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Boertien:Limburgse gemeenten stelden maatregelen ten onrechte uit

'Misverstand' na hoge Maas
DOOR LAURENS SCHELLEN

jNHAAG - Dat er in Limburg na de grote watersnoodramp
vorig jaar vrijwel nergens beschermende nood-maatrege-

j. zijn getroffen, is mede het gevolg van een 'wijdverbreic
j/?verstand'. De overal verkondigde stelling dat er niet;
jj^-ht worden ondernomen zolang de door de minister inge-
Jde Commissie Watersnood Maas bezig was met haar onder-
Jji is volstrekt uit de lucht gegrepen. „Van een dergelijt
i&od op spoed- of tijdelijke maatregelen is nooit en te nim-
I5^sPrake geweest." Dat zegt commissie-voorzitter dr. Corne-Boertien in een vraaggesprek met deze krant.
'"h -en' ëewezen minister en oud-
L.^issaris van de koningin in
k '«md, zegt op de hoogte te zijn
Lde groeiende kritiek in de Lim-
jjjjSse Maasgemeenten op het uit-
|£en van hoogstnoodzakelijkeregelen tegen nieuwe overstro-
L.Ben. „Maar het is een wijdver-
(Jd misverstand geweest dat er in
jrj*Durg niets mocht worden on-
|L^omen zolang de commissie-
lid611 nog bezig was met haar
11, !jk- Zo in de trant van: wij hier
V- moeten maar blijven
tieten totdat die commissie daar
O en droog iets heeft verzonnen.''s absoluut onjuist."

Boertien benadrukt dat de waters-
noodcommissie bij de Limburgse
Maasgemeenten en waterschappen
wel heeft aangedrongen op een
vlotte en zorgvuldige communica-
tie. „Het enige dat wij hebben ver-
langd is dat de gemeenten en water-
schappen ons in alle gevallen direct
zouden melden indien zij ergens
spoed- of tijdelijke maatregelen
zouden gaan treffen. Maar er is
nooit en te nimmer de regel uitge-
vaardigd: pas op de plaats maken."
In dat verband wijst Boertien ei
nog eens op dat de watersnood-
commissie juist als opdracht heefl
meegekregen om structurele (blij-
vende) oplossingen aan te dragen
Tijdelijke maatregelen of 'noodver-
banden' werden van de commissit
niet verwacht, zo benadrukt de ex-
bewindsman.
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st ontstaan die slechts moei-

OhL.'n °Pl°st- Naast een enkeler^laring is er vandaag veel~ waaruit mogelijk
Hj* 1 lichte regen valt. Ook

otgen zijn er enkele opklarin-
s. \ maar op nadering van een
*h°r'n? neemt de bewolking toe
H, krijgen we in de middag

er perioden met regen. De
.'id die zwak tot matig ise,ftt morgen toe tot vrij
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ht 2 graden.
\'th°r Ver^ere informatie betref-
L *te het weer in Limburg,/^t u bellen 06-9775.
>^DAAG:

08.43 onder: 16.24
j^anop: 16.21 onder: 07.48

Gemeente mag
winkels op

zondag openen
DEN HAAG - De winkels blijven
op zondag gesloten, tenzij gemeen-
ten besluiten om winkeliers toch
toestemming te geven hun zaken
gedurende een bepaalde periode te
openen.
Dat is de gisteren bekendgemaakte
kern van het standpunt van het ka-
binet over de nieuwe winkelslui-
tingswet. Bovendien zal het kabinet
nog voor de zomer met een voorstel
komen voor langere openingstijden
van gemeentehuizen. Premier Kok
vindt dat noodzakelijk nu het kabi-
net instemt met ruimere winkeltij-
den.

In de periode van twaalf uur 's
avonds tot zes uur 's morgens moe-
ten de winkels op grond van natio-
nale wetgeving eveneens dicht zijn.
Ook hier hebben de gemeenten ove-
rigens de mogelijkheid openstelling
toe te staan als hun dat van belang
lijkt. Overigens is het ook nog mo-
gelijk dat de nachtelijke termijn om
tien uur 's avonds in gaat. Het kabi-
net is daar nog niet helemaal uit.

Grenzen geblokkeerd

Belgische forenzen
eisen compensatie

MAASEIK - Enkele honderdenBel-
gische grensarbeiders, die in Neder-
land werken, blokkeerden gister-
ochtend enkele uren diverse Neder-
lands-Belgische grensovergangen
tussen Maasticht en Maaseik. Zij
protesteerden tegen het uitblijven
van een compensatieregeling voor
loonverlies, omdat ze een hogere
ziektekostenpremie betalen. Daar-
door krijgen de Belgen zon twee-
honderd gulden minder per maand
dan hun Nederlandse collega's.
De blokkade werd georganiseerd
door deBelgische vakbonden ABW
en ACV. „De regeringen van België
en Nederland praten nu al maan-
den, maar er gebeurt niets," aldus
Pierre Caris, secretaris van de

ABVV en zelf grensarbeider.
Sinds de invoering van de belas-
tingherziening Oort is de ziektekos-
tenpremie die de grensarbeiders in
Nederland afdragen, verhoogd. De
Nederlandse grensarbeiderskunnen
dit bedrag echter compenseren met
belastingverlaging. Voor de Belgi-
sche werknemers bestaat een derge-
lijkeregeling niet.
De blokkades begonnen rond zes
uur 's morgens bij overgangen in
Kanne, Lanaken, Veldweselt,
Smeermaas, Maasmechelen, Molen-
beersel, Kessenich en Maaseik. Er
ontstonden flinke files. De veerpont
bij Dilsen-Stokkem was niet ge-
blokkeerd, maar door de beperkte
capaciteit van depont ontstond ook
daar een langerij wachtenden.

" De actievoerders blokeerden de grenzen gisterochtend in
alle vroegte. Een vuurtje bracht enige warmte.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Wiertz voorzitter
mediacommissie
ROERMOND - Mgr. Wiertz is de
nieuwe voorzitter van de bisschop-
pelijke commissie voor de media,
maar hij zal niet als spreekbuis fun-
geren namens andere commissies en
het episcopaat. Daarin verschilt de
functie van Wiertz met die van zijn
voorganger 'mediabisschop' mgr.
Philippe Bar, de emeritus-bisschop
van Rotterdam. Wiertz is verder lid
van de bisschoppelijke commissie
voor contact met de religieuzen.
Omdat benoemingenMoor de Ne-
derlandse bisschoppenconferentie
pas gisterenbekend zijn gemaakt, is
daarover niet van gedachten kun-
nen worden gewisseld in het inter-
view

# met deze krant dat eerder deze
week werd gehouden.

Centraal stond de evaluatie van het
oudtestamentisch jaar, waartoe bis-
schop Wiertz vorig jaar opriep. Er
komen in zijn bisdom geen pastora-
le werkers of werksters. Wèl wordt
in september een serieus begin ge-
maakt met de opleiding van kate-
cheten.

Zieverder pagina 20

"Wiertz blijft Wiertz

Vastgebonden
man in auto
aangetroffen

HEERLEN - Op de parkeerplaats
van het Van der Valk-motel in
Heerlen is gisteravond laat een
vastgebonden man met een prop in
zijn mond in een auto aangetroffen.
Hij bleek zwaargewond en versuft.
De man werd tegen middernacht
per ambulance afgevoerd. Hij lag
Dp de achterbank en wist de aan-
dacht van enkele hotelgasten te
trekken door met zijn voeten op de
claxon te drukken. De politie kon
vannacht nog geen nadere gegevens
verstrekken.

...en toen kwam de Maas

(ADVERTENTIE)

Zondag 18 december
geopend

Hans Verkerk Keukens in Maas-
tricht is zondag 18 december
geopend. En dat vieren wij deze
week met een spetterende actie.
Als u deze week een complete
keuken koopt krijgt u:

5 apparaten gratis
OVEN - KOOKPLAAT

KOELKAST - AFZUIGKAP
VAATWASSER

of de helft van de geldwaarde als
extra korting. Kom snel langs bij
de Keukenspecialist met meer
dan 30 jaar ervaring en 50 filia-
len in Nederland en België.mmssamm

immm
MAASRICHT

BERGERSTRAAT 70b - 043-626277

(ADVERTENTIE)

i Jr* 1ftf'$"_\

peelatNoonj||thit tJM^WfmüfficT

Maak recht watkrom is
Solidaridad investeert in een mens- en
milieuvriendelijke banaan, en rekent

daarbij op uw steun. Met de aanschaf
van een certificaat brengt u deze
banaan een stapje dichterbij. Wij

houden u van deontwikkelingen in het
bananenproject opde hoogte.

Ukunt dit project steunendooreen
certificaattekopen. Stort / 100,-op

giro 180.4444t.n.v. Solidaridad
Utrecht o.v.v. certificaat.

$ SOLIDARIDAD.,
Oo*K,Ur_U 2, 3572 RT Ulractlt. 030-720313

Cafésdrijven prijsvoor pilsje op

wie biedt er meer?

OCCASIONSPEKTAKEL
★ occasions i.v.m. jaarwisseling sterk afgeprijsd
★ gratis radio Philips DC 212 gemonteerd
★ occasions* 12 maanden garantie -occasions vanai/uk»..

AUTO VENCKEN SITTARD
Leyenbroekerweg 27

046-515777
ZONDAG 18 DECEMBER GEOPEND

van 12.00tot 17.00 uur.

|| Bel gratis voor 'n abonnement! 06-022 99^^

(ADVERTENTIE)

J^J Roland Oostwege
V goudsmid

Briljanten en andere edelstenen
Geleenstraat 55, Heerlen

Tel. 045-712660

Zondag 18 december

Brunssummerstraat 65,
6451 CR Schinveld

Tel. Hoeve 045-27 54 94
(ADVERTENTIE)

Zondag start de
WinterSALE.

KEA WinterSALE metkortingen tot wel 60%.
Zondag 18 december start de WinterSALE en alle MÊ^^m-———-^^^..KEA vestigingen zijn open van 10.00 tot 17.00uur. {__§ ______w _____& a^^
Rijker wonenkan voor minder, _A

(ADVERTENTIE)

V?L^^S§v§S?i ALLEEN VANDAAG || ahfplm!^T
EN MORGEN ,1 cit-tad* E

J f Jhr^r-A..^. " U/0 " ■■} dekomplete K
sT KINDEREN |; khqqh >j FORTUNA- g
vj OPGELET! IJ ■tftaoft- d se/ektfe fe
3 Lever jekleurplaat I; KORTING i "aanwezig! fö44 in bij deKerstman fc Gratis posters fes'V3(Zondag laatste dag!) fc UP ALLE 1 met handtekening i f&tf De Kerstman heeft fc KINDER- S^S* ■ f*m voor ieder kind I «- EfllMO KM rSiffi&J®■ eenkadootje! KLEDING f^^J Vs&&

HEERLEN SCHELSBERG «8. TEL. 045-721124 ('S MAANDAGS GEOPENO VANAF 1030 UUR) j Wu2^!J[ï I
SITTARO BRUGSTRAAT 1, TEL 046-5156 56 VAALS KERKSTRAAT 4. TEL. 04454-6 36 36 1 ""-&-! I
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Schilderijen Bernard Visser bij galerieKnops in Sittard

Zwaar op de hand maar
aangenaam om te zien
DOOR PIETER DEFESCHE

SITTARD - „Dat is weer heel
iets anders dan een tentoon-
stelling van Guus van Eek,"
meent Michel Knops, galerie-
houder te Sittard, die diens
opgewekte oeuvre zojuist ver-. vangen heeft door dat van

|Bernard Visser, geboren in
1949, wonende te Weert.

■Het is niet moeilijk om dat vast te
stellen. Het anders zijn schuilt ook
in de techniek: het vlotte en joyeuze
handschrift van Van Eek is meestal
af te lezen van tekeningen, aquarel-
len of dun geschilderde acrylschil-
derijen op papier.
De schilderijen van Bernard Visser
zijn van minder luchtige materie.
Ze zijn veelal op panelen aange-
bracht in een dikke laag; er komt
veel zand aan te pas, pigment en
een bindmiddel van geheime sa-
menstelling. De huid is een belang-
rijk element in de creatieve expres-
sie.

Je vindt het woord 'huid' twee keer
in de titels - daar in dubbele bete-
kenis; ook van 'eigen huid' of van
'mijn blauwe huid.
Maar de materie, hoe opmerkelijk
ook, en hoe consequent ook benut,
is niet de essentie van Vissers crea-
tieve bezigheid. Zo ruig en gemet-
seld als een fresco lijkt zij eerder
bedacht om ondergeschikt te zijn
aan de inhoudelijkheid, die inder-
daad minder joyeus is als die van
van Eek. Er zijn wel heel plezierige
titels bij als 'mijn gespreide bed',
een werk waarop men een in engel-
achtig roze geschilderde figuur in
de lucht ziet zweven, gereed om op
de dikke matras - het dekbed is te-
ruggeslagen - neer te storten. Of
'dag aan het strand', toch ook een
gegeven uit een lichtvoetig dage-
lijks leven.

De humor ontbreekt er ook niet
aan. Toch lijkt het of de schilderijen
'hemel' - een cirkel als een symbool
van oneindigheid in een blauw vlak
- en onmiddellijk daarnaast 'aarde'
- een beeldvlak in roodbruin, door
kanalen doorsneden, als vanuit de
ruimte gezien, een chaos, de kern
zijn van Vissers' oeuvre. Alsof het
begin en het eind van het menselijk
bestaan hem het meest wezenlijk
bezig houden. De serie eindigt met
een 'trap naar de hemel.
Hij is schijnbaar - wie weet hoe
lang al - op zoek naar een verkla-
ring van zijn eigen plaats in de ge-
schiedenis. „Ik ben me bewust dat
alle mensen die geleefd hebben no-
dig waren om mijn bestaan, hoe
kort ook, tot stand te brengen."
De andere titels zijn dan veelzeg-

gend: 'Man, op zoek naar zijn engel'
of 'Herinnering van' - niet 'aan' -
'de wereld. 'Een plek om te wonen'
toont twee figuren, de armen gehe-
ven als ter beschutting tegen licht
of een onbekende bedreiging, op
zoek naar een onderkomen. Met
verwijzingen naar een oertijd: pri-
mitieve tekens op een rotswand als
in de grotten van Altamira.

En vooral, vijfmaal, 'brief aan mijn
vader. Niet omdat die onbereik-
baar is of niet aanspreekbaar. Eer-
der omdat er een verstandhouding
is, waarin fundamentele zaken een
plaats hebben, die echter met ge-
sproken woorden niet zijn te benoe-
men. Elk van de vijf beelden is be-
schreven met meestal snel voort-
gaande figuren, allemaal in een
richting, doel onbekend. 'Herinne-
ring van de wereld' is in Vissers
opvatting opgetekend in de Bijbel,
waarmee hij in zijn kinderjaren is
opgevoed - 'mijn vader is predi-
kant' - ,maar ook in mythen en sa-
gen. 'Reis naar Oeroek' berust op
het Gilgamej-epos en refereert aan
de menselijke zoektocht naar het
paradijs.

# Bernard
Visser, brief
aan mijn
vader.
Zand/pigment
op paneel.

Zwaar
Zo beschreven lijkt het schilder-
schap van Visser filosofisch en zelfs
zwaar op de hand, maar zijn ver-
beeldingen zijn behalve boeiend
ook aangenaam om te zien. De

ogenschijnlijke innerlijke zekerheid
waarmee ze, nu al jarenlang in een
duidelijke samenhang en met een
duidelijke signatuur tot standkwa-
men, werkt mee aan hun uitstra-
ling.
Bernard Visser werd in Den Haag
geboren, studeerde in Utrecht en
vertrok naar de Antillen in 1970 om
onderwijs te geven.
Het bleek op den duur zijn roeping
niet. Bernard Visser had ook over
het lager onderwijs en de plaats
daarvan in deMidden-Amerikaanse
cultuur zijn eigen filosofie. Hij
kwam terug om niet weer in de Hol-
landse ambiance te belanden maar
in Limburg wortel te schieten, waar
hij zich op de Maastrichtse Stads-
academie liet inschrijven, daarna
op de Jan van Eijck-academie.
Sinds 1980 is hij als kunstenaar in
het openbare leven. Maar door in
deze regio een grotere presentatie
van zijn produktie te programme-
ren sloeg de galerie Michel Knops
geen bekende weg in: Bernard Vis-
ser, hoe robuust ook onder zijn
eeuwige hoed en hoe werkzaam, is
geen man die graag op de voor-
grond treedt. Hij ziet zijn schilder-
schap meer als een roeping in de
voetsporen van zijn vader, dan als
een commercieel bedrijf. Het ver-
dient daarom ook serieuze aan-
dacht. Die kan er in Sittard aan
gegeven worden tot en met 8 janua-
ri 1995.
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Kunstenaars
Heerlen openen

ateliers
HEERLEN ... Bijna dertig beel-
dende kunstenaars in Heerlen wer-
ken komend weekeinde mee aan de
zogenoemde 'Atelierroute. Op za-
terdag en zondag zijn hun ateliers
tussen 10.00 en 17.00 uur geopend.
De gemeente Heerlen, die met deze
route kunstenaars de mogelijkheid
wil geven zich aan een breed pu-
bliek te presenteren, heeft speciaal
voor deze gelegenheid 2.500 boek-
jes laten drukken waarin opgeno-
men een beknopte presentatie van
de verschillende kunstenaars en
een platte grond waarop hun ate-
liers zijn aangegeven.
Wethouder R.Seijben van Heerlen
wil dat deze 'Atelierroute' een
jaarlijks terugkerend evenement
wordt.
De volgende kunstenaars houden
dit weekeinde open huis: Wim Al-
brink, Sjef Biesen, Hubert Bour,
Leon van Cuijk, Sjef Dolmans,
Sjef Drummen, Frank Ermers,
Esther Heilbron, Karin Hermans,
Sandra Hommen, Hans Keuls,
Niek Lemmens, Ans Lemmens,
Theo Lenssen, Rene van der Lin-
den, Marijke van Lis, Peter Meule-
ners, Berdt Mullenders, Hans Pe-
tersen, Bert Roijen, Miryam
Schobben, Alfons Stadhouders,
H.Teeken-Goris, Petra Timmer-
mans, Jaqueline van der Venne,
Frans Vogels, Monique Vonden-
hoff en Thea en Adri Zoethout.

Benefietconcert
Conservatorium

MAASTRICHT - In het Maas-
trichtse Conservatorium geven
Nilla Pierrou en Eugene de Canck
aanstaande maandag 19 december
een benefietconcert ten behoeve
van behoeftige studenten van het
Conservatorium.
Het concert begint om 19.30 uur

cryptogram

HORIZONTAAL: 1 Geen fijn pad (7); 5 De reactie op een verzoek-
plaatje (14); 9 Het meisjevoor de muren heeft last van haar darmen
(10); 10 Meisje op de heide (5); 11 Geldkoers (4); 12 Hij mag alles
weten (5); 13 In beide richtingen voor vakantiedagen (2); 14 Volk
voor een drinkgelegenheid(12); 15Hij doet een moord voor zon kle-
dingstuk (4); 16 De lynx loopt vrij rond (3); 18 Niet gebonden in het
groen (9); 19 Ik hoor dat het voetbal in Zwolle teer is (3); 21 Een
neerslachtige stemming(3); 22 Volkomen week b.v. (9); 23 Vertrou-
wen in de maaltijd, of juist niet? (10).
VERTIKAAL: 2Keurig, met zon sieraadperbusrondrijden(7); 3Een
minifeest voor een vrouw (9); 4Een onbezoldigd rondje (10); 5 Re-
klameblaadje? (16); 6 De akkoorden voor later (14); 7 Dorstlesser
voor het Nederlands elftal (14); 8 Daarover is veel te doen in Hilver-
sum (15); 13 Ik verbied dat die letter dik gedrukt wordt (4); 16 Dokter
voor het hele lichaam (7); 17 Ik krijg last van m'n rug als ik graaf(4);
20 Eindspel (4).

kruiswoordraadsel
P&PEIS22

Welk winwoord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: 1 zuivelprodukt; 4 zin; 7 waterkering; 8 jongens»*'
10 zoogdier; 12 nakroost; 13 duik; 15 kolk; 17 groente; 18 formaat
20 ondergevel; 22 pers.vnw.; 23 boerebezit; 24berg; 26ferrum; 2*
portaal; 28 kunstwerk; 29 schenkgerei; 31 manl. vogel; 35 socialist
37 herrie; 38 oudste; 39 stadium; 41 Indon. eiland; 43 hoge srtér
heidstrein; 45brij; 46 voegw.; 47reeds; 49 lidw.; 51 raamscherm; 5Jpers. vnw.; 53 mak; 55 ; 58 vruchtje; 59 etenbereiden 61 afgod; -*rolsteen; 63 sloom;65 loop; 66 metaalsoort; 67weekdier; 68voeds^-
VERTIKAAL: 1 wagen; 2 voormiddag; 3 graanpakhuis;4 ontsteking
5 aansporing; 6 kraan; 7 projectieplaatje; 9 verder; 11 jong dier, "*_
uitroep; 13 voor; 14bevel; 16 steensoort; 17 vr. titel; 18 cosm. art-!
19 ieder, 21 bijenhouder; 23 namens; 25 deelgenoot; 27 spoed; 3"
nimmer, 32 op dewijze van; 33 vaarwater; 34 spie; 36 spoedig; &
aceoord; 40 weke; 42 gebak; 44 spek; 46 insekt; 48 vernis; 50 "vod}'
tig; 51 humeur; 52 bloeimaand; 54 sporeplant; 56 boom; 57 pi- ""Geldeit; 58 mand; 60 zoen; 62 kaak; 64 munt; 66 voorz.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 boemerang; 8
vlies; 12 bokaal; 13 pret; 14 Ob; 16
lens; 17 brok; 18 KB; 19 ccl; 21 RD;
22 aloë; 23 PLO; 24 deels; 26 Ede; 27
griet; 29 kea; 30 geest; 32 gave; 34
dcli; 36 Ra; 38 SER; 39 NB; 41 pens;
42 ding; 44 Ne; 45 tor; 47 cd; 49 earl;
51 reis; 53 speen; 56 iet; 58 eikel; 60
oer; 61 gleuf; 63 ges; 64 odol; 66 da;
67 dra; 68 en; 69 doos; 70 wulp; 72
kk; 73 gids; 74 gareel; 76 dwaas; 77
koffiebar.

VERTIKAAL: 1 bloed; 2 eb; 3 n** f
ekers; 5 rand; 6 aas; 7 nl; 8 vroe<J.,
lek; 10 it.; 11 saboteren; 13 pro; \
beek; 17 bles; 18 kleven; 20 leep; *Jader; 23 pias; 25 leep; 26 Ee; *
R.G.; 30 ginds; 31 trien; 33ontregöj
35 lee; 37 Ana; 40 boeien; 43 gril^
riks; 48 veel; 50 leed; 52 Se; 54p°*S
55 er; 57 Turk; 59 loods; 61 galei; *L
fakir, 65 dos; 66 durf; 69 dia; 70 **'71 pee; 73 ga; 74 go; 75 LB.

Winwoord: GENERAALSBEWIN"

recept
Appel-cranberrytaart
1 pak appeltaartmix, 150 gr. boter, kamertempera-
tuur, 1 ei, losgeklopt, voor de vulling:
ca. 600 gr. zachtzure appels, 50 gr. suiker, 2-3
theel. kaneel, 150-200 gr. cranberrys, 1 eetl. pa-
neermeel
Roer de boter romig. Voeg de mix en het losgeklop-
te ei toe en kneed hiervan een samenhangend deeg.
Bekleed een beboterde springvorm met ongeveer
2/3 van het deeg. Verwarm de oven voor op 180
graden.
Schil de appelsvoor devulling, verwijder het klok-

huis en snijdze in parten. Snijd departjes in blok-
jes en bestrooi deze met suiker en kaneel. Was en
droog de cranberries. Strooi het paneermeel in de
vorm. Meng de cranberrys met de appels en schep
dit in de beklede vorm.

Vorm met de vingertoppen van het resterende deeg
rolletje, druk deze enigszins plat en leg ze als een
ruitwerk op de taart. Bak de appelcranberrietaart
goudbruin en gaar in ongeveer 5 kwartier (1 1/4
uur). Laat de taart op een rooster tot lauw afkoelen
voordat u de vorm verwijdert. Lekker met slag-
room, crème fraïche of als nagerecht met een bolle-
.tje (kaneel)ijs.
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Verhoging in deze omvang is bestuurlijk onverstandig'

Universiteiten wijzen
hoger collegegeld af

J^h onzeredactie binnenland

stftECHT - De bestuursvoor-
j^j. r̂s van de universiteitenJZen de door het kabinet

collegegeldver-
l9oin§ met duizend gulden in
<l ö van de hand. Ze vindenije r̂hoging te omvangrijk en
tem bezwaar tegen het«po waarmee het kabinet de«tregel wil invoeren.
VflQjf*andpunt hebben de bestuurs-
I ltters' die samen het algemeen
vail Ur vormen van de Vereniging
%\, amenwerkende Nederlandse
6enn!.rsiteiten (VSNU), gisteren in-

?egelr|or2itters menen dat de colle-
itl dit .Verh°ging 'in deze omvang en
Vrh po maatschaPPeliJk onuit-
dig j,aar en bestuurlijk onverstan-
Vfi^tS ' staat in een na et beraad

gezamenlijke verklaring.
4e st^Zen daarbij op de ingrepen in
bjK udiefinanciering, die deze ka-
*ioet periode * milJard guldenlen opleveren.
üe Vbgj. °orzitters van de colleges van

Ur vinden dat Onderwijs de
PïSs Van et collegegeld moet in-
stücjet\.in een nieuw stelsel voor de
hiu, 'financiering. Dat moet er watWeletreft in 1998 komen- Voor
ti)Ss kabinetsperiode moet er een
$tüüen°Plossing komen. De be-
te,. svoorzitters willen dat minis-
'elort2en ierover met de studen-
te ganisaties gaat overleggen.
1^ C°Uegegeldverhoging is een be-
et n ■ nanciële bouwsteen van

rigePrmcipe-akkoord dat Ritzen vo-
V^ *eek sloot met de voorzitters

Qe verenigingen van hogescho-
ol^611 Universiteiten. Dat akkoord
Va^Pt de in het regeerakkoord
"tiljo e bezuiniging van 500
Wjjj en gulden op het hoger onder-

W,estuursvoorzitters zeggen in de
Q°k i ring er vanuit te gaan dat het
te' 2nri ere iaren bij de 'ingeboek-
gijj ° miljoen gulden aan bezuini-
v«tb blijft. Ze wijzen er in dit
stèi^jjd °P dat de effecten van de
*'in e "erziening nog niet precies
(^t '\n te schatten. Het is mogelijk
t^ °or wijziging van de studiefi-
rw lering en dergelijke' minderSeri gaan studeren.
öe K'j^ festuursvoorzitters willen geen
'Me lee' zeggen tegen het in een

Prir.llt'e~verklaring' vastgelegde
tefn°JP e-akkoord en ook geen al-

1 eve °pl°ssingen aandragen.
Over ten ze aan minister Ritzen

Ops. vinden de
lipt g van de universiteiten
öe Eeggend.
drs Vo°rzitter van de HBO-Raad,
Dunt Van der Hek' zei het stand-
de D

Van de universiteiten 'een goe-
ïars°ging te vinden om zelf én om
ter, fn met de studenten de gelede-
öe

nte sluiten.
en y^rwijsspecialisten van PvdA
v°or7 vinden dat de bestuurs-
*ich rs van de universiteitens^makkelijk vanaf maken.

Nieuwe afspraken prijs
medicijnen in de maak

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG - Er zijn nieuwe af-
spraken over de prijs van medicij-
nen in de maak. Op initiatiefvan de
groothandel wordt daarover in het
geheim met de industrie en de apo-
thekers beraadslaagd. Geprobeerd
wordt om daar ook de verzekeraars
en minister Borst (VWS) bij te be-
trekken.
Aanleiding vormt de voortdurende
commotie rond de prijs van medi-
cijnen en de aankondiging van
Borst dat zij met een wettelijke in-
greep de geneesmiddelenprijzen
aan banden wil leggen. De prijs van
medicijnen ligt in ons land zon 20
procent hoger dan elders. Boven-

dien stijgen de kosten in de sector
elk jaar met zon 10 procent.

De groothandel wil komen tot een
prijs-convenant tussen alle betrok-
kenen. „Wij zitten nu op een dood-
lopende weg. Minister Borst kan
nog drie keer ingrijpen en dan kan
ook dat niet meer. De medicijnprijs
zal dan wel een tien procent lager
zijn, maar dan nog wordt het bud-
get voor de farmaceutische hulp
overschreden," aldus BG Pharma-
topman Vos. In BG Pharma werken
de groothandels Brocacef, OPG en
Interpharm samen. Zij hebben een
marktaandeel van 80 procent.

Volgens Vos geven nu alle markt-
partijen elkaar de schuld, waardoor
zij ook zelf geen aktie ondernemen.

De industrie wil alleen maar nieu-
we geneesmiddelen op de markt
kunnen brengen en ook voor de
klant vergoed zien via ziekenfonds
en awbz. Die mogelijkheid heeft de
overheid al sinds 1 juli 1993 geblok-
keerd vanwege de hoge prijzen van
nieuwe middelen.

Partij Major
weggevaagd bij
verkiezingen

LONDEN - De Britse Conservatie-
ven hebben bij tussentijdse verkie-
zingen in het kiesdistrtict Dudley
West een vernietigende nederlaag
geleden. Zij kregen er donderdag
slechts 7.706 stemmen, slechts een-
vijfde van wat ze hadden. Een der-
gelijk stemmenverlies op landelijke
schaal zou de partij van John Major
vrijwel geheel uit het Lagerhuis
doen verdwijnen.

Zoals algemeen verwacht won de
Labour Party de zetel, die vacant
was gekomen door de dood van een
Conservatief Lagerhuis lid. Daar-
mee werd Majors positie in het La-
gerhuis verder aangetast.

Tot voor kort had de premier nog
een meerderheid van 14 zetels. Die
meerderheid raakte hij drie weken
geleden kwijt, toen hij een negental
dissidente partijgenoten uit de Con-
servatieve Lagerhuisfractie zette.
Het verlies van West Dudley bete-
kent dat Major nu drie zetels te kort
komt voor een meerderheid.

'Kerstman' deelt
12.000 gulden uit
NIJMEGEN - Een 46-jarige
Nijmegenaar heeft 12.000 gul-
den uitgedeeld aan allerlei
mensen in zijn woonplaats. De
psychisch zieke man meende
voor kerstman te moeten spe-
len. Het geld was overigens van
zijn 23-jarige vriendin.

Volgens de politie heeft de Nij-
megenaar delen van het bedrag
in de goot gegooid. Andere de-
len stopte hij hier en daar in
brievenbussen of schoof hij on-
der deuren door.
Twee mensen hebben bij de po-
litie gemeld tot hun verbazing
op onbekend geld te zijn ge-
stuit. Een vrouw vond 700 gul-
den onder de deurmat; een
andere 135 gulden op het pad
naar de garage.

binnen/buitenland
Nederlandse exodus naar
sneeuwloze Alpentoppen

Von onzeredactie binnenland

JÊN HAAG -De exodus van ve-
tienduizenden Nederlanders

a ye richting van de Alpeneigt volgende week een wat"est karakter te krijgen. In dewintersportgebieden ligt name-
Jknog vrijwel geen sneeuw. Al-en in de hoger gelegen gebie-en ligt sneeuw, maar de uren-
aj"ge wachttijden bij de pistes

Oaar maken het er niet gezelli-ger op. s

en grote meerderheid (70 pro-
nt) van de Nederlandse win-
rsportgangers gaat naar Oos-

tenrijk, waar de skihellingen nog
onbesneeuwd zijn. In de Itali-
aanse Alpen is op veel plaatsen
kunstsneeuw aangebracht, maar
daar komen vrijwel geen Neder-
landers.
Als alternatieve bezigheden voor
de wintersporters staan volgens
een woordvoerder van Holland
International onder meer wan-
deltochten en spelletjes op het
programma. „Het gebrek aan
sneeuw zet een grote druk op de

reisleiding. Zij moeten inventief
zijn en allerlei nieuwe dingen
bedenken om de mensen bezig te
houden," aldus de zegsman van
Holland International. Zijn or-
ganisatie heeft nog niet gemerkt
dat er veel afzeggingenkomen.

Bij touroperator OAD, die veel
busreizen naar de Alpen organi-
seert, is geen sprake van paniek.
„Veel wintersporters zijn het wel

gewend dat er rond deze tijd nog
geen sneeuw ligt. Bovendien zijn
er veel alternatieve programma's
in de wintersportgebieden," al-
dus de OAD-woordvoerder.

Alleen de reizigers die een zoge-
heten sneeuwgarantie-verzeke-
ring hebben afgesloten, kunnen
met rustig hart vertrekken naar
de Alpen. Vooral Hotelplan staat
bekend om die verzekering. Vol-
gens een woordvoerder hebben
700 mensen die verzekering spe-
ciaal afgesloten a 15 gulden per
dag. Voor iedere dag dat er geen
sneeuw ligt en alle skiliften zijn
afgesloten, ontvangt de verze-
kerde 75 gulden.

Tsjetstjenen krijgen
van Rusland laatste

kans op vredesoverleg
Van onzeredactie buitenland

MOSKOU/GROZNY - Rusland
heeft het opstandige bewind in
Tsjetsjenië gisteren een laatste aan-
bod tot onderhandelingen gedaan.
Het ultimatum dat de Tsjetsjenen
hun wapens voor vannacht moeten
hebben neergelegd, blijft van
kracht. De Tsjetsjeense president
Dzjochar Doedajev gaf zijn troepen
opdracht het vuren voorlopig te sta-
ken, maar bleef terugtrekking van
deRussische troepen eisen.

De Russische premier Viktor Tsjer-
nomyrdin zei in Moskou bereid te
zijn Doedajev te ontmoeten voor
vredesbesprekingen op voorwaarde
dat de Tsjetsjenen de wapens neer-
leggen. Hij waarschuwde dat de
Russische troepen de strijd zullen
hervatten en 'tot het bittere einde
zullen doorgaan', als de Tsjetsjenen
hun wapens niet neerleggen.

Doedajev gaf zijn troepen opdracht
zich één kilometer van de frontlij-
nen terug te trekken en het vuren

op deRussische stellingen voorlopig
te staken. Als de Russen echter op-
nieuw oprukken, dan zullen de
Tsjetsjeense troepen de wapens
weer opnemen, zo liet het bureau
van Doedajev weten.
De dag voor het aflopen van het ul-
timatum heerste een zekere rust in
het gebied. De Russische militaire
operaties verlopen niet overal even
glad. De beoogde omsingeling van
de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny is
door dikke mist nog niet voltooid.
De Russische kolonne dievanuit het
zuiden oprukt naar Grozny, ligt
twee dagen achter op schema. De
kolonnes ten noorden en ten oosten
van de stad hebben enkele strategi-
sche hoogten bezet en staan nu op
tien kilometer van de hoofdstad.
Bovendien deelde een Russische ge-
neraal bij de operatie in Tsjetsjenië,
Ivan Babitsjev, gisteren mee dat hij
weigert verder op te rukken met
zijn manschappen.

Carter voor
bemiddeling
naar Bosnië

WASHINGTON/SARAJEVO - De
Amerikaanse ex-president Jimmy
Carter gaat dit weekeinde naar
Bosnië om op persoonlijke titel te
bemiddelen tussen de strijdende
partijen. Dat berichtte de nieuws-
zender CNN gisteren. Die voegde er
aan toe datCarter geen officiële op-
dracht heeft.
De ex-president dieook in het con-
flict in Haïti en de nucleaire crisis
in Noord-Korea bemiddelde, sprak
gisteren met de Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken Warren
Christopher over de situatie in Bos-
nië.
De Bosnische president Alija Izet-
begovic is tegen bemiddeling door
Carter. Tussenkomst van de ex-pre-
sident zou het vredesproces volgens
hem schaden.

Zie ook pagina 4

" Bill Clinton neemt enorm
risico met missie-Carter

Besluit over
heli's later

DEN HAAG -Het kabinet heeft het
besluit uitgesteld over de aanschaf
van gevechtshelikopters voor de
Luchtmobiele Brigade. De keuze is
tussen de Amerikaanse Apache,
waarvoor Defensie een sterke voor-
keur heeft, en de Frans-Duitse Ti-
gre, waar Economsiche Zaken het
meest voor voelt. Volgens premier
Kok is er nog te weinig bekend over
wat het Nederlandse bedrijfsleven
aan de aanschaf kan verdienen om
nu al een keuze te maken.
De premier liet gisteren weten dat
er wel voldoende informatie is over
de aanschafprijs en de kwaliteiten
van beide helikopters. Op grond
daarvan kiest minister Voorhoeve
(Defensie) voor de Apache.

Schmitz: geen afspraak over asielzoekers
DEN HAAG - Nederland heeft met
België en Duitsland geen afspraken
gemaakt over het terugnemen van
asielzoekers die hier geen aanvraag
voor de vluchtelingenstatus mogen
indienen. Staatssecretaris Schmitz
van Justitie schreef dat gisteren aan
de Eerste Kamer.
De Senaat behandelt volgende
week dinsdag haar voorstel vreem-
delingen die Nederland binnenko-
men vanuit een politiek veilig land,
terug te sturen. De meeste asielzoe-
kers arriveren via een verblijf of
doorreis in België en Duitsland.
Volgens de staatssecretaris zijn af-
spraken met beide landen over te-
rugname van asielvragers niet no-
dig. Zij denkt dat het wel goed
komt. In de brief zegt zij te streven

naar een 'soepele overnameprak-
tijk.
Vooral D66 in de senaat heeft be-
denkingen over die optimistische
verwachting van de bewindsvrouw.
Ook haar eigen partij, de PvdA,
heeft moeite met het regeringsvoor-
stel.

CDA en VVD vinden dat de over-
heid zoveel mogelijk asielzoekers
weer de grens moet overzetten. Een
meerderheid van de senaat zal de
aangescherpte Vreemdelingenwet
dan ook waarschijnlijk aannemen.
De Tweede Kamer heeft dat al ge-
daan.
Buitenlanders van wie al snel dui-
delijk is, dat zij niet worden terug-
genomen door het veilige land,

mogen van Schmitz wel een asiel-
aanvraag indienen.
Asielzoekers die via zon land naar
Nederland komen en dus weer weg-
moeten, mogen bij de rechter wel
verhaal halen. Maar die zal uitslui-
tend beoordelen of de persoon in
kwestie mag worden uitgezet naar
dat veilige land.
Dat is een 'belangwekkend novum',
schrijft Schmitz, want de rechter
zal geen uitspraak meer doen over
de vraag of een asielvrager terecht
de toegang tot Nederland wordt ge-
weigerd.
De bewindsvrouw verwacht niet
dat de rechters het veel drukker
krijgen wanneer de wet op 1 januari
van kracht wordt.

punt uit
Mitterrand

De aan kanker lijdende Franse
president Mitterrand (78) heeft
gisteren, tijdens een topont-
moeting met de Italiaanse pre-
mier Berlusconi, tegengespro-
ken dat hij snel denkt te ster-
ven. Franse media citeerden de
filosoof Jean Guitton, die zei
dat Mitterrand volgens diens
artsen nog slechts een half jaar
te leven heeft. De president zou
hem dat vorige maand hebben
toevertrouwd.

Volkskrant
De Volkskrant van vandaag is
gedeeltelijk gedrukt op de per-
sen van het Telegraaf-concern.
Deze unieke situatie is het ge-
volg van een explosie gisteren
in de drukkerij van de Pers-
combinatie, uitgeefster van
Parool, Trouw en Volkskrant.
Door nog onbekende oorzaak
deed zich tijdens het drukken
van het zaterdagkatern van De
Volkskrant een explosie voor in
een van de drie persen van het
concern. Er raakte niemand ge-
wond, hoewel een aantal mede-
werkers oorproblemen had
door de klap.

Sabotage
Een aantal toestellen van het
type Boeing-747 van de Ameri-
kaanse luchtvaartmaatschappij
Tower Air is op de luchthaven
J.F.Kennedy van New Vork ge-
saboteerd. De autoriteiten van
de luchthaven en de federale
regering hebben een onderzoek
ingesteld. Vitale bedradingen
in de toestellen zijn in de afge-
lopen drie maanden vijf maal
doorgesneden, aldus een.mede-
deling.

Radio 5
De geluidskwaliteit van Radio
5 wordt per 1 januari 1995
sterk verbeterd. Voor kabelbe-
zitters is Radio 5 voortaan in
digitale stereo-kwaliteit te ont-
vangen. Luisteraars die de cul-
tureel-informatieve zender niet
via de kabel ontvangen, moeten
het station, maar dan in mono,
blijven zoeken op de midden-
golf.

Stopkogel
De politie moet worden uitge-
rust met stopkogels. Dat is de
wens van een van de twee grote
politiebonden, de ACP. De
bond gaat daarover donderdag
met minister Dijkstal van Bin-
nenlandse Zaken praten. De
woordvoerster van de Algeme-
ne Christelijke Politiebond
heeft dit gezegd.

Uitkering
Staatssecretaris Linschoten
van Sociale Zaken laat bekij-
ken of mensen met een sterk
wisselende arbeidsongeschikt-
heid, zoals chronisch zieken,
meteen een hogere uitkering
kunnen krijgen als hun ge-
zondheid verslechtert. Lin-
schoten heeft hierover advies
gevraagd aan de Sociale Verze-
keringsraad. Hij komt daarmee
tegemoet aan een motie van de
kamerfracties van RPF en
SGP.

Jong geleerd

# Een Palestijns jongetje getooid met een cape en een
hoofdband houdt in de ene hand een vlag van de Harnas
en in de andere hand een plastic AK-47 Kalashnikov
geweer tijdens een bijeenkomst van Hamas-aanhangers
in Gaza-city. Zon 25.000 Palestijnen kwamen gisteren
in een stadion bij elkaar om de oprichting in 1987 van
de fundamentalitische partij te vieren. Foto: REUTER
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Morgen (zondag)
Jazeker, want morgen (zondag dus) staan alle woonwinkels wagen-

m ■ I B^^^^ ___\W^^^_\__. I \W^mft Wljd voor u open' Van 10-°° tot 17-00 uur om precies te

V H VI II I Maar dat niet alleen. Er lopen ook echte kerstmannen rond om

W^r | u in de juiste stemming te brengen. U hoort gezellige klanken

van een orkestje en een orgelman met zn draaiorgel. Bij diverse

kraampjes kunt u smullen van hamburgers, oliebollen, popcorn

I en nootjes. Dus mis het niet, morgen op de Woonboulevard!
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Ritzen komt altijd op
zijn pootjes terecht

opinie
'Rode kater' heeft meer dan negenpolitieke levens

DOOR WILFRED SCHOLTEN

DEN HAAG - Een kat heeft negen levens, maar hoeveel
heeft Jo Ritzen er in vredesnaam? Telkens lijkt het laatste
politieke uur voor de minister van Onderwijs geslagen,
maar door wonderbaarlijke reddingen en halsbrekende
toeren komt hij altijd weer op zijn pootjes terecht.

De brekebeen van het paarse ka-
binet laat zich daarom ook nu
niet ontmoedigen door de vol-
strekt geïsoleerde positie die hij
inneemt, nu èn de universiteiten
en hogescholen èn de Tweede
Kamer hem als een baksteen la-
ten vallen. Hij heeft wel voor
hetere vuren gestaan. „Er is veel
beroering ontstaan, maar nu het
stof is neergedwarreld blijkt er
niets wezenlijks veranderd," liet
de bewindsman kalmpjes in het
heetst van de strijd via zijn
woordvoerder weten.

De koele onverstoorbaarheid
van de minister is prijzenswaar-
dig, maar het is de vraag of hij
daar iets mee opschiet. Zo prikt
de dolk met een vlijmscherpe
punt die de bestuurders van de
universiteiten en hogescholen er
deze week in hebben gestoken,
nog steeds in zijn rug. Het be-
langrijkste onderdeel van het
vorige week met veel bombarie
aangekondigde akkoord over de
toekomst van het hoger onder-
wijs werd deze week immers
even simpel weer van de hand
gewezen: de verhoging van het
collegegeld met 1.000 gulden.

Paardemiddel
Formeel gezien hebben voorzit-
ter Van Lieshout van de vereni-
ging van universiteiten (VSNU)
en zijn collega Van der Hek van
de hbo-raad volstrekt gelijk dat
dit een besluit van de minister is,
waar zij geen enkele verant-
woordelijkheid voor dragen. De
hoogte van het collegegeld is een
zaak van het kabinet, punt uit.
Het enige waar zij iets over te
zeggen hebben, is de inhoud en
duur van de studie. Maar de he-
ren snappen heel goed dat het
paardemiddel van de college-
geld-verhoging een ontsnap-
pingsroute is om de bezuinigin-
gen uit het regeerakkoord af te
wenden.

Dat de studenten - die al één
miljard gulden aan studiefinan-
ciering moeten inleveren - daar-
door de klos worden en hun col-
legegeld in twee jaarzien stijgen
van 2.250 gulden naar 3.250 gul-
den, weten ze ook. Dat levert de
onderwijsinstellingen immers
400 miljoen gulden op. Kassa!

De krokodilletranen die de voor-
zitters begin deze week plotse-
ling met de studentenbonden
plengden, zijn daarom niet al-
leen ongeloofwaardig, maar ge-
tuigen van bot opportunisme. Ze
konden op hun vingers natellen
dat onder de studenten de pleu-
ris zou uitbreken over dit ordi-
naire handjeklap, waarvan de
studentenbonden niet eens op de
hoogte waren.

Appels
Tegen deze achtergrond is het
bewonderenswaardig dat de mi-
nister, de dolk nog in zijn rug,
onverstoorbaar blijft en er alleen
wat bleker uitziet dan normaal.
Maar is dat politiek gezien han-
dig? In plaats dat hij de bestuur-

ders van het hoger onderwijs er
met de oren bijsleept en hen mo-
reel medeplichtig maakt aan het
héle akkoord, beklemtoont de
minister zijn eigen politieke ver-
antwoordelijkheid bij de omstre-
den collegegeld-verhoging. Ter-
wijl Van Lieshout en co angstig
de beschuldigende vinger naar
Jo Ritzen wijzen, laadt dit veel te
brave jongetje van de klas alle

schuld op zich. Welke diepe re-
denen hier achter schuilen, weet
alleen Jo zelf.
En alsof dat nog niet genoeg
was, bleek deze week de aanvan-
kelijke politieke steun voor de
collegegeld-verhoging ook nog
eens af te brokkelen. Opnieuw
gaf Jo geen krimp. De bewinds-
man zei 'uitgedacht' te zijn en

'het maximaal haalbare' binnen-
gesleept te hebben. Zijn bevrien-
de parlementariërs bleken daar
anders over te denken en schud-
den de alternatieven als rijpe
appels uit de boom: van het hal-
veren van de collegegeld-verho-
ging zonder compensatie voor
studenten met 'arme' ouders tot
het besteden van de belasting-
meevallers voor Ritzen's begro-
ting.

Maar met dit creatieve meeden-
ken is de rechtlijnige minister er
nog niet. Het ingewikkelde ge-
schuif van de bezuinigingen over
de eeuwwisseling heen is de fi-
nancieel woordvoerders van de
paarse partijen een gruwel. Zij
willen boter bij de vis en eerder
het bedrag aan besparingen bin-
nenhalen.
Bovendien krijgt de minister een
extra potje met miljoenen aan
wachtgeld voor ontslagen onder-
wijsmedewerkers nu alvast in
handen, om kunstmatig het ont-
stane gat in het regeerakkoord
op te vullen. Ook niet bepaald
een fraaie oplossing, omdat het
geld al op kan zijn voordat - na

2001 - de eerste professor ont-
slagen wordt.
Het zijn dus moeilijke, eenzame
tijden voor Ritzen. Of de rooie
kater weer opnieuw op zijn
pootjes terechtkomt en zijn poli-
tieke leven kan verlengen, is na
deze Dolle Week de grote vraag.
Zijn gebrek aan communicatie
heeft hem alleen maar dieper in
de ellende gebracht. Het is niet
alleen CDA-oppositieleider
Heerma die zijn 'zig-zag'-beleid
niet meer kan volgen.

In het donderdag verschenen
boek over de PvdA-ministers in
het vorige kabinet, zegt Ritzen
over zijn CDA-voorganger:
„Deetman was in een moeras ge-
raakt dat hem aan alle kanten
omsloot. Hij was echt aan het
verdrinken. Alles ging fout. De
hele wereld keerde zich tegen
hem." De gelijkenis is treffend.
Jo weet echter ook dat hij vanuit
een bijna hopeloze underdog-
positie vriend en vijand vaker
versteld heeft doen staan. Dat is
het enige sprankje hoop voor de
minister in deze donkere dagen
voor kerst.

DOOR HENK GLIMMERVEEN
EN SIMONE VAN DRIEL Ex-president geenpartij voor geslepen Karadzic

Bill Clinton neemt enorm
risico met missie-Carter

DEN HAAG - Wat heeft presi-
dent Clinton bezield om toe-
stemming te geven rechtstreeks
te gaan onderhandelen met de
Bosnisch-Servische leider Ka-
radzic? Carter heeft eerder dit
jaar twee delicate missies, naar
Noord-Korea en Haïti, onderno-
men. Het liep in beide gevallen,
ondanks Carter, goed af en Clin-
ton kon met terugwerkende
kracht alsnog zijn schaarse bui-
tenlandse succesjes binnenhalen.
Clinton neemt met de missie-
Carter naar Bosnië echter gigan-
tische risico's.

Kan men met Haïti en Noord-
Korea nog spreken van specifiek
Amerikaanse belangen, in Bos-
nië staan niets minder dan de
toekomst van Europa en de
Transatlantische verhoudingen
op het spel. Wie daar poker mee
wil spelen moet vooral een onge-
leid projectiel als Jimmy Carter
op pad sturen.

Contactgroep
De diplomatieke betrokkenheid
van de Verenigde Staten bij Bos-
nië komt tot dusver vooral tot
uiting in de zogeheten 'Contact-
groep', een onbestemd gezel-
schap dat zijn kracht put uit het
feit dat de leden 'grote landen'
zijn met dito militair potentieel:
VS, Rusland, Engeland, Frank-
rijk en Duitsland.
De groep heeft buiten de Ver-
enigde Naties om een 'vredes-
plan' geformuleerd en de VN
zover gekregen dat tot hun be-
leid te maken. Dat plan komt er
in grote lijnen op neer dat de
Bosnische Serviërs 49 procent
van Bosnië 'krijgen' en de mos-
lims en Kroaten samen de overi-
ge 51 procent. Het plan werd
destijds gepresenteerd als het al-

lerlaatste voorstel. Maar zoals al
eerder is gebeurd in deze oorlog,
hebben de Serviërs, die op dit
moment 70 procent van het terri-
torium in handen hebben, het
plan verworpen. De landen met
VN-troepen in Bosnië dreigen
hun blauwhelmen nu terug te
trekken.

En dat nu wil Karadzic voorko-
men. Een vertrek van de VN-
militairen zet zijn winst in Bos-
nië op het spel omdat het hem
dreigt te confronteren met een
totale oorlog met de moslims. Hij
vreest dat het vertrek van de VN
de weg vrij zal maken de mos-

lims in Bosnië onbeperkt van
wapens te voorzien. Niet alleen
islamitische landen zullen wel-
licht gaan leveren; ook de Ame-
rikanen, die al eerder schermden
met het opheffen van het wape-
nembargo van de moslims, zou-
den er wel eens toe kunnen over-
gaan modern materieel te leve-
ren.

f / achtergrondJ

Vleugellam
De 'scherpzinnige strateeg Ka-
radzic weet dat Europa vleugel-
lam is en hij realiseert zich dat
zijn handlangers in het Kremlin
momenteel wel wat anders dan
Bosnië aan hun hoofd hebben.
Hij heeft nu met ijzingwekkende

precisie zijn oog laten vallen op
Amerika, dat hem moet helpen
het dreigende vertrek van de
blauwhelmen te voorkomen.
In VN-kringen is bitter gerea-
geerd op Carters positieve reac-
tie op Karadzics ouverture en
Clintons officieuze zegen aan de
trip. Een zegsman in ex-Joego-
slavië wees er zelfs op, dat Car-
ter alleen al door het contact
hebben met Karadzic resoluties
van de VN-Veiligheidsraad heeft
geschonden. Uitsluitend VN-
functionarissen mogen contact
hebben met de Bosnisch-Servi-
sche leiders, zo voegde hij eraan
toe.

Die redenering doortrekkend
naar de politieke praktijk zou
men de reis van Carter dus kun-
nen uitleggen als een Ameri-
kaanse erkenning van een niet
door de VN erkende staat. For-
meel heeft president Clinton ge-
lijk: Carter gaat als privé-per-
soon en is geen afgevaardigde
van de Amerikaanse regering.
En düs is er geen sprake van een
formele erkenning.

Maar die redenering zal alleen in
Washington worden geloofd.
Daar is de staat van dienst van
Jimmy Carter te uitgebreid voor.
Zowel in positieve als in negatie-
ve zin. Carter is president ge-
weest van Amerika. En is dus

qualitate qua een invloedrijk
man.
Maar Carter is ook een projectiel
van het type gillende keuken-
meid.

