkoopmogelijkheden van uw pand.

____JI~ Troost Onroerend
■Bhr . Goed, Heerlen

TELEFOON 045-717976

HEERLEN, Hofstraat 22
_-^_B__-_

In rustige woonom-

garderobe; woonkamer (doorzon) met kurkvloer,
semi open keuken met aanbouw met app.; 1e
verd.: overloop, 3 slaapkamers (deels parket en
laminaatvloeren), nieuwe badkamer; 2e verd.: via
vaste trap naar zolder met cv.-mr., aparte hobbyka-
mer/slaapkamer met ruime dakkapel; dakisolatie,
rondom rolluiken, terras, royale tuin, garage; idea-
le ligging nabij park en Brunssummerheide.
Vraagprijs ’ 221.000,- k.k.

HAugustus
vastgoed bv

Verkopen - aankopen - hypotheken - taxaties
Rennemigstraat 20, Heerlerheide

tel. 045 - 233038

Uitnodiging

f opende_irweekend

Residen tie Windmolenberg
*jfjy (Genk-België)

Ligg.: Hoek Molenstraat- Paardskuil

Zondag 4 december 1994
tussen 14 en 18 uur

villa-appartementen 160-228 m 2

W'WfSk 1* B Ifv-. mwmjèm, j__B_T__i M __& 11 ___£ M «rBH iH __
f' __ __a Mt _____ _!_______; ________H_____l

êjZ£S\ Realisatie van:

■ __. Si Immo Hermans
V3^S§/ Groep Hermans
gb._phermans Centrumlaan 46
<t_OZ_ B-3600Genkft_#"_7 l Tel.:+32-89-35.19.71

mÊU\J Fax:+32-89-35.19.79

AV\ SRNN6N <_ j-m,_____-/
I ■II
Heerlen, Hamerstraat

Zeer ruim vrijstaand he-
renhuis met inp. garage,
woning omringd door
tuin, op loopafstand van
centrum Heerlen.
Ind.: souterrain: inp. ga-
rage, hobbykmr./berging,
prov.kldr., cv-ruimte.
Beg. gr.: entree, L-vorm.
woonkmr., woonkeuken.
1e verd.: 5 slpkmrs.,
badkmr. v.v. ligbad, toi-
let, v. wast., mog. v.
douche, bergkast. Bwj.
1959. Opp. 527 m.

Kooppr. op aanvraag.
Inl. Makelaarskantoor

Sannen BV, 077-827788.

Wat u ook op het oog hebt, voor
✓^*"" ' J'"J>_. een ecnt persoonlijk hypotheek-,

f * " !.„ advies is De Hypotheker het juiste

f ~\. adres. Deskundig, onafhankelijk en
( O ïlÈr "r"o)_' kosteloos. Bel de autoriteit met meer

lo
_oc>^_JSg_^ dan 70 vestigingen in Nederland.

MONUMENT yPL
MAISONNETTE. |L^LJ^H

Ij ff Samen met u kiest hij uit het aanbod

>«-C__^s^^^_^ van vrijwel alle financiële instellingen

fl dei hypotheek die.het beste bij

/&. uvy .persoonlijke-situatie past, En die ~:

II A.//^ sluit hij natuurlijk ook voor u af.

VOOR EEN HYPOTHEEK GA**55^___£ JE NAAR DE HYPOTHEKER.

Heerlen, Bongerd 22, 045 - 741454.
Maastricht, Markt 28, 043 - 255252.
Sittard, Linde 18, 046 - 525252.

«a» |: r-imamt-mt <«■» l!Wß^H»<»dm-_WW»«IW»- I.J.V *.*»*i(i# 111 II «mimi UW HB

UW HUIS I^JJ'AN'iJ
SNEL EN GOED

VIA AQUINA! /NVM/

IBwjr. ca 1972.De won/ng dient opgeknapt te worden! Aanv. direkt.
Prijs/. 129.000.-k.k.

PELIKAANSTRAAT 22 HEERENWEG 344
Ruim, rustig gel. woonhuis met cv. Halvrijst. woonhuis met cv., garage en tuin
Ind: 3 kelders, entree, hal, toilet, woonk grenzend aan Brunssummerheide.
met lametvloer, keuken met tegelvloer, Ind: beg.gr.: hal met toilet, woonkamer,
buitenberging, tuin met 2 terrassen open keuken. Ie verd.: 4 slaapks, badkamer
(achterom bereikb). Ie Verd: 2 slaapks, met douche, toilet en v.w. 2e verd.: ruime
badk met zitb, toilet en v.w. 2e Verd: 3 bergzolder, bereikbaar via vlizotrap. Deels
kamers. Bwjr ca 1944. Aanv in overleg. rolluiken. Aanv. medio mei 1995.
Prijs ’. 155.000,--k.k. Prijs ’. 235.000,- k.k.

*^ °|jg^fp_.

CHOPINLAAN 9 SECR. FLEISCHEUERSTRAATB
Goed onderh halfvrijst woonh met cv., Halfvrijstwoonhuis met cv., garage erv tuin.garage en kleine tuin. Ind o.a: hal m toilet Ind o.a: hal, toilet, L-vorm woonk (33 m2),
en bergkast, woonk m boerenparketvloer, keuken. Ie Verd: 3 slaapks (grootste ca 18
keuken m inrichting, bijkeuken, garage. m2!) en badk m douche, v.w. en toilet. 2e
1eVerd: 3 slaapks en badk nv douche, v.w. Verd: via vastetrap: ruime hobbyzolder

len 2e toilet. 2e Verd: via schuiftrap bereikb (met mogelijkh voor slaapk) en aparte cv.
zolder. Geh. aluminium ramen, kozijnen, ruimte. Goede isolatievoorz, grotendeels
dubb. beglaz, deels rolluiken, cv. ketel rolluiken. Beg. grondvloer grotendeels
1992. Bwjr. ca 1970. Aanv. jan '95 parket. Bwjr. 1987.Aanv. in overleg

Ë
Prijs ’. 209.000,-k.k. Prijs ’. 229.000,—k.k.

..______■
Ct/f)/ 1 _%. :>■■■■ _____
v_!Cf*s-__,> ' _n_ni lirifi nvm*<t%A% «t|uin« i______i
F^tNwijOp Makelaardij 0.G.. Taxaties^
'n '°öft/iv re/i' Hypotheek-adviescentrum

■"Ö*f*€_- L. AQUINA en E.WEERTS
M °tOn<f*£Ni\i Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen

AkviH>Bi, f/'frf Oók zaterdags van 10.00tot 13.00 uur.

*»«"£-_« 045-715566
Alleen achter een M |
goede naam staat NVM. l_j____| j ! ■o

ss__oa____«____________2^^ na»

Pickée, van huis uit aktief! |

BRUNSSUM: Vrijst. villa
/ V. | m. c.v.-gas, en grote tuinMj (ca. 3500 m 2). Uitst. gel.

/ _ a.d. rand v.h. centrum.
/ Ged. dub. begl. Goed

onderh. Ind. 0.a.: Royale

BRUNSSUM: Rustig en uitst. gel. vrijst. woonh. m. c.v.-
gas, kantoorr. dubb. gar. en grote tuin (ca. 1470 m 2) Roll.
Dak geïsol. Ind. 0.a.: Prov.kelder, woonk. m. open haard,
tuink., keuken. 1éVerd.: 3 slaapks., bet. badk. m. o.a.
ligbad en douche. 2e Verd.: Vaste trap, zolderberging.
Prijs: ’ 459.000,- k.k.

HEERLEN - WËLTEN: Geschakeld herenhuis m. c.v.-gas,
gar. en tuin. Rustig gel.

/%, Optim. geïsol. Uitst. onderh.

Sf lilllll S bergruimte, badk. 2e Verd.:

ffcrf^*"^^^r 1 ruimte (mogelijkh. 4e slpk).
§ Een pand dat u beslist

$9s& van binnen moet zien.
Prijs: / 289.000,- k.k.

HEERLEN: Vrijst. woonh. m. c.v.-gas, gar. en tuin. Rustig
en blijvend goed gel. Muren

Sti | 4 Roll. Goed onderh. Ind. 0.a.:
gU _■_?« Ruime woonk. (ca. 48 m 2) m.

1 leistenen vloer, openhaard,f ÉI„Ji: | keuken m. compl. keuken-

' 7-

« „IMmr______gl___| HEERLEN: Goed onderh.
"""*' _____: .'«b_lM I woonh. m. c.v.-gas, berging,

?"|SBSSf fff"-^HB1 gar. en tuin. Ged. dubb. begl.
3 I Roll. Ind. 0.a.: woonk.,

| „, ,:,: , ~*l§ll keuken m- keukeninstal.MS 1eVerd.: 3 slpks., badk. m.
i&ffèimè -Iïüil'i'j...i.. i- Wm oa' doucheen2etoilet.. 'yfwÊ S I^H e er{'-: vliezotrap, zolder-

_ffS^__l Pr'Js: / 149-000'- kk-
JU jUf 1 Foto Panel achterzijde.

HEERLEN - ZUID: Uitst. gel. halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas,
" gar. en tuin (tot. 670 m _.

I-..-., Ind. 0.a.: Prov. en was-
kelder. Ruime L-vorm.
woonk. ca. 40 m 2) m. parketPw^iWr81^ k en openhaard, keuken met

ftyiM keukeninstal. m. app.,

HOENSBROEK: Halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas, ruime inp.
s„ . gar. en tuin, op het zuiden

fe^tet _Jë_^ gelegen(tot. ca. 440 m 2)
f

'
.*■ ■_____ Ged- dub-be9'-' ro"' 'nd'

£ ' II WÊÊ °'a': sout-:Prov.kelder,
aJÊ-' |§i__P ber9 en wasruimte, gar.

i jf- 1 Ruime L-vorm woonk. m.
.M -m parket, keuken (dicht),

| 4 slaapks., badk. m. o.a.

HOENSBROEK: Halfvrijst.
■woonh. m. c.v.-gas, gar. en
mooie tuin. Blijvend rustig■ >f| gel. aan de buitenr. v.h. iP^ B centrum. Dak geïsol.Roll.IJ I Goed onderh. Ind. 0.a.: 2 ./I Ruime woonk. (ca. 38 m ),

| H openhaard, leistenen vloer.jmmmi j |II Keukeninstal. m. app.,
Jij f -■ I 4 slpks., badk. Zolder

Prijs: ’ 229.000,- k.k.

KERKRADE - CENTRUM: Ruim modern appartement
m. c.v.-gas, berging en
beveiligde parkeerpl. Deg.

Prijs 'op aanvraag.

LANDGRAAF -NIEUWENHAGEN: Ouder woonhuis m.
grote inpandige gar., div. bergingen/werkplaatsenen
tuin. Ged. kunststof kozijnen met dubb. begl. Ind. 0.a.:
1eVerd.: woonk., keuken, werkkamer, slaap/logeerka-
mer, doucheruimte. 2eVerd.: 3 slpks., zolderberging.
Ged. gerenov. in '93
Prijs: ’ 189.000,- k.k.

LANDGRAAF - NIEUWENHAGEN: Goed gel. type vrijst.
woonh. m. c.v.-gas, gar., berging en grote tuin. Ind. 0.a.:
prov.- kelder, woonk., keuken. 1e Verd.: 3 slpks., badk.
2eVerd.: vaste trap, 2 slpks. en bergruimten.
Prijs: ’ 247.000,-k.k.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.

ra
NVM
MAKELAAR ___—._. ...Taxaties, makelaardij 0.g.,

NVM Hypotheekshop
Heerlenseweg 22, 6371 HS Landgraaf

045 - 326767
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur,

's Zaterdags van 9.00 tot 15.00 uur.
(Verder volgens afspraak)

■

LANDGRAAF - NIEUWENHAGEN: Vrijst. bungalowr_ e
c.v.-gas, gar., en rondom tuin. Ind. 0.a.: Royale hal, j
L- vormige woonk., openhaard, keuken m. keukeninstal;
3 Slaapks. en badkamer.
Prijs: ’ 349.000,- k.k.

WM H^_W __MPp_}ijqgyffiq
\^ Éffv?S!3_S?_______i
LANDGRAAF - SCHAESBERG: Goed onderhouden;
souterrainwoning c.v.-gas, inp. gar. en tuin. Muren en ds
geïsol. Geh. voorz. v. roll. Ged. dub. begl. Ind. 0.a.: L-vohr
woonk. m. direct tuincontact, keuken m. compl. keuken
instal. 1e Verd.: 2 slpks., m. mogel. 3e slpk. Bet. badfc.
ligb. en v.w. 2eVerd.: Vliezotrap. Zolderberging.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.
Prijs: ’ 189.000,- k.k.
LANDGRAAF - SCHAESBERG: Nabij draf- en renbaan "Rustig gel. halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas, tuin en gar. Ged.
dub. begl. Muren en dak geïsol.Roll. Ind. 0.a.: woonk. ■
keuken 3 slpks., bet. badk. zolderberging.
Prijs: ’ 199.500,- k.k.

LANDGRAAF - ÜBACH OVER WORMS: Goed ondeïh|
halfvrijst. semi-bungalow met c.v.-gas, ruime gar.
(2 auto's) eg fraaie tuin (meer dan 50 m. diep). Tot. opp.!
ca. 1.170 m . Ged. dubb. begl. Ind. 0.a.: Souterr., 2 slpk
bet. badk. m. ligb. en 2e toilet. Parterre: Royale hal, woonk
tegelvl. ruime woonk. bijkeuken en 1 slpk.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.
Prijs: ’ 359.000,- k.k.

LANDGRAAF - ÜBACH OVER WORMS: Goed onderh
halfvrijst. woonh. m. c.vl-
gas, gar. (m. zolder) en _j

| Roll. Ged. dubb. begl. '.
I Muren
** en dak geïsol. Ind. o.a.-*

t L-vorm. woonk. keuken na.
keukeninstal. 1e Verd.: '
3 slpks., bet. badk. met ',

mi douche. 2e Verd.: Vaste trap

jgfey^- ;D ■ Prijs:/197.500,- k.k.'

LANDGRAAF - ÜBACH OVER WORMS: Vrijst. landrr
type m. cv. en rondom tuin. Landelijk gel. Muren en ctel
zijn geïsql. Ged.idub. begl. Ind. 0.a.: L-vorm. woonk
(ca. 45 m ), keuken (dicht), badk. 3 slaapks.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.
Prijs: ’ 289.000,- k.k.
ÜBACHSBERG: Goed onderh. halfvrijst. woonh., aar_c
achterzijde uitgebreid en verbouwd, m. cv. gas, gar, fn
tuin. Blijvend goed gel. Dak geïsol.Dubb. begl. Ind. o.a.
sout.: Geh. onderkelderd. Part.: Ruime woonk. (ca. 50" n
parketvl., openhaard. Woonkeuken m. compl. keukeninjst
1e Verd.: 3 slpks., bet. badk. m.douche. 2e Verd.: vasti
trap. 2 Zolderkamers
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.
Prijs: ’. 279.000,-k.k.

ZUID - OOST- LIMBURG: Uniek gel. prachtig landhuis.
met weilanden, paardestallen en zwembad, aan de rand
van de stad in een landelijke rustige omgeving.
Prijs:/. 1.300.000,-k.k.

BEDRIJFSPANDEN TE HUUR
HÉERLEN-HOENSBROEK- DE KOUMEN: TE HUUR
magazijnr. ca. 940 m 2.
Huurprijs: ’ 3.000,- per mnd.
HEERLEN - LITSCHERVELD: TE HUUR, werk- en/oi
magazijnruimte. Beg. gr.: 370 m 2. 1e Verd.: ca. 365
C.y.-gas, kunstst. ramen m. dub. begl.
Huurprijs: ’. 2.500,- p. mnd.
KERKRADE - WEST: TE HUUR magazijnruimten. Goad
uitgevoerd. Tot. ca. 195 m 2;
Huurprijs: ’. 1250,-p. mnd.

WINKELPANDEN
HEERLEN: Winkelpand m. bovenw. c.v.-gas en gar. Ge
in goede woonwijk. Ind. 0.a.: Winkel ca. 60 m 2).
Boyenwoning: Woonk., keuken, 3 slpks., doucheruimte
Ged. dub. begl.
Prijs: ’ 229.000,-k.k.
HEERLEN - WELTEN - CENTRUM: TE HUUR. Winkel/
kantoor ca. 40 m2met magazijn ca. 11 m 2.Sout Magaziji
Boyenwoning: Ruime L-vormige woonk. Luxe moderne keuk<
instal. met app. Gr. dakterras ca. 23 m 2.3 Slaapks., luxe badl
Huurprijs: ’ 2.200,- p. mnd.
KERKRADE - TE HUUR: Kantoor-, praktijk, of winkel-
ruimte. Goed bereikbaar. Ruim voldoende parkeermglh.
Tot. opp. ca. 80 m 2.Goed uitvoeringsniveau.
Huurprijs: ’ 1.100,- per mnd.

NIEUWBOUW |

-. j. __-__■___
KERKRADE WEST - TERWINSELEN: Dit nieuwe plan
ligt in dewijk Terwinselen. Deze wijk grenst aan de
gemeente Landgraaf en Heerlen, gelegen in een rustige
omgevingen vele recreatie faciliteiten. In de direkte
omgeving is een basisschool. Prima verbindingen. In
dit plan worden 35 vrije sektor woningen gerealiseerd,
34 halfvrijstaande en één vrijst. woning. De woningen
zijn prima afgewerkt en uitstekend geïsoleerden geven
u met hun comfort een blijvend woongenot. Ind: Entree
hal, toilet, roy. woonk., open keuken, garage. 1e Verd:
overloop, 3 slpks, badk. 2e Verd: zolderruimte bereik-
baar via vaste trap. Deze woningen worden gebouwd
door Aann.bedr. Jongen BV uit Landgraaf.
Met de bouwwerkzaamheden is gestart. Nog slecht!
enkele woningen te koop
Prijzen vanaf’.230.000,- v.o.n.

__________r■ ■ $:#:__ ■..:_:_.:_:_, _.;!..s_..
-->*■?■"."->.-.."-":"■"'.".'-:<"'■'.:■-"'""'■;;>:y:::::vXvX;: ....._..- ...__..__ ' ________

Pickée ■makelaardij bv Hl



Limburgs
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Zaterdag 26 november 1994 " 52
SITTARD

Notaris mr. Wim Nelissen
te Sittard

zal op woensdag 30 november 1994, 's middags
om 3 uur in ORANJE HOTEL SITTARD, Rijksweg
Zuid 23 te Sittard, op grond van rechterlijk vonnis,
in het openbaar

BIJ OPBOD EN AFSLAG
IN EEN ZITTING VERKOPEN,

overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden
voor Executieveilingen 1993;
het appartementsrecht bestaande uit: de woning
op de eerste verdieping ingang op de begane
grond en kelder in het souterrain, met verder toebe-
horen, gelegen aan de Bernhardlaan 1, te Sit-
tard, kadastraal bekend als gemeente Sittard,
sectie C nummer 3793 A 4, uitmakende een een/
tweede gedeelte in de gemeenschap, ten tijde van. de splitsing genummerd C 3771, geheel groot 4
are 29 centiare.
Indeling onder voorbehoud: entree, keuken, grote
woonkamer, grote slaapkamer, kelder 5 bij 10 mtr
in souterrain.
Betaling van de kosten om tot veiling te geraken,
overdrachtsbelasting, het notarieel honorarium,
kadastrale rechten, buitengerechtelijke incassokos-
ten ad ’ 2.000,- en BTW uiterlijk 8 december 1994.
Betaling van de waarborgsom of stellen bankgaran-
tie ten bedrage van 10% van de koopsom op
verzoek van verkoper uiterlijk de vijfde dag nadat
daarom is verzocht. Betaling koopsom, royements-
kosten en verrekening baten en lasten uiterlijk op
11 januari 1995.
Nadere informatie ten kantore van notaris mr.
Wim Nelissen, Wilhelminastraat 53 te Sittard, tel.
046-517373.

————

"^^Z^ZZ^^^^^Hr^^r^^^Z-! via vaste tr. Goed onderh. o.a. hardh. koz., rol-
W\\ ■I|j7|M|_____l luik enz Vr- '"■ft 147-000'" kJt
___HBMA*LV_L________H_____________________________ WMWQJBBJMWMMWMJMWMJMJMMmMMMMMÈM^MMMMmMVm,

Open dag heden 16 -17.00 uur K^UKËlSl^L|jJJjij^H
HULSBERG, Roggeveld 37 H_______________L___________l
Perfect afgew. tussenw. '90, op mooie
kindvr. lok. met leuke tuin en berging, SITTARD, GQUcksastraat 24woonk. m. lamin. vloer, nieuwe keuk., 3 Perfect gérenov. tussengel. huis met tuin, berg.sik., grote badk., zolder. Zien Is kopen. 6n achterom. Ind. o.a. woonk. 30 m2, nieuweVrpr. tl. 179.000,-kJ- keuk., bi*euk„ 3 ruime sik., luxe badk. Nieuwe1 ' HR-combi. Vrpr. fl. 158.000,-kJc

KERKRADE-GRACHT, Calbertsweg 58Ruim halfvr. geschakeld woonh. met gar. en GELEEN, PortonnekuUstraat/Past
onderhoudsvr. tuin. Ind. o.a. woon/eetk. 48 m 2 Schoenmaeckerestraat
met parket, 3ruime sik., badk. m. ligbad en 2e In aanb. roy. woningen met gar. en tuin. Ind.
toil., vaste tr. n. zolder. Keurig pand. Vrpr. o.a. woonk. m. halfopenkeuk. 33 m2.3 sik. (15,
fl. 269.000,- _._. 14, 10 m2), badk. met ligb. en 2e toil., wasr.,

hobbyzolder. Perf. afgew. met kunstst. koz. en
■T^H___YT3^_r_W_ï»T_Wrt_____ dubbelgl. Prijzen vanaf tl. 182.000,- vrij op
■ I iltf 1 ifr^P I^^ 1' mmmmM naam- <tsr vsrgelljklng: dit Is 11. 165.000,-

-13lfl I Ti _*\ '\ '7'i il m\\ kosten koper)

KERKRAOE-TERWINSELEN _-_■_____________■_____■
8chaesberyer*traat 51A
Keurig gerenov. ruim halfvr. woonh. met car- KERKRADE, Veldkuilstraat66
port en tuin (gar. mog.) Ind. o.a. kelder, Riant landhuis 1990 met dubb. gar. en tuin
woonk. m open keuk., verd. badk. m ligb. 2 (perc. 630 m2). Ind. o.a. betegeld sout. 80 m 2,
sik. zolder via vaste trap met mog 3/4 sik. Vr. hal met antieke trap, woonk. m. openH., luxe
pr.f1195.000.-l__. badk en keuk. Vr.pr. fl. 449.000,- k.k.
KERKRADE, Drisvog-istreat 58 HEERLEN, Olismotonstraat 38
Ruime karakteristieke halfvr. woning met tuin 'n Dosnike omgev.
en njogel. tot gar. Ind. o.a. kelder, 2-delige I gel. perf. onderh.
woonk., gesl. keuk., 3 sik., badk. m. ligbad, ■ M I ruim vrijst. woonh.
zolder met vaste trap. Vrpr. fl. 240.000,- k.k. B .1 _>_H met gar. op perc.7la_>iU TB van 1045 m2. Ind.
LANDGRAAF, Galerij 2 9 mM o.a. woonk. (42 m2)

-_^^^ Goed onderh. half- M—m parket en
I vr- woonh. 1984 ■ openh., gesl. keuk.,

4B ■ met gar, carport m^^^^^^^^^m bijkeuk., 6 sik.,
EJLJH len tuin op zuid. badk. m. ligbad Vr.pr. fl. 439.000,- k.k.Ij .J I Ind. o.a. woonk. m.||f*o I piav.vl. en openh., ■■dWm ■ 3 sik., luxe badk.■ m ligb . douche 999MM{

en 2e toil. Vrjpr. W^^^^^_______i 'fl. 229.000,- kJc MwM^^^
HEERLEN, mm^ÊmW'm^^^^^ 1
Smaragdstraat 15 1
Karakt. ouder halfvr. H H -. ■ 1
woonh. met gr. tuin, gro- 1 mm^ _. m- n |V/I l\ |M O 1
tend. gerenov. Ind. o.a kei- ■ I f_ F F t " "'' 1
der, gr. woonk. m. parket, 1 H *-' ©. 1
gesl.keuk, 2è3 sik. Vr.pr. ■ ■ _-,r\ C R Ot 1
fl. 169.000,-kJc ■ R O B « C 1
HOENSBROEK,Prins a OTM E B " 1
H-_dri_s__-t2S 1 P A 1* "

______ 1
Op kindvr. lokatie halfvr. 1 " - -gr—mm il| 1
woonh. met mooie aanbouw, 1 ____*__T_^______r_ills___i V" 1tuin en achterom. Woonk. m. 1 J'^>^^^_______U^1^
planken*, 3 _k, badk., z_d.l |nZet 1
____" __.___¥»-___). IttWTB. 1 tieiKa ■

NIEUW VAN SINCER

PE FAVOURITE
BBBMMBMMtBAaaSIIMMUMHè__UMMa_I_aÉÉUB^

INGER FAVOURITE ELECTRONIC |
Lichtgewicht machine met vrije arm | «R i._._m-rtr"^MßMi -
Hl steekpatronen w.o. . stretchMcken mmmmmJßmMm\\\ WW ill* _____________________________________________£ l #? ■ EB "Elektronische snelheidsregeling Wi.9m\ \' f:i-1 WBff^mM M* 'Automatische spanning I »fe mmmm^^AmJMmS9^Wmm*^^m^ £
i Fase knoopsgatautomaat H 1.?'<'S /A^tËënn. ■ =Handige opbergruimte voor accessoires WIÊW*^W '' J8Üb i
txwen in de machine # |R| 'P %JB V |
Schuine naaldstand f|# <»*OT**iM j__~"' __~-r I
Naait 10 lagen dikke stof fffl&w J
Veiligheidsschakelaar * e .-„_^^MMC__S_S9Bf
Kemakeur 1 MT^X "^l~>. *
Compleet met luxe stofhoes s '*?
3 Jaar garantieen nog veel meer extra's | ■.'""_fjËB IÈÈS?
_LLE LOCKMACHINES TEGEN 1 ■**.CHERPE PRIJZEN % j_- 14 U 132 700 _____________!

VAN 999VOOR V f T *il LT|T|l
14U1.4 QiQ apv,e_pr„»^ lIJL^J

_. C
Tk _. ' -«-draads _f**# INTRODUKTIE _■ __■ _L~T " 1* Jf. van 1149VOOR f^f KORTINC^ -T-T-L*-!

il i i4u__4* 4AAA _■ ____Tr_rirr7*lat- _r_,__ioyy ,„„_-5_.l I__V»_ l _~ 14 U 185* OAA MACHINE^ Kilt]
electronic 5 draads J«UU _, j.

_
w __. __ ____, I*l"mikmn) ______________■

mssm^— l>yy singer _______! Pr'j.i
i_d_rereniieciu-i_port Yfoor eens en altijd MAXIMAAL _■ II fI f I

tlr©_nS naaimachinehandel _____________________■
DniiMCOiiM Kerkstraat 290 OITTAnn Markt 3IobLWI tel. 045,2.3256 OIMAn tel. 046-512599 |

TE KOOP
NIEUWENHAGEN:
Goed onderhouden halfvrijstaande woning,
geheel voorzien van rolluiken. Indeling:
hal, woonkamer, keuken, toilet. 1e verd.:
3 slaapkamers, badkamer. 2e verd. te
bereiken via vliezotrap. Aanvaarding: in
overleg.
Vraagprijs: ’184.000,- k.k.

NIEUWSTADT:
Goed onderhouden eindwoning in woonerf
met garage. Indeling: hal, woonkamer,
keuken, toilet. 1e verd.: 3 slaapkamers,
badkamer. 2e verdieping te bereiken via
vliezotrap. Aanvaarding: in overleg.
Vraagprijs: ’169.000,- k.k.

Bel voor informatie of een vrijblijvende
bezichtiging:
GELRE GÜLICK VASTGOED BV
Kerkveldsweg West 29-A
6101 HP Echt
Tel. 04754-85999
Geopend: maandag Vm vrijdag 8.30-17.30
uur. Zaterdag 9.00-12.00 uur.

D2960

HDMR :
: dompelpompen "

"* een universele "" dompelpomp voor het*
" verpompen van "" schoon en licht J{ verontreinigd water "J* de pomp is uitgevoerd "J met een open waaier J" en mechanical seal "t* type W zonder / WAj

met niveau schakelaar "S Type Max. Netto "* cap. prijs m
:225W 4mVuur 238,35*
j225 WA 4 mVuur 265.45 "" Genoemde priizen iijn(«cl. BTW. "" Franco v.a. f 300.- "j excl. BTW.
" nBel voor gratis catalogus J

" KUNSTSTOFIEIOIMBSTSTtMEN "" BERINGEILI _ 04760-72296 "t SUSTEREN |L | t 04499- 2760 S
t LUTTEN(O«.) "t (hoofdkantoor) C 05231- 2099 """"""""""""""""""""

ZE MOETEN
DOOR. GEEF!

V_^* _______________
*yÊ j NATIONAAL**s REUMAFONDS

’ .Vïh. $£ i Statenlaan 128

W______k 70.70.70.848

J PAUL I<EX SIMONS I
If^lyfP^ >W__LAARDU BV■ ASSL____TI__.T_O<ATIES

T .TrT_TH___ENnNAN______N

I __JT_]RfVWEG__jm_T4 ÜBACH OVEH WOR>IS

Kerkrade:
■ Goed gel. vrijstaand woonhuis met garage,

stalling en tuin. Ind.: entree, ruime L-woonk.,
portaal, gr. keuk. met stand, install., toilet,
badkamer, 3 slaapk., ruime zolder (vaste trap).
Vraagprijs ’238.000,- k.k.

met douche, toi- mu>~--- ■*"**'
let, gr. zolder _,^_„__-^»
(vaste trap),
nieuw dak (geïsoleerd). Vraagprijs ’ 198.000,-
-k.k.

Übach over Worms:
Op goede lokatie gel. modern halfvrijst. woonh.
met gar. en tuin. Ind.: hal, ruime woonk. met
kachel, open keuk. met mod. aanbouwinstall.,
badk. met ligbad, 3 slaapk. Ged. rolluik, en
dubb. glas. Vraagprijs ’225.000,- k.k.

I slaapk., badcel, kelder en zolder (vaste trap).
Vraagprijs ’179.000,- k.k.

Übach over Worms:
Met gar. geschak. jong vrijst. modern woonh.
met gar. en diepe tuin. Ind.: hal, ruime woonk.
(46 m 2), keuk., bijkeuk., 2 slaapk., badk. met
ligbad. Pand is in zeer goede staat. Vraag- H
prijs ’248.000,- k.k.

Übach over « '
woonk. met W&W^ . "_*>
schuifdeur naar terras, open keuk. met luxe I
eiken install., 3 slaapk., badk., zolder (vliezo- I
trap). De woning is geheel onderkelderd. I
Vraagprijs ’238.000,- k.k.

Eygelshoven:
Rustig gel. zeer goed onderh. halfvr. woonh. I
met gar. en grote tuin. Ind.: L-woonk. met I
open haard, gr. uitgeb. eetkeuk. met install., I
bijkeuk., 3 slaapk., luxe douchecel, kelder en I
zolder (vliezotrap). Vraagprijs’ 219.000,- k.k.

Hoensbroek:
Nabij winkelcentrum gel. woonh. met kelder,
berg. en tuin. Ind.: dubb. hal, doorzonwoonk.
(parketvl.), uitgeb. keuk. met aanbouwblok,
ruime badk., 3 slaapk., gr. zolder (vaste trap).
Pand is keurig verbeterd. Prijs n.o.t.k.

Op zaterdag is ons kantoor geopend van
10.00 tot 13.00 uur. ■

| 1 045-318182 P
I l

BOUWMATERIAIfNP SF-*
■BQ lIIQODEiIIEIBIBIIDEIBDII

'*,- » '.".'» *f ."«* i a i.*i_. ' Markt 11 6369 AH Simpelveld Tel.: 045-441800* Fax 045-441961

BDZ
Nijmegen

Stichting Bureau voor Duitse Zaken

SPREEKUUR VOOR (EX .PENDELAARS
TUSSEN NEDERLAND EN DUITSLAND

ledere eerste vrijdag van de maand houdt
een medewerker van de Stichting Bureau
voor Duitse Zaken in Zuid-Limburg spreekuur
voor (ex)pendelaars en andere belangheb-
benden. Zij kunnen dan terecht voor infor-
matie over de op hen van toepassing zijnde
sociale zekerheidswetgeving en de hierbij
geldende bijzondere regelingen voor grensar-
beiders.

Het spreekuur vindt plaats van 10 tot 14 uur
in het Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek,
Putgraaf 210 te Heerlen.

Voor een goede gang van zaken is het nood-
zakelijk, dat u vooraf een telefonische af-
spraak maakt bij het Arbeidsbureau te Heer-
len (tel: 045-714845). Bij een bezoek dient
u de van belang zijnde papieren mee te bren-
gen.
Indien u zich rechtstreeks met het Bureau in
verbinding wilt stellen, volgt hierna het
adres en telefoonnummer:
Nassausingel 3
6511 EV NIJMEGEN
tel: 080-602444

BEHEER/VERHUUR O.G. " MAKELAARDIJ
"TAXATIES " HYPOTHEKEN" ASSURANTIËN

HOENSBROEK: BA_____________Mfl
"Uitstekend gelegen, ________________^^^^"

kwalitatief hoogwaardigvrijstaand herenhuis met
garagel"
Ind. hal, woonk. keuken, 3 slaapk., ruime badk. m. ligb.
douche v.w. en 2e toilet, 2e verd. bereikb. via vaste trap
m. mogelijkh. voor 4e slpk. Optimaal geïsoleerd, voll.
dubb. begl. Alle ramen/kozijnen hardh. Bwjr. 1989.
Aanv. direkt. Vraagpr. f. 235.000,-k.k.

HOENSBROEK:
"Dubbel woonhuis met 2 garagesI"
Ind. WONING 1: kelder, L-vormige woonk., woon/eetk.
m. app., wasruimte, 2 slaapk. badk. m. ligb. doucheen
v.w., buitenberging; WONING 2: hal, woonk. keuken,
2 slaapk., douche, zolder. 2 aparte ingangen. Interessant
objekt voor belegger. Aanv. desgewenst direkt.

Prijs f 225.000,-k.k.
HULSBERG.
"Uitstekend gelegen halfvrijstaand woonhuis!"
Ind. hal, woonk., dichtekeuken m. app. hobby-kamer
(5.70 x 3.00) gar. 3 slaapk., badk. zolder. Ged. kunststof
ramen/kozijnen m. dubb. begl. en roll. Perc. opp. 314
m 2. Perfekt onderhouden! Geen bebouwing a.d.
voorzijde. Aanv. in overl. Vraagpr. f 235.000,-k.k.

HEERLEN:
"Perfekt verzorgd woonhuis metflinke achtertuin)"
Ind. kelder l^m^rv««rijrv|ii|l^etkeuken,berging,\J^|^R)|fc\Jl-felcEeVw. en aan- en afv
w.a., zolder momentwwl niet bereikbaar. Vrijwel alle
ramen/kozijnen kunststof m. dubb. begl. en voorz. v.
roll. Aanv. in overl. Vraagpr. f 125.000,-k.k.. _^_

__________

VALKENBURG/CENTRUM: F3*~T
Op A-1 MMMMMmMMMmmÊMtdagwinkel (±6O m2) m. 3
kelders. Zeer geschiktvoor div. branches o.a. reformhuis, I
schoonheidssalon, juweliere.d.
Aanv. direkt. Huurprf 18.000,-p. jaar

HOENSBROEK:
Ged. vrijst. pand m. gar., 3 slaapk. grote badk en vaste
trap naarzolder. Bwjr 1989 Geïsoleerd. Voll dubb. begl.
Aanv direkt Huurpr. f 1.110,- p. mnd.

Makelaars/taxateurs O.Z.
A. Printhagenstraat 36, Geleen

Brunssum, Maastrichterstraat
Halfvrijst. woonh. m. garage/berging, gas-c.v. (H.B'
combi) en tuin op het zuiden. Ind. 0.a.: 2 kelders,
woonk. ca. 40 m 2m. open haard, gr. inger. woon-
eetkeuken en bijkeuken. 1e verd.: 2 slpks., gr. luxe
badk. m. ligb., douche en 2e toilet, vaste trap n.
2e verd. alw. 3 slpks., pand is geh. voorz. v.
kunstst. koz., dubb. begl. Koopprijs ’ 218.000,- k.k. !Born-Holtum, Eugeniahof
Woonh. m. carport, leuke tuin en berging. Ind. 0.a.:
woonk. m. open keuken ca. 42 m 2m. bet. vl., trap
en luxe aanb.keuken, portaal m. toilet, overdekt
terras. 1e verd.: 3 slpks., badk. m. ligb. en 2e
toilet, semi vaste trap n. zolder en hobbykamer.
Koopprijs ’162.500,- k.k.
Born-Holtum, Holtummermarkt
Geschakeld woonh. m. o^fiT garage en tuin.
Ind. 0.a.: gr\'f|*D|fOG*'' ».pen keuken. 1«
verd.: 4 slpksVCl?__.uk. m. ligb., zolder via vlie-
zotrap. Koopprijs ’169.000,- k.k.
Geleen, Augustinusstraat
Nabij centrum gel. halfvrijst. woonh. m. gas-c.v.^
garage en tuin. Ind. 0.a.: kelder, woonk. m. tuindeu- j
ren, gesl. woon-eetkeuken, bijkeuken. 1e verd.: f
slpks., douche. 2e verd.: bergzolder (vliezotrap)-
Koopprijs ’195.000,- k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan 340
Appartement 2e woonlaag, met eigen cv. en keider-
berging. Ind.: woonk., keuken, 2 slpks., badk. en
balkon. Koopprijs ’99.000,- k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan 356
Appartement op de 3//i'?*t-ïT met eigen c.v.i I
kelderbergin-yfCQJvU^* 1- olpks., gesl. keu-
ken, douche".". Voiiet. Dir. te aanv. Koopprijs
’99.000,- k.k.
Landgraaf, Ringoven
Roy. middenst. woning (tussenwoning) m. gas-c.v.,
gr. garage m. zolder en gr. tuin (ca. 20 m diep).
Bwjr. 1981. Ind. 0.a.: roy. woonk., open keuken I
m. eiken aanbouw. 1e verd.: 3 slpks., bet. badk.
m. ligb. en 2e toilet, bergzolder. Pand is geh-
voorz. v. dubb. begl. Koopprijs ’179.000,- k.k.
Munstergeleen, Geldakkerstraat
Halfvrijst. woonh. m. aanbouw, gas-c.v., garage
en tuin. Ind. 0.a.: woonk. (11x3,90) m. bet. vl..
gesl. keuken. 1e verd.: 3 slpks., badk. m. ligb-,
bergzolder. Deels dubbele beglazing en HR-ketel-
Vraagprijs ’215.000,- k.k.
Sittard (centrum), Stationsstraat
Luxe appartement met lift, L-woonkamer, inger-
keuken mcl. vaatwasser, koelkast, magnetron en
wasemkap, ruim dakterras, 3 slpks., badk. m. lig-
bad en 2e toilet. Eigen parkeerplaats. Koopprijs
’198.000,- k.k.
Stein, Smeetsstraat
Goed onderh. vrijst. woonhuis m. gas-c.v., garage,
aanbouw en tuin. Ind. 0.a.: kelder, woonk. m. open j
haard, tuinkamer, keuken m. eiken aanb., gr. bijkeu-
ken. 1e verd.: 3 slpk., badk. m. ligb. en 2e toilet-
Koopprijs ’268.000,- k.k.
Stem, Tongerenstraat
Vrijst. bungalow met garage, gas-c.v. en tuin-
Bwjr. 1972. Ind.: woonk. (8x5.20x3.50), tuinkamer,
gesl. keuken, 3 slpks., badk., berging. Koopprijs
’325.000,- k.k.

____pvi É__p____i____H_lÉÉ_Hi

LAAT
CARA-

PATIÏNTEN
NIET

STIKKEN
Astma_ï?Fonds

Giro55055

Iklees de
krant
indeklas
StichtingKrant in deKlas

Tel. (020) 6647536

SmeetS
De enige officiële

Mercedes-Benz-dealer
voor Zuid-Limburg

(H) M8190E1.8 09-'9O ,
(G)MB 190E1.3 aut. 07-'9l
(M)MB I9OE 1.8 08-92
(OMBI9OE 03-'9l
(H)MB l9oEaut. 08-92
(G)MBI9OD 02-'9l
(M)MB I9OD 03-'9l
(H)C 180Esprit 09-93
(M)MB2SOD 01--9 I
(G) MB 300 D04-92
(G) MB 200 02-'9O
(M)MB2ooEaut. 08-'9O
(H) MB 230E07-'9O
(M.MB26OSE 01-'BB
(G) Audi 100 02-93
(H)BMWSIBi 01-'9O
(G)BMW3IBL 03-'9O
(G)BMW3I6i 05*91
(M) Ford Mondeo 04-93
(H) Opel Calibra aut. 02-92
(G) Peugeot 205 GTi 12-92
(G) Peugeot 605 SLi 01-92
(G) ToyotaCamry GL 03-92

(H) Heerlen, Wyngaardsweg 55
tel. 045-754575

(M) Maastricht, Akersteenweg 10
tel. 043-613200

(G) Geleen, Rijksweg-N. 125
lel. 046-757575 02613

Alleen achter een goede naam staat NVM. 83 j
Eygelshoven, W. Alexanderstraat 48 met de buren,
halfvrijstaand woonhuis met 0.a.: Z-vormi- Vraagprijs ’159.000,- k.k.
ge woonkamer met tegelvloer en open
haard. Gesloten keuken, 3 slaapkamers. £eükl- de' Romeinenstraat 27
Inpandige garage Halfvrijstaand woonhuis met o.a. living
VraaaDriis ’ 185 000 kk 8,30x5,40 met open keuken, drie slaapka-

aK ' ' ' ' mers 4,40x2,90, 3,30x2,90 en 3,40x2,30.
Kerkrade, Graverstraat 75, 77 en 79 Garage. Bouwjaar 1988
Complex bestaande uit drie aparte woon- Vraagprijs ’ 189.500,- k.k.
eenheden, vier garages, bergingen en
bouwterrein geschiktvoor een eengezins- Kerkrade, Kloosterbosstraat 114
woning of appartementen. Twee woon- °P een hoek gelegen winkel-woonhuis
eenheden zijn verhuurd. De derde staat met 9oede parkeermogelijkheden. Rusti-
leeg en is eventueel,op te splitsen in 9e, maar toch centrale ligging. Winkel
twee wooneenheden. Inh. ca. 1400 m 3. met kantoorgedeelte. Ruime bovenwo-
Opp 1005 m2nin9 met vier slaapkamers.
Koopprijs ’380.000,- k.k. Vraagprijs ’235.000,- k.k.
Kerkrade, Caumerstraat 93 Heerlen-Palemig, Onderstestraat 22
Goed onderhouden halfvrijstaand woon- Vrijstaand landhuis met blijvend vrij uit-
huis met garage zicnt- Dit oDJect voldoet aan de hoogste
Indeling: begane grond: hal, toilet. Woon- eisen die men aan materiaal, vormgeving
kamer van 8,40x3,70 m. Halfopen keuken en wooncomfort kan stellen. Ruime over-
-3,90x2,10 m met bergkast. De gehele dekte en,ree- Hal- Z-vormige kamer met
begane-grond-vloer is voorzien van een Noorse-leisteenvloer en schuifpui naar
kwalitatief hoogwaardige tegelvloer. terras- Halfopen keuken met luxe aan-
Leuk ingerichte achtertuin. Garage met bouwkeuken. Inpandige garage. Bijkeu-
vliezotrap naar zolderruimte. 1e verdie- ken- 1e verd-: 3 slaapkamers, luxe
ping: 3 kamers. Badkamer met ligbad badkamer, study en berging. 2e verd.: 2
en toilet. 2e verdieping: kamer bereik- kamers en c.v.-ruimte. Spoedig te aan-
baar via vaste trap. Zolderruimte. Het vaarden. Opp. 688 m . Bouwjaar 1988.
hele pand is voorzien van rolluiken Vraagprijs ’ 429.000,- k.k.
Vraagprijs ’239.000,- k.k. Heerten, lepenstraat 10
Kerkrade, Nieuwstraat 83 Zeer ruim halfvrijst. woonhuis. Indeling:
Ruim halfvrijstaand woonhuis geschikt 9eheel o"derkelderd. Begane grond: hal,
voor een groot gezin of op te splitsen tollet met fonteintje. L-vormige woonka-
in meerdere wooneenheden. Perceel 414 mer ca- 38 m ■ °Pen keuken ca. 8 m ,
m 2. Prijs notk tuinkamer ca. 13 m 2, dus totale living

ca. 59 m 2. Garage ca. 3x9 m, carport 8
Hoensbroek, Bergstraat 15 m lang.Eerste verdieping: overloop met
Halfvrijstaand woonhuis met o.a. living bergkast, 3 slaapkamers. Badkamer met
met open keuken met eiken aanbouwkeu- ligbad, toilet en vaste wastafel. Tweede
ken, drie slaapkamers, luxe ingerichte verdieping: kamer ca. 25 m 2, bergzolder
badkamer met douche, ligbad, vaste en c.v.-ruimte.
wastafel en tweede toilet. Garage samen Vraagprijs ’ 250.000,- k.k.
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Be dealer
DEMO-AUTO'S

DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL"!
RIJKLAAR PRIJZEN

FIAT
Uno Hobby zwart met. nul km!!!

van ’ 22.785,- voor ’ 19.950,-
Tempral.6Snulkml!

van ’33.680,- voor ’ 29.950,-
Punto 6.0 S 3 drs. rood met. 3.000 km

van ’ 24.685,-voor’ 21.900,-
Punto 7.5 EL 3 drs. rood met. nul km!!!

van ’ 28.235,-voor’ 25.900,-
Tipo 1.4 lES 3 drs. zw. stuurbkr. 6.000km

van ’ 28.235,- voor’ 23.900,-
Tio 1.4 lES 3 drs. rood stuurbkr. nulkm!!!

van ’ 28.335,- voor ’ 25.500,-
Tipo 1.4 IE 'Liberty' 3 drs. nul km!!!

van ’ 29.485,-voor ’ 27.485,-
Tipo 1.4 IE 'Liberty' 5 drs. nul km!!!

van ’ 30.285,- voor ’ 27.900,-

LANCIA- Dedra 1.8 IE zwart met. 1.500km
- Dedra 1.8 IE LS stationcar
groen met. 400 km!!!

INRUILAUTO'S
Audi 80 automaat nieuwstaat '84 ’ 5.750,-
Alfal64TS + LPG groenmet. _K) 18.900,-
Citroën AX 1.1 TGE wit "92 15J^2'"Ford Scorpio diesel do.blauw '86 6.900,-
Lancia Yio Fila zwart'BB 8.900,-
Lancia Prisma 1.3 beige met. '86 5.900,-
Mazda 323 GLX do.grijs '88 10.900,-
Opel Corsa 1.2STR wit nov. '87 8.900,-
Opel Kadett 1.8 LS wit '88 11.750,-
Peugeot 205 juniordo.blauw '86 7.900,-
Peugeot 205 GTI wit '88 16 900,-
Peugeot 405 GL do.grijs met. '89 15.900,-

-■ H Volvo 340 automaat wit '83 3.900,-
KS| Volvo 360 2.0 inj. wit '87 5 902~I^l Volvo 740 GL LPG grijs met. '89 22.750,-
-131 VW Golf cabrio 1.8GLS grijs met. '86 17.900,-

-tSSi VW Jettal.6wit 8.950,-

PJSI 7 x Fiat Panda '87 tot '92 vanaf 6999'"kH 2 x Fiat Panda automaat 13.900,-

-■-**■ 12x Fiat Uno '86 tot '93 vanaf 6.900,-

-§ Fiat Tipo 1.4 DGT stuurbkr. bl. "90 16.900,-
Fiat Tipo 2.0 GT wit '91 20.900,-
Fiat Tipo turbo diesel groen '91 19.900,-
Fiat Tempra 1.9 diesel grijs '91 19-90°-_
Fiat Croma 2.0 IE rood met. '89 16.900,-

M TOT 2 JAAR BOVAG-GARANTIE

§ Creusen Heerlen
S^ Parallelweg 34-tel. 045-74 2121

fc * Bloedbank Zuid-Limburg
4* A heeft nieuwe donoren

Wnof_ig!o43'B7777B |

r___s_2*m&_^ ::^^^

u €__?
i nieuwe
kalender

II 99S .
mm ■ ■ ■is tt uit! v

II De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1995 weet u markten, kennissen, feestdagen en

[ naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de
nodige ruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij allekantoren van het Limburgs Dagblad en de I

j meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen.

Limburgs Dagblad

Exclusieve Engelse
H^^^| stijlmeubelen in 100 %

massief mahonie
I Woonkultuur goes English, en hoe ! Met een com-

H_PM pleet programma ambachtelijk vervaardigde
Ui^^^l Engelse stijlmeubelen : wandmeubelen, boeken- en
BJPWWW vitrinekasten, secretaires, dressoirs, tafels en stoelen,

■■■■■■k^ salon-, lampen- en consoletafels.I " Een verademing in het hedendaagse meubelaan-
mjé bod, deze sublieme verfijning van klassieke Engelse

signatuur. Alle meubelen zijn volledig in mahonie en
BÉ kregen in het atelier een warm, gloedvol patina

mee.
Woonkultuur presenteert ze extra sfeervol met

IKBfj^^^ originele Nepaltapijten, naar maat, kleur en dessin
vervaardigd.
Wed love to meet you atWoonkultuur's!

■ ■ ■ zutendaal

w**JB? I woonkultuur
VZutendaal

Lanakenw^ H len ■ Dorpsstraat 2-4.3690Zutendaal. Telefoon : 089/61.11.36I Maastnch^—O-D Telefoon vanuit Nederland: 00-3289 61.11.36o_s_en valkenburg ■ iedere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.

I H-e°ena
AniwerPen. Levering franco aan huis zonder grenskosten.I afslag Zutendaal

...............................................I

MTm^mmm^m^^'mmm
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Steun het onderzoek
~ naar tromboseöIRO 30 20 30
_J/-" r ombosestichting Nederland

I .... "-"_
,'
',

grootste
Ja9Na<teor_bir.a_e.

van ruim
11700.000 exempla-
[* n' 3oed voor een
pr*fev-n 4__i_il-
JJ«n reisjusOgeNederlander5

°^ informatie en
RDP,

:,800 AA Alkmaar,
woensdag

16-00uur.

1000uur.

TT i"■p-^ 1'! f "_S_f_fei A *^£, "T"_I"É
Sparen voor later, voor pensioen, \\ ' |A » A Nieuws dat wel in de krant mag.

hypotheek of VUT bijvoorbeeld? |/| J Mm iV/l 1 Sterker nog: omdat het ToekomstPlan

Prima, natuurlijk. Maar tussen iïa____T_ÏÏT_^^ u aan een groot vermogen helpt, heb-.
nu en straks kunnen onvoorspelbare f ~«_,-_ _. „ 11 ben wij er een hele krant aan gewijd.