Beloften
Herinneren we ons de onderhan-
delingen in Port-au-Prince, op
Haïti, waar Carter zonder mede-
weten van het Witte Huis dicta-
tor Cedras plots een vrijgeleide
bleek te hebben aangeboden.
In Bosnië staan echter meer dan
uitsluitend Amerikaanse belan-
gen op het spel. Karadzic heeft
in de afgelopen tweeëneenhalf
jaar aangetoond dat hij aan het
diplomatieke schaakbord ieder-
een kan verslaan. Jimmy Carter
is geen partij voor hem.
Het bewijs werd gisteren meteen
al geleverd: Carter verklaarde in
alle ernst dat hij pas naar de
Bosnisch-Servische 'hoofdstad'
Pale gaat als Karadzic zijn be-
loften houdt om VN-konvooien
te laten rijden, krijgsgevangenen
vrij te laten, gegijzelde blauw-
helmen te laten gaan, het vlieg-
veld van Sarajevo te openen en
een bestand rond de Bosnische
hoofdstad in acht te nemen.
Karadzic belooft dit met enige
regelmaat al jaren.

Dat is ook de reden dat de lan-
den die VN-troepen in Bosnië
hebben, nu dreigen hun blauw-
helmen terug te trekken.
De missie van Carter kan twee
betekenissen hebben. De eerste

is dat de beleidsmakers in Was-
hington er nog steeds geen idee
van hebben hoe explosief de hui-
dige toestand op de Balkan is.
Want waarom zou je ermee ak-
koord gaan om een onbereken-
baar iemand als Carter naar
Karadzic te sturen?
Mogelijkheid nummer twee is
dat de Amerikanen een nieuw
vredesplan in de achterzak heb-
ben waar de overige landen nog
niks van weten. Washington is
de oorlog beu. Bosnië verziekt de
verhoudingen met de Navo-part-
ners, Rusland probeert via Ka-
radzic terug te komen als inter-
nationale grootmacht en de
Republikeinen in het Congres
gebruiken de oorlog op de Bal-
kan om Clintons buitenlandse
politiek onderuit te halen. Aan
al die ontwikkelingen moet zo
snel mogelijk een einde komen.
De zogeheten privé-status van
de ex-president maakt het moge-
lijk dat het Witte Huis een even-
tuele mislukking van het nieuwe
voorstel niet voor zijn verant-
woording hoeft te nemen. En een
succes zal worden uitgelegd als
een briljant staaltjevan strategie
van president Clinton.
De vraag blijft echter waarom
dan uitgerekend de onbereken-
bare Jimmy Carter op pad wordt
gestuurd voor zon delicate mis-
sie.

# Ex-president Carter

lezers schrijven
Studie OAC

Hier mijn reactie naar aanlei-
ding van de recensie 'studie
OAC' in de krant van zaterdag
10 december doorTheo Sniekers.
Ervan uitgaande dat een journa-
list behalve schrijven ook goed
kan lezen, heb ik stomverbaasd
de recensie gelezen, waarin
Sniekers mijn boek met de titel
'Von der Strasze in die Barac-
ken... und darm?' reduceert tot
een evaluatiebeschrijving van
het opvang- en adviescentrum,
dat hij overigens slechts opvang-
centrum noemt. Dat laatste te-
recht, want het is inderdaadniet
meer dan dat! Als Sniekers al-
leen al naar de ondertitel 'Dro-
gensucht zwischen humanpoliti-
scher Verantwortung und gesell-
schaftspolitischer Wirklichkeit'
had gekeken, of de inhoudsopga-
ve had doorgelezen of de samen-
vatting aan de achterkant van de
kaft had bekeken, had hij heel
eenvoudig kunnen constateren
dat de evaluatie van het OAC
ongeveer een vijfde deel van het
totale boek in beslag neemt. In
wezen gaat het namelijk in de
diverse hoofdstukken over pre-
ventie, liberalisatie, legalisatie,
legalisering en vooral over (re)
socialisatie en (re)integratie van
drugsverslaafden in de maat-
schappij. De OAC-evaluatie
speelt 'slechts' een rol met be-
trekking tot de van te voren uit-
voerig en zorgvuldig opgebouw-
de visie en conclusie dat geen
enkel verslaafdenproject zonder
(re)socialisatie tot succes kan
leiden. Sniekers heeft ook over
het hoofd gezien dat ik wel dege-
lijk zogenaamde autoriteiten aan
het woord heb gelaten zoals een
verantwoordelijke ambtenaar,
politiefunctionaris, wethouder,
hulpverlener - overigens allen
leden van de zogenaamde 'stuur-
groep' die door de raad met toe-
zicht is belast. Zij wilden zich
allen op persoonlijke titel uiten,
niet als lid van de stuurgroep.
Alleen de CAD-vertegenwoordi-
gers die met de uitvoering belast
zijn wezen elk gesprek of inter-
view af en verboden hun mede-
werkers in het OAC een gesprek
met mij te hebben. Als dit niet
stinkt, meneer Sniekers...! Ten-
slotte trekt Sniekers wel heel
vergaande persoonlijke conclu-
sies - iets wat hij mij verwijt -
als hij mijn vroeger raadslid-
maatschap erbij haalt en be-
weert dat ik daarvan geen af-
stand genomen zou hebben. Wat
betreft zijn kritiek op het onder-
zoek: ik heb mij door enkele ge-
renommeerde wetenschappers
en onderzoekers laten kritiseren.
Maar wie zijn hoogleraren ver-
geleken bij een journalist die
niet kan lezen?
HEERLEN Werner Janssen
NASCHRIFT REDACTIE: de
betreffende journalist heeft Jans-
sens boek zeer zorgvuldig gele-
zen.

Rookvrij
Dat vele honderdduizenden Ne-
derlanders met roken zijn ge-
stopt begint nu eindelijk zicht-
baar te worden in de sterftecij-
fers, aldus de Hartstichting en de
Nederlandse Kankerbestrijding.
Inderdaad een reden tot vreugde
om uit de cijfers van het CBS
over het afgelopen jaar te mogen
concluderen dat het voortijdig
overlijden als gevolg van roken
is afgenomen doordat er steeds
meer mensen stoppen met roken.
Omdat er echter door de mensen
die nog wèl roken veel méér ge-
rookt wordt dan vroeger is de
rookoverlast voor de niet-roker
er helaas nog niet minder op ge-
worden. Daardoor is het sterfte-
cijfer als gevolg van gedwongen
meeroken niet afgenomen. Vol-
gens voorzichtige, maar goed ge-
fundeerde schattingen komen er
volgens wetenschappelijke on-
derzoeken alleen al in ons eigen
land dagelijks minstens acht
mensen voortijdig te overlijden
als gevolg van meeroken. De
Stichting Rookvrije Recreatie
heeft dus nog geen reden tot
vreugde. Dit moge ook blijken
uit het feit dat onze organisatie
in het afgelopen jaar twee afde-
lingen in het leven geroepen
heeft ter bescherming van de
niet-roker.
OUDEWATER Th.M. Vierbergen
Stichting Rookvrije Recreatie

Hans Wiegel
Toen ik las dat Hans Wiegel, ex-
fractievoorzitter VVD, ex-minis-
ter van Binnenlandse Zaken, ex-
commissaris van de koningin in
Friesland, via een samenwer-
kingsverband de machtigste man
in en over de gezondheidszorg is
geworden, ben ik me te pletter
geschrokken. lets later in een tv-
gesprek kondigde deze medicijn-
knaker aan, dat hij van plan is
danig te zullen wroeten in onze
geldbuidels en dit ten behoeve
van de gezondheidszorgverzeke-
raars-ondernemers. Maken wij
onze borst alvast nat voor het
feit dat er nog veel te beleven zal
zijn met deze verzamelaar van
baantjes en dat hij mijns inziens
een stevige stimulatorzal zijn in
het proces om onze democratie te
privatiseren.
HEERLEN P.H. Hachmang

Wetgeving
Afgaande op uitlatingen van P^Jq,
litiek Den Haag, is wetgeVÜjK
het hoogste doel waar naar n>*|j|
kan streven. Daarom heeft n^g
de Nederlandse rechtspraljj^
langzaam maar zeker 01
vormd tot de Nederlandse WeJ'spraak. Het rechtsgevoel van <Ql)
burger is ondergeschikt aan "tßj
Wet. Een rechter spreekt ge^\c
recht in de zin van recht of ot%\
recht, maar in de zin van wet *Bj
wetsovertreding. Als ec^^||l
steeds vaker onrecht geen ofl'j.
recht meer is omdat er vormfo"' '|
ten gemaakt worden, moet m*- 11 ,
zich niet verwonderen dat dn
burger zich niet meer om reclj.l
of onrecht bekommert. HijzelM
leeft namelijk beter als hij ne i\
binnen dewettelijke mogelijkh^ ;
den functioneert. We moeten
alleen nog even aan wennen da
een verdachte van grootschalig
drugshandel (na langduns
speurwerk) wordt vrijgelat^1

wegens een vormfout, terwijl cc
ander een voorwaardelijke boet*
van ’ 2.500,- krijgt wegens he
illegaal storten van gras.
KERKRADE H.F.M. Linsse"

postbus 3100

In dezerubriek neemt de redac-
tie brieven van lezers op. 0a
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.

CDA-abortus
Even een reactie op de kritiek
van pater Koopmans te Nijm^
gen. Ten eerste wil ik deze pa*y
erop wijzen dat deKerk toch a'"
stand zou moeten houden van &.
politiek. Ten tweede: Het CV*.
moet compromissen sluiten ort1

erger te voorkomen. Dit is in de
RK Kerk nagenoeg niet mog6,
lijk, anders zou de wereld er afl*
ders uitzien.
Ten derde: als deze pater dan vm
opkomen voor de rechten van $
levende, dan kan hij beter bij W
begin beginnen, bij het kruis va"
de levende Heer. Hoe denkt pa'
ter Koopmans dan over de krooP
met doornen in onze kerken efl
het onmenselijk bloed, dat df
kelk doet overlopen door het on*'
geloof in de RK Kerk via onZe
priesters die alles proberen in d*
doofpot te stoppen? Schaart "liever samen en bidt om inkeer>
dan komt er vrede en gerechtig'
heid in deze wereld.
LANDGRAAF W. Doensen-

TriepelS
Studenten

De protesten van de studenten
tegen het beleid van dit kabinet
kan ik niet begrijpen, omdat
door hun keus dit paarse kabinet
met een D66-staatssecretaris en
een PvdA-minister in het zadel is
geholpen. Waren het niet de stu-
denten, die massaal op D66
stemden? Wie zijn gat brandt
moet op de blaren zitten!
MELICK F. Bongers

Vossen
Ik heb op 7 december jl. een ge-
sprek gevolgd op Radio Limburg
over de kwestie 'Bedrijven af-
faire Vossen betalen toch schik-
king', waar ook uw dagblad over
schreef. Op de radio werd uitge-
breid ingegaan op die zaak. Daar
werd uit de doeken gedaan dat
het bedrijf BLM al eerder in de
affaire MW te Maastricht een
schikkinghad getroffen. Wat mij
in deze opvalt is, dat waar het
om simpele ingezetenen gaat
men er met debijl kan inhakken;
zie de afschaffing van wao'ers
waarbij zelfs de keuringsartsen;
aan de bel trekken dat men niet
zo door kan gaan. Mensen met
botkanker waarvan inmiddels
een been is afgezet, komen in de
bijstand terecht. Plichtsgetrou-
we mensen die jaarlijks hun be-
lasting betalen, hebben niets te
schikken, die moeten zich maar
schikken naar hetgeen zij te be-
talen hebben. Dit alles impli-
ceert dat daar waar een hoop
geld zit men de zaken gewoon
kan 'regelen. Veel mensen vra-
gen zich in stilte af: in welk land
woon ik eigenlijk? Die mensen
denken dat zoiets alleen maar in
dictatoriale landen kan gebeu-
ren, maar nu is het al overge-
waaid naar ons. Op een dergelij-
ke wijze kweekt men geen maat-
schappij van saamhorigheid.
HEERLEN F.J.H. Berkers

Ritzen voor het (stoot)blok
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Beveiliging
ik bewindslieden bevestigen dat de
k eiliging van creditcards beter
;^ n> maar vinden dat een verant-
jOrdelijkheid van de uitgevende
Sgh nSen- ZiJ moeten zelf beslis-
(jg °ver betere beveiliging en zelf

daarmee gepaard gaandekosten-
Hj beging maken, stellen de mi-

dimlster Zalm van Financiën kon-
jj*t aan dat hij de kwestie bij de
v^eriandse Bank aan de orde stelt.
kh Co^eSa Wijers van Economi-
C> .e Zaken gaat in het Nationaal
Vq 'Pcardplatform aandacht vragen
c4m e beveiliging van de credit-j^us met een chip. Van Eurocard
jj. 's bekend dat deze vanaf 1996
J*1 betaalkaarten met een chip
wat uitrusten.

DOOR JAN HAVERKATE Enschedeër ontwikkelt veelbelovende medische techniek

Kunststof buisje mogelijk
revolutie in hartchirurgie

Q^SCHEDE - De Enschedeër H.
ditfStra 65' een medische vin-rn g ontwikkeld die tot een door-
ga aak kan leiden in de hartchirur-

De vinding, die inmiddels
v reldwijd is gepatenteerd, wordt
te^aaS gepresenteerd op een in-nationaal congres in Rotterdam.
Gi
Sa astra ontwikkelde zijn produkt
k met twee cardiologen, dr. H.
in 't? Van et Kennemer Ziekenhuis
j, Haarlem en dr. A. de Vries vant Westeinde Ziekenhuis in Den
tj. *S- Het is een revolutionaire me-°de om zwakke plekken in bloed-
*o hte verstevigen met kunststof
kjider dat de patiënt daarvoore*t te worden geopereerd.

6 J*arl:>ij wordt gebruik gemaakt van■v,n |n dubbelwandige folie verpakt
I°e}t>aar acrylaat dat via een bal-
Kpk eter in het Schaam wordt
„placht. Op de kritieke plek aan-
w°men'wordt de folie met de bal"
en iot de juiste grootte opgeblazen
je daarna uitgehard met ultra-vio-bcht. Glastra is de eerste in de

wereld die erin is geslaagd een der-
gelijke techniek te ontwikkelen.
Na een reeks van dierproeven is de
eerste kunststof 'stent' - zoals dat
in vakjargon wordt genoemd - af-
gelopen week met succes geplaatst
in de aorta van een vrouw. De toe-
passing van stents in de hartchirur-
gie is tamelijk jong en nog sterk in
ontwikkeling. Al ongeveer acht jaar
wordt deze techniek door cardiolo-
gen toegepast bij de behandeling
van hartpatiënten die een zoge-
naamde dotter-behandelingmoeten
ondergaan. Daarbij wordt vanuit
een bloedvat in de lies een flexibel
buisje naar de vernauwde krans-

slagader opgeschoven die vervol-
gens met een ballonnetje wordt
opgeblazen. De vernauwing wordt
opgerekt en het bloedvat is weer
doorgankelijk. Maar deze behande-
ling heeft in zeker dertig procent
van de gevallen als nadeel dat de
elastische vaatwand terugveert en
opnieuw een vernauwing veroor-
zaakt. Om dat te voorkomen, plaat-
sen hartchirurgen sinds 1986 stents,
waardoor de behandelingsresulta-
ten aanzienlijk zijn verbeterd, zoals
twee recent gepubliceerde onder-
zoeken onder 1.000 patiënten heb-
ben aangetoond.

Het nadeel van de tot dusver ge-

bruikte stents is echter dat zij ge-
maakt zijn van gevlochten roestvrij
staalgaas en de vorming van bloed-
stolsels stimuleren. Hartpatiënten
krijgen daarom na de implantatie
van de stent altijd anti-stollings-
middelen toegediend, maar ook dat
is niet zonder gevaar omdat er bloe-
dingen kunnen optreden. Een by-
pass-operatie is dan meestal onver-
mijdelijk.
Glastra is er als eerste in de wereld
in geslaagd om een stent te ontwik-
kelen die niet of nauwelijks tot stol-
selvorming leidt. Alle tot dusver
uitgevoerde dierproeven hebben
uitstekende resultaten opgeleverd.
Toch blijft voorzichtigheid gebo-

den, aldus Glastra.
Als de thans bestaande verwachti-
gen uitkomen, kan de vinding van
Glastra een doorbraak betekenen in
de hartchirurgie. Veel open-harto-
peraties, die nodig zijn als de tradi-
tionele dotterbehandeling met
plaatsing van metalen stents niet
baat, worden dan overbodig. Een
kunststof stent kan in beginsel tij-
dens een kortdurende ziekenhuis-
opname worden geplaatst. De
vrouw die dezeweek een stent inge-
plant kreeg, is nu al weer thuis.
Het inplanten van stents is de laat-
ste jaren explosief toegenomen.
Behalve Glastra en de cardiologen
uit Haarlem en Den Haag is ook het
Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam
bezig met het perfectioneren van de
stent-techniek. Ondanks het feit dat
men daar gebruik maakt van stalen
stents, hebben de Rotterdamse car-
diologen goede ervaringen opge-
daan met de nieuwe techniek. De
stent-techniek is in beginsel ook
toepasbaar op plaatsen in het li-
chaam waar buizen of pijpen bij-
voorbeeld door kankergezwellen
dichtgedrukt worden.

Doodskist van karton

DOOR JORISVAN CASTEREN 'Waardig afscheid van
dieren in begraafdoos'

DEN HULST - Voor mensen die
hun dode huisdier niet in een zak
willen proppen of niet zonder
enige 'verpakking' willen begra-
ven, is er sinds kort het alterna-
tief van een kartonnen begraaf-
doos, die het afscheid van een
huisdier wat waardiger moet
maken. De doos is een vinding
van het bedrijf Starbox in Den
Hulst, in de kop van Overijssel.
Het lijkt erop dat mensen tegen-
woordig steeds meer voor hun
huisdieren over hebben. Een
beetje kat van deze tijd kan re-
kenen op dure, met jus overgoten
vleesmaaltijden. Honden krijgen
krokante krachtbrokken voorge-
schoteld die stijf staan van de
vitaminen en mineralen. Veel, zo
niet alles is mensen eraan gele-
gen het leven van hun huisdier
zo aangenaam mogelijk te ma-
ken. Zon dier heeft volgens
Starbox ook na zijn dood recht
op een respectvolle behandeling.
Vandaar de dierenbegraafdoos
van stevig karton.
De doos is gemaakt van gerecyc-
led karton, zodat hij, zonder het

milieu schade toe te brengen, zo
de oven van het dierencremato-
rium of de grond in kan. Afhan-
kelijk van maat en uitvoering
bedraagt de prijs tussen de acht
en de dertig gulden. Gekozen
kan worden uit een goedkope
doos van alledaags bruin kartonof een luxe doos met houtnerf-
motief. De dozen zijn nu alleen
nog verkrijgbaar bij een aantal
dierenartsen en bij Starbox zelf.
Een honderdtal dierenartsen
heeft inmiddels kennis gemaakt
met de dierenbegraafdoos. Vol-
gens Starbox-directeur Simone
Koekkoek overwegen ze de do-
zen in voorraad te nemen. „Het
feit dat de dozen zo milieuvrien-
delijk zijn, spreekt de dierenart-
sen vooral aan. Het lijkt erop dat
we een gat in de markt hebben
gevonden."
De doos is in vijf verschillende

maten leverbaar. In de grootste
past met gemak een volwassen
bouvier. ledere uitvoering is
voorzien van handvatten en
wordt geleverd in een klein ge-
vouwen zelfbouw-pakket. Bij de
dozen zit een etiketje waarop het
huisdier geregistreerd dient te
worden. De bodem is versterkt
en absorberend, zodat het dier
niet uit zijn kistje kan vallen en
er geen lichaamsvocht kan door-
lekken.
Starbox ziet het helemaal zitten
in karton. Het bedrijf is zo en-
thousiast dat men in de toekomst
zelfs mensen in kartonnen dozen
het graf of de crematoriumoven
in ziet gaan. „Op korte termijn
zien we zelf nog geen mogelijk-
heid om grafkisten van karton te
produceren," zegt Starbox-
directeur Simone Koekkoek.
„Maar we hopen dat andere pro-
ducenten op dit idee inspringen,

want karton heeft de toekomst."
De Meppelse Grafkisten Fabriek
heeft vijftien jaargeleden al eens
geprobeerd een markt te vinden
voor kartonnen grafkisten. De
huidige directeur, H. Kwant,
spreekt van ~een grote misluk-
king". De fabriek heeft jaren
gewerkt aan de kartonnen kist.
Zon 15.000 zijn er geprodu-
ceerd. Het grootste bezwaar te-
gen karton is dat er na de ver-
branding veel meer as overblijft
dan bij hout. „En karton is veel
gevoeliger voor warmte en
vocht."
R. Boon, directeur van Neder-
lands grootste grafkistenfabriek
Bogra, ziet overigens geen toe-
komst voor kartonnen doodskis-
ten. Er kleeft volgens hem een te
groot moreel bezwaar aan kar-
ton. „Het publiek denkt bij kar-
ton vaak aan een willekeurige
doos uit de supermarkt, niet iets
om in begraven te worden."
Koekkoek neemt de morele be-
zwaren met een korreltje zout.
Het milieu komt voor haar op de
eerste plaats. „Waarom moet er,
als een mens sterft, ook een
boom sterven?"

" De dieren-
begraafdoos
is
verkrijgbaar
in
verschillende
uitvoeringen.
De
producenten
sluiten niet
uit dat in de
toekomst ook
mensen in een
kartonnen
doos
begraven of
gecremeerd
worden. Het
milieu zou
daarbij
gebaat zijn.

Foto: GPD

Benoeming Ter Beek valt slecht in Drenthe
Van onze redactie binnenland

ASSEN - In Drenthe is gisteren
verontwaardigd reageerd op de
benoeming van het PvdA-
Kamerlid Relus ter Beek tot
commissaris van de koningin.
Ter Beek, in het vorige kabinet
minister van Defensie, volgt op
1 januari de huidige minister
van Vrom Margreet de Boer op.
De vertrouwenscommissie, die
unaniem een andere kandidaat
naar voren schoof, verwijt het

kabinet gebrek aan respect voor
de provinciale democratie, nu
aan haar keus is voorbijgegaan.

„Ik voel me achteraf gebruikt
en heb op de kalender moeten
kijken of het inderdaad 1994
is," zei D66-fractievoorzitter C.
Slottje, die ook deel uitmaakte
van de commissie. Volgens
Slottje bewijst de gang van za-
ken dat een benoemde commis-
saris der koningin niet meer
past in een gerijpte democratie.

Hij vindt dat deze fuctionaris
moet worden gekozen.

Fractievoorzitter H. Koning
van de CDA-statenfractie is
woedend. Hij constateert dat
het werk van de commissie ken-
nelijk door het kabinet als een
'toneelstuk' is beschouwd,
waarbij de minister van Bin-
nenlandse Zaken zich voor het
karretje van de Partij van de
Arbeid heeft laten spannen.
Ook het GPV spreekt van een

'minachtingvan de democratie.
GroenLinks-statenlid L. Koops
heeft de indruk dat de nieuwe
commissaris de functie kreeg
als 'beloning voor een aantal ja-
ren trouwe dienst. Hij sluit niet
uit dat de ambities van Ter
Beek eigenlijk elders liggen en
acht de kans aanwezig dat hij
binnen korte tijd weggaat. „Wij
willen niet iemand diehier van-*
uit Den Haag wordt gedropt,
maar iemand met ambitie voor
deze functie," aldusKoops.

binnen/buitenland

Beveiliging van betaalkaart nog onvoldoende

Groot onderzoek naar
fraude met creditcards

"^J^jnonze parlementaire redactie

JJN HAAG - De politie, het,Penbaar Ministerie, bijzon-
qre opsporingsdiensten en de
ti !)tra^e Recherche Informa-
liil? lenst (CRI) §aan êezamen-de ernst en omvang van

aüde met creditcards onder-
t eken. Dat hebben de minis-
b

s van Justitie, Financiën en
Zaken gisteren

0 *?ndgemaakt in antwoord"kamervragen van de PvdA.
(j^erlid Witteveen-Havinga
lov vroeg de bewindslieden in
Vaj na berichten over ver-
oD SlnSen van creditcards, om de

van fraude met betaal-
w,rten meer prioriteit te geven. Zij

loi», van hen weten hoe groot de
Ivq. NSnS van de fraude is en pleitte
ly^ Verbetering van de beveiligingn de creditcards.

Mi "lten lster Sorgdrager van Justitie er-
°ölv gisteren dat over de totale
tye jVanSvan fraude met creditcardsjj. nig bekend is. Het Openbaar
gm'sterie schat dat er miljoenen
b[ Qens mee gemoeid zijn. Pro-
H .e,?J wet de bestrijding van fraude
d betaalkaarten is volgens Sorg-
-0

§er dat het vaak gaat om grens-
Icrt^chrijdende georganiseerde
!'finaliteit.

Nieuwe tragedie
voor verdacht
kindermeisje

DEN HAAG - De Nederlandse
Anna-Corina Peeze (19) die in de
Amerikaanse staat Virginia
wordt verdacht van schuld aan'
de dood van een zeven maanden
oude baby op wie ze als 'au pair'
moest passen, is opnieuw door
een tragedie getroffen. Tijdens
een bezoek van haar ouders aan
de stad Leesburg, waar Anna-
Corina al sinds begin augustus
huisarrest heeft in afwachting
van het strafproces dat pas in
maart plaatsvindt, is afgelopen
woensdag haar 55-jarige moeder

overleden. De vrouw stierf aan
een hersenbloeding.

De ouders van de Amsterdamse
hulp in de huishouding waren
vorige week naar hun dochter
gereisd. Zij zouden tot en met de
kerstdagen bij Anna-Corina blij-

ven. Inmiddels is besloten dat de
moeder van het kindermeisje
volgende week in Nederland zal
worden begraven. De vraag is
nog of de au pair van de Ameri-
kaanse Justitie toestemming
krijgt naar Nederland te reizen
om de begrafenis bij te wonen.
De advocaat van het meisje heeft
hiertoe een verzoek ingediend.
Het Amerikaanse Congres heeft
deze week besloten strengere re-
gels vast te stellen voor buiten-
landse au pairs die in de Ver-
enigde Staten komen werken.

Miljard mensen ziek
door snel te verhelpen

tekorten in voeding
Van onze redactie buitenland

WASHINGTON - Eén mil-
jard mensen in de wereld
lijden aan gebreken omdat
in hun voeding drie belang-
rijke bestanddelen ontbre-
ken, zo blijkt uit een rap-
port dat de Wereldbank
gisteren heeft gepubliceerd.
De tekorten kunnen voor de
luttele kosten van één dol-
lar (ongeveer f 1,70) per
benadeeld persoon worden
opgeheven, aldus de We-
reldbank.
Tekort aan vitamine A, jodium
en ijzer veroorzaakt bij meer dan
een miljard mensen blindheid,
krop, bloedarmoede, ontwikke-
lingsstoornissenen soms zelfs de
dood.

Blind
Tekort aan vitamine A heeft
meer dan dertien miljoen men-
sen blind gemaakt en zes op de
tien kinderen die aan zon tekort
lijden, sterven voordat zij de
schoolgaande leeftijd bereiken.
Eén miljard mensen krijgen te
weinig jodium. Op de 1.000 ge-
boorten overlijden hierdoor vijf
tot tien kinderen, terwijl talloze
anderen achterlijk, doof of doof-
stom worden. Eén miljard men-
sen hebben bloedarmoede.
In de ontwikkelde landen wor-
den doorgaans adequate maatre-
gelen genomen om dreigende

tekorten te voorkomen. Zo wordt
in Nederland jodiumtoegevoegd
aan het brood. In ontwikkelings-
landen, waar de produktie min-
der centraal plaatsvindt, moeten
andere methoden worden toege-
past. In Mali heeft de Wereld-
bank een project gesteund om
jodium in vaste vorm in dorps-
bronnen te plaatsen, zodat er bij
elke emmer water een heel klein
beetje jodiummeekomt. Met het
project, dat nog geen twintig
cent de man kostte, werden zeer
goede resultaten bereikt. China
krijgt volgend jaar 27 miljoen
dollar om jodium aan zout toe te
voegen.

Obstakels
Volgens Alan Berg, voedingsdes-
kundige van de Wereldbank,
wordt veel geld verspild aan on-
duidelijke onderzoeken en het
aanschaffen van ontbrekende
voedingsstoffen die door allerlei
obstakels nooit bij de doelgroep
terechtkomen. Belangrijker is
gebruik te maken van plaatselij-
ke gewoonten om de tekorten op
zo simpel mogelijke manier aan
te vullen.

Hulpverleningsorganisaties heb-
ben vorige maand in Italië beslo-
ten Bergs aanbevelingen over te
nemen. Zij spraken af de voe-
dingsproblematiek in Derde-
Wereldlanden minder centraal
aan te pakken en niet zozeer bio-
chemici als wel deskundigen op
het gebied van gezondheidszorg
te sturen.

(ADVERTENTIE)

1 ;

rROPARCO-RENTEWINSTDELING

03%'
56%

* gemiddeldover de laatste 5 jaar.

UW SPAARGELD VERDIENT
ROPARCO.

Sparen bij Roparco' betekent profijt van een hoge
rente, een unieke winstdeling en veel vrijheid. Per

17 september 1994 is de rente

5,3%*, exclusief winstdeling.
" STORTEN. Deze bedraagt over de afgelopen
" OPNEMEN

_._■-.**_" 5 jaargemiddeld 0,3%. U ontvangtMET EEN

TELEFOONTJE. meer 'nformatie door de bon in-
gevuld op te sturen. Ook kunt u

even bellen, van maandag tot en met zaterdag van 8 uur

's morgens tot 9 uur 's avonds.

06-8380
(40 cent perminuut)

■ Stuur mij vrijblijvend informatie over Roparco.
I De heer/Mevr.: |, Voorletters: Geb. datum:
I Straat: |
. Postcode/Plaats:
I Telefoon: |

" Ik heb wel/geen Rogiro Rekening.
I Verzend de bon in een envelop zonder postzegel naar:
I Robeco Groep, Antwoordnummer 5555,3000 VBRotterdam. I
I I

ROBECO^ GROEP

Met gemak betrouwbaar beleggen.

" Overschrijdt uwtegoed een bepaalde grens(momenteel f 500.000.-),dan geldt voor het meerdere
eenahviikend rentepercentage.

Zaterdag 17 december 1994 "5

(ADVERTENTIE)

dakdekkersbedrijf

l^eWater 31, Schinveld, tel. 045-258790.

(ADVERTENTIE)

Willems
Hoensbroek, Hoofdstraat 45
Tel. 045-222761 (hoek markt)

E",. " '"""'
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, inkleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter 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 mèt
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor 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 aarddan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bfon Cetxico Summo Scanner) 0930

Mededelingen
170.000 VOLWASSENEN
plassen nog regelmatig in
hun bed. Kent u dit probleem
en wilt u er meer van weten?
Vraag dan de brochure aan
bij het Informatiecentrum
Bedplassn en Incontinentie,
Muntelbolwerk 1, 5213 SZ
Den Bosch. 073-122822.

Paul, wil jij mij bellen. 085
Sylvia.
MAITREYA-Boeddha, de
Messias, Christus en de
Imam Mahdi zijn één en
dezelfde. Info.: 045-426665/
043-618867.
Wat VERKOPEN? Adverteei
via: 045-719966.

Personeel aangeboden
AANNEMERSBEDRIJF kan
nog verbouwing en nieuw-
bouw aannemen op korte
termijn. 8 045-414594. "SCHILDER b.z.a. voor bin-
nen- en buitenwerk, sier-
pleister en behangwerkz.he-
den. Tel. 04750-35767.

ADMINISTRATIEF/automat.
medew. zoekt baan. Kennis
van WP, Lotus, D-Base,
DOS, met erv., 100% moti-
vatie Br.onr. B-06340, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen

KLUSJESTEAM biedt ziet
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden door hee
Nederland, België en even-
tueel Duitsland, o.a. schil
derswerk, behangen, tim-
merwerk, afbouwwerk
wand- en vloertegels maai
ook dak- en wandbeplatinc
plus montage. Neem vrijbl^
vend contact met ons op
voor informatie, tel. 04750
16032 b.g.g. 013-554962.

Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Diversen personeel
Als u tussen 18en 45 jaar oud bent en in bezit

van auto en telefoon, kunt u in aanmerking komen
voor onze gratis opleidingtot

vertegenwoordiger / ster
waarbij u tijdens de opleiding reeds een inkomen ontvangt

en, na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt
komen. Ervaring is niet vereist.

Uw brief, met genoten opleiding etc,
wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Avesta Nederland BV, Postbus 107, 6000AC WEERT.

Rij-instructeur/trice
Vraag onze gratis studiegidsaan.

ROC Heerlen, a 045-258398.
Kon. fanfare St. Caecilia Hulsberg

uitkomend in de superieure afdeling vraagt een

Gediplomeerd dirigent(e)
Repetitie: donderdagavond.

Uw sollicitatie voor 1 januari 1995met cv. richten aan P.J.
Meijer, Schoolstr 13. 6336 AN Hulsberg.

J£
ABCO zoekt voor de rekreatiekrant "Uit & Vrije Tijd

een enthousiaste
MANAGER m/v

eventueel parttime
Voor deze functie is vereist.- hogere beroepsopleiding- commercieel inzicht- enkele jarenervaring

' Inlichtingen en schriftelijke sollicitaties:
de heer W.H.M, van Kreij, directeur ABCO,

Postbus 8339, 5990 AA Baarlo. Tel. 04707/1818.
-m

Let op!
Per 1-1-95varanderd de W.R.M , de allerlaatste kans
om de opleiding rij-instructeur te volgen met examen

"oude stijl".Reageer snel.
Aanmelden voor 28 decembera.s.

ROC Heerlen. Tel. 045-258398 of 073-218722.
Wij hebben voor de Benelux de alleenvertegenwoordigini
verkregen van "Suzanne Cosmetics", een nieuwe cosmeti
ca uit Amerika op basis van natuurlijke produkten, zoal:
fruitzuren.

Voor de verkoop in België en Luxemburg zoeken wij een
zelfstandig persoon

die bereid is zich voor de verkoop en organisatie hiervai
volledig in te zetten.

A.D. IMPORT-EXPORT NIEUWEGEIN. Tel. 03402-64378.
Gevraagd door geheel Nederland

dames met stijl
voor het organiseren van party's om onze nieuwe - en

betaalbare - cosmetica "Susanne Cosmetics" te introduce-
ren. Bij voorkeur opleiding schoonheidsspecialiste.

A.D IMPORT-EXPORT NIEUWEGEIN. Tel. 03402-64378.
Gevraagd voor direct: cor-
recte zelfstandige gordijn
NAAISTER voor 20 u. per
week. Omgeving Heerlen -Kerkrade. Liefst met cou-
peuse opl. Br.o.nr. B-06352,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Piccolo's in het LimburgsDagblad zijn groot in RE-SULTAAT! Bel: 045-719966

Aangeboden: goede bijver
dienste d.m.v. THUISWERK
Voor info stuur een geadres
seerde env. met zegel var
’O,BO aan uzelf naar: Postt
242, 3340AE.H.I. Ambacht
Gevr. TAXICHAUFFEURS
full-time en voor weeken
den, Ifst. met ervaring. Per
soonlijk aanmelden. Baan
straat 125Landgraaf.

Wilt U in een internationale
onderneming ’ 200,- per
uur VERDIENEN? Bel:
04759-5078.
Word RIJINSTRUCTEUR
(M/V). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling, uitda-
ging. Veel vraag naar auto-
rijinstructeurs, motorrijin-
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.

Horeca pers.
Gevr. vrouwelijke HULP
voor in friture/cafetaria, liefst
met ervaring. S 045-413047/
427213.
Bowling- en partycentrum
Hoeve de Aar zoekt met
spoed bedienend PERSO-
NEEL voor weekends. Info:
045-714432,Dhr. Kromhout.
Gevraagd part-time HULP
voor cafetaria te Greven-
bicht. Tel. 04498-57686,
tussen 19.00-21.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Medisch pers.
Gevr. FYSIOTHERAPEU-
T(E) voor 15 uur p.w. in part.
praktijk Z. Limburg uitbr.
mog. Bereidheid tot werken
in vroege avonduren vereist,

iBr.o.nr. B-06348, Limburgs
i Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Chauffeurs

JEUGDOPLEIDING MVV
zoekt:

chauffeurs, m/v die bereid zijn met hun prive-voertuig
jeugdspelers uit de regio Heerlen, Kerkrade, Geleen, Sit-
tard en Valkenburg, tegen kilometervergoeding, te vervoe-
ren naar en van de trainingen.

Informatie kunt U verkrijgen op:

Jeugdinfolijn 043 - 634926, zaterdag 09.00-11.00 uur,
maandag t/m vrijdag 14.00-18.00 uur.

Contactpersoon Leon Schijnen.

Winkelpersoneel

TIFFANY&TÖMAT*
Vrijetijdskleding

vraagt voor haar filialen in Sittard en Heerlen sportieve
VERKOOPMEDEWERK(ST)ERS

tot 25 jaar, op MDS-nivo, die zelfstandig kunnen functione-
ren. Ervaring vereist. Soll. met pasfoto vóór 22-12-94 aan

TIFFANY&TOMATO
Limbrichterstraat 19, 6131 EA Sittard.

Uitzendbureaus

**&'L~_%

Uitzendbureau Start
heeft werk voor:

Produktiemedewerkers
Voor diverse relaties in de omgeving van Heerlen zijn wij
regelmatig op zoek naar produktiemedewerkers. Vereisl
zijn een LBO-opleiding, bereidheid om in ploegendienst te
werken en een goede motivatie. Daarnaast is ook een goe-
de Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid vereist.
Leeftijd 18 - 30 jaar. Eigen vervoer is noodzakelijk.

Knipper/stripper
Voor een relatie in Landgraaf zijn wij op zoek naar een LTS-
er E/M op e-niveau, voor het strippen en knippen van ka-
bels. Hetwerk is voor langere tijd. Leeftijd 18-20 jaar.

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.

Gevraagd: KANTINE-
MEDEWERKSTER voor 10
uur per week (avonduren) bij
een bedrijf in Kerkrade. Er-
varing gewenst. Meer infor-
matie: Uitzendbureau Start,
telef. 045-460847.

Huish.pers./Oppas
Gevr. HULP in de huishou-
ding te Heerlen/Benzenrade,
4 uur p.wk. voor vrijdagmor-
gen. 045-414916 na 20.00 u.
Wij zoeken 'n leuke HULP
voor de zaterdag die tevens
voor onze 2 kinderen zorgt,
met huishoudelijk werk.
Schrift, reakties: Eygelsho-
ven, VW. Poelmanstr. 185,
6417 EM Heerlen.

Gevr. POETSHULP voor zat.
-, zond- en maandagoch-
tend. Telef. 045-352560.
Gevraagd OPPAS voor on-
ze zoon van 6 mnd., voor 2/2
dag per week, omg. Nuth. Br.
o.nr. B-06350, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610
6401 DC Heerlen.

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

Kerstmis
KERSTMAN-COSTUUMS
te huur en te koop, geh.
compl. Mgr. Schrijnenstr. 31,
Heerlen. Niet tussen 14.00-
-17.00 045-717608

Winkel&Kantoor
Te koop nieuwe stalen of
houten magazijn- of AR-
CHIEFSTELLING in alle af-
metingen verkrijgbaar. Di-
rekt uit voorraad leverbaar,
zeer lage prijs bv. 200x-
100x30 5-legborden ’ 125,-
-p.mtr. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te koop KOELTOONBANK,
ca. 5 mtr. lang met linkse
knik, in goede staat en koel-
celmotor-deur. Tel. 045-
-244868 of423438.
i

Bedrijven/Transacties
Te koop of te huur in centrum van Sittard

zeer gerenomeerd
specialiteitenrestaurant

restaurant 50 personen
zaal 100 personen

tuinterras 50 personen
Zonder enige contanten onnodig te reflecteren.

S Tel. 046-517121

« Twee DAMES willen een eigen
babyzaak opstarten

De moeden inzet is er voor 200% maar er is noggeld
nodig. Welke fabrikant, particulier offinancier durft dit met

ons aan. Telef. 04750-16032.

Te huur/koop aangeboden
sfeervol RESTAURANT met
prachtige muurbeschilderin-
gen, open haard en een zeer
uniek tuinterras, geschikt
voor Franse en of Italiaanse
keuken. 5 minuten van
centrum Maastricht.
Telefoon 00-32.89732212.
Ter overname zeer mooie
goedlopende SNACKBAR-
FRITUUR. Uitbreiding res-
taurant mogelijk. Goede lig-
ging naast café te Maas-
mechelen. Voor meer info:
0032-89-771916.
Over te nemen of te koop
RESTAURANT-Feestzaal
en woning, volledig ingericht.
Direct te aanv. weg. fam.
omst. Tel. 00-32.11.601832.

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.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustneterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen24 uur met garantie.

Landbouw en Veeteelt

Te koop bij inschrijving
DIVERSE PERCELEN GRAS- EN BOUWLAND
GELEGEN NABIJ HUNNECUM (GEM. NUTH)

De totale oppen/lakte bedr. 7.89.36 ha. U kunt zowel op het
geheel als op gedeelten inschrijven.

De voorwaarden waaronder biedingen kunnen plaatsvin-
den, zijn op onderstaand adres verkrijgbaar. De aanbiedin-
gen zijn voorts geheel vrijblijvend en de eigenaar behoudt
zich uitdrukkelijk hetrecht van gunning voor.

De volledige ingevulde inschrijvingsformulieren dienen
conform de voorwaarden uiterlijk op 16 januari 1995 inge-
leverd te zijn op onderstaand adres, waarna om 20.00 uur

Jde inschrijvingsformulieren in het openbaar zullen worden
geopend.

■ Voor bezichtiging van de percelen of andere informatie. kunt U contact opnemen met:

i Aelmans Agrarische Advisering. Kerkstraat 4,6367 JE Voerendaal. S 045-753255.
Te koop 2/2 jarige N.R.P.S.
MERRIE, d.bruin met
schoonheidsfoutje; N.R.P.S.
hengstveulen, schimmel,
grote maat; zwarte volbloed
merrie, drachtig; bruin/bonte
D-pony; Appaloosa C-pony.
Telef. 045-755030.
Te k. gevr. WEILAND met
bijbeh. woning. Regio Z.O.
Limburg. Telef. 045-419764.

ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

;Te koop Haflinger HENGST
veulen, 5 lammeren, tev.

1 hooi te koop. 04492-5001.
Te koop BIETENMOLEN,
jkoekebreker en div. land-
bouwwerktuigen voor paar-
den. Telef. 04492-2808.

Verkeersdocent
is een nieuw beroep met

toekomst. Wilt u voor de klas?
Heeft u al wat ervaring met

lesgeven? Haal dan het
Kaderschooldiploma! Vraag

info en studiegids. Bel
04998-99425 / 043-259550.

ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.

Autorijden
uw leukste hobby? Rijden
met modernste simulator

ook? Lijkt Antislipinstructeur
u een heel fijn beroep? Haal

dit diploma dan in twee
maanden! Bel tot 21.00 uur

De Kaderschool 04998-
-99425 of 043-259550.

Speelgoed
Te k. TYCO Formula I, race-
baan 18,3 m. Telefoon
04451-2032.
Te k. MARKLIN m. rails+
wissels, gedeelte Digital, nw.
pr. ’2.000,-. Nu v. minder
dan de helft. 045-419859.

De Kaderschool vraagtvoor
de opleiding tot rijinstructeur

bevoegde
Docenten

op het gebied van A) auto-
techniek en veiligheid, B)

verkeerswetgeving en
-kennis, C) Onderwijskunde
en D) EHBO OranjeKruis.

Per week voor de dag-
opleiding (18 uur) te Best of
avondopleiding (6 uur) te

Utrecht of zaterdagopleiding
(6 uur) te Amsterdam,

Rotterdam, Utrecht, Zwolle,
Maastricht, Best. Sollici-

taties uitsluitend schriftelijk
met pasfoto t.a.v. Maureen
Beckers, De Kaderschool,
de Waal 5, 5684 PH BEST.

SPAANSE les voor begin-
ners en gevorderden. Kleir
groepsverband. Dooi
Spaans docente. Info. 045-
-222772, Hst, na 18.00 u.

Vuurwerk
VUURWERK meer dan 80
soorten, uitsluitend Nederl.
goedgekeurd vuurwerk. Be-
stelform. voor Kerst 10%
korting. Alle koopavonden
geopend. Simon Olthol
Tweewielers, Marisstr. 14,
Geleen-Zuid.

DESIGN HOUSE
MORGEN OPEN

van 10.00 -17.00 uur

o
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op de Woonboulevard in Heerlen!
B&B Italia - Interlübke - deSede - Montis " Leolux - Cassina - Molteni " Rolf Benz -

Arflex - Artifort - Gelderland - Cappellini " Pastoe - Arco " Metaform -
Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal - Durlet - Ligne Roset - Sahco Hesslein -

Ghyczy - Ploeg " Flos - Artemide - Young - Möller Design - Danskina " Frighetto "
Jori - Zanotta - Tecta " Vitra - Team by Weilis " Label - Bellato - Brühl & Sippold -

Wittmann - Felice Rossi - Alessi - Castelijn - Minotti.

Ibilj..^. m _E
Opleidingen

ér_\€^mil^Ê_^S_^_^_^__ A^k^.
Si'*t _\ttu.>d<e itpc4oal! n-vda 3 femeut&e* fans/.

INFORMEERT U EENS NAAR ONS RIJLESPAKKET!
Mirbachstr. 14 Voerendaal

Tel. 045-751718
Kursussen

De Blauwe Lotus Heerlen
Chinese

Esoterische Meditatie
10-01 1995

Philosofie
12-1 1995

Acupressuur
09-01 1995

Aanvang 20.00 uur, 10 lessenvan 2 uur ’ 300,-. Groepjes
max. 5 personen. Genootschap "De Blauwe Lotus" (Ned.).

Aanmelding, 045-217975 na 19.00 uur.

Opleiding Makelaar O/G
Als kennismaking

Introductiecursus dag-/avondopl.
Info. 05131-9859

Het Makelaarscollege. Hegedyk 58, 8405 GVLUXWOUDE.

Schoonheidsspecialist(e)
Pedicure **** Visagie

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

Erkend: Min. O & W (WSF) Anbos.

Wintersport
Wintersport

Nu EXTRA KORTING op
alle ademende wind- en
waterdichte kleding oa.
' Eider Goretex jassen

" K-Way regenjacks
* Nomad fleece jacks

*Eider Goretex broeken
VRAAG NAAR ONZE
SPECIALEPRIJZEN!

Morgen, zondag
18 december,
koopzondag
van 11.00 tot

17.00 uur!
Beckers Sittard
Handelsstraat 22, Sittard.
Tel. 046-520608(normale

winkeltijden geopend /
do. koopavond).

Vakantie
Te k. STA-CARAVAN met
voortent, ’3.000,-, op camp.
Kontiki(B). 045-417817.
GROOTS Occasion Spekta-
kel, 18 dcc. koopzondag va.
12.00 tot 17.00 uur. Emde-
jaars opruiming van ca. 30
gebruikte caravans en
vouwwagens va. ’ 1.950,-
-tot ’20.000,-. Bij aankoop
van een gebruikte caravan
of vouwwagen nu voor

’ 500,- accessoires naar
keuze gratis. Maak nu ge-
bruik van deze unieke aan-
bieding bij: De Olde Caravan,
Dr. Nolenslaan 141, Ind.
Park Nrd., Sittard. Tel. 046-
-513634.

OPRUIMING div. partijen
voortenten, bijna halve prijs.
Theo Stet bv. voortenten-
centrum. 040-482945.
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.

CHATEAU &
HOMECAR

Deze maand gelden ook nog
deRAI kortingen.

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

Stiphout Recreatie NA-
JAARSAKTIE div. ex-ver-
huur en showroom modellen,

1 tourcaravans tegen gunstige
prijzen en voorwaarden. Nu
beslissen en maart '95 afne-
men. Stiphout Recreatie
Roermond, J. Breukersstr. 9.
Telefoon 04750-36414.
KOOPZONDAG op 18 dcc
va. 12.00 tot 17.00 uur. Di-
verse speciale aanbiedingen.
Al uw caravan- camping- en
kampeerkado's vindt u in
onze uitgebreide onderdelen-
en accessoiresshop. De Ol-
de Caravan, Dr. Nolenslaan
141, Ind.Park Nrd. Sittard.
Tel. 046-513634.
HOBBY 420 '88; 425 '89'
430 '88 '89; 400 '90 '92; 370
'89 '91; 455 '94; 440 nieuw.
R. v. Gelrestr. 45, Nieuw-
stadt. 04498-54664.

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

Mode Totaal
Te koop korte ivoorkleur
NERTS mt. 44; leverkl. per-
zianer, lang, mt. 44. Tel. 045-
-311796.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

1Ü-(ProficUltlT

Opa Jan l

de allerliefste opa
van de hele wereld is

75 jaar \
Hartelijk gefeliciteerd \

uit Geulle Ewijk Belg*

-Div. Vakantie/Rekreatie ,
Over 2 wekenkan jij al wonen en werken op

Gran Canaria.
Voor ons internationale promotieteam, bestaande uit

jongeren tussen 20-30 jaarzijn wij op zoek naar
ENTHOUSIASTE JONGELUI.

Als jij nog geen zin hebt in huisje, boompje, beestje en
houdt van avontuur is dit een unieke kans.

Een zeer hoge provisie, 1000-1500per week, is wel n# p-
minste wat je moetkunnen verdienen als jeenthousias 1 1
bent. Beschik jeover een goede motivatie, ben je 2-tali9-

maak dan NU een afspraak. Bel 03473-74579 of Mi
01830-38023 en vraag naar het promotieteam.^^

Huwelijk/Kennismaking Jr

Chalet Treebeek
1 ste en 2deKerstdag zijn wij GESLOTEN. H

Wij wensen al onze cliënten fijne feestdagen f_
GROTE SILVESTERPARTYÜ ..

Zaterdag 31 dcc. Let op maar’ 45,- per persoon inclus*
eetbuffet en drinkennaar hartewens. Aanv. 21.00 uur. «■ Kaarten in voorverkoop. Zondag 1 jan. nieuwjaarsbal- ,

Donderdags alleenstaandenbal.
Chalet Treebeek, Komeetstr. 25, 045-211375. *I : ' —-— -,Il

Zoek(t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de CHRIS-
TELIJKE Korrespondentie
Klub. Voor info: Postbus 392,
2130 AJ Hoofddorp.
Ser. man Italiaanse afk. zkt.
ser. vrouw voor ser. relat,
kind. geen bezwaar. Tel.
046-755889 (na 18 uur).
Wedn. 53 jaar zoekt leuke
sportieve VROUW v. 'n eer-
lijke en duurzame rel. Alle
brieven worden beantw. Br.o.
nr. B-06347, L.D., Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Man, 49 jr., 1.70 m, z.k.m.
VROUW, 40-50 jr., die
houdt van gezelligh. uit en
thuis en van de natuur. Br. m.
foto en tel.nr. o.e.r. Br.o.nr.
B-06349, L.D., Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Gehuwde vrouw zoekt voor
man 47 jr. lieve VRIENDIN.
Br.o.nr. B-06351, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Vr. 31 jr. door ziekte "l
afhankelijk, voelt zitf|l
eenzaam, vooral 's a^T
Welke sterke MAN tot »\
wil met mij iets ge?|
doen. Br.o.nr. B-"^j
Limburgs Dagblad, pon
2610,6401 DC Heerlen^
DANSEN voor alleensjjj
den zondag 18 dcc, H
dag 26 dcc, zaterdag]
dcc. Sylvesterparty. t\vooraf aanmelden, zon, J
jan., 8 jan., 15 jan., 22 5
en zaterdag 28 jan. '^Jvanaf 19.00 uur.VervWj
turns volgen nog. In '"3
zaal Noben, Rijksweg J
Berg en Terblijt, S °^40611. _^

Waar is die leuke VfWj
die net als ik vrij en <H|
bonden ben maar die ,
op zoek is naar eenjw
sexrelatie. Br.o.nr. B-O*JLimburgs Dagblad, P°s
2610.6401 DC Heerlen^

Huwelijksbureaus ___^
Maak vrijbl. een afspraak

Ik vertel U graag, ook bij U thuis, hoe U via MENS EN
RELATIE een partner kunt vinden.

Meer dan 75% succes.
Bel voor meer info ook 's avonds en in het weekend

j HEERLEN EO. 045-726539, mevr. Luchtman
I ROERMOND E.O. 04750-15534, mevr. Nabarro

MAASTRICHT E.O. 043-210126, mevr. Tuin
GRATIS BROCHURE: Pb. 5050, 6401 GB Heerlen, Pb-
-525, 6040 AM Roermond, Pb. 2909,6201 NA MaastricW

Mens en Relatie
Erkend AVR, een branchevereniging met vertrouwenva"

het Ministerie van VWS!
'Spetterende Nieuwjaarsparty 8 januari in Venlo'^^

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds bin-
nen 1 week uw eerste con-
tact. Vraag gratis en vrijblij-
vend de folder aan: 03451-
-11486 (automatisch) of
03451-31364 (telefoniste).
24 uur per dag, 7 dagen per
week. Cupido: erkend, voor-
delig en één van Nederlands
grootsterelatie-organisaties.