VANDAAG | ë

ER IS EEl>______-t|ANT DIE U AAN
' "Neemeen flexibele

EEN GROOIE^ERMOGEN HELPT.
"BeleggenIs esukwestie wan

~ -ï lange termijn" .2 É' :;;
dingen gebeuren. .«;»"___-_-___« Stuur nu de bon op en u ontvangt

maatschappij 2

Er is een verzekeringsmaatschap- * WÊÊÊÊm De Krant voor Morgen. /#ï\
, j i i Van VUTnaarflexibele Vm. Jpij die daar rekening mee houdt: !»«____»____»_ 3 Ofbel gratis 06 03 99. d^/

Wt__!_T_f_^°T_i _ I (Ook op zaterdag tot 15.00 uur)
/.r'XTrr» a t t ' ' » _-. -Chtk-MHdsterkvwßnaera. 4 v &

GENbHALI, een van s werelds *■ -1 i ' ~~i
I I Q0 la, stuur mij gratis De Krant voor Morgen. I

grootste en oudste (sinds 1831 »,."'» ' '| Want ik wil graag alles weten over flexibel vermogen |

internationaal actief) verzekeraars. I ' - ! opbouwen met het GENHRALI ToekomstPlan- '
| Naam: m/v |

Met het ToekomstPlan van JJ , .^ i i

GENERALI boUWt U flexibel Ver- Het we.r-eri.trt voor morgen: | Postcode: >|,

mogen op. U bepaalt namelijk zelf Flexibel Pensioen f __./_!TI £Ml ' "<"^> !
hoeveel u wilt storten, hoe vaak en heeft de toekomst \JdlV* ! "-<'»^ : !

De peasioearegelingea __£ ifl , jgm, i .... , . ■, ; , , " T , A m^ I Mnn assurantie-adviseur is:, i /-^ 1 i il- de algeJopendeceitma sterkve^ J§hoe lang. (Jok kunt u betalingen .et._-.T--_v_.r-ie ik een _e_- Tp%^% __T\*___F ■"! Plaats- 'tering. Tot na toe was het op het S M«J__ M jj% ' 'i n i . r- peasioengeWe- is Nederland Hl I II I,_
, ,

Ioverslaan or geld opnemen. En "____-__ best aardig ____>_ïi_ "*>■*>"*» f&s Jlw* KniP uit e» sluur naar:

-^Dat kon ook, omdat de maat- PPTB"""'I mmm GENERALI verzekeringsgroep nv, r<ary
1 J- l_- J_. 1 1 1 1--1 SCha. py ted orerocfatelyk was * *_ I ___■_#_. ' ' Antwoordnummer 1124, 1110 VB Diemen. _-_T_s) 'bovendien biedt het aantrekkelijke ff* «_*„,. Ifk |Z/\ |E" '«*"«'»% ■■'f. i n l i„n

hoishoudea en de kinderen, ■\9 IL/ JT%l*i* GENERALI VERZEKERT u GENEREUS.iiscaie vooraeien. ■ i

LEES ALLES OVER HET GENERALI TOEKOMSTPLAN IN DE KRANT VOOR MORGEN.
_,'....
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De Laguna heelt sinds zijn introductie al BBE_s__[ I no£ maar groe'en- De Baceara heelt interieur. De fauteuils zijn uitgevoerd in een combinatie warming worden elektronisch geregeld. Maar waarom ne

MmwmWJM \\wLWj%9 Wm\om _.
de nodige bewondering geoogst. Met de I _________________________________■! uiteraard dezelfde fraaie, ovale Laguna- van leer en stof. De voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar. een proefrit gemaakt? Om te ontdek- /X\
komst van de Baceara, een naam die alleen de meest lijnen die een impressie geven van beheerste kracht. Dit Die van de bestuurder heeft bovendien een geheugen voor ken hoe het is om in weelde te rijden. w»T_mT ._»TÏ 1

luxueuze Renaults verdienen, kan die bewondering alleen lijnenspel zet zich voort in het zeer luxe en comfortabele drie posities. De airco en de ver- _L_rt l\tNAVIJL! LAvjUINA DA __tLAKAt VAN LEVEN_^

4
: Huw./Kennism.

'■■ .____-■_________________

ledere zondag vanaf 19.00
uur contact/dansavond voor
ALLEENSTAANDEN. 31
december Sylvesterparty. S.
v.p. vooraf aanmelden. Café-
zaal Noben, Rijksweg 132 te;Berg en Terblijt. Telef.
04406-40611.
Nette man, 51 jr. goed ka-
rakter zkt. een nette
ViROUW voor vaste relatie.
Br.o.nr. B-06279, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6, 01 DC Heerlen.
Nian, 71 jr. i.b.v. auto zkt.
VRIENDIN. Br.o.nr. B-
-06275, L.D, Postb. 2610,
S4Ol DC Heerlen.
LJSA, ik ontmoet je graag,
Jos. Br.o.nr. B-06277, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Weduwe 58 jr., zacht karak-
ter zoekt op deze onsympat-'
hieke weg een lieve MAN
om een vaste relatie mee op
te bouwen. Br. liefst met foto
on nr. B-06274, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Jongen 24 jr./ 1.85 m. niet-
rokend zkt. 'n rustige eenv.,
huisel., maar ook ondern.
lieve, slanke, vriendelijke,
jonge VROUW. Wij hebben
geen kinderen maar kunnen
wel kind. krijgen. Ik houd van
zwemmen, pretparken, in
huis klussen en het samen
gezellig maken. "Br.m.foto.o.
nr. B-06280, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
J. man 40 jr. zkt. VRIENDIN
35-40 jr. Br.o.nr. B-06284,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610.6401 DC Heerlen.

Huwelijksbureaus
■ii-

Maak vrijbl. een afspraak
Ik vertel U graag, ook bij U thuis, hoe U via MENSEN

RELATIE een partner kunt vinden.
Meer dan 75% succes.

Bel voor meer info ook 's avonds en in het weekend
HEERLEN E.O. 045-726539, mevr. Luchtman

ROERMOND E.O. 04750-15534, mevr. Nabarro
MAASTRICHT E.O. 043-210126, mevr. Tuin

GRATIS BROCHURE: Pb. 5050, 6401 GB Heerlen, Pb.
! 525, 6040 AMRoermond, Pb. 2909, 6201 NA Maastricht

Mens en Relatie
1 Erkend AVR, een branchevereniging met vertrouwen van

het Ministerie van VWS!
t ■ ' '; Opleidingen

\ 1 Waarom er goed uitzien als het
fantastisch kan.

J ! 4 WEEKSE CURSUS IN HUIDVERZORGING,
< ; KLEURANALYSE, DAG-AVONDMAKE-UP., > Tevens het adresvoor bruidsmake-up. Laat event. nog, | voor dekerst een individuele kleuranalyse doen (ook kado-
i bonnen verkrijgbaar). Bel v. info. O Kunkels 046-754046.
aT-WB & Bovag erkende
terkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-bbma's. Europaweg Zuid
QfO, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
ksn in 8 dagen of in 9 weken.
binnenkort start de opleiding
tot EXAMINATOR beroeps-
lef) verkeersopleidingen. Aan
deze exclusieve opleiding
kan slechts een selectief be-
perkt aantal cursisten deel-
nemen. Voor informatie en
studiegids kunt u bellen naar
De Kaderschool: 04998-
-3?425 of 043-259550.
Cfccent WISKUNDE geeft
bijles. Tel. 045-720707 b.g.g.
0.5-326513.

Autorijden uw leukste hobby?
Rijden met modernste simu-
lator ook? Lijkt ANTISLIP-
INSTRUCTEUR u een heel
fijn beroep? Haal dit diploma
dan in twee maanden! Bel
tot 21.00 u. De Kaderschool:
04998-99425/ 043-259550.
VERKEERSDOCENT is een
nieuw beroep met toekomst.
Wilt u voor de klas? Heeft u
al wat ervaring met lesgeven?
Haal dan het Kaderschooldi-
ploma! Vraag info en studie-
gids. Bel 04998-99425 of
043-259550.
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.

li II . .1 ■- ■ i -PM—IPI-.. i ,-,...,,

r|_ Rijles
: ANWB Autorijleskampen

De ANWB organiseert een unieke rij-opleiding.
Afhankelijk van de test, duurt de opleiding

tussen de 8 en 14 dagen inclusief hetCBR-examen.
Meer weten bel nu de ANWB: 06-8991161.

Huwelijksbureaus
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MARJASCHIKS

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

goedMBO-niveau.

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

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

namens u, naar een
passende partner.

Informatie: 043-255448,
Postbus 272,

6200AG Maastricht
Erkend Alg. Ver.
Relatiebureaus.

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds bin-
nen 1 week uw eerste con-
tact. Vraag gratis en vrijblij-
vend de folder aan: 03451-
-11486 (automatisch) of
03451-31364 (telefoniste).
24 uur per dag, 7 dagen per
week. Cupido: erkend, voor-
delig en één van Nederlands
grootste relatie-organisaties.

Baby en Kleuter
Te kööp LEDIKANT JncT
matras en dekbed, (tot plm.
4 jr.), ’250,-; rugdrager

’ 75,-; fornuisrekje ’ 25,-.
Telef. 045-723726.
Perego TWEELINGKIN-
DERWAGEN met toebeho-
ren ’500,-; 2 campingbed-
jes ’65,- p.st; 1 babydek-
bed 4-seizoens ’50,-. Tel.
04492-5713.
Te k. i.z.g.st. 3-1 Koelstra
KINDERWAGEN, ’ 500,-,
BMW autostoeltje 9 mnd,

’ 250,-, verstelb. box,
’200,-. 046-582064.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massa-
geped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-66561.

Bel 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.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
Ideeën nodig om uw inte-
rieur te verbouwen? DE-
SIGN Architecture adviseert
en ontwerpt voor U (mcl.
verbouwingsaanvr.). Bel v.
vrijbl. gesprek 043-250668.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
_? 045-460805.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
Telef. 045-325783.
Voor al uw oprit-terras en
SIERBESTRATING. Tele-
foon 045-320274.
Voor SIERBESTRATING,
terras enz. Stratenmakers-
bedr. Nico Gerards. Vrijbl.
prijsopg. /advies 045-313956.
SCHILDER kan nog binnen-
of buitenwerk aannemen.
Telefoon 045-351851.

Hans UPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor alle voorkomende
DAKWERKZAAMHEDEN.
Dakcentrale Limburg. Gratis
offerte. Telef. 045-465285.
Originele gipsen SIER-
LIJSTEN en ornamenten v.a.
’B5O,- rozet gratis. Tel. 045-
-313045 b.g.g. 316576.

ZonnebankZ-heroel
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).
Te k. Philips SUNCAR, z.g.a.
n„ vraagprijs ’895,-. Telef.
046-582589.
Zonnehemelverhuur MEZO.
Najaarsaanbieding: 1 mnd.
huren ’lOO,-; 2 maanden
’l5O,- mcl. bezorgen en
ophalen met recht van koop.
Inl. 045-312956.
Te koop 12 lamps ZONNE-
HEMEL met gezichtsbruiner
van ’1.345,- voor ’845,-.
Telef. 045-214628.

Tekoop gevr.
Wie heeft voor mij te koop
het zilveren boek van MA-
DONNA (sex). 045-714688.
Te koop gevraagd WINKEL-
REKKEN, plm. 10 mtr. Telef.
045-708471

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

Gevr. v.a. 1990 KLEUREN
TV'S; video's; stereotoren;
ladendiepvries, snorbrom-
mer. _f 04406-12875.

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

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 overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst....

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizendenkoopjes:
INDESIT KOELKAST

R 2260,260 Itr. inh., 3 sterren vriesvak, autom. ontdooiing.
GEEN’ 899,- OF ’ 699,- MAAR:

’ 399,-
AEG WASAUTOMAAT

LAV 625,1000 toeren, J_ wastoets, energie-
spaarprogramma, RVS trommel, aparte temperatuurkiezer.

GEEN’ 1.799,- OF ’ 1.399,- MAAR:

’1.199,-
ETNA GAS-ELEKTRO FORNUIS

1610, gaskoken, elektro-oven, diverse ovenfunkties,
grill-element, klok.

GEEN’ 1.145,-OF ’ 799,-MAAR

’ 599,-
WHIRLPOOL MAGNETRON

AVM 602,900 Watt vermogen, digitaletimerklok,
20 liter inhoud, 10vermogensstanden.

GEEN ’ 699,- OF ’ 599,- MAAR:

’ 299,-
ARISTONAKLEURENTELEVISIE

51 TA 1410,51 cm. beeldformaat, afstandsbediening, tele-
text, 60 voorkeuzezenders, 99 kanalen, stilstaand beeld.

GEEN’ 1.199,-OF’ 749,-MAAR

’ 599,-
PHILIPS VIDEORECORDER

VR 722, stereo video, 2 scart aansluitingen,
afstandsbediening, 99kanalen, stilstaand beeld.

GEEN ’ 1.798,- OF’ 1.299,- MAAR

’ 999,-
JVC MIDISET

W45, digitale tuner met voorkeuzezenders,
dubbel cassettedeckmet autoreverse, programmeerbare

CD-speler, 2x 35 Watt.
GEEN’ 999,- OF’ 899,- MAAR

’ 599,-
JAMO BOX

N50,50 Watt belastb., regelb. vermogen op luidsprekerbox.
GEEN’ 178,-OF’ 99,-MAAR

’59,-
WITTE HAL

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

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162.

INBOUWAPPARATEN
Najaars-aktie

Gaskookplaat met vonk v.a.
’299,-.

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

Geintegr. vaatwasmachines
v.a. ’ 1.095,-

Electro-ovens v.a. ’ 575,-
Inductie-Kook-

platen ’ 1.995,-
-6tC 6tC

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

TES -WHIRLPOOL.
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-

leis Kerkplein, Heerlen.
Tel. 045-717555.

Wegens overcompleet te
koop WASMACHINE Whirl-
pool, prijs ’400,-. Tel. 045-
-215950.

Kunst en Antiek
Historische bouwmaterialen
w.o. betaalbare marmeren
schouwen, deuren, vloer-
delen en tuindecoraties.
Ruime keuze in lampen,

spiegels, klokken e.d. vindt u
bij

Antiquiteiten en
Antieke

bouwmaterialen
Dohmen

Klimmenderstr. 65, Klimmen.
a.s. zondag tot
Kerstmis iedere

zondag open
van 10-17 uur.
Kom een kijkje nemen in
onze sfeervol ingerichte

binnenruimtes. 04405-2337.
Carnaval

Te koop aangeboden kleur-
rijke polyester CARNA-
VALSFIGUREN in vele mo-
dellen en formaten. BBIS, W.
Alexanderweg 2, Maastricht.
Tel. 043-684444 (tijdens
kantooruren).

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. a 045-213879.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt.
Radio/TV FRANK BV, Bok
str. 33 H'heide. _? 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote soit v.a.

’ 95,-. TV-occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Muziek
Een fijne hobby voor de
lange wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch
orgel. Lessen gegeven door
gediplomeerd leraar. Inl. 045-
-322813.
Trio zkt. ZANGER(ES) liefst
met bij-instr. Tel. 045-
-452283.
Piano's in alle prijsklassen.
Te koop en te huur. PIANO-
HANDEL J. Somers & Zn.
Akerstr. 82, Heerlen. Tele-
foon 045-713751.
Te koop gevr. HAMMOND
toonwielorgel. Tel. 045-
-723713.
Te k. GITAAR Gibson Flying
V, zwart, met koffer, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-721623.
Te koop Casio CT 670 KEY-
BOARD met standaard en
toebeboren, vr.pr. ’ 650,-.
Telef. 045-711482 zat. tus-
sen 8.00-18.00 uur.
Te koop digitale PIANO
Technics, 88 toetsen + ge-
heugenkaart/ritmebox en
aanslaggevoelig, in nieuw-
staat, ’ 2.750,-. 045-
-723142, Kissel 46a, Heerlen.
Te k. ELVIS platen (L.P.'s).
Tel. 045-352131.
Te koop bruine Engelse
STUDIEPIANO, i.g.st., pr.n.
o.t.k. Tel. 045-211606.
Te k. professionele LICHT-
INSTALLATIE; tev. port.
keyboard. Inl. 04406-12721.
Te koop oud HARMONIUM,
in goede staat. Tel. 045-
-315503.

Te k. NINTENDO spelcom.
mcl. spel 1100 in 1, Mario 1
& 2 + Dizzy, vr.pr. ’ 250,-. S
045-219668 na 14.00 uur.
486 SX 33 Mh met super
VGA kl.monitor, 40 Mb HD,
’1.650,-; KT 30 Mb HD
zonder scherm, ’200,-. Tel.,
045-216554.

Kunst en Antiek
Komt U eens vrijblijvend kij-
ken naar onze enorme col-
lectie ANTIEK 0.a.: kasten,
tafels, stoelen, klokken,
brons, koper, tin enz. Wim
Scheepers, Panheelderweg
28, Heel. Tel. 04747-1593.
ledere dag geopend.
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.
De grootste keus en de
beste kwaliteit in antiek vindt
U alleen bij: WIJSHOFF
Antiques, Amstenradeweg 9,
Hoensbroek-Centrum. Tel.
045-211976. Geopend:
dond., vrijd., zat.
Te koop ant. KLOK, Weense
régulateur, ’ 1.850,-. Tele-
foon: 046-336386.
Te koop HÜMMELBORDEN
1971 t/m 1992, alle in nieuw-
staat. Br.o.nr. B-06249,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straat 45A, Nuth (in het cen-
trum t.o. kerk). S 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Vandaag verkoop geloogd
GRENEN. De Antiekschuur,
Jongmansweg 23, Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Verzamelingen^/
Te koop Nederland P®3!
FRIS, 40/heden, 50% v
waarde. _? 045-741491._^>
Braderieën/Marjtfg!/

Te huur DRAAIMOLEN jjj
m. toezicht, concur. Pi
Mevr. A. Gillissen-Vleug";
Tel. 045-315378. _^X
Te huur "KINDERTR^Uniek ogend treintje op ra
Bert Gillissen 045-318734-^ 'Diversen ✓

Verwijderen van
Tatoeages

zonder littekens. LaserceiJ'trum Heerlen. Op de Nobel'
(tijdelijk Nobelstr. 25)-

Telef. 045-741997^^
Te koop TV-KAST rtiid*
eiken, h. 1.53 mtr, br. 1 ®

t
,

diepte 60 cm., damesfiets.
g.a.nw. 045-419182. __^j
Te k. JUXE-BOX eind 6°i
jaren, veel licht. Paralle»
37, Amstenrade.
Mooi KERSTKADO, kris'a
te koop. Telef. 045-217202^';
Te k. 14-Kar. wit-9°üj;
RING met 1 turmahjn. ,k.'
diam., ’275,-; Ajwa Wa",
man ’ 325,-. 045-750587;__^'

1 il"Te koop wegens omsi. /,

Vaals, WASMACHINE, 'en videoree. Viergrenze
weg 126, Vaals. A
Te k. BETONMOLEN, JJ'den 4 mtr. I.; videorecora"

_
045-726387, na 17.00 uur___<|
Te koop VOETBALTAFÉJ- .
nw.st. ’2.200,-; Mounta» ;.
bike "Ragazzi" z.g.an t’300,-; Sega spelc. w*,
syst. 2 en 3 spel. f'^[
gasfornuis Etna en &,.<
’75,-; koelk. tafelm. ffftcamp.m. ’50,-; BMW ó\.'
type '79 ’900,-; stoeptegy
a 0,20; syst.b. garage co\%t\dubb. hout poort en K° ,
’ 550,-. Telef.: 04405-1649^;

HIS. MAAR I
Raaaaas maar

PRAAT MAAR
_ITi___r_^_^^i__^_^^^^^_i_^n_

Computers

PC SALE PC SALE PC SALE
2e BENELUX COMPUTERBEURS MAASTRICHT

met fantastische beursaanbiedingen
op zaterdag 3- + zondag 4 decembervan 10 tot 17 uur

in het MECC te Maastricht. Meer dan 90 stands
met computers, printers, programma's, supplies,
CD-Roms, onderdelen, lektuur, videogames, enz.
Vaak honderden guldensvoordeel en vertrouwd,

duskom, kijk, koop! Infolijn 055-336666.
Te koop AMIGA 600 met
toebehoren, ’450,-. Tele-
foon 045-420389.
486 SX 25, 4 Mb intern, 2x
40 HD, kl.monitor en softwa-
re, ’ 1.650,-. S 045-221545.

CPC Kerkrade, COMPU-
TERS nieuw en gebruikt.
Niersprinkstr. 61. Tel. 045-
-351588.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.
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__^^^_^, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst

NEGSATIEF BESLUIT NOORD-ZUIDBAAN LUCHTVAARTTERREINEN MAASTRICHT wijziging van de aanwijzing van 26 oktober 1971, nr. LT/20173, van het toenmalige luchtvaartterrein Artikel 13
*s/4'-*< Zuid-Limburg, nu Luchtvaartterrein Maastricht genaamd, ten behoeve van de aanleg van een 1. Voor een periode van zeven jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de mededeling, bedoeld in

25-10-1994, oostwestbaan met een lengte van 3.500 meter, met bijbehorende platforms en afhandelingsgebouwen; artikel 24b, eerste lid, van deLuchtvaartwet is gedaan, geldt als tijdelijke geluidszone, bedoeld in
artikel 25cvan de Luchtvaartwet, de 35-Ke-geluidszone die is aangegeven op dekaart in bijlage

No. DG RLD/VI/L 94.007353 Gelet op artikel VII van de Wet van 7 juni 1978(Stb. 354), de artikelen 24 en 27van de Luchtvaartwet en D3, behorende bij dit besluit.
artikel 2 van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen; 2. Ten aanzien van de geluidszone, bedoeld in het eerste lid, vindt de regeling als bedoeld in artikel

! Besluit als bedoeld in artikel 26Luchtvaartwet junctoartikel 37 van de Wet op deRuimtelijke Ordening, 26b van deLuchtvaartwet geen toepassing,
houdende aanwijzingenten behoeve van de aanpassingen van de bestemmingsplannen binnen de Gezien het advies van de Rijksplanologische Commissie d.d. 26 april 1984 inzake hetOWEMA-rapport
geluidszones van het luchtvaartterrein Maastricht. en de partiële herziening van het streekplanZuid-Limburg, het advies van de Rijksplanologische Paragraaf 3.2: Voorschriften voor het gebruik van het luchtvaartterrein
Besluit nr. M414. Commissie d.d. 13 juni 1986 inzake de in maart 1987 vastgesteldeontwerp-aanwijzing voor de

luchthaven Maastricht, alsmede het advies van deRijksplanologische Commissie en de Artikel 14
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER. Rijksmilieuhygienische Commissie d.d. 28 juni 1990 inzake de in maart 1991 vastgestelde ontwerp- 1. De exploitant laatop het luchtvaartterrein slechts luchtverkeer toe, voorzover de daardoor

aanwijzingvoor de luchthaven Maastricht; veroorzaakte geluidsbelasting de in artikel 13bedoelde geluidszone, niet overschrijdt.
Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat. 2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid, een zodanig feitelijk gebruikvan het luchtvaartterrein