Baby en Kleute^
Babyhuis Pico
KOOPZONDAG 18 de«*' I I
ber van 13.00-18.00 .%■<
Prinsenbaan 87, K°nlffl jft
bosch. Tel. 04743-1853
Te koop KINDERWAGEN'^toebeh., bedje + toeb»l'
badset, babyschommel t
babvkledina. 045-216511^^'

Bel de Vakman __^''"~*^j_L_-'NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel. \
045-312154. Fax 323452. ,
Hans LIPS voor timmer-, I
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Ervaren vakman biedt zich .
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook .voor uw gehele tuinaanleg, lzeer SCHERPE prijzen. <Gratis offerte: 045-323178.

INSTALLATEUR biedt zffi:
aan voor alle voorkomejV
werkzaamheden bet
de gas, water, sanitair e "»i
loodgieterswerkzaamheden- w<
Telef. 046-743252. SS
STUCADOOR kan $
werkzaamheden aanne"I*,.1*,.
S 045-460805.
LOODGIETER voor ba<^'mer, keuken, riolering, t" ,*s
Vrijbl. prijsopg. 045-352044^,

Kapper/Cosrn-^A
SCHOONHEIDS-massa- a JS/geped- stoelen, beurse i
Tel 049P3-66561 _^A

Zonnebanken/Zonnehemels _R— Ry. HORIZON kerstaanbiedin-| gen rechtstreeks fabrieks-

" verkoop. Goedkoper kan
niet. Kom en vergelijk. Ook
verhuur mogelijk. U vindt
ons in Sittard tegenover Aldi,
kruising Leyenbroekerweg/
Putstraat/Kollenbergweg 5
(doodlopende weg). Info.

I telef. 046-511695.

Spectaculair lage pü\ze^.rß
de grootste zonne- va*& j
cialist in de regio G<% |ies ,fi
GEN zonnehemels. jfL.*,
met 3 jr. voll. garantie. nit-A
weg-N. 97, Sittard, °" [
583002 (t.o. ziekenhuis).
Wat VERKOPEN? Advert^k
via: 045-719966. ss.

Braderieën/Markten
Snuffelmarkt Mccc Maastricht |
Zaterdag 7 januari 9-17.00 u.
Zondag 8 januari 10-17.00 u.

Huur een kraam ’ 45,- p.d. Bel 01640-57521. Ji\
Te huur DRAAIMOLEN etc.
m. toezicht, concur. prijs.
Mevr. A. Gillissen-Vleugels.
Tel. 045-315378. " Wat VERKOPEN? Adverte*

via: 045-719966. s\
Voor Piccolo's

zie verder pagina 8 ..

PUIVPPQFffürß. - WÊ& ■' IK.^w _m mm HJf I 7 7f I

tDIAKTODË)
Luok offcriiliaiict*. Een eigentijds ontwerp in j4-karaats

wit- en geelgoud met Jtamant Eventueel met bijpassende ccM&i
OüTSieraden en armband. Kwaliteit in Stijl,

exclusief hij de üiamoiuie-dealer. U bent van harte welkom-

lel 045 713662 U.|||ol UiSIIu
Promenade 35 sinds 1908
6411 JB Heeilen 1hoiloqet juwelier Jiamanlan -—



Amev verhoogt autoverzekering
«fke CliT " °ok de Utrechtse ver"
L/'figsmaatschappij Amev, on-
k ccl van bank-verzekeraar For-

a<*t zijn premies voor autover-
ing verhogen. De WA-verze-

gt J> voor personenauto's stijgt
jirL Procent, de all risk-verzeke-
irfli^ 8 procent duurder.
kfa

V v°lgt daarmee andere verze-
JRf* als Stad Rotterdam, Delta
Ap Centraal Beheer en Royal
.n erland.

beurs
KPN
'k TERDAM - Op de Amster-
.ta effectenbeurs was het aan-
; PTT Nederland
'\ ) gisteren opnieuw één van de
!% tïlakers. Vraag van met name
.ItL^kaanse beleggers dreef de
>% Van het aandeel f 1,10 verder

" 00°gnaar f 57,80, wederom een

1^ a*idel in KPN was fors. Er wer-
fl*jij~>24 miljoen aandelen (dubbel-
de) verhandeld, nog meer dan

[lljjj °ensdag. Toen verwisselden 1,8
.fcLj n stukken van eigenaar. In'fc^itgedrukt (f 128 miljoen) was
L, het op één na meest verhan-
ÈJe fonds
I* * door de animo voor KPN was
L öeurs in Amsterdam redelijk
L^meerd. De handel in effecten
kOeg f 4^7 miljard waarvan
jL.' 1,33 miljard in aandelen. Ex-
L }e van opties op indices, edele
V ' va^uta's en enkele aande-

ori dsen stimuleerde de omzet.

tr^t KPN waren Fokker, Ned-
Sm en Océ-van der Grinten rela-
'V, gezien de grootste stijgers.
l^Jjer, i n trek bij koopjesjagers,
Ij jj^de zich negen dubbeltjes op f
\iß< Nedlloyd voegde f 1,40 toe op
C'40enOcéf 1,90 op f 77.
C*as er vraag naar DSM. Het
H^efonds steegf 1,10 op f 134,20
'*H K aanleiding van een peptalk
|^ bestuursvoorzitter S. de Bree in
llit Personeelsblad. De Bree rekent
'Vn 3r °P een w'nst van tenminste
W biljoen. Beleggers reageerden
1^ °Usiast, maar volgens handela-

S er s^echts sprake van 'oude. Kin nieuwe pakken.Oh .
W e obligatiemarkt trok de meest
Wfante tienjarige staatslening
)fa stuivers aan. De optiebeurs
ify.;?* het, ondanks de expiratie

decemberseries, niet verder dan
Voq °mzet van 55.000 contracten.
1^ r al Fokker-opties mochten zich

grote belangstelling verheugen.

Hoofdfondsen uk- sk
ABN Amro Hold 60,60 60,80
Aegon 110,50 111,00
Ahold 52,60 52,90
Akzo Nobel 192,50 193,10
BolsWes.c. 33,50 33,30
CSM eert. 66,40 66,00
DordtschePetr. 196.90 196,90
DSM 133.00 134,10
Elsevier 17,20 17,30
Fokkercert. 10,30 11,20
FortisAmevcert. 74,70 74,40
Gist-Broc. eert. 46,50 46,70
Heineken 261,80 262,30'
Hoogovens nrc 72,70 72,80
Hunter Douglas 77,00 77,00
INGc. 81,90 81,80
KLM 43,20 43,40
Kon. KNP BT 48,90 48,90
Kon. Ohe 187,40 186,80
KPN 56,70 57,80
Nedlloyd 55,00 56,40
Océ-v.d.Gr. 75,10 77.00
Pakhoed eert. 47.011 46,80
Philips 51,10 51,00
Polygram 76,70 78,10
Stork 42.80 43,00
Unilever eert. 199,30 199,00
Van Ommerennrc 45,70 45,50
Ver.BezitVNU 174,00 174,00
Wolters-Kluwer 121,50 122,00
Avondkoersen Amsterdam
Aegon 1011,00(111,00)
Ahold 52,90 (52.90)
Gist-Broc. 46,60-47,00 (46,70)
Heineken 262.70 (262,30)
KLM 43,50 (43,40)
Nedlloyd 56,20-57,00(56,40) 'Pakhoed 46,80(46,80)
Philips 51,20 (51,00)
Unilever 199,60(199,00)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 84,50 84,00
ABN Amro pref. 58,00 58,00
ABN AmroHld.prf.e. 6,39 6,44
ACF-Holding 32,50 33,10
Ahrend Groepc. 183,00 e 183,00e
Alanheri 37,00 37,00
Ant. Verff. 436,00 430,00
ARTUBiologicals 4,10 4,20
Asd OptionsTr. 20,80 20,50
Asd. Rubber 2,40 2,40
Atag Hold. eert. 108,50 108,70
Athlon Groep 68,00 68,00
Athlon Groepnrc 65,70 65,70
Aut Ind.R'dam 118,00 117,00
Ballast Nedam e 72,20 72,90
BAM Groep 104.00 104,00
Batenburg 147.50 147,50
Beers 189,50 189.50
Begemann Groep 28,00 27,60
Behndo 281,20 282.20
Besouw Hold. 33,70 33,70
Blvdenst.-Will. 27,(10 26,30
BoerDeWinkelb 70,20 70,20
Borsumy Wehrv 26.00 26,00
Boskalis eert. 35.00 f 35.10

Braat Beheer 23,90 23,90
Breevast 8,60 f 8,60 f
Burgraan-Heybroek 1365,00 1365,00
Calvé-Delft eert. 1355.00 1365,00
Calvé-Delftpref 885,00 885,00
CapVolmac 23,60 23,60
CetecoHold. 42,80 43,00
Cindu Intern. 96,00 96,00
Clairaindü 280,00 280,00
Content Beheer 29,00 29,00
CreditLBN 40,10 40,90
Crownv Geert. 154,50 154,50
CSM 66,40 66,80
De DneElectr. 15,20 15,70
Delft Instrum. 24,70 25,40
DICO Intern. 69,00 68,00 a
Dorp-Groep 35,00 35,20
Draka Holding 39,30 e 39,30
Econosto 21,50 21,30
EHCO KLM Kleding 32,00 32,00
EMBA 206.00 206,00
Eriks Holding 118,10 118,60
EVC Intern. 76.50 76,40
Flexuvit Int 87,50 87,40
Frans Maas eert. 51,90 52,00
FreeRecord Shop 30,50 30,00
Fugro eert. 34,20 34,10
Gamma Holding 88,70 88,50
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,50 e
GeldersePap. 82,50 82,50
Getronics 60,00 59,50
Geveke 32,70 32,70
Giessen-de N. 73,00 f 72,90
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 36.00 35,70, Groenendijk 26,80 26,70
Grolsch eert. 54,80 52,90
Grontmij 63,20 63,80
GTI-Holding 154,50 153.50
Hagemeyer 139,70 139,60
HALTrustß 15,50 15,50
HAL TrustUnit 15,60 15,70
HBG 263,00 268,00
Heijmans 60,30 60,00f
Heineken Hold. A 238,00 237,00
Heivoet Holding 26,00 26.00
Hes Beheer e 19,60 19,60
Hoek's Mach 78,50 78,50
Hol! Colours 89,00 89,00
Holt Ind. Mij 63,50 63,50
Holl.SeaS. 0,39 0,38
HoopEff.bank 7,40 7,40
Hunter D.pref. 1.75 1,75
IHCCaland 42.80 42,80
ING 7,11 7.10e
Inter/View Eur. 7,80 7,80
Internat.Muell. 92.40 92,80
KuhnetHeitz 34,60 34,70
Kas-Associatie 63,90 63,00
KBB 97,10 97,10
Kempen &Co 14,20 14.30
Kiene Holding 133,50 134,00
Kon. Sphinx Gust. 53,50 53,10
Kon.KNPßTc.pref. 7,20 a 7,10
Kondor Wessels 44,00 44,30
Koppelpoort 420,00 420,00
Krasnapolsky 139,50 139,50
Landré&Gl. 44.50 45.00

LCI Comput.Gr. 4,05 4,00
M.Enim 08-cert 83,60 83,50
Macintosh 42,50 42,40
Management Share 1,20 e 1,20 e
Maxwell Petr. 203,50 202,00
Moeara Emm 1603,00 1610,00
Moolen Holding 40,50 40,50 fMulderBoskoop 33,00 33,00
Multihouse 2,30f 2,10 f
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 86,30 86,50
Nat. Inv. Bank A 130,00 130,00
Nat. Inv. Bank C.pref. 175,00 175,00
NBM-Amstelland 18,40 18,40
Ned.Part.Mij 52,30 52,10
Ned.Springst. 7060,00 7060,00
NEDAP 59,00 59,00
Nedcon Groep 40,80 40,80
NedschroefHold. 72,80 72,80
Neways Electr. 12,70 12,70
Nijv.-TenCate 78,50 77,80
NKFHolding 215,00 216,00 e
Nont 18,60e 19,10
NutnciaVßcert 87,30 86.50
Oce-vd Grinten
d94/95
OPGcert. 44,00 44,90
OrcoBank eert. 61,70 61,70
Ordina Beheer 22,90 23,00
OTRA 303,50 305,50
P&C Groep 75,00 78,00
Philips Electr d'9s 51,50 51,00
PieMedical 7,70 7,70
PirelhTyre 10,90f 10,90
Polynorm 170,50 170,00
Porc Fles 22,00 21,50
Randstad 93,60 93,00
Reesink 120,50 120,50
RoodTesthouse 5,10 5,00
Rothmans Int. o 4,42 4,42
Roto Smeets Boer 35,50 35,50
Samas Groep 66,00 64,60
Sarakreeks 5,70 5,60
Schuitema 1949,00 1949,00
Schuttersveld 44,00 e 44,20
Simac Techniek 19,10 19,10
SligroBeheer 89,00 89,00
Smit Intern. 41,60 41,80
Smit Trafoe 46,50 46,70
St.Bankiersc. 16.50 16,50
Stad Rotterdam c. 37,50 37,70
Telegraaf De 196,50 196,00
Textielgr.Twente 74,80 74,80
Tuhp Computers 16,20 16,10
Tw.Kabel Holding 218,00 216,00
Übbink 58.10 58,50
Umon 26,50 26,60
VereenigdeGlas 562,00 562,00
Vilenzo 42,90 42,70
VolkerStevin 87,40 87,20
Vredestein 12,50 12,50
Wegener 121.50 f 120,80
Welna 47,40 47,00
West Inv.F.wb 58,00 a 57.00 a
WestlnvestF. 11,30 11,30
Weweler 35,40 35,40
Wolff, Handelmij 56,50 57,50
Wolters Kluwer 488,00 488,00
Wvprs 91 QO !>1 90

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind.F. 443,00 446,00
ABF 113,50 113,50
ABNAmroA.inF 82.40 82,40
ABN Amro Aand.F. 94,80 95,70
ABNAmro Amer.F. 70,00 70,20
ABNAmro Eur. F. 84,30 84,00
ABN Amro FarE.F. 74,30 74,30
ABN Amro L.Gr.F. 182,90 182,90
ABN Amro Neth.F. 116,50 117,00
ABNAmro Obl.Grf. 200,90 200,80
ABN Amro rent div 156,00 156,10
Aegon Aandelenf. 44,00 44,00
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFJ 30,60 30,70
Alg Fondsenbez. 245,10 245.10 .Alhance Fund 6,60 6,00
Alrenta 232,30 232,70
Amvabel 88,20 89,20
Asian Cap.F.s 55,60 55,50
Asian Select. F. 93,80 94,20
AsianTigersF. 103,80 103,70
ASNAandelenf. 51,30 51,40
AustriaGlobal 1226,00 1226,00
Austro Hung F. 7,00 7,00
AXA Aand.lnt. 75,80 76,00
AXA E&L Belegg. 1 93,30 93,50
AXAE&LBelegg.2 93,20 93.30
AXA E&L Belegg.3 118,00 118,00
AXA E&L Belegg.4 87,10 87,40
AXA E&L Kap.Rente 118,70 118,70
AXAObl.Ned. 77,00 77,00
BemcoRentSel. 62,50 62,50
Bever Holding 4,90 4,90
BiogrondBelegg 10,50 10,50
Capa CityRealty 1,23 1,17
CL Aandelenfonds 93,00 f 93,20
CL Liq.Groeifonds 102,80 102,90
CL Obl.Dividendf. 101,80 101,80
CL Obl.Waardef. 122,90 122,90
Comm.ArgeusF 88,20 87,90
Comm.BenacusF. 90,70 90,40
Comm.CeaF. 93,10 92,80
CuMPreferent F. 105,00 f 104,80
Delta Ll.Dollarf. 56,40 55,30
DeltaLloyd ECU 55,40 55,40
Delta Lloyd Inv. 38,50 38,60
DeltaLloyd Mix 73,30 73,40
DeltaLloyd Rent 60,80 59,60
Donau Fonds 27,70 27,50
DP America Gr.F. 34,00 34,30
EGFlnvestm. 152,50 152,50
EMFRentefonds 83,50 83,50
EMS Growth Fund 103,90 103,40
EMS Income Fund 92,60 92,60
EMSOffsh.Fund 101,60 101,60
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel Tr. 20,20 20.20
Envir.Growth F. 41,90 42,00
Esmeralda part. 37,00 37,30
Eur.Ass. Trust 8,20 8,20
Euro Growth Fund 58,80 58,80
Euro SpainFund 7,30
FarEastSelF. 73.50 72,60
GAFAm.Liq.F.ecu 1,58 1,57
GAFAm.Obl.F.ecu 1,84 1,84
GAFBfr.Liq.F.bfr 1060.90 1060,90
GAFDMLiq.F ecu 1,61 1,61

GAF DMObl.F. ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandf ecu 2,02 2,00
GAFEng.Liqf.ecu 1.25 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 1.34 1.34
GAFEur.Aandf.ecu 2,13 2.14
GAF Eur.Oblf.ecu 2,21 2.21
GAF Gl.Managf.ecu 2,51 2,50
GAFJap.Aandf.ecu 1,10 1,10
GAFJap.Liqf.ecu 1,64 1,63
GAFJap.Oblf.ecu 1,77 1,77
GAF N-Am. 2,22 2,22
Aandf.ecu
GAF 3,02 3,02
V.Oost.Aandf.ecu
German CityEst. 30,40 31,10
Gim Global 54,90 55,00
Groeigarant 1,36 1,36
HoU. Eur.Fund 58,00 58,00
Holt Obl.Fonds 123.00 123,00
HoU. Pac. Fund 126,20 126,60
HoU Sei Fonds 95,30 95,50
Holland Fund 85,80 87,00
HoogeHuysHypf. 126,50 127,00
INBBnk VerreOost. 44.90 44.80
ING Bnk Dutch F. 60,80 61,00
ING Bnk Geldm.F. 61,39 61,39
ING Bnk Glob.F. 51,00 d 51,20
ING Bnk Obiig.F. 33,00 33.10
INGBnkßentegr.F 129,10 129,40
INGBnk Spaard F 101,50 d 101,52
Interbunds 485,00 486,00
Intereffekt 500 27,00 27,00
Intereffekt wt 22,30 e 22,50
Intereffekt YenValue 80,50 80,50
Investa part. 78,00 78,00
ISHimal.Funds 16,50 16,50f
Jade Fonds 201,00 203,50
Jap Convertible.F. 49,00 49,30
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 19,00 18.90
Korea Pac.Tr. % 13,00 13,10
Latin Am.Eg.F. 99,70 99,80
LeveragedCap 58,60 58,50
Liquirent 54,65 54,65
Mal.Capital F $ 14,40 14,30
MeesObl.Div.F 115,40 115,50
MeesPierson Rente 128,90 129,00
Mexico Income F. 16,80 16,80
Mondibel 77,40 77,40
Nat.Res.Fund 74,80 75,00
NewAsia Fund 9,50 9,30
NomuraWarrF 0,13e 0,14
OAMF Rentefonds 11.80 11.75
Obam, Belegg. 306,90 304.70
OhraAand.F. 63,50 0,70
Ohra Lig Grf. 54,30 54,30
Ohra Obl.Df. 54,80 54,80
Ohra Obl.Grf 55.20 55,20
Ohra Onr.GF. 58,40 58,50
Ohra Totaal F. 57,90 58,00
OrangeFund 27,70 28.00
Pitcher 45,70 45.40
Postb.Aandelenf. 56,70 56.70
Postb.Beleggf. 57,40 57,50
Postb.Obl.f. 47,90 47,90
Postb.Verm.gr.f. 60.10 60.10
Rentalent Bel. 169,40 169,40
Rente Plus F. 45,50 e 45.50

Rentotaal NV 38,60 38,60
RG Aand.Mixfund 58,90 59,00
RG America F. 135,10 135,10
RG Diwent F. 51,40 51,30
RG Emer. Mark. F. 99,60 99,20
RGEuropeF. 123.60 124.110
RGFlorenteF. 130,00 129,70
RG Hollands Bezit 97,10 97.30
RG NettorenteF 105,80 105,80f
RG Obl.Mixfund 61,20 61,20
RGPacificF. 133,60 134,00 f
RG Renie Mixfund 63.70 63,70
Robeco 111,00 111.30
Rodamco 47,00 47,10
Rodamcoßet.Ned. 104.00 102,50
Rodin Prop.J 68,00
Rolinco 112,30 112.80
Rolincocum.p 87,50 88,00
Rorento 83,00 e 83,10
Schrod.lnt.Pr.F 29,00 a 28,90
Sci/Techs 15,00 15,80
SmallComp Neth. F. 68,30 68,50f
Suez Gr.Fund 50.00 50,40
Suez Liq.Grf. 2111.50 201,60
TechnologvFund 16.30 16,30
TGPetroleumhaven 34,00 33.80
Tokvo Pac.Hold. 223,50 224.30
Tolsteeg,Beleggmij 349,00 349,00
Trans Eur Fund 87,70 87,60
Transpac.F. 345.00 347,00
Uni-Invest 18,70 18,70
Unico Inv Fund 65,00 64.50
UnifondsDM 32,00 31.50
Vaste Waard.Ned 54,110 55,00
VastNed 105,00 105,00
VHSOnr.Mij 4,70 e 4,70 e
VIBNV 44,00 44,00e
VSBAand.F 98,60 98,90
VSB Lig Groeit 100,20 100,20

Wall Street
allied signal 33 33Vt
amer.brands 35
amer.tel.tel 51 51 Vt
amococorp 61 Vs
asareo mc. 27 Vt 28
bethl steel 19 19'/(
boeing co 47 "/> 47 Vt
can.pacific 14 Vt 15
chevron 43 Vt 44 'A
chiquita 13 Vt 13 'A
ehiysler 46 Vt 46 Vt
eitieorp 42 Vt
cons.edison 26 Vt
digitequipm 34K 34 'A
dupont nemours 56
eastman kodak 45 Vt 46 Vt
exxoncorp 60 s/> 61 Vt
ford motor
gen.electnc 49 50 'A
gen. motors 37 Vt 38'/.
goodyear 33'/. 33 'A
hewlett-pack. 95 'A 95 Vt
int bus.mach. 70 Vt 70 '/<
int lettel. 80 V, 81'/.
kim airlines 24 Vt
mcdonnell 141Vt 142
merck co. 37 Vt 38 Vt
mobil oil 83 Vt 84 Vt

omega tinanc. 26 'A 25
phihps 29 29'/.
royal dutch 106 107 Vt
searsroebuck 45
sfe-south pac. 16 Vt 16 Vt
texacoinc. 61 61 Vt
travelers 31'/> 31 Vt
united techn 61
westinghouse 12
whitmancorp 16a
woolworth 14 'A 14 Vt

Advieskoersen
amerik.doUar 1,690 1,810
austr.dollar 1,30 1,42
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canad.dollar 1,200 1,320
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109.35 113,35
engelse pond 2,61 2,86
finse mark (100) 34,50 37,00
franse frank (100) 30,95 33,70
gneksedr.(lOO) 0,62 0,79
hongkongdlrüOO) 19.25 23,25
ierse pond 2,55 2,80
ïtal.hre (10.000) 09,75 11,45
jap.yen(10.000) 171.50 177,50
noorse kroon (100) 24,10 26,60
oost.schill. (100) 15,65 16,15
port.escudo(lOO) 0,98 1.16
spaanse pes. (100) 1.25 1.41
turkse lira (100) 0,0031 0.0058
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedse kr (100) 21,80 24.30
zwitsfr(lOO) 129,75 134.25

Wisselmarkt
amerik.doUar 1.75875-1,76125
antillgulden 0,9750-1,0050
austr.dollar 1,3575-1,3675
belgfrank (100) 5,4440-5,4490
canad.dollar 1,26925-1,27175
deensekroon (100) 28,525-28.575
duitsemark (100) 111.9450-111,9950
engelse pond 2,7480-2,7530
franse frank (100) 32.455-32,505
gneksedr (100) 0,6750-0.7750
hongk.dollar(loo| 22,6250-22.8750
ierse pond
ïtal.hre (10.000) 10,735-10.785
jap.yen (10 000) 175.400-175,500
nwzeel dollar 1.1180-1.1280
noorse kroon (100) 25,635-25.685
oostenrsch.(lOO) 15,9050-15,9150
port escudos (100) 1,0700-1,1100
spaansepes. (100) 1,3290-1.3390
zweedse kr. (100) 23.325-23,375
zwits.frank (100) 132,385-132,435
ecu 2.1325-2.1375

Indexen
EOE-mdex 407.69 408,38
CBS-koersmdex M 274.10
DowJones-index 3807,19 +41,72

Optiebeurs
serie omzet v.k.

s.k.
KPN c jan 55.00 H 3.00
KPN c apr 57,50 548 1.80 2,50
abnamrocdec 60,00 355 0,80 0,80
ah c apr 52,50 313 2.40 2,60
d/D c dcc 170,00 499 6.30 5.85
d/fl c dcc 175.00 1045 1.10 0,85
d/fl pdec 175.00 603 0,05 0,05
d/fl pdec 180,00 517 4,00
d/fl pdec 190.00 759 13.80
dsm c apr 140,00 260 6,00 6,20 v
dsm papr 140.00 233 9.60 9,50
els c apr 17.00 630 I .
els papr 17,00 623 0,60
coc c dcc 395.00 243 13,50a 13.50
coc c dcc 400,00 1519 8,00 8,50
coc c dcc 405,00 1094 3,30 3,50
coc c dcc 410,00 1196 0,30 0,10
coc c jan 405,00 288 9,50 10,20
coc c jan 410.00 777 6,50
coc c jan 415,00 386 -.
coc c jan 420,00 985 2
coc c jan 425.00 988 1,80 1,80
coc c apr 410.00 630 16.00 a 16.30
coc pdec 405,00 332 0.30 0.10
coc pdec 410,00 2378 2.30 a 1.50
coc pdec 415,00 11! b,50
coc pdec 420,00 342 11.50 b 11.50
coc pjan 400.00 408 2,80 2.30
coc pjan 405,00 303 4,30 3,50
coc pjan 410,00 1211 6.10 b 5,30
coc pjan 415,00 256 8,50 b 7.90
fokker c apr 15,00 2775 o,Boa 0.50
fokker c apr '40a 0.30
fokker c jul 10.00 874 1,80
fokker papr 10,00 310 1,30 1,00
fokker pjul 10.00 313 1,80 1,20
goud c dcc 380,00 303 I,ooa 0,20
hoog c apr 80,00 300 2,70 3,20
ing c apr 80.00 1690 5,00 a 5.10
ing papr 75,00 1675 0.90 a 0,60
kim pjan 42.50 1024 1.20 0,90
nU pmei 94.00 500 2,411 a .
nut c feb II 30a 2.10
olie pjan 190.00 291 4.00 4.30
phil e apr 55,00 372 !,00b 2.00
phil pdec 52,50 602 1.40 b 1,50
phil pdec 55.00 632 3,90 4.00
phil pjan 52.50 287 2.311 2.30
tops c dcc 720,00 259 5,50 4,30
umi c dcc 200,00 530 0,40 0,20
Goud en zilver
Goudonbeu 300. vonge
21.210-21,810, bewerkt 23,400 laten, vonge

laten

Zilver onbewerkt 235-305.vonge 235-305,
bewerkt 350 laten, vonge 350 laten
aflaten g=bieden«ex.div.
b=bieden h=laten+ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend bgedaan+g
e=gedaaiubieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Kastje kijken

Philips en Sony eens over
de 'CD van de toekomst'
Van onzeredactie economie

DEN HAAG - Philips en Sony
hebben overeenstemming be-
reikt over een standaard voor
een nieuwe, technisch hoog-
waardiger cd met een enorme
opslagcapaciteit.
De cd is net zo groot als de be-
staande cd (12 centimeter door-
snee) maar heeft een 5,7 maal zo
grote opslagcapaciteit.Daardoor
kan er een speelfilm van twee
uur en een kwartier worden op-
geslagen met een betere beeld-
kwaliteit dan video. In samen-
werking met cd-producent 3M
wordt gewerkt aan de dubbelzij-
dige cd, waardoor de cd wat dat
betreft weer iets op de ouderwet-
se lp gaat lijken. De concerns
gaan ervan uit dat de vele moge-

lijkheden die de 'hoge dichtheid
multimedia cd' biedt deze tot de
cd van de toekomst maken.
De cd wordt afgelezen met een
rode laser die zo precies in zijn
spoor blijft dat de gegevens zeer
dicht op elkaar kunnen worden
gepakt. Daardoor is een opslag-
capaciteit mogelijk van 3,7 mil-
jard bytes, een veelvoud van de
bestaande cd-capaciteit van 650
miljoenbyte. Dat maakt het mo-
gelijk beeld en geluid van veel-
hogere kwaliteit op te slaan.
Voor speelfilms zijn nu meestal
nog minstens twee cd's nodig.
Daarbij missen de nieuwe cd's de
'traagheid' in het beeld en zijn ze
veel scherper. Voor de commer-
cie is van groot belang dat de cd
in de bestaande cd-fabrieken
kan worden gemaakt, met rela-
tief kleine aanpassingen.

Met de grote producenten van
cd-afspeelapparatuur wordt
overlegd over een standaard, om
problemen te voorkomen zoals
zich in het verleden met ver-
schillende video-systemen heb-
ben voorgedaan. Nieuwe cd's
kunnen niet in bestaande cd-
spelers worden afgedraaid. Maar
volgens Philips gaat het om een
ontwikkeling op de lange ter-
mijn waar de consument de eer-
ste jaren niets van zal merken.

Computerproducenten als IBM,
Apple en Compaq overleggen
over de introductie van de nieu-
we standaardvoor de computer-
toepassing cd-rom, waarop in-
formatie wordt opgeslagen in
combinatie met beeld en geluid,
zoals een encyclopedie.

" Vice-president Minoru Morio van Sony presenteert in Tokio de 'hoge dichtheid
multimedia CD. Foto: AP

economie
tijgingvan uitvoer hoger dan gemiddelde wereldhandel

Nederlandse export
naar recordhoogte

Hq redactie economie
K HAAG - De Nederlandse

■ ort is in het afgelopen jaar
met 6,5 procent tot

biljard gulden. De uitvoer

' °ont daarmee een boven-iddelde groei ten opzichte. de handel in de wereld.
5' b[ \ft^de staatssecretaris van eco-

che zaken mevrouw A. van, van Weele 'mag het Neder-
-^ (,[,e bedrijfsleven trots zijn op dit» 'it0

aat "Óe belangrijkste groei-
?n voor Nederland waren de

''ir Oost-Europa, Japan en
3ze*(wenigde Staten en Canada. De
'tf& I naar China groeide licht.
'o4%drag van 275 miljard is in-
__J»J e geschatte omvang van de
lSl»t;°eregistreerde handel binnen

'roPese Unie.
'9 Ls'k T°k kondigde aan dat in het
*lk eringsbeleid van haar depar-
-^JmR vanaf volgend jaar geen
e\jL Scheid meer zal worden ge-
FWtt tussen moeilijke, verre
IJk , tegenover open, hoog ont-

)4A^elde markten. De staatssecre-
ji^'l toe naar een beleid, waar-

.ljj 1 ministerie van Economische
ihf 6n 'let bedrijfsleven samen
Mfltt 6tl Wat commercieel interes-
Jlfy ls en vervolgens afwegen in
SK^-e de overheid 'daaraan een

'egde waarde kan bieden.
JL beleid zou volgens Van Dok
Jjj^ 1 uitmonden in meerjarenaf-

tussen overheid en be-
en. Het midden- en klein-
met duidelijke, nog onbe-

fy, exportpotentie' zou een
! tk rsbehandeling krijgen, met

fjj^Qoeling zo veel mogelijk ar-
|j P'aatsen te scheppen,
w °°rbeelden van het nieuw te
sut en beleid noemde Van Dok mi-
toj echnologische- en toeristische[|,ccten binnen de Europese Unie,
lp °°rtzetting van het succesvolle
.J1 Trade Action-programma

a) en krachtenbundeling per
en per regio op de Chineselm? ■ Van Dok gaat volgend jaar

*.erkbezoek naar China, Indone-
-<o2uid-Afrika.

Schuldverlichting armste landen
PARIJS - De in de Club van Pa-
rijs samenwerkende industrie-
landen zijn overeengekomen het
maximum voor kwijtschelding
van hun vorderingen op de
armste landen te verhogen van
50 tot 67 procent. Dat heeft de
voorzitter van de groep, Chris-
tian Noyer, gisteren bekendge-
maakt na afloop van tweedaags
overleg in Parijs.

De zeven grootste industrielan-
den (G-7) namen op hun topcon-
ferentie van juli al een principe-
besluit om het maximum te
verhogen naar 67 procent, maar
de praktische uitwerking leverde
de nodige problemen op. Drie
eerdere bijeenkomsten van de
Club van Parijs, die achttien
permanente leden heeft (waar-
onder Nederland), mislukten. Er
was vooral onenigheid over de
vraag, welke landen in aanmer-
king zouden komen en over de
voorwaarden voor herstructure-

ring van de resterende schuld.
Een aantal landen, vooral ii
Afrika, zit in een uitzichtslozi
situatie doordat het leeuwedee
van hun exportinkomsten op
gaat aan schuldbetalingen. Vol
gens Noyer hoopt de Club vai
Parijs dat het nieuwe initiatie
dergelijke landen in staat stel
eindelijk de weg naar econo
misch herstel in te slaan.
Noyer verwacht dat de komendi
maanden een klein aantal landei
de gunstigste voorwaarden krijg
toegekend. Technisch geziei
zouden mogelijk zon 27 landei
met een gezamenlijke schuld vai
28 miljard dollar in aanmerkinj
komen, maar zij zullen zich ze
ker niet allemaal werkelijk kun
nen kwalificeren, aldus Noyei
De Fransman wilde geen namei
noemen, maar in kringen van d
Club van Parijs is vernomen da
Uganda, Bolivia en Nicaragua d
eerste landen zijn die gaan profi
teren.

Mercedes wil einde
aan prijzenslag

voor bedrijfswagens
Van onze redactie economie

UTRECHT - Directeur H. van de
Coolwijk van Mercedes Benz Ne-
derland vindt dat de leveranciers
van bedrijfsauto's een einde moeten
maken aan de prijzenslag die al een
paar jaar in deze sector gaande is.
„Deze prijzenslag is volslagen
waanzin. Hoe eerder we ermee
stoppen hoe beter," aldus Van de
Coolwijk, directeur van de divisie
bedrijfswagens en bussen. Hij zei
dit gisteren in Utrecht op een
■bijeenkomst over de jaarresultaten
van de diverse bedrijfsautomerken.
Het is de afgelopen jaren in toene-
mende mate gebruikelijk geworden
dat ondernemingen bij het kopen
van nieuwe bedrijfswagens vele
duizenden guldens korting in de
wacht kunnen slepen. De prijzen-
slag bereikte een hoogtepunt toen
een paar jaar geleden Daf failliet
ging, waardoor in korte tijd een
groot aantal vrachtwagens op de
markt kwam.
Dit jaar is de prijzenslag gewoon
voortgezet als gevolg van de nogal
slappe markt. Nu de vraag naar
nieuwe bedrijfswagen weer aan-
trekt, vindt Mercedes het tijd wor-
den om het geven van grote kortin-
gen af te schaffen. Volgens Van de
Coolwijk zijn de exploitatiekosten
van een vrachtwagen voor de afne-
mers tegenwoordig veel belangrij-
ker dan de eenmalige aankoopprijs.
Daarom heeft het volgens hem ook
geen zin zo scherp te concurreren
op de aankoopprijs.
Dat de bedrijfsautofabrikanten de
afgelopen tijd nog winst gereali-
seerd hebben, komt volgens de Mer-
cedes-directeur vooral omdat de ze
er in geslaagd zijn de produktiekos-
ten te verlagen. Mercedes is bij de
middelgrote auto's tussen de 2 en 16
ton in Nederland marktleider met
een aandeel van 18 procent. In de
sector van de grote vrachtwagens
boven 16 ton is Daf duidelijk de
grootste.

munt uit
Goedkoper

Het leven is van oktober op no-
vember een ietsje goedkoper
geworden. Het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek heeft
vastgesteld dat de prijzen voor
de consument de afgelopen
maand gemiddeld 0,3 procent
zijn gedaald. Vooral verse
groenten en kleding werden
goedkoper. Vergeleken met een
jaar geleden lagen de prijzen
van november gemiddeld 2,5
procent hoger. In oktober was
dat nog 2,8 procent.

Van Doorne
Op 58-jarige leeftijd is gisteren
Piet H.J. van Doorne overle-
den, tot voor kort nog mededi-
recteur van de autobusfabriek
Bova. Deze zoon van Wim van
Doorne - met zijn broer dr.
Hub van Doorne mede-oprich-
ter van DAF - trad na zijn stu-
die in het voetspoor van zijn
vader. Eerst als directeur van
de 'aanghangwagenfabriek'
DAF waaruit later DAF Spe-
cial Products is ontstaan.
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Alfa ,
ALFA 164 TD, feb. '93,
78.000 km., zwart, airco.,
alarm, LM velgen, enz., gar.
onderh., perf. staat. Inlich-
tingen: 04762-1986.

Alta ROMEO, bwj. '92, zwart,
LPG. Tel. 045-310005.

Alfa ROMEO GTV 6 2.5 I
roodmetall., i.z.g.st.; Alfa 33 .
1.3 S, bwj. '88, blauw, lm- I
velgen. Overhoven 69, Sit- 1
tard. Tel. 046-511428.
Moet weg ALFA 33, bwj. '87,
13S, 14" velg., nw.st., APK■10-95, t.e.a.b. 04450-4147. |

Audi
AUDI 80 1.8 S, 6-7-'BB, LPG,
i.z.g.st., lichte schade,
’11.500,-. Tel. 046-523500
b.g.g. 046-522185.
Te koop AUDI 80 18 S LPG,
bwj. '87, extra's, 180.000 km,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-418722.

Te koop AUDI 80, bwj. 12-
-'B5, mooie auto, vr.pr.
’4.950,-. Tel. 04405-1564.

AUDI 80 bwj. '88 in nw.st.
Serret-uitv. met.lak, met on-
derh.boekje en 3 mnd.gar. vr.
pr. ’ 15.750,-. 046-377783.
Te koop AUDI 80 1.9 E, bwj.
10-'BB, blauwmet., div. ex-
tra's, koopje ’13.000,-. Evt.mr. kl. oudere auto mog.
Telef. 045-352560.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

BMW
Te koop BMW 320i, 6 cyl.,
diamantzwart, bwj. '88, i.z.g.
st., Keram serviceboekje, pr.
n.o.t.k. Tel. 043-649299.
Te koop BMW 318 i i.z.g.st.
met veel extra's, ’5.500,-.
045-740041 b.g.g. 751632.
Te koop BMW 323i, bwj. '83,
pr. ’4.000,-. Tel. 045-
-274191 b.g.g. 045-456561.
Te koop BMW 316, in nw.st.,
bwj. '85, vr.pr. ’4.250,-.
Tele(. 04498-54483.
BMW 635 CSi, M 3geel, 17"
velgen, verlaagd, alles
electr., zeer aparte auto,'t.e.
a.b. (In)ruil mog. Tel. 046-
-376639.

Koopje! BMW 635 CSi,
diamantzwart, 16" Im-vel-
gen, leer en div. extra's, |
’7.150,-. Tel. 045-710761/ ,
233207.
BMW 316, bwj. '84, zeer 'mooi, vr.pr. ’4.950,-. Tel. I
045-326818.
Te k. BMW 316, plus extra's,
bwj. 9-'B6, APK 9-95, I
’6.950,-. Tel. 045-210275.
Te k. BMW 735i, '84, veel .
acces., ’4.000,-. Tel. 045-
-272468. I
Te koop BMW 318ibwj. '81, I
’1.500,-. Zien is kopen. A. I
Cuypstr. 37, Heerlen. Telef.
045-725527.

Chevrolet i
Zeer fraaie Corvette Stingray I

1972, V8,5,7 Itr., in perfecte staat, *" j
met rapport racing green. Tel. 045-441389.

Chrysler ■
ÖCHRYSLER
l DEALER |
American-Cars

Schimmert
Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Weg. omst. CHRYSLER
Voyager 7-pers. 1e eig., '87,
perf.onderh. 045-275589.

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.

Citroen
"CITROEN" AX inj. 11 GTE,
'92, 40.000 km, ’13.500,-.
groenmetall. 046-520115.
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
MayCrutzen, 045-752121.
Te k. CITROEN DX 16 TRi, i.
z.g.st., bwj. 9-'B7, APK, pr.
’6.000,-. 5 04450-1348.
Te k. weg. omst.heden BK
14, bwj. '86, i.g.st., APK '95,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-241536.
BK 1.6i Juni 1991, do.groen
metallic, spec. uitv. met div.
extra's. Onze speciale prijs
slechts ’15.500,-. Volvo
Jac. KLIJN Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123. 045-458000.
BK TRi, bwj. '88, alle extra's,
t.e.a.b. Telef. 04405-2157.

Te koop EEND 2CV6 CLUB,
bwj. 9-'B4, 79.000 km., APK
12-95.Tel. 04459-2238.
Te koop CITROEN DS Pal-
las 2.3, km.st. 144.000, bwj.
'73, leer bekl., i.pr.st., tax.
rapp. ’ 23.000,-, vraagprijs
’19.500,-; CX TRD turbo 2,
bwj. '87, km.st. 155.000 plus
reserveauto, vraagprijs
’9.500,-; BK 1600 TRS, bwj.
'86 LPG, trekh., vraagprijs
’2.000,-. Tel. 045-228703
b.g.g. 043-256092.
Te k. XANTIA 1.8 IX, 1993, i.
st.v.nw. ’31.000,-. Telef
045-270999.
CITROEN KM 2.0 Comfortbwj. 1991, zwartmet., alarm'schuifdak. Officieel SaabDealer Kompier, Heelerbaan66, Heerlen. 045-428840

Daihatsu

DAIHATSU
DEALER
Garage

Ruud Tiems
Geleen, Zaanstr. 16

Tel. 046-753010
Daihatsu CHARADE TS
Special, bwj. 1989, rood,
52.000 km., lm velgen. Offi-
cieel Saab Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen
Tel. 045-428840.

Te koop Daih. CUORE, bwj.
'84, rood, 77.000 km., APK
sept.'9s, Tel. 045-713114.
Kleine BESTELBUS Daihat-
su 850, bwj. '87. Tel. 045-
-241588.

Jaguar
Te koop Jaguar DAIMLER
van den Plas V-12, bwj. '81.
Telef. 045-242491.

■
Lada

Lada SAMARA 1.5, 5-drs.,
kl. wit, '91, km.st. 58.000, pr.
n.o.t.k. Tel. 04406-16020.

1 Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.-—■ — ——— i

De schuldvraag bij schade is natuurlijk
belangrijk. Maar nog veel belangrijker is de
vraag wie de schade herstelt. Wij, als
FOCWA Garantiebedrijf, zijn daar dag en
nacht op voorbereid. Doen niets anders
dan schadeherstel. Zijn gespecialiseerd. En
hoe. We herstellen vakkundig, veilig, en
snel. Geven twee jaar garantie. Bieden

* jpra. \ vervangend vervoer aan. Zijn gebonden_ ____^_M_hf%^ %kM aan de ui,sPraken van de FOCWA/ANWB
mm}j_W_^-Ê__f^^Ê__\ geschillencommissie.

*^^)V En leveren ongekende service. FQSWA{^ Autoschade ? U kunt dag en
| V nacht bij ons terecht. owumemiLF

mm SlL'
_^_£ -—*'*-, i «sÏlas

Wij zijn er klaar voor.

van Well en Goerke b.v.
Kerkraderweg 301, Heerlen

045-413918

Autoschade Frans Beckers
Haefland 11, Brunssum

045-255544

Autoschade Rolf de Jong
De koumen 60, Hoensbroek

045-210590

Jurgen Autoschade
Langheckweg 36-40, Kerkrade

045-452570

gM ■■ ■■ ■ HM HM M|
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■ PROFITEER NU VAN I
ONZE KERSTKORTING!

Alfa Romeo 33 rood '91 ’14.750,- I
Alfa Romeo 164V 6'88,89 v.a. ’17.500,-
Alfa Romeo Alfetta GTV '81 ’ 7.500,-
Audi 100 2.3automaat m. v.a.'92 v.a. ’29.750,-
Audi 80 div. uitv '88-'9l v.a. ’14.750,-

-■ BMW 316 zeer compleet m.'B7 ’ 11.750.-
8MW320i24V m.'92 ’37.500,-

-■ 8MW520i24V m.'92 ’34.500,- ■_ CitroënßX '84-'9O v.a. ’2.500,- _
Citroen KM Ambiance '89-'9l v.a. ’19.500,-
Fiat Tempra 2.0 i.e '91 ’17.500,-
Fiat Tipo 1.4en 1.6 '88,91 v.a. ’9.750,-
Ford Escort cabrio m.'B6 ’12.500,-' I
Ford Sierra combi '89 ’ 14.000,-

-■ Ford Scorpio div. uitv '89-'9l va. ’14.750,- —Honda Aerodeck m.'B7 ’ 9.750,- _
Mazda 323 1 6i GLX '90 ’ 15.750,-
Mazda 626 GLX 16V nw. model '92 ’ 26 500,-
Mazda 626 GLX stationcar '91 ’ 22.750,-

-■ Mercedes 190 '84-'B7 v.a. ’13.500,- ■
Mitsubishi Lancer GLXi '89 ’14.750,-

-■ Mitsubishi L2OO 4x4 pol. opbouw '92 ’29 750,- ■_
Nissan Vanette camper m.'9o ’14.750,-

_
Nissan 300 ZX m.'Bs ’ 14.000,-
Opel Kadett '84,90 v.a. ’ 4.500,-
Opel Veetra HB diesel '91 ’19.750,-
Opel Omega Diamond combi m. '92 ’ 27.500,-
Opel Astra combi D2x '92 v.a. ’22.750,-

-■ Peugeot 205 GTi '86 ’10.500,- ■
m Toyota Corolla littback 16V '90 ’14.750,-

_
Volkswagen Passat automaat m. '92 ’ 22.750,-
Volkswagen Passat variant '91 ’24.000,- ■Volkswagen Passat 16VGT 2.0 m'9o ’22.500,- —Volkswagen Golf '84,90 v.a. ’ 5.700,-
Volvo 480 ES '87 ’ 14.750,-
V01v0240 '85 ’ 5.750,-

INFORMEEft NAAR ONZE UNIEKE EN
VEELZIJDIGE FINANCIERINGSMOGELUKHEDEN.
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Fiat

| DEALER |
Automob.bedrijf

Creusen BV
Parallelweg 34, Heerlen.

Tel. 045-74 2121.

Autobedrijf
Klankstad BV
Kaalheidersteenweg 185

Kerkrade. Tel. 045-41 3916.

Fiat Klankstad
Inruil-auto's

Fiat Panda 1000 CLX
'90/'9l

Panda 750L '91
Fiat Uno SX '88

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

Fiat Uno 45 '88
Fiat Tempra 1.6 '91
Renault 11 TXE '85

Suzuki Alto '91
OpelKadett 1.3 GT'B5

VW Golf '85
Mercedes 300D aut. '88

1 Jaar GARANTIE mogelijk!
Kaalheidersteenweg 185,
Kerkrade. S 045-413916.

Te k. Fiat PANDA 1100 bwj.
'87, ’4.000,-. Tel. 04455-
-2222, Jacqueline of Mark.

Fiat Tipo 1.61 DGT 5-drs.
grijsmet. 8-'9l; Uno Turbo
IE grijsmet. 9-'B5; Uno 45
grijsmet. 5-'B6, 1 jaar garan-
tie. Zondag geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Auto-
sport BROUNS, Schelsberg
175, Heerlen. Tel. 045-
-725507.
Fiat UNO 45, bwj. '85, i.g.st.,

’ 2.650,-. Tel. 045-229584
ol224967.
Te koop Fiat UNO 555, bwj.
'86, nwe APK, getint glas,
trekh., grijsblauwmetall., s-
bak, ’3.950,-. Telet. 045-
-326663 ol046-360007.
PANDA 45 S, 5-gang, '86,
’3.950,-; Uno 75 IE '88.
Kissel 42, Heerlen.
Fiat Tempra Diesel, 1993, 4-
drs., metallic blauw, 83.000
km., tel. 045-229582.
Te koop Fiat PANDA 750,
bwj. '88, 72.000 km, APK-
gek., 12-95, wit, i.z.g.st.,

’ 4.950,- Telet. 04742-2940.
Fiat REGATA 85 S bwj.
1987, antracietmet.,

’ 5.750,-. Officieel Saab
dealer Kompier, Heerler-
baan 66, Heerlen. Tel. 045-
-428840.
Te koop Fiat TIPO, bwj. '89, i.
z.g.st., vr.pr. ’7.500,-. Tel.
045-221722.
Fiat UNO model 45 S Fire,
'90, APK, bijzonder mooi,

’ 5.750,-. Tel. 045-454087
Fiat PANDA 34, bwj.'B4,
APK 8-95, vr.pr. ’1.950,-.
Poelderstr. 1 Sittard.

Ford

| DEALER |
Lautenslager bv

Heerlen
Breukerweg 201

Tel. 045-23 20 30.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 GL
'89, 115.000 km, i.z.g.st., al-
le opties. Tel. 04499-2337.
Te koop Ford SIËRRA 2.0,
bwj '86, 5-drs., 5-gang, i.z.g.
st., ’ 4.250,-. 046-754219.
Ford SIËRRA 1.6 Laser, bwj.
1986, wit, 3-drs., central
lock. Officieel Saab Dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
Te k. Ford ESCORT 1100,
bwj. '84, pr. ’3.500,-. Tele-
foon 045-723748.
Ford FIESTA '87, pr.

’ 5.200,-. RDW gekeurd.
045-327523/215433.
FIESTA 1.1 model '86, nw.
st., vr.pr. ’4.350,-. Pr.
Bernhardstr. 15,Landgraal. ■Ford ESCORT 1300 GL 'Station bwj. '84, kl. rood, vr. 'pr. ’ 3.500,-. 045-726149. 'Te k. Ford SIËRRA 2.0, i.z.g. ,
st., bwj. '86, kl. bordeaux- ,
rood, APK '95, vr.pr.

’ 5.500,-. 046-581278. "KOOPJE!! Stationcar Ford ■Escort 1.6 L, bwj. '85, APK
10-95. 045-419046. ■
Te k. zuinige FIESTA 1.1 C ''87, zeer goed onderhouden, 'pr. f 4.850.-. -S 045-275589. '

Escort 14i Bravo rood 6-'B9;
Escort 1.6 CL automaat
grijsmet. 4-'B7; Orion 1.6grijsmet. 6-'B5; Siërra 2.3
Diesel '86; Escort 1.3 5-drs.
blauw '84; Fiesta 1.1 3-drs.
wit '81, 1 jaar garantie. Zon-
dag geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Autosport
BROUNS, Schelsberg 175,
Heerlen. Tel. 045-725507.
Te k. FORD Escort 1300 bwj.
'83, APK 17-9-95 vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-723964.

Ford FIESTA, bwj. '79, APK
nov. '95, rijdt prima, ’850,-.
Tel. 045-741932.
Escort ORION 1.4 CL, 4-drs.
zeer mooi, '87, nw. band.,

’ 7.850,-. Kissel 42, Heerlen.
ESCORT KR 3i 1600, bwj.
'82, uitgebouwd, verlaagd,
veel extra's, APK 11-95, vr.
pr. ’ 2.950,-. 046-518575.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad ziin groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Honda

iHONDA
DEALER

Autobedrijf
Rotor BV

Heerlerbaan 229, Heerlen
Tel. 045-4169 00.

(Afslag Geleen McDonald's)

CROMBAG
g 046 - 74 62 60

Te k. Honda CIVIC 1500i,
bwj. '86, kl. zwart, vr.pr.

’ 5.900,-. Tel. 045-225320.
HONDA ACCORD2.Oi EX

automaat, 1990, alle extra's
sensationeel!!

Göttgens Sittard
046-516565

Al meer dan 60 jaar.

Te koop Honda CIVIC, bwj.
■ '82, i.g.st., APK 6-95,
’1.250,-. Tel. 045-245339.
Honda PRELUDE 1.8 EX, kl.
rood, open dak, extra's, i.z.g.
st., pr.n.o.t.k. 04455-2039.
Honda PRELUDE bwj. '81,
APK 9-95, loopt perfekt,
’450,-. Telef. 046-513425.
Te koop Honda CIVIC bwj.
'85, zilvergrijs, vr.pr.
’2.500,-. 045-440563.

Hyundai

<s> HYunoni
DEALER |

Auto Vaessen
Heerlen

Beitel 19
Tel. 045-42 40 10.

ft Jeep,
| DEALER

American-Cars
Schimmert

Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Jeep

De Uiverb.v.
Grote voorraadRANGE
ROVER Vogue/SE/LSE,
DISCOVERY Tdi/VBi en

LAND ROVER DEFENDER
90/110/130.

Nieuw en gebruikt
Geel en grijskenteken
Prov. weg Noord 85-87

Doenrade. Tel. 04492-1931
Fax 04492-2705.

Lancia

| dealer' ~2
Automob.bedrijf

Creusen BV
Parallelweg 34, Heerlen.

Tel. 045-74 2121.