Gezien de adviezen van de commissie als bedoeld in artikel 21 van de Luchtvaartwet d.d. 29 oktober plaatsvindt dat een overschrijding van de in het eerste lid bedoelde geluidszone dreigt, is de
Overwegende, dat de in bijlageA weergegeven geluidszones als bedoeld in artikel 25avan de 1987en 21 oktober1991; exploitant gehouden die maatregelen te nemen die binnen zijn vermogen liggen om overschrijding
Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47, laatstelijk gewijzigd 7 juli 1994, Stb 1994, nr 601) rond het van die geluidszone te voorkomen.
luchtvaartterrein Maastricht, welke doorde Ministervan Verkeer enWaterstaat in overeenstemming met Gezien de adviezen van de Commissie voor de milieu-effectrapportage d.d. 25 februari 1986,1 3. Maatregelen als bedoeld in het tweede lid worden met inachtneming van internationale
de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn vastgesteld bij besluit nr. september 1987, 22 april 1988en 19juli1991; verdragsverplichtingen, overeenkomstig het vigerende gebruiksplan genomen.
DGRLD/VI/L 94.007352 van 25 oktober 1994, op grond van de Luchtvaartwet dienente worden 4. Van een dreigendeoverschrijding als bedoeld in het tweede lid is sprake indien de geluidsbelasting
verwerkt in bestemmingsplannen. Nadat de TweedeKamer der Staten-Generaal met het voornemen tot BESLUIT: behorende bij het feitelijk gebruik in een periode van drie maanden of langer vanaf de
het geven van de onderhavige aanwijzingen heeft ingestemd. Besluit deraden van de gemeenten Beek, ingangsdatum van het geldendegebruiksplan, gevoegd bij de volgens het gebruiksplanvoorziene
Maastricht, Meerssen, Nuth en Schinnen de volgende aanwijzingen te geven. Paragraaf 1: Algemene bepalingen geluidsbelasting in het resterende deel van de lopende gebruiksplan-periode, de geluidszone als

bedoeld in artikel 13overschrijdt.
Artikel 1 „, Artikel 1 5. De gezagvoerder, dan wel de eigenaar, de houder of de bezitter van een luchtvaartuig gebruikt,
1. De gemeenteradenzijn conform het hieromtrent bepaalde in artikel 37, zevende lid van de Wet op 1. Aangewezenwordt het luchtvaartterrein Maastricht, gelegen in de gemeenteBeek in de provincie doet of laat het luchtvaartterrein gebruiken met inachtnemingvan de in het tweede en derde lid

de Ruimtelijke Ordening verplicht binnen een jaar na dagtekeningvan dit besluit Limburg, ten behoeve van de N.V.Luchthaven Maastricht, hierna te noemen de exploitant. bedoelde maatregelen.
bestemmingsplannen vast te stellen of te herzien voor de gronden, gelegen binnen de op bijlage A, 2. Tot het luchtvaartterrein Maastricht behoren de percelen en perceelsgedeelten die met opgave van Artikel 15
kAart D1(Ke-contour Combi scenario variant 50/50) van dit besluit weergegeven geluidszones. de kadastrale aanduidingenals bedoeld in artikel 20, tweede lid, onder a, van deLuchtvaartwet, 1. De exploitant stelt na overleg met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst een
Indien tegen dit besluit of het bijbehorende, gelijktijdig genomen besluit ex artikel 27 Luchtvaartwet zijn aangegeven op de kaart, opgenomen in bijlage A, behorendebij dit besluit. geluidspreferentieel baangebruiksysteem of een structurele wijziging van het vigerende
van de ministervan Verkeer enWaterstaat of enkel tegen vorengenoemde besluit van de minister 3. De percelen en perceelsgedeelten zijn onder vermelding van de gegevens als bedoeld in artikel 20, geluidspreferentieel baangebruiksysteem vast en zendt dit, als onderdeel van het gebruiksplan als
van Verkeer en Waterstaat binnen determijn voor het indienenvan een bezwaarschrift bij de tweede lid, onder b en c, van de Luchtvaartwet aangegeven op de lijst, opgenomen in bijlage A, bedoeld in artikel 30b, tweede lid, van de Luchtvaartwet aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige behorende bij dit besluit. Het systeem moet ertoe bijdragen dat overschrijding van de vastgestelde grenswaarden buiten de
voorziening is gedaan, vangt vorengenoemdeverplichting niet aan voordat en voorzover op dat Artikel 2 geluidszone wordt voorkomen, alsmede vermijdbare hinder wordt beperkt.
verzoek afwijzend is beslist. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, eerste lid, van de Wet op Deze aanwijzing heeft betrekking op het openbare- waaronder begrepen hetnationaal en internationaal 2. Van het in het eerste lid bedoelde systeem wordt tijdelijk afgeweken indien voortgezet gebruik van
de Ruimtelijke Ordening besluit de gemeenteraad zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen - burgerluchtverkeer. het geluidspreferentieel baangebruiksysteem leidt tot overschrijding van de vastgestelde
zes weken na het ontstaanvan eerdergenoemded verplichting, omtrent medewerking aan de Artikel 3 geluidszone.Van het voornemen tot afwijking wordt de commissie als bedoeld in artikel 28 van de
opgedragen vaststelling of herziening van de bestemmingsplannen. 1 q6 exploitant stelt ten genoegen van de Minister van Verkeeren Waterstaat, onverminderd het Luchtvaartwet vooraf geïnformeerd.
Bij de vaststelling of hertziening van debestemmingsplannen dienen de geluidsbelastinglijnen recht op vergoeding van kosten, ruimten ter beschikking, indien deze nodigworden geachtvoor de 3. De exploitant maakt het systeem bedoeld in het eerste lid alsmede afwijking van het systeem als
(contouren), die blijkens de eerdergenoemde bijlage A de plangebiedendoorlopen, op de van rijkswege uitte oefenen diensten ten behoeve van de veiligheid, de regelmaat en de bedoeld in hettweede lid en iedere wijziging hierop openbaar.
bestemmingsplankaarten te worden aangegeven en dient de inhoud van dit besluit in acht te doelmatigheid van het luchtverkeer, alsmede voor de geluidbewaking. Artikel 16
worden genomenbij het vaststellen van de bestemmingsregelingen. 2. De exploitant stelt ten genoegen van de Minister van Verkeer en Waterstaat kosteloos grond op het 1. In de periode van 23.00 uur tot 06.00 uur plaatselijke tijd doet noch laat de exploitantvan het

2. Indien op het tijdstip van ingebruiknemingvan de oost-westbaan geen overeenstemming is bereikt luchtvaartterrein ter beschikking voor de plaatsing en instandhouding van electronische en luchtvaartterrein de banen, bedoeld in artikel 12, tweede lid, gebruiken voor starts en landingenmet
met het buurland België over hnet gebruik van het luchtruim, dienen met overeenkomstige meteorologische hulpmiddelen en de daarbij behorende bouwwerken en andere opstallen of luchtvaartuigen.
toepassing van het eerste lid de in bijlage A, kaart D1weergegeven geluidszones binnen twee jaar werken ten dienste van het luchtverkeer, alsmede voor hulpmiddelenten behoeve van de 2. In de periode van 23.00 uur tot 06.00 gebruikt de gezagvoerder van een luchtvaartuig de banen,
te worden vervangen, voorzover afwijkend, doorde in bijlage A, kaart D2(Combi-scenario variant geluidbewaking. bedoeld in artikel 12,tweede lid, niet voor starts en landingen.
BM), weergegeven geluidzones. 3. De exploitant biedt ten genoegen van de Minister van Verkeeren Waterstaat voldoende 3. Het gestelde in het eerste en hettweede lid geldt niet voor luchtvaartuigen die in nood verkeren of

3. Indien na ingebruikneming van de oostwestbaan met buurland België alsnog overeenstemming gelegenheid voor het afhandelen van vliegtuigen, passagiers, goederenen post, onverminderd het ten behoeve van reddingsacties of hulpverlening worden ingezet.
wordt bereikt over hetgebruikvan het luchtruim en in de bijlage A, kaart D2(Combi-scenario recht op vergoeding van kosten. 4. Het gestelde in het eerste en hettweede lid geldt niet voor het uitvoeren van landingen tussen
variant BM) weergeven geluidzones overeenkomstig het bepaalde in hettweede lid op 23.00 uur en 24.00 uur plaatselijke tijd door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die
bestemmingsplankaartenzijn opgenomen, dienen deze binnen twee jaar na het bereiken van die Paragraaf 2; Situatie op en rond het luchtvaartterrein en het daarbij behorende gebruikvan het lijndiensten uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur plaatselijke tijd hadden moeten
overeenstemming te worden vervangen door de in bijlage A, kaart D1weergegeven zones. luchtvaartterrein vanaf ingebruiknamevan de baan als bedoeld in artikel 5. tweede lid, arriveren, voor zover sprake is van onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment

Artikel 2 . onder a. van het vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden.
1. De hierna volgende artikelen houden alleen verband met de op bijlage A, kaart D1(Ke-contour 5. Het gestelde in het eerste en hettweede lid geldt niet voor het uitvoeren van starts tussen 23.00 uur

Combi scenario variant 50/50), danwei de op bijlageA, kaart D2(Combi-scenario variant BMJ, Paragraaf 2.1: Situatie op en rond het luchtvaartterrein en 24.00 uur plaatselijke tijd door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die lijndiensten
weergegeven geluidszone. uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur plaatselijke tijd hadden moeten vertrekken,

2. Ten aanzien van gronden die volgens de plankaart op basisvan de in het eerste lid genoemde Artikel 4 voor zover sprake is van: - een technische storing van het luchtvaartuig, danwei van de
kaarten een geluidsbelastingondervinden van: Vanaf hettijdstip dat de in artikel 5, tweede lid, onder a, bedoelde baan in gebruikwordt genomen, is luchtvaarttechnische gronduitrusting of - extreme meteorologische omstandigheden, die een

a. meer dan 65Kosteneenheden, mogen geen bestemmingsregelingen worden opgenomen, die deze paragraaf van toepassing. Tot dat tijdstip geldt paragraaf 3. vertraging van de start volgens dat schema rechtvaardigen.
woningen, andere geluidsgevoelige gebouwenof woonwagenstandplaatsen toelaten; Artikel 5 , 6. In geval van een omstandigheid, als bedoeld in het vierde en vijfde lid, maken de exploitant en de

b. meer dan 55, doch nier meer dan 65Kosteneenheden, mogen geen bestemmingsregelingen 1 ■ Het plan in hoofdzaak, bedoeld in artikel 20, tweede lid, onder d, van deLuchtvaartwet omvat het gezagvoerder gebruikvan het luchtvaartterrein met inachtneming van het gestelde in artikel 15.
worden opgenomen, die woningen, andere geluidsgevoeligegebouwen of bepaalde in het tweede tot en met zesde lid. Artikel 17
woonwagenstandplaatsentoelaten, behoudens die gevallen waarvoor de Minister van 2. In het landingsterrein zijn de volgende banen gelegen: a. een verharde baan, gelegen in de 1. De gezagvoerder voert de aan hem door de luchtverkeersdienst opgedragen instrument-vertrek-
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een hogere waarde voor de maximaal geografische richting 079° - 259°, met een lengtevan 3.500 meter en een breedte van 45 m, met procedure uit binnen het voor die instrument-vertrek-procedure vastgestelde tolerantiegebied,
toelaatbare geluidsbelasting heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 5, tweede lid respectievelijk daarbij behorende verharde rijbanen; b. een verharde baan, gelegen in de geografischerichting opgenomen in bijlage G, behorende bij dit besluit,
artikel 7, eerste lid van het Besluit geluidsbelastinggrote luchtvaartterreinen; 0330° - 213°, met een lengte van 2.500 meter en een breedte van 45 meter met daarbij behorende 2. De gezagvoerdervoert de instrument-vertrek-procedure niet buiten het vastgestelde

c. meer dan 45, doch niet meer dan 55Kosteneenheden, mogen geen bestemmingsregelingen verharde rijbanen. tolerantiegebied uit, tenzij hem daartoe de opdracht is gegeven door de luchtverkeersdienst.
worden opgenomen, die woningen, andere geluidsgevoilige gebouwen of 3. Het in het tweede lid bedoelde banenstelsel is voor het luchtverkeer ingedeeldonder codenummer Artikel 18
woonwagenstandplaatsen toelaten, behoudens die gevallen waarvoor de Minister van 4 en codeletter E, bedoeld in bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationaleburgerluchtvaart De gezagvoerder voert de aan hem doorde luchtverkeersdienst opgedragen
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een waarde heeft vastgesteld als bedoeld (hierna te noemen: Verdrag van Chicago). Het banenstelsel is met het daarbij behorend instrument-naderings-procedureuit. ■in artikel 4, tweede lid of artikel 7, eerste lid, van het Besluit geluidsbelasting grote rijbanenstelsel aangegeven op dekaart, opgenomen in bijlage B, behorende bij dit besluit. Artikel 19
luchtvaartterreinen, onverminderd het bepaalde in artikel o, eerste lid van dat besluit; 4. De bij de in hettweede lid bedoelde banen behorende aan- en uitvliegroutes voor de verschillende De exploitant stelt de baan gelegen in de geografischerichting 070° - 250" niet meer ter beschikking,

d. meer dan 35, doch niet meer dan 45 Kosteneenheden, mogen geen bestemmingsregelingen luchtverkeerscategorieen, zoals dezevoor de berekening van de geluidszones, bedoeld in artikel 6, indien als gevolg van de werkzaamheden ten behoeve van de aanlegvan de baan gelegen in de
worden opgenomen die woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of zijn gehanteerd, zijn aangegeven op dekaarten, opgenomen in de bijlagen Cl en C2, behorende bij geografische richting 079° - 259° de in bijlage 14 van het Verdrag van Chicago voorgeschreven
woonwagenstandplaatsen toelaten, behoudens die gevallen waarvoor de Minister van dit besluit. separaties en obstakelvlakken worden overschreden.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een waarde heeft vastgesteld als bedoeld 5. De beschrijving van de verwachte ontwikkelingen naaraard en omvang van het luchtverkeer op het
in artikel 3, tweede ofderde lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6, tweede lid, of artikel 7, eerste lid, van luchtvaartterrein Maastricht en de daarmee samenhangende geluidsbelasting door luchtvaartuigen Paragraaf 4 Nadere voorschriften in verband met de handhaving van de geluidszones
het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen, onverminderd het bepaalde in artikel 4, is opgenomen in bijlage 82, behorende bij dit besluit. De toegepaste luchtverkeersgegevens voor
eerste lid, artikel 6, eerste lid en artikel 8, tweede lid van dat besluit. de berekeningen van de geluidsbelastingscontouren die ten grondslag liggen aan de in artikel 6 Artikel 20

Artikel 3 bedoelde geluidszones, zijn eveneens opgenomen in bijlage 82, behorende bij dit besluit. 1. Het uitvoeren van les- en oefenvluchten met straalvliegtuigen vindt slechts plaats van maandag tot
1. Bestemmingsregelingen die woningen ofandere geluidsgevoelige gebouwen toelaten, kunnen Artikel 6 en met vrijdag van 09.00 uur tot 19.00 uur plaatselijke tijd, niet zijnde officiëlefeestdagen;

worden gehandhaafd, indien de Minister van volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 1. Indien aan heteinde van een periode van zes jaar,te rekenen vanaf het tijdstip waarop de 2. Het uitvoeren van circuitvluchten met vliegtuigen met schroefaandrijving met een maximaal
Milieubeheer ten aanzienvan woningen of andere gelkuidsgevoelige gebouwen gelegenop mededeling, bedoeld in artikel 24b,eerste lid, van deLuchtvaartwet is gedaan,overeenstemming toegelaten totaal massa van minder dan 6.000 kg vindt slechts plaats van maandagtot en met
gronden als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b, een hogere waarde dan de maximaal met de Belgische regering is bereikt over het gebruik van het luchtruim ten behoeve van landende zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur plaatselijke tijd en op zon- en officiële feestdagen van 10.00
toelaatbare geluidsbelasting heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 5, tweede lid of artikel 7, eerste en opstijgende luchtvaartuigen is de 35-Ke-geluidszone de zone die is aangegeven op de kaart in uur tot 19.00 uur plaatselijke tijd.
lid, van het Besluit geluidsbelasatinggrote luchtvaartterreinen. bijlage Dl, behorende bij dit besluit. 3. Het uitvoeren van circuitvluchten met straalvliegtuigen en vliegtuigen met schroefaandrijving met

2. Bestaande bestemmingsregelingen, die woningen of andere geluidsgevoeligegebouwen toelaten, 2. Indien aan heteinde van een periode van zes jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de een maximaal toegelaten totaal massa van 6.000 kg of meer vindt slechts plaats van maandagtot
worden zodanig herzien dat deze niet meer zijn toegelaten en waar mogelijk worden zodanige mededeling, bedoeld in artikel 24b, eerste lid, van deLuchtvaartwet is gedaan, geen en met vrijdag van 09.00 uur tot 19.00 uur plaatselijke tijd, niet zijnde zaterdagen, zondagen en
andere bestemmiongsregelingen opgenomen dat de bestaande gebouwengeheel of grotendeels overeenstemming met de Belgische regering is bereikt als bedoeld in het eerste lid is de 35-Ke- officiële feestdagen.
kunnen worden gehandhaafd, indien de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en geluidszone de zone die is aangegeven op de kaart in bijlage D2,behorende bij dit besluit. Artikel 21
Milieubeheer ten aanzien van woningen of andere geluidsgevoeligegebouwern gelegenop gronden 3. Voor het aanbrengenvan geluidwerende voorzieningen overeenkomstig deregeling als bedoeld in Ten behoevevan de controle op de naleving van de geluidszone en de naleving van de in dit besluit
als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b, geen hogere waarde voor de maximaal toelaatbare artikel 26b van deLuchtvaartwet wordt tot het einde van de periode van zes jaar, te rekenen vanaf opgenomen voorschriften doet de exploitant binnen twee weken na afloop van ieder kwartaal aan de
geluidsbelasting heeft vastgesteld. het tijdstip waarop de mededeling, bedoeld in artikel 24b, eerstelid, van de Luchtvaartwet is DirecteurGeneraal van de Rijksluchtvaartdienst opgave van hetaantal starts en landingen per baan dat

gedaan, de geluidsbelastingbinnen de in het eerste lid opgenomen geluidszone als uitgangspunt in het betreffende kwartaal is uitgevoerd, alsmede van het typevliegtuig en de aard en het tijdstip van
Aanwijzingen met betrekking tot de wijzewaarop aan de bestemmingsplannen uitvoering dient te genomen. de vlucht.
worden gegeven. Artikel 22

Paragraaf 2.2: Voorschriften voor het gebruik van het luchtvaartterrein Het gebruiksplan, bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet, betreft de periode van 1 maart van enig
Artikel 4 ... jaar tot 1 maart van het daaropvolgende jaar.1. Beëindiging van het gebruik of de bewoning van gebouwenals bedoeld in artikel 2, tweede lid, Artikel 7

onder aen b kan niet worden gevergd van degene, die op het tijdstip van het van kracht worden 1. De exploitant laat op het luchtvaartterrein slechts luchtverkeer toe, voorzover de daardoor Paragraaf 5: Slotbepalingen
van de beschikking, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van deLuchtvaartwet, gebruiker of veroorzaakte geluidsbelasting de in artikel 6 bedoelde geluidszone, niet overschrijdt.
bewoner was. . . 2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid, een zodanig feitelijk gebruikvan het luchtvaartterrein Artikel 23

2. Voor woningen of andere geluidsgevoeligegebouwen die wegvallen of zijn weggevallen door plaatsvindt dat een overschrijding van de in het eerste lid bedoelde geluidszone dreigt, is de 1. Aan degene die door dit besluit schade lijdt of zal lijden wordt op verzoek een naar billijkheid te
calamiteit, amovering - anders dan ter uitvoering van de bestemmingsregelingen, bedoeld in de exploitant gehouden die maatregelen te nemen die binnen zijn vermogen liggen om overschrijding bepalen schadevergoeding toegekend, voor zover die schade redelijkerwijze niet of niet geheel te
artikelen 2en 3 - of verval, kan met inachtneming van de artikelen 8a en 8b van het Besluit van die geluidszone te voorkomen. zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet, of niet voldoende dooraankoop,
geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen vervangende nieuwbouw in de plaats wordt gesteld. 3. Maatregelen als bedoeld in het tweede lid worden met inachtneming van internationale onteigening of anderszins is verzekerd.

Artikel 5 verdragsverplichtingen, overeenkomstig het vigerende gebruiksplan, genomen. 2. Op de behandeling van het verzoek is het bepaalde in de Regeling nadeelcompensatie
Een besluit tot onteigening van gebouwen ten aanzien waarvan de in artikel 4 eerstelid, bedoelde 4. Van een dreigendeoverschrijding als bedoeld in het tweede lid is sprake indien de geluidsbelasting Rijkswaterstaat van overeenkomstige toepassing.
bepalingen van toepassing is, wordt niet genomen dan nadat de bewoning of het gebruik is gestaakt behorende bij het feitelijk gebruik in een periode van drie maanden of langervanaf de 3. De Ministervan Verkeer en Waterstaat kan ter zake van het en beslissen van het in het eerste lid
door degenen die op het in dat artikelonderdeel bedoelde tijdstip bewoner of gebruiker zijn. ingangsdatum van het geldendegebruiksplan, gevoegd bij de volgens het gebruiksplan voorziene bedoelde verzoek mandaat verlenen aan het bestuursorgaan dat,voor zover het de onderhavige

geluidsbelasting in het resterende deel van de lopende gebruiksplan-periode, de geluidszone als aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht betreft, bevoegd is te beslissen op een verzoek om
Aanwijzingen omtrentde wijze en het tijdstip waarop geldelijke steun uit s Rijks kas wordt bedoeld in artikel 6 overschrijdt. vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
verleend 5. De gezagvoerder, dan wel de eigenaar, de houder of de bezitter van een luchtvaartuig gebruikt, Artikel 24

doet of laat het luchtvaartterrein gebruikenmet inachtnemingvan de in het tweede en derde lid 1. Evaluatie van de milieu-effecten van dit besluit als bedoeld in artikel 7.39 van de Wet milieubeheer
Artikel 6 . . . .... bedoelde maatregelen. zal plaatsvinden als omschreven in bijlage F, behorende bij dit besluit.1. Indien om uitvoering tekunnen geven aan het bepaalde in artikel 3, tweede lid, woningen of andere Artikel 8 2. De exploitant steltkosteloos alle gegevens ter beschikking die doorde Minister van Verkeer en

geluidsgevoelige gebouwendoor de gemeente op een andere wijze dan door onteigening worden 1. De exploitant stelt na overleg met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdiensteen Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer noodzakelijk
verworven dient de Minister van Verkeeren waterstaat vooraf in te stemmen met de benoeming geluidspreferentieel baangebruiksysteem of een structurele wijziging van het vigerende worden geacht in het kader van de in het eerste lid bedoelde evaluatie.
van een taxateur of, indien hij dat wenselijk oordeelt, een voor hem optredende taxateur te geluidspreferentieel baangebruiksysteem vasten zendt dit, als onderdeel van het gebruiksplan als Artikel 25
benoemen, die zonodig samen met de door of vanwege de eigenaar aan te wijzen taxateur een bedoeld in artikel 30b, tweede lid, van de Luchtvaartwet aan de Ministervan Verkeer en Waterstaat. Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 oktober 1971, nr. LT/20173
derde taxateur benoemt. De met de verwerving gemoeide kosten worden aan de gemeente Het systeem moet ertoe bijdragen dat overschrijdingvan de vastgestelde grenswaarden buiten de Rijksluchtvaartdienst, wordt hierbij ingetrokken.
vergoed tot het bedrag waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat vooraf heeft ingestemd. geluidszonewordt voorkomen, alsmede vermijdbare hinder wordt beperkt. Artikel 26

2. In het geval dat verwerving van gronden door middel van onteigeningplaatsvindt, worden de 2. Van het in het eerste lid bedoelde systeem wordt tijdelijk afgeweken indien voortgezet gebruikvan Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant
daarmee voor de gemeente gemoeide kosten, waaronder begrepen dekosten verbonden aan het het geluidspreferentieel baangebruiksysteem leidt tot overschrijding van de vastgestelde waarin het wordt geplaatst.
toekennen van een onteigeningsvergoeding en de procedurele kosten, door de Ministervan geluidszone. Van het voornemen tot afwijking wordt de commissie als bedoeld in artikel 28 van de Deze regeling zal, zonder de toelichting en de bijlagen, worden geplaatst in de Staatscourant. De
Verkeer enWaterstaat aan de gemeente volledig vergoed op een wijze die nader zal worden Luchtvaartwet vooraf ge;nformeerd. toelichting en de bijlagen liggen ter inzage bij de betreffende gemeenten en provincie,
bekend gemaakt. 3. De exploitant maakt het systeem bedoeld in het eerste lid alsmede afwijking van het systeem als

3. Indien na verwervingen van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen amovering daarvan bedoeld in hettweede lid en iedere wijziging hierop openbaar. DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
plaatsvindt teneinde de in artikel 3, tweede lid, bedoelde bestemming te realiseren worden de met Artikel 9 .
amovering gemoeidekosten door de Ministervan Verkeeren Waterstaat op een nader vast te 1. In de periode van 23.00 uur tot 06.00 uur plaatselijke tijd doet noch laat de exploitant van het A. Jorritsma-Lebbink.
■stellen wijze vergoed. luchtvaartterrein de banen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, gebruiken voor starts en landingen met

Artikel 7 . luchtvaartuigen. Terinzagelegging
Indien, om uitvoering te kunnen geven aan het bepaalde in artikel 3, tweede lid, een vervangende niet 2. In de periode van 23.00 uur tot 06.00 uur plaatselijke tijd gebruikt de gezagvoerdervan een
geluidsgevoeligebestemming wordt gerealiseerd die het mogelijk maakt dat een gebouw Qeheel of luchtvaartuig niet de banen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, voor starts en landingen met Bovenstaande besluiten liggen met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking tot en met de
grotendeels wordt gehandhaafd, kan in de daarmee gemoeide kosten door de Minister van Verkeer en luchtvaartuigen. termijn waarbinnen tegen het besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend tijdens kantooruren ter
Waterstaat een bijdrage worden verstrekt, met dien verstande, dat de som van die bijdrage en de in het 3. Het gestelde in het eerste en tweede lid geldt nietvoor luchtvaartuigen die in nood verkeren of ten inzage op de volgende adresssen: -in de bibliotheek van het Provinciehuis te Maastricht, Limburglaan
vorige artikel bedoelde vergoeding niet meer zal bedragen dan de kosten die gemoeidzijn met behoeve van reddingsacties of hulpverlening worden ingezet. 10 te Maastricht;
eventuele verwerving en daaropvolgendeamovering. 4 |_jet gesteide in het eerste en het tweede lid geldt niet voor het uitvoeren van landingen tussen - het gemeentehuis van Beek, Raadhuisstraat 9te Beek;
Artikel 8 «_,«__ 23.00 uuren 24.00 uur plaatselijke tijd door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die - het gemeentehuis van Geleen, Markt 1, 6161 GE Geleen;
De kosten diezijn gemoeid met het tot stand brengen ot herzien van een bestemmingsplan als bedoeld lijndiensten uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur plaatselijke tijd hadden moeten - het gemeentehuisvan Heerlen, Geleenstraat 27, 6411 HP Heerlen;
inartikel 1 komen ten laste van de gemeente. , arriveren, voor zover sprake is van onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment - het gemeentehuisvan Maastricht, Markt 78, 6211 CL Maastricht;
Artikel 9 ... ; . van het vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden. - het gemeentehuisvan Meerssen, Beekstraat 51 te Meerssen;
1. Op een nader aan te geven wijze vergoedt de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de gemeente 5. Het gestelde in het eerste en het tweede lid geldt niet voor het uitvoeren van starts tussen 23.00 uur - het gemeentehuis van Nuth, De Weverplein Ite Nuth;

dekoopsommen van grondverwerving alsmede de kosten van bouwrijp maken, welke ter en 24.00 uur plaatselijke tijd door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die lijndiensten - het gemeentehuis van Schinnen, Scalahof 1, 6365 BK Schinnen;
verwezelijking van bestaandebestemmingen zijn betaald voor 18 januari 1985, voor zover deze uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur plaatselijke tijd hadden moeten vertrekken, - het gemeentehuisvan Valkenburg a/d Geul, Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg;
bedragenvergeefs blijken te zijn uitgegeven, alsmede de waardevermindering die de eigendommen voor zover sprake is van: - een technische storing van het luchtvaartuig, danweivan de - het kantoor van de NV Luchthaven Maastricht, Vliegveldweg 17 te Beek; buiten kantooruren iedere
en zakelijke rechten van de gemeente ondergaan, doordat bestaande bestemmingen als gevolgvan luchtvaarttechnische gronduitrusting of - extreme meteorologische omstandigheden, die een dinsdag tussen 17.00 en 20.00 uur in het kantoor van de NVLuchthaven Maastricht, Vliegveldweg
deze aanwijzingen dienen te worden herzien. vertraging van de start volgens dat schema rechtvaardigen. 17te Beek; om de stukken op dinsdag tussen 17.00en 20.00 uur in te kunnen zien dient vooraf