Lancia DEDRA 2.0 ie, bwj.
1991, grijsmet., lm velgen,
75.000 km. Officieel Saab
Dealer Kompier, Heerler-
baan 66, Heerlen. Tel. 045-
-428840.
Lancia DELTA 1.3 S.E., bwj.
1988, wit, lm velgen, getint
glas. Officieel Saab Dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Mazda

mama
DEALER I

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

Loven
Heerlen

Palemigerboord 401
Tel. 045 - 72 24 51

Koopje! MAZDA 323 autom.,
in nw. st., bwj. '86, nieuw
model, ’6.500,-, event. in-
ruil mog. Telef. 045-255092.
Te koop MAZDA 626 GLX
2.0 D, grijsmetall., bwj. '85,
pr. f 3.750,-. g 04499-2033.

MAZDA 323 Sedan 1.6iGLX
16V nu slechts ’ 19.450,-

Göttgens Sittard
046-516565

Al meer dan 60 jaar.
MAZDA 323 HB, bwj. 1985,
APK 07-95, ’2.950,-. Tele-
foon 045-255784.
Te k. mooie MAZDA 323,(
bwj. '82, APK 5-95,
’1.300,-. Tel. 045-225932.
MAZDA 323 GLX 1.5i, bwj.
'88, veel extra's, 116.000 km,
boekjes aanw., schadevrij,
1e eig., vr.pr. ’7.900,-. Tel.
046-581536, na 18.00 uur.
MAZDA 626 GLX HB, '84,
LPG, pr.n.o.t.k. 04455-2469,
antwoordapp. inspreken.
MAZDA 626 1.8 GLX, bwj.
1988, wit, LPG. Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.

Mercedes

DEALER

SMEETS
Mercedes Benz

Heerlen 045-754575
Maastricht 043-613200

Geleen 046-757575
MERCEDES 200 Benzine,
nieuw model 1990, de aller-

mooiste, perfekte staat
’34.500,-

Göttgens Sittard
S 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
Te koop zeer mooie MER-
CEDES 190 D 2.5, 1986,
antracietmetallic, centr.
deurvergr., electr. spiegel,
sportvelgen, 5-bak, zeer
goed onderhouden, prijs
’18.500,-. Tel. 046-378972.
MERCEDES Benz 500 Sec
full option, bwj. 5-'B6, don-
kerblauw, prachtwagen,
vaste pr. ’34.500,-. Telef.
043-649725.
MB 190 D, 12-'B9, ABS,
schuifdak, cv., 69.000 km.
pr. ’ 23.700,-. 045-311248.
MERCEDES 190 E, bwj. '86,
div. extra's, vr.pr. ’14.000,-.
045-220671, na 15.00uur

MERCEDES 190 E 2.0i, bwj.
'85, alle extra's. Rijden is
kopen! Vraagpr. ’13.900,-.
Tel. 046-519644.
Te koop MERCEDES 200 D,
bwj. 8-'B5, kl, wit, pr.
’12.500,-, 155.000 km. Te-
lef, 045-751438.
190 E zwart 1990, schuifdak,
get. glas, centr. vergr. etc,
slechts 68.000 km. Volvo
Jac. KLIJN Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123. 045-458000. "
Koopje! MERCEDES 190 D,

■1e eig., div. extra's, 120.000
km, bwj. '87. Tel. 045-
-324498 / 256486.
MERCEDES 280 S autom.,
bwj. '81 (nw.mod.) APK, i.pr.
st., ’ 5.250,-. 045-723232.
Te koop MERCEDES 190 E,
wit, bwj. '83, verlaagd
schuifdak, alu. velgen,
stuurbekr., RDW gek., uniek
voorv.syst., ’ 8.950,-. Tel.
045-326663 of046-360007.
MERCEDES 190 D bwj. '86,
160.000 km, sportuitv. Telef.

06-53142626.
Te k. MERCEDES 230E,
type W124, 131.000 km.,
APK '95, veel extra's,
i.z.g.st., Telefoon 045-
-461237 na 18.00 uur.
Van part. MERCEDES 190D,
bwj. '86, 199.000 km., grijs-
metall., c.v., perfecte staat,
vr.pr. ’14.950,-. Mergelse-
weg 6, Heerlen (Weiten). Tel.
045-742187.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi COLT GLi,
12V, 90 Pk, kleur rood, bwj.
10-'9l, gegarandeerd maar
25.500 km., met sunroof en
alarm, schadevrij, garage-
voertuig, nw.pr. ’ 30.000,-,
vr.pr. ’19.900,-. S kant. 045-
-327444 of 045-440757.
Te k. autom. Mitsubishi
TREDIA, i.nw.st. ’ 3.250,-.
Tel. 045-250765.
Mitsubishi COLT, bwj. 1986,
grijsmet., 77.000 km. Offi-
cieel Saab Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840_

Morris
Te koop MINI 1000 1984,
APK 9-95, ’3.500,-. Telef.
na 18.00uur: 04459-1336.

Te koop Mitsubishi Colt
1400 turbo 1984, APK 10-
-95, ’ 4.250,-. 04459-3074.

Nissan

DEALER I
Nissan Garage
Schoenmakers
Limbrichterweg 78, Sittard.

Tel. 046-51 28 14.
Jurgen

Autocentrum
Langheckweg 36, Kerkrade.

Tel. 045-452570

Kerstshow
17-24 dcc.

KOOPZONDAG 18 dcc.
Garage Schoenmakers

Sittard BV, Limbrichterweg
78, Sittard.

Tel. 046-512814. Donder-
dag koopavond tot 21.00 uur.

Te koop DATSUN 280 ZX
met T-Bar, bouwjaar '83, km.
st. 115.000, prijs ’9.500,-.
Tel. 045-726495.
Te k. 1e eig. Nissan BLUE-
BIRD station 2.0, 103 PK,
'89, km. 100.000, roodme-
tall., trekh., cassetterecorder,
’11.900,-. 045-460780.
Te koop Nissan MICRA, bwj.
eind '86, i.g.st., pr. ’4.950,-.
Tel. 045-324942.
Te k. Nissan BLUEBIRD,
bwj. '84, mot. 100% in orde,
nwe.banden, uitlaat etc,
prijs’ 4.500,-. S 045-254416.
Te k. Nissan PATROL 3.3
Turbo diesel, '87, i.g.st., vr.
pr. M 3.900,-. 04492-5033.

Oldtimers
Te k. CITROEN DS 2.0
Break Confort, bwj. '74.
Telefoon 043-260103.
VOLVO 122 S 1961, 75.000
km. Inl. 046-371516, m/v 9- -17uur.
Te k. Opel Record D Coupé,
nw. , prima motor, puntgaaf.
Inl. 045-708604.
DAIMLER V-8 250 geres-
taureerd, bwj. '67. Telef. 045-
-242491.

Opel

Eindejaars - Opruiming
Hyundai Scoupé 1.5 GTi 10-'9O ’ 19 950 -Mazda626Coupé2.oM6VGT 02-'B9 ’ 16.950,-
Volvo 440 1.7i5-drs. GL 01-'9O ’ 17.950,-
Nissan 100 NX+ 1.6igeel 04-93 ’ 32.950,-
Peugeot3o9l.4Gß+ 08-92 ’ 14.950,'-
Mitsubishi Lancer 4-drs 1.6iGLi 03-94 ’ 28.950,-
Mitsubishi Colt 1.31EXE 10-'9l ’ 18.950,-
Ford Escort 3-drs 1,6iS 01-'9l ’ 18.950,-
Opel Omega 2.0i4-drs. GL Diamond 06-'9l ’ 26.950-Opel Frontera 2.0iSport VAN 11-'93 ’ 35.950 -Opel Veetra 4-drs 2.0iGLS automaat 05-93 ’ 37.950-
Opel Veetra 4-drs 1 .Si GLS automaat 06-92 ’ 35.950-
Opel Veetra I.Bi 5-drs GLS 11-'92 ’ 29 950 -Opel Astra 3-drs 1.4iGL 01-92 ’ 22.950-
Opel Astra 3-drs 1.4iGL 11-"91 ’ 19.950-Opel Corsa 5-drs 1.4iStrada 01-92 ’ 18.95o-

!en financiering mogelijk
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Haetland 2,Brunssum. Telef. 045-257700

OPEL
1 DEALER 1* i *Göttgens Sittard

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

Welling
Autobedrijf BV

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

Te koop Opel KADETT D
1200 bwj. '83, APK 6-95, pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-451279
b.g.g. 045-353248.
Te k. KADETT GSi, bwj. '86,
vele extra's, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7.950,-. Tel. 045-717011.
KADETT I.Bi GT, bwj. '89,
schuif/kanteldak, LM-vlgn.
enz. Telef. 06-53142626.
Te koop Opel KADETT, '79,
APK 4-95, i.g.st., 2e eig.,

’ 950,-. Tel. 046-376999.
Opel KADETT 1.2 SC, 3-drs.
zeer mooi, bwj. 1987,

’ 5.750,-. Tel.: 045-423480.
Opel VECTRA 18i, '90,
62.300 km, puntgaaf,

’ 17.500-. g 045-252261.
Te k. Opel KADETT, C
Coupé, bwj. '75, techn.
100%, APK 8-95, opknap-
per, t.e.a.b. 046-338598.
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I|t \ Autoschade komt altijd onverwacW f. JR. niet voor ons als FOCWA Garantie1
t!l_^j||^^^^^J S^' Wij zijn daar dag en nacht op voo' 1

Doen niets anders dan schadehers"
gespecialiseerd. En hoe. We hefi
vakkundig, veilig, en snel. Geven t*<
garantie. Bieden vervangend vervo*
Zijn gebonden aan de uitspraken '/^SJP^^ FOCWA/ANWB geschillencommissie

1 W_M En leveren ongekende service. £Yw| Hk «~ ■ Autoschade? U kunt dag en
H nacht bij ons terecht. «■*

Wij zijn er klaar vogt

Carrosserie Philippen B.V.
Baakhoverweg 45, Susteren

04499-2929 _J
Autoschade Kurvers

Nusterweg 67B, Sittard
046-516066

______
Autoschade Beaumont

Seringenlaan 80, Geleen
046-745896 ______

Autoschadeherstelbedrijf Gebr. Dassen b.'
Sanderboutlaan 7
6181 DN Elsloo ,

I
1

Te koop grote partij FIAT
500. Opknappers. Import
Italië. Telefoon: 045-316419
of 314455.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

OPEL VECTRA Sedan,
sportvelgen zwartmetalic,

nu voor ’ 25.950,-
Göttgens Sittard

046-516565
Al meer dan 60 jaar.

Te koop Opel KADETT I.Bi,
bouwjaar '90. Telefoon 045-
-243317
Opel ASCONA 1.3 S bwj.
'84, i.z.g.st., vr.pr. ’2.100,-.
Tel. 045-220033.
Opel ASCONA 4-drs., bwj.
'84, km.st. 83.500, veel ex-
tra's, APK 31-12-95, pr.

’ 2.900,-. 04766-3676.
Opel REKORD 2.0 LS sta-
tioncar bwj. 1985, blauwmet.,
LPG, ’4.500,-. Officieel
Saab dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.
Opel ASTRA GSi, kl. rood,
km.st. 35.000, bwj. '92. Tel.
04454-64446.
KADETT GT model '86,
APK 1-'96, zeer mooi,

’ 5.500,-. Tel. 045-423750.
Opel OMEGA 2.0 i stationcar,
'89, pr. ’19.750,-. Tel. 045-
-223570.
Te koop Opel VECTRA van
part. 1.8 S, 5-drs., HB, in pr.
st., LPG, 150.000 km, div.
extra's, '89, zeer aantr. pr.
04450-4604.
Te k. Opel OMEGA 2.0i,LPG, bwj. '90, div. extra's,
f 14.750,-. Tel. 046-339793.

ImW_^_WÊÊLWLWÊÊkmmmWLmm\^^^
E DEALER I
r:

KOOPZONDAG 18 DECj
Open van 11.00 tot 17.00 uur

NIEUWE AUTO'S
DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL I
Punto 75 EL electr. ramen + centr. vergr. 'donker rood metalic
3x Fiat Tipo 1.4 S nul kilometer!
3x Fiat Tempra 1.6 S nul kilometer! .
Fiat Uno Hobby = de laatste! nul kilomeW1
Lancia Dedra 1.8 IE zwart met. 3.000 krt> J
Lancia Dedra 1.8 lELS stationcar 400krul 11
Punto 5.5 EL 6 versn. do.groen metalic

OCCASIONS - ZEER VOORDEL^
Audi 80 automaat perfecte staat 1 9"*
Citroen AX 1.1 TGE wit l9{j|
Ford Escort groen metalic 19J£Lancia Prisma 1.3beige met. oktober 19JMazda 323 GLX grijs metalic oktober 19*
Mazda 626 1.6 GLX grijs metalic 19*
Misubishi Cordia blauw metalic l9*i
Opel Corsa 1.2 STR wit november 1&\Opel Kadett 1.8 LS wit 19*
Peugeot 205 juniordo.blauw 19",
Peugeot 205 1.9 GTI wit 198»
Peugeot 205 1.9GTI do. grijs 19*
Peugeot 405 1.6 GL do. grijs metalic 198*
Renault 19RL 1.4 rood 199'
Renault 21 TL wit 19*
Subaru stationcar 4WD 1.8 groen 198°
VW Jetta 1.6wit oktober 19*;
Volvo 340 automaat wit 19*
Volvo 360 2.0 inj. wit 198?
Volvo 740 GL LPG grijs met. nieuwstl 198»
10 x Fiat Panda alle types van 1984 - 199?

2 x Fiat Panda automaat 199'
10 x Fiat Uno alle types van 1987 tot 19#

Fiat Regata 85 super do.blauw 198?
Fiat Tipo 1.4 DGT blauw metalic 199"
Fiat Tipo 1.4 AGT rood 199
Fiat Tipo 2.0 GT wit 199
Fiat Tipo turbo diesel groen metalic 199
Fiat Tempra 1.9 diesel SX grijs met. 199'
Fiat Croma 2.0 IE rood metalic 1989

§JS BOVAG-GARANTIE TOT 2 JAAP
INRUIL-FINANCIERING

Creusen Heerlef
H Parallelweg 34 - tel. 045-74 21t

KADETT 1.3, bwj. 7-'B7, 1e
eig., 3-drs., 63.000 km, APK
5-95, ’6.950,-, als nw„
pap, ter inzage. 045-458280.
Te koop Opel KADETT 1.6i,
3-drs„ bwj. '90, ’10.750,-,
evt. mr. Tel. 045-316940.
Te koop Opel KADETT sta-
tioncar, bwj. '82, APK 11-95,
vraagprijs ’1.750,-. Tel.
045-351484.
Te koop Opel CORSA 1.3
Swing, 2-drs., i.z.g.st., '88.
Montfortstr. 16, Schaesberg.

Voor Piccolo's zif

Opel ASCONA 1.6 S H'
'83, ’1.650,-. TelefcX*" 1

229584 of 224967.
Te koop Opel SÉ^
2.5 E, bouwjaar 's\l'
f 2.500,-. Tel. 045-'
tijdens kantooruren. y.

Te koop Opel ASC
APK gek., ’850,-. Te'
740406. ■
Te koop Opel
Cl2OO, autom., bWI ,
APK 4-95, ’ 800,--.
451279 b.g.g. 045-3532^

e verder pagina 18 >

GIROLOTERIJ BANKLOTERIJ w.b.k.n«.nisnss=r
■cssa, jaaag, aasas ja» fisw »e»

■MMBIin ■■HUW ■Mllßliq ■■HUM ""*"'
5.148.323 8.158 40.05.45.101 7.073 mWÊÊÊm* l*»n»Wf»

mëimirtm mchxhi ■mj.wii — hzxdbmi i7f«brUan J
1.487.098 8.321 35.99.40.374 4.850 ' ' "■■■i.wi.i,— ■mm ■■.inuw nmmiiam f
1.741.530 313 92.96.43.747 119 GA MAANDELIJKS MEESPELEN. I

■BHD9 mW-UË-UEW-WÊ ■H-HIIM Will u ook uw geluk beproeven? Vul don ond«£
2.650.166 674 11 9484706 450 staandecoupon in. Ook bestaande deelnemers«
4.471.140 m^rmww—m—m—m—m op dit moment om de maand meespelen kunn*'
45 1 5*492 IMCEB HMEEHini I oor hel 'nvullen van onderstaande coupon vo<>— -■-~ 04 66.94.54.877 67 taan maandelijks gaan meespelen U ontvangt ""■JUjmjDi deelname-bevestiging met de eerste speeldaturn

342*783 90 18.12.61.006 81 I \_-_d
835.44 7 MWÊÊWWTÏW^ÊWM 31.68.08.679 _^_WnÊS¥ÏW^^_M ''k verleen hierbij, tot wederopzegging, MACH1' .1

1.482.300 mmnMMJ^-^m 33.18.71.521 _^_mm__tß_W-m i oonSUFA, Zomerhofstroat 64-68, Rotterdam °^ f
2.077.804 2 35.48.38.881 8 onderstaande rekening(en) ten hoogste f |U , *"2.200.288 36.65.24.410 trekking af te schrijven.
2.559.869 Extra prijzen 38.08.51.849 Extra prijzen in» ■>■ ril rnrri nrt J2.716.007 op eindcijfers 38.63.12.796 op eindcijfers VUL IN IN SPEEL Wit* H
3.490.089 *UQBH 681902493 HUUEQDH ~■

HKjrrri^H 4,511 68.96.58.923 1.210 naam ' I
_WMMk_H_W_U ■MSHJBHII ■■JftiJQIB I

278.912 6.559 11.08.28.011 9.067 , adres —^732.913 u^mmm^w!^^^ 11.86.01.105
1.248.214 W-W_MtX__s_WM 12.40.22.626 ■HKIJBI y

1.258.770 936 34.48.70.456 6SI I postcode/plaats —-^
2.992.971 _^_w_mrr-m^^ 42.19.25.604 —_

_ , _-_-.„ !
3.656.273 _M-JLmWi___W-\ 45.26.71.175 _m_Mj-B-_U R
4.965.118 731 50.01.17.071 642 geboortedatum
5.275.056 56.58.30.112 _^_m^KWm^^ '5.555.989 _^_mm_M_J_^_m 80.64.00.889 _W-tMUtfB-_m I L,„nH,.tj>„in„ R

■MJI.IIPW " 98.58.38.248 75 | ''""''tekening

*U*U _^^^_^_mk_\ I <"»""" —-^
a'tJsJss BUfcwfitóß ' POSimNK i
301496 _^
51427*4 3 1 De loterijen zijn goedgekeurd doorde Staatsse- i IraN|/|' ' V
1 AST 904 cretoris van Justitie onder nummer LO i I a-^.

700/088/210.93. De baten zijn bestemd voor ' , , 0^Uw eigen rekeningnummer is uw lotnummer. de Stichting Algemene Loterij Nederland te | f Vel . **?Upol'" Mn onlnï?nï~^?,JïS*'
Het integgeld, één tientje, wordt circa 2 weken 's-Gravenhage ten behoeve van landelijke, | SUFA' Antwoordnummer 2020, 3000 VB <""" ~J
voor de bekendmaking automatisch afgeschre- overkoepelende instellingen op het gebied van . __ t̂Z_r_fyi t-\i-__riË RSJ Qanl/I f\\&<ven. Op uw rekeningafschrift stootde datumvan maatschappelijk werk, volksgezondheid, cultuur \Jlll OLOIwIIJ \_\wi DctlllxL-W*
de TV-bekendmaking. Een gewonnen prijs wordt en natuurbehoud. Prijzen boven f 1.000,- wor- I vam
binnen 1 week automatisch bijgeschreven. den belast met 25% kansspelbelasting. DE GOEDE DOELEN LOTERIJ A
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volgende zaak De zielige witteboordcrimineel

doorrob peters

Vijftien duizend harde
Nederlandse florijnen plukte hij in
drie jaaruit de staatskas.

Gewoon, doorhet invullenvan een
valse bewonersverklaring.
Het komt meer voor, naar het
schijnt, maar de pakkans is nietzo
groot.

Op papier is premiewoningbezitter
Jozef(49)een
witteboordcrimineel.
Een van diekennelijk
nietsontziendeprofiteurs van de
socialeverworvenheden van onze
welvaartsmaatschappij.
Papier is geduldig.
De praktijk is zoals zo vaak, net
even anders, meestal wat
menselijker.

Ook politierechter mevrouw Van
Dijk en officier van justitieen
fraudekenner J. Laumen hebben
snel door dat de soep niet zo heet
gegeten wordt.

Ook al begint Jozef met de
vergeet- en niet-gezien-smoes.
Een man, eenvoudig bezweken
onderpsychische en financiële
druk.
Geen wonder. Zijn ziekte had hem
zijn baan gekost.
In huis was hij nauwelijks te
harden.
Ongeveer tegelijkertijd nam zijn
Truus boos en teleurgesteld de
kuierlatten en verdween hij zelf
geknakt in de wao.
Pijnlijk als je van jevrouw en van
jewerk zo veel houdt, zegt hij.
De onkosten liepen in die
moeilijke tijd gewoon door.
In diechaos 'vergat' Jozef graag te
melden dat hijzelf geen bewoner
meer was van de met een vette
rijkspremie uitgeruste woning.
De huurpenningen en de
Rijkspremie hielden hem tijdelijk
overeind.

Nu is zijn vrouw godzijdank weer
terug en ook lijkt er weerkans op
werk...

Inmiddels is ook stevig
terugbetaald aan de
premieverstrekkende overheid,
doet zijn advocateeen duit in het
zakje.

Jozef zit er intussen wat geslagen
bij.

Officiervan justitieLaumen haalt
niet het ondersteuit dekan.

Een eisvan vier weken
voorwaardelijke celstraf kan Jozef
veel ellende besparen.

Rechter VanDijk denkt even na en
verklaart dan dedagvaarding
nietigomdat er iets niet instaat.

Jozef sloft wat verwonderd de zaal
uit.

Hij is géénwitteboordcrimineel
meer.

DE VRAAG: WAAROM?
...

'Hoeveel mensen
ken je die altijd
maar bezig zijn,

altijd maar
werken? Die niet

kunnen
terugschakelen?

Zekunnen dat
niet, want ze
hebben hun

dagelijkse
bezigheden nodig
om hun aandacht

af te leiden, om
het leven te

reduceren tot
alledaagse

j, beslommeringen.
dat doen ze om er maar

l^et aan te hoeven worden
erinnerd hoe onzeker ze in

zijn, onzeker over
waarom ze leven.'

Dit fragment, afkomstig uit deroman The
Celestine Prophecy (De Hemelse Profetie)
van depsychotherapeut JamesRedfield die
deVerenigdeStaten stormenderhand aan
hetveroveren is, legt de vinger op een
kwetsbare plek van onze tijd. Eeuwenlang
hebben mensen in alle uithoeken van deaar-
dezich devraag gesteld 'Wat zit er achter
het leven op deze planeet?' Hun antwoord is
veelal geweest dat er een goddelijk ontwerp
aan ten grondslag moet liggen,en dat ieder
mens persoonlijkhet leven is geschonkenals
mogelijkheidom devoor hem of haar be-
schikbare plaats in datontwerp te vinden.

Maar dat 'vinden' is bepaald geen gemakke-
lijke opgave, en daaromvoorzag het ont-
werp er ook in dat de mens bij hetzoeken
naar zijnpersoonlijke heilof verlossing op
hulp konrekenen. Die hulp kwam van daar-
toe speciaal uitverkorengeestelijke gidsen,

.wier taak het was doormiddel van instruc-
ties en voorbeeldgedrag teverhinderen dat
de gewone mens van de juisteweg af ge-
raakte. De angst om te dwalen, om buiten de
goddelijke boot tevallen was voor onze
voorouders zo reëel, dat de dreiging met
eeuwige verdoemenisof excommunicatie
(wat letterlijk zoiets betekent als: buiten de
goddelijke gemeenschap vallen) in geval van
het niet opvolgen van de aanwijzingenof in-
structies van degeestelijke leidsmannen
vaak voldoende was om hetpaniekzweet te
doen uitbrekenen weer snel in het gareel te
gaan lopen.

Maar dan begint, zon vier tot vijfeeuwen
geleden, het geloofin het idee van het god-
delijk ontwerp langzaam in haar voegen te
kraken. De redenen daarvoorzijn uiteenlo-
pend. Het wordt steeds zichtbaarder dat de
geestelijke gidsen zich zelf nietaan hun ei-
gen instructies houden, waardoor ook de
geloofwaardigheidvan hun instructies aan
anderen ondermijnd wordt. Het wordt ook
steeds duidelijker datvele van deverhalen
die ze vertellen over waarom bepaalde ge-

beurtenissen optreden of hoe denatuur in
elkaarzit, rammelen.
Dat blijkt bijvoorbeeld als met Galileo Gali-
lei en anderewetenschappers van het eerste
uur, de aarde uit hetmiddelpunt van de we-
reld verdwijnt en verhuist naar een verre,
onbetekenende uithoek van het heelal.
Daarmee wordt ook de positie van de mens
als het voornaamste schepsel in het godde-
lijk ontwerp onzeker. Want hoevalt nog
langer hard te maken dat een verzameling
sterfelijke en in veel opzichten dierlijke we-
zens met een aapachtige afstamming op een
onbeduidende planeet in een minstens zo
onbeduidende uithoek de kroon op Gods
schepping zouden zijn?
Ook het bestaan van de schepper zelf wordt
onzeker, want hoever de mens ook met te-
lescopen enradioschotels in het heelal door-
dringt, nergens ontwaart hij ookzelfs maar
de schim van een God.
In de loop van dit proces van geleidelijk ver-
lies van goddelijke of spirituele zekerheid
worstelt zich in de geest van de mens lang-
zaam een, in de meest letterlijke zin van het
woord, ontzettend denkbeeldnaar de opper-
vlakte: het denkbeelddat hij helemaal al-
leen is in een godverlaten universum. Impli-
ciet in dat denkbeeld is de veronderstelling
dat er waarschijnlijk helemaal geen alom-
vattend plan of ontwerp is, en ook dat er
geen enkelezekerheid is op een voortzetting,
op een spirituele wijze,van leven na de
dood. Het kan zelfs niet meer langer worden
uitgesloten dathet menselijk leven slechts
'een tamelijk bloederige kortstondige evolu-
tionaire grap' is, zoals Ernest Becker het in
zijn boekDe ontkenning van deDood zegt.
Kortom, in de menselijke geest breekt het
besef door dat de enigezekerheid waarophij
rekenen kan, de enige veiligheid waarachter
hij zich koesteren kan, dezekerheid en de
veiligheid zijn diehijzichzelf schept.
Het is dat besef dat gelijk ook het startsein
voor de mens vormt om zich op werk te stor-
ten, om de wereld, de natuur zo te bewer-
ken, zo te veranderen, zo te manipuleren dat

ze hem zo veel mogelijk zekerheid, comfort
(een veelzeggend woord omdat het oor-
spronkelijk 'troost' betekent) en zo lang
mogelijk leven biedt. Als er geen leven na de
dood is, danmoet het zo veel mogelijk nu
gerekt worden.

Wat meer dan iets anders in deafgelopen
honderd jaar, en vooral in de laatste decen-
niavan deze twintigste eeuw, het menselijk
leven op aarde typeert, is het verlies van het
gevoelvan spirituele zekerheid en depoging
deze te vervangen door hetzo veel mogelijk
creëren van economische, materiële of socia-
le zekerheid. Het opbouwen van zo veel
mogelijk welvaart, het op een zo comforta-
bele manier zo lang mogelijk overleven, het
zo veel mogelijk bezig kunnen zijn en bezig-
gehouden of vermaakt worden, groeit uit tot
voldoende invulling van, tot voldoendezin-
gevingvoor het leven. Vragen als waarom?
en waarvoor? we hier eigenlijk zijn, waar-
voor we ons geslacht, ons ras, de menselijke
soort en onze eigen persoon zo lang mogelijk
willen doenvoortbestaan, verdwijnen lang-
zaam naar de achtergrond en worden ver-
volgens helemaal verdrongen.

Maar het opmerkelijke, en mijns inziens be-
moedigende, in dit millennium datop zijn
eindeloopt, is dat steedsmeer mensen wak-
ker lijken te worden en zich deze vragen
weer beginnen te stellen. In een gesprek met
een aantal oudere Japansecollega's dat ik
enige maanden geledentijdens een bezoek
aan Tokiohad, liet de oudste deelnemer aan
het gesprek,een vroegere Japanse minister
van gezondheiden emeritus-hoogleraar in
de medischeethiek, zich het volgende ont-
vallen. 'Voor mij,' zei hij, 'is een langer leven
nietalleen maar een langere gelegenheid om
te genietenof jeuit te leven. Hoe arrogant
het misschien ookklinkt, ouder worden is
voor mij vooral een kans om wijzer, omrij-
per te worden. Me bezig te kunnen houden
met vragen waar ik vroeger al werkend niet
aan toe kwam omdatze niet nuttig zijn, om-

dater geen ander antwoord op te geven is
danverwondering. Verwondering over dat
ik hier was, over waarom ik hier was, over
waarom ik tientallen jaren als een bezetene
gewerktheb. Was dat misschien een nood-
zakelijk stadium, noodzakelijk om te ont-
dekken wat ik kon, waar ik allemaal toe in
staat was, op welkevragen ik zelf wel ant-
woorden kon verzinnen, welkezekerheden
ik mezelf kon verschaffen? En zo vervolgens
te kunnen gaan zien wat ik niet kan, waar
toe ik niet in staat ben, op welkevragen ik
geen antwoordenheb?'

Hier hieldhij even stil,zuchtte diep alsof hij
iets diep van binnen op moest halen en zei
toen: 'Ik was 52 toen ik na een periode van
ontzettend hard werken in een diepe depres-
sie dook. Opeens begon ik me vragen te stel-
len over de zin van alles waar ik mee bezig
was, mijn werk, mijn succes, mijn leven, hèt
leven. Een diep ingrijpend gevoel van waar-
deloosheid,van twijfel nam bezit van me. Ik
ging naar een dokter dieme ziek verklaarde
en pillenvoorschreef. Evenals de dokter ge-
loofde ook ik in dietijd dat ik ziek was en
mijn zinloosheidsgedachten, mijn voortdu-
rend vragen naar waarom, symptomen van
de ziekte waren. Na zes maanden was ik
weer de oude en harderaan het werk dan
ooit te voren. Nog zes maanden laterwas ik
minister.
Als ik nu terugkijk, word me duidelijk dat
ik helemaal nietziek was, datmijn lichaam
en geest terecht aan de noodrem trokken
omdat ik het niet uit mezelf deed, me exis-
tentiële vragen opdrongen als 'what the heil
are you doing?', 'waar ben jeop weg naar
toe?', 'en waarvoor?' En als ik al ziek was,
dan was ik evenzeer ziek toen ik als een be-
zetene aan het werk was als toen ik in de
depressie schoot. Wat voor mij geldt, geldt
hoop ik voor heel Japan, voor heel dehoog-
geindustrialiseerdewereld. Het wordt lang-
zamerhand hoog tijd om terug te schakelen
en het met elkaar eens te gaan hebben over
de vraag 'Waarom?'

door

RENÉDIEKSTRA

extra

Economie

De beleggingsklok
E Pen of verkopen? Elke dagop-
LÜW staan beleggers voor die
"C a- En met het antwoord erop
ILr°f valt hun succes. Bijvoor-
Üin W*e begin ditiaar besloot
£ sPaargeld in obligaties te

Ppen, kwam een paar maandener bedrogen uit. In maart zette
\u Scherpe stijgingin van deka-
, alrriarktrente waardoor de
ij 'ptiekoersen instortten. Tus-
»o jaa^Jes: als derente stijgt,
rden waardepapieren waarop

rk Vasterente wordt betaald mml-
l aantrekkelijk. Beleggers heb-
b&u immers dekeus. Zij kunnen
ti [Jande 'tweedehands' obliga-
L, Pen °P e beurs. Maar zij
H^ 0 °°k °P nieuweobligaties
Q een hogererente inschrijven.
tj '°'g: devraag naar oude obliga-
j. en dus ook de beurskoers

8 «en voorbeeld. Nu de winsten

in hetbedrijfsleven oplopen, lijkt
het kopen van aandelen een ver-
standige beslissing. Aandeelhou-
ders profiteren daar immers van,
in devorm van een hoger dividend.
Maar een belegger dieer nu over
denktaandelen te kopen, loopt een
flinke kans opzijn gezicht te gaan.
Andere beleggers dieal eerder ver-
wachtten dat de winsten zouden
stijgen,zijn hemvoor geweest.
Hun vraag heeft de aandelenkoer-
sen alopgedreven. Het verwachte
winstherstel zit al verpakt in de
gestegen koersen. De voorzichtige,
afwachtende beleggerkoopt dan

zijn aandelenduur in, met alle
kans op een gevoeligkoersverlies
in de toekomst.
Voor een belegger is het daarom
zaak zo goed mogelijk op dehoog-
te te zijn van allerleiinformatie
die hetbeleggingsresultaatkan
beïnvloeden. En uit die informatie
moet hij dande juisteconclusies
trekken over de ontwikkelingen op
financiële markten. Daarbij spelen
conjunctuurvoorspellingen een be-
langrijkerol. Als de economiena
een periode van malaise voorzich-
tig deweg in slaatnaar herstel, is
dat het juistemoment om aandelen
te kopen. De aandelenkoersen zijn
laag, maar met het aantrekkenvan
de economie gaat dat veranderen.
Naarmate het herstel vordert, stij-
gen dekoersen en neemt het risico
op een omslag toe. Aandelen wor-
den riskanter. Het wordt tijd uit te
kijken naar alternatieven.
Obligaties danmaar? Niet verstan-
dig. In een aantrekkende economie
wordtkrediet steedskrapper, en
dus duurder.De kans op rentestij-
ging neemt toe. De economie be-
gint op temperatuur te komen,
oververhitting dreigt. Onderne-
mingen zien hun orderportefeuil-
les dikkeren dikkerworden. De
grenzen van deproduktiecapaci-
teit komen dichterbij. Op de goe-
derenmarkten stijgen deprijzen.
Nu komt hetbeleggen in goederen- zoalskantoorpanden en grond-
stoffen - in beeld. Maar ookdat
feest duurt niet eeuwig. Op de
hoogconjunctuur volgt onvermij-
delijk een terugslag. De komst van
die terugslag kan de belegger maar
beter rustig afwachten. Dit is de
tijd voor risicomijdend gedrag: zet
het geld maar even op een spaarre-

kening. Als de economieeenmaal
over zijn hoogtepunt heen is, bie-
den obligaties goede kansen. De
afgenomen vraag naar krediet doet
derente dalen en, zoals gezegd, de
obligatiekoersen stijgen.

Wie de 'ups en downs' van de con-
junctuurexact weet te voorzien,
wordt slapend rijk.

Maar hetprobleem is dat conjunc-
tuurvoorspellingen erg onbe-
trouwbaar zijn. De wereldecono-
miezit op ditmoment in een her-
stelfase. Maar niemandweet hoe

lang het duurt voordat het hoogte-
punt isbereikt. Om beleggers een
steuntje in derug te geven bij het
ontwikkelenvan hun beleggings-
strategie, maakte de Britse bank
Baring Securities een wereld-
beleggingsklok. Het idee daarach-
ter is dat depraktijk leert dat golf-
bewegingen in de economie wor-
denvoorafgegaan door golfbewe-
gingenin de geldvoorziening.
Periodes met een ruime geldvoor-
ziening en een dus lagerente wor-
den met een vertraging van 9 a 12
maanden gevolgd door een econo-
mischeopleving. En een fase van
economischekrimp wordt onge-

veer een jaareerder ingeleid door
een periode van krap geld en hoge
rentestanden. Baring Securities
berekent op basis van degeldgroei
en derentestand in 47 landen hoe
ruim ofkrap de wereld in zijn geld
zit. Als het twaalf uur is op de be-
leggingsklok , neemt de geldhoe-
veelheid toe en daalt derente:
obligaties kopen dus. Maar na vier
uur moet debelegger zich daaraan
niet langer wagen. Van twee uur
tot achtuur zijn aandelen interes-
sant. En als deklok zes uur heeft
geslagen valt er geld te verdienen
op de goederenmarkten.Tussen
tien en twaalf uur kan debelegger
een tukje doen. De bestekeus is
daneen liquide, kortlopende, be-
legging, zoals een spaarrekening of
een deposito.

Volgens de beleggingsklok is het
nu bijna acht uur. Als we afgaan
op de klok van Baring hebben de
aandelenmarktenbijna hun hoog-
tepunt bereikt. Moeten beleggers
daarom nu massaal hun aandelen
verkopen? Dat advies zou ik niet
graag voor mijn verantwoording
nemen. In de eerste plaats geeft de
beleggingsklok inzicht in de we-
reldconjunctuur. De afzonderlijke
landenkunnen daarop voor of
achter lopen. In de VerenigdeSta-
ten is het herstel aleen paar jaar
geledenbegonnen, terwijl het in
Europa nog maar pas is ingezet.

In detweede plaats kun jevraag-
tekens zetten bij de precisie van
het uurwerk. In een voorspellende
waardevan 9 tot 12 maanden zit
nog wel wat ruimte. Maar naast
alle andere informatie geeft deBa-
ringklok toch een zekere houvast.

door

JAN
PLEUS

De

beleggingsklok
Bron: Baring Securities

ander-zijds
Paspoort

DOOR PETER STIEKEMA

Tegenwoordighoef je- als je
tenminstevan hetblankeras bent en

er enigszins geciviliseerd uitziet - aan
vrijwel geen enkele grens jepaspoort
te laten zien. Gelukkig toch, want het

is maar net devraag of je met een
paspoort van vaderlandse makelij
überhaupt wel tot enig buitenland

kunt worden toegelaten. Die
documentenblijken namelijkmaar
niet te willen deugen. In 1988 werd

een heuseparlementaire enquête
gewijd aan het eerste bedrijf van de

klucht die paspoortaffaire heet, toen
het bedrijf KEP er niet in slaagde een

fraudebestendig paspoort op de
markt te brengen. Dat leverdeeen

bijna-crisis op in het kabinet, waarbij
uiteindelijk alleen minister Van

Eekelen en staatssecretaris René van
derLinden geslachtofferd werden.

Het moet voor 'Os René' een hard
gelagzijn dat zijn opvolgers het geen

haarbeter deden. Zo bezien zal hij
zich in zijn politieke grafkelder, wat

het Tweede-Kamergebouw in Den
Haagvoor hem toch in feite is, nog

weleens omdraaien.Een keer of tien
per dag, dacht ik zo.

Maar goed, het nieuwepaspoort zou
tot in definesses worden geregeld,zo

beloofde ministervan Buitenlandse
Zaken Hans van den Broek deKamer

op 22 september 1988. De
enquêtecommissie vertrouwde hem

kennelijk op zijn woord en had er
vrede mee. Van die commissie hebben

we nooit meer wat gehoord, waaruit
eens te meer blijkt hoe betrekkelijk

het nut isvan een grootscheeps
opgezet parlementair onderzoek. lets
dergelijkszal straks ongetwijfeld ook

weer gebeuren met de IRT-enquête.
Om dat te bewerenhoef jebepaald

niet bij Nostradamus in de leer te zijn
geweest. Vanaf 1 november 1989 was

er dan toch een nieuw paspoort
verkrijgbaar, naar Europees model

maar liefst. Het bekendezwarte vod
had een nieuw rood jasje, maar

fraudebestendig? Ho maar! Dat zou
nog minstens enkele jaren op zich

laten wachten, zo beloofde de
verantwoordelijkebewindspersoon,

wiens naam mij nu even is
ontschoten.

Joh.Enschedé kreeg in augustus 1993
de opdracht het nieuwe, veilige

paspoort en de (goedkopere)Europese
reiskaart, bedoeld voor reizen binnen

Europa, te maken. In april 1994
werden deeerste proefmodellen

afgewezen. Reden: te fraudegevoelig.
Maar in junivan dit jaarheette het
nieuwe paspoort eindelijk klaar te

zijn. „Het ding is goeden blijft goed,"
jubeldestaatssecretaris De

Graaff-Nauta begin augustus.
Jammer, maar helaas. Begin

november werd het nieuwe paspoort
alweer gekuist. Er kwam een kruis in
voor en islamieten willen nu eenmaal

niet met zon symboolop zak lopen. In
een van oorsprong christelijk land

wonen is tot daaraan toe, maar ook
nog verplicht zijn met de kentekenen

daarvanop zak te lopen, mooi niet
dus. Wijzigen dan maar weer, hetgeen

bij het CDA in verkeerde, om niet te
zeggen onvruchtbare, aarde viel.

Staatssecretaris Kohnstamm hield
echter voet bij stuk, zodathij op 1

december vol trots het nieuwe, min of
meer fraudebestendige paspoort kon
presenteren, dat hij - heel treffend -

'leuk' noemde.
Op datmoment wist hij echter niet
half hoe leuk dat document wel is.

Want nu zijn de Arubanen boos. Over
twee weken is het paspoort, dat met

deze voorgeschiedenis uitsluitend
toegang tot de hel geeft, verkrijgbaar.

Het zit tjokvol
veiligheidsmaatregelen, dieechter

geenfouten voorkomen. De 28
visumpagina's geven in vogelvlucht

een historisch overzicht van
Nederland. Niet goed genoeg voor de
gevolmachtigde minister van Aruba,

Croes. Hij struikelde over de
mededeling in het historisch overzicht

dathetKoninkrijk der Nederlanden,
na de onafhankelijkheid van

Suriname in 1975, bestond uit
Nederland en de Nederlandse

Antillen. In de altijd gevoeligerelaties
binnen hetkoninkrijk wordt die

feitelijke constatering uitgelegd als
een ontkenning van de speciale status

van Aruba.
Probleem is dater inmiddels

anderhalf miljoen exemplaren zijn
gedrukt. Een nieuweversie komt pas
in 1996 van depersen. Benieuwd wat

dat weer voor ellende met zich
meebrengt. Uit heel dit gedoe wordt
weer eens pijnlijk duidelijk, dateen

klein land in de praktijk van alledag
nog oneindigveel nietigerkan blijken
te zijn. (Wordt ongetwijfeld tot ver in

het derde millennium vervolgd.)
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Een mislukte gifdrank
DOOR RUUD DE WIT

Elk werk van Hugo Claus blijft
een verbazingwekkend en spraak-
makend avontuur. Alleen, het
baarlijk schokkende is erbij deze
'^middels 65-jarigebijna-nestorvan de Vlaams-Nederlandse litera-tuur wel af. Wie zijn hele levenheeft geprobeerd te chargeren en
tegen zere benen te schoppen,
moet er rekening mee houden datmen daar toch aan gewend raakten de schouders ophaalt.

Het is dus niet vreemd, dat Vlaan-
deren niet echt verontwaardigd of
gepikeerd heeft gereageerd op het
Verschijnenvan 'Belladonna,
scènes uit het leven in de provin-
Cle'- In dezeroman van precies 350
Pagina's rekent Claus op een wei-
!"§subtiele manier af met de
Vlaamse cultuuren politiek. Mi-
asters, anderepolitici, cultuur-
dragers, schilders, toneelspelers,
'"mproducenten en schrijvers,
bemand ontkomt aan de gram en
satire van Claus' speelse pen, die

ook heel vaak uitschiet.

2elfs deBelgische koninklijke fa-
J^'lie ontsnapt niet aan de spot van
J-laus. De schrijver laateen niet
bIJ naam genoemde 'prins' met
'Wee vingers tegelijk in de neus
Pulken. Ook vechten de koning en
uiens vrouw in Belladonnaeen

echtelijkevete uit over debelang-
stelling van deeerste voor vrouwe-
lijke schoon. 'Jij vindt iets esthe-
tisch gezien in alles wat een kut
heeft', laat Claus devrouw van de
koning in krom(?) Nederlandszeg-
gen.
Dit alles laat deVlamingen dus
onberoerd. Het lijkt er zelfs op, dat
de Belgen voor het eerst massaal
deboekwinkelbinnenstormen om
een nieuwe Claus aan te schaffen.
Daar hebben ongetwijfeld detal-
rijke tv- en krante-interviews toe
bijgedragen die deze Vlaming met
een Hollands hart de afgelopen
maand heeft gegeven om zijn laat-
ste werk te promoten. Misschien
herkennen de Vlamingen in deze
sleutelroman- want dat isBella-
donna ook - wel zoveel bekende
personen, dat ze thuis op bank nog
eens lekker willen nagniffelen.

Hoofdpersoon in Belladonna is de
uitdijendeen altijd etende ex-
dichteren museumconservator
Axel den Dooven. Die raakt bij
toeval betrokkenbij het schrijven
van een scenario voor een nieuwe
Vlaamse produktie, een historische
film over het leven van de schilder
Pieter Breughel ('Let wel, de oude
Breughel, er is er nog een andere,
die is het dusbeslist niet, maak dat
duidelijk want de lezers lezen niet
altijd aandachtig.').
Deze Axel - die qualeeftijd, optre-
den en verschijning wel wat weg

heeft van Claus - heeft ooit als
student iemand een plezier gedaan
om hem door het eindexamen van
de filmacademie heen te loodsen.
Dat deedhij dooreen scenario
over Breughel te schrijven.
Vele jaren later komt diteindexa-
menwerkjevia via in handen van
de filmproducent Walter Oorslag,
die juistop zoek is naar materiaal
voor een nieuwe Vlaamse super-
productie. Een anderproject van
Oorslag, de verfilming van Villa
desRoses ('te weinig Vlaams'!) van
Willem Elsschot gaat namelijk on-
verwacht niet door.
Een bonterij van personen en van
sex zwangere gebeurtenissenpas-
seert vervolgens derevue tot het
moment dat Breughel in première
gaat. Zoals Herman Grootaers
('what is in the name?'), de hoofd-
rolspeler uit de film Breughel, die
alcoholist is, door zijnvrouw het
huis uit wordt gezet, bij Axel in-
trekt en met diens tweede vrouw
Claire de liefde bedrijft. Of Axels
zoon Just, die zijn vader minacht
en wiens vrouw Caroline openlijk
en ordinairverliefd is op haar
schoonvader.
Van Dooven, diedit alles als een
ware tragische heldondergaat,
moet uiteindelijk flink boeten en
wordt doorhet soms walgelijke
Vlaamse establishment even hard
onderuit gehaald, alshij zelf pro-
beert hen van achteren tegen de
schenen tetrappen. Hij neemt dan

ook ten einderaad wat belladonnj
in, een extract van de wolfskers,
dat Grootaers op dienskamer
heeft achtergelaten en dat ge-
bruikt wordt om depupillen van
de ogen te vergroten. Bij Axel
heeft datoneigenlijk gebruik van
het gif de uitwerking dat hij gaat
hallucinerenen braken; het boek
eindigt in soms apocalyptische vi-
sioenen, waar geen touw aan vast
te knopen is.

Belladonna is als satire een mis-
lukteroman, wat overigens niet
inhoudt, dat het niet de moeite
waard is om het te lezen. Claus
heeft depagina'svol vaart en met
waarschijnlijk een brede grimlach
opgetikt, maar is gestruikeld over
zijnextreme drang om eens en
voorgoed af te rekenen met zijn
geboorteland.
Ergens in het boek maakt Claus,
diezich af en toe ook als alweten-
de verteller manifesteert, de op-
merking: 'Ook daarvan afblijven
met uw al te nieuwsgierigetengels
lezer!'Dat advies moet dusniet
worden opgevolgd. Belladonna is
zeker geen meesterwerk, maar ook
een mislukt gifdrankje kan de
moeitevan het innemen waard
zijn. Je gaater hoogstens van bra-
ken.

Hugo Claus, Belladonna, Scènes
uit het leven in deprovincie.
Uitgeverij De Bezige Bij, f 39,50. " Hugo Claus. Archieffoto: KIPPA

Nix nieuws onder de zon
DOOR EMILE HOLLMAN

Het blijft wachten op een nieuwe
van Gerard Reve. Sinds

1988 ('Bezorgde Ouders') houdt hij
*lJn schare fans zoet met optre-
dens, columnsen brieven. Na de

aan zijn lijfarts JanGroot-nuyse en de 'Brieven van een aard-
appeleter' liggen nu debrieven aan
ue astrologe en publiciste Josine
Meyer in de boekwinkel voor desomma van zestig gulden. Aange-ven de grote Volksschrijverzelf in
ueze brieven voortdurend de prij-
*en van allerlei artikelenniet ver-
j-Uimtte noemen, en met verve zijn
oudget bewaakt, lijkt het me ge-
kloofd even stil te staan bij dekostprijs van dit boek. Natuurlijk
SUnnen we de grote schrijver een

jaarinkomenmaar de eerste
"39 bladzijden van dit boek wer-

denin 1981 al eens uitgegeven bij
Van Oorschot. Zij die dit werk
toen hebbenaangeschaft, betalen
nu duszestigpiek voor 75 brieven,
geschreven tussen 1976 en 1982.
Reve zelf schrijft ergens aan Josi-
ne: 'Geld bewaren is weggooien,
met de huidigeinflaatsie'.

Niettemin kun je jeafvragen
waarom Van Oorschot indertijd
niet enkele maanden heeft ge-
wacht en een omvangrijkerbundel
heeft uitgegeven. Of waarom in
deze bundel nietallebrieven aan
haarzijn opgenomen, want Josine
M. stierf in 1991.

De brieven van Reve zijn stilistisch
zonder meer groots. In november
1977 merkt hij op dat de overeen-
komst tussen hem en Flaubert
steeds frappanter wordt. Zeker,
beiden zijn voortreffelijke brief-

schrijvers en notoirekankeraars,
alleen is Reve tegelijk ook een
zeurpiet, een schreeuwlelijk en
overdrijft hij soms zo moedwillig
dat ik hem moeilijk serieuskan
nemen. Maarzijn uiteenzettingen
over religie en literatuurzijn on-
navolgbaar. Bovendien is zijn
brievenboek aan Simon Carmig-
geltbijvoorbeeld het meest komi-
sche boek dat in deNederlandse
literatuur is tevinden.

Het probleem is alleen datReve in
zijnboeken en brieven zoveel over
zijn huishoudelijke sores meedeelt,
dat jehet gevoel hebt veel al eens
eerder te hebben gelezen. De ver-
halen over de werkzaamheden aan
zijnwoning en werkvertrekken in
Frankrijk, komen me ondertussen
de neus uit. Zijn religieuze be-
schouwingenkennen we ook al uit
en te na.

Over de periode tussen het begin
van 'Bezorgde Ouders' en zijnver-
huizing naar het Belgische Mache-
len, weten we geen fluit. Je kunt er
donder op zeggen dat de brieven
uit die tijd nogzullen verschijnen,
al was het maar omdatReves
schoorsteen 'ook moet roken. De
brieven aan Josine M. zijn gewoon
ouwe koek. Soms zelfs heb jeaan
ditomvangrijke brievenboek niet
eens genoeg om een behoorlijk
beeld tekrijgen van deze of gene
situatie.Wanneer de Volksschrij-
ver bijvoorbeeld een Francaise na
een verkeersakkefietje op haar
hoofd timmert, schrijft hij wel
over gevolgen van dat incident,
maar niet wat ernu precies is
voorgevallen. De noten verwijzen
dan doodleuknaar de brievenaan
Jan Groothuyse.

VolgensReve moet iedereen die de
moeite neemt zich in deastrologie

te verdiepen, de geldigheid ervan
erkennen, zeker waar het de ge-
boortehoroscoop betreft. En dus
vraagt Reve ruim twintig jaarlang
dezusjes M. om astrologische ad-
viezen. Al hadden ze 'geen belang-
stelling voor kunst ofreligie, al
deden ze wel een beetje aan Azia-
tische groenzoeterij van 'swami's',
alsof er geen godsdienst van eigen
bodembestond, zoals het katholi-
cisme, om maar iets te noemen.'

Hij vraagt hen zijn overleden
broertje te wichelen, wil weten
wanneer hij hetbeste kan drinken,
kanreizen. Hij vraagt om een gun-
stige datumvoor hetEzeltjespro-
ces en verstrekt gegevens over de
president en de advocaat-generaal.
Hij wil weten hoe de sterren den-
ken over de vorm van zijn nieuwe
boek, vraagt een 'spoedhoroscopa-
tie' overeen 17-jarige jongen.La-
ter vraagt hij Josine of ze kwaad

was over zijn poging tot misbruik
van de planeetkunde ten behoeve
van zijn ontuchtigebegeerten. En
Josien deplaneten maar consulte-
ren. Ze trekt zelfs een horoscoop
over de genoemdevrouw die van
Reve enkele meppen kreeg. Maar
ofReve al die adviezen ook daad-
werkelijk ter harte neemt, wordt
niet duidelijk. Al schrijft hij van
wel.

Verder gaat dit brievenboek over
de dood en de liefde, Teigetje, Tij-
ger en de andere prinsjes, de drank
en depillen, zijn onroerend goed
en homoseksualiteit, de literatuur
en de kwaaltjes, de media en zijn ,
reizen, Van Oorschot en Polak.
Nix nieuws onder dezon. Een
boekvoor de verzamelaar.

Gerard Reve, 'Brieven aan
Josine M. 1959-1982.
Uitgeverij Veen, f59,50.

Negen ongelijksoortige verhalen
DOOR SANTÉ BRUN

SalmanRushdie blijft aangeslagen
door de gevolgen van de fatwa die
tegen hem werd uitgesproken we-
gens enkele doorreligieuze fanati-
ci uit hun verband gerukte en
opzettelijk verkeerd begrepen pas-
sages van 'The Satanic Verses'. Het
begint er naar uit te zien dat dat
boek wel eens de laatsteroman
van deze grootste Britse levende
schrijver geweest zou kunnen zijn.
'The Satanic Verses' vond ik trou-
wens lang niet zijn grootste boek:
'The Midnight Children' en 'Sha-
me', uit het begin van de jaren
tachtig, vormen samen zijn be-
langrijkste werk.