2. Ophet bedrag derkoopsommen, respectievelijk kosten, wordt in mindering gebracht de waarde 6. In gevalvan een omstandigheid, als bedoeld in het vierde en vijfde lid, maken de exploitant en de tijdens kantooruren telefonisch een afspraak te worden gemaakt (telefoon 043-666444);
van de eigendommenwelke de gemeente met dezekoopsommen, respectievelijk kosten heeft gezagvoerder gebruikvan het luchtvaartterrein met inachtnemingvan het gestelde in artikel 7. - in de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,Directoraat-Generaal
verworven. Artikel 10 Rijksluchtvaartdienst, Plesmanweg 1-6, 2597 JG's-Gravenhage;

3. Onder bestaande bestemmingen worden verstaan bestemmingen, vastgelegd in een voor 18 1. De gezagvoerder voert de aan hem door de luchtverkeersdienst opgedragen instrument-vertrek- - in de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal
januari 1985 onherroepelijk goedgekeurd (onderdoe van een) bestemmingsplan, ongeacht of op procedure uit binnen het voor die instrument-vertrek-procedure vastgestelde tolerantiegebied, Rijksluchtvaartdienst, Saturnusstraat 71, 2132 HB Hoofddorp.
dat tijdstip de in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedoelde uitwerking reeds heeft opgenomen in bijlage G, behorende bij dit besluit.
plaatsgevonden, alsmede bestemmingen vastgelegd in een op dat tijdstip nog niet onherroepelijk 2. De gezagvoerder voert de instrument-vertrek-procedure niet buiten het vastgestelde Bezwaar indienen
goedgekeurd (onderdeel van een) bestemmingsplan voor zover Gedeputeerde Staten het tolerantiegebied uit, tenzij hem daartoe de opdracht is gegeven door de luchtverkeersdienst.
bestemmingsplan op dat tijdstip hebben goedgekeurd en daartegen bij de Kroon geen Artikel 11 Volgens artikel 30, eerste lid, Luchtvaartwet kan tegen bovenstaande besluiten beroep worden
beroepschriften met betrekking tot bezwaren verband houdend met geluidsoverlast aanhangigzijn. De gezagvoerder voert de aan hem door de luchtverkeersdienst opgedragen ingesteld. Artikel 30, eerste lid, Luchtvaartwet luidt: "Tegen een besluit als bedoeld in artikel 24, eerste
Tevens worden daaronder verstaan bestemmingen voor realisering waarvan met toepassing van instrument-naderings-procedure uit. lid en 27, eerste lid kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
artikel 19van de Wet op Ruimtelijke Ordening, of artikel 50, zesde lid, van de Woningwetvoor 18 de Raad van state. Het beroepkan mede de in artikel 26, eerste lid, bedoelde aanwijzingen en
januari 1985 vrijstelling, respectievelijk vergunning, is verleend van de voorschriften van geldende Paragraaf 3 Situatie op en rond het luchtvaartterrein en het bij die situatie behorende gebruikvan voorschriften omvatten." Conform Afdeling 7.1 van de AWB dient aan het instellen ven beroep een
bestemmingsplannen. het luchtvaartterrein tot het tijdstip van ingebruiknamevan de baan als bedoeld in bezwaarschriftenprocedure vooraf te gaan. Binnen 6 weken ingaand op de dag na de datum van

Artikel 10 artikel 5, tweede lid, onder a. bekendmaking van bovenstaande besluiten kunnen belanghebbendenschriftelijk een bezwaarschrift
Met inachtneming van de beperkingen die zijn aangegeven in het eerste en derde lidvan artikel 9 indienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres de Directeur-Generaal van de
vergoedt de Minister van Verkeeren Waterstaat aan de gemeente de kosten van de vergoedingen Paragraaf 3.1: Situatie op en rond het luchtvaartterrein Rijksluchtvaartdienst, Postbus 90771, 2509 LT Den Haag voor wat betreft het besluit als bedoel in
bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mits de toekenning daarvan is \ art ikei 27 juncto artikel 24 Luchtvaartwet, en voor wat betreft het besluit als bedoeld in artikel 26
geschied met instemming van de Minister van Verkeeren Waterstaat of bij een beslissing op een Artikel 12 Luchtvaartwet junctoartikel 37 WRO bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
krachtens artikel 49, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingesteld beroep. 1. Het plan in hoofdzaak, bedoeld in.artikel 20, tweede lid, onder d, van de Luchtvaartwet, omvat het Milieubeheer,Postbus 30940, 2500 GX Den Haag.
Artikel 11 bepaalde in hettweede tot en met vierde lid.
1. Dit besluit treedt in werking met ingangvan de tweede dag na de dagtekeningvan de 2. In het landingsterrein zijn de volgende banen gelegen: Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

Staatscourant, waarin het wordt geplaatst. a. een verharde baan, gelegen in de geografische richting 033° - 213° met een lengtevan 2.500 a. de naam en hetadres van de indiener;
2. Een exemplaarvan dit besluit wordt verzonden aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het meter eneen breedte van 45 meter met de daarbij behorende rijbanen die voor het gebruik door het b. de dagtekening;

ministerie van Defensie, aan de gemeenten Geleen, Heerlen, Valkenburg aan de Geul, de Belgische luchtverkeer is ingedeeld onder codenummer4 en codeletter E, zoals vermeld in bijlage 14, c. een omschrijving van het besluit waarop het bezwaar betrekking heeft;
gemeenten Lanaken en Maasmechelen en aan de Belgische en Nederlandse provincie Limburg behorende bij het Verdrag van Chicago, één en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage E, d. de gronden van het bezwaar.
alsmede aan de leden van de commissies, bedoeld in de artikelen 21 en 28 van de Luchtvaartwet. behorende bij dit besluit; Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij het Rijk is geen griffierecht verschuldigd. Indienb. een verharde baan, gelegen in de geografischerichting 070° - 250°, met een lengtevan 1.080 onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van

AANWIJZINGSBESLUITEN OOST-WESTBAAN LUCHTVAARTTERREINEN MAASTRICHT ZONDER meter eneen breedte van 45 meter met de daarbij behorende rijbanen die voor het gebruik door het de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag. In dat geval is griffierecht
NACHTVLUCHTEN. luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 2 en codeletter B, zoals vermeld in bijlage 14, verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.Voordat op het bezwaarwordt beslist,

behorende bij het Verdrag van Chicago, één en ander zoals aangegeven op dekaart in bijlage E, kunnen belanghebbendenworden gehoord. Indien gemeend wordt dat het bezwaarschrift toelichting
Besluit als bedoeld in artikel 27 juncto artikel 24 van de luchtvaartwet, houdende wijziging van het behorende bij dit besluit. behoeft, dan dient de belanghebbendein het bezwaarschrift te vermelden, dat deze gehoord wenst te
luchtvaartterrein Maastricht ten behoevevan de Oost-Westvaart, alsmede vaststelling van de 3. De bij de in heteerste lid bedoelde banen behorende aan- en uitvliegroutes voor de verschillende worden,
geluidszones, (25 oktober 1994, no. DGRLD/VI/L 94.007352). luchtverkeerscategorieen, zoals deze voor de berekening van de geluidszones zijn gehanteerd, zijn

aangegeven op de kaart, opgenomen in bijlage C3, behorende bij dit besluit. 's-Gravenhage, 25 oktober 1994
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 4. De beschrijving van de verwachte ontwikkelingen naar aard en omvang van het luchtverkeer op het

luchtvaartterrein Maastricht en de daarmee samenhangende geluidsbelasting door luchtvaartuigen De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, M. de Boer;
Handelende in overeenstemming met de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en is opgenomen in bijlageB2behorende bij dit besluit.
Milieubeheer; 5. De toegepaste luchtverkeersgegevens voor de berekeningenvan de geluidsbelastingscontouren, De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink.

die ten grondslag liggen aan de geluidszone, bedoeld in heteerste lid, zijn eveneens opgenomen in
Gelezen de brief d.d. 7mei 1985van de N.V. Luchthaven Zuid-Limburg waarin is verzocht om een bijlage 82.
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Als u baat heeft bij acupunctuur,
zal dat ons een zorg zijn.

En dat bedoelen we goed. Want CZ ziet graag dat u zo snel mogelijk weer de WÊmmmmW^^^^iHiS^^W_________________________________i
____________>_«"* "**'**

oude bent. Door acupunctuur, een antroposofische, homeopathische of

natuurgeneeswijze; zolang u er beter van wordt, vinden wij het best. De ÊÊ^mmm*
C; « Iaanvullende verzekering van CZ biedt een aardige bijdrage voor alternatieve 1 Ip****^

geneeswijzen. Uiteraard gaan we er dan wel vanuit dat u daar een erkende arts * M
voor uitzoekt. U merkt het; een CZ-verzekering biedt vele voordelen. Wij komen u (^ .- -* J
in de meest uiteenlopende gevallen royaal tegemoet. Ook in gevallen waarin dat W\ k
niet eens zo gebruikelijk is. Als dat geen zorgverzekering is?! w V \m ______

CZ.REKEN DAAR MAAR OP.

GROEP
ZORGVERZEKERINGEN

BRUNSSUM 045-256836 / GELEEN 046-750360 / HEERLEN 045-711989 / KERKRADE 045-456464 / MAASTRICHT 043-258989 /ROERMOND 04750-26541/SITTARD 046-595656/VENLO 077-521516/WEERT 04950-34453
MAAMJU^HI 043 258989 /



In Limburg
is ermaar

één krant die
BanenVizier
-

Bel nü De Krant van Limbuig 06-0229911 (gratis)
en ontvang6 weken langhetLimburgs Dagbladvoormaar/26r80.

r 7
i i ■

Ofvul dezebon inen stuur 'mvandaagnogop.
D Ik neem een proefabonnement op het Limburgs Dagblad en ontvang Q__Krant van Limburg 6 weken voor ’ 26,80. (THX 08) !
D Ik neem een vast abonnement op het Limburgs Dagblad en ontvang Q__Krant van Limburg de eerste 2 weken gratis. (VHX 47)
Daarna betaal ik : AUTOMATISCH VIAACCEPTGIRO

D ’29,00 per maand D ’30,50 per maand
D ’86,90 per kwartaal D ’88,40 per kwartaal

! Naam Mijn bank/gironummer voor automatische betaling
Adres van hetvaste abonnement is: □□□□□□□□□ ij Postcode Plaats
Telefoon Handtekening: J

I (i.v.m. controle bezorging) I

Ik kies voor een vast abonnement met automatische betaling. Daarom ontvang ik graag hetvolgende geschenk;
( D Een pocketcalculator. □ Een reiswekkertje. D Een Parker pen. D Een handdoek.

Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar: Limburgs Dagblad, Antwoordnr. 46, 6400 VB Heerlen.

"*^_t "

DE KRANT VAN LIMBURG

1 e jaargang nr. 6 Zaterdag 26 november 1994

Het 'Bonen Informatie Centrum' in Roermond presenteert honderd functies

De Koninklijke Landmacht
zoekt zesduizend jongelui

" Het 'Banen Informatie Centrum' in Roermond geeft een impressie van de Landmacht, die 6000 beroepsmilitairen nodig heeft in de leeftijd van 17tot 27 jaar
Foto: GERARD BOERSEN

ROERMOND - Zesduizend vacatures! Geen enkel ander 'be-
drijf' in Nederland biedt op dit moment zoveel banen aan als
de Koninklijke Landmacht. Die vacatures zijn het gevolg van
de afschaffing van de opkomstplicht voor militaire dienst. In
1998 bestaat de Koninklijke Landmachtgeheel uit beroeps-
militairen.

Om die duizenden nieuwe
personeelsleden te werven, heeft
de Landmacht onlangs in Roer-
mond (het enige in onze provin-
cie) een 'Banen Informatie
Centrum' geopend.

Daar vertellen beroepenvoor-
lichters welke jongens en meisjes
(tussen 1 7 en 27 jaar) de Land-
macht zoekt. Er zijn ruim honderd
mijitaire functies beschikbaar voor
jongeren met Basisonderwijs,
VBO, VBOC AAAVO, MBO,
HAVO, WVO of HBO.

Sergeant-majoor J. Peeters,

beroepenvoorlichter bij het
'militaire arbeidsbureau' in
Roermond: 'Ik zeg het er maar
even bij: bij ons zijn ook vrouwen
en allochtonen welkom. ledereen
die aan de eisen voldoet, kan
solliciteren - ongeacht sexe,
huidskleur, land van herkomst,
religie en niveau van vooroplei-
ding.'

Het 'Banen Informatie Centrum' in
Roermond (Marktstraat 6, tel.
04750-32322) is de hele week
geopend, ook op zaterdag en
tijdens de koopavond op donder-
dag.

MEER INFORMATIE OP PAGINA 3
VACATURE-BON

JA, IK WIL MEER INFORMATIE!
Ik wens de advertentie(s) van vacature nr(s)
(max. 2 per bon) te ontvangen.
Een gefrankeerde (postzegel van 80 cent) en geadresseerde retour-envelop (met daarop mijn adres) is
bijgesloten.

Naam: \
Straat: -
Postcode en woonplaats:

Telefoon:
Ikben wel/geen abonnee van het Limburgs Dagblad
(doorhalen wat nietvan toepassing is). T i-y»T-., -rrrc T^ïaCrVïl Ctf\
Stuur deze bon-in een voldoende gefrankeerde envelop ■ JL/illlUUliLo kJu^L UldLl

i vóór 1 december naar: mIJL
Ijb BANENVIZIER, Postbus 2810, 6401 DH Heerlen O_%NEN wA-CICK

BanenVizier i_J&.,
______ JL ET Hifi mm \7wi9jiïuijti**



Voetbaltrainer
Hans Westerhof:
'Liever werken
dan som geld'

Na de HBS studeerde Hans
Westerhof aan de Academie voor
Lichamelijke Oefening in Gronin-
gen. Daarna was hij docent aan
het CIOS te Heerenveen. Hij startte
zijn carrière alsvoetbalcoach bij
Oranje-Nassau in Sneek en kwam
later bij ACV in Assen. Er volgde
een dienstverband van vier jaar bij
FC Groningen. Daarna vertrok
Westerhof naar PSV in Eindhoven.
In juli van dit jaarkeerde hij - als
trainer-coach - terug naar FC
Groningen.

'Het jaar na ons laatste lands-
kampioenschap bleven deresulta-
ten van PSV achter bij deverwach-
tingen van het bestuur. Als trainer is
mij toen de wacht aangezegd. Ik
kon kiezen uit een afkoopsom,
zoals gebruikelijk in de voetballerij,
of voor de functie van Hoofd
Opleidingen Jeugd bij PSV, kortweg
de training en begeleiding van
jonge, aankomende prof-
voetballers. Dat aanbod heb ik
aanvaard. Ik geef de voorkeur aan
de warmte van een baan boven de
kilte van een uitkering. In de ogen
van veel mensen deed ik toen een
stap terug. Ik kan mij die gedachten
voorstellen, maar ik zie het zelf
anders. Het werk dat ik toen deed,
had weliswaar weinig raakvlakken
met mijn vorige werk als hoofd-
trainer, maar het is veelzijdiger. Zélf
vind ik dat ik daarom toen een
belangrijke ontwikkeling in mijn
loopbaan doormaakte. Overigens
komt het steedsvaker voor in de
voetbalwereld dat toptrainers een
andere functie bij dezelfde club
krijgen aangeboden, in plaats van
dat ze met een som geld naar huis
worden gestuurd.'

Bankwezen, verzekeringen, zakelijke dienstverlening
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

accountant Accountantskantoor Kerkrade 11.10
assistent-accountant Accountantskantoor Kerkrade 11.11
binnendienstmedewerker Assurantiekantoor Lottum 13.04
relatiebeheerder Verzekeringskantoor Maastricht 12.34
secretaresse Via uitzendbureau Maastricht 12.57
secretaresse Via uitzendbureau Roermond 13.25
administratieve kracht Administratiekantoor Sevenum 13.07
account-manager schade en leven Assurantiekantoor Venlo 13.08
accountant/adviseur Belastingadviesbureau Venray 12.28

Management
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

administratief medewerker Via uitzendbureau Kerkrade 12.46
boekhouder Via uitzendbureau Venlo 12.61

Gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijk werk
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

groepsleider Opvangtehuis Heerlen 11.04
medisch secretaresse Gezondheidszorg Heerlen 11.07
senior personeelsfunctionaris Verzorgingstehuis Heerlen 12.35
ziekenhuispsychiater Psychiatrisch centrum Heerlen 15.89
hoofdassistent schoonmaakdienst Ziekenhuis Maastricht 12.22
klinisch perfusionist Ziekenhuis Maastricht 15.02
laborant non-invasieve hartfunctie Ziekenhuis Maastricht 12.32
preventiewerker Geestelijke gezondheidszorg Sittard 13.10
b-verpleegkundige Via uitzendbureau Venlo 13.27

Utiliteits- en woningbouw, weg- en waterbouw, onderhoud
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

loodgieter Via uitzendbureau Echt 12.44
timmerman Via uitzendbureau Geleen 12.53
hulpuitvoerder Bouwbedrijf Heerlen 11.01
uitvoerder Bouwbedrijf - Heerlen 11.02
bedrijfsleider Betonreparatiebedrijf Heythuysen 12.04
all-round werkplaats-timmerman Aannemersbedrijf Landgraaf 11.09
werkplaats-timmerman Aannemersbedrijf Landgraaf 11.08
projectleider Bouwmaatschappij Limburg 12.19
projectvoorbereider Bouwmaatschappij Limburg 12.20
uitvoerder Bouwmaatschappij Limburg 20.21
metselaars Aannemersbedrijf Limburg en Duitsland 11.24
bouwtechnisch tekenaar Ingenieursbureau Maastricht , 13.17
bouwtechnische tekenaar Ingenieursbureau Maastricht 12.18
buitendienstmedewerker Via uitzendbureau Maastricht 12.02
monteur Via uitzendbureau Maastricht 12.01
chauffeur Riooltechnisch bedrijf Nuth 12.06
bouwkundig calculator Bouwbedrijf Venlo 13.01
calculator-tekenaar/werkvoorbereider Constructie- en installatiebedrijf Venray 13.21
eerste c.v.-monteur/loodgieter Constructie- en installatiebedrijf Venray " 13.22
bedrijfsleider woningbouw Bouwbedrijf Weert 12.29

Onderwijs, onderzoek
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

directeur Onderwijsbegeleidingsdienst Sittard 12.30
secretaresse/receptioniste Research-instituut Venlo 13.15

Transport
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

commercieel medewerker Verhuur- en transportbedrijf Roermond 13.03

Visies op de
arbeidsmarkt

HEERLEN - De uitspraken 'het
paard moet voor dewagen'
en 'te bang om te bewegen'
hebben betrekking op de
arbeidsmarkt. In deze
BanenVizier geven bekende
en onbekende Nederlanders- met verschillende achter-
gronden - hun visie op de
arbeidsmarkt en/of hun
eigen baan. Zij deden dat op
verzoek van Uitzendbureau
Start, dat deze visies bun-
delde in twee gelijknamige
boekjes. BanenVizier publi-
ceert vandaag een selectie uit
deze boekjes - met dank aan
Uitzendbureau Start. Wilt u adverteren in Baneneer ? Bel 045-739380
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Stuur de bon - zie voorpagina - vóór donderdag terug naar het Limburgs Dagblad
BANENvIkIER

Europees commissaris Flynn stelt internationale databank in werking

HEERLEN - Dit is de zesde uitgave van BanenVizier, de
gratis vacature-bijlage die wordt uitgegeven door de
commerciële afdeling van Uitgeversmaatschappij Lim-
burgs Dagblad. Deze maandelijkse bijlage valt vandaag
bij alle abonnees van het Limburgs Dagblad in de bus.
BanenVizier is ook verkrijgbaar via de losse verkoop.

- vóór donderdagavond 1 decem-
ber (datum poststempel) zijn
verzonden.

Dat laatste is nodig vanwege de
termijn waarbinnen sollicitanten

De volgende BanenVizier ver-
schijnt op zaterdag 31 december.

moeten reageren op de in deze
BanenVizier vermelde vacatures.
U mag per BON maximaal
TWEE advertenties opvragen.
Het Limburgs Dagblad, DE krant

van Limburg, wenst u veel sukses
bij het vinden van een baan!

Europees commissaris Flynn,
moeten dat er 40.000 zijn.
Stel dat iemand in een ander land
een baan zoekt, om welke reden
dan ook. Alvorens actie te
ondernemen is het belangrijk om
te weten dat de kandidaat de
taal van het andere land redelijk
tot goed moet beheersen. Werk-
gevers in het buitenland redene-
ren net als hun collega's in
Nederland: wie op zijn werk niet
kan communiceren, kan zijn werk
niet goed doen.

Bij de huidige 1700 Europese
vacatures gaat het meestal om
banen waarvoor enige ervaring is
vereist. De werkloosheid in
andere Europese landen is óók
hoog; een sollicitant moet derhal-
ve heel wat te bieden hebben om

Het Limburgs Dagblad beschikt
over de volledige gegevens van
al die vacatures.

Belangrijke spelregels
Het Limburgs Dagblad neemt
alleen die vacature-bonnen in
behandeling welke:- volledig zijn ingevuld- voorzien zijn van een geadres-

seerde en voldoende
gefrankeerde retour-envelop

in aanmerking te komen voor een
betrekking in het buitenland.
Zestien landen
Bij de arbeidsbureaus in
Zuid-Limburg werken Euroconsu-
lenten. Dat zijn personeelsbemid-
delaars die goed bekend zijn met
de internationale arbeidsmarkt.
Deze Euroconsulenten geven
inlichtingen en adviezen aan
Limburgers die een baan zoeken
over de grens, tot en met Grieken-
land toe.
De Europese vacaturebank geeft
een overzicht van openstaande
banen in zestien landen: België,
Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië, lerland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Noorwe-
gen, Oostenrijk, Portugal, Spanje
en Zweden.

BRUSSEL - Het 'nieuwe' Europa
komt weliswaar langzaam, maar
toch stap voor stap dichter bij.
Verleden week werd in Brussel
een nieuwe mijlpaal bereikt.
Europees commissaris Padraig
Flynn, o.a. verantwoordelijk voor
de werkgelegenheid in de
lidstaten van de Europese Unie,
stelde in het Congrespaleis de
'EURES-databank' in werking. Dat
is een computernetwerk waarin
vacatures voor Europese werkzoe-
kenden zijn verzameld. Deze
databank is ook aangesloten op
de computers van de arbeidsbu-
reaus in Zuid-Limburg.
Op dit moment zitten pas 1700
vacatures in dat systeem, voorna-
melijk 'afkomstig' uit Nederland,
België, Duitsland en Frankrijk.
Eind volgend jaar, zo verwacht

U wilt méér informatie
over een vacature?
In deze BanenVizier staan ruim
600 actuele vacatures op zeer
beknopte wijze vermeld. In
volgorde: beroep, type bedrijf/
organisatie, standplaats en
vacature-nummer.

Kiezen uit 40.000
Europese vacatures

Wilt u dus méér weten over een
bepaalde vacature, vul dan de
bon in (zie de voorpagina). Die
bon stuurt u - samen met een
gefrankeerde (postzegel van 80
cent) en geadresseerde envelop
(waarop uw eigen adres staat)
vóór donderdag 1 december
terug naar het Limburgs Dagblad.
Binnen enkele dagen hebt u dan
de 'complete' advertentie, waarin
die vacature(s) wordt/worden
vermeld, in huis.

Vacatures
in Limburg
In het eerste gedeelte van deze
editie (vanaf pagina 2) staan de
actuele vacatures in de provincie
LIMBURG vermeld; daarna
volgen de vacatures in de REST
VAN NEDERLAND en de GRENS-
GEBIEDEN (Euregio Maas-Rijn).
Bon: zie voorpagina

Op de bres voor eigen baan

«Jjftl Beveiligingsbeambte m/v,
4_^ÏJ*lr een beroep met toekomst!