Dat wordt nog weer eens bena-
drukt door de magerte van het
boekje metverhalen dat dit jaar
uitkwam. Het is na hetkorte
sprookjesboek over 'Haroen en de
Zee van Verhalen' zijn enige fictie

sinds de rel rond 'The Satanic Ver-
ses'.Rushdie heeft intussen wel
enig polemisch werk het licht doen
zien, recensies en essays. Maar
geen fictie van enige betekenis.

'Oost, West' bevat een negental
verhalen.Rushdie heeft zich al va-
ker verzet tegen indeling in deca-
tegorie 'in Engeland wonendIn-
diaas schrijver', maar het moet me
van het hart dat toch de eerste drie
verhalen, de puur Indiase dus, de
mooiste van hetboek zijn. Rushdie
kent de sfeer door en door en kan
er sprookjesachtig fraai over
schrijven. Het eerste verhaal heeft
nog de cynischeabruptheid van
een verhaal dat hoort tot deWest-
europese literatuur, de twee die
volgen zijn echtvan die sprookjes
uit 1001 Nacht waarinRushdie
eenvoudigweg een grootmeester is.
Dat geldt met name voor 'Het haar
van de profeet' (fout vertaald:
moet zijn 'De haarvan de profeet')
waarinhet bloed alsvanouds vro-

lijk en dichterlijk in het rond spat,
als op een oude Indiase miniatuur.

De meeste moeite heb ik trouwens
gehadmet het verhaal 'Yorick'; het
is een soort pastiche opLaurence
Sterne's boek 'Het Leven en de
Opvattingen van de Heer Tristram
Shandy', een verschrikkelijk pe-
dant vertoon van ongesorteerde
kennis uit de achttiendeeeuw. Yo-
rick is niet alleen de naam waar-
onder dominee Sterne ooitzijn
prekerf publiceerde, zo heet ook de
(overleden) nar in Shakespeare's
'Hamlet. Rushdie veronderstelt
dat feit bekend; aan het eind komt
de ontknoping: Yorick is de voor-
vader van 'schrijver dezes', met als
'voornaamste zwakheid' 'een be-
paald soort Verhaal te vertellen,
waar geleerden de termen prima-
tisch en caulisch voor hebben
gedacht. En precies zon APE-
KOOL-verhaal loopt met deze be-
kentenis finaal ten einde', luiden
de laatste zinnenvan het stuk.

Het laatste deel van het boek is
geen verhaal, maar een authentiek
stukautobiografie, waarin Rush-
dievertelt hoe hij als kind, tot zijn
emigratie naar Pakistan, in Lon-
den woonde in een flatgebouw
waarvan de portier de schaak-
grootmeester Mecirblijkt te zijn.
Vooral uit ditverhaal blijkt weer
eens hoeRushdie bezig wordt ge-
houden door de vraag, waar hij
eigenlijk thuishoort; hoewel hij bij
herhaling vlammend heeft betoogd
een 'gewone' Engelse schrijver te
zijn, is hij in dit stukvooral de In-
diase jongen, diezich Brits voelt
en toch niet, diezich Indiaas voelt
en toch niet.
Het vergt nietveel meer dan een
middag om denegen stukken te le-
zen. En al is het niet veel, het is
toch altijd beter dan nietsvan Sal-
man Rushdie, een van de meest
begenadigde auteurs van onze tijd.

Salman Rushdie, 'Oost, West.
Uitgeverij Contact, f34,90." SalmanRushdie. Archieffoto: EPA

De bestaanswanhoop van Van Kooten
DOOR SANTÉ BRUN

Het verbaast me iedere keer weer
j?°eklein Nederland eigenlijk is.

Pc meest recente gelegenheid was,
toen ik het stukje 'Lieve Simon' las
in 'Meer dan alle modermismen'van Kees van Kooten. De auteur
schreef het op de avond van het
°verlijden van Simon Carmiggelt,en het is een van denieuwe stukjes
jjldeze handzame uitgave van De
"ezige Bij, mooi ingebonden en
ook nog beneden de dertig gulden.
'Dat mag ook wel, want strikt ge-nomen zijn maar 34 van de 115
stukjes nieuw; wie al die jaren
heeft kunnen wachten met ietsvan"an Kooten te kopen, diekrijgt

achteraf gelijk. Anderen zitten met
dubbele boeken.)

Maar in dat stukje dus, misschien
niet toevallig op dezelfde manier
aangeheven als veel van de brieven
die Gerard Reve aan Carmiggelt
zond, schrijft Van Kooten waarom
hij soms 'u' zegt tegen Carmiggelt:
misschien deed diedat, op zijn
beurt, ook wel tegen Willem Els-
schot.
Ik bedoel maar: in Nederland is
het heel eenvoudig in een kort ali-
neaatje drie of vier van de meest
sfeerbepalende Nederlandse
schrijvers op ongedwongen wijze
samen te noemen - al hebbenze el-
kaar allevier net niet persoonlijk
gekend. Neem er nog bij datVan

Kooten ook De Bic nog noemt in
hetzelfde stukje (hij bezochtzijn
collega juist op het moment dat
het bericht van Carmiggelts over-
lijden kwam), benevens een kleine
sortering cabaretiers, nieuwslezers
en andere bekende Nederlanders,
en jebeseft helemaal hoecomfor-
tabel klein het clubje is dat je moet
kennen om een beetje bij te zijn. Ik
vind dat uiteraard een beetje be-
nauwend (dat moet, in dat kringe-
tje) maar tevens ook wel prettig.

Teruglezend wat ik hierboven ge-
schreven heb, merk ik tevens dat
de stijl van Van Kooten ontzettend
aanstekelijk werkt - 'aangeheven',
'samennoemen', 'dat moet, in dat
kringetje' - en daarkomt devraag
boven die de laatste weken onver-

mijdelijk is geworden: is het intus-
sen nietontzettendcamp om nog
een fan te zijn van Kees van Koo-
ten, auteur?Kees van Kooten sati-
ricus, Kees van Kooten acteur
vooral, ze zijn de besten die we in
Nederland hebben, ze kunnen echt
alles. Maar als jeeen groot deel
van hetcomplete oeuvre van deze
brave huisvader, dieop milde toon
zijn gezin, zijn vrienden en vooral
zichzelf in het ootje neemt, op een
grauwe zondag in december door-
neemt, vind je hem aan het eind
dan nog altijd even goed?Is het
nog wel smaakvol dat goed te vin-
den?

Want eigenlijkheeft hij maar één
thema: de autobiografie van een
heel erge doorsneeHollandse va-

der, gek op zijn vrouw, sentimen-
teel over zijnkinderen, sportgek,
aandoenlijk hanig, op het
heroïsche af. Het is altijd dezelfde
rol. Nooit eens Koos Koets (nou ja,
in twee geïsoleerdestukjes) nooit
eens Ralph Ternauw, nooit eens
Cor van der Laak (nou ja, soms,
een beetje), nooit de Vieze Man,
Carla van Putten, Koosje Veenen-
daal, ir. Oosting of wethouder
Hekking. Om maar te zwijgenvan
dr. Clavan of Mehmet Parnuk. Nee,
in zijn geschriften is het altijd
Kees van Kooten en zijn hele klei-
nekringetje dievoorwerp zijn van
zachtaardige analyse.
De zelf-ironie, deconstante factor,
daarblijf ik ondanks alles op val-
len, net als op de mensbeschou-
wing in detraditie van Simon

Carmiggelt, vaak beter geobser-
veerd danhet grotevoorbeeld ver-
mocht. Maar Carmiggelt impli-
ceerde een veel grotere tragiek -datzie je bij Van Kooten maar een
enkelekeer, als hij zich laatont-
vallen: '...zijn eigen bestaanswan-
hoop houdthij aardig in dehand.'
Van diebestaanswanhoop lees je
verder niets in het hele boek; daar-
uit blijkt maar weer, datook deze
auteur zijn hele hebben en houden
optafel lijkt te leggen, maar ver-
moedelijk toch het belangrijkste
voor zichzelf houdt. Of voor een
anderboek. Een heel ander boek,
dan wel.

Kees van Kooten, 'Meer dan alle
modermismen'. Uitgeverij De
Bezige Bij, f29.50

Kort geboekt
DOOR ROB MOLIN

'Gedicht en omgedicht' is de titel
van een lijvige bloemlezing uit
dertig jaarwereldpoëzie
(1960-1990) in devertaling van
Vlamingen.Paul Claes en Frans
Denissen wijzenin hun inleiding
op een dertig jaar eerderversche-
nen soortgelijke uitgave waarin
vertalingen uit een veel ruimere
periode werden samengebracht.
Beiden spreken de wat zelfingeno-
men hoop uit, dat hunboek zal
bewerkstelligen, dat 'de standaard
voor vertalingen wat opgetrokken
wordt.' Niettemin bevat deze
bloemlezing voorbeeldig vertaalde
teksten van Berm, Eluard, Hölder-
lin en Verlaine, mooi uitgegeven
door het Gentse poëziecentrum,
dat zich ten doelheeft gesteld de
belangstelling voor de dichtkunst
in Vlaanderente bevorderen. (Poë-
ziecentrum, ’ 29,50)

Een onderzoek naar het tot stand
komen van oordelen in de Neder-
landse literatuurkritiekwerd ge-
daan doorSusanne Janssen. Eén
van de belangrijkste conclusies
van 'In het licht van de kritiek' is
wel het feit dat dagbladrecensen-
ten zich onbewust laten beïnvloe-
den dooronder meer de algemeen
geldendeopvattingover de auteur
en dereputatie van diens uitgeve-
rij. De recensent zal zich er wel
voor wachten om bij herhaling af-
wijkendevisies te geven, omdat
zijnbetrouwbaarheid als beoorde-
laarvan literatuur in twijfel zou
kunnen worden getrokken en zijn
positie als criticus op het spel
komt te staan, zo meent Susanne
Janssen. Een boek dat liefhebbers
van literatuurniet ongelezen mo-
gen laten. (Verloren, ’ 49,50)
Giel Heijmans uit Nederweert is 'voor zijn gedichtenbundel 'Eer-
biedvoor het leven'uitgegaan van
de stelling, dat er leven na de dood
is. Hij beteugelt zo de angstvoor
het einde en niet in de laatste
plaats laat hij zich door deze per-
soonlijkevisie leiden ten aanzien
van zijn houding tegenover mede-
mens en natuur. Onder anderen
Albert Schweitzer heeft hem geïn-
spireerd tot blijmoedige en naïeve
gedichten, dieop literairewaarde
gelukkig geen aanspraak maken.
Op elke linkerbladzijdevinden we
één langer en op elke rechterpagi-
na één kort vers, bijvoorbeeld op
p. 43: 'Mijn dood is gestorven/
Mijn leven leeft op/ Nu zal 'k gaan
zorgen/ Dat ik me ontpop.' (De
koofschep, ’ 15)

Een aardig verhaal voor kinderen
isvan de hand van AnnekeKool-
Franssen. Zij laateen klein glazen
mannetje een aantal avonturen be-
leven, nadat hij uit een huis vol
mensen waar hij gevangen werd
gehouden, ontsnapt is. In zijn een-
zaamheiden vragen naar de her-
komst van zijn bestaan dat onder
de gebeurtenissen schuilt, zal me-
nigkind ietsvan zichzelf ontdek-
ken. En dat is een kenmerk van het
goede jeugdboek. (Excalibur Press,
’12,95)

Niet minder boeiend zijn twee
boeken voor lezers van negen jaar
en ouder over de bokkerijders, die
stelenden moordend in de acht-
tiendeeeuw door grote delen van
Zuid-Limburg trokken. Leo Janis-
sen heeft in twee delen, 'Sporen
naar Bokkerijders' en 'Bokkerij-
ders door de nacht', avonturen ge-
sponnenrond de jongenWijnand,
dezoon van een veerman en tevens
kapitein van de schutterij. Beiden
verzetten zich met hun dorpsgeno-
ten met wisselend succes tegen de
gewiekste dieven en moordenaars.
Janissensitueert de spannende
verwikkelingen tegen een op de
werkelijkheidgebaseerde histori-
sche achtergrond, waarmee hij
voor kinderen (maar ook voor vol-
wassen lezers) een speelse geschie-
denisles geeft en het aangename
met het nuttige verenigt. (Kok
Educatief,/ 15,90 per deel)

Ton Groenestein schreef een mis-
daadroman die tot het laatste
moment spannend blijft, vlot en
onderhoudend geschreven is en
opvalt door veelzeggende beknopt-
heid. In 'Drift' voert de auteur ver-
schillendefiguren ten tonele, die
allen op de een of andere manier
betrokkenzijn bij de moord op een
beeldschoon negentienjarig meisje
tijdens een hetezomer. Groene-
steinverlegt het vertelstandpunt
telkens, zodat een gevarieerde be-
lichting van ieders betrokkenheid
bij de misdaad ontstaat. En pas-
santrijst uit realistische beschrij-
vingen een levensechtbeeld opvan
diversemilieusin de moderne sa-
menleving en van typische verte-
genwoordigersdaarvan als een
motorfanaat en een keurige wet-
houder. (De vleermuis, f 27,50)

In de krant van
31 decemberblikken
Limburgse schrijvers
terug op de literatuur
van het afgelopen jaar

Zaterdag 17 december 1994 # 11I limburgs dogblad i



SCORPIO DE GEKKENLIJN YAACK ROBERT WUYTS

BIELBEL IKKE

Limburgs dagblad i strips
Zaterdag 17 december 1994 # 12



Heerlen:
eindelijk

duidelijkheid
HEERLEN - „We zijn blij dat
we nu eindelijk wat meer duide-
lijkheid hebben gekregen." Dat
is de reactie van Richard Pisters,
voorlichter van de gemeente
Heerlen, ten aanzien van het
Duitse vonnis inzake het betalen
van boetes voor fout parkeren in
Nederland.

Het Amtsgerichtshof in Munster
besloot niet mee te werken aan
de inning van die boetes, omdat
het om een belasting gaat. Voor
de Heerlense politie heeft het
dus weinig zin meer om Duitse
foutparkeerders te bekeuren.
Pisters: „Eigenlijk gaven dit
soort situaties altijd al proble-
men. Het was erg onduidelijk.
Maar we willen eerst de volledi-
ge uitspraak zien en wachten een
eventueel hoger beroep af. Dan
beraden we ons op de nieuwe si-
tuatie."

Overigens dwingt de Nederland-
se justitie Nederlanders wél hun
boetes in het buitenland te vol-
doen.

Burgemeester Pleumeekers: 'Voortzetting is zinvol'

Ordebevel: 439 aanhoudingen
Van onze verslaggever

-!?6 Heerlense Politie heeft sinds half september,C." ordebevel van kracht werd, 439 mensen aan-
iri het nrH ürg?eester Jef P^umeekers acht voortzetting
jj heeft Kofui mdc striJd teSen de drugsoverlast zinvol,

net bevel opnieuw met een maand verlengd
olitie T ordebevel biedt de
ie na e m ogelijkheid om mensen-
>an y verwachting voor overlast
*tkcr^orgen zonodig buiten de
ie ma *nzen te zetten-
tn dgatreBel is met name bedoeld
Hl(j h overlast van drugsdealers
ende h s.tation in te perken. Be-
st dri rs kriJgen onmiddellijk
erlatp' nSfnde verzoek de stad te
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Daarnaast werd in 94 gevallen een
proces-verbaal uitgedeeld dat geen
betrekking had op het ordebevel.
In de praktijk kwam het trouwens
slechts in een beperkt aantal geval-
len tot een bekeuring. Het zogehe-
ten Octopus Plus-team van de poli-
tie moest veel vaker in actie komen.
Sinds september zijn in totaal 1432
keer meldingen van politie-optre-
den genoteerd.
In 797 gevallen betrof dat een voor-
val op het gebied van openbare or-
de, 95 keer werd waarschuwend of
bekeurend opgetreden wegens pros-
titutie en 289 keer was de Opium-
wet aanleiding om in actie te ko-
men.
De afgelopen drie maanden kreeg
de Heerlense politie assistentie van
korpsen uit heel Zuid-Limburg.
Daar komt nu een einde aan. Er
volgt alleen nog assistentie uit de:buurgemeenten Brunssum, Onder-
banken, Voerendaal en Nuth.

Militairen zaten
tussen asbest

HAELEN - Enkele tientallei
dienstplichten hebben vorig*
maand drie dagen lang een oefeninj
gehad in een met asbest vervuilde
oude steenfabriek in Haelen. Di
blijkt uit monsters die de Vereni
ging Van Dienstplichtige Militairer
(WDM) in de fabriek genomer
heeft, na een seintje van een dienst
plichtig soldaat.
De soldaten hebben de vervallen fa-
briek aangeveegd, hebben er gesla-
pen en maakten er hun wapens
schoon. De gemeente Haelen wei-
gerde in eerste instantie de lokatie
af te sluiten, maar deed dit toch
toen bleek dat kinderen de oude
steenfabriek vaak als speelterreir
gebruikten.

De WDM eist dat Defensie onder-
zoekt wie er allemaal op de asbest-
lokatie zijn geweest tijdens oefenin-
gen. De vereniging wil de eventuele
schade verhalen op Defensie, want
die is verantwoordelijk voor de ar-
beidsomstandigheden van de mili-
tairen.

Speciaal BTW-tarief
carnavalsverenigingen

&n leun ~ Carnavalsverenigin-
Oudj„ en binnenkort op een een-
Men1" manier omzetbelasting
Vet en afdragen. Belasting-en eurs in Limburg en Brabant
etCenten sPeciaal omzetbelasting-
>rief ge berekenen. Dat vaste
Crvan V(°°r carnavalsverenigingen
lale Jft het verlaagde en het nor-
ècret3

r W-tarief. Dat heeft staats-
'nanp^S cm Vermeend van
.(^'en laten weten in antwoord

op vragen van TweedeKamerlid Jos
van Rey. Het Kamerlid had ge-
vraagd om één enkel belastingtarief
van 11,11 procent op de omzet.
Carnavalsverenigingen hebben ge-
klaagd over de omslachtige manier
waarop het totale BTW-bedrag nu
moet worden berekend. Op het
ogenblik worden eetwaren en fris-
dranken belast naar het verlaagde
tarief terwijl voor bier en wijn het
normale BTW-tarief geldt.

Voor miljoen aan
sigaretten gestolen
VENLO - De politie in het district
Venlo is een grootscheeps onder-
zoek gestart naar de diefstal van
een vrachtwagencombinatie, die
was geladen met sigaretten ter
waarde van ongeveer een miljoen
gulden. De gestolen truck met
oplegger werd maandag, enkele
uren na de diefstal, uitgebrand en
leeg aangetroffen in Antwerpen.
De verzekeringsmaatschappij heeft
een beloning uitgeloofd van maxi-
maal vijftig mille voor de tip, die
leidt naar de oplossing van dit
misdrijf.

Ontslagaanvragen
confectie-atelier
SUSTEREN - De directie van Stor-
ko Fashion in Susteren heeft giste-
ren ontslag aangevraagd voor 28
van de in totaal 120 personeelsle-
den. De kantonrechter in Sittard
zal zich er binnenkort over uitspre-
ken of de aanvraag wordt goedge-
keurd. Net als vele andere confec-
tie-ateliers, heeft ook Storko te
maken met concurrerende prijzen
in landen als Hongarije, Polen' en
Turkije of met oneerlijke concurren-
tie als gevolg van illegale naaiate-
liers. Volgens mr. Keulers, curator
in een faillissement van het Sittard-
se Deco Tricot, zijn de salarissen
in die zogenoemde lage-lonen-lan-
den vaak zes keer zo laag als in
Nederland. Deco Tricot is vorige
week failliet verklaard en voor zes-
tig personeelsleden is toen ontslag
aangevraagd en verkregen.

Campagnetegen
Oostwestbaan
BEEK - De Vereniging Geen Uit-
breiding Vliegveld Beek start vol-
gende week een campagne, die
gericht is tegen de mogelijke uit-
breiding van vliegveld Beek met
een Oost-westbaan. Slogan is 'Als
de overheid haar zin krijgt, hangt
ons in Zuid-Limburg niet veel goeds
boven het hoofd. Advertenties in
dag- en weekbladen moeten de
30.000 mensen die in 1991 be-
zwaar hebben aangetekend, op-
nieuw oproepen om weer een
bezwaarschrift in te dienen. Ze
kunnen ook de vereniging machti-
gen om hun belangen kosteloos
te behartigen in de verdere proce-
dure. De destijds ingediende be-
zwaarschriften zijn door de over-
heid naast zich neergelegd.

Herstelde buizerds
weer vrijgelaten

Stenen op,
werk ligt stil

HEERLEN - De opknapbeurt
van het Heerlense winkelgebied
ligt al een paar dagen stil. Vol-
gens de gemeente wegens ge-
brek aan stenen.

Aannemer Heidemij begon een
paar weken geleden met het
vervangen van de bestrating op
de Bongerd. Er werd een breed
klinkerpad aangelegd, maar
vier dagen geleden stokte het
werk.

„Er is vandaag in België geke-
ken voor nieuwe stenen," laat
de gemeente Heerlen weten.
„Met een beetje geluk kan vol-
gende week verder gewerkt
worden.". Hoe het stenentekort
kon ontstaan, blijft onduidelijk.
Bij de Heidemij wilde niemand
reageren op het voorval. „We
hebben geen zin in publiciteit."

Meestal zijn dat vergiftigde vogels,
gevonden nestjongen, verkeers-
slachtoffers of roofvogels die, in de
jacht op hun prooi, in het prikkel-
draad vlogen.

Hoewel de roofvogelliefhebber re-
delijk tevreden is over de huidige
roofvogelstand, worden veel nesten
van buizerds en haviken volgens
hem nog steeds bewust verstoord.
„Met het bestuur van de jagersver-
eniging KNJV hebben we goede
contacten. Met de postduivenhou-
ders is dat echter veel moeilijker."
Vorig jaar werden nog 25 nesten
van haviken bewust verstoord.

DOORMARIEKE VERHAAR
it EEK -De familie Erkens
i^ke^ ■ eek heeft gisteren twee
'ode na een revalidatiepe-
"kerd rin vriiheid gesteld. Een
*n, j Was ergens tegenaan gevlo-
»keiee andere was vergiftigd. Na
°el P??^en rust in e °Pvanl hij
&ft volh mene Erkens ziin de die~
\ te ir°ende hersteld om weer te-
Ie v eren in de natuur,
ij ,j Ijftigde buizerd is gevonden

port in Grijzegrubben, bij
*'s Bp' Z^n wel twintig dode vo-

*fgift V°nden en een akker vol met
ir i^Sd graan. Toen de politie la-
ePlo«aÜn dijken was het veld om-
*ken gd'" vertelt Jo Erkens.
atl tjS' Jeraar Frans en voorzitter
Ce "i 1983 opgerichte Werk-
'Ufg vogelbescherming Lim-
°ofvo nSl jaarlijks zon 200 zieke
ogels S °P' Daar°nder veel roof-
s^^ Zoals uilen en torenvalken.

Zie verder pagina 15

" 'Bewuste vervolging
havikken en buizerds'

Aanhouding na
dollemansrit
SCHINNEN - De politie van Beek
heeft donderdagavond een 40-jari-
ge Sittardenaar opgepakt. De man
wordt er van verdacht samen met
een maat een inbraak te hebben
gepleegd in Schinnen. De politie
achtervolgde het duo donderdag-
avond met tien politiewagens. Een
van de auto's werd daarbij ge-
ramd. In Treebeek konden de twee
echter ontkomen. De politie van
Geleen hield later op de avond
een taxi aan, die richting Sittard
reed. De passagier voldeed aan
het signalement. De man zit nog
vast voor verder verhoor. De 54-ja-
nge eigenaar van de vluchtauto,
die op het bureau aangifte kwam
doen van diefstal van zijn auto, is
ook verhoord. Hij is later op vrije
voeten gesteld. De politie is nog
bezig met het onderzoek naar de
tweede verdachte.

" De vernielde poppen in dekerststal aan de Hovenstraat in Landgraaf.
Foto: FRANS RADE

Poppen kerststal
Waubach onthoofdRuim 1500

kilovuurwerk
Aangetroffen
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verschillende soorten
Su^ . erk is gisteren in Bruns-
Ue tJ,n heslag genomen. De poli-
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-3ILja aan in een woning. De
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a* hij ook nogvuurwerk ingaragebox van een vriend
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g«trof!**zend0f!**zend kilo vuurwerk aan-
geb»- if1' e^ vuurwerk is weg-

Qrrf0 naar de Dienst der
ve»,einen waar het zal worden

%K!erder Pagina 19JHerlandknalt er
op los

*efarbeidsbureau hoeft %
I Bjgenlijk alleen maar < ;

J Jen marketingbureau
\'n.te huren ).
j -V zweet als parfum %
\ weet te verkopen

punaise V
*^'R"-vr\..R^.s^R.s-^../:

DEKRANT VAN LIMBURG
Een betrokken Naam: |

■r-■ i krant die haar Adres:
lezers een Postcode:

£T\ genuanceerd Plaats:— Telefoomr. (i.v.m. controle bezorging):- _h verslag brengt
r f van a,|es wat ■■ "''"'" "'"R1 . J I Ja, 'n vast abonnement. <v««)

Ql^ actueel is. m Hiervoor betaal ik
rv* Met nieuws- automatisch: Q ’ 29,-. per maand
\ W "

~’ 86,90 per kwartaal ■■
P berichten, ggj via acceptgiro: Q ’ 30,50 per maand

achtergrond- □ / 88,40 per kwartaal h

informatie, Mi)n ■
r^s reportages, betaiingis:J. "...LA.J.....LJ-_LJ
W #s interviews enQT J Handtekening: ■■
" *y-* advertenties. Als beloning voor automatische betaling

De eerste kies ik voor het volgende cadeau:

3 "I badhanddoek 1 Parkerpen2 Weken ~l reiswekker .") pocketcalculator_ P| #■■> RM|i Stuur deze bon in Mn open envelop.
-* liKii I la zonder postzegel, op naar:

g^»"»*"»" ■■* Limburgs Dagblad,
antwoordnr. 46.6400 VB Heerlen
of bel gratis06-0229911 m

,8 71040A00017. 17-12

Vekoma bouwt voor
Disneyland Parijs
VLODROP - Vekoma, bouwer van
pretpark-attracties, heeft de groot-
ste order uit de bedrijfsgeschiede-
nis verworven. Het in Vlodrop
gevestigde bedrijf maakt een twee-
honderd miljoen gulden kostende
overdekte attractie voor Disneyland
Parijs. Voor een deel is het werk
in Vlodrop al in elkaar gezet. De
indoor-attractie is een vergroting
van de enkele jaren geleden door
Vekoma in Orlando gebouwde
Space Mountain.

o/z

Aken krijgt sociaal
bewuste bisschop
AKEN/VATICAANSTAD - De
54-jarige Heinrich Mussinghof uit
Munster is benoemd tot bisschop
van Aken. Hij volgt Klaus Hemmer-
le op, die in januari is overleden.
Mussinghof is pastoor van de Pau-
luskathedraal in Munster en tegelij-
kertijd kerkelijk rechter van dit
bisdom. Ook doceert hij aan de
pauselijke Gregoriana-universiteit
in Rome het kerkelijk huwelijks-
recht. Hemmerie staat bekend om
zijn uitgesproken mening over so-
ciale vraagstukken. Zo riep hij de
Duitse regering op de Sinti en
Roma-zigeuners schadeloos te
stellen voor de vervolging onder
de nazi's. Ook heeft hij ervoor
gepleit dat de overheid doeltreffend
optreedt tegen extreem-rechtse
groepen en antisemitisme.

Van onze verslaggeefster
LANDGRAAF - De Jozef, Maria,
en Jezus-beeldjes van een kerststal
aan de Hovenstraat in Übach over
Worms zijn door vandalen ont-
hoofd. De afgehakte hoofden wer-
den vervolgens in de handen van
de poppen gelegd. Secretaris John
Kölgens van de winkeliersvereni-
ging, die de stal heeft geplaatst, is
'ontzet door de lugubere daad.
„Hier wordt jegewoon akelig van,
dit overstijgt de noemer verniel-
zucht."
De kribbe werd woensdag ge-
plaatst in de tuin van het oude
gemeentehuis in het Landgraafse
kerkdorp. Leden van de winke-
liersvereniging hebben de poppen
zelf gemaakt van tempex en ver-
schillende soorten stof. Volgens
Kölgens zijn de figuren donder-
dagnacht vernield, amper drie da-
gen na de plaatsing. „Woensdag-
avond was alles nog in orde, dat
heb ik met eigen ogen gezien. En
nu dit, bah." De hoogte van de
schade is nog onduidelijk. Köl-
gens: „De poppen zijn in ieder ge-
val moeilijk te repareren, omdat ze
uit een stuk zijn gemaakt." Het is
niet zeker dat de vereniging de fi-
guren nog voor de kerst kan ma-
ken.
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Geheel onverwacht, bedroefd, maar dankbaar
voor het vele goede, hebben wij heden afscheid
moeten nemen van onze lieve en zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Johannus Jansen
weduwnaar van

Catharina Gillissen
en van

Helena Poijck
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.

Kerkrade: Frits Jansen
Karin Jansen-Crombach
Joop, Petra

Kerkrade: Leny Weigel-Jansen
Norbert Weigel
Margot, Nico
Gaby, Helmut
Miriam, Jurgen
Familie Jansen
FamilieLouvenberg

6461 CH Kerkrade, 16 december 1994,
Kloosterraderplein 130.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 20 december 1994 om 12.00 uur in de
parochiekerk van de H. Lambertus te Kerk-
rade-Centrum, waarna begrafenis op de be-
graafplaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De avondwake vindt plaats op maandag 19 de-
cember om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium Schifferheide, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst
van mijn man en vader

Hans Leyendeckers
zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Leyendeckers
De zeswekendienst is op 18 december om 11.15
uur in de Onze Lieve Vrouwekerk in Nieuwen-
hagen.

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

Hendrik van der Weij
T. van der Weij-Weening
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Brunssum, december 1994

+Cecilia Agnes Vervetjes, echtgenote van Huber-
tus Leonardus Bovens, Heerderweg 113, Maas-

tricht. De uitvaartdienst heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

t
Na een langdurige ziekte, nam God heden tot
Zich, in de leeftijd van 62 jaar, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, mijn dierbare man,
onze goede vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

JanLeerschen
echtgenoot van

Truus Knubben
De bedroefde familie:

Huls-Simpelveld: mevrouw Truus
Leerschen-Knubben

Simpelveld: Beppie Leerschen
John

Huls-Simpelveld: Marianne
Rodermond-Leerschen
Kees Rodermond
Ricardo
Familie Leerschen
Familie Knubben

6369 EV Huls-Simpelveld, 15 december 1994
Huls 95
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
maandag 19 december om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Remigius te Simpelveld,
aansluitend om 11.30 uur gevolgd door de cre-
matie in het crematorium te Imstenrade-Heer-
len.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Heden, zaterdag om 18.30 uur zal voor de over-
ledene een herdenkingsmis worden opgedragen
in de hulpkerk St. Jozef Arbeider te Huls-Sim-
pelveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Voor uw blijken van medeleven bij het overlij-
den en de begrafenis van onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Anna Kokkelkoren
echtgenotevan wijlen

Leonard Simon
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar het
gehele personeel van de verpleegkliniek (A),
afd. 7, te Heerlen, waar moeder een uitstekende
verzorging heeft genoten tijdens de laatste
maanden van haar leven.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Simon-Kokkelkoren

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 25 december a.s. in de parochie-
kerk te Mechelen om 10.30 uur.

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor uw medeleven na het over-
lijden van mijn man, onze vader, schoonvader
en opa

MenZoetbrood
M.A. Zoetbrood-van Winssen
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 18 december om 11.00 uur in de Corne-
liuskerk te Heerlerheide.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij kennis, dat heden, vlak voor haar 87-ste verjaardag, gesterkt
door het h. sacrament der zieken, van ons is heengegaan onze zus,
schoonzus, tante en nicht

Maria Johanna Helena
Werker

weduwe van

Johan Nicolaas Aussems
Familie Werker
Familie Aussems

Heerlen, 16 december 1994
Corr.adres: De Heugden 44, 6411 DL Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op dinsdag20 decem-
ber om 14.00uur in de dekenaleSt. Pancratiuskerk te Heerlen, waar-
na aansluitend begrafenis te Imstenrade, Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 13.40 uur achter in de
kerk.
Voor vervoer v.v. is gezorgd.
Avondwake maandag 19 december om 18.30 uur in dekapel van hui-
ze Douvenrade te Heerlen.

tWil Baer, 81 jaar,
echtgenote van Bèr

Vaessen, J. Ament-
straat 63, 6041 BD
Leeuwen. De plech-
tigheid zal worden
gehouden maandag
19 december om 14.00
uur in de aula van het
crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te
Geleen.

+Harrie Schreurs, 78
jaar, echtgenoot

van Mathilda Kessels,
Rijksweg 53, 6085 AB
Hom. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden
dinsdag 20 december
om 10.30 uur in de
parochiekerk van St.
Martinus te Hom.

tHarry Willems, 82
jaar, echtgenoot

van Mia Simons, Ken-
nedystraat 5, 6097 CC
Heel. De plechtige eu-
charistieviering zal
worden gehouden he-
den, zaterdag 17 de-
cember, om 10.30 uur
in de parochiekerk
van St. Stephanus te
Heel.

I t ~~1
Op haar 84ste verjaardag, voorzien van het h.
sacrament der zieken, na een liefdevolle verzor-
ging in de Verpleegkliniek A te Heerlen, en na
een bewogen leven, is zij kalm en waardig van
ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-
deren oma

Jozefma Timmermans
weduwe van

Mathias Joseph Langoor
Kerkrade: Math Langoor

Kitty Langoor-Malskat
Lissy
Rianne

Landgraaf: AnnieFranken-Langoor
JohnFranken
Sandra en Jos

Heerlen, 13 december 1994,
Corr.-adres: Winselerhofstraat 5,
6467 CM Kerkrade.
Ingevolge de wens van de overledene hebben de
plechtige uitvaartdienst en de begrafenis in be-
sloten kring plaatsgevonden op vrijdag 16 de-
cember j.l.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling en de vele blijken van
medeleven tijdens de ziekte, het overlijden en
de plechtige begrafenis van mijn man, onze pap
en opa

Guillaume Pommé
Uw medeleven is ons tot steun en troost ge-
weest.

N. Pommé-Pelzer
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 18 december om 11.15 uur in de kerk
van de H. Laurentius te Voerendaal.

t IDiep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn hele le-
ven heeft omringd, delen wij u mede dat op
58-jarige leeftijd, geheel onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn
lieve man, onze goede en zorgzame vader en
schoonvader

Frans Scheren
echtgenoot van

Hanna Deenen
Schinveld: J.M. Scheren-Deenen
Brunssum: Jos en Kitty Scheren-Zinken
Schinveld: Martin Scheren

Familie Scheren
Familie Deenen

16 december 1994,
Brunssummerstraat 32, 6451 CS Schinveld.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den in de St.-Eligiuskerk te Schinveld op dins-
dag 20 december a.s. om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
wegte Heerlen.
Maria-noveen en avondwake maandag om 18.30
uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.30 tot 19.30 uur in de rouwkapel van de
kerk te Schinveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tCorrie Overhof, 68 jaar, weduwe van Henk
Korsten. Pastoor Wijnenweg 16, Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 17 decem-
ber om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Jan,
Vrijthof-Maastricht.

De kaars leek bijna eindelo® I
maar is nu stil gedoofd. ■Een leven lang zorgzaam S^TM
gegeven en geloofd. [H

Intens verdrietig dat wij haar moeten "I!JU
maar dankbaarvoor alles wat zij voor 0I?*^Bbetekend, geven wij u kennis dat, voorzi'lß
het h. sacrament der zieken, is overledefl^Blieve moeder en oma I

Maria Gerardinal
Anna Vrencken I

Ger I
weduwevan I

SjefPennartz I
*28 december 1930 fl5 december l9jß

JosenMagda ■
Joep en Donn*lß
Leandra en *tl|B

15 december 1994 I
Hoefijzerlaan 3 I
3981 GK Bunnik ■
Dinsdag 20 december vindt om 12.00 uur*|l
vaartdienst plaats in de Barbarakerk te
Aansluitend is de begrafenis op hetkerP''|B
daar. I
Na afloop is er gelegenheid tot condoleJjH
het Trefcentrum, Burgemeester van de WW
straat 78 te Bunnik. I

Na een werkzaam en liefdevol leven vo°^|l
gezin is heden onverwacht van ons heen#W
gesterkt door het h. sacrament, op de l^Hvan 75 jaar, onze lieve moeder, schoonniOTl
oma en zus I

Maria Johanna I
Houben

weduwe van

Hendrik Gerard Heerings
Landgraaf: Harry Heerings en .

Hannie Heerings-Ligty^
Landgraaf: Ingrid Snackers-Heerw

Jan Snackers
Landgraaf: Rob Heerings en

Dina Heerings-Pilich (
Itteren: Astrid Dreesen-Heerings

Wim Dreessen
en haar kleinkinderen

16 december 1994
Corr.adres: Europaweg-Z. 202
6374 KW Landgraaf
De plechtige uitvaartmis zal gehouden
op dinsdag 20 december om 10.00 uur in dl]
rochiekerk O.L. Vrouw Hulp der Christen^!Nieuwenhagen, waarna aansluitend begra
op de begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren v
9.40 uur, achter in de kerk.
Avondwake maandag 19 december om
uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in het mortuarium a3|
Beuteweg te Nieuwenhagen. Bezoektijdelll
daar dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.

—-—"~^ÊÊ_T^l''i>>^
\^m^^m )S -~---

1 i " 111 I *»"*

OPEN DAG
ZONDAG 18 DECEMBER A.S.

van 10.00 uur tot 17.00 uur
H. Peters - Sinds 1910

Eerste Brunssumse Begrafenisonderneming
Heugerstraat 4a, 6443 BS Brunssum

Telefoon 045 - 253097

Wanneer je als mens ...
een mens nodig hebt

vnA ïJ^^^^« £_f I ■■ Bui

2V¥lm m Giro'ïWnm 50500
hJÊ^^BW^ Gééf om Lepra
fc^P Zeprastichting Amsterdam

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

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Len stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en crematieverzekeringen.
Tevens verzorgingvan complete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.

Heerlen e.o. - Hoensbroek e.o.
Oliemolenstraat 30 - Postbus 2755 \mmkr_w

6401 DG Heerlen - Tel. 045-714427 R^ Tel. 045-211094
DAG EN NACHTBEREIKBAAR. WTAïk DAG EN NACHTBER£IKBAAR-

Doctorandus Hond? j

Steun de studiefinanciering van déze hond
bij het Koninklijk Nederlands Geleidehon-
den Fonds. Word donateur en stort mini-
maal f 10,- op gironummer 27 54 00, onder
vermelding van 'nieuwe vriend. Dan kan
déze binnenkort 'cum laude' afstuderen.

Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. W^S%Antwoordnummer 570.1180 WB Amstelveen. J\(\ KNGF

VERHUISBERICHT
Met ingang van 19 december 1994 zijn alle
gerechtelijke diensten (alle sectoren van de Ar-
rondissementsrechtbank, het Parket van de
Officier van Justitie en het Kantongerecht Roer-
mond) gevestigd op één nieuw adres:

Willem II Singel 67, 6041 HR Roermond
Postbus 950, 6040 AZ Roermond
Telefoon: 04750-52222

FAXNUMMERS:
Rechtbank:
President: Faxnummer 04750-52242
Sector Strafrecht: Faxnummer 04750-52230
Sector Handelsrecht/
Kort geding: Faxnummer 04750-52577
R.C. Faillissementen: Faxnummer 04750-52557
Sector Familierecht: Faxnummer 04750-52589
Sector Bestuursrecht: Faxnummer 04750-52365

Arrondissementparket:
Unit Midden: Faxnummer 04750-52436
Unit Noord: Faxnummer 04750-52443
Unit Centraal: Faxnummer 04750-52440

Kantongerecht Roermond Faxnummer 04750-52585

Directeur
Gerechtelijke Diensten Faxnummer 04750-52334

Het adres van het Kantongerecht Venlo blijft
ongewijzigd:
Dr. Blumenkampstraat 9, 5914 PV Venlo
Postbus 1920, 5900 BK Venlo
Nieuw telefoonnummer: 070-201100
Nieuw faxnummer: 070-201146

PLAVIVO jDierenspeeiaalzoo|
PLAnten; aquarium- en

paludarfumplanten
Vissen: zoetwatervissen

(beperkt vijvervissen)
Voeders: voeders voor alle huisde

vissen en vijvervissen
Met special corner cadeau-artikele"

Openingstijden: ma. t/m vr. 12.00-18.00 W'
van 10.00-17.00 uur

Anjelierstraat 3, Geleen-Undenheuvö'| (Bloemenmarkt) ■ Tel. 046-742785^

+ A Bloedbank |W Zuid UmbW
heeft nieuw donoren

| nodig! 043-8 7777 J
Voor het opgeven van familieberichten
voor dekrant van maandag bestaat
gelegenheid op zondagmiddag tussen
15.00 en 16.00 uur op ons hoofdkantoor
telefonisch uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad \
In deCramer 37, Heerlen

HET ADRES VAN VERTROUWEN
TROMPETTEN - CORNETTEN - BUGELS - TROMBONES Enorme kollektie dwar*"

JÈ fe HOORHS - TUBAS - EUPHONIUMS - BASSEN «"'ten w.o. Yamaha-

M M SAXOFOONS - KLARINETTEN - HOBO'S - FAGOTTEN Artley Ha'mmig^Trevof
m |k\ PICCOLO'S - DWARSFLUITEN - BLOKFLUITEN - SLAG- James - Yoko enz.

V^ Ryl\ WERK " DRUMSTELLEN " XYLOFOONS - MARIMBAS Alle beroemde merken

V^^fl^nkfcAX Zeer grote kollektie gig bags-mondstukken - dempers Crampon - Yamaha
kV\ Yanigisawa - Conn -L _W_\m_m_W^~ Jupiter - B & S Toneking. j

Bißjy _\W K. BENGE u.s.a. mod. 175 nl/^llvl5)5)l£llv Vraag naar onze speciale
y^BW WWIA B't'onnbone in luxe etui UIW Wl wyiCILV maandaanbiedingen.

L^llV-^Br' | van tam,-«w f.2000.- | —^_y tnuziekcentrale I
[Hj 11^^ Akerstraat 94-98 6466 HM Kerkrade-W. Tel 045-413438 g-^



Agenten over de grens

Coördinerende taak dankzij grotere coöperaties vervallen

Kabobank Nederland
vertrekt uit Limburg

Subsidiefraude
Bunde niet voor
politierechter

MAASTRICHT - Politierechter
mr. J. Nolet weigert zich te bui-
gen over de verdachte 'subsidie-
truc' van de 45-jarige adjunct-
directeur van de Maastrichtse
woningstichting St.-Matthias A.
Volgens Nolet is de zaak zo in-
gewikkeld en boven ook moei-
lijk te bewijzen dat de strafzaak
thuishoort bij de meervoudige

strafkamer van de rechtbank en
niet bij de politierechter.
A. wordt er van verdacht te
hebben geknoeid met een subsi-
die-aanvraag en daardoor
130.000 gulden ten onrechte
hebben ontvangen voor de ver-
betering van zijn woning in
Bunde.
De zaak werd al in 1993 ontdekt
door het ministerie van Vrom,
dat via de gemeente Meerssen
de te veel betaalde subsidiepen-
ningen wil terugkrijgen. Wan-
neer de zaak nu zal dienen is
nog niet bekend.

yRIVïOND - Het Limburgse districtskantoor van Rabobank. j*land vertrekt uit Roermond en daarmee definitief uitburg £>e meerderheid van de twintig personeelsleden gaat■ naar het districtskantoor in Eindhoven waarmee 'Lim-
I fuseert. Dat heeft districtsdirecteur Bak gisteren meege-a- Bak gaat zelf met pensioen.

Bak valt de schade voor Limburgse
vestigingen enorm mee.

d „pstrictskantoor van de Rabo-
ei E!nRoermond had voor de ver-

ïiii c°öperaties een onder-

* I Qeric*e taak, onder andere bij_ Pstellen van een marketing-
Dn °k in gevallen van verbou-
_} n en het installeren van appa-. en op het gebied van alles wat

' s J goedkoper en beter kan',
Ijjß Limburgse vestiging van. Oank Nederland een aan-

(f *Punt. De door fusies krachti-
I Seworden coöperaties zouden
Rzr het oordeel van Rabobank

im j' nd in de toekomst zelf even
*unnen.

|i se van de districten hangt sa-
(j^t een reorganisatie die Ra-
Rk Nederland al enkele jaren
R^- en die nu nog eens wordt

zoals Rabobankvoor-
dj urs. H. Wijffels dezeweek nogUiteenzette. In heel Nederland
j, het aantal kantoren worden
Jfebracht van zon 1950 nu tot
Lj* tussen de 1800 en 1700 over[ * jaren. Landelijk zouden er
/*uizend arbeidsplaatsen per

Roeten verdwijnen. Momenteelwe[i er bij de Rabobanken in
y*land 38.000 mensen. Volgens

Bewuste vervolging
haviken en buizerds'

Zie verder pagina 19

" Rabobank-nieuwe-stijl:
reis via automaat

In 1993 is Rabobank Nederland in
Limburg al begonnen met een per-
sonele inkrimpingvan zon honderd
personeelsleden op jaarbasis. Die
operatie gebeurt zonder gedwongen
ontslagen en leidt in principe niet
tot het opheffen van kantoren.
Dankzij fusies tussen zelfstandige
coöperatieve Rabobanken is hun
aantal de laatste zeven jaar geslon-
ken van 138 naar 61. Dat aantal
moet de komende jaren nog vermin-
deren tot vijftig. Het aantal kanto-
ren waar het publiek terecht kan,
ligt in Limburg momenteel op 225.
Dat zijn er volgens Bak hooguit een
stuk of acht minder dan tot een
paar jaar geleden. In de grotere
Limburgse steden zijn een paar
kantoren opgeheven en dat zal de
komende jaren met nog een paar
kantoren het geval zijn. Maar tot
het jaar 2000 zijn er dat wederom
'maar enkele.

Brand verplaatst
drankencentrale

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het bier van brouwer
Brand voor de Zuidlimburgse cafés
komt voortaan uit Heerlen. Giste-
ren opende Brand-directeur Math
Jaminon het nieuwe distributiecen-
trum aan derand van industrieter-
rein De Koumen. Brand heeft er de
activiteiten gebundeld van de dran-
kencentrales in Maastricht en
Kerkrade. Met acht vrachtwagens
worden wekelijks zon duizend ho-
reca-klanten beleverd in het gebied,
tussen Eijsden en Echt.
Er werken veertig mensen in het
nieuwe distributiecentrum. Het
kantoorgedeelte valt op door een
schuine glazen wand. Daarachter
zitten de kantoren van de Brand-
vertegenwoordigers en het horeca-
bouwadviesbureau, dat van Wijlre
naar Heerlen is verhuisd.

De drankencentrale in Maastricht
was na zestien jaar te klein en ver-
ouderd. Tijdens het maken van
nieuwbouwplannen is ook de Kerk-
raadse centrale erbij getrokken om
op de beheerskosten te kunnen be-
sparen. Het nieuwe magazijn is ne-
gen meter hoog en heeft een aparte
ruimte voor wijn en gedistilleerd.

Euregionale politie
op kerstmarkt Aken

nen wel een belangrijke rol spe-
len om een en ander soepeler te
laten verlopen.

Volgend jaar zal het gemengd
patrouilleren frequenter plaats-
vinden. Verder zijn er plannen
om Duitse en Belgische agenten
in actie te laten komen in Heer-
len en Maastricht. Dat geldt ook
voor het gebied Kerkrade-Her-
zogenrath.

De hulppost aan de Jesuiten-
straße is elke werkdag open van
's morgens half acht tot 's avonds
acht uur, op zaterdag van negen
tot een uur.

AKEN - Op de grote kerstmarkt
in de binnenstad van Aken sur-
veilleerde gisteren voor het eerst
een 'gemengde' politiepatrouille.
Carine Janssen van deregiopoli-
tie basiseenheid Kerkrade-cen-
trum, Rolf Rosenstein van de
Rijkswacht in Eupen en Klaus
Krakofsky van het Akense poli-
tiekorps viel deze Euregionale
eer ten deel.

(ADVERTENTIE)

Topform
' meubelen

\"i

" exclusief. :*^

\j " sfeer

" perfecte
vormgeving

"'/
i .

TorMM«iirwo«uvTorFOMcuiscumuiios handwem

Akerstraat Noord 362
6431 HX Hoensbroek, Tet 045-229191

Staten worstelen met
afbouw jeugdinternaat

Uitstel besluit over St-Jozefkost provincie miljoen

van pagina 13

- Hoewel het erger is

Kjs est, worden van haviken enK^ds nog steeds bewust ver-Sl zegt Jo Erkens, voorzitterJ e Werkgroep Roofvogelbe-
ing Limburg. In 1993 wer-er 25 nesten van haviken enketl van buizerds verstoord.

? Werden de vrouwtjesvogels
f ?e t nest afgeschoten. Dit voor-namen tientallen buizerds in
grensgebied bij het Belgische
H°lt om door opzettelijke ver-Rftg.
L gebeurt door jagers en post-
ij vertelt Erkens.

H "kkig komen vergiftigingenL landbouwgif steeds minder
fc .Maar sinds afgelopen januari
[j't het rijk het onderzoek op

het laboratorium van het Dierge-
neeskundig Instituut in Lelystad
niet meer. Omdat zon onderzoek
bijna vierhonderd guldenkost, heb-
ben we twee onderzoeken al moeten
stopzetten uit geldgebrek.
In 1971 ging het slecht met deroof-
vogelstand in Limburg. Er waren
nog maar zeven broedende haviken
en 24 buizerds. Door het verbod op
bepaalde landbouwgiften zoals
DDT, die in het lichaam van een
roofvogel niet werden afgebroken,
kwamen er meer roofvogels.
Rond 1985 ontstond een hetze tegen
de dieren. Jagers en postduivenhou-
ders verstoorden nesten of schoten
de roofvogels af. Erkens: „Door
goede contacten met het bestuur
van de jachtverenigingKNJV is die
situatie verbeterd. Niet alle jagers
houden zich bezig met malafide
praktijken." Op het moment broe-
den er jaarlijkszon 236 haviken en
469 buizerds.

De Akense politie heeft aan de
Jesuitenstraße een speciale hulp-
post ingericht waar burgers uit
de Euregio voor hulp kunnen

steun krijgt van een politie
agent uit de eigen streek.
Het is de bedoeling dat in de toe-
komst de Euregio-patrouilles
ook op andere feest- of vrije da-gen, als veel Nederlanders enBelgen naar Aken komen, wor-
den ingezet. Met uitzondering
van de Duitse collega, hebben de
overige twee agenten in Aken
geen bevoegdheid, maar ze kun-

aankloppen. Het gezamenlijk
optreden van Euregio-agenten is
bedoeld om dichter bij de bur-
gers te staan.

Buitenlanders kunnen in Aken
onaangenaam verrast worden
door een tasjesroof, auto-
inbraak of het stelen van een
complete auto. Het is in zon ge-
val prettig als het slachtoffer

Brombacher tot officier benoemd
SjpRLEN - P. Brombacher is
k?'in afscheid als hoofd van
L klinisch-chemisch laborato-
IJj 1 van het Heerlense zieken-s benoemd tot Officier in de
Ce van Oranje-Nassau. De in
i ferdam geboren Bromba-
tT heeft zich in vele opzichten
k^ienstelijk gemaakt in de
>J^ld, onder meer als hoogle-
_
f in de klinische chemie. Hij

Jpte bij het Nederlands Kan-
instituut en het Weesper-
l'll Ziekenhuis, beide in
rSterdam en begon in 1964 in

Brombacher is ook delichter van de Boedafname-
i Ist en Trombosedienst in
gelijk Zuid-Limburg. Hij is
o 25 jaar voorzitter van de
'Naschool.

# Protesterende
jeugdhulpverleners bij het
debat van Provinciale
Staten over bezuinigingen
op de jeugdhulpverlening.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Liof opent in
Venlo filiaal

VENLO - Liof gaat een eigen vesti-
ging openen in Noord-Limburg. In
maart neemt de Industriebank zijn
intrek in het nieuwe pand van de
Kamer van Koophandel in Venlo.
Het filiaal dient als vooruitgescho-
ven post namens de hoofdvestiging
in Maastricht. Liof reageert met het
bruggehoofd op verwijten dat de
Industriebank te veel oog zou heb-
ben voor Zuidlimburgse aangele-
genheden en te weinig voor de
Noordlimburgse.

Geen winst voor
MTB in 1995

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De problemen
rond de rijksbezuinigingen in dejeugdhulpverlening gaan de pro-
vincie Limburg zeker één mil-
joen gulden extra kosten. Die
budgetoverschrijding is een ge-
volg van het feit dat het provin-
ciebestuur de beslissing over de
afbouw van de opvangcapaciteit
van jeugdinternaat Sint Joseph
in Cadier en Keer tot juli vol-
gend jaar heeft uitgesteld. Pro-;
vinciale Staten gingen daarmee
gisteren akkoord, op de voet ge-
volgd door een uitpuilende tri-
bune protesterende jeugdhulp-
verleners.