Het Opleidingsinstituut voor Politie en Beveiligingspersoneel verzorgt reeds 8 jaar
opleidingen voor onder andere stadswachten, buitengewoon opsporingsambtenaar
en beveiligingspersoneel. De opleidingen worden op 12 lokaties verspreid door
heel Nederland gegeven, waaronder Sittard en Maastricht. Deze ervaring draagt bij
tot een hoog slagingspercentage. De jaargroep vakdiploma 1993 had een slagings-
percentage van 80%. De mondelinge opleidingen van het erkende opleidingsinsti-
tuut 0.P.8, kenmerken zich door:_ individuele begeleiding door ervaren docenten uit de praktijk;_ uitgebreide examentraining;_ deelname aan het landelijk erkend examen;_ een examengarantie;_ officieel erkende diploma's.
De opleidingsduur bedraagt plusminus 6 maanden.
Uit onafhankelijk onderzoek door de Universiteit Leiden blijkt dat het 0.P.8, be-
hoort tot de beste vijf opleiders voor het Basisdiploma in Nederland.
Het 0.P.8, is aangesloten bij de Vereniging van Instituten voor Beveiligingsopleidin-
gen. Het 0.P.8, start binnenkort met de volgende opleidingen:

BEVEILIGINGSBEAMBTE:
Basisdiploma: 14 januarite Sittard (zaterdagochtendcursus)

7 januarite Maastricht (zaterdagochtendcursus)
Vakdiploma: 26 november te Sittard (basisdiploma vereist)
Kaderdiploma: 10 december te Heel/Helmond (vakdiploma vereist)

BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR:
Eenmalig aanbod voor hen die voorheen bijzonder- of onbezoldigd opsporingsamb-
tenaar waren.
Startopleiding: januari 1995
Kosten: ’ 750,-
-*********************************: BON VOOR MEER INFORMATIE:
* Ik ben geïnteresseerd in een van de bovenvermelde opleidingen. Stuur mij *
* meer informatie over de cursus *
* (slechts 1 cursus vermelden) *
* Naam: *
* Adres: *
É Postcode: t

* Woonplaats: «

* Deze bon in een gefrankeerde enveloppe sturen naar: *
* OPLEIDINGSINSTITUUT 0.P.8., Postbus 609, 6130 AP Sittard. *
*********************************

Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

Telecommunicatiebedrijf Amsterdam 25.28
Software- en systeembedrijf Amsterdam 14.19
Softwarebedrijf Amsterdam 14.58
Via uitzendbureau Amsterdam 14.109
Software-bedrijf Düsseldorf 26.81
Software-bedrijf Düsseldorf 26.91
Distributeur computersystemen Eindhoven 20.105
Via uitzendbureau Europa 14.94
Datacommunicatiebedrijf Mechelen-Noord (B) 26.04
Computer-installatiebedrijf Nederland 16.37
Computer-installatiebedrijf Nederland 16.36
Telecommunicatiebedrijf Rijen 25.75
Telecommunicatiebedrijf Rijen 25.78
Telecommunicatiebedrijf Rijen 25.69
Installatiebedrijf Rotterdam 25.10
Installatiebedrijf Rotterdam 25.12
Installatiebedrijf Rotterdam 25.11
Installatiebedrijf Rotterdam 25.13
Automatiseringsbedrijf Rotterdam 25.36
Telecommunicatieve dienstverlening Schiphol 14.78
Distributeur hard- en software Utrecht 14.143
Telecommunicatief bedrijf Utrecht 25.47
Softwarebedrijf Utrecht 25.91
Distributeur hard- en software Utrecht 14.145
Distributeur hard- en software Utrecht 14.142
Distributeur hard- en software Utrecht 14.146
Distributeur hard- en software Utrecht 14.144
Softwarebedrijf Verenigde Staten 14.83
Softwarebedrijf Verenigde Staten 14.84
Computerbedrijf Voorburg 15.97
Milieu-informatiseringsbedrijf Woerden 25.84
Computerconcern Zeist 14.103
Computerconcern Zeist 14.105
Computerconcern Zeist 14.107
Computerconcern Zeist 14.104
Computerconcern Zeist 14.106
Distributeur elektronische produkten Zuid-Nederland 20.82

Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

Theater Aken 21.05
Recreatiepark Benschop 16.02
Overheid Boxtel 20.53
Ministerie van justitie Brabant 20.08
Overheid Den Haag 15.28
Theater Düsseldorf 26.52
Overheid Eindhoven 20.110
Overheid Geilenkirchen (D) 21.15
Gemeente Haren 17.12
Overheid Heerhugowaard 25.51
Overheid Heerhugowaard 25.50
Overheid Heerhugowaard 25.49
Overheid Hilversum 15.27
Overheid Hoorn 15.79
Overheid Luxemburg 14.73
Recreatiepark Peer of Lommei (B) 23.04
Overheid Pijnacker 25.60
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijswijk 19.05
Overheid Tilburg 25.77
Museum Utrecht 15.25
Ministerie van Justitie Utrecht 25.08
Overheid Utrecht 15.92
Overheid Zaanstad 25.70
Overheid Zaanstad 25.71
Politie Zuid-Holland Zuid 25.42
Ministerie van Economische Zaken 's-Hertogenbosch 25.14
Ministerie van Justitie 's-Hertogenbosch 20.57

Functie

administration manager
netwerkspecialist
receptioniste/admin. medewerkster
technical support representative
experienced secretary
unix technical professional
product manager
facilities project manager
medewerker telemarketing
computeradviseur
verkoopmedewerker buitendienst
account manager ptt mcd
coördinator swap-service
product manager
accountmanagers
bouwteammanager
projectmanagers
telecommunicatie engineers
tis-projectleider
account manager sales
account manager
applications pre-sales engineer
commercieel medewerker
commerciële copywriters
commerciële produktspecialisten
credit officers
sales assistants
senior account manager
technical account manager
automatiseringsmedewerkers
medewerker milieu-informatiesystemen
operations product manager
product cfiguration analyst
product planner
quality supervisor
regional product planner
technisch adviseur

Overige

Van Ginkel studeerde van 1958 tot
1966 Sociale en Fysische Geogra-

fie, Antropologie en Geschiedenis.
In 1979 promoveerde hij cum
laude op het proefschrift 'Sub-
urbanisatie en recente woonmilieus
in het Groene Hart van deRand-
stad. Na een periode les te
hebben gegeven als leraar in het
voortgezet onderwijs, werkte Van
Ginkel van 1968 tot 1980 als
wetenschappelijk medewerker aan
de universiteit Utrecht. In 1980
werd hij aangesteld als hoogleraar
in de Sociale Geografie. Van
1982 tot 1985 was hij decaan

van deze faculteit. Van Ginkel trad
in 1985 toe tot het College van
Bestuur van de Universiteit Utrecht
en ;- sedert 1986 rector
magnificus. Hij heeft veel functies
op het gebied van docenttraining,
wetenschappelijk onderzoek,
internationale scholing en samen-
werking.

'Universiteiten leiden niet één op
één op voor specifieke banen op
de arbeidsmarkt. Ze moeten bij
studenten wél het vermogen
ontwikkelen voortdurend bij te
leren; creatief op nieuwe mogelijk-
heden in te spelen! De arbeids-
markt is nu eenmaal té veranderlijk
om studenten van een baan te
kunnen verzekeren waar zij voor
leren. Functies veranderen,
branches komen snel op en
vervallen weer. Ik zeg altijd tegen
studenten: het maakt niet zoveel uit
welke studie je doet, maar zorg dat
jebij de besten bent. Krijg gaande-
weg je studie inzicht in wat jewilt
gaan doen en stem daar bijvakken,
stages en het doctoraal onderzoek
op af. Dat biedt ze meer perspec-
tieven om na de studie breed op de
arbeidsmarkt inzetbaar te zijn.
Eenmaal aan het werk moeten zij
regelmatig van baan veranderen en
niet alleen extra kennis opdoen in
hun eigen vak, maar ook op
terreinen die daar raakvlakken mee
hebben. Werkgevers moeten zo
flexibel zijn om academici niet vast
te pinnen'op de baan waarop zij
binnen zijn gekomen, maar ze de
kans geven zich ook in andere
richtingen te ontwikkelen.'

Functie

elektriker/in oder elektroinstallateur
bedrijfsleider
opzichter beheer
bewaarder/penitent, inrichtingswerker
permanente ziektevervanger
kaufmannische(r) leiter(in)
lid van de welstandscommissie
beamten des bautechnischen dienstes
predikant
beleidsmedewerker planning en control
eerste medewerker administratie
financieel consulent
geluidsdeskundige beleidsmatig advies
senior personeelsconsulent
juristen-vertalers
middle managers
medewerker binnendienst woontoezicht
hoofd bestuurlijke en jurid. zaken
medewerker handhaving-a
directeur waterleidingmuseum
senior secretarissen
sportconsulenten
constructeur/tekenaar
projectleider civiele werken
chef financieel-economische zaken
hoofd arbeidsvoorw. en rechtspositie
netwerkbeheerder

wat? banenV^'Eß
adverteren in
Banenvizier?

<B 045 - 739380
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Prof. H. v. Cinkel,
rector magnificus
universiteit Utrecht.

RIJSWIJK - Dinsdag protesteerden 4000 (van de 8000) medewerkers van Arbeidsvoorziening tegen de
miljoenen-bezuiniging die minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft aangekondigd. De
korting op de budgetten kan leiden tot gedwongen ontslagen bij de arbeidsbureaus. Daarom protesteerde
het personeel van de arbeidsbureaus en de centra vakopleiding, onder wie 150 personen uit Zuid-Limburg,
bij het hoofdkantoor van Arbeidsvoorziening in Rijswijk.

'Studie staat niet
voor baangarantie' Op zoek naar werk? Maak uw keuze

uit ruim zeshonderd vacatures!
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Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

pompbediende Benzinestation Baarlo . 13.19
taxi-chauffeur Taxibedrijf Brunssum 11.19
freelance consulente Schoolfoto-bedrijf Geleen 12.76
horeca-medewerker/ster Restaurant Heerlen 11.23
taxi-chauffeur Taxibedrijf Heerlen 11.21
verkoper-adviseur Leverancier kantoorbenodigdheden Heerlen 11.12
verkoopmedewerker Via uitzendbureau Ittervoort 12.45
gediplomeerde drogiste Drogisterij Kerkrade 11.26
verkoopster vleeswaren Slagerij Kerkrade 12.78
vertegenwoordiger Boeken-verkooporganisatie Limburg en Brabant 20.23
vertegenwoordiger of agent Groothandel in woningtextiel Limburg, Brabant en Zeeland 12.12
algemeen medewerker Via uitzendbureau Maastricht 12.51
bezorg-chauffeur Groothandel voor horeca Maastricht 12.17
cateringmedewerker Via uitzendbureau Maastricht 12.54
kamerhulp Via uitzendbureau Maastricht 12.50
oproepkrachten kamerschoonmaak Hotel Maastricht 12.77
plaatsvervangend filiaalleidster Kledingketen Mstricht 12.07
promotor show- en platenindustrie Promotiebureau Maastricht 12.74
bedrijfswagenmonteur/tweede monteur Via uitzendbureau Noord- en Midden-Limburg 13.28
constructeurs Ingenieursbureau Roermond 12.26
dtp-er Via uitzendbureau Roermond 12.60
hoofdconstructeurs Ingenieursbureau Roermond 12.25
projectleiders Ingenieursbureau Roermond 12.24
verkoopster part-time Slagerij Sittard 12.71
administratief medewerker Via uitzendbureau Tegelen 12.36
verkoopkracht Via uitzendbureau Tegelen 12.42
commercieel medewerker Groothandel in staal en techn. produkten Venlo 13.11
oproepkracht Kledingketen Venlo 13.05
secretaresse/receptioniste Via uitzendbureau Venlo 12.55
technisch comm. medewerker binnend. Elektrotechnische groothandel Venlo 13.13
techn. comm. medewerker binnendienst Elektro-technische groothandel Venlo 12.14
verkoper/magazijnmedewerker Via uitzendbureau Venlo 13.26
vertegenwoordiger Via uitzendbureau Venlo 12.58
automatenverzorger Via uitzendbureau Weert 13.09
filiaalbeheerder Computer detailhandel Weert 13.24

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

local product planner Auto-industrie Bom 14.136
manager car transport planner Auto-industrie Bom 14.138
verpakkingsdeskundige Auto-industrie Bom 14.137
storingsmonteur Boards-producent Echt 12.15
gevorderde assistent accountant Industrieel concern Heerlen 25.97
machinebediende Via uitzendbureau Heerlen 12.47
produktiemedewerker Via uitzendbureau Heerlen 12.48
personeelschef Voedingsproducent Hoensbroek 15.31
directie-secretaresse Draad- en kabelfabrikant Ittervoort 13.18
produktiemedewerker Textielfabrikant Kerkrade 11.31
hoofd verkoop binnendienst Papier- en verpakkingsconcern Maastricht 13.34
operator Via uitzendbureau Maastricht 12.66
proces-operators Via uitzendbureau Maastricht 12.52
produktiemedewerker Via uitzendbureau Maastricht 12.11
transportleider Producent cement en betonmortel Maastricht 12.31
natuursteenbewerker Natuursteenproducent Margraten 12.03
montagemedewerker Via uitzendbureau Panheel 12.40
heftruckchauffeur Via uitzendbureau Roermond 12.39
industrieel spuiter airless Via uitzendbureau Roermond 12.38
metaalbewerker Via uitzendbureau Roermond 12.37
operators Chemische industrie Roermond 12.16
ploegleider Aluminiumconcern Roermond 13.32
produktiemedewerker Via uitzendbureau Sittard 12.49
operator Via uitzendbureau Tegelen 12.43
produktie-medewerker Via uitzendbureau Tienray 12.62
financieel/administratief medewerker Via uitzendbureau Venlo 12.59 -
hoofdkonstrukteur/opdrachtleider Ingenieursbureau Venlo 13.16
oproepkrachten/studenten Via uitzendbureau Venlo 12.63
produktiemedewerker Via uitzendbureau Venlo 12.41
chemisch technoloog Fabrikant kopieermachines Venray 25.96
sales-engineer Via uitzendbureau Venray 12.56
assemblage-medewerker Via uitzendbureau Weert 12.64
produktie-medewerker Via uitzendbureau Weert 12.65

Automatisering
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

controller Software-bedrijf Amersfoort 25.26
exact senior sales executive Softwarecenter Amstelveen 14.55

COLOFON

BANENVIZIER is een uitgave van
de commerciële afdeling van het
Limburgs Dagblad.

BANENVIZIER veschijntelke
laatste zaterdag van de maand.

Voor meer informatie:
045-739911
Uitgeversmaatschappij
Limburgs Dagblad
Banenvizier
Postbus 3100
6401 DP Heerlen

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

projectleider elektrotechn. install. Elektrotechnisch installateur Roermond 12.33

Löring studeerde in 1978 af aan de
HTS (bedrijfskunde) in Eindhoven.
Daarna werkte hij tot 1980 bij een
adviesbureau in Eindhoven, dat was
gespecialiseerd in personeels-
management. Löring kwam in 1980
bij deRabobank, waar hij tot nu toe
zes verschillende functies heeft
gehad op het gebied van perso-
neel, organisatie en opleidingen.
Tijdens zijn dienstverband bij de
Rabobank heeft Löring in de periode
1980-1983' de avondstudie Sociale

Academie, richting
Personeelsmanagement, gevolgd.

'Bij Rabobank Nederland is de
mobiliteitsgraad te laag. De mede-
werkers hechten aan hun functie en
hun werkplek. Er is een discrepantie
tussen enerzijds het personeel en
anderzijds de organisatie die méér
mobiliteit noodzakelijk acht. Door
de technologie komen functies te
vervallen. Bovendien zijn werkzaam-
heden door de jaren heen aan
veranderingen onderhevig. Die
verschuiving kan ertoe leiden dat er
voor een bepaald soort werk
mensen met andere kwaliteiten
nodig zijn. Om de interne mobiliteit
te bevorderen, hebben wij een
arbeidsmarktbemiddelingscentrum
ingericht voor medewerkers die een
andere functie binnen de organisatie
willen. Zij kunnen daar terecht om
de doorstroming te bevorderen. Ook
bij het zoeken naar werk buiten de
bank biedt dit centrum ondersteu-
ning aan.'

Drs. Mayka van Acht,
uitzendkracht in de
Verenigde Staten
Van Acht studeerde
Personeelswetenschappen aan de
Katholieke Universiteit Brabant in
Tilburg. Vanaf 1987 verrichtte zij
boekhoudkundige werkzaamheden.
Van augustus 1991 tot oktober
1992 was Van Acht bestuurslid van
Integrand Tilburg en als zodanig
werkzaam als accountmanager,
opleidingsfunctionaris en
PR-medewerker. Eind november
1992 tot april 1993 deed ze een
afstudeerproject bij Fuji Photo Film te
Tilburg. In 1993 werd ze door
TopStart uitgezonden naar de
Verenigde Staten, waar ze werkt bij
Archer Daniels Midland Company in
lllinois.

'Tja, dat ik nog eens zo mobiel zou
worden.... Daar mocht ik hoogstens
van dromen. Toen ik deze baan
kreeg aangeboden geloofde ik het
gewoon niet. Ik wilde altijd al
reizen, liefst naar Amerika of
Australië. De Archer Daniels Midland
Company in Decatur (lllinois) was in
Europa op zoek naar medewerkers,
die na twee jaar training in Amerika
op Europese vestigingen kunnen
worden gestationeerd. Het bedrijf
verwerkt maïs en sojabonen tot
oliën, meel, suikers, vitaminen en
dergelijke. Via TopStart ben ik op
personeelszaken terecht gekomen.
Aanvankelijk was het wel even
wennen, maar in Nederland zou het
veel langer hebben geduurd voordat
ik een baan had kunnen krijgen.
Volgend jaar zit ik waarschijnlijk op
de vestiging in Engeland....tja, dat is
inderdaad mobiel.'

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

sales manager Ijsfabrikant Amerdam 14.131
sales promotor Fabrikant reinigingssystemen Amsterdam 14.72
ingenieur Technisch bedrijf Angleur (Luik) 24.03
jonge ingenieur Technisch bedrijf Angleur (Luik) 24.04
apotheker (agentschapsdirecteur) Farmaceutisch bedrijf Antwerpen 26.25
medisch afgevaardigde Voedingsproducent Antwerpen en Vlaams Brabant 26.14
zelfstandige comm. afgevaardigden Ramenfabrikant Antwerpen, Limburg (B) 23.02
hts'er met hti-staal Via uitzendbureau Arnhem 14.111
hoofd tekenkamer Staalkonstruktiebedrijf Budel 20.36 *projektleider Staalkonstruktiebedrijf Budel 20.35
produktie-managers Pharmaceutische industrie Delft 19.07
chef gereedschapsmakerij Metaalverwerkend producent Drunen 14.122
service manager besturingen Producent scheepvoortstuwingsinstallaties Drunen 16.34
maschinenkonstrukteur Machinefabriek Duren (D) 21.16
exportreferentin/sekretarin Staalproducent en handel Düsseldorf 26.82
vertriebsmitarbeiter/in Staalproducent Düsseldorf 26.92
assistent technical support Verpakkingsproducent Ede 20.111
all-round monteurs Via uitzendbureau Eindhoven 20.106
calculator Verpakkingsbedrijf Eindhoven 20.26
chef werkplaats Via uitzendbureau Eindhoven 20.100
demonstratrices Fabrikant reinigingssystemen Eindhoven 14.76
meet- en regeltechnicus s Via uitzendbureau Eindhoven 20.43
monteurs Via uitzendbureau Eindhoven 20.107
spuiters Via uitzendbureau Eindhoven 20.109
verspaners Via uitzendbureau Eindhoven 20.108
medewerkers Producent afsluiters Gouda 14.119
business unit manager Voedingsindustrie Groningen 14.65
allround servicemonteur Verwarmingsinstallatiebedrijf Heerhugowaard 14.91
ervaren bankwerker Fabrikant fijnmechanische produkten Helmond 20.52
ervaren conv. frezer Fabrikant fijnmechanische produkten Helmond 20.51
ervaren lasser/plaatbankwerker Assemblagebedrijf Helmond 20.95
ervaren mechanisch monteur Assemblagebedrijf Helmond 20.94
verkoper/adviseur Metaalverwerkend bedrijf Herveld 14.139
vertegenwoordiger Elektrotechnisch bedrijf Hilversum 16.25
calculator/verkoper Staalverwerkend bedrijf Klaaswaal 16.15
plant-manager Vleeswaren produktiebedrijf Leiden 14.01
supervisor logistics planning Geneesmiddelenproducent Leiden 14.118.
commercieel medewerker Fabrikant diepvriesprodukten Luik en Namen (B) 24.02
administratief medewerker Tuinbouwindustrieel bedrijf Maasdijk 16.32
hts'er werktuigbouw Tuinbouwindustrieel bedrijf Maasdijk 16.31
verkopers Producent archief- en opslagsystemen Midden- en West-Nederland 16.01
rayon manager Producent beschermingsmiddelen Midden-Nederland 14.115
account manager Schoenenproducent Nederland 14.97
jonge vertegenwoordigers Gevogelte-leverancier Nederland en België 14.03
rayon vertegenw./accountmanager Fabrikant tegellijmen Nederland en België 12.13
internationale product-manager lijmen Producent lijmen Nederland, Duitsland en België 14.148
sales representative Fabrikant medische produkten Noord-Nederland 14.98
verkoopleider Olieconcern Noord-Nederland 16.17
vertegenwoordiger Schoenenproducent Noord-Oost Nederland 14.82
ervaren hlo-er microbiologie Chemisch concern Oss 20.41
stukverver Tapijtenfabrikant Oss 20.19 *
technisch/commercieel inkoper Producent bakkerijgrondstoffen Papendrecht 25.02
algemeen leider inkoop/produktie Fabrikant rolgordijnen Raamsdonksveer 16.35
inpakkers van delicatessen Via uitzendbureau Reusel 20.48
servicemonteur Metaalverwerkend bedrijf Rotterdam 16.26
ene draaier Fijnmechanische industrie hiedam 16.16
commercieel medewerker Glasfabriek Schiedam 16.18
fysicus Fabrikant meettechnische produkten Sliedrecht 25.32
ervaren cnc-frezer Metaalbewerkingsindustrie Son en Breugel 20.03
diplom-ingenieur (th/fh) elektrotechn. Machinefabrikant Stolberg (D) 21.20
national account manager Muziekinstallatie-producent Uithoorn 14.133
key account manager Voedingsindustrie Utrecht 14.132
algemeen bedrijfsleider Producent touringcars Valkenswaard 20.11
knipper Metaalverwerkend bedrijf Valkenswaard 20.88
logistiek manager Producent touringcars Valkenswaard 20.12 _.
profielslijper Gereedschapsmakerij Valkenswaard 20.85
constructeur Producent betonconstructies Veldhoven 20.55
inpakkers van snacks Via uitzendbureau Veldhoven 20.44
personeelsadviseur Fabrikant vleesprodukten Veldhoven 20.37
bedrijfsleider Producent test-apparatuur Weesp 14.80
civil/plant steel designer Ingenieursbureau Zoetermeer 25.22
furnace internals designer Ingenieursbureau Zoetermeer 25.24
stress analysis engineer Ingenieursbureau Zoetermeer 25.23
business & planning analyst Producent meetapparatuur 's-Hertogenbosch 25.61
grootboekadministr./ass. operator Koffiebranderij 's-Hertogenbosch 20.56
machinesteller vouw- en plakmachine Verpakkingsproducent 's-Hertogenbosch 20.64 "

Automatisering
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Ing. Ad Löring,
hoofd P&O bij
de Rabobank

BANEN}OkIER
Detail- en groothandel, agentschappen, horeca

Drs. H. Middel van
Moret Ernst & Young:
'Ik hoor al 20 jaar
dezelfde oplossing'

Industrie

'Als er één onderwerp in kranten en
op radio en televisie veelvuldig
wordt besproken en de aandacht
krijgt van de zogenoemde
'stakeholders', politieke journalisten,
werkgevers- en werknemers-
organisaties, dan is het wel de
arbeidsmarkt in de breedste zin des
woords. Onderwerpen die vaak
aan de orde komen zijn de werkge-
legenheid, de werkloosheid, de
bijzondere categorieën op de
arbeidsmarkt, de leeftijdsopbouw
van het werklozenbestand en de
vergrijzing en mobiliteit van de
Nederlandse bevolking.

Ik geloof zeker dat de arbeidsmarkt
een belangrijk onderwerp is. Voor
de meeste mensen behoort arbeid
zelfs tot de belangrijkste dingen in
het leven. Vaak bekruipt mij wel het
gevoel dat niet echt duidelijk is over
wie de 'plaatsbekleders' of
'stakeholders' zich nu zorgen
maken. Waar gaat het hen om en
wat doet men daadwerkelijk?
Daarnaast wordt altijd in zeer
algemene termen over de arbeids-
markt gesproken. En wat daarbij
vooral opvalt, is dat in de afgelo-
pen twintig jaar nog niet veel is
opgelost. Hun commentaar in
1973, in 1982 en nu, jaren
waarin de Nederlandse economie
niet al te best draaide, lijkt erg veel
op elkaar. Toch worden er wel
steeds nieuwe oplossingen voor de
problemen op de arbeidsmarkt
aangedragen.

Volgens mij is het
werkgelegenheids- en
werkloosheidsprobleem niet op te
lossen met ad hoc maatregelen
voor nu eens deze groep en dan
weer eens die groep, of met een
subsidie hier en een subsidie daar.
Ik denk dat het beter is werkgele-
genheid te stimuleren, in plaats van
werkloosheid te bestrijden.

Die werkgelegenheid groeit door
de toename van de activiteiten in
organisaties. En wordt de groei van
activiteiten niet beheerst door de
verbetering van de concurrentie-
kracht? En wordt de concurrentie-
kracht niet bepaald door creativi-
teit, kwaliteit en kostprijs en wordt...
en wordt...
En zouden deze onderwerpen niet
bovenaan op de agenda moeten
staan?'
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'Voor mensen met een lagere
opleiding wordt het steeds moeilij-
ker een baan te vinden. Scholing is
daarom heel belangrijk. Ik ben
LTS'er met als vakrichting metaal.
Een paar jaar geleden was er een
tekort aan mensen met mijn achter-
grond. Vandaag de dag is de
markt overvol en er is weinig werk
voor jongenszoals ik. Volgens mij
komt dat doordat de scholen op dit
tekort zijn ingesprongen en steeds
meer jongeren voor de metaal
hebben gekozen.
Op dit moment volg ik een
omscholingscursus in de elektro-
nica, in de hoop straks meer
kansen op een baan te hebben.
Tijdelijk werk vind ik geen pro-
bleem. Integendeel, ik vind het leuk
on^bij veel bedrijven te kijken en
ervaring op te doen. Ik wil pas een
vaste baan als ik het ergens écht
naar mijn zin heb.
Over de toekomst ben ik niet
somber. Door veel te leren en
opleidingen te volgen, hoop ik een
beter plekje op de arbeidsmarkt te
krijgen. Ik wil graag hogerop
komen en dat is dan ook één van
de redenen voor mij om opnieuw te
gaan leren. Ik kijk positief tegen de
arbeidsmarkt aan. Nog wèl, in elk
geval!'

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr
magazijnmedewerker Groothandel ijzerwaren Eersel 20.01
administratief assistente inkoopafd. Kledingketen Eindhoven 20.04
direct marketing & sales medewerker Distributeur sporttoestellen Eindhoven 20.18
hoofd financiële administratie Distributeur huishoudtextiel Eindhoven 20.20
keukenmanager Restaurant Eindhoven 20.84
restaurantmanager Restaurant Eindhoven 20.83
desk sales engineer Verkooporganisatie Enschede 14.129
verkopers voor industriële markt Handel in onderhoudsprodukten Erica 16.06
financieel manager Groothandel in sieraden Haarlem 14.123
calculator/werkvoorbereider Distributeur gevelelementen/kozijnen Heerhugowaard 14.02
interieur-stoffeerder Inrichtingsbedrijf Heeze 20.70
commercieel medewerker Via uitzendbureau Helmond 20.102
labelmanager Mode-ontwerpbedrijf Hoofddorp 14.49
reisadviseur/se Reisbureau Hoofddorp 14.70
secretarieel medewerker Hotel Hoofddorp 14.59
vertegenwoordiger Mode-ontwerpbedrijf Hoofddorp 14.50
verkoper Woninginrichtingsbedrijf Hoorn 14.04
marketing medewerker Groothandel in gereedschappen Huizen 25.64
sales manager Computerdistributeur Londen 14.87
technisch commercieel medewerker Distributeur verwarmingstoestellen Luik 24.06
zelfstandige partner Benzinestation Luik 24.01
chef kok Beheersmaatschappij van restaurants Muiden 14.16
sous chef Beheersmaatschappij van restauras Muiden 14.17
zelfstandig werkende kok Beheersmaatschappij van restaurants Muiden 14.18
sales executive Handel in medische produkten Nederland 15.19
shopmanagers Kledingketen Nederland 14.74
verkopers Kledingketen Nederland 14.75
vertegenwoordigers Leverancier kantoormateriaal Nederland 14.90
vertegenwoordiger Parketgroothandel Nederweert 20.71
sales representative Importeur hoortoestellen Noord- en Oost-Nederland 15.38
sales engineer Verkooporganisatie Noord-, Oost- en Zuid-Nederland 14.128
bedrijfsleider Groothandel in roomprodukten Nuenen 25.53
commercieel/financieel adviseur Autodealer Oost- en West-Vlaanderen 26.12
hts ontwikkelingskonstrukteur Kapitaalgoederenconcern Oss 25.01
directie-secretaresse Computerdistributeur Ridderkerk 14.88
verkoop directeur Textielhandelsketen Ridderkerk 19.02
area-vertegenwoordiger Bloemenveilingvereniging Rijnsburg 25.87
produktmanager snijbloemen Bloemenveilingvereniging Rijnsburg 25.86
intercedent Uitzendbureau Rijswijk 16.05
commercieel medewerker Handel in bunkeroliën Rotterdam 16.08
line manager (directeur) Containerrederij Rotterdam 19.10
chef de partie Partyservice-bedrijf Schiphol 14.38
foodcontroller Partyservice-bedrijf Schiphol 14.33
keukeninkoper/planner Partyservice-bedrijf Schiphol 14.35
operationeel-secretaresse Partyservice-bedrijf Schiphol 14.40
partymanager Partyservice-bedrijf Schiphol 14.41
personeel-indeler Partyservice-bedrijf Schiphol 14.39
sous-chef Partyservice-bedrijf Schiphol 14.37
verkoopassistent Partyservice-bedrijf Schiphol 14.32
werkvoorbereider Partyservice-bedrijf Schiphol 14.36
zelfstandig werkende koks Partyservice-bedrijf Schiphol 14.34
'hoofd achter de schermen' Partyservice-bedrijf Schiphol 14.42
buitendienstmedewerker Groothandel in reinigingsprodukten St. Vim (B) 26.02
leidinggevende medewerker Groothandel in reinigingsprodukten St. Vith (B) 26.03
chef werkplaats Truckleverancier Tilburg 20.40
medewerker bedrijfsbureau Via uitzendbureau Tilburg 20.28
Ie monteur Autodealer Valkenswaard 20.86
aankomend Ie automonteur Autodealer - Valkenswaard 20.87
data input operator part-time Sportartikelenketen Vianen 14.86
salary administrator budget assistant Sportartikelenketen Vianen 14.85
vertegenwoordiger lm- en exportbedrijf Voormalig Oost-Duitsland 14.56
interior architect/-designer Kledingketen Voorschoten 15.91
weekendhulp Restaurant Vroenhoven (B) 12.72
bedrijfseconoom/accountant Groothandel West-Nederland 19.01
sales engineer Verkooporganisatie West-Nederland 14.127
account-manager Linnenverhuurbedrijf Zevenbergen - 16.28
buitendienst-medewerker Leverancier luchtfilters Zuid-Oost Nederland 25.52
administratief medewerker Groothandel in horlogebanden Zwanenburg 14.57
bedrijfsleider Elektrotechnische groothandel 's-Heerenberg 14.81

Industrie

heimwee krijgt? Dan zorgt
Exis Xlix, zegt Brand, in bijna
alle gevallen voor her-
plaatsing. 'Bemiddelen blijft
mensenwerk.'

Zij kreeg de meest uiteenlo-
pende vragen gesteld, vooral
over au pair-jongeren,
meestal meisjes die als
kinderoppas bij een gast-
gezin in een ander land
willen werken. Er zijn ook
gezinnen die een au pair "in
dienst" willen nemen - en ook
zon gezin heeft vragen.

gen, Denemarken, Finland,
Amerika, Australië en
Zuid-Afrika.

Dertig jaar ervaring
Exis Xlix is niet de eerste de
beste. De organisatie heeft
meer dan dertig jaar ervaring
met internationale
bemiddelingen en werkt
samen met partner-
organisaties over de hele
wereld.
Jongeren die via Exis Xlix 'de
wereld intrekken', zijn goed
voorbereid op dat avontuur.
Afhankelijk van het pro-
gramma (want Exis Xlix
verzorgt ook werkvakanties,
taalreizen en
highschool-uitwisseling),
neemt de kandidaat-au pair
deel aan een
informatie-bijeenkomst. De
organisatie zorgt ook voor
een gegarandeerde werkplek
of plaatsing. Brand: 'Onze
au pairs weten vóór vertrek
waar ze terecht komen, wat
ze verdienen, hoe hun onder-
dak is geregeld en wat ze
verder kunnen verwachten.

Taal en werkervaring
Jongeren, die een tijdje in het
buitenland willen werken om
er en passant de taal van het
land te leren, zijn goed af
via een au pair organisatie.
Want voor een 'echte baan'
in het buitenland is taalvaar-
digheid vooraf meestal een
vereiste - plus de nodige
werkervaring. Exis Xlix heeft
op dit moment gastgezinnen
in Frankrijk, Engeland, ler-
land, Schotland, Spanje,
Portugal, Italië, Griekenland,
Zwitserland, Oostenrijk,
Duitsland, België, Noorwe-

Dit zijn de mogelijkheden
Hieronder een overzicht van het aanbod van internationale activiteitenvan Exis Klix.

Au pair

Au pair Amerika Algemene/toeristische werkvakanties
Au pair Europa
Au pair Zuid-Afrika Toeristisch Werk Frankrijk
Au pair Australië)* America Today Summerjobs
Au pair Nederland Working Holiday Australia

Taalreizen

Gratis advies op maat Agrarische werkvakanties

— ■■-.- Druivenpluk Frankrijk
Highschool Farmcamp Engeland

Boerderijwerk Zwitserland
Highschool Amerika

)* Als onderdeel van het Working Holiday Australia-programma

500 Gulden zakgeld
Stel: een jongere geeft te
kennen dat hij graag naar

kinderen is een must en,
belangrijk, de kandidaat
moet de taal van het land
spreken - of Engels. Wat een
au pair verdient? Dat verschilt
per land. Maar pakweg 500
gulden is het gemiddelde
maandzakgeld, plus kost en
inwoning. Daarvoor werkt
die jongere circa dertig uur
per week.
Exis Xlix, een betrouwbare
partner, is geen rijke organi-
satie. Brand: 'Wij krijgen
géén subsidie van het ministe-
rie van Welzijn, Volkshuisves-
ting en cultuur. Een au pair
betaalt 465 gulden aan ons.
Voor dat geld zetten wij het
hele traject op de rails. 'Ook
het gastgezin levert een
bijdrage (een kleine 800
gulden). Brand: 'Maar au
pair én gastgezin krijgen
daar een perfect "arrange-
ment" voor terug.'

Voor meer informatie: Exis
Xlix, Postbus 15344, 1001
MH Amsterdam. Telefoon:
020-4203238,
fax:o2o-4201362.

het buitenland wil. Wat zijn
dan de voorwaarden? Zij (en
in toenemende mate ook een
hij) moet tussen de 1 8 en 30
jaar zijn en zes tot twaalf
maanden ergens anders
willen wonen. Ervaring met

BanenVizier26 november 1994

'Exis Klix' zit dertia ioar in het ou pair-werk

Ervaringen opdoen bij een
gastgezin in het buitenland

Ook dragen wij zorg, via
onze partnerorganisaties in
het buitenland, voor persoon-
lijke begeleiding ter plekke.'
Die middag vraagt iemand:
als nou een plaatsing niet
naar wens is, wat gebeurt er
dan?' En stel dat een au pair

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.
industriekaufmann Machinebouwonderneming Aken 21.03
directeur Houtverwerkend bedrijf Almere 14.140
large account manager Computerproducent Amersfoort 25.56
product specialist Computerfabrikant Amersfoort 25.57
produktontwikkelaar Fabrikant doe-het-zelf-produkten Ammerzoden 25.63
accountmanager Kledingproducent Amsterdam 14.113
afdelingschef Via uitzendbureau Amsterdam 14.110
direktie-sekretaresse Papier- en kunststoffabrikant Amsterdam 18.02
filiaalcoördinator Fabrikant kunststofprodukten Amsterdam 25.59
product manager Automobielindustrie Amsterdam 14.71

26 november 7 994

Werkzoekende
Jan Gaasbeek:
'Ik ben niet
somber over
de toekomst'

" Manager mr. Simone Brand (links) en haar collega Babice van Heeswijk van Exis Xlix: 'Onze au pairs
gaan goed voorbereid naar het buitenland'

De Stichting Exis Xlix in Amsterdam is
een centrum voor internationale bemid-
deling voor au pair, werkervaring, taal-
reizen en highschool-uitwisseling. Exis
Klix-manager mr. Simone Brand was
onlangs in een hotel in Vaals, alwaar zij
een informatiemiddag verzorgde. Wij
kijken de hele dag over de grenzen
heen/

BanenVÈier
Detail- en groothandel, agentschappen,horeca

5



'De publieke discussie over werk-
loosheid domineert op de voorpagi-
na's van alle dag- en weekbladen.
Het spook van een langdurige
massa-werkloosheid met alle
maatschappelijke gevolgen van
dien, hangt opnieuw over de
Nederlandse samenleving. De
hamvraag is hoe deze ontwikkeling
te redresseren. De juiste oplossing
dient gedragen te worden door een
juiste diagnose. Een reële analyse

van de heersende werkloosheid
leidt naar mijn opvatting tot de
volgende conclusie.

De werkloosheid is voor een
belangrijk deel structureel van aard.
Conjuncturele maatregelen zijn zeer
zeker welkom, maar zullen de
werkloosheid op lange termijn niet
doen verdwijnen. Ook is het niet te
verwachten dat de economische
groei voldoende banen zal opleve-
ren voor alle werklozen. Het
structurele karakter van de werkloos-
heid is te wijten aan twee factoren:
door de voortschrijdende stijging
van de produktiviteit, automatisering
en rationalisatie, zullen steeds meer
mensen afvloeien uit het produktie-
proces. De verschuiving van een
aantal economische activiteiten
naar andere delen van de wereld,
zoals ZuidOost Azië, leidt tot
sluiting van bedrijven in Nederland
in sommige branches, bijvoorbeeld
in de auto-industrie. Tegen deze
achtergrond biedt de verlaging van
het minimumloon op termijn geen
afdoende oplossing. Immers,
ondernemers nemen mensen in
dienst, niet omdat zij iets goedko-
per zijn geworden, maar omdat zij
perspectief op winst zien.

De juisteoplossing schuilt volgens
mij in het volgende pakket van
maatregelen:
* Verdeling van de beschikbare
arbeidstijd. Een onderzoek van de
FNV heeft aangegeven dat met
arbeidstijdverdeling (28-32 uur)
honderdduizend banen gecreëerd
kunnen worden.
* In een aantal sectoren, zoals
zorg, openbaar vervoer, et cetera,
is er grote behoefte aan betaald
werk. Het kabinet zou zijn creativi-
teit moeten gebruiken om geld van
de sociale zekerheid (WW, RWW,
ABW) aan te wenden om betaalde
banen in deze sector te creëren.
Daarnaast kan de kinderbijslag
voor de hoge inkomens daarvoor
aangewend worden.
* Investeren in de infrastructuur
biedt de mogelijkheid nieuwe
banen te scheppen.
* Op lange termijn zal Nederland
zich krachtiger moeten toeleggen
op de hoge technologie en de
dienstverlening als sterke motoren
van de Nederlandse economie.'
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Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

adm. juridisch milieu-medewerker Overheid Echt 13.14
commercieel manager Boerenbond Einighausen 12.23
dirigent(e) Koor Geleen 1209dirigent Koor Heerlerheide 11.05baby-oppas Particulier Maastricht 12.67
kinderoppas Particulier Maastricht 12.68medewerker comptabiliteit Overheid Swalmen 12.27

Vacatures Banen Vizier Overig
Bankwezen, verzekeringen, zakelijke dienstverlening

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

organisationsleiter Verzekeringskantoor Aken 21.11
selbstandiger kaufmann Verzekeringskantoor Ak 21.21
vertriebsdisponent/in Bemiddelingsbureau personeel Aken 21.19
account manager 'overheid' Autoleasemaatschappij Amsterdam 14.150
administratief medewerker Assurantiekantoor Amsterdam 14.52
advocaat-medewerker ondernemingsraadAccountantskantoor Amsterdam 19.08
assistent personeelszaken Via uitzendbureau Amsterdam 14.43
medewerkers controlebureau Effectenbeurs Amsterdam 25.35
junior projectmedewerker Selectiebureau Antwerpen 26.05
bankkauffrau Bankinstelling Baesweiler (D) 21.22
ervaren secretaresse Fiscaal-juridisch adviesbureau Buitenveldert 14.48
administrateur Bankinstelling Den Haag 25.04
ervaren transport-econoom Bankinstelling Den Haag 19.12
informatie-analisten Adviesbureau Den Haag 25.74
junior onderzoeker Belastingdienst Den Haag 25.43
product manager fmcg Marketing servicebedrijf Diemen 14.79
sales engineer Adviesbureau Dommelen 25.79
pensioenadviseur Adviesbureau Doorn 14.126
consultant organ. & kwaliteitszorg Adviesbureau Driebergen 25.18
senior consultant overheid Adviesbureau Driebergen 25.19
sr. consultant organ. & kwaliteitszorg Adviesbureau Driebergen 25.17
firmenberater/innen Verzekeringskantoor Düsseldorf 26.55
leiter/in haus- und hallenservice Beursgebouw Düsseldorf 26.75
nachwuchs-sekretarin Onderzoeksbureau Düsseldorf 26.57
virtual rz Communicatiebedrijf Düsseldorf . 26.71
medewerker service & operat./beheer Autoleasebedrijf Eindhoven 20.38
typiste/secretaresse Advocatenbureau Eindhoven 20.68
directie-secretaressse Via uitzendbureau Hoofddorp 14.45
commercieel medewerker Assurantiekantoor Limburg (B) 23.03
inspecteurs Assurantiekantoor Luik 24.05
communicatiedeskundige Adviesbureau voor agrarische sector Meern 25.55
interieur deskundige Expertisebureau Nederland 14.120
sales manager Marketingorganisatie Nederland 14.92
vertegenwoordig(st)er Informatiebureau Nieuwegein 14.47
algemeen directeur Assurantiekantoor Oost-Nederland 14.149
boekhoudk. medewerker Administratiekantoor Purmerend 14.61
registeraccountant Administratiekantoor Purmerend 14.62
hoofd makelaardij o.g. Makelaarskantoor Rotterdam 16.12
psycholoog Selectiebureau Rotterdam 19.11
listmanager Financieel dienstverlener Utrecht 25.07
kurierfahrer/innen Koeriersbedrijf Würselen (D) 21.23
jurist contracten en aansprakelijkheid Rechtsbijstandonderneming Zoetermeer 25.81
commerciële trainee Bankinstelling Zuid-Nederland 20.07
investment officers Bankinstelling 's Gravenhage 25.21
adviseur zakelijke relaties Bankinstelling 's-Hertogenbosch 20.10
directeur Bankinstelling 's-Hertogenbosch 20.09
senior adviseur administr. organisatie Bankinstelling 's-Hertogenbosch 25.05

Management

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

groepshoofd ondersteuning Via uitzendbureau Amsterdam 14.116
receptie-medewerker Via uitzendbureau Amsterdam 14.117
project manager Vertaalbureau Baambrugge 15.78
vertegenwoordiger Leverancier medische preparaten West-Brabant en Zeeland 20.104
medewerker administratie Bouwmanagementorganisatie 's-Hertogenbosch 20.33

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.
2e plaatsverv. aanvoerder 2e violen Orkest Hilversum 15.18
vertegenwoordiger Dagbladuitgeverij Leiden 14.114
senior sales promotor Uitgeverij Nederland 14.151
unitleider secretariaat Uitgeverij Rotterdam 16.27
free-lance omroep(st)ers Betaal-televisiemaatschappij St-Stevens-Woluwe (B) 26.24
junior editor Betaal-televisiemaatschappij St-Stevens-Woluwe (B) 26.18
junior engineer Betaal-televisiemaatschappij St-Stevens-Woluwe (B) 26.22
office automation Betaal-televisiemaatschappij St-Stevens-Woluwe (B) 26.23
satellite bookings Betaal-televisiemaatschappij St-Stevens-Woluwe (B) 26.21
senior editor/supervisor Betaal-televisiemaatschappij St-Stevens-Woluwe (B) 26.17
sound engineer Betaal-televisiemaatschapij St-Stevens-Woluwe (B) 26.19
subtitler/translater Betaal-televisiemaatschappij St-Stevens-Woluwe (B) 26.20

Transport
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.
financieel directeur Transportbedrijf Amsterdam 25.29
baan bevrachter Transportbedrijf Benelux 12.08
onderdirecteur Opslag- en transportbedrijf Nederland 25.09
autobevrachter Transportbedrijf Papendrecht 16.22
internationale chauffeur Transportbedrijf Standplaats Veldhoven 20.27*
sales manager transportsector Transportbedrijf Uithoorn 25.03

Detail- en groothandel, agentschappen, horeca
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.
assistenten der geschaftsleitung Distributeur van autoglas Aken 21.02
auszubildende Tuin- en meubelproducent Aken 21.06
empfangsleiter Hotel Aken 21.14
fotografin Fotostudio Aken 21.17
mitarbeiter im außendienst Handelsbedrijf Aken 21.07
mitarbeiter/-innen Parfumerieketen Aken 21.01
sachbearbeiterin Kledingconcern Aken 21.08-
-stellvertretende/r Hotel Aken 21.13
verkoper buitendienst Distributeur bevestigingsmaterialen Almere 16.24
assistent service manager Distributeur kernfysische apparatuur Amersfoort 25.65
Ie monteur Autodealer Amsterdam 14.30
Ie plaatwerker Autodealer Amsterdam 14.31
administratief/comm. medewerker Distributeur branchegoederen Amsterdam 14.53
all-round verkoper/ster Woninginrichtingsbedrijf Amsterdam 14.14
bedrijfsleider/ster Woninginrichtingsbedrijf Amsterdam 14.15
chef magazijn Confectiebedrijf Amsterdam 18.03
commercieel medewerkster Distributeur modekleding Amsterdam 14.54
hoofd boekhouding Distributeur audiovisuele apparatuur Amsterdam 14.93
hoofd inkoop Groothandel van bevestiginartikelen Amsterdam 14.141
hoofd-receptionist Hotelketen Amsterdam 14.08
kamerhulp Via uitzendbureau Amsterdam 14.13 -kelners/serveersters Via uitzendbureau Amsterdam 14.12
magazijn-medewerker Autodealer Amsterdam 14.29
medewerker Motorkledingadvieswinkel Amsterdam 14.07
medewerker communicatie Arbeidsbureau Amsterdam 15.88
representatieve verkoopster part-time Verhuurbedrijf Amsterdam 14.46
sales manager Entertainmentbedrijf Amsterdam 14.69
telefonisten Via uitzendbureau Amsterdam 14.60
verkoopadviseur Computerketen Amsterdam 14.135
verkoper m/v Mode-ontwerpbedrijf Amsterdam 14.67
vestigingsmanager Motor-retailketen Amsterdam 14.06
voorraadmedewerker Handel in gereedschappen Amsterdam 14.20
senior sales manager Hotel Antwerpen 26.09
slagers Voedingsketen Antwerpen en Limburg (B) 26.11
etaleurs Kledingketen Antwerpen, Brugge en Luik 26.28
floor-managers Kledingketen Antwerpen, Brugge en Luik 26.27
shop-managers Kledingketen Antwerpen, Brugge en Luik 26.26
assortimentsgroepmanager food/vers Supermarktketen Assen 25.37
assortimentsmanager food/houdbaar Supermarktketen Assen 25.38
commercieel manager Distributeur video- en computerspelen Benelux 15.152
zelfstandige handelsmedewerker Uurwerkendistributeur Benelux 14.89
systeem-verkoper Distributeur audiocommunicatie-systemen Berkel en Rodenrijs 14.95
groepschef kassa Zelfbedieningsgroothandel Best 20.65
verkoopsters Voedingsketen Brussel en Antwerpen 26.10
all-round autoverkoper Autodealer Den Bosch 14.108
medewerker application engineering Handel in dieselmotoren Den Haag 16.33
uitzendconsulent Uitzendbureau Den Haag 14.112
account manager Distributeur softwareprodukten Diegem (B) 14.124
einkaufsleiter/in Kledingconcern Düsseldorf 26.59
gastronomen-ehepaar Exploitatie horeca-afdeling golfbaan Düsseldorf 26.79
leiterin-vertretung Winkelbedrijf in koffie Düsseldorf 26.93
organisations-programmierer/in Reclamebureau Düsseldorf 26.68
sales manager lm- en exportbedrijf Düsseldorf 26.94
verkaufsassistentin Handelsfirma in metalen Düsseldorf 26.95
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Duitsland recruteert topstudenten
AKEN/BONN - De
toekomstige managers
moeten niet alleen de
slimste jongetjes en
meisjes van de klas zijn,
maar ook uitblinken in
sociale vaardigheden èn
maatschappelijk betrok-
ken zijn. Onze ooster-
buren grazen daarom
universiteiten en hoge-
scholen af, om zo vroeg
mogelijk talent te 'spot-
ten.
De Bondsrepubliek Duitsland heeft
te veel prominenten en te weinig
elite, zo luidt dekritiek van drie
vooraanstaande Duitse auteurs in
het boek 'Die planlosen Eliten'.
Volgens het drietal, bestaande uit
twee volksvertegenwoordigers en
een diplomaat, hangt vooruitgang
in complexe samenlevingen meer
en meer af van kleine minderhe-
den. Het hebben van een elite is
dan ook een 'must' voor een
geïntegreerde, competitieve
maatschappij.
Het boek verscheen in 1992, op
een moment dat de Bondsrepu-
bliek in de greep was van
rechts-extremisme, politieke
lusteloosheid en doemdenken. De
boodschap is blijven hangen:
over een breed front is de lokroep
naar de elites hoorbaar, net zoals
dat in Nederland in toenemende
mate het geval is.
De Duitse werkgeversorganisaties,
verenigd in het Bundesverband
Deutscher Arbeitgeberverbande
(BDA), zijn dit academisch jaar
begonnen met een speurtocht
naar de elites van morgen. Voor
dat doel is zojuist een stichting
opgezet ter financiële en ideële
ondersteuning van hoogbegaafde
studenten.

Dwars liggen mag
Van de toekomstige managers
van het Duitse bedrijfsleven wordt
naast uitstekende studieprestaties
maatschappelijk engagement
gevraagd. Ook moeten ze
zelfbewust zijn, initiatieven nemen
en bereid zijn dwars te liggen als
dat nodig zou zijn, zegt
Hans-Jürgen Brackmann. Hij is
bestuurslid van de 'Stiftung der
Deutschen Wirtschaft für
Qualifizierung und Begabung'
van het werkgeversverbond BDA.
Brackmann erkent dat de selectie
van hoogbegaafde studenten niet
gemakkelijk is. Maar met behulp
van professoren op universiteiten
en technische hogescholen en na
een selectieprocedure van enige
maanden, denkt zijn stichting toch
het neusje van de zalm te kunnen
ronselen. Wie het predikaat 'elite
van morgen' opgespeld krijgt,
kan zich in de regel voorbereiden

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

regio-administrateur Bouwfonds Haarlem en Amersfoort 14.130
hoofd technische dienst Bouwvereniging Hengelo 25.16
techn. medew. emissiebeleid waterbeh. Watervoorzieningsmaatschappij Lelystad 25.31
ontwerper zuiveringsinrichtingen Architectenbureau Nijmegen 25.89
projectcoördinator Bouwbedrijf Pernis 25.73
ervaren waterbehandelingstechnoloog Milieu-adviesbureau Randstad 25.98
ervaren uitvoerder Bouwbedrijf Rijkevoort 20.02
assistent-accountant Bouwbedrijf Rijswijk 19.06
financieel-econ. planbegeleider Ontwerpbureau Rotterdam 25.83
hboer comm. binnendienst Leverancier bouwmaterialen Rotterdam 16.07
hoofd logistiek en administratie Installatiebedrijf klimaatregelingsappar. Rotterdam 25.44
bauingenieure oder -techniker Betonfabrikant Stolberg (D) 21.12
zelfstandig inkoper Leverancier deuren en kasten Varsseveld 25.48
elektrotechnisch adviseur Werktuigbouwkundig bedrijf Westerhoven 20.13
verkoper bouwwereld Bouwbedrijf Zuidoost-Nederland 14.64

'Al pratende heb ik als blinde mijn
eigen baan geschapen. Het over-
kwam me en in die zin heb ik nooit
zo zeer over werken in relatie tot
mijn handicap nagedacht. In 1988
won ik de tweede prijs op het Leids
Cabaretfestival. Het ging me zo voor
de wind dat ik besloot te stoppen
met mijn studie Nederlands. Nu sta
ik regelmatig op de planken van
kleine en grotere theaters.