MAASTRICHT - De Maastrichtse
Toeleveringsbedrijven (MTB) heb-
ben de langste wsw-wachtlijst van
Nederland. Zeshonderd mensen
willen er graag als wsw'er gaan
werken. Dat is volgens directeur
Leo Schunck te danken aan de po-
sitieve uitstraling van MTB, waar
momenteel meer dan 1300 mensen
werken.
Het sociale werkvoorzieningsbe-
drijf heeft een goed 1994 achter de
rug, met een winst van zeven ton.
De omzet is in alle sectoren ge-
groeid, vooral bij het hoveniersbe-
drijf, schoonmaak, catering, bouw-
bedrijf, bewaking parkeerplaatsen
en de afdeling detacheringen.
Voor 1995 valt geen winst te ver-
wachten in verband met een zwaar
verminderde rijkssubsidie. Door het
toegenomen aantal orders groeit het
aantal wsw-arbeidsplaatsen vol-
gend jaar desondanks met 27. Die
mensen worden ingezet in het hove-
niersbedrijf en het facilitair bedrijf.
De nieuwe Telewerk-afdeling is
sterk in opkomst. Gehandicapten,
die nu vaak geïsoleerd thuiszitten,
kunnen aan een computer nog nut-
tig werk verrichten.

CDA-gedeputeerde Riet Grewel-
dinger (welzijn) hoopt op hulp
van het ministerie van Justitie,
dat volgens haar komend voor-
jaar al de tot Sint-Joseph beho-
rende 'jeugdgevangenis' Het
Keerpunt met ruim twintig op-
vangplaatsen wil uitbreiden. Met
deze en mogelijke andere com-
penserende maatregelen zou het
verwachte verlies van bijna vijf-
tig banen bij Sint-Joseph deels
kunnen worden teruggedraaid.
In elk geval zullen veertig op-
vangplaatsen die het instituut in
1995 aan Brabantse instellingen
moet afstaan, het komende half

De komende maanden belooft
het provinciebestuur alles op al-
les te zetten om het verlies van
zestig van de 127 opvangplaat-
sen bij Sint-Joseph per 1996 zo-
veel mogelijk te beperken. Daar-
toe deden de Statenfracties gis-
teren een klemmend beroep op
de direct betrokken ministeries
(Justitie en Welzijn) en de pro-
vinciebesturen van Brabant,
Zeeland en Zuid-Holland.

jaar nog overeind blijven.

De toekomst van Huize Sint-
Joseph stond gisteren voor de
tweede maal binnen een maand
centraal in een marathondebat
dat de Staten voerden over de
invulling van de door het minis-
terie van welzijn opgelegde 'her-
spreidingsoperatie' binnen de
jeugdhulpverlening. Die miljoe-
nen-operatie, met Limburg als
grootste slachtoffer, is het gevolg

van een nieuwe beleidsfilosofie
van het departement. Die komt
erop neer dat aan de hulpverle-
ning toevertrouwde jongeren
zoveel mogelijk binnen de eigen
provinciegrenzen moeten wor-
den opgevangen.
De Limburgse jeugdhulp-instel-
lingen moeten vóór 1996 acht
miljoen en de jaren daarna nog
eens dertien miljoen gulden aan
capaciteit inleveren. Het leeuwe-
deel van de op deze manier in

Limburg 'weggesaneerde' op-
vangplaatsen worden overgehe-
veld naar Noord-Brabant en
Zeeland. Probleem is echter dat
die provincies de noodzakelijke
voorzieningen nog lang niet heb-
ben gerealiseerd.
Niettemin moet Huize Sint-
Joseph volgens het door GS uit-
gewerkte bezuinigingsscenario
vóór 1 januari 1996 bijna de
helft van haar opvangplaatsen
schrappen.
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V De dne agenten Lanne Janssen, Rolf Rosenstein en Klaus Krakofsky hielden gisteren op de kerstmarkt in Aken
een oogje m het zeil. Foto: FRANS RADE

Kans Limburg
rekent op drie
zetels in Staten
MAASBRACHT - Optimisme
kan de leiding van de nieuwe
politieke partij Kans Limburg
niet ontzegd worden. Voorzitter
en beoogd lijsttrekker Henny
Mols-de Jongh denkt dat haar
partij bij de verkiezingen voor
de Provinciale Staten in maart
drie zetels in de wacht kan sle-
pen.

Precies drie maanden heeft de
partij tijd om haar standpunten
uit te dragen en bekendheid te
kweken bij de Limburgse kie-
zers. Kans Limburg is een mili-
eupartij, blijkt uit het program-
ma: tegen verdere uitbreiding
van vliegveld Beek, tegen de af-
valverbrandingsinstallatie en
verdere uitbouw van de inten-
sieve land- en veehouderij, te-
gen de grind- en mergelwin-
ning.

Kans Limburg is voorstander*
van de aanleg van de R73 op de
westoever. Verder wil de partij
op diverse plaatsen in Limburg
vergistingsinstallaties bouwen
en een duurzame biologische
landbouw-economie bevorde-
ren.

Volgens Henny Mois houden de
oude partijden te lang en te
krampachtig vast aan maat-
schappelijk achterhaalde pro-
vinciale besluiten en dit in een
zich bijzonder snel op ontwik-
kelende samenleving. De poli-
tiek moet de moed kunnen op-
brengen tot verandering wil de
kloof politici ooit gedicht wor-
den, stelt Mois.
De partij is van mening dat de
burgers veel eerder door het
provinciebestuur gehoord moet
worden dan nu het geval is.. De
partij wil zich in de toekomst
laten adviseren door milieu-
groepen binnen de provincie.
Medio januari zal de kandida-
tenlijst bekend worden ge-
maakt en ook het definitieve
verkiezingsprogramma worden
gepresenteerd.

Van onze redactie economie
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A/ïj
v'seren u over

RAYMOND weil
GENEVE

Juwelier * Diamantair
Dautzenbergstraal 24, Heerlen

telefoon 04*?-711415
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* ■ ■ __■ zutendaal

%£ woonkultuur
LanakenQ,'/ .MaJ.^hfM-O-ê Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal. Telefoon: 089-611136

OmJérT valkenburg Telefoon vanuit Nederland: 00-3289-611136
Autobaan ledere dag open van 10 tot 1 8 uur; woensdag gesloten.
afstag nzuteSrn Levering franco aan huis zonder grenskosten.

ledere zondag open van 10 tot 18 uur.

S Limburg loopt
voor een bus

Voormalig Joegoslavië... oorlog, geweld.
Een land aan de rand van de afgrond,

met talloze slachtoffers van een onmen-
selijk drama.

Daar moet hulp komen
Hulp ter plaatse. Hulp in de vorm van
een medische bus. Hiermee kunnen

slachtoffers, waaronder veel kinderen,
in de opvangcentra aan de Dalmatische

kust ter plaatse worden behandeld.

Sponsorloop van 161 km
In de week van 11 t/m 17 december

lopen 15 vluchtelingen uit het opvang-
centrum in Roermond in

7 etappes van Mook naar Eijsden.
Een tocht van 161 km. Zij lopen samen

met tal van Limburgse prominenten
voor het goede doel.
En u kunt sponsoren!

Vul meteen de onderstaande bon in! *
Eenmalige machtiging

Ondergetekende verleent hierbij eenmalig machtiging aan de
Aktie Limburg Stuurt Hulp

om een bedrag zoals hieronder aangekruist af te schrijven van :
Bank nr. -/ Postrek.nr.
Naam -
Adres -
Woonplaats - -
Handtekening -

Ik steun de aktie met: [j een dubbeltje per km ’ 16,10
een kwartje per km ’ 40,25

D een gulden per km ’161,00

Doe deze kaart vandaag nog op de bus (postzegel hoeft niet)

OF MAAK UWBIJDRAGE RECHTSTREEKS OVER OP REK. 1 8.41 .04.009
T.N.V. AKTIE LIMBURG STUURT HULP

Opsturen: Rabobank
Antwoordnummer 114
6040 VB Roermond

wwwwwwwwwwv
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> Voll- oderTeilzeitstudium > fun-
dierte Ausbildung in Theorie und
Praxis > Einziges Instilut mit vol-
ler Videounterstützung > Assi-
stenzpraktika ► Verbandsschule
des Freien Verbandes r~^Deutscher Heilpraktiker fj___\\
Doutsche 4XI
paracelsus

Schulen für Naturheilverfahren GmbH
DPS Aachen, Friedrichstr. 17-19a
52070 Aachen, W 0241- 50 4771
laghch. auch Sa. und So. bis 21 Uhr
DPS Düsseldorf, Gral-Adolf-Str 16a
40212 Düsseldorf,B'o2ll-3239858
taglich, auch Sa. undSo. bis 21 Uhr

MWWWWWWWWWV

CüRSUSSEN+7^OPLEIDINGEN K -
.^ OPLEIDINGSINSTITUUT
SE „DE THERMEN"S£_Z 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:

★ tekstverwerking Word Perfect
★ stenografie
★ notuleren

Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15-16, 6411 HK Heerlen,
tel. 045-713717.

Duitse cursus
vakdiploma beroepsgoederenvervoer

" in Nederland officieel erkend

" Cursusduur: 1 week/Examen: 10x per jaar
"Venlo * Apeldoorn * Groningen

en/of
vervoer van gevaarlijke stoffen,

ADR (Stukgoed)

" 2 zaterdagen

" STRAELEN (D) BAD BENTHEIM (D)

Barthel - Verkehrs - Seminare
Tel./Fax: 0049-4232-420

Peil College
Maastricht Heerlen

BUSINESS SCHOOL
„just better"

een- en tweejarige dagopleidingen
met studiefinanciering en OV-kaart

MANAGEMENT
MARKETING

EUROPEAN SECRETARY
studiegids gratis: 043-218095

Open dagen:
28 jan. - 25 mrt. - 29 apr. - 26 mei 1995

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN
VOOR TUINUEFHEBBERS BEDOELD
IS, LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN

GEWOON LINKS LIGGEN...
Bel Spiral als 't gesegmenteerd verspreid

moet worden!

Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst,|' (Q? ' Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon04709-84222, ■ Vw J lax 04709-84333.» SIMRAI

I ,
" "Studeren bij Van Mierlo

is vertrouwen op kwaliteit.

ËOok
zijn herhalingsopleidingen

«nogelijk. Inlwbtingen,prospectussen
en aanmeldingen bij;

<
V

♦ " " "

muf
"■V..: ■-. '" ■■■■: .::■.:

ttstraatB, Wergelsweg 1,
CS Klimmen 6419 EA Heerlen

.04459-1782 Tel. 045-715248
* "

MM deWildenbroecl
kWi 1f \ Centrale school gezondheidszoil

/ N oostelijk Zuid-Limburg I
Studeren en werken in oostelijk Zuid-Limburg I

Voor de maartgroep 1995 zijn |

* leerling verpleegkundige-A, *■

Reageer snel op bovenstaande mk WÊ&?W*ÊÊ_\_- ,' 'r^. I

Ziekenhuis De Wever en Gregorius, VZR, centra voor verpleging Verpleeghuis Schuttershof, Bri"I*'1*'Heerlen-Brunssum zorg en reactivering, Heerlen De Wildenbroeck, Heerlen
Psychiatrisch Centrum Welterhof, Heerlen Hambos- en Lückerheidekliniek, Kerkrade

. -A

Fm —'m^l Hogeschool HEAO Limburg

De Hogeschool HEAOLimburg resoneert onder de Stichting HBO Limburg.
Hiervan maken ook deel uit de Hogeschool Heerlen en de Hogeschool Sittard. Er worden

opleidingen verzorgd in desectoren Economie, Gezondheidszorg, SociaalAgogisch Werk,
Onderwijs en Techniek. Er zijn 700 medewerkers werkzaam ten behoeve van 7000 studenten.

r^ Sü^tud^rénaa" de I
\ Avond-HEAO Limburg! I

. inleiding Spaans ■
23 januari 1995-18 mei 1995 I

Periode: peJ cursus 14 lesavondenvan 18.30 ■
’BOO,- (md. practica)

Informatiekunde
Cursusprijs. Mle andere cursussen J

MinimaalHAVO IMBOniveau
Toelatingseis. on onuur

" 1 oqs van 19.00 - 20.30 uur
.avond' maandag9 januari 1995van l

1 informatieavond.
vóór 23 januari 1995

I "ShriiV"
w.„ de brochure aan! 1

In januari 1995 starten met een
volledige avond-HEAO-studie is ook mogelijk!

♦ Bedrij feeconomie " Bedrijfskundige Informatica
" Commerciële economie " Management, Economie en Recht

Havikstraat 5 * 6 1 35 ED Sittard " Postbus 5268 ♦ 6130 PG Sittard
Telefoono46-59111l ♦ Telefax 046-529 1 80

TOONKAMERMODELLEN .JhlijW
in onze 3 speciaalzaken °^10-20-30-40% korting op diverse l|P^m£ AJLEI IDEI CXI

bankstellen - salontafels - eethoeken y fc\jfcK_J fVItiVJPCLCI^I
tOOgkaSten - WandmeilbelS Eiken klassiek Slaapkamers Moderne Meubelen

Mm*m~*m_~~ «U^kU^a^ *** Honigmanstraat 47 Heerlerbaan 235 Locht 2dreSSOirS - Slaapkamers - etC. Heerlen Heerlen Kerkrade

Zaterdag 17 december 1994 "16



&ar ir
~ en kant-en-klare fabriek verhuizen van Geleen

Ja op Borneo? Dat is eenvoudiger gezegd dan ge-
i edp 1 *s ez^§ me* een van e grootste verhuizingen in de
1()r-r!andse geschiedenis. Een tien maanden oude melamine-
ost,p'hier overbodig geworden door het wegvallen van het
frsch a^S afzetmarkt, wordt uit elkaar gehaald en naar Azië
5o ?^Pt- Om de Indonesische overheid te laten zien hoe ge-
»in? Mte werk gaat, wordt het hele proces vastgelegd op

Ullg uur film en achthonderd foto's. Het imago van december als wintermaand wordt ieder jaar minder.
De laatste koude decembermaanddateert van 1981, de laatste lande-
lijke witte kerst. December 1994 heeft het onwinterse imago tot nu
toe onverminderd bevestigd. De gemiddelde maxima en minima zijn
vergelijkbaar met begin mei of half oktober. Toch zijn hoge maxi-
mum-temperaturen wel eens vaker voorgekomen, zoals bijvoorbeeld
vijf jaar geleden. Op 16 december 1989 werd in Eijsden een maxi-
mum gemeten van 17.4° en op de 21e van dat jaarnog eens 14.9°.
Woensdag drong met vrij veel regen (ruim 13 mm) koudere lucht ook
Limburg in. Het scheelde een jas, omdat het ruim 6 graden kouder
werd dan dé voorgaande dagen. Donderdag werd zelfs de koudste
dag sinds 22 februari, toen de thermometer bij slechts 3.3° bleef ste-
ken. In de nanacht en vroege ochtend kwam wat lichte vorst voor met
minima tussen -1° en -3°.
Nu deeerste wintermaand alweer halverwege is, kunnen we een klei-
ne tussenbalans opmaken. Duidelijk blijkt hoe warm het door de
hoge gemiddelde maximum en minimum-temperaturen tot nu toe is
geweest.
December halverwege

norm. 1990 1991 1992 1993 1994
gemid. maximum 5.4 3.7 2.3 8.2 7.8 10.9
gemid. minimum 0.4 -0.2 -2.9 3.4 3.2 4.7
gemid. etmaaltemp. 3.0 1.3 -0.8 5.3 5.1 7.4

Opnieuw een groene kerst?

briek deel uitmaken van een groot
chemiecomplex. Er kunnen hon-
derd mensen aan de slag. DSM kan
er profiteren van een zeer lage gas-
prijs. De installatie moet er wel
aangepast worden aan de tropische
omstandigheden: hoge temperatuur
en luchtvochtigheid en een grote
kans op aardschokken.

De bedoeling is dat de fabriek in
het voorjaar van 1996 wordt opge-
start. Rond de eeuwwisseling draait
hij op volle kracht en produceert
dan 50.000 ton per jaar.
De onderhandelingen met de Indo-
nesische overheid hebben tamelijk
lang geduurd. Indonesië wil niet
met een aftandse melaminefabriek
worden afgescheept. Daarom ko-
men Indonesische overheidsdiena-
ren om de haverklap naar Geleen
om op de verhuizingsoperatie toe te
zien.

'°rdt h
l°meter hier vandaan

Ka et
,de immense puzzel weer op

et. g aez^lfde manier in elkaar ge-
l \xJn gigantische operatie waar-
jn j! 90.000 manuren gaan zit-
>3anri duurt zon anderhalve
jv

'a voordat de fabriek vanuit dev (onesi lnStein via AntwerPen inln~

f'onri
iS De ele installatie Saat

,jv. erd grote containers en hon-
"J«ig kratten aan boord van
t goed verzekerd - zeeschip.
°°t vaart in april de haven van

T'DJertiPen uit Het zou volgens
iC, eider Aad Tuinebreyer een
aftkomlnals de fabriek niet °P tijd
>SM ?'in Balikpapan op Borneo.
>SM Kift de fabriek verkocht aan

im Melamine, een joint-
b t r̂e van DSM (zestig procent)
en, gS Indonesische staatsbedrij-
*% " Wil er vanuit Indonesië
i«He atische markt mee gaan be-
Pbl op: In circa tien economisch
«eft riqnde Aziatische landen
e u SM al zon 75 geïnteresseer-
*eft ri Het Nederlandse bedrijf
*ieltP . maast Srote melaminefa-line?n in Europa en de VS. Mela-
e h0

s een veelgevraagd produkt in
talverwerking. Het wordt ge-

als grondstof voor lijm en
Voor krasvaste keuken-

laotitang gaat de melaminefa-

Het totale verhuizingsproject kost
150 tot 200 miljoen gulden. Maar
dat zou nieuwbouw in Indonesië
ook gekost hebben, zegt fabrieksdi-
recteur Henk Verschoor. Hij wil
niet vertellen voor welk bedrag
DSM de melaminefabriek aan DSM
Kaltim Melamine heeft verkocht,
„maar alles bij elkaar is het een
verdomd goede deal."

Deal

Van Oppen: 'Als ik niet vlug handel, gaan bedrijvenfailliet'
Heerlense rechter supersnel bij ontslag

Met de feestdagen in zicht, luidt de meest gestelde vraag: 'Krijgen we
de volgende week - eindelijk - eens een witte kerst of wordt het de
dertiende groene kerst op rij?'
Een definitief antwoord daarop is pas 36 uur tevoren te geven, omdat
daar twee weersystemen van groot belang zijn. Op de eerste plaats
zal een hoge-drukgebied boven Scandinavië aanwezig moeten zijn
waarin een grote portie zeer koude lucht moet zijn opgehoopt: Als
tegenspeler moet de luchtdruk laag zijn boven zuidwest Europa. Al-
leen met een dergelijke luchtdrukverdeling komt de wind uit het
noord-oosten, waarmee dan koude lucht op transport wordt gesteld.
Daarnaast zal een storing tegelijkertijd voor neerslag moeten zorgen.
Statistisch gezien is de kans op één witte kerstdag uiterst klein,
hooguit 15 procent terwijl de kans op twee wittekerstdagen zelfs on-
der de 10 procent ligt. In Limburg is de gemiddelde maximum-tem-
peratuur tijdens de kerstdagen sinds 1982 niet lager geweest dan
+2.5°. Alleen in 1986 en vorig jaar was het hier heel even wit, omdat
het minimum tijdelijk een fractie onder het vriespunt lag.
Daarnaast is het opvallend dat eventuele koudegolven in december
vlak voor de kerstdagen worden afgebroken. Niet alleen bij ons,
maar ook bij onze oosterburen is dat bekend en hebben daar een
aparte benaming voorhanden: 'Weihnachtstauwetter'.

Het zal nu ongetwijfeld duidelijk zijn, waarom de kans op een witte
kerst zo klein is: diekans is net zo klein als die op een strengewinter.
Na zondag wordt het wel wat kouder, maar of dit een aanzet is naar
een winter is nu nog niet te voorzien.

I Weerspreuk: £ 'Als de planten twee keer bloeien
zal de winter tot mei zich met ons bemoeien'

Waterstand Maas
De waterstand van de Maas was gisteren in Dinant 89,31 meter
boven NAP. Dat betekent een daling van 4 centimeter. Borgha-
ren: 39,64, een dalingvan 41 centimeter. Belfeld: 11,86, een stij-
ging van 13 centimeter.

Van onze verslaggever

0 Kantonrechter
mr. H. van Oppen

I^JjOORROB PETERS

*echt ~ De Heerlense kanton-
"HpT mr- H- van Oppen blijkt bij-
h-.\ p

r Populair bij werkgevers die
K ,n bovendien 'guldens goedko-
pe"?, elders in Nederland' van
ra i? g°f lastig personeel af wil-
We j an Oppen zelf onderschrijft
"tsl k volmondig. „In dit soort

*ti (j^gzaken is snelheid geboden
ttty* snelheid hanteer ik. Boven-
lkgy s. Zeventig procent van de ont-jjt a en vooraf al geregeld en kan

°Bt^ *ets extra's doen met de
jjls i^e van de vergoeding, terwijl
"h h -e maanden de tijd neem,

%df $ failliet is en er voor nie-
|ïlJ:irn eer iets is te halen," is zijnI redenerinff.u -^ ieaenenng.

kljjL andere kantonrechters in
V vUr^ veelal weken nodig heb-
Nih °0r voorbereiding en behan-
'l O Van ontslagzaken, staan bij

1 n PPen de betrokkenen meestal
een week met een ontbin-

sn °nnis buiten de deur- Door
ij^ht eid waarmee Van Oppen
(j. sPreekt, wordt ook steeds va-
tods Regionaal Directeur Ar-

E^ih* en' competent voor de ver-
R^ S van collectief ontslag voor
ml[f °ep werknemers, gepasseerd.WU- toetsen voornamelijk de eco-
W ene noodzaak van het ontslag

De werkwijze van Van Oppen
kwam afgelopen week aan het licht
nadat hij zich bevoegd had ver-
klaard te oordelen over het ontslag
van twaalf medewerkers van het
hoveniersbedrijf Dolmans uit Bun-
de.
Dit ondanks het verweer van hun
raadsman mr. J. Thomassen uit Ca-
dier en Keer, dat negen van die
twaalf werknemers in Maastricht
wonen en slechts een van hen in
Heerlen. Van Oppen veegde alle be-
zwaren van tafel en verklaarde zich
op basis van het gegeven dat de
werknemers wel eens in Heerlen
hebben gewerkt bevoegd voor alle
gedupeerden.
Raadsman mr. J. Coenegracht van

Advocaten, die veel arbeidsrechtza-
ken doen maar ook juridische me-
dewerkers van vakbonden en mede-
werkers van de arbeidsbureaus
hebbengisteren desgevraagd beves-
tigd dat het optreden van de kan-
tonrechter met name door de gedu-
peerde werknemers 'niet altijd
wordt begrepen.

Werkwijze

en dat is bij veel ontslagzaken al
niet meer aan de orde, omdat de
sfeer al verziekt is," blijft een
woordvoerder van de regionale
dienst arbeidsvoorziening op de
vlakte.

peerde werknemers zijn," zegt een
woordvoerder.
„Begrijpelijke reacties, want die
mensen doen dit werk met een an-
dere pet op. Ik heb laatst eens ge-
luisterd naar argumenten en het
ontslag van een groep werknemers
niet gehonoreerd. Nu is de zaak
failliet," pareert de kantonrechter
de kritiek dat hij slecht zou luiste-
ren naar argumenten van werkne-
mers.
Advocaat Thomassen vindt dat de
hele wetgeving niet werkt. „Pro-
bleem is dat je niet in beroep kunt
tegen een ontbinding van een ar-
beidscontract en ook niet tegen de
beslissing van een rechter om zich
bevoegd te verklaren. Dat betekent
dat werknemers die weinig begrij-
pen van de juridische aspecten, te-
leurgesteld raken in de rechts-
staat."
Een Sittardse collega van Thomas-
sen weet dat in een vergadering van
de orde van advocaten al eens brede
kritiek is geleverd op de Heerlense
kantonrechter, maar dat toen is ge-
constateerd dat een rechter in Ne-
derland onafhankelijk is en zeker
niet kan worden teruggefloten ook
al legt hij de wet zeer eng uit. „Ik
heb regelmatig ontslagzaken in
Heerlen, dus liever geen naam,"
zegt de raadsman.
Een zeer recent voorbeeld van te-

Ook bij de juridische dienst van het
FNV in Sittard is kantonrechter
Van Oppen een begrip. „Wij hebben
de indruk dat de vonnissen meestal
niet in het voordeel van de gedu-

Begrip

Advocaat mr. J. Thomassen van de
twaalf werknemers heeft tevergeefs
geprobeerd Van Oppen op andere
gedachten te brengen. Hij had lie-
ver de Maastrichtse kantonrechter
een oordeel laten vellen. De betrok-
ken werknemers begrijpen er nau-
welijks iets van. „Ik had het idee
dat een rechter in Nederland recht
spreekt, maar in Heerlen had ik de
indruk dat de zaak hem niet eens
interesseerde en het vonnis al vast-
stond," zegt een werknemer van het
hoveniersbedrijf die vreest maan-
dag op straat te staan met een mi-
nieme afkoopvergoeding voor be-
wezen diensten.

zaak bij hem te laten behandelen.
En ik zeg eerlijk: voor het hove-
niersbedrijf is snelheid van hande-
len op dit moment ook uiterst be-
langrijk. Door het wegvallen van
belangrijke opdrachten vraagt de
situatie om snel ingrijpen."

Dolmans BV geeft het zogenaamde
'forumshoppen' toe, omdat Van Op-
pen in ontslagzaken bekend staat
als een 'doortastend rechter. „De
wet biedt de mogelijkheid om de

HeerlenarenBijsmans en Cox onderscheiden

genstrijdige uitspraken van kanton-
rechters is de zaak van 26 ontslag-
aanvragen door de stichting
RDC-Limburg in Geleen. Dit insti-
tuut, voortgekomen uit de fusie van
buro's voor studie en beroepskeuze,
het regionaal orgaan Leerlingenwe-
zen en het Contactencentrum On-
derwijs Arbeid probeerde na een
omstreden reorganisatie enkele
tientallen personeelsleden te lozen.
In Heerlen tekende kantonrechter
Van Oppen voor zestien werkne-
mers in een mum van tijd de ont-
bindingsaanvraag, maar in Roer-
mond wees kantonrechter mr. M.
Van Dooren de ontbinding van de
contracten van tien andere perso-
neelsleden van de hand wegens de
onduidelijkheid van de aangelever-
de dossierstukken. Volgens wel ont-
slagen werknemers 'keek de Heer-
lense kantonrechter niet eens naar
de ingebrachte verweren.'Ach, die ondergrondse

wereld was magnifiek'

" Afscheid van meer dan vijftig jaar bij de mijnen: Lily
Bijsmans en Paul Cox. Foto: frans rade

grondse metingen die met de mijn-
bouw te maken hadden. Op grond
daarvan kon hij bepalen of schade
aan gebouwen het gevolg was van
mijnbouw. „Voor een leek is zoiets
moeilijk," zegt hij, „voor ons niet.
Op grond van onze ervaring en ken-
nis konden wij iedere maand voor-
uit berekenen of er bodembewegin-
gen te verwachten waren. Dat was
belangrijk voor de veiligheid van
bijvoorbeeld de spoorwegen."
Wanneer eigenaren van huizen
meenden mijnschade te hebben op-
gelopen, konden zij zich wenden tot
Cox en zijn collega's. „Ik kon met
mijn meetgegevens aangeven of
schade wel of niet het gevolg was
van de mijnbouw. Ontstond er een
conflict, dan moest Staatstoezicht
op de Mijnen een oordeel vellen. Ik
heb nooit te horen gekregen dat ik
fout zat. Onze methode was water-
dicht."
Oranje Nassau Mijnen bv is begin
december na 101 jaar definitief ver-
huisd uit Heerlen. Wie zich wil
wenden tot de voormalige mijn-
bouwonderneming moet nu naar
Amsterdam. Lily Bijsmans en Paul
Cox waren tot voor kort nog enkele
dagen per week actief, ondanks hun
pensioengerechtigde leeftijd. Bijs-
mans: „Wij waren de enigen met
knowhow. Het was ondoenlijk om
voor die laatste jaren nog jonge
mensen op te leiden."
Afscheid van meer dan vijftig jaar
mijnbouw, het is een moeilijk mo-
ment. „Ik vind dit veel moeilijker
dan de mijnsluiting. Het licht gaat
nu echt uit," zegt Bijsmans. „We
hebben in al die tijd zeker tiendui-
zend gevallen van mijnschade afge-
handeld. Dat is nu allemaal voorbij.
We hebben een levensperiode afge-
sloten," zegt Cox.

Hu ~ De laatste koempel
\k ptwmtig jaar geleden het licht
Vr j

ul c°x en Lily Bijsmans uit
611 s^oten gisteren pas hun

J9t af. Beiden waren
Q6^n deze maand in dienst bij
aftf^6 Nassau Mijnen bv voor
n en beoordeling van

S d°l?ade' Na een dienstverband
vijftig jaar kregen de tweetVst

enaren gisteren van burge-
% i er, Pleumeekers van Heerlen

°ninklijke onderscheiding.

s? l]smans (68) trad in 1944 in
nd van de Oranje Nassau. „Nie-

mi-'n familie werkte bij de
Viin. Z°nder relaties was het
'*hai om in de miin te komen."
!% d Seluk. „Ik was heel jong be-
'ejj J 1 niet kantoorwerkzaamhe-
01lic-tOen ik biJ de °ranje Nassau
'ejj» ïferde, kon ik meteen begin-
Htg BiJsmans kwam terecht in eenVrjj.Proken mannenwereld. „Een

sfeer, veel prettiger dan
,ja bouwen onderling."
l^JWfrouw Bijsmans was een fe-
*kcm\"i Zegt CoX "Ze wist alles'ieer] gegevens zo vinden." Deense hield zich ruim vijftig

mis. Na talloze gesprekken met col-
lega's weet ze heus wel hoe zwart
het daar beneden is.
Paul Cox (74) daarentegen kent de
ondergrondse gangen als geen an-
der. Hij was mijnmeter. „Koeltoe-
risten werden we genoemd. We
zwierven door de gangen en kenden
ieder punt. Ach, die ondergrondse
wereld was magnifiek." Cox kan
enthousiast uitwijden over zijn 54
jaar bij de mijnen. De mijninge-
nieur was belast met alle boven-

jaarbezig met de juridische,techni-
sche en financiële afhandeling van
mijnschade bij Oranje Nassau. Ze
praat niet over afzonderlijke geval-
len. „Dat ligt nog altijd erg gevoelig
bij veel mensen."
Ondanks een halve eeuw diensttijd
bij de mijnen is Bijsmans nooit on-
der de grond geweest. „Ooit wilde
ik naar beneden, maar toen gebeur-
de er een ongeluk ondergronds. En
vanaf dat moment durfde ik niet
meer." Ze voelt het niet als een ge-
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(ADVERTENTIE)

I Meubelgroothandel

TOEGANG VOOR■ I lEDEREEN |
■ I Zeer grote kollektie bankstel-V len, kasten, eethoeken.

Lazy-Boy fauteuils en vloer-
bedekking etc. etc.■ INRUIL MOGELIJK

5000 m! verkoopruimte

M maandag 13-18uur
donderdag koopavond4 Vin VERSCHILLENDE

M *»U SLAAPKAMERS
Heerenweg 251, Heerlen

Tel. (045)216123
■ jft f Langs grote weg

|Af Heerlen-Brunssum

(ADVERTENTIE)

Geopend
van 11.00-17.00 uur (JXuf-^K^^^

Koopavonden:
dm. t/m vrijd. , , .
tot 21.00 uur £~~* J

I \wêk2êêm 1

11kll _A m 1 *I_} 11 _\wl.fl 11 tI Cl Jl* H Sj er

Grootste verhuisoperatie in Nederlandse geschiedenis

DSM-fabriek emigreert
# De fabriek wordt in
25.000 losse delen uit
elkaar gehaald, genum-
merd, ingepakt, ver-
scheept en in Indonesië
weer opgebouwd.

Van onze redactie economie

Weerbeeld (nog) on-winters

limburg

—---'^^— 1

door Bob van der Moolen
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Zondag 18 december geopend vann.oo-17.00 uur

'Lautenslager "V*a \[JU Breukerweg 201, Heerlen, 045-23203
I .

Opel
GT KADETT 1.6 S HB 5-drs.
5 versn. alle extra's bwj. 1-5-
-'B7, ’ 6.750,-. 045-243311.
KADETT 1.3 LS automaat
'86; Kadett 1.6iGT '88; Cor-
sa 1.2 S '87 en '86; Veetra
2.0iGL automaat '89; Veetra
1.6i GL '93; Kadett '86 t/m
'89 div types; Escort 1.3 '87;
Ascona 1.6S HB 86. Met
Bovaggarantie. Denneman
Automobielbedrijf, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Te koop Opel MANTA CC
2.0 GTE, bwj. '79, APK 7-95,
zilvergrijs, ’ 950,-. Tel.
04498-56704.
Kadett 1.3 LS STATION-
CAR rood 1985 met LPG.
Inruil mogelijk. Prijs
’5 750,-. Volvo Jac. Klijn
Kerkrade, Strijthagenweg
123.045-458000.
Te koop Opel KADETT 12 S,
bwj. 83, APK 12-95,

’ 1.200,-. Tel. 045-419477.
Opel KADETT, bwj '78,
APK gekeurd. Tel. 04492-
-5001.
Opel KADETT 4-drs. 1.3 bwj.
2-2-1988, mooi ’6.500,-.
Ned. auto. 045-243311.

Te k. Opel KADETT GSi 2.0
16-V, kl. antracietmet., bwj.
'89, absol.nw.st. vaste pr., ’ 19.500,-. 04451-1328.
VERCTRA 1.6 i GLS, 8-93,

i stuurbekr., ’25.800,-, evt.
i mr. mog. Tel. 045-327838.
1 Opel CORSA 1.4*. '93, 3-

" drs., sportvelgen, electr.
1 schuifdak, 19.000 km., kl.
1 mintgroen. 045-464458.

Omega 2.0 LS beigemet. 2-; '90; Kadett 1.6iGT wit 3-drs.

' '90; Kadett 13 N 5-drs. grijs-
■ met. '87; Corsa 1.2 S TR '83-

-'B4; Kadett automaat blauw. 8-'Bl, Veetra 1.6 GL wit 6-
■ '92, 1 jaar garantie. Zondag

geopend van 11.00 tot 16.00
i uur. Autosport BROUNS,
i Schelsberg 175, Heerlen.
| Tel. 045-725507.. Moet weg! mooie CORSA, GSI, bwj. 10-'9O, pr.n.o.t.k., Telefoon 046-336301.. Opel KADETT 16i, 3-drs. kl., wit, bwj. '90, als nieuw, pr.
■’11.250,-. Sleinadastr. 52

Schaesberg-Landgraaf
'. Te k. D-KADETT, bwj. '84,, APK 6-95, vr.pr. ’1.750,-.

Tel. 045-224449.
Peugeot

Autobedrijf Jasper BV
Off. Peugeot dealer

Voor ons is 1995 al begonnen
Peugeot 106 XN 1.0 ’ 19.900,-’ 18.900,-
A1fa331.51E ’ 17.950,-/ 16.950,-
Peugeotlo6XNl.l ’ 16.950,-/ 15.950,-
FordFiesta Cheers 1.1 ’ 15.950,-’ 14.950,-
Peugeotlo6XTl.4 ’ 22.950,-’ 21.950,-
Ford Escort 1.4CL ’ 13.750,-’ 12.750,-
Peugeot2osXSl.4 ’ 18.900,-’ 17.900,-
Ford Orion 1.4 CL ’ 12.500,-’ 11.500,-
Peugeot 205Accent 1.1 ’ 17.500,-’ 16.500,-
Honda Civic 15 DX ’ 22.900,-’ 21.900,-
Peugeot2osTrophyl.l ’ 22.500,-/ 21.500,-
Honda Civic 1.5 LX ’ 29.950,-’ 28.950,-
Peugeot 306KR 1.6 ’ 29.900,-’ 28.900,-
Mazda323LX 1.5 nw. model/ 30.950,-
Peugeot 309 XLD ’ 19.900,-’ 18.900,-
Nissan Primera LX 2.0 ’ 28.500,-’ 27.500,-
Peugeot4osGXil.6 ’ 30.950,-’ 29.950,-
OpelCorsal.4 ’ 14.500,-/ 13.500,-
Peugeot4osGßil.B ’ 35.900,-/ 34.900,-
OpelCorsal.4i / 21.750,-/ 20.750,-
Peugeot 405 GLi Break ’ 24.500,-/ 23.500,-
Renault2lGTS ’ 19.950,-/ 18.950,-
Peugeot 405 GR Diesel ’ 28.950,-/ 27.950,-
Renault 25TX 2.2 ’ 18.500,-/ 17.500,-
Peugeot 405 GLi 1.6 ’ 23.750,-/ 22.750,-
Seat Ibiza 1.2CLX ’ 16.750,-/ 15.750,-
Peugeot4osGLil.6 ’ 18.750,-/ 17.750,-
Volvo 740 GL Combi ’ 32.500,-/ 31.500,-
Peugeot 605 SLi 2.0 ’ 32.950,-/ 31.950,-

Reeds voor u afgeprijsd met 6 maanden garantie.
Keuze uit meer dan 75 auto's.

Windraak 29, Munstergeleen. Tel. 046-521944.

(PEUGEOT
DEALER

Auto Gabriel BV
Beek

g 04493-4340
PEUGEOT 309 SR 1600i,
rood met kat., '87, RDW gek.,
vele extra's, in st.v.nw., vr.pr.

’ 7.250,-.Tel. 04498-51685.
PEUGEOT 405 1.6 GLi, bwj.
1990, d.blauw, 75.000 km.
Officeel Saab dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Tel. 045-428840.
Weg omst. PEUGEOT 205
La Costa, bwj. '85, APK 7-
95. Telet. 045-441238.
Te koop PEUGEOT 309
Benzine, bouwjaar '88, kleur
rood. Tel. 04405-3585.

Te koop PEUGEOT 205 XS,
bwj. '89, div. extra's, vr.pr.
’12.000,-. Tel. 045-310549.
Te koop PEUGEOT 106,
bouwjaar jan. '92, vr.pr.

’ 16.000,-. Tel. 045-444135.

Porsche
PORSCHE 944 2.5, bwj. 4-
84, beigemet., Im-velgen,
verlaagd, sportuitl., electr.
open dak, electr. ramen, tur-
bo uitv. Zondag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Au-
tosport Brouns, Schelsberg
175, Heerlen. Tel. 045-
-725507.
Schitterende PORSCHE
944 Targa, blauwzilverme-
tallic, zwartinter., getint glas,
5-bak, BBS sportvelgen, cd-
speler, verk. in absolute nw.
st., pr. ’17.950,-, event. mr.
andere auto mogelijk. Eco-
nomiestr. 47 A, Hoensbroek.

Te koop PORSCHE 944,
APK 11-95, blauwmetall., vr.
pr. ’ 11.000,-. 04499-5451.

PORSCHE 924 Targa, bwj.
'81, i.z.g.st., sportvelgen 15 ",
vr.pr. ’6.750,-. 045-225141.

RENAULT
| DEALER |

Autobedrijf
Kerres

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

Auto Bex
Sittard

Tunnelstraat 2A
Tel. 046-51 96 64.

Saab
SAAB 900 C, bwj. 1987, d.
blauw, 2-deurs. Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
SAAB 900 i cabriolet, bwj.
'89, zwart leder int., LM-vel-
gen, elec. ramen, elec. kap.,
pr. ’ 44.750,-. 04750-26272.
SAAB 9000 CD 2.3-16, bwj.
1990, d.blauw, airco, lm vel-
gen. Officieel Saab dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Skoda
Te k. Skoda FAVORIT, bwj.
'93, vraagprijs ’13.000,-.
Tel. 045-424751.

ZE RUIKEN
ZELFS
NIEUW

Deze BMWs zijn nauwelijks
van nieuw te onderscheiden.
Ze maken dan ook deel uit van
onze BMW Muisselectie.

Een bijzondere categorie
gebruikte BMWs. Reden ge-
noeg om onze showroom eens
te bezoeken. Vooral als u een
neus heeft voor kwaliteit

316imauritiusblauw 7-'9l
316ibriljantrood 7-92
316ibriljantrood 6-93
316ihelrood 2-94
316icoupé 11-'93
318icalypsorood 7-'9l
318idiamantzwart 7-'9l
318imauritiusblauw 1-92
318iS coupé 7-92
320icalypsorood 4-'9l
3201 lagunengroen 7-'9l
320iautomaat 2-92
325idiamantzwart 6-92

Demo's
316icompact 9-94
316isedan 2-94
316icoupé 9-94
320icoupé 4-94
525 TDs touring 7-93
525TDs sedan 1-94
740» A nw. model 8-94

BMW Kera
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade
045-452121

IR.

1 '^^ I^^^ Autoschade komt altijd onverwacht. Maar
JB" A^_WË_^_^_^ ne voor ons a's FOCWA Garantiebedri|t.

____________\_________'\^_^_^_\ |pHB^ Wli zin daar dag en nacht op voorbereid.__ Doen niets anders dan schadeherstel. Zijn
gespecialiseerd. En hoe. We herstellen
vakkundig, veilig, en snel. Geven twee jaar

B garantie. Bieden vervangend vervoer aan.
Zijn gebonden aan de uitspraken van de

j^S| FOCWA/ANWB geschillencommissie.
1 \\W___M En leveren ongekende service. P6CWA

< afl^fe — Autoschade? U kunt dag en
_4jr nacht bij ons terecht. ummhbiw

Wij zijn er klaar voor.

Carrosseriebedrijf Smeets & Zonen b.v.
Fattenbergstraat 54, Beek

056-372074

Autoschade Collé
Langs de Hey 13, Sittard

046-528866

Autoschade Cremers
Hofdwarsweg 61, 6161 DE Geleen

046-746851

Autoschade Moors
De Valkenberg 2, Valkenburg

04406-12427

Renault
Te koop Renault LAGUNA
RN 1.8 bwj. 4-94, pr.n.o.t.k.
Na 19.00uur 043-644146.
RENAULT 5 GT Turbo, '85,
110.000 km, verlaagd, 15"
Im-velgen, alarm, cv.,
blauwmet., 140 pk, pr.

’ 10.000,-. Tel. 045-272449.
Te koop RENAULT 4 GTL,
bwj. '82, vr. pr. ’1.000,-.
APK 11-'95. 045-351484.
RENAULT 5 TR 1400 Cos-
mopolitan 5-drs. 5-bak, wit,
74.000 km, 1e eig. bwj. '90

’ 8.750,-. Tel. 045-729036.
Te k. RENAULT 9 GTX 1.8,
bwj. '87, i.z.g.st., 1e eige-
naar, Mgr. Hanssenstr. 6,
Nieuwenhagen.
Te k. zuinige RENAULT 5
TL, type '83, i.z.g.st., APK
12-95, ’975,-, Haesen-
straat 34, Schaesberg.

Rover

DEALER |
Autobedrijf

Balt BV
Kasteellaan 1, Heerlen.

Tel. 045-72 1541.
Seat

Volkswagen Groep

| DEALER |

Autosport
Brouns BV

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

Auto Aarts
Heerlen

Benzenraderweg 295
g045-41 25 45

Toledo 2.0 GLX automaat
beigemet. 5-92; Toledo 2.0
GLX beigemet. '92; Toledo
1800 GL blauwmet. 1-93;
Toledo 1800 GL Sport rood
4-92; Cordoba 1.6 CLX
demo grijsmet. 9-94; Ibiza
1300 CLX 5-drs. 9-93; Ibizp
1.2 i Spec. 3-drs. blauwmet.
8-92; Ibiza 1.2 GL 3-drs. 1-
88; Ibiza 1.9 Diesel 3-drs.
Van rood 9-93; Malaga 1.5
GLX 4-drs. blauwmet. 4-'9l;
Marbella Spec. groen 5-'9l,
1 jaar garantie. Zondag ge-
opend van 11.00 tot 16.00
uur. Autosport BROUNS,
Schelsberg 175, Heerlen.
Tel. 045-725507.
MARBELLA '88/rood, '89/wit,
'91/black: APK, zeer mooi,
weinigkm's. Kissel 42, Hrln.

Subaru
Legacy 2.2 GX 4 WD '93 +
I.BGL '91; Justy 1.2 Si '93 +
1.0 '91 + '86; M. Jumbo '91;
Opel Veetra '91; Ford Siërra
2.0 '89; Renault 21 Nevada
stat. '89; VW Passat stat. aut.
'87; Volvo 360 '85. Nu bij el-
ke nieuwe Subaru levens-
lang GRATIS onderhoud!
Autobedr. Eussen, Ransda-
lerstr. 43, Ransdaal. S 04459-
-1677.

Suzuki

$ SUZUKI
✓/"

| DEALER "

Suzuki HLM
officieel dealer
Rijksweg Zuid 212, Sittard

Tel. 046-52 12 15.
Te k. SUZUKI Alto autom.,
66.000 km, bwj. 7-'B7, APK
10-95, vr.pr. ’6.850,-. Tel.
045-220957.
Suzuki ALTO aut., m. '84,
rood, zeer mooi, met APK,

’ 2.350,-. Tel. 045-320457.
Suzuki ALTO, bwj. '84, kl.
rood, APK april '95, vr.pr
’2.350,-. S 04752-1885.
Te k. SUZUKI Swift 1.0 grijs
kent., bwj., '88, 42.000 km.,
nw. band. APK en schokb.,
vr.pr., ’4.950,-. ml. na
12.00 u. Telef. 045-325786.

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.
Zeldzaam mooie Toyota
CELICA 1.6 coupé ST, bwj.
'82, APK 5-95, sportvlgn.,

’ 2.950,-. Tel. 045-443324.
Te koop TOYOTA MR II 2.0
GTi, bwj. '91, kl. zwart, pr.n.
o.t.k. Tel. 046-521000.
Te k. Toyota STARLET, bwj.
'92, km.st. 30.000. Tel.
04459-2204.
Te koop TOYOTA Celica
GTi Twincam '89, pr.n.o.t.k
Tel. 045-319193.

Toyota CELICA 2.0 GT 16V,
HB, bwj. 12-'B6, APK 12-95,

’ 9.250,-. Tel. 04493-4229.
Te koop Toyota COROLLA
coupé DX, bwj. '80, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-230611.
Te k. Toyota LITE-ACE, bwj.
'89, op gas, dubbel cabine,
blijft grijs kent., in nw.st., vr.
pr. ’9.750,-. 04492-1304.
Toyota STARLET 1.0 - 12 V
bwj. '86, i.z.g.st., kleur rood,
pr.n.o.t.k. Tel. 04498-53687
Te k. TOYOTA Hi-Ace, bwj.
1-'9O, grijs kent., vr. pr.

’14.000,-; Toyota Corolla
bwj. 6-'9O, vr.pr. ’15.000,-.
Telef. 04454-64594.

Een open aanbieding.

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

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

Wijzigingen voorbehouden.

De gezamenlijke Zuid- (fö\
Limburgse Volkswagen-dealers

Volkswagen
VW JETTA, van 1e eig., bwj.
'85, onderh.boekje ter inza-
ge, km.st. 117.000,

’ 3.950,-. Tel. 045-712811.
Koopje! VW PASSAT I.Bi
CL, bwj. '89, schitterende
auto, vr.pr. ’13.250,-. Telef.
045-421306. Moet weg!
Te koop VW GOLF 1100,
bwj. '83, APK 4-95, pr.
’1.000,-. Tel. 045-451279
b.g.g. 353248.
Te k. VW PASSAT 1.9 TD
Variant, bwj. 11-93, 65.000
km., electr. schuif/kanteldak,
electr. ramen, Im-velgen
enz. Tel. 06-53142626.
Te koop VW GOLF-S, bwj.
'81, APK, radio/cass. i.g.st.
vr.pr. ’ 1.450,-. 045-322160.
Te koop VW SCIROCCO
bwj. '82, i.z.g.st., vraagpr.

’ 3.500,-. Tel. 045-224946.
Te koop GOLF GTi, bwj. '86,
nwe motor '91, donk.groen-
metal., verlaagd, 15" sportv.,
speciale sportuïtl., getint
glas, 5-bak, nwe remmen
rondom, zeer mooie en goe-
de auto. Vr.pr. ’9.150,-. Tel.
045-275301 b.g.g. inspr.
autom. antwoordapp. a.u.b.
Te koop VW TRANSPOR-
TER Diesel, i.z.g.st., bouw-
jaar '82,vr.pr. ’3.750,-. Tel.
04406-14066.
VW PASSAT CL, nw. model
'89, ANWB-keuringsrapport,
85.000 km, absoluut nieuw,

’ 13.950,-. Tel. 045-423750.
Te k. GOLF GTS 1.6, bwj.
1985, kl. wit, i.z.g.st., vr.pr.
’6.500,-. Tel. 045-417491.
Te k. VW GOLF GTi, wit, '85,
APK 8-95, in abs. nw.st., vr.
pr. ’7.950,-. 045-416465.
Te k. VW GOLF 1.6, bwj. '90,
zwartmetallic, GTi-look,
66.000 km, vr.pr. ’18.000,-.
Tel. 04406-15629.
Te koop VW GOLF GTS,
bwj. 7-'B5, kl. rood, zeer
mooi. Tel. 045-419427.

GTi liefhebbers ogeletü Te
koop 2x GOLF GTi 16 V,
beide '87, Alpine wit en antr.
metal., weinig km's, in nw.st.
Inruil mog. Tel.: 045-708604.
Te koop VW KEVER, bwj.
'81, i.z.g. orig. staat, geen
roest of beschadigingen, vr.
pr. ’ 4.950,-. 043-640762.
Te koop VW GOLF GTi, bwj.
'82, vele extra's, gunstige
prijs. Maastrichterlaan 105,
Übach over Worms. (Land-
graaf).
GOLF GT metallicgroen, bwj.
'85, als nieuw, plaatje, pr.

’ 7.250,-. Tel. 043-649725.
Te koop GOLF 1.6, bwj. '83,
alle extra's, i.z.g.st.,

’ 2.750,-. Tel. 045-254236.
GOLF GTi 16V, bwj. '87,
model '88, RDW-gekeurd,
123.000 km, veel extra's,
vraagprijs ’12.900,-. Tel.
06-53.153743.
VOLKSPARTS-CENTRE.
Uw adres voor al uw VW
onderdelen (ook ace) ge-
specialiseerd in Kever en
Golf, Cabrio. Geopend
maandag t/m vrijdag van
9.00-18.00 uur, zat. van
9.00-14.00 uur. Aan de
Laadhaven 4, Buchten.
Telef. 04498-60011
Te koop VW GOLF 1.8 GL,
bwj. '86, 5-drs., APK 11-95,

’ 8.250,-. Tel. 045-217122.
Te koop VW Golf CL, bwj.
'89, km.st. 75.000, kleur
zwart. Tel. 045-751470.
VW PASSAT, bwj. '90, i.z.g.
st., vr.pr. ’15.250,-. Na
17.00 uur tel. 045-721532.
Te k. PASSAT CL, bwj. '88,
zilvergrijsmet., nieuw mod.,
vr.pr. ’11.750,-. Ariensstr.
2, Kakert-Schaesberg.
VW POLO 1.3 t CL coupé,
km.st. 35.000, bwj. '91, nw.
type, kl. d.blauw, boekjes ter
inzage, ’13.500,-. Tel. 045-
-741932.

Volvo

VOLVO
| DEALER |

Autobedrijf
Volvo Klijn

De Koumen 7, Heerlen.
Tel. 045-22 00 55.

VOLVO 440 GLE, autom.
grijsmetallic, model '94. Tel.
04498-53407.
Te k. VOLVO 440 GLE,
grijsmetallic, bwj. '94. Tel.
04498-57305.
Te k. mooie VOLVO 740 GL,
blauwmet., mrt. '89, nwe
APK, t.e.a.b. S 04498-51937.
VOLVO 740 GL, bwjr. '90,
donkerblauw, ’18.500,-.
Tel. 045-210942.
VOLVO 340 GL 1.7, bwj. '86,
in goede staat, ’4.500,-.
Telefoon 045-273014.
VOLVO 940 GL 2.3i, grijs-
met., bwj. 1-"91. Zondag
geopend 11.00 tot 16.00 uur.
Autosport Brouns, Schels-
berg 175, Heerlen. Tel. 045-
-725507.
460 I.Bi November 1992,
zeer spec. uitvoering, rood,
stuurbekr., electr. schuifdak,
etc, etc, slechts 18.000 km.
Volvo Jac. KLIJN Kerkrade.
045-458000.
480 S 2.0i, pas 20 maanden
oud, speciale kleur blauw
metallic, slechts 24.000 km.
en voorzien van zeer veel
extra's. Volvo Jac. KLIJN
Kerkrade, Strijthagenweg
123. 045-458000.

340 GL AUTOMAAT 5-drs
1990 zilvermetallic, zeer lu-xe uitvoering. Volvo Jac.Klijn Kerkrade, Strijthagen-
weg 123.045-458000.
440 DL AUTOMAAT 1992,
brons metallic, getint glas,
centr. vergr. etc, slechts
33.000 km. Volvo Jac. Klijn
Kerkrade, Strijthaqenweq
123. 045-458000.
440 GLT I.Bi 1990, rood,
spoiler, sportvelgen, get.
glas, etc. Volvo Jac. KLIJN
Kerkrade, Strijthagenweq
123.045-458000. "

440 GL I.Bi December 1991,
zilvermetallic, spoiler, get.
glas. Volvo Jac. KLIJN
Kerkrade, Strijthagenweg
123.045-458000.
740 GL ESTATE 2.3* Dcc
1990, wit, LPG-onderbouw,
schuifdak etc. Volvo Jac.
Klijn Kerkrade, Strijthagen-weg 123.045-458000.
VOLVO 343^ wit! i.z.g.st.,
okt. '86, 130.000 km (2e au-
to), ’ 4.500,-. Hokkelen-
bergstr. 26, Brunssum. 045-
-253015.

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 OC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.

Diversen

yNJ-JTO FRL-J\^l_
ELSLOO

Een greep uit onze voorraad van plm. 70 occasions
BMW 316iMauritius blauwmet. 17"AC
Schnitzersportv., verlaagd, alarm 1992
BMW 325icabrio shadowline, leer, ABS, 16"
Schnitzer sportv., verlaagd, delphin graumet 1989
BMW 325icabrio diam.zw.met. leerabs sportv 1987
BMW 316 zw.glas sportv. blauw/grijsmet 1985
Audi 80 I.Bi edition stuurbekr. 15"sportv. cv 1991
Audi 80 I.BS sportv. A spoilerrookzilvermet 1987
VWPassat 1.9 CL diesel zwartmet 1993/1990
VWPassat 18i CLvuurrood 1991
VW Golf GTi special d.groenmet. 15" sportv 1988
VW Golf GTi lilla 15" sportv. verlaagd sch.d 1985
VW Golf GL Cabriolet Quartet uitv. 15" sportv 1983
VW Golf CL 1.6 5-bak schuifd. + 1.3C1984/2x'Bs
Mercedes 190Erookzilver met. airco sch.d. cv
zw glas, 15" sportv., verlaagd 1987
Mercedes 190D15" sportv. zw.glas cv 12-1985
Peugeot 205 Rally 1.9 inj.! 44.000 km 1990
Peugeot2os 1.1 Accent 1986
Peugeot 405 GRi Jubilee zw.glas electr. ram 1990
Opel Kadett 2.0 GSi 16Vverlaagd 15" sportv 1988
Opel Kadett 2.0 GSi 15" sportvelgen verlaagd 1987
Opel Kadett 1.6iGT schuifd. vuurrood 1988
Opel Kadett 1.3S5-drs vuurrood sportv 1987
Opel Omega 2.0iGL auberginemet. nwe type 1991
Mercury Sable 3.OLS i.pr.st 1986
Porsche 944516VTarga, leerairco 1987
Ford Scorpio 2.OCL Sedan zwartmetallic 1990
Ford Siërra 1.8 CL turbo diesel 1991
Ford Escort 1.6 CLX vuurrood 1991
Ford Escort 1.1 1.3 1.6 6x'B3/1986
Citroen 2X1.6 inj. Aura 53.000km 1991
Citroen BK 1 4E zwart 1988

Ruime keuze in de prijsklasse tot ’ 10.000,-.

Auto Ruyl
Stationsstr. 85, Elsloo. Tel. 046-371766.

_^_\ sSjjs-itt -ÉÈSÊÉïf éÊÊ_^_w_\ \^r\ J
_U _____£**-■■■ ♦■■===#-7 ~ 9 W>^^ i m

SI floaD°oQC |
autocentrüii

Mercedes 190E 1.8 aut. class/bornit 1$ i'
Mercedes 190E2.0 aut. blauw
Mercedes 190E2.0 aut. bruin 2'
Mercedes 190E2.0 antraciet '-. kMercedes 190D2.0 l.blauw met. 15 t,
Mercedes 190D2.0 rood
Mercedes 190D2.0 zwart I*v 1'
Mercedes 190D2.5 blauw/zwart _JÜ>

Mercedes ClBO Elegance zilver /
Mercedes ClBO Elegance türmalin groen 55 s

Mercedes C220 Elegance aut. blauw met. "jS?
Mercedes 200 rookzilver met. 1 e
Mercedes 200Erookzilver cMercedes 200Dwit
Mercedes 230Erookzilver
Mercedes 230Esportline d.grijs met.
Mercedes 250Dturbo zwart met.Mercedes 300TD (combi) aut. ant.wit ,
Mercedes 300Dturbo bronit
Mercedes 300SL aut. blauw/zwart 195! 'Mercedes 300CE aut. blauwmet. x-" i

Voor meer occasion-informatie I
zie Teletekstpag. 329 TV-Gazet

OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vr. 9.00-18.00^' |
zaterdag 10.00-17.00 uu' ;

Langheckweg 32-40, Kerkrade [
Industrieterrein Dentgenbach 1

%_hJÊ_miÊÏ2Êl_h_m aOpel Astra 1.41 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, Tomadorood, 1990;
Lancia Ypsalon 1050, 3-drs.,
1987; VW Kever 1300 Luxe,
in prima staat, 1979; Ford
Escort XR3, 3-drs., 1983;
Ford Fiesta 1.1, 3-dr5,1986;
Honda Integra, 5-drs., 1987;
Honda Civic 1.5*. 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-
vaggarantiebewi[s.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Escort 14
Bravo 5-drs. '88; BMW 316
5-bak '85; Audi 80 CC 1.6
'86; Volvo 360 GLi 10-'B6;
VW Jetta 1.6 D 5-bak '85;
VW Golf 1.6 GTS 1e eig. '85;
BMW 320 i '84; Audi 100 CC
5 cyl. '84; Ford Escort 16D
'85; Fiat Uno 60 S, 5-drs.
'87; Volvo 340 diesel, 5-drs.
'87; Renault 11 GTD '86;
Opel Kadett 13N '85; Nissan
Cherry 1.3 L 5-drs. '83; Ford
Siërra 16L '84; Fiat 127
1050 CL '85; Opel Ascona
16S autom. '82; Subaru Mini
Jumbo '83; Citroen Visa 17
RD 11-'B6; Peugeot 104 ZL
'84; Volvo 244 GL 6 D '82;
Opel Ascona 1.6 S 5-drs.
'81; Nissan Cherry '82

’ 950,-. Inkoop.verkoop, fl-
nanc. Div. inruilers. Akerstr.
Nrd. 52C, Hoensbroek. S 045-
-224425. Geopend van 10.00-
-18.00 uur, zat. 10.00-17.00u.
100-Tal AUTO'S met APK v.

a. ’750,- tot ’10.000,-;
Kadett; Escort; Fiesta; Golf;
Uno enz. Inr. fin. Handelswg
1, Susteren. g 04499-5204.

O.K. CARS Oirsbeek: Opel
'Kadett 1.3 autom. '85; Ford
Siërra 1.8 Combi '87; VW
Scirocco I.Bi, 16V Amer.
uitv. '86; VW Golf GTi '85;
Opel Monza 3.0 E bwj. '83;
Opel Corsa '84; Toyota Celi-
ca '85; Peugeot 205 1.6 GTi
'87; Mercedes Camper 508
D; Toyota Landcruiser '78.
Bij aankoop 1x APK gratis!
Inruil, financ,garantie. Verl.
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
Ook Lada's. 045-411572.
Te koop wegens plaatsge-
brek 50 AUTO'S met en
zonder APK, t.e.a.b. Mar-
tens Auto BV, Kerkstr. 92,
Landgraaf. 045-314096.
Te koop Opel KADETT 1.3 S
blauwmet., bwj. '87,
’7.750,-; Opel Kadett 1.6i
stationcar wit, div. extra's,
bwj. '91, ’17.900,-; Opel
Astra 1.6 i groen/blauwmet.,
vele extra's, bwj. '92,
’23.500,-; VW Golf 1.8 GTi
antracietmet., bwj. '87,

’ 12.000,-. Inr. en fin. mog.
Bij aankoop in de maand
december: 1 jaar onderhoud
en 3 maanden garantie. Au-
tocenter Van Meurs, Waal-
broek 5, Simpelveld. Tel.
045-443500.
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.

■fflMrlA»i.i,,wiwiM.i lM.i t«.iaiilJ.llß
■Ppi W^^^^^^WB Autoschade komt altijd onverwach'JlT I niet voor ons als FOCWA Garantie^!L/1 _ Wij zijn daar dag en nacht op voO" 1
ï_^_m_f'&__\\ jJ| Doen niets anders dan schadehers'c M

_^^__\__m__U__Mi___\ |ah gespecialiseerd. En hoe. We her\|
|kfi^^| vakkundig, veilig, en snel. Geven lvV I
M| K ' garantie. Bieden vervangend vervOe II

B Zijn gebonden aan de uitspraken v II
KI FOCWA/ANWB geschillencommissie^

P^^B^^\, En leveren ongekende service.
PB^^ «^ Autoschade? U kunt dag en J

A^ nacht bij ons terecht. <-"^

KYiftK Wij_zi jn er klaar voQl>
m^-m^_m^_^-m^_MÊL_m^_^_m___ _^

Autoschade Bartels BV
Melchiorstraat 5, Kerkrade

045-452865

Autoschadespecialist Beckers en 2fl-
Buizerdweg 11-6C, Landgraaf

045-311679 _^
Autoschade Jan Vrancken b.v.

Nagelbeek 1, Schinnen
04493-1832

Lautenslager b.v.
Breukerweg 201, Heerlen| 045-232030

SUPERCARS Akerstr. Nrd.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Stationcar Peugeot 305
GR '87; Escort stationcar
'85; VW Scirocco '82; Volvo
440 bwj. '91; Citroen BK bwj.
'86 LPG; Escort XR3i zeer
mooi bwj. '87; BMW 316 bwj.
'85; Ford Siërra 2.0 Ghia
1600 bwj. '86; Kadett station
'87; Ford Orion 1.6 L autom.
'86; Escort 1400 CL '86 en
'87; Golf 1600 '86; Escort
'84; Alfa t. 33 '86; Mitsubishi
Tredia bwj.'B3; Toyota Ce-
lica bwj. '82; Ford Siërra '85.
Nog diverse goedkope inrui-
lers. Telef. 045-222455/
231448.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Piccolo's in het L'l^1 Dagblad zijn groot U
1 SULTAAT! Bel: 045^

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

Te koop gevraagd SR tn(
SCHADE-AUTO'S. 4basloperij Marxer. S Oj^M
Te koop gevr. SLO^L v<>
schade auto's, tev. j
verkoop gebr. aut"' j

A. Korter. S 045-22905^ l
Piccolo's in het
Dagblad zijn groot "j .SULTAAT!6eI:O4S^ï
i Voor Piccolo's 5 ; vEzie verder pagiha 0
J <1i

PPM| B^^^^^^"^ Autoschade komt altijd onverwacht J I
I niet voor ons als FOCWA Garantieb^iI Wij zijn daar dag en nacht op voorh ,

j___U_t_ft3r iJB Doen niets anders dan schadeherste1/^UUMMT^-- - gespecialiseerd. En hoe. We hers' t

B^f^^l vakkundig, veilig, en snel. Geven tw«e j
n| H ' garantie. Bieden vervangend vervoe' "■ B B Zijn gebonden aan de uitspraken vJ
II FOCWA/ANWB geschillencommissie-JI|l En leveren ongekende service. £ff>^W^^^ * Autoschade? U kunt dag en J

H nacht bij ons terecht. g**"*!

tt_\^_\_\\\__ "^—mm^Sky

Wij zijn er klaar voo_D

Autoschade Jo Koenen
Verl. Klinkerstraat 22, Hoensbroek

045-215450

Autoschadeherstelbedrijf Kuklinski
Hamstraat 169A, Kerkrade

045-424413

Autoschadecenter Limburg
Kloosterraderstraat 100, Kerkrade

045-453837 X
Autoschade Hanneman

Strijthagenweg 125, Kerkrade
| 045-452666
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De handel in illegaal vuurwerk tiert weliger
dan ooit. Ook in Limburg. Afgelopendonderdagbijvoorbeeld werd in een woning in

Brunssum een partij van circa vijfhonderd kilo
in beslag genomen. De overlast is dit jaar dan

ook eerder begonnen, zo constaterenPolitiekorpsen. Het aantal advertenties voor in
Nederland verboden strijkers enratelbanden

is toegenomen en de Dienst Domeinen
verwacht dit jaar drie keer zo veel inbeslag

genomen vuurwerk op te slaan.

Nederland knalt er
al lustig op los

Handel in illegaal vuurwerk tiert weliger dan ooit

DOOR PAUL SMITS

vu "LEN - De eerste partijen
DaWbWerk heeft de P°litie al te
£. Kken. Partijen van honderden. °s met verkoopwaarden van
VaiZKnden iuldens- Een Partii
1 n, bijvoorbeeld zeshonderd ki-
-2 brengt al gauw vijftiendui-
korn gulden °P- Diverse politie-
tevfSifn zeSSen eerder overlastnebben van het vuurwerk dit

Vakbroeders

partijen blijven echter in het
land, waarover geen btw (17,5
procent) hoeft te worden bere-
kend. In Nederland wordt het
explosieve spul vervolgens aan
de vuurwerkliefhebber gebracht
door rondreizende koeriers die
per autotelefoon bereikbaar zijn
of het gaat ergens onder de toon-
bank door. Of het illegale vuur-
werk wordt gewoon door een
Nederlands bedrijf vlak over de
Nederlandse grens met België
verkocht.

VuurwerkhandelaarR.S. Blok in
Assen kent de slimme 'vakbroe-
ders' die deze constructie toe-
passen. „Het gebeurt al langere
tijd. En je ziet ook steeds meer
advertenties van illegaal vuur-
werk in de kranten." Onder die
advertenties twee uit België. On-
der hen is een handelaar uit het
Belgische Merksem (Antwerpen)
die ook meteen begint over ges-
joemel met bvs in het buiten-
land en ontduiken van de btw.

4

sl' Van Zandbergen van de Am-
rdamse politie geeft een aar-

ej» voorbeeld. Over de man die
oktober al in de hoofdstad

[ üj Verjaardag van zijn vrouw op
aruchtige wijze wilde vieren,

.^aarvoor gebruikte hij een
ty °embed', professioneel vuur-rk dat alleen tijdens evene-
eer.nten a^s Koninginnedag vann afstandje wordt afgestoken.
<j*n Zandbergen: „Het is een
gptf met mortieren, pijpen, waar
fleurde vuurbollen uitschie-
£n. dat ontploft. En dan had hij
oe

m no8 °P zijn kop op straatezet. Hij zat onder de brand-onden, de pui was ontzet en in
iehele omgeving waren ge-

citeerde auto's beschadigd."

„Verhaaltjes dat alles uit België
komt, zijn niet waar. Ik schat dat
zestig tot zeventig procent van
het illegale vuurwerk in Neder-
land er ook vandaan komt. Ne-
derlandse importeurs die zoge-
naamd naar België of Polen
exporteren. Ze zijn bekend in
Nederland. Maar ja, dat is de
maffia ook."

el politiekorpsen formeren
1 het einde van het jaar spe-

vuurwerkteams. Het vuur-
co Wordt opgespoord tijdens

ntroles, na tips of door te rea--Beren op advertenties.

mige importeurs tegen. „Het
komt allemaal aan in de Rotter-
damse haven en daar wordt elke
container open gemaakt. Je mag
het niet zomaar importeren."
Voor een deel wordt in beslag
genomen vuurwerk direct ver-
nietigd, een ander deel wordt tij-
delijk opgeslagen bij de Dienst
Domeinen. Voor heel Nederland

bedroeg de opslag vorig jaar
70.000 kilo, dit jaar wordt
200.000 ton verwacht op grond
van wat al wordt beheerd. Hoe-
wel er in Nederland geen over-
zicht is van wat direct op last
van Justitie wordt vernietigd,
komt de opslagtoename bij Do-
meinen overeen met de indruk-
ken die de politie heeft.

L. Groeneveld, bestuurslid van
de Vuurwerkfederatie Neder-
land, spreekt de berichten over
de toename in illegaal vuurwerk
en kwalijke praktijken van som-

" De handel in zowel illegaal als legaal vuurwerk is al weken volop bezig. Archieffoto: ld

Vernietigd

voor de Belgische ordehandha
vers van hun actie af te zien.

.üUrwerk mag officieel pas de
a*ste drie dagen van het jaar

,°rden verkocht en alleen tij-
tts Oud en Nieuw worden af-stoken. In Nederland is tevens

veel vuurwerk wegens het ge-aar verboden. De strenge Ne-
.erlandse wetgeving wordt ech-
i*;r handig omzeild, bewereninsiders.

Helaas is er niks te zien, vertelt
een medewerkster. „De Belgi-
sche politie heeft hier alles in
beslag genomen, omdat we geen
opslagvergunning hebben. We
mogen het in België alleen ver-
voeren." Dat het explosieve spul
normaliter in een vrachtwagen
staat en dus geen opslag zou zijn
volgens Natas, was geen reden

Of neem het ook adverterende
bedrijf Natas, net over de Belgi-
sche grens bij Breda (Meer). Het
is een Nederlandse onderneming,
die in België probeert te profite-
ren van de ruimere wetgeving en
partijen in Nederland verboden
vuurwerk aanbiedt. Een mini-
male afname van tweeduizend
gulden is verplicht. De prijslijst
varieert van het al genoemde
bloembed (250 gulden), de Mo-
biele Eenheid rookbom (tien
voor 200 gulden) tot de 300.000
knaller (290 gulden).

andelaren importeren bijvoor-
v eld verboden vuurwerk en ge-
eri een nep-bv in het buitenland
P als exportadres. De illegale

Rabobank-nieuwe-stijl:
reis via automaat

Fusie

kantoortje daar achter, waar al die
papieren verwerkt werden.

Voor de coöperatieve Rabobank ligt
het nog iets ingewikkelder. Rabo
Nederland bestaat nog altijd uitzon 600 onafhankelijke, regionale
coöperatieve banken. Door onder-
linge fusie zal dat aantal de komen-
de jaren echter ook teruglopen tot
400 a 500, verwacht Wijffels. Door
die schaalvergroting en automatise-
ring verandert langzaamaan de or-
ganisatie en de taak van die plaat-
selijke banken.

„Een lokale bank is een groep auto-
maten en een groep adviseurs aan
het worden," aldus Wijffels. „De
administratieve afdeling verdwijnt,
waardoor het uitsluitend een ver-
kooporganisatie wordt." Voor de
Rabobank bovendien een veel actie-
vere verkooporganisatie dan tot nu
toe het geval is. „Met de kennis die
we hebben over onze klanten kun-
nen we ze ook actief gaan benade-
ren en suggesties doen."

onze redactie economie

bej £MOND - Zes hostessen zijn
om de klanten van de

i^tn u^eE te geven over de diversel^iet aten in e '°ntvangsthal'.
Jwe zozeer over de inmiddels al
Joo

,r ingeburgerde 'flappentap'.len °verboekingen, vreemde valuta
Jrn9 2elfs reizen kunnen per auto-r k^ n geregeld worden in een proef-

' Van °*e Rab°bank in Roer-
JO/j- Is dit de toekomst waar
1w^klanten maar aan moeten
]verV'Ilen? Het is een deel van het
'hoQf al> aldus de voorzitter van de
K/^Qdirectie van de Rabobank,

" H.H.F. Wijffels.
[Km I.

'fca een fikse tegenspraak. Het
fle Utomatiseerde bankkantoor aan
van6tle kant en de nieuwe huisstijl
;ö^. de Rabobank aan de andere.
Jriwerdeel van die huisstijl is een

(He beeldmerk of symbool voor
jjj. Rabobank, waarmee men wil
pralen dat 'de mens' centraal
Qp at- Een lopend mensfiguur dat

Kta^611 zonnewijzer of klok van
naar acht uur loopt. „De mens

|L aal in een context die associa-

ties oproept met tijd, richting, be-
weging en toekomst," aldus de
wervende uitleg van de bank, eer-
der deze week.
Toch geeft de Rabobank, met deze
schijnbare tegenstelling, heel goed
aan waar het heen gaat met de kan-
toren van de grote banken in Ne-
derland. Voor de eenvoudige dien-
sten is geen balie meer nodig. Dat
kan best buiten (betaalautomaten)
of meteen na de voordeur. Voor in-
gewikkelder zaken loopt men niet
door naar de traditionele balie,
maarkrijgt men een doorverwijzing
of een afspraak met een specialist.

Achter de balie vindt een vergelijk-
bare ontwikkeling plaats. Voor
zover er nog balies zijn tenminste.
„We hebben al veel kantoren zon-
der een balie," aldus een Rabo-
directeur. De administratieve ver-
werking verdwijnt meer en meer'
van de bijkantoren naar een cen-
traal computercentrum. Op deze
twee plaatsen verdwijnen in deze
jaren ook die duizenden banen bij
de banken: direkt achter de balie
(die er immers niet meer is, deels
vervangen door automaten) en het

Blauwdruk

(ADVERTENTIE)

BEVEILIGING & BEWAKING IN SITTARD e.o.
OPEN DAG

ZONDAG 18 DECEMBER van 12.00 - 17.00 uur
r 1 / Georganiseerd door: I
S V \ 11111* Iwtyt
Jmaas-^ — %W#/ LAND %"Hg.'""'^

BEVEILIGING "^wburgT"''"
Tel. 046-529546 Tel. 046-580777 Tel. 046-580578

Met onder andere:
Demonstratielessen wapenleer, brandpreventie, training communicatiemiddelen

* Praktijksimulaties door beveiligingspersoneel Maasland-beveiliging
* Demonstraties van electronische beveiligingssystemen
* Informatie over opleiding, beveiligingstechniek en werk

U bent van harte welkom!!!
KLOOSTERPLEIN 1 (bij de kerk)

GRATIS ENTREE!!! *_

exposities
HEERLEN

Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Terra Sigillata. T/m 5/3. Religieuze
Kunst. T/m 8/1. Open di t/m vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur. De Thun, De
Thun 91. Atelier-expo. 10/12, 11/12,
open 10-17 uur. Stadsgalerij, Raadhuis-
plein 19. De eigen collectie. T/m 16/1,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Stadsschouwburg. Fotokunst 'zon-
der oogkleppen. T/m 21/12, open ma
t/m vr 10-15uur. Openbare bibliotheek,
Raadhuisplein 20. Werk van José Smits
en Miep Mostard. T/m 17/1, open dag.
9.30-17 uur, za 10-13uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater. Werk van Ria Jus-
sen.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Carola en
Hannie Zeekaf. T/m 31/12, open ma t/m
vr 9-12.30 uur, di 13.30-16.30 uur

in de theaters
HEERLEN

za. 17 en zo 18/12: musical: The Sound
of Motown.
zo. 18/12: toneel: Toneelgroep MenS.
ma 19/12: muziek: Philharmonie Bo-
choltz en Mannekoor Mignon.
di 20/12: show: Jenny Arean met Alles
heeft zijn prijs.

KERKRADE
za. 17/12: muziek: Ritmicgroep.
zo. 18/12: muziek: Lingua e Musica

SITTARD
za. 17/12: theater: Zwart Theater Brati-
slava met Alice in Wonderland (19 uur).
zo. 18/12: muziek: Kerst-Inn Sittards
Mannenkoor (19 uur).
wo. 21/12: muziek: Die Toten Hosen.

MAASTRICHT
za. 17/12: ballet: Russisch Ballet St.
Petersburg met Giselle.
zo. 18/12: ballet: Russisch Ballet St.
Petersburg met Zwanenmeer (14.30
uur).
di. 20/12: muziek. Philharmonisch Or-
kest van Luik met Derde Symfonie van
Mahler.
wo. 07/12: toneel: Het Nationale To-
neel met Troilus en Cressida

ROERMOND
za. 17/12: cabaret: Jules Deelder
zo. 18/12: muziek: kerst met Roermonds
Mannenkoor.

Alle voorstellingen beginnen om 20
uur, tenzij anders aangegeven. In Maas-
tricht beginnen de voorstellingen om
20.15 uur.

" De Rabobank-vestiging in het winkelcentrum Donderberg in Roermond fungeert al enke-
le maanden alspilot-project waar de automaat centraal staat. Foto: jan PAUL kuit

ceerde vragen. En met veel ruimere
openingstijden dan de huidige kan- ■tooruren bovendien.

De automatisering betekent minder

personeel, maar de nieuwe aangak
ook meer flexibele werktijden. Bij
de Rabobank werkt inmiddels al 23
procent in deeltijd en datzal alleen
maar verder stijgen. Wijffels wil er

niet te veel over zeggen, maar in het
huidige cao-conflict tussen banken
en bonden lijkt hij een stuk dichter
bij de bonden te staan dan veel van
zijn collega's.

Hadiodiagnostiek De
Wever hypermodern

Klanten van de bank die nu de
schrik om het hart slaat kunnen ge-
rust zijn. Die bemoeienis moet niet
te ver gaan, zo heeft men zich in de
vele provinciale vestigingen gerea-
liseerd. Een komiek in de voorlich-
tingsfilm voor het bankpersoneel
waarschuwt dan ook: Ga nou niet
vertellen dat de klant met dit inko-
men of die vermogenspositie het
zich toch eigenlijk niet kan permit-
teren om twee keer per week buiten
de deur te gaan eten. Niet doen !"

onze verslaggeefster
hUiÈI*LEN - Het De Weverzieken-
ov^ Heerlen beschikt sinds kort

0 een nieuwe, zogenaamde an-
Üj^afiekamer. De afdeling radio-
tij Slostiek heeft daarmee de

ste beeldvormende technie-
i&Hri ln vis- **et Saat °P sommige
&rj)?re^en om aPParatuur die nog in11ander ziekenhuis in gebruik is.

tcj n.92 sloot De Wever een vijfjarig
/t<, 'tract met Philips Medical Sys-
SJ' oor vijftien miljoen gulden

het De Wever" en het Gre-
))(, usziekenhuis in Brunssum bin-
f\, vijf jaar beschikken over de
!W nste radiodiagnostische ap-

ie maanden geleden werd al
iiw c °ronaire angiografiekamer ge-

' aUeerd, die wordt gebruikt door

Een blauwdruk voor de nieuwe or-
ganisatie van alle 1950 kantoren in
Nederland is er niet. Dat kan op het
platteland anders uitpakken dan in
stedelijke gebieden, aldus de top
van de bank. In de steden kunnen
de adviesdiensten mogelijk verder
gecentraliseerdworden naar een re-
gionaal hoofdkantoor en de bijkan-
toren verder geautomatiseerd. Maar
dan wel met een hostess voor de ge-
bruiksaanwijzing daarvan en door-
verwijzing voor de meer gecompli-

de cardiologen, die hier onder meer
hartcatherisaties uitvoeren en pace-
makers inplanteren. Daarnaast
wordt er door radiodiagnosten
vaatonderzoek gedaan in de herse-
nen.

In de angiokamer vindt vaatonder-
zoek plaats van vrijwel alle andere
vaatgebieden in het lichaam. Ook
kunnen hier patiënten geholpen
worden die last hebbenvan een ver-
nauwing of afsluiting van een
bloedvat. Met de moderne appara-
tuur kan er sneller en nauwkeuriger
gedotterd worden.
Radiologe I. Schreutelkamp vindt
de installatie van de nieuwe appa-
ratuur van groot belang, omdat de
behoefte aan vaatinterventies sterk
toeneemt. Dit komt volgens haar
door de vergrijzing van de bevol-
king.
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bioscopen
HEERLEN

Royal: Interview with the Vam-
pier, dag. 18.30 en 21 uur. Za en
zo ook 16 uur. Za extra om 23.30
uur. De Leeuwekoning, dag.
18.30, za en zo ook om 14 en 16
uur. Woe ook om 13 en 16 uur
Rivoli: The Lion king, dag om
19 en 21.15 uur. Za en zo ook om
14.15 en 16.30 uur. Za extra om
23.15 uur.
Maxim: Only You, dag. 20.30
uur, za en zo ook om 14 uur en
za extra om 23 uur.
H5: De Leeuwekoning (ned),
dag. 14 en 16.15 uur. The Lion
King (eng.), dag. 14.30, 16.45,
18.15 en 20.45 uur. Miracle on
34th Street, dag 14.15, 18.15 en
20.45 uur. Za extra om 23.15
uur. Pulp fiction, dag. 20 uur, za
ook 23.15 uur. Timecop, dag.
14.30 18.30 en 21 uur, za ook
23.30 uur. Baby's day out, za, zo
en woe om 14.30 en 16.30 uur.
The specialist, dag. 18.30 en 21
uur. Do, vr, ma, di ook 14.30 uur
en za extra om 23.30 uur.
Filmhuis De Spiegel: Shocking
Blue en route, zo 20.30 uur.

LANDGRAAF
Autokino The specialist, vr t/m
zo 20.15 uur. Color of night, vr
en za 22.30 uur. Sleepless in
Seattle, za zo 18 uur.

MAASTRICHT
MGM: De Leeuwekoning (ned),.
dag. 13.15 en 16 uur. The Lion
King (eng), dag 18.45 en 21.30
uur. Truc lies, za-nacht om 00.15
uur. Forrest Gump, dag. 14 17 en
20.30 uur. Time cop, dag. 13.15,
16, 18.45 en 21.30 uur, za ook
00.15 uur. Interview with the
Vampier, dag. 13.15, 16, 18.45 en
21.30 uur. Za ook om 00.15 uur.
The Nightmare before Christ-
mas, dag. 13.15, 15.15, 17.15,
1915 en 21.15 uur. Miracle on
34th Street, dag. 13.15, 16, 18.45
en 21.30 uur.
CineK: El Pajaro de la felicidad
Cinema-Palace: The Lion King,
dag. 16.15 18.45 21.30 uur, za zo
wo ook 13.45uur. De Leeuweko-
ning, dag. 16.15 en 18.45 uur, za
zo wo ook 13.45 uur. Pulp fic-
tion, dag. 20.30 uur, za zo en wo
14 uur. The specialist, dag. 21.30
uur. Speed, dag. 17.30 uur.
Lumière: 'Troebel Beeld' gaat
op ma 19 dcc. niet door. Eat
drink man woman, dag. 20.30
uur. L'annee deriere a marien-
bad, dag. 22 uur.Serial mom, do
t/m za 23 uur.

GELEEN
Roxy: Timecop, dag. 20.30 uur.
Miracle on 34th Street, dag
20.30 uur, za, zo en wo ook om
14 en 20.30 uur.

SITTARD
Forum: The Lion King (ned),
dag. 18.45 uur, za zo 14 16.15 en
18.45 uur, wo ook 14 en 18.45
uur. Interview with the Vam-
pier, dag. 21 uur. The Specialist,
dag. 21 uur,
Filmhuis Sittard: 'Safety Last',
zwijgende film. Ma om 19.30
uur.

ECHT
Royal: Only you, do t/m di 20.30
uur, za, zo en wo ook 14.30 uur.
Miracle on 34th Street, do t/m di
om 20.30 uur, za, zo en wo ook
om 14.30 uur.

ROERMOND
Royal: De Leeuwekoning, do 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.
Koyaline: Four weddings and a
funeral, t/m wo 20.30 uur, zo
ook 14.30 en 16.30uur.
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Bisdom Roermond maakt serieus begin met opleiding van katechisten

Wiertz blijft Wiertz
lezersschrijven

In dezerubriek neemt de redac-
tie brieven van lezers op. De
redactie hoeft het niet eens te
zijn met de inhoud. De brieven
dienen betrekkina 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.

# Mgr. Wiertz op het Sint Pietersplein in Rome in gesprek met de overste van een
Amerikaanse congregatie van broeders. Namens de Nederlandse bisschoppenconferen-
tie nam hij er deel aan de synode over het religieuze leven.

„De kerk kan niet zonder de
nieuwe generatie. Ik hoop daar-
om dat zich meer jongeren ge-
roepen zullen voelen om priester
te worden. Je kunt dat niet af-
dwingen door proclamaties, met
rapporten of analyses. Je werft
enkel door aanstekelijkheid;
door getuigenissen, die beginnen
bij man en vrouw en in het ge-
zin."

Op mijn ingezonden brief 'ye^
wenst' in het Limburgs Dagbla
van 3 december jl. heb ik cc
aantal reacties gekregen. WW
brief was bedoeld als satirisch
reactie op de brief 'Ongewenst
van J. Vestjens van 24 novenibe
jl. Een aantal mensen heeft zje
de moeite getroost om reC"/
streeks hun instemming, sc'ir%l
telijk dan wel telefonisch, met o^inhoud van mijn brief te betut'
gen. De satirische opzet is aa
hen en mogelijk ook andere*1'
voorbij gegaan. Derhalve te
verduidelijkling: de wijze waar'
op de heer Vestjens schaars ée
klede vrouwen meent te moete
benaderen en te omschrijf
('typetjes die reacties uitlokken*
zette mij ertoe aan om te reage'
ren. Ik wilde hem confrontere
met een situatie waarin hij °P
een soortgelijke wijze wordt "e
naderd. Echter dan niet door cc
vrouw, maar door een man, *a
wellicht hetzelfde onprettige e
bedreigende gevoel oproept.
HEERLEN Nico van den Berf
(Door redactie ingekort)

Satirisch

Mgr. Wiertz acht het niet uitge-
sloten dat vroeg of laat missio-
narissen uit de wereldkerk zul-
len bijspringen. Er zijn daar veel
roepingen, zo is hem tijdens de
jongste bisschoppensynode in
Rome gebleken.

begin worden gemaakt met de
opleiding van katechisten. Het
bisdom weet zich geïnspireerd
door de Derde Wereld, waar een
kwart miljoen katechisten deel-
taken van de priester hebben
overgenomen.

ning niet op andermans bord
leggen. Overigens zal het bisdom
geen kerken sluiten of parochies
daartoe dwingen."

brengen zijn. Je kunt de reke

Ik ben sinds 1987 werkzaam in
de sociale werkvoorziening en
heb helaas alleen maar bezuinin-
gen meegemaakt. De overheid
draait de subsidiekraan steeds
verder dicht. Dit gaat dan altijd
ten koste van de doelstellingvan
de WSW, namelijk het bieden
van aangepast werk aan mensen
met een handicap. Er ligt alweer
een nieuw afbraakrapport op ta-
fel: het omstreden rapport Hou-
ben. Indien dit rapport door de
overheid wordt overgenomen is
het afgelopen met de Sociale
Werkvoorziening. In dit rapport
wordt o.a. aangegeven dat men-
sen die werken in de werkvoor-
ziening niet willen doorstromen
naar het vrije bedrijfsleven om-
dat ze het te goed hebben en te
veel zouden verdienen. Niets is
echter minder waar. Dat mensen
niet willen doorstromen naar het
vrije bedrijfsleven heeft mijns
inziens heel andere redenen: 1.
Een grote groep mensen in de
maatschappij denkt nog altijd
dat mensen werkzaam in de S.W.
zielepoten zijn. 2. Het vrije be-
drijfsleven staat niet te springen
om gehandicapte mensen in
dienst te nemen (kijk maar naar
de WAGW die volledig mislukt
is). 3. De SW-bedrijveh zijn ook
niet zo stom dat zij de mensen
met de meeste restcapaciteiten
laten doorstromen naar het vrije
bedrijfsleven. Door de alsmaar
voortdurende bezuinigingen op
de SW moeten bedrijven steeds
marktgerichter gaanwerken. Dit
gaat al ten koste van de groep
mensen met de minste restcapa-
citeiten. Indien de SW-bedrijven
de mensen met de meeste restca-
paciteiten zouden laten door-
stromen naar het vrije bedrijfs-
leven vallen de SW-bedrijven als
een plumpudding in elkaar. Dat
mensen binnen de SW te veel
zouden verdienen is gewoon pu-
re onzin. Indien je de functies in
de SW vergelijkt met vergelijk-
bare functies in het bedrijfsleven
dan ligt de beloning 12 tot 15
procent lager. Dat burgemeester
Bert Janssen van Landgraaf niet
vreest voor banenverlies binnen
de SW in Oostelijk Zuid-Lim-
burg vind ik zeer merkwaardig.
Als hij het rapport Houben goed
gelezen heeft zou hij toch zeker
opgemerkt moeten hebben dat
Limburg en met name Oostelijk
Zuid-Limburg geografisch ge-
zien te veel wsw'ers aan het
werk heeft. En dan praat ik over
plusminus 2500 arbeidsplaatsen.
De betreurenswaardige conclu-
sie die ik uit dit alles trek is: de
sociale werkvoorziening wordt
door de overheid totaal in de
vernieling geholpen.
VALKENBURG J. Kleijnen
(Door redactie ingekort)

Werkvoorziening

„Wat is daarop tegen? Servatius
was een Turk. Willibrordus en
Bonifacius kwamen van Enge-
land. Ook vanuit Nederland
werden missionarissen uitgezon-
den. Eens kwam veertien pro-
cent van alle missionarissen uit
Nederland. Waarom zou de
draad van Servatius, Willibror-
dus en Bonifacius niet kunnen
worden opgenomen."

„Modellen kun je niet zo over-
planten, maar bevatten belang-
rijke aspecten voor de revitalise-
ring van de kerk."

leden. Het bisdom is daarom ei-
genlijk uitermate goedkoop uit."
In die vijftig miljoen zijn niet in-
begrepen de legaten - goederen
die bij testamentaire beschik-
king een parochie of het bisdom
worden nagelaten. Daarmee
worden fondsen van stichtingen
gefourneerd; zoals de stichting
die op Rolduc het Medo exploi-
teert, een internationaal acade-
misch instituut voor studies van
huwelijk en gezin. In tegenstel-
ling tot andersluidende berich-
ten kost het Medo het bisdom
niks. Onder die voorwaarde
werd het instituut destijds door
mgr. Gijsen opgericht.
Mgr. Wiertz bevestigt dat het
Medo aan het eind van het aca-
demisch jaar verdwijnt. „Moge-
lijkerwijs gaat een gedeelte naar
Wenen. De Oostenrijkse bis-
schoppenconferentie zou daartoe
hebben besloten. Maar of dat
doorgaat, moet worden afge-
wacht."
Voor het overige maakt mgr.
Wiertz zich niet zon zorgen om
de financiën. „Wanneer het elan
er is, willen mensen steunen in
de mate die de kerk verdient."
Niet alleen de financiële onder-
steuning legt gewicht in de
schaal. Het bisdom Roermond
heeft ook een sterke biddende
achterban. Eind 1993 telde het
diocees nog 2.618 zusters, van
wie driekwart niet meer actief is.
De gemiddelde leeftijd is tachtig.

„De* zusters hebben zeer grote
verdiensten voor het bisdom, dat
ze in hun hart blijven meedra-
gen; tot hun laatste snik. Het is
ontroerend te mogen constateren
hoe men op ziekenkamers, geïso-
leerd van de wereld, nog met de
kerk bezig is."

'Adembenemd ontroerend' vond
mgr. Wiertz in 1994 het toedie-
nen van het vormsel aan zestig
geestelijk gehandicapten, in leef-
tijd variërend van 20 tot 80 jaar,
in een tehuis in Heel. „De open-
heid; de ontvankelijkheid; hun
subtiele gevoelens: zij hebben me
diep in mijn hart ontroerd. Dat
was voor mij het meest indruk-
wekkend moment van 1994."
„Het meest vervelende: dat ik in
Maastricht een.half uur in een
file zat, terwijl ze in Margraten/
Scheulder op me stonden te
wachten: de burgemeester, de
harmonie, de misdienaars. De
parochie vierde haar 125-jarig
bestaan. In dat half uurtje kreeg
ik de stuipen op het lijf."
Voor het overige voelt de bis-
schop, die op 2 december 52 is
geworden, zich nog altijd prettig
in zijn vel zitten. Van een mid-
life-crisis, de mentale en fysieke
inzinking tussen veertig en zes-
tig, heeft hij geen last. Wiertz
blijft Wiertz.

Wegens de 'verdamping van pa-
rochies' zijn in het bisdom Roer-
mond in de laatste jaren zes
kerkgebouwen gesloten. Onder
meer de Barbarakerk in Geleen,
de H. Pastoor van Ars in Eygels-
hoven, en De Goede Herder in de
bisschopsstad.

Ofschoon voor de leek een be-
langrijkerol is weggelegd, zullen
in het bisdom Roermond geen
pastoraal werkenden worden in-
gezet. In de andere bisdommen
van Nederland steeg hun aantal
van 596 in 1992 naar 633 in
1993, van wie 35 procent vrou-
wen.

Wèl zal in september een serieus

„In totaal wordt in het bisdom
Roermond met zijn 300 paro-
chies voor zon vijftig miljoen
gulden per jaar omgezet. Dat is
net zoveel als de exploitatie van
een psychiatrisch ziekenhuis met
250 patiënten en 250 personeels-

Ofschoon het kerkbezoek daalt,
blijven de inkomsten van de pa-
rochies 'wonderwel, redelijk
constant. Behalve collectegel-
den betreft het gezinsbijdragen
en gelden voor het opdragen van
missen. Daarvan worden pries-
ters, huishoudsters, kosters en
organisten betaald; het onder-
houd van kerken en overige ge-
bouwen; en ook de lopende kos-
ten voor liturgie, katechese en
pastoraal. Acht procent van alle
inkomsten gaat naar het bisdom;
acht procent wordt gedeponeerd
in een solidariteitsfonds, waaruit
kleinere minder draagkrachtige
parochies kunnen putten.

„Omdat het langs natuurlijke
weg is gegaan, waren er nauwe-
lijks echt problemen. Veelal is
sluiting een moeilijk proces. Men
ervaart de pijn als de amputatie
van een voet, die noodzakelijk
kan zijn om het been te behou-
den. Sluiting kan een gevolg van
gebrek aan financiën zijn. Het
moet voor een parochie op te

Liefde
Naar aanleidingvan onder mee'
de oorlog in Bosnië het volgende-
Niemand kan de oorlog stoppe°van zijn naaste. ledereen kan a*'

leen zijn eigen oorlog stoppen- ">
kunt proberen iemand te stop'
pen, maar hij zal niet naar r
luisteren. Het enige wat je kun
doen is jeafvragen: 'Komt wat i»
doe uit mijn liefde voor meze'1
voort?' Richt je je blik op ande'
ren, vergeet jewat je zelf aan he
doen bent. Het is heel gemakke'
lijk een ander te vertellen wat W
verkeerd doet. Maar zo lok je ge'
vechten alleen maar uit. Later
zul je die ander er natuurlijk van
beschuldigen dat hij begonnen
is. Het enige wat je kunt doen
om de oorlog te stoppen is jou^
aandeel erin wegnemen. Gee1

geen aanleiding tot oorlog. A
iemand ergens een aanleidingirl
ziet om ruzie te maken, dan 's
dat zijn verantwoordelijkheid-
Dat is zijn aandeel. Het ant'
woord op de moordpartijen lS
eeuwenoud: „Heb uw naaste
lief." Voordat je je naaste kvn 1
liefhebben, leer jezelf liefheb'
ben. Als je jezelf liefhebt, maak
je oorlogen onmogelijk. Liefoe
ontwapent.
GELEEN J.A.H. Weere»

De plaatsing van het stuk 'Kerst'
pakketten' heeft mij erg ge'
stoord. Ik ben dan ook van me'
ning dat de schrijver, als hij en
zijn gezin geen kerstpakket °'geschenk nodig heeft, een erg
goed salaris moet verdienen-
Maar hij vergeet wel dat er in
Nederland duizenden gezinnen
zijn die van een minimumloon
moeten rondkomen en die zich
verheugen als vader met een
kerstpakket thuis komt. U geeft
hierbij de werkgevers weer een
handvat om de kleine man (o*
vrouw) weer wat af te nemen in
de toekomst.
Dat de kerstpakketten in Rwan-
da welkom zijn weten wij met
zn allen ook wel. Maar hier in
Nederland zijn ze ook in veel ge'
zinnen, van harte welkom. In'
stellingen als Amnesty Interna'
tional, Greenpeace en Foster
Parents krijgen het hele jaar
door donaties. Laat de mini'
mumloner dus ook zijn kerst'
pakket, waar het hele gezin bW
mee is, behouden.
LANDGRAAF F. Starmans
(Door redactie ingekort)

Kerstpakket

Waterschap
Graag wil ik enkele kantteke-
ningen plaatsen bij de voorlich-
tingscampagne van het Water-
schap Roer en Overmaas in uw
krant van 6 december jl. Dit
naar aanleiding van de belas-
tingaanslagen van het Water-
schap van eind november en de
honderden telefoontjes die het
Waterschap hierop ontving. Bij
vraag 5: Hoe komt het dat het
belastingbedrag dat ik voor 1994
moet betalen als huiseigenaar,
afwijkt van hetgeen ik in 1993
moet betalen?, wordt gesteld dat
het bedrag afhankelijk is van de
waarde in het economische ver-
keer van een eigen huis zoals die
ook bij de Onroerende Zaak Be-
lasting van toepassing is; het kan
voorkomen dat u meer of minder
belasting hoeft te betalen; per
saldo het Waterschap (m.u.v. de
7 % tariefstijging) hetzelfde be-
drag aan inkomsten als in 1993
ontvangt.
Als bovenstaande juist is dan
komen de huiseigenaren uit Sim-
pelveld, met wie ik gesproken
heb, er financieel wel erg ongun-
stig vanaf; verhogingen van meer
dan 100% zijn geen uitzondering
maar regel.
Of de huiseigenaren in Simpel-
veld komen er wel erg beroerd
vanaf (door de hertaxatie van de
woningen in Simpelveld per 1
januari 1994 zijn de waarden in
het economisch verkeer met zon
50% gestegen) en ik vraag mij af
of dit ook in alle andere gemeen-
ten zo heeft plaatsgevonden. Zo
niet dan is er sprake van rechts-
ongelijkheid; of deze sterke ver-
hogingen doen zich ook in ande-
re gemeenten voor en dan
schrijft het Waterschap niet de
waarheid voor wat betreft de in-
komsten.
Uit bovenstaande blijkt eens te
meer dat het hanteren van de
economische waarde van een
huis een kwalijke zaak is. Op de-
ze manier worden huiseigenaren
voor allerlei overheidsbelastin-
gen de melkkoe van de maat-
schappij.
SIMPELVELD B.G. Krutzen
(Door redactie ingekort)

Wiertz blijft Wiertz. Aan twee
kanten wordt aan hem getrok-
ken. Hij weigert een van de kan-
ten los te laten. Bepleitte hij
vorig jaar in een eerste ontmoe-
ting met de Limburgse pers een
'oudtestamentisch jaar', dit jaar
dringt hij aan op 'een verdere af-
bouw van karikaturen en voor-
oordelen.

„Pas dan bereik je gemeenschap-
pelijk een open houding. Niet
met eigen wonden bezig zijn.
Niet schelden. Pas dan kan het
volgende steekwoord 'vergeving'
zijn."
Wat Wiertz wil uitdrukken met
'open houding' heeft hij terugge-
zien in een beeld dat pastoor
Matthieu Gubbels van deKakert
(Landgraaf) bij zijn zilveren
priesterjubileum is aangeboden.
„Een man met open handen; niet
afwerend, maar vragend naar
God." Pikant detail is dat pas-
toor Gubbels jaren secretaris en
sinds mei voorzitter van de Ver-
eniging van Pastoraal Werken-
den (VPW) in Limburg is. Mgr.
Gijsen negeerde de VPW volko-
men. Mgr. Wiertz bezocht Gub-
bels begin dit jaar, en in het
voorbije oudtestamentisch jaar
ontving hij meer afgevaardigden
van andere uit de polarisatie
ontstane groeperingen, als de
Acht-Meibeweging. Voor de bis-
schop 'gesprekken bij de thee.
Tijdens deze theevisites is niet
over fundamentele zaken onder-
handeld. „De tijd dat een paar
mensen namens een grote groep
iets kunnen regelen, is voorbij."
Ontvangsten zijn niet door
iedereen in dank afgenomen. Bij
de post zaten soms 'agressieve
brieven. „Ik heb geprobeerd
achter die kritiek te tasten, om
ze te begrijpen. Echt ontwricht
ben ik er niet door. Ik kan beter
tegen kritiek dan ik had gedacht.
Ik heb er geen dikkere huid voor
nodig."
Terughoudend reageert mgr.
Wiertz op vragen over zijn voor-
ganger, mgr. Gijsen, die het
strijdmodel boven het harmonie-
model verkoos. Wiertz vindt het
'niet correct' om over aard en
frequentie van de gesprekken,
die hij met zijn voorganger voer-
de, uit te weiden. „Hij verblijft
in Oostenrijk en ik weet dat hij
zijn zus in Sittard geregeld be-
zoekt."

De dalende lijn in het misbe-
zoek, die zich tijdens het pontifi-
caat van Gijsen steeds scherper
begon af te tekenen, heeft zich
onder het pontificaat van Wiertz
voortgezet. Tijdens twee week-
einden in maart kerkte in het
bisdom Roermond slechts 13,7
procent van de ruim één miljoen
geregistreerde katholieken.

„Dat is geen teken van gezond-
heid, al besef ik dat er andere
vormen van participatie zijn.
Deelnemen aan de eucharistie-
viering is echter een van de kost-
baarste kerngegevens. Anders
ontstaat op den duur vervreem-
ding varfde woorden van de Hei-
lige Schrift, van het Woord Gods
en van de H. Eucharistie. Dat de
jongste generatie niet represen-
tatief is vertegenwoordigd,
maakt me zeer bezorgd; is veel-
betekenend; moet aan het den-
ken zetten."

Uit de cijfers van het Kaski, het

# Limburg was nadrukkelijk vertegenwoordigd op de eerste zitting van het vijfde
Landelijk Pastoraal Overleg. Als voorzitter fungeert Marja Koopman-Goumans, burge-
meester van de Middenlimburgse gemeente Ambt Montfort, die mgr. Wiertz bij gelegen-
heid van zijn 52ste verjaardag zoveel Limburgse vlaaien aanbood, dat hij allen op
een Pallieteriaanse punt kon trakteren. Foto: LON CLASQUIN
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Het stoorde mgr. Wiertz zichtbaar dat de pers
zijn adventsbrief niet heeft gekregen. In de brief

vraagt de bisschop zijn diocesanen te willen
bidden voor priesterroepingen. Voorts

verbaasde de bisschop zich erover dat het
perscommuniqué over de mutaties in de

bisschoppelijke adviescommissies nog niet is
verschenen. Tijdens de bisschoppenconferentie,

maandag en dinsdag in Amersfoort, is mgr.
Wiertz benoemd tot voorzitter van de

bisschoppelijke commissie voor de media en tot
lid van de bisschoppelijke commissie voor

contact met dereligieuzen. Omdat benoemingen
eerst gisteren zijn bekend gemaakt, konden zij
niet worden meegenomen in het interview dat

dezekrant donderdag met de nieuwe voorzitter
van de mediacommissie had. Centraal stond de

evaluatie van het oudtestamentisch jaar,
waarvoor bisschop Wiertz vorig jaarpleitte.

DOOR RENE ROOSJEN
EN JAN VAN LIESHOUT

instituut voor sociaal-weten-
schappelijk onderzoek, blijkt dat
het aantal actieve priesters in
het bisdom Roermond in 1993
van 439 is teruggelopen naar
430, van wie 163 tot een orde of
congregatie behoren. Mgr.
Wiertz is daarom 'heel blij' met
de dertien eerste-jaarsstudenten
op Rolduc.

m UfTIDUrCJS QO limburg



Massale vrees voor verlies van leerlingen

Fusiestrijd middelbare
scholen losgebarsten

Beroofd van
polstas met
800 gulden

HEERLEN - Een 53-jarige man
uit Hoensbroek is gistermiddag
in Heerlen beroofd van zijn pol-
stasje met paspoort, een bank-
pasje en achthonderd gulden.
De man had het geld net van de
bank gehaald en liep rond half
twee op de Spoorsingel richting
spoorwegovergang. Twee man-

nen op een blauwe scooter na-
derden hem op het fietspad van
achteren.

De duo-passagier gaf in het
voorbijgaan een slag tegen de
arm van de man, greep de pol-
stas, die het slachtoffer onder
zijn oksel had geklemd. De da-
ders reden verder richting
Schaesbergerweg.
De Hoensbroekenaar was al eer-
der het slachtoffer van een over-
val, toen hij als taxichauffeur
bedreigd werd met een vuurwa-
pen.

Van onze verslaggever
Dialect

hsi N- De voorgenomen
len es middelbare scho-
B ln Landgraaf, Heerlen,

en Kerkrade heeft
leveH°rm van Protesten opge-

Pc k Van scholen die buiten
'eeri ■ vallen- Die vrezen
0e

ungen te zullen verliezen.
Vrij r̂?vincie verwerpt echter
feti alle inSediende bezwa-

|&ran?rotiuscollege in Heerlen en
hren t

rg in Landgraaf gaan fu-i^har, een brede scholengemeen-
|s'"m met TS tot en met gymna-

Ln erlecollege vreest dat het ge-
|geb(jU an beroepsonderwijs in het
«**Hhi-W Van Grotius in Heerlen op
ifen n een aantal 'unieke' afdelin-
IWen„t

an ere in de problemen
■ dat ë' .e provincie vindt echter
l v°ldo et leerlingenverlies on-uende aannemelijk maakt.

Vreest'andgraafse EiJkhagencollege
aati^ei 1 tot procent minder
de ij dlngen van leerlingen door
la^g 1^ van vwo/havo-onderwijs
cic \vi-rfndenberg. Maar de provin-
Wijs n

]st erop dat vwo/havo-onder-UP Brandenberg taboe blijft.