Onderwijs, onderzoek

Mijn eerste theaterprogramma's
bevatten veel botte en harde
grappen over blind zijn. Door de
jaren heen ben ik daar van afge-
stapt. Ik heb er waf meer afstand van
genomen. Dat gaat eigenlijk een
beetje vanzelf. Je groeit naar iets
anders toe. Bovendien voel ik me
een 'gewoon' mens en verkeer ik
ook helemaal niet in een
gehandicaptenwereldje. Uit gesprek-
ken weet ik wel dat het voor mensen
met een handicap moeilijk is zich
een weg te banen op de arbeids-
markt. Er zijn verschrikkelijk veel
vooroordelen die ik heel onterecht
vind.

Er kwam mij eens een verhaal ter ore
van een jongen die in een rolstoel
zat en in zijn sollicitatiebrief geen
melding maakte van zijn handicap.
Een dag van te voren belde hij op
om te informeren of het bedrijf
toegankelijk was voor rolstoelen,
waarop de personeelschef meldde
datze geen behoefte hadden aan
een gehandicapte. Ze hadden
namelijk al een langdurig werkloze
allochtoon in dienst.

Ik ben van mening dat gehandicap-
ten veel betere begeleiding moeten
krijgen. Wat dat betreft is er nog
veel werk aan de winkel voor de
arbeidsbureaus en Gemeenschappe-
lijke Medische Diensten én ook, zij
het in mindere mate, voor uitzendbu-
reaus.

Do' gehandicapten het moeilijk
hebben op de arbeidsmarkt ligt aan
twee zaken: de werkgever en de
wetgeving. Werkgevers moeten
meer openstaan voor mensen met
een handicap. Daarnaast zou de
Nederlandse wetgeving meer
bindend moeten zijn. Regelingen als
de WAGW zijn allemaal prachtig,
maar zolang er geen bonussen en
malussen tegenover staan, wordt er
de hand mee gelicht. De gehandi-
capte zelf adviseer ik bovendien
zich vooral niet als de in een hoekje
gedrukte werkzoekende te profileren.
Ik geloof trouwens niet in positieve
discriminatie. Een gehandicapte
werknemer zal, net zoals ieder
ander, zichzelf in de praktijk moeten
waarmaken.

In een steeds krappere arbeidsmarkt
zullen gehandicapten het moeilijker
krijgen, dat is een vaststaand feit.
Hoe meer er geautomatiseerd wordt,
hoe minder simpele gehandicapten-
baantjes er zullen zijn. Door zelf-
denkende telefooncentrales wordt de
blinde telefonist overbodig, om maar
eens een voorbeeld te noemen. Wat
ik in mijn omgeving zie, is een
steeds grotere behoefte aan specia-
listen op de arbeidsmarkt. Ook
gehandicapten zullen daarom
moeten proberen een zo hoog
mogelijk scholingsniveau te berei-
ken...'

Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

aio bestuurlijke informatiekunde Universiteit Amsterdam 15.40
aio econometrie Universiteit Amsterdam 15.41
aio organisatie/leiding bedrijfskunde Universiteit Amsterdam 15.39
aio (basisarts) Universiteit Amsterdam 15.53
onderzoeker (post-doc) Universiteit Amsterdam 15.34
research analist Universiteit Amsterdam 15.33
histopathologisch analist Onderzoeksinstituut Amsterdam-Zuidoost 15.76
docent nederlands Scholengemeenschap Arnhem 15.43
projectmedew. aquatische ecologie Rijksinstituut voor volksgezondheid Bilthoven 15.68
assistent in opleiding Universiteit Brabant 15.23
hoogleraar milieu-management Universiteit Brabant 15.74
universitair docent Universiteit Brabant 15.72
univ. docent milieu-economie Universiteit Brabant 15.75
univ. docent organisatie Universiteit Brabant 15.73
(univ.) docent privaatrecht Universiteit Brabant 15.71
onderwijskracht Scholingsinstituut Bussurn 15.101
universitair docent ethiek Universiteit Groningen 15.30
universit. docent of docent journal. Universiteit Groningen 15.29
docent aardrijkskunde College Harderwijk 15.03
leraar installatietechniek Scholengemeenschap Holten 17.01
technisch onderwijsassistent College Koog a/d Zaan 15.16
expeditie-medewerkers Expeditiebedrijf Maasmechelen (B) 23.01
aio microbioloog Universiteit Nijmegen 15.56
aio moleculair bioloog Universiteit Nijmegen 15.58
aio moleculair (cel)bioloog Universiteit Nijmegen 15.55
aio molec. bioloog/biochemicus Universiteit Nijmegen 15.54
aio molec. bioloog/biochemicus Universiteit Nijmegen 15.60
aio (moleculair) bioloog Universiteit Nijmegen 15.57
aio (molec./medisch) bioloog Universiteit Nijmegen 15.59
bioloog/biochem./gezondheidswetensch. Universiteit Nijmegen 15.62
biomedical engineer/klinisch fysicus Universiteit Nijmegen 15.61
docent levensbeschouwing College Nijmegen 15.17
hoogleraar moraaltheologie Universiteit Nijmegen 15.24
junior docent mediterrane studies Universiteit Nijmegen 15.22
universitair docent psychogerontologie Universiteit Nijmegen 15.21
(mcd.) bloog/biochemicus/arts Universiteit Nijmegen 15.63
schoolbegeleider Schoolbegeleidingsdienst Nunspeet 17.02
docent biologie 23 uur College Ridderkerk 17.03
docent duits 16 uur College Ridderkerk 17.06
docent huishoudkunde 2 uur College Ridderkerk 17.05
docent verzorging 5 uur College Ridderkerk 17.04
culinair medewerker Culinair centrum Rijswijk 20.66
aio medisch bioloog of arts Universiteit Rotterdam 15.70
docent handvaardigheid 12 uur College Rotterdam 17.08
docent nederlands 6 uur College Rotterdam 17.10
docent techniek 7 uur College Rotterdam 17.07
docent tekenen 8 uur College Rotterdam 17.09
aio voorlichtingscampagnes Universiteit Twente 15.35
universitair hoofddocent Universiteit Twente 15.26
assistent in opleiding Landbouwuniversiteit Wageningen 25.103
systeemontwikkelaar Research-instituut Wageningen 25.93
universitair docent Landbouwuniversiteit Wageningen 25.102

Uitgeverijen, radio, TV
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr

produktiebegeleider Uitgeverij Baarn 15.32
nieuwslezer redacteur Persbureau Den Haag 15.20
sachbearbeiter/in Uitgeverij van kranten Düsseldorf 26.50
Ie violist-tutti Kamerorkest Hilversum 15.66
2e aanvoerder 2e violen Kamerorkest Hilversum 15.67

" Bernhardjagoda, president van de 'Bundesanstalt für Arbeit', bezocht verleden week het arbeidsbureau in Aken (foto). De loopbaan van
Jagoda, baas van 100.000 medewerkers, verliep volgens het 'boekje. Eerder was hij al staatssecretaris

op een grootse toekomst mer. Bestuursvoorzitter Edzard
Reuter van het
Daimler-Benz-concern is een
uitzondering op de regel.

honderd D-mark (die men niet
hoeft terug te betalen) maar ook
met seminars en taalcursussen.
Ook zijn stages bij vakbonden
mogelijk en krijgen de studenten
sollicitatietraining.

was, weet hij niet precies. De
stichting speurt naar gegadigden
die zich niet laten leiden door
egoïsme of het individuele
belang.

Uitwassen
Voor zowel werkgevers, vakbon-
den als politieke partijen is de
recrutering van hoogbegaafde
studenten inmiddels geen taboe
meer. 'Het thema wordt minder
verkrampt behandeld als een
paar jaar geleden', zegt
Hanecke van de Hans
Seidel-stichting. 'Toen kon je het
woord elite nauwelijks nog in de
mond nemen.' Volgens hem
neemt in Duitsland over een breed
front het inzicht toe dat de
modernisering van de maatschap
pij zo snel gaat, dat elites onmis-
baar zijn geworden. Dat hangt
ook sterk samen met het inzicht
dat de revolutie van 1968, met
zijn onbegrensde recht op
individuele vrijheid en zelfverwer-
kelijking, tot uitwassen en desinte-
gratie heeft geleid. Bestuurslid
Brackmann van'de werkgevers-
organisatie BDA is het daarmee
eens. Volgens hem is sprake van
een groeiende overtuiging dat de
'elites het cement zijn in een
samenleving die steeds verder
individualiseert.

Cees van Lotringen/lntermediair

Goede inschatting
De Hans Seidel-stichting maakt,
bij de recrutering, weinig ver-
keerde inschattingen. Van de 370
ex-stipendiaten heeft de overgrote
meerderheid topposities in de
maatschappij. Het veld reikt van
advocaten, ondernemers, politici
tot aan ministers.
Bij de vakbond zijn ze wat
minder zuinig op hun elite, geeft
directeur Uwe Steppuhn van de
Hans Böckler-stichting toe.
Pogingen om een
old-boys-network op te zetten,
zoals werkgevers en politieke
partijen dat doen, komen niet van
de grond. Oorzaak is geldge-
brek, erkent Steppuhn die de
beurzen namens de Duitse
vakbonden verstrekt. Dat de
contacten slecht onderhouden
worden, zit hem hoog. Uit een
onderzoek van het Max
Planck-instituut in München blijkt
dat de meeste stipendiaten van
de Hans Böckler-stichting even-
eens topfuncties hebben.
Net als bij de werkgevers het
geval is, staan de vakbonden
geselecteerde studenten tijdens
hun studie bij; niet alleen met een
beurs van om en nabij de acht-

Tweede semester
De hoogbegaafde studenten, die
zich al vanaf het tweede semester
kunnen aanmelden, kunnen hun
hele studie op financiële en
ideële begeleiding rekenen. Het
initiatief moet van hen uitgaan,
want de stichting komt pas in
actie op het moment dat de
toppers zich bekend hebben
gemaakt. Via bemiddeling van de
stichting komen de
geselecteerden in contact met
topondernemers en krijgen ze
stages aangeboden bij Duitse
ondernemingen in binnen- en
buitenland. Ook zullen ze in de
zomer kunnen meedoen aan
seminars, waarin onderwerpen
als 'massa en macht' en 'econo-
mie en internationaal kapitaal'
aan de orde komen.
Op dit moment vindt de
recrutering plaats van tachtig
studenten. Uiteindelijk zullen vier-
tot vijfhonderd begaafde studen-
ten jaarlijks in het eliteklasje van
de werkgevers worden opgeno-
men. Bedoeling is dat op termijn
ook buitenlanders kunnen mee-
dingen naar een beurs, zegt
Brackmann.
De 'strijd om de elites' wordt door
de werkgevers ingezet, omdat
men erkent dat er in het Duitse
bedrijfsleven te weinig mensen
zijn die meer zijn dan onderne-

Fingerspitzengefühl
De Duitse werkgevers zijn niet de
enigen in Duitsland die zoeken
naar de elite van morgen. Be-
halve het bedrijfsleven hebben
inmiddels alle politieke partijen,
kerken en vakbonden stichtingen
die beurzen verlenen aan hoog-
begaafde studenten. De eisen zijn
doorgaans bij alle stichtingen
dezelfde. Wie slechts belangstel-
ling heeft voor het halen van
superieure studieresultaten en het
maatschappelijke engagement
veronachtzaamt, heeft geen kans
op toegang tot de

'Begabtenförderung'.
Borghard Hanecke van de Hans
Seidel-stichting, die gelieerd is
aan de Beierse
christen-democratische CSU en
die al sinds 1982 bestaat, erkent
dat de selectie doorgaans
onnavolgbaar verloopt. Van de
gegadigden kan slechts tien
procent op een beurs rekenen.
'Van geval tot geval is achteraf
vaak moeilijk te bepalen, waarom
die wèl en die niét geselecteerd
is. Het heeft veel met
"Fingerspitzengefühl" te maken',
oordeelt Hanecke, die ooit als
student van de stichting een beurs
heeft gekregen. Waarom dat zo
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Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr.

opticien/contactlensspecialist Optiek Aalsmeer 14.09
diplom-sportlehrer(in) Ziekenhuis Aken 21.10
krankengymnast{in)/physiotherapeut(in) Ziekenhuis Aken 21.09
verpleegkundige Revalidatiecentrum Aken 11.13
hoofd sector technische zaken Ziekenhuis Amsterdam 25.80
hoofdverpleegkundige Ziekenhuis Amsterdam 15.84
medewerker operating systeembeheer Ziekenhuis Amsterdam 18.01
onderzoeker Ziekenhuis Amsterdam 15.37
senior-onderzoeker/stafmedewerker Ziekenhuis Amsterdam 15.36
tandarts Polikliniek Amsterdam 15.102
ic-verpleegkundigen Ziekenhuis Boxmeer 13.30
maatschappelijk werker Maatschappelijke dienstverlening Brielle 15.13
unithoofd Maatschappeljke dienstverlening Brielle 15.12
hoofd praktijkopleiding Verpleeghuis Culemborg 15.50
sociaal-economisch beleidsmedewerker Gezinsraad Den Haag 15.15
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Geestelijke gezondheidszorg Den Haag 15.47
ervaren psycholoog Verpleeghuis Doorn 15.46
fysiotherapeut Fysiotherapeutische praktijk Duitsland 11.27
arztschreibkraft Ziekenhuis Düsseldorf 26.88
hygienefachkraft Ziekenhuis Düsseldorf 26.87
krankenschwester/-pfleger Ziekenhuis Düsseldorf 26.86
kunststofftechniker/in Tandartsenkliniek Düsseldorf 26.69
unithoofd Verpleeghuis Eindhoven 20.34
aigo keel-, neus- en oorheelkunde Ziekenhuis Groningen 15.69
hoofd verzorgingsdienst Verpleeghuis Groningen 15.10
onderzoeker bij mta-bureau Ziekenhuis Groningen 15.93
hoofd afdeling financiën Kinderopvanginstelling Leeuwarden 15.83
technisch medewerker Ziekenhuis Leiden 19.03
hoofdlaborant Ziekenhuis Leidschendam 15.85
arzthelferin/eeg-assistentin Ziekenhuis Mönchengladbach (D) 26.77
krankenschwester/krankenpfleger Ziekenhuis Mönchengladbach (D) 26.76
schreibkraft/sachbearbeiterin Ziekenhuis Mönchengladbach (D) 26.78
Ie fysiotherapeut Ziekenhuis Noorwegen 15.07
ergotherapeut Ziekenhuis Noorwegen 15.08
hoofdverpleegkundige Ambulancedienst Oegstgeest 15.11
kraamverzorger/ster Thuisverpleging Oosterhout 20.16
verpleegkundige Thuisverpleging Oosterhout 20.14
ziekenverzorger/ster Thuisverpleging Oosterhout 20.15
hoofd restaurant Ziekenhuis Rotterdam 16.09
research analist Kliniek Rotterdam 15.44
stafmedewerker individ. werkbegel. Psychiatrisch centrum Rotterdam 15.14
stafmedewerker zorg Thuiszorgorganisatie Rotterdam 15.80
stafmedew. individuele werkbegeleiding Geestelijke gezondheidszorg Rotterdam 17.14
systeemtherapeut Geestelijke gezondheidszorg Rotterdam 15.42
aerobic instructeurs Sportclub Spijkenisse 16.10
receptioniste/telefoniste Sportclub Spijkenisse 16.11
arts (medisch-/paramedische zorg) Gezondheidszorg Tilburg 15.09
bedrijfsarts Bedrijfsgezondheidszorg Utrecht 15.06
waarnemend psychiater Militair hospitaal Utrecht 15.04
teamleider Bejaardencentrum Waalre 20.42
hoofd inkoop en logistiek Verpleeghuis Zaanstreek 15.90
fysiotherapeuten Therapiecentrum Zwitserland 15.49

Utiliteits- en woningbouw, weg- en waterbouw, onderhoud
Functie Type bedrijf/instelling Plaats Vac.nr

holztechniker(in)/schreinermeister(in) Standbouwer/beurzen Aken 21.18
sekretarin der geschaftsleitung Planologisch instituut (verkeer) Aken 21.04
veiligheidsdeskundige Industrieel reinigingsbedrijf Amersfoort 14.05
arkey-arcos tekenaar bouwkunde Via uitzendbureau Amsterdam 14.24
autocad of microstation tekenaar e/i Via uitzendbureau Amsterdam 14.26
autocad tekenaar piping Via uitzendbureau Amsterdam 14.27
autocad tekenaar weg- en waterbouw Via uitzendbureau Amsterdam 14.22
bedrijfsleider Schildersbedrijf Amsterdam 14.77
bouwkundig calculator/werkvoorbereiderVia uitzendbureau Amsterdam 14.25
facility manager Via uitzendbureau Amsterdam 14.28
hoofd woondiensten Woningstichtingsorganisatie Amsterdam 25.20
w&w-calculator/werkvoorbereider Via uitzendbureau Amsterdam 14.23
bedrijfseconoom/medewerker Waterleidingbedrijf Bloemendaal 25.99
algemeen verkoopleider Schoonmaakbedrijf Breda 19.09
projectleider geohydrolie Ingenieursbureau Breda 25.92
erv. beleidsmedew. fisc.-jurid. zaken Watervoorzieningsmaatschappij Den Haag 25.34
adviseur infrastructuur Ingenieursbureau Deventer 25.62
bouwkundig tekenaar Via uitzendbureau Eindhoven 20.101
montagemedewerker ramen en deuren Via uitzendbureau Eindhoven 20.46
werkvoorbereider Via uitzendbureau Eindhoven 20.99
werkvoorbereider/calculator Via uitzendbureau Eindhoven 20.45

'Mijn huidskleur heeft geen rol
gespeeld, maar ik zou het geen
bezwaar vinden als het voor De
Groene Amsterdammer wel een
reden was geweest om mij als
redacteur in dienst te nemen. Een
weekbladredactie moet er immers
naar streven een weerspiegeling te
zijn van de samenleving. Voor deze
baan brak ik mijn
promotie-onderzoek naar het
vluchtelingenbeleid in Nederland
af. Met de resultaten kon ik echter
toch niets doen, omdat mijn
proefschrift verboden zou worden
verklaard. Zonde, maar aan de
andere kant stelde het academische
leven zulke strenge en schoolse
eisen, die pasten niet bij mij.
Evenmin als het schrijven van droge
rapporten. Die toon en stijl liggen
mij niet. Dat ik bij de 'Groene' kon
schrijven zoals ik wilde, losjes en
informeel, daaraan heb ik ook mijn
contact bij NRC Handelsblad te
danken.

Ik zie de arbeidsmarkt als terrein
waar een mens aan zijn zekerhe
den komt. Deelname aan de
arbeidsmarkt is de manier om
zelfstandig en op eigen kracht door
het leven te komen. In mijn visie
participeren mensen met een
uitkering dus niet in de arbeids-
markt. Mensen moeten het- gevoel
hebben hun geld echt te verdienen
door werkzaam te zijn. Daarente
gen heb ik er grote problemen mee
dat mensen die, bijvoorbeeld in de
bejaardenzorg, bijzonder belang-
rijk vrijwilligerswerk verrichten, door
de maatschappij in de steek
worden gelaten. Zij behoren
daarvoor betaald te worden.

In mijn directe omgeving ken ik veel
jongeren, van wie een bepaalde
leeftijdscategorie absoluut niet de
ambitie koestert om aan de slag te
komen. Ze zitten thuis te wachten
op de gouden kans, maar willen
daar niks voor doen. En als ze al
een opleiding volgen, maken ze
die meestal niet af. Ik keur dat af.
Daarentegen zijn er Surinamers en
Antillianen, met name degenen die
op jonge leeftijd naar Nederland
zijn gekomen, die graag werken en
het vertikken om een uitkering aan
te vragen. Tevens zijn er veel
oudere allochtonen, voor wie het
stichten van een eigen bedrijfje een
droom is. Maar die komt nooit uit,
want daar worden veel te hoge
eisen aan gesteld.

Toen (ex-|minister Andriessen
voorstelde die eisen te versoepelen,
dwongen nota bene de werkgevers
de minister om de eisen te handha-
ven. Terwijl zij altijd zeggen dat de
staat zich niet met het ondernemer-
schap moet bemoeien. Uit vrees
voor oneerlijke concurrentie willen
zij echter beschermd blijven en dat
is hun gelukt. Daar schrijf ik over en
dat doe ik ook over de jongeren
die niet willen werken, al heb ik
niet de illusie dat door mijn verha-
len iets aan de situatie zal verande-
ren.'
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ZOEKT U OPVANG VOOR UW KIND?
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HUMANITAS

biedt diverse mogelijkheden voor kinderen in de leeftijd van
0-12 jaar, in een kinderdagverblijf of in een gastgezin.
INSCHRIJFBUREAU KINDERDAGVERBLIJVEN/GASTOUDERCENTRALES
Brunssum: Heerlen e.0.: Landgraaf:
M. Lemmens K. Voncken, 045-727909 R. Palmen
045-275967 M. Gerrickens, 045-725556 045-327961
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"EEN LEK IN JE WATERBED,
DAS PAS NAT!"

Het maakt ze niet uit als de regen met bakken uit de hemel komt. Ofdat ze over op. Want er zijn wel ergere dingen. Kijk, die houding maakt van al die
door dikke mist maar weinig zicht hebben. Welnee, dagbladbezorgers doen duizenden jongens en meisjes jonge helden. Ze hebben gewoon nèt iets meer

hun Zodat u i^pVTV^P_FTV_I_FIVV_rITVW^_TVW_rV^WFVV_T_F_lW I 'n mi^ iar

per in |||^^^^^jJ4J^^^fl^4^ï|j^gJ^4_k_M_É_i_MÉ_B_l_M__B_B_H_l I best aan denken. u
de bus vindt. En als 't een keertje tegenzit? Ach, daar halen ze hun schouders krant in de bus vindt. Want zonder dagbladbezorgers is uw krant nergens.

ZONDER NIEUWE HELDEN IS DE KRANT NERGENS.

Bel voor info 045 - 739881

Gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijk werk
'Meer aandacht
voor podiumkunsten'

8. de Groot, directeur
Stichting Kunstwerk:

Journalist
Anil Ramdas:
'Geld moet
verdiend
worden...'

'Produktie en marketing op de
arbeidsmarkt van de podiumkunsten
zijn weinig voorspelbaar, onder
meer door de ontwikkeling van het
aanbod en een voortdurende
verandering van smaak en uit-
gangspatronen van het publiek.
Misschien maakt dat mijn vak juist
zo spannend. Op vragen als
'Wordt het een succes?', en 'Gaat
het lopen?' herhaal ik dan ook
steevast de woorden van Herman
van Luyk, oud-directeur van het
Circustheater in Scheveningen, die
altijd zei: "Al organiseer je het
Heilig Avondmaal..., op kersta-
vond..., in originele bezetting...., je
weet het nóóit!!!"

Op het gebied van opera is er
momenteel een grote publieksvraag
waar de Nederlandse gesubsidi-
eerde gezelschappen niet of
nauwelijks aan kunnen voldoen.
Resultaat? Een groeiende import
van buitenlandse- vaak Oost-
europese- produkties en orkesten in
combinatie met een uittocht van
publiek naar de ons omringende
landen. De musicalmarkt vertoonde
in de jaren '75 - '86 hetzelfde
beeld. Vanaf 1987 - het eerste
Cats-jaar - mag deze markt zich
thans in een groot en nog immer
sterk groeiend publiek verheugen.

Dit fenomeen is overigens overal ter
wereld opgetreden. Dat is een
tijdsbeeld en stimuleert vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt voor
podiumkunstenaars in niet geringe
mate. Ondanks dit ben ik in het
algemeen toch somber over kansen
op arbeidsparticipatie voor uitvoe-
rende kunstenaars, zolang de
jaarlijkse uitstroom van afstuderen-
den van kunstopleidingen kwantita-
tief volstrekt disharmonieert met de
vraag naar deze vaak langdurig en
voor veel geld geschoolde beroeps-
groepen.

Ook bij de kwaliteit van veel
opleidingen worden al geruime tijd
vraagtekens geplaatst. In veel
gerenommeerde Nederlandse
orkesten-, opera- en dans-
gezelschappen, professionele koren
en dergelijke worden veel en
veelvuldig musici en overige
uitvoerende kunstenaars uit het
buitenland gecontracteerd. Niet
omdat het aanbod van nationaal
'talent' in kwantitatieve zin onvol-
doende is, maar simpelweg om
kwaliteitsredenen.

Zolang er derhalve geen structurele,
kwantitatieve en meerjarige
afstemming is tussen aanbod van
de vraag naar arbeidskrachten in
deze sector, en zolang de kwaliteit
van het aanbod door het onderwijs
onvoldoende serieus wordt geno-
men, kan de vaak langdurige en
de welhaast per definitie structurele
werkloosheid onder podium-
kunstenaars nimmer verminderen,
laat staan verdwijnen. Als hier niets
aan wordt gedaan zal de werkloos-
heid eerder nog toenemen...'
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