Hoe^gemeenschap Aldenhof in
l^cholp r°6^ 's door de fuserendeKgirw Broeklandcollege en Ko-
-4e D Jubana gepasseerd. Volgens
aansl, vncie ten onrechte. Ze eist

g Van Aldenhof. omdat
f°eDsn °?1 de fusie verrijkt met be-
legej^aerwijs. Het Romboutscol-
Iverlies ~rUnssum vreest leerlingen-
-Bens ■ do°r deze fusie, maar vol-
tij Provincie valt dat heel erg

onderw°lengemeensch BeroePs"
liet e 'Js Kerkrade is het tenslotte
het t ns met het samengaan van
Mari g en Sancta
scho0i Provincie adviseert deze
"letity ZL-Ch aan te sluiten biJ de sa-

g tussen Gymnasium
'ege. Cen het Antonius Doctor Col-

" Pater Vincent kon vandaag pas zijn collega Carl Kuss begroeten. Die moest tot tweemaal toe wegens slecht weer
zijn vlucht van Chicago naar Düsseldorf uitstellen. Foto: CHRISTA halbesma

Christus roept jonge mannen uit alle volkeren en
standen tot Zijn dienst. Staat te lezen in de Leer der

kerk. Waar die dienst zich moet voltrekken, wordt niet
vermeld. Daarom kan het voorkomen dat een lerse- en

sinds kort ook een Amerikaanse priester, leiding geven
aan de St.-Josephparochie. In de Heerlense wijk
Passart. Daar zijn dekerkgangers inmiddels al aardig
gewend aan de Angelsaksische intonaties.

DOOR BENTI BANACHLegionairs op missie
in Heerlense wijk

Ier en Amerikaan leiden St.-Josephparochie

BRUNSSUM - Leo Hendriks van
sportvereniging RKBSV heeft gis-
teravond de culturele plaquette van
de gemeente Brunssum gekregen.
Hij is veertig jaar lid van die voet-
balvereniging. Hij maakt reeds acht
jaar deel uit van het hoofdbestuur.
Hendriks is al zestien jaar leider
van het eerste team.

Culturele plaquette

Run op inzamelen
papier Landgraaf

LANDGRAAF - Verenigingen in
Landgraaf hebben grote belangstel-
ling voor het inzamelen van oud-
papier. Na publicaties over een te-
kort aan clubs die dit karwei voor
hun rekening willen nemen, werd
de gemeente overstelpt met tele-
foontjes. In bepaalde wijken in
Landgraaf werd lange tijd geen
oud-papier opgehaald. Er waren
geen clubs beschikbaar. Om deze
'witte vlekken' toch van het oud-
papier af te helpen, wilde Land-
graaf de dienst gemeentewerken
van buurgemeente Kerkrade in-
schakelen. Na berichten daarover
hebben zich volgens wethouder
Harry Erkens méér verenigingen
gemeld dan er witte vlekken zijn.
Om ervoor te zorgen dat toch elke
vereniging iets kan bijverdienen,
gaat Landgraaf nu bepaalde wijken
splitsen.

len gesteld is daarmee, dan is de
huidige situatie nog niet zo
slecht. Daarom heb ik mij wel
eens afgevraagd of ik hier wel op
m'n plaats ben. Dat heeft niets te
maken met de mensen hier of
mijn werk. Daarover ben ik heel
tevreden."

Kerst dicht
bij huis met

cd Kerstpakket

Vincent McMahon: „Onze eigen-
lijke opdracht is missiewerk en
niet het runnen van een parochie
in een ontwikkeld land." Van-
daar.DOOR PETER HEUSSCHEN die ik maakte, houdt niet in dat

ik marxist ben," haast pastoor
McMahon zich te verklaren.

In Hoensbroek bouwde de pater
een goede vriendschap op met de
toenmalige deken Franz Wiertz,
die nu bisschop van Roermond
is. „En dat betekent een stem in
het paradijs", lacht hij uitbun-

Er volgde een tijd van werken en
weer studeren. McMahon was te
vinden in Detroit, werd kape-
laan en moderator in Rome en

Dezelfde pater Vincent loopt al
ruim vier jaarrond in de Passart
en beheerst het Nederlands heel
aardig. „Maar preken doe ik het
liefst vanaf een papiertje," er-
kent de in Limerick geboren ler.
In die plaats leerde hij op de
middelbare school een Mexi-
caanse priester kennen die hem

dig. „Dat wordt in Italië ge-
zegd."

zelfs pastoor. Totdat zijn overste
de verbaasde priester vroeg naar
Nederland te gaan. „Ik kreeg een
week de tijd om mijn koffers te
pakken."

door zijn sterke persoonlijkheid
overrompelde. De jonge Vincent
McMahon wilde niets anders
meer dan zich aansluiten bij de
geestelijke legionairs.

HEERLEN - Die Ameri-
kaanse priester is de 34-ja-
rige Carl Kuss uit San Die-
go. Eerder was hij diaken in
de parochie. De voormalige
student Engelse letterkunde
volgde tien jaargeleden zijn
roeping en doorliep het no-
viciaat in de staat Connec-
ticut. Zijn priesteropleiding
kreeg hij in het Spaanse Sa-
lamanca en in Rome. Lim-
burg kende hij alleen van
de stinkkazen. De zweet-
voetengeur van die broeie-
rige kaasjes is zelfs tot Cali-
fornie doorgedrongen.

% M- Mijnes

Koninklijk zilver voor bode Mijnes
De ler kijkt nog steeds op van de
Limburgse gebruiken. Sara en
Abraham-poppen als iemand
vijftig wordt, de ooievaar in de
tuin bij een geboorte.En de boe-
ken die langs de gevel bungelen
als iemand slaagt. „Ook de zieke
oma die met haar bed een plaats-
je in de huiskamer krijgt. Waar
ter wereld zie je dat?"

in zijn eerste parochie, Chevre-
mont, merkte McMahon dat Ne-
der- land niet alleen bestond uit
steile calvinisten. „Hartelijk,
open en gastvrij. Heel anders
dan de indruk die je als buiten-
lander hebt. Zelfs van mijn taal-
handicap maakten de parochia-
nen geen probleem."

Zijn kloosterproeftijd doorliep
hij in Dublin. Studie in Sala-
manca en vier jaar intensieve
werkstage in Mexico waar hij
veel sociale ongelijkheid aantrof,
gingen vooraf aan zijn verblijf in
Rome. Daar stortte hij zich op de
filosofie en het marxisme.

Pater Carl zoals ze hem in de
Passart noemen, werd drie we-
ken geleden tot priester gewijd
in Mexico samen met 57 andere
diakens van de Legionis Christi-
congregatie. Deze kloosterorde
werd gesticht door de Mexicaan-
se priester Macial Maciel.

# Met de komst van Partyser-
vice Quaedackers naar de
Schinvelder Hoeve heeft Schin-
veld al het cateringbedrijf van
Roda binnen de dorpsgrenzen.
Dat ontlokte burgemeester Hub
Meijers van de gemeente On-
derbanken de ondeugende
opmerking dat het nieuwe
Roda-stadion het best in Schin-
veld gebouwd kan worden.

" ln het centrum van Bo-
choltz, op het plein tiaast het
oude gemeentehuis, wordt zon-
dag voor het eerst een open-
lucht kerstmarkt gehouden.
Dat het tussen elf en vijf uur
gezellig wordt moge duidelijk
zijn. Bijna alle verenigingen in
Bocholtz, die iets met muziek
en zang te maken hebben, ver-
zorgen een optreden. Ook staat
er een echte arreslee en trekt
de kerstman met paard en
wagen door Bocholtz. En na-
tuurlijk ontbreken de wafels,
warme chocomel, poefels en
glühwein niet.

Stadion

Kerstmarkt

" Een manier om wat kiloot-
jes lichter te worden is een
stevige wandeling maken. Wat
heet stevig. Drie Bocholtzena-
ren houden zondag voor de
tiende keer een 50 km-lange
voettocht naar Banneux. Het
aantal deelnemers is in die tien
jaar vertienvoudigd. De wan-
delaars lopen vanuit Bocholtz
via Baneheide, Wahlwiller,
Mechelen, Heijenrath, Teuven,
Reimerdaal, Aubel, Battice,
Grand Réchain, Lambermont,
Wegnez en Pepinster naar Ban-
neux. De stoet vertrekt zondag-
morgen al om zes uur bij de
familie M. Huppertz-Hóppener
aan de Min. Ruysstraat 13.
Alvast veel wandelgenot.

Voettocht

# Sterft het Limburgse (en
ook Kerkraadse) dialect uit?
De school voor speciaal onder-
wijs De Cirkel in Kerkrade
deed gisteren een poging tot
behoud via een kerstmusical.
„Het geheel wordt gezongen in
het Kerkraads dialect," luidde
de wervende tekst vooraf. Dat
bleek toch wat te optimistisch
gesteld. 'Hopelessly devoted to
you' van Olivia Newton-John
is een mooi liedje, maar veel
Kerkraads is er beslist niet
aan. Ook de verbindende tek-
sten waren voor 99 procent in
het Nederlands, wat wèl een
de prachtzin opleverde als
'wordt het niet eens tijd dat
de roeë en de wiesse geen ru-
zie meer maken?' Nee dan het
liedje 'Jinne sjtriet.' Compleet,
geheel en al van begin tot ein-
de volledig absoluut in het
Kirchrodtsjer plat. Door de
prima inzet van de leerlingen
was het trouwens toch al een
leuke musical.

Kerstcd's, de markt wordt er-
mee overspoeld. Steeds meer
mensen laten kalkoen en krans-
jes naar binnen glijden onder
het genot van kerstsfeeropwek-
kende klanken. Wie daarvoor
eens niet wil grijpen naar geijkt
materiaal van Bing Crosby, Jes-
sy Norman of James Last maar
ook regionaal talent een kans
wil bieden, kan terecht bij de cd
'Kerst-Pakket', een sympathiek
samenwerkingsproject van het
Landgraafse Koor X in G en de
uit de as herrezen Heerlense
folkgroep Get Paraat. De cd
schetst de ontwikkeling van de
kerstbeleving door de eeuwen
heen in Noordwest-Europa. Die
insteek heeft niet kunnen voor-
komen dat afgezaagd werk als
Deck the Hall, Er is een Kinde-
ken en Jingle Bells zijn weg
naar de schijf heeft gevonden.
'Kerst-Pakket' ademt een knus
dicht-bij-huisgevoel, gecreëerd
door goedbedoelende liefheb-
bers uit de regio. Dat is bijvoor-
beeld te horen aan het koorge-
luid dat zelden helemaal zuiver
of vol klinkt. Ook de zangers
van Get Paraat blijken niet
(meer) in staat tot mooie sa-
menzang. Muzikaal scoren de
Heerlenaren nog immer een rui-
me voldoende, met vooral fraai
snarenwerk. Lof verdient het
arrangement van Er is een kin-
deken, gedurfd, bewerkt met
bijvoorbeeld mondharp, en
niets van zijn devotie verlie-
zend. Daarmee wil ik de ko-
mende kerst best doorbrengen.

tiüb c ~ Loco-burgemeester
heeft „avelsbergh van Heerlen
%cri uren bode M- Mi3nes de
aan do n!f ln zilver. verbonden
üitgerpw Van oranje Nassau,
afSchpiH S MlJnes nam gisteren
gemepji * \

lnterne bode bij de
ente Heerlen.

Hij bdierist
egon zi Jn loopbaan in

ttiina a ,an de Staatsmijn Wilhel-
ker r n ondergronds mijnwer-
êedecorScpt

J
ember !965 treedt de

Speent « in dienst van de
br anHu, "eerlen als adspirant-Mijnl acht Medio 1973 wordt
jaar , gemeentebode en twee
tot hoofdbod°rdt hlj bevorderd

van nnwbekleedt hiJ de functie
f°Wst k e!i reee Ptionist en tele-
ken 7vue dlenst interne za-n huidige functie vervultjnes vanaf maart 1984.
Zijnes ■Voeth!, verder actief in deVanz^Port. Eerst als speler
veld IL rt Wit in Eys en Bekker-

-1111 als leider van de
Daarn = i?n in Voerendaal.Belclih ls hiJ lid van een ke-
SPortvriPnH-

de P°nyclub Devriendjes in Bocholtz.

Vicaris-generaal Castermans di-
rigeerde de ler vervolgens naar
Hoensbroek. De verbazing van
pater Vincent werd alleen maar
groter. „Er is een priestergebrek
in Nederland. Ga je echter kij-
ken hoe het in andere wereldde-

„Het klinkt misschien vreemd
maar het bestuderen het gedach-
tengoed vanKarl Marx sloot aan
bij de hang van veel mensen in
Latijns-Amerika naar collecti-
visme en de daarmee gepaard
gaande hoop op verbetering van
de levensstandaard. De studie

Morgenochtend draagt de wijde-
ling zijn eerste mis op in de St.-
Josephkerk onder toeziend oog
van zijn mentor Vincent McMa-
hon en van medecelebrant deken
Theo van Galen.

In Hoensbroek hoopt de man uit
Limerick, samen met neomist
Kuss sociale problemen op te
lossen, de kerk weer wat voller
te krijgen en wat meer animo te
kweken voor zijn evangelistische
groepen bij de schoolkinderen.
Of gewoon een geestelijk 'refe-
rence point' te zijn. Dan is de
missie geslaagd.

Te koop bij cd-shop Paul
Smeets, Waubach, en V & D
in Heerlen.

De man had in zijn woning aan de Dr. Nolensstraat in Kerkrade twintig
gram heroïne, acht gram cocaïne en 115 LSD-strips. De politie nam ook
een stiletto en een vlindermes in beslag. De verdachte is opgesloten.

KERKRADE - De politie heeft een 34-jarigeKerkradenaar aangehouden
wegens het dealen in cocaïne, heroïneen LSD.

Drugsdealer aangehouden
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Mascara afgelast
I Va« vm F~ De voorstellingen

ditwIwW!ntoneelgr°ep Mascara
fclast p nde in Landgraaf, zijn af-
&Oer>'ictn ,Van de speelsters van deZonL^' Mascara zou zaterdag[krmarTw eenakter Pitten van
rengen eyermans OP de planken

Ramkrakers
aangehouden

SITTARD/LANDGRAAF - Twee
Geleense ramkrakers (28 en 25 jaar)
zijn op heterdaad betrapt op het
stelen van een auto in Sittard. De
twee wordenverdacht van een ram-
kraak op een kledingzaak in Land-
graaf op 9 december en twee dagen
later van een dergelijke winkel aan

de Walstraat in Sittard. Vandaag
worden ze voorgeleid aan de offi-
cier van justitie.
De mannen ramden winkelpuien
met gestolen auto's. Daarna stalen
zij kleding. Uit onderzoek bleek dat
de Geleendenaren afgelopen maan-
dag in Beek ook al een auto hadden,
gestolen. De wagen die is gebruikt
bij de Sittardse ramkraak, is terug-
gevonden. Van de in Landgraaf ge-
bruikte auto is nog geen spoor.

(ADVERTENTIE)
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Heden feestelijke Opening van Ristorante - Pizzeria - IJssalon

Emmaplein 4, Heerlen CdSpef dl Wïll Tel. + fax 045-741525

Om samen met u deze feestelijke opening te vieren, kunt u gebruik maken van de
navolgende openingsaanbiedingen:

; u „ -, Inhetlunchroom/^sllongedeelte Wij serveren heerlijke vis- er.vleesge-
Spaghetti alla Bolognese Kinderen van hwteweHtomlllll rechtenAls U eenS geze",g b,J °nS °P

Pizza Margherita (tomaten-vleessaus) 9,50 Schitterende ijscoupe "Lignano" bereid «*»«*« * de koffie komt kunnen wij u adviseren
(tomaten/kaas/oregano) 7,50 Spaghetti frutti di mare met vers fruit en overheerlijk Italiaans ijs.. 5,00 A| Qnze gerechten worden ook a,s eens een kijkje te nemen in onze

n. M , , Tl7Z^^7mZam) 12'5°
Heerlijke Itaiaanse koffie met luxe gebak.4.so kinderportie geserveerd dus ook een menukaart.

Pizza Napoletana Tagliatelle al saimone mini-pizza tijdens de openingsperiode Reserveren met meerdere personen
(tomaten/kaas/kappertjes/uien en olijven) (zalmroomsaus) „...„. 12,50 Koffie met Italiaans ijsgebak o.a. voor de kinderprijs van 4,50 zou heel prettig zijn.

10'°° UsaBna Prosc*ut*o -nramisu» v.a 7,50 Voora, onze 12-persoons ronde tafel
(Div. lagen deeg met tomaten, gehakt, .„, , _ . ... «x- i i i t_

Pizza Lignano ham en kaas).. . 12,50 """" Onze koffie is niet alleen voortref- Mini-Spaghetti 5.00 kunnen w.j u als gezelschap ten zeer-

(gesloten pizza met tomaten/kaas/cham- Misto dello Lignano felijk maar wordt op een bijzondere wijze «peDninft»
StC aanbevelen

pignons/ham/paprika/gehakt/knofiook- (diverse soorten pasta bereid in de geserveerd duskom u eens overtuigen van (Kindenjs-coupe reppino
saus/sla) ... 15,00 oven) 13,50 deze specialiteit. (met verrassing) 3,00 Ji I I i 'i '"' ' ii 1111 l ______________________________.____„_______________ —
"""" Bij het meenemen van een pizza uit de **** Bij alle gerechten die niet binnen de (aanbiedingen geldig t/m 24 december 1994)
aanbieding 1,00 korting. Bij het meenemen openingsaanbiedingen vallen een gratis .. ~, ■ i__. _M_ I i
van de overige pizza's 2,50 korting in de glaasje Italiaanse wijn of andere consumptie. \A/| 00060 V3.0 Y\t\ tTf* OD JW KOmStvorm van tegoedbonnen. J f^ %

Er is ook een Lignano in Valkenburg, Grote Straat Centrum. Tel. 04406-14879^

GIARDINI (jl I DITALIA

Akerstraat Noord 350, 6431 HX Hoensbroek
telefoon 045-212902, fax 045-212975

ALIOJBOUW SHOWT
ALUMINIUM WINKELPUIEN
AAN HET KONINGSPLEIN

ALKUBOUW
ramen / deuren|j||jjS|flren / veranda's

Showrooms:
Koningsplein 55, Maastricht, tel.: 043-62 68 13

Dorpsstraat 7, Nuth, tel.: 045-24*9 *7
Magazijn Nuth,

Industriestraat 78, tel. 045-2448 59

Kloosterlaan 44
Tel. 045-252745 - Fax 045-275626

SCHINVELD
Toegelaten tothet "Worstmaakers-Gilde"

Het adres voor uw: koude schotels
koude buffetten
gourmet, fondue, barbecue

Gespecialiseerd In lamsvlees & kalkoenvlees
Proficiat en veel succes

stap in. entree

De heer en mevr. Driessenfeliciteren
de heer C. Kleijntjens en wensen hem

veel succes met dezeprachtige aanwinst
voor het Emmaplein.

Sanitaire voorzieningen en
c.v.-installatie werden
uitgevoerd door:

Installatiebedrijf
M RENEMAN

Postbus 68, 6336 ZH Hulsberg
De Koumen 56, 6433 KD Hoensbroek
Tel. 045-232136, fax 045-231112

Proficiat en veel succes

HAKVOORT HORECA ZUID B.V.
Horeca- en grootkeukenlnatallatles
Showroom en kantoren:
Venrayseweg 44
Postbus 3007
5902 RA Venlo
Holland

——■■■■! --■■ '" ■

OOK HIER LEVERDE
HARDY WEER DE

VERLICHTING!
Wij wensen Restaurant 'Lingano'
veel succes en hopen dat onze
lampen moge bijdragen aan de

gezellige sfeer!

(*- \
brands
groenten & fruit

Punterweg 35, Maastricht
Tel. 043-632620, fax 043-635106

bremmcQ
horeca en grootverbruik bv

Kwaliteit en service is de
zekerheid van succes, daarom
koos Restaurant Lignano ook
voor Bremmers BV.
Uw totaalgroothandel voor al
uw horecabenodigdheden.

Hofkamp 14
6161 DC Geleen
046-740429
■ "■ '

ttSÊL.Kasregislers "Compulerkoppeliog. Sottumr ' ~^^>e P^"É^
" Opleiding "Advisering " 24-uursunkt" * <tej«" -e^^'_JS_^_*\J
Showroom: Handelsslraal 41.1>. Mtkro-ftu IK
mm «ww fai 04S_f_\\\\\\\\___T J__\Mr*"'w

r- i' 1

[mlmourmans
kT*VJ __,

HORECAGROOTVERBRUIK

Fregatweg 51, 6222 NZ Maastricht,
postbus 5046,6202 WD Maastricht,
tel. 043-636644, telefax 043-635019

ÏI BALDASSARI ALIMENTI
Noteborn 31, Lanklaar a^A'3650 Dilsen-Stokkem (België) 7F&- Wp
tel. 32(0)89 756548, fax 32(0)89 753677 (P-*""*0

" Groothandel Italiaanse
deegwaren gerechten

" E.E.G.-erkenning

" Distributie van horeca &
grootkeuken

—^»^ !■»■■ !—■■■■ ■■■ I "^

start
Vestiging Heerlen

Passage 42
6411 JT Heerlen
Tel. 045-711001
Fax 045-715487

Start, meer dan uitzenden alleen

. . . wenst Casper en Will veel succes en geluk
UaCa« D \§ Stap ïn^. entree rv. «*-»;„„ met hun schitterende
mZ9%SW D-W. o§\_^ la captains nstorante-pizzeria Lignano 's.

franchise-gevervan: M Dinner .-.SJ^SJ^
Heser b.v. Plenkertstraat 16, 6301 GM Valkenburg,
tel. 04406-14600, fax 04406-14365

" „mm** „ , , , : , : : . , i , ,uu uuiu, ~ i. *----.
, '



Fikse schorsing
voor Simons
ARNHEM - De tuchtcommissie
van deKNVB heeft Vitesse-aan-
valler Jerry Simons voor zes
wedstrijden geschorst. De 25-ja-
rige spits werd schuldig bevon-
den aan spugen en schelden naar
scheidsrechter Daman in de
wedstrijd van het tweede team
tegen Sparta op 6 december. Het
college sprak Simons vrij van de
beschuldiging dat hij ook naar
de arbiter zou hebben getrapt.

Fans schieten
zakenman dood
SAO PAULO - Bij een ruzie tus-
sen twee groepen voetbalsuppor-
ters in Brazilië is per ongeluk
een zakenman doodgeschoten.
De 31-jarige Paulo Sergio Costa-
bile Elias is het vierde dodelijke
slachtoffer bij voetbalgeweld
sinds oktober. Elias zat in zijn
auto toen drie ruziënde groepjes
fans het fatale schot losten en
hem in het hoofd raakten. Hij
overleed in het ziekenhuis.

Schapers
bondscoach
AMSTERDAM - De Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennis Bond
(KNLTB) staat op het punt om
Michiel Schapers als fulltimer
toe te voegen aan het vaste team
van bondscoaches. Schapers had
voor dit jaar een deeltijdover-
eenkomst, waarin hij onder meer
enkele trainingsstages gaf. Vori-
ge week begeleidde hij een na-
tionale B-ploeg, die in Tel Aviv
promoveerde naar de hoofd-
groep van het landentoernooi om
het Europese indoorkampioen-
schap.

Ajax rond niet
Van der Sar
AMSTERDAM - Doelman
Edwin van derSar heeft bij Ajax
ingestemd met een nieuw con-
tract. De 24-jarige sluitpost te-
kende in Amsterdam een verbin-
tenis, die hem tot medio 1999
aan de landskampioen bindt.
Zijn oude contract had een loop-
tijd tot de zomer van 1996. Hij
had vorige week na de onder-
handingen met het bestuur een
week bedenktijd gevraagd.

Tyson komt
tot inkeer
HAMBURG - Voormalig wereld-
kampioen boksen bij de zwaar-
gewichten, Mike Tyson, was
lange tijd iedere tegenstander de
baas. Begin mei volgend jaar
komt de voor een geweldsdelict
veroordeelde Tyson uit de ge-
vangenis. Wat in de boksring
niet vaak voorkwam, is in de nor
dagelijkse praktijk. Tyson werd
in de gevangenis moslim. „Ik heb
hier veel gelezen. Dat resulteer-
de in een overstap van het
rooms-katholicisme naar de
islam. Dat is voor mij nu de ware
godsdienst."

Dwergen storen
Beckenbauer
KAISERSLAUTERN - Franz
Beckenbauer ergert zich aan de
EK-kwalificatiereeks. „Inter-
lands zijn wedstrijden tegen Ita-
lië, Engeland en Holland. Ik
word gek van die partijtjes tegen
zogenaamde voetbaldwergen,"
aldus de voormalige bondscoach
van de Mannschaft.

Profronde
in geldnood
GOES - Organisator Piet Lou-
werse had er al rekening mee
gehouden, maar daarom is de
klap niet minder hard aangeko-
men. De bedrijfsleiding van Bi-
sons-Kit maakte gisteren officieel
bekend te stoppen als hoofd-
sponsor van de internationale
wielerronde van Midden-Zee-
land. Het voortbestaan van de
profronde is daardoor in acuut
gevaar.

Zwemrecord
Marcel Wouda
AMERSFOORT - Marcel Wouda
heeft op de eerste dag van de Ne-
derlandse winterkampioen-
schappen het nationaal record
(25-meterbaan) op de 200 meter
rugslag verbeterd en gebracht op
1.57,92. De zwemmer van PSV,
die in de Verenigde Staten stu-
deert, was ruim een seconde
sneller dan Richard Blank twee
jaar geleden.

Nijlpaarden
in actie
MAASTRICHT - In sportpark
West te Maastricht wordt mor-
gen een rugbytoernooi voor da-
mes gehouden. Vanaf 12.30 uur
komen vier teams in actie:
DIOK, de Margrieten, de Walla-
by's en - lees wel - de Nijlpaar-
den.
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sportieve enfinanciële malaise groot bij club van Bergkamp en Jonk

Bankroet dreigt voor Inter
Van onze sportredactie

ka ~ De kerstboom van Appiano Gentile, het trainings-
"üpt k

Van *nter> s keurig opgetuigd, maar de stemming is er

kal Paa^ vredelievend. De Italiaanse topclub daalde in dit
{-

,enderjaar naar een na-oorlogs dieptepunt en wekt niet de
ty

ruk dat er spoedig een herstel zal volgen. Van de in mei ge-
jjnnrien Uefacup is alle glans af. De uitschakeling in dekwart-
sla Van e *taliaanse beker door Foggia betekent de genade-
rui? Vo°r dit seizoen. „Ze moeten eerst maar eens uit de degra-
le lez°ne komen, voordat we ze weer serieus nemen," luidt devan de Inter-fans voor dekomende weken.

schoppen heeft hij sinds januari
geen doelpunt gemaakt. Jonks posi-
tie is helemaal wankel. Zijn verkla-
ring in Voetbal International dat hij
de club liever vandaag dan morgen
verlaat, is een mes in de rug voor
voorzitter Pellegrini, die in het
openbaar nimmer een woord van
kritiek voor de oud-Ajacieden over
zijn lippen heeft laten komen. Hij
blijft in Bergkamp geloven. „Als hij
helemaal fit is, zullen de Inter-fans
nog aan zijn voeten liggen," voor-
spelt hij.

lan ?.ortieve crisis heeft ernstige fi-
de Kë *e Bevolgen- Inter verkeert in
lran f

rt van een bankroet- De
*aa van Jonk en Bergkamp,
,*rmee volgens schattingen 35
aJoe^ gulden was gemoeid, heeft
c^, echtse gevolgen voor de top-
aft(j' financiële reserves zijn in

■'aar oPBeëaan- De Inter-
te h zoe'<en in steeds minder gro-
het oeveelheden San Siro, terwijl
Sej aantal extra wedstrijden per
h 0,en (in de bekertoernooien) be-
v°eth 's gesl°nken. Europees
Uitß , lijkt in het komende jaar

Van onze sportredactie

Ritsma. Zandstra en Hersman hebben troeven in handen

Selectiestrijd
EK al beslist

avond opnieuw. Ritsma werd twee-
de op de 500 meter en - met over-
macht - eerste op de 5000 meter.

Ritsma krijgt in Heerenveen gezel-
schap van zijn maatje Falko Zand-
stra. Ook dat is niet echt een verras-
sing, hoewel Zandstra dit seizoen
erg wisselvallig rijdt. Zijn sprint
(derde) was op de Uithof evenals
zijn 5000 meter (tweede) van dege-
lijke kwaliteit.

Het Friese koppel krijgt op het EK
zo goed als zeker gezelschap van

Martin Hersman. De 20-jarige Sas-
senheimer debuteert dit seizoen in
de kernploeg. Straks zal hij ook
voor het eerst in zijn leven op een
groot internationaal allround-toer-
nooi starten. Vorig jaarbeleefde hij
als klant van Jong Oranje zijn
hoogtepunt in Hamar, waar hij op
de olympische 1500 meter achtste
werd.

Hersman kan zijn voorsprong van-
daag op de schaatsmijl stabiliseren
of mogelijk zelfs uitbouwen, zodat
hij morgen op de 10.000 meter met
een gerust hart zijn schaatsen onder
kan binden. Van concurrentie is
niet echt sprake meer. Arjan
Schreuder heeft nog de meeste
kans, maar dan zal deNoordhollan-
der op de afstand - tien kilometer -die hem het minst ligt alles uit de
kast moeten rijden. Straathof, Post-
ma en Veldkamp moeten, zoals de
situatie nu ligt, meer dan twintig
seconden goedmaken op Hersman.

Gaudino bekent
geknoei met
verzekering

De sterspeler zou zich het liefst in
Amsterdam aan zijn rugblessure la-
ten behandelen, omdat de medische
staf van Inter hem niet van de pijn
wist te verlossen. In de Italiaanse
pers wordt al gesproken over een
vluchtpoging. Dat de liefde van de
twee Nederlanders voor Inter voor-
bij is, staat voor de meeste kranten
vast. La Gazzetta dello Sport
schrijft op de voorpagina in een
hoofdredactioneel commentaar:
„Het is een zielige geschiedenis.

# Dennis Bergkamp (rechts) wordt bij InterMilan als een mislukt talent beschouwd. Archieffoto: LE

oyer ,
bjj ac twee Nederlanders rept
lijua niemand meer. Bergkamp
tleu "Oor een voor de fans myste-
0p„ Z,e blessure in de winternevel

De zonnetempel van het
voetbal heeft de blonde

Slei'dammer doen verbleken.

Rentree
tfe

garanties voor een spoedige ren-
tot irZlin gering en in tegenstelling
°iïi an Basten is er van een roep
tjgj. en. spoedige terugkeer van
Hiet mP £een sPrake. Hij wordt

gemist, want behalve via straf-

zkh ste zou voorzitter Pellegrini
van n°^ Voor et 'tomenc'e seizoen
duuZlJn meerderheidsaandeel in de
kaM ontdoen, maar er zijn geen
barp

c'aat-kopers. Zelfs een open-
dg , advertentie in het Zwitserse
gefr, d Gazzetta del Ticino leverde
ter? nieuwe kandidaat-kopers. In-
te k

s Vo°r zeventig miljoen gulden
berJi°°P' °ngeveer de helft van dit
ftei*g Werd in Bergkamp en JonkMlnvesteerd. "

Bergkamp is een onder goud bedol-
ven schim, maar wellicht ook een
gebroken talent. Miljoenen op de
bank kunnen een man geen ander
karakter geven. Deze transfer,
waarvan men niet de gevolgen kon
vermoeden toen hij werd gereali-
seerd, brengt de club zowel finan-
cieel als sportief op derand van de
afgrond. Maar het zal geen les zijn
voor de andere clubs. Telkens zul-
len er sterspelers worden gekocht
om het imago van een club op te vij-
zelen ten koste van zeer veel en
soms^ te veel geld. Daar zullen de
ontwikkelingen bij Inter niets aan
veranderen."

Eltingh geeft op
Kristie Boogert waren haar donder-
dag voorgegaan. Rottier had nog
heel wat te stellen met Claire We-
gink voordat het zo ver was: 6-2 2-6
6-3.

Schalken

DEN HAAG - De Nederlandse af-
standskampioenschappen werden
geafficheerd als zon beetje de be-
langrijkste schaatswedstrijden van
dit seizoen. Het vuurwerk zou gaan
knallen op de Haagse Uithof. Be-
halve een hele rits nationale titels
stonden gisteravond en staan dit
weekeinde drie EK-tickets op het
spel, waarvoor alle zeven kern-
ploeg-rijders van Wopke de Vegt in
aanmerking leken te komen.

Bloed aan de paal dus in Den Haag,
zo was de verwachting. Niets was
minder waar. Nadat gisteren twee
afstanden (500 en 5000 meter) wa-
ren verreden voor het fictieve EK-
klassement, bleek dat Rintje Rits-
ma, Falko Zandsta en Martin Hers-
man alle troeven in handen hebben.
De 1500 (vandaag) en 10.000 meter
(morgen) zij n een formaliteit, waar

het gaat om de verdeling van de
plaatsen in de Thialf-ploeg. Er
moeten wonderen gebeuren, willen
Schreuder, Straathof, Postma of
Veldkamp zich nog weten te plaat-
sen voor de Europese titelstrijd,
begin januari in Heerenveen.

Dat Ritsma straks in Thialf present
is, is niet meer dan logisch. Hij is
niet alleen titelhouder, maar ook op
dit moment 's werelds beste all-
rounder. Dat bewijst hij al weken in
de World-Cupraces en dat bevestig-
de de Friese krachthonk gister-

Held op latten

Wh ERDAM _ Jacco Eltinëh
.ktyarlsicll tijdens zijn partij voor de
Histo "nales van het Masters ten-
Otïik-nooi in Amsterdam tegen

$Ure dempers wegens een rugbles-
tiaar teruggetrokken. De Heerde-
ttlet fi Stond °P dat moment achter
grje ~3> 4-6, 2-4. Kernpers, die zelfSefJ^rig was, was zojuist door delce van Eltingh gebroken.

iHetl ?, \s me nog nooit overko-
mt; ' Zei de als eerste geplaatste
tijds direct na afloop. „Ik had
last de WK dubbel in Jakarta al
ty eerVan mijn rug. Nu speelde het
Hie . °P- Ik kon op het laatst haast

serveren."

finaiPers staat vandaag in de halve
ancie es tegenover Sander Groen. De
gaa,re halve finale bij de mannen
Ctussen Paul Haarhuis en Janeifterink.

Sjeng Schalken en Joost Winnink
zijn er in geslaagd in het Challenger
toernooi in het Tsjechische Proste-
jov de finale van het herendubbel-
spel te bereiken. In de halve finale
schakelden ze de Tsjechen Radovan
Svetnik en Tomas Zib uit in twee
sets met de cijfers 6-3, 7-6. In de fi-
nale moeten Schalken en Winnink
het vandaag opnemen tegen twee
leden van de organiserende vereni-
ging Jiri Novak en Radomir Vasek.
Door dit resultaat zal Schalken
waarschijnlijk bij de top 300 van
het dubbelspel komen.

ij riHotti Vrouwen plaatste Stephanie
finai er zich als derde voor de halvees- Nicole Muns-Jagerman en

Ijshockeyers
delen punten
met Denen

MANNHEIM - Maurizio Gaudino,
de Duitse profvoetballer van Ein-
tracht Frankfurt, heeft in de nacht
van donderdag op vrijdag bekend
de verzekering te hebben opgelicht.
De politie had de 28-jarige ex-
international een dag eerder gear-
resteerd. Gaudino is na zijn beken-
tenis vrijgelaten.

Volgens het openbaar ministerie in
Mannheim heeft Gaudino twee keer
zijn dure auto ten onrechte als ge-
stolen opgegeven. Ook zou hij ande-
ren hebben aangezet tot oplichting.
De politie gaat ervan uit dat Gaudi-
no deel uitmaakt van een bende. De
strafbare feiten zijn drie jaar gele-
den gepleegd.

Een politiewoordvoerder heeft ge-
zegd dat Gaudino een omvangrijke
bekentenis heeft afgelegd. De straf-
zaak tegen de voetballer dient vol-
gend jaar. „We hebben hem vrijge-
laten omdat er geen vluchtgevaar
bestaat en hij de sporen van de
daad toch niet meer kan uitwissen,"
aldus de woordvoerder.

Zwemmer
wil oceaan
bedwingen

öia ~ Een 42"Jarige Frans-
een

11 iS gisteren begonnen aan? zwemtocht met een he-jV'sch karakter. Guy Delage uit
sCh dook bi3 de Kaapverdi-
aß.Eilanden, ten westen van
0* lka. in de Atlantische
Wer3^1' Zi^n bedoeling is de
stpi? e zwemmend over te
QuTen,' met het eiland Martini-
dat l u bestemming- Als hemiulct>is hij de eerste persoon
sla geschiedenis die daarin

duiafstand bedraagt bijna vier-
"izend kilometer, die DelageneL^r^gg6ll in zestig tot

hart Vg dagen- °e Fransman
len atgeloPen donderdag wil-tod glnnen aan ziJn helse
een \ maar hij stelde de start
Weer & UU door het slechte
tic n'J is geen zelfmoordac-
Wi.'o» ls een risico da* ik be-w«st neem."

" De eerste afdaling voor mannen van het seizoen in Val d'lsère heeft een verrassing opgele-
verd. Joseph Strobl, met startnummer 61, zette het hele klassement op zijn kop. Het Oosten-
rijkse talent verdreef met 1.57,30 de lang leidende Alphand naar de tweede plaats. Strobl geldt
al lange tijd als een belofte. De twintigjarige Oostenrijker werd vorig jaar Europees kampioen
bij de junioren. In Val d'lsère toonde hij aan ook niet bang te zijn voor de krachtmeting met
de besten van de wereld. Ver nadat de toppers naar beneden waren gesuisd, greep Strobl de
eerste plaats. Achter de Fransman Alphand (1.57,41) eindigde Strobls landgenoot Mader in
2.57,57 op de derde plaats. Foto: EPA

Zwarte dag voor
zaalvoetballers

HEERLEN - De Limburgse zaal-
voetbalclus hadden gisteren een
zwarte dag. In de eredivisie was H.
Meyers kansloos bij het Volendamse
Kras Boys, 13-4. Ook de drie clubs
in de eerste divisie C keerden alle
met een nederlaag terug uit Bra-
bant: Lucullus-Arcan Filmclub 9-0,
ZVT Skil-Bouwfonds 5-4, Tongel-
reep-Fermonia Boys 8-3.

ZOETERMEER - De ijshockeyers
van Nederland en Denemarken zijn
al jaren aan elkaar gewaagd. Dat
bleek weer eens tijdens het Vierlan-
dentoernooi. Oranje deelde de pun-
ten met de tegenstander: 4-4. Eer-
der op de dag veegde Jong Zweden
British Colombia, een Canadese
staat, van het ijs 18-1. Vandaag
ontmoet het Nederlands team de
Canadese ploeg.

Het duel met Denemarken was de
eerste officiële interland onder lei-
ding van bondscoach Mason. Na
jarenlang assistent te zijn geweest
van Larry van Wieren volgde de
Nederlandse Canadees hem deze
zomer op. Mason staat voor de zwa-
re taak een nieuw Oranje op te bou-
wen. Een groot aantal internatio-
nals gaf er na de WK voor B-lan-
den, in april, de brui aan. Sommi-
gen, zoals Neerlands beste ijshoc-
keyer Antoine Geesink, wegens
studie-redenen, anderen zoals Ex-
Heater Risto Mollen werden door
Mason gepasseerd. In het totaal
verloor het team elf internationals.
De Geleense inbreng bestaat uit ze-
ven spelers.

sport



O O- -■ - ■ - —. '— -

—__m_^_^_^Sê_^_^3Cê__\ _^_mI v ■-> l _^_mI -^ \

1 fiS II koI te^l l*^^B I B^l lI H _^^J \wÊkWÊ_wk-wJ-wikwÉ-w-w_4mmmÊ-\
j^S ____W\ W9&J _x£ \ v De vakman weet er alies van: ' 1 -i H

BiNïaoïcbd^^ Hè Enkele kadotips voor de auto! —^iAALZAAKJ I
J COMBI. |VIAjGNÉfSbIV WHIRLPOOL IMLA Lichtwekker vanaf/ 4,95 I^CT\^^>^Ll!Jê^^^=^ Inieuw iobouwmadei type AKB 146 t.w.v, 1.599,- l \VjTt Auioplaid vanaf/ 9,95 Jbtj^^^^ ■■ I

|(\ vodrs efchtk/. 59j9,41U.-.r - fW^rlf~^ U t^S^^^^M *3de remlicht vanaf ’ 14,95 IL ■|y Og PTT fCLT lJ * Mistlampset vanaf ’ 34,95 iL,kLIII ’ " | ■ ■ a]| I/T: ::;rTTT"7^y—r-r-YY'-Y^jlw/fK^T^^f "<! \ 11 f *m,g_éé * 6-delige stoelhoezenset vanaf ’ 49,95 il Jk 'i' I yJ grl IJ Ii !H""imstt-44f" llMl-ttll | Ijl JUL^B IL *Alarm-afstandsbediening vanaf/199,00 I 11 1 A. M_ _L MW/ I
Hg4^|jfe[::^gÈÉigg^:f *fez±gJÉb-^G< j[jm. ÉBl|^^ * Autoradio/afneembaar front vanaf ’ 299,00 ■■ ■'—:;.^|i^-j *" 1-^^^^^^:^^-^^/ /C^ PÉl^ *Autoradio/CD-speler vanaf ’ 749,00 W j J^^^^^^ ■
""'"'"' J_____J___^l.___=__r~'! ?"">'""^."r"i~"l' ~~~..""~~~~~"~~ ';^lj <M 'I^Sv,^ l's s'ec^ts een k'eine greep uit ons _\_\_t^__m I

~| ~| B■■ y^^^^^THß^^llKL. * l'lvfll Erkend inbouwbedri|f van TBBS.' Hf«T| tj _\\mm*___\ fl heerlen. bongerd 29. telefoon 045-717324 H
t- [""Tg 3M rßn B W lm \SSS\.k I J 1 TN^ goedgekeurde autobeveili- lij_-\ t y-qffl^H^W geleen, raadhuisstraat 8, telefoon 046-743030 ■
p* '©, \ 4**X*i*X*iJ^ ■■I dio's. speakers, auto-aiarminst., r\„t^7j'__„,„, H Verantwoord slaapcomfort I

1 1 f Tpy 1 mB MBw . UUlllllddl aUVICo ■

jf| UKeilkenS mm " ookmbouw gunstige prijzen ■,111 S E^ Design-Studio 2000 kerkplein 45 " Heerlen (C) * Parallelweg 251 - Heerlen I
I ,„„' _ I Stijlkeukens Eikenderweg 77 " Heerlen I 045-716983 pTf ■glllßßTOjtflg | Tel. 045-717555 (2 lijnen) | i || I

jjjjjj mmU D^3 herenmode ;> r , I■ J- kersten -ÉT] ■SfBfIISfHJIHÏJIÏIgBigM I I
E»,wü t«„s, De speciaalzaak US KAÉluUßiUiHaSèSlilHèiH^^HU I

WEDGWOOD . I
ll^^^^^^ll PniTia I

H| Hf iPHfviï I cadeaus fm Wl^^^^^^mK^^^^^s^^^^^^^^ I
B^B * Hemden tot maat 49 en mouwlengte 4, 5, 6 en 7 I^HH IbTibThiSt bimi I fc^slE^fl £Nittl °pv°orraac' _________\__\\_____________ Hll' miM^r^^mJElP % !mJbiim imfLmf *^^Mi * Hemden worden voor uop de B BB^^^BBHi I^^^H^^^^Hl I^^HHHHHHBIIHI H

~' mouwlengtekorter gemaakt fl \\f .„„__ \v/ J i IWm * Ook hemden met buikmaten «%. [ " j Wordt U regelmatig ■BjpiPllihsai^l ★ Pullovers t/m maat 60 t"
,^m wakker met pijn in uw rug? I

met'Christmas Time': elf serviesdelen met een feestelijk kerstdecor. I I ; I
Leuk om te geven, heerlijk om te hebben ent elk jaar opnieuw ?^^^JWHB^^^ SLAPEN IS ONS VAK II
tevoorschijn te kunnen halen. Want dan is't pas écht Kerst ■/ /\m '/ | . ! I

(jaJ^jf^^l^ Oranje Nassaustraat 24 || ■ GttKLINGo /V I
Heerlen BEDDENSPECIAALZAKEN r</ ■(W r_mT- -***._-._-..-. De Slaapvoorlichter® voor Zuid-en Midden Limburg v^oT^i 7/ I\_^ 045-713966 | lll¥PNini(sfV9ffl 1 1K^^^jUJ^^Uhß^^^S^^ ROERMOND Luifelstraat 40-42 (bij de Markt), telefoon 04750-18624

|*££Jgj£2U£ï|Ëfl HEERLEN Winkelpassage De Bongerd 14-16 2e verdieping (boven de Wibra). telefoon 045-743322
M

Tll^ I \\Zy^ KONTAKTÏiENZEN [ NAFR4F HORLOGES I ' :
9&\ 'R^^P^'' %J2J? Promenade 27A, Heerlen, 045-742295 If -Jê_\-> \Ê V&Z^_^m_-- \\ »öl lUUICI
ï\ [*> /\£^-c-j& Iï^S^Pr Wilhelminastr. 33, Bocholtz, 045-444342 ■ ClW.fJ_f_ É mËKm I II U«+«rt^Ar,+p.im UwI h^/^ m KERSTAANBIEDING [fflHf Mi kantoorcentrum b-v-

-■ vil/^X /f / &.I | Beter zien met BAUSCH&LOMB Het ddreS VOOHJl*,^ ~&* 25/okorting I^^^,^ kik + crhriifwarpn
'\ Jw -^mé^. "1 oP aiie ienzena k 1 scnnjTwaren
\/x »^ Aanbieding van 10-12--94 t/m H-i-'gs I«Bil 11 luxe kantoorartikelen
/ /C^ / l E ° . Niet geldig voor sport- en vakantielenzen mV VM w*>.■ « r- Vi—-.—l-(yr VR— 2 < —_ %my>y VANAF 1 __\ >\/v777^/,R> 1 ?3 U kunt met alle soorten creditcards betalen en ’QQ 8 611 OrOaniSerSJ^ l_ O <-k in Heerlen ook met uw pincode A ’ 33,- Wl —3

U^Jwli c" 5i Leverbaar bij uw horloge-specialist
h..» 5.r0i..,E1;..,.G.iw.u... j o geleenstraat 40-48. 6411 HS heerlen, tel. 045 - 71 27 41*

"" . . ... I I l^^^i il* Saroleastraat 73 1
Anarte sieraden en hodo.es f Service, aanpassing, schoonmaken altijd gratis ■ ' g-J \_J %Ji (bü station) ■ ' ICtS^S Aanpassing door gediplomeerd kontaktlenzen- I H^r ,*n Tel. 045 - 714521 Ify specialist/opticien o v neerien J g

c - - c _— _——_l I(Gezellig 0 ° " - °°a o, 7« SfyeiTuqf 0

W* _\W mr _m Ba JÜ B^-'^i^H^ W^~"^^^^Bl 1^m\ _^_^_^m *~ i \i ■ i *-WÊÈÈ r ■mL_WÊ_\. \,, ,\



Vandaag 19.30 uuroaa JC-Volendam 19.00 uur£A Eagles-FC Groningen""ordrecht '90-MVVXjWn H.30 uurWillem IIg*se-Fc Twentefc£; A]a; 1800 uurt'eyenoord-RKC
JriAjav 15 9 6 024 29 - 8

FCTw^n» 13 10 3 ° 23 39 - 9p^wente ,5 9 5 1 2 3 37 - 18
'ViteSoe

16 8 5 3 21 39 - 22HeemL 15 6 6 3 18 19 - 18C!? 16 8 2 6 18 27 - 31Clf H 7 3 "17 27-23
■HVV I 5 7 2 61623 - 21
pCüt^ u 15 5 3 7 13 23 - 28
Sparta M 15 5 3 7 13 19 - 26
NAC 16 5 3 8 13 22 - 23
Gron,„„ I 5 4 4 71223 - 27Vole,!8!? 15 4 4 7 12 21-26
NEenaam 15 2 8 5 12 14 - 22
ÜKC 14 4 2 8 10 20 - 25
GAEa„i H 3 4 7 10 18 - 25
Vdrpouf.n 15 ! 5 9 7 11 -38drecht 9" 15 0696 8 - 29

Amateurvoetbal met
'periodiek' accent

HEERLEN - De voetbalama-
teurs werken morgen het pro-
gramma af dat op 30 oktober
werd afgelast. In de hoofdklasse
waarin toen wel werd gespeeld,
is nu alleen WVO - EHC/Norad
aan de orde. De wedstrijden in
de eerste tot en met vierde klasse
zijn in dubbel opzicht belang-
rijk.

sport op tv
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11.18-12.55 Dld 1: ski wereldbeker afda-
ling vrouwen Veysonnaz.
12.55-14.30 Dld 1: skiwereldbeker afda-
ling mannen Sankt Anton.
14.25-18.00 BRT 2: snooker European
Open Antwerpen.
15.00-17.00 Dld 3: Sport extra.
17.15-17.30Dld 3: Sport im Westen.
17.30-18.02 Dld 1: Sportschau.
18.10-18.40 RTL 5: Topclubs in Europa:

Anderlecht.
18.40-18.48 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10 RTL Television: Sport.
19.10-19.50 Dld 1: Sportschau.
22.00-23.20 Dld 2: Das aktuelle Sport-
Studio.
22.16-23.01 Ned 3: Sportjournaal.
23.00-23.15 BRT 1: Sport op Zaterdag.

VANDAAG

Situatie en topduels in de overi-
ge klassen; derde klasse C, stand

In de tweedeklasse B is het duel
tussen FCV en Wittenhorst de
absolute topper met als inzet de
eerste plaats en het periodekam-
pioenschap. In de derde klasse B
treedt leider Heerlen Sport aan
tegen Vaesrade, de nummer
twee.

Het is de laatste speeldag van de
eerste periode. In de eerste klas-
se zijn SVN (uit tegen Eijsden)
en RKONS (naar Waubach) het
nauwst betrokken bij de strijd
om de periodetrofee.

eerste periode: Heidebloem 7-10
(+11), RKMSV 7-9 (+5). Topwed-
strijden: EMS-Heidebloem en
RKMSV-Haelen. Vierde klasse
A, periodestand: Leonidas 7-11
(+7), Hulsberg 7-10 (+5), Walram
7-10 (+5), WVV'2B 7-10 (+5).
Toppers: St. Pieter-Leonidas,
Hulsberg-Vilt, Walram-RKASV
en Rapid-WVV '28.

Vierde klasse D, stand periode:
RKDFC 7-11 (+6), Spaubeek
7-10 (+5). Toppers: RKDFC-
Kluis en Spaubeek-Adveo. Vier-
de klasse E, stand periode: Sus-
teren 7-13 (+l6), SVH '39 6-9
(+l3). Topper: SVH '39-Susteren.

Vierde klasse B, stand periode:
Keer 7-12 (+10), Gulpen 7-11
(+11). Toppers: Sportclub
'25-Keer en Gulpen-SCKR. Vier-
deklasse C, stand periode: Hopel
7-12 (+11), RKHBS 7-10 (+10),
Laura 7-10 (+4), Centrum Boys
7-10 (+3). Toppers: Centrum
Boys-Hopel en RKHBS-Heksen-
berg.

WEERT - De nationale dressuurtop
heeft op de tweede wedstrijddag
van het kerstindoor in Weert met-
een duidelijk gemaakt hoe de zaken
er binnen de vaderlandse dressuur
voor staan. In de Prix St George be-
haalde wereldkampioene Anky van
Grunsven de zege in groep 1 voor
zilveren teamcollega Ellen Bontje
en ging bronzen medaillewinnaar
Sven Rothenberger met de winst in
groep twee strijken. Het program-
ma start vandaag om 08.30 uur.

Van Grunsven
ijzersterk

MaxHuiberts en Tijjani Babangida sukkelen met blessures

Vraagtekens bij Roda JC
MORGEN
09.25-11.00 Dld 1: ski wereldbeker sla-
lom vrouwen Veysonnaz en wereldbeker
slalom mannen Sankt Anton.
11.30-13.30 Ned 2: TV Sport: magazine.
12.30-13.00 BRT 1: Sportmiddag.
12.50-14.45 Dld 1: ski wereldbeker sla-
lom mannen Sankt Anton, wereldbeker
slalom vrouwen Veysonnaz, EK vier-
mansbob Altenberg.
13.30-17.40 Ned 2: schaatsen NK afstan-
den Den Haag, tennis Dutch Masters
Amsterdam.
14.25-15.40 BRT 2: veldlopen Crosscup
Brussel.
15.15-17.30 Dld 1: voetbal EK-kwalifi-
catiewedstrijd Duitsland-Albanië.
15.40-18.00 BRT 2: snooker European
Open Antwerpen.
17.30-18.00 Dld 2: skiwereldbeker man-
nen Sankt Anton, wereldbeker vrouwen
Veysonnaz, snowboard World Masters
Ischgl, biathlon wereldbeker.
18.10-18.40 RTL 5: Engels voetbal.
18.10-18.40 Dld 1: Sportschau.
18.15-18.45 Ned 2: Sportblessures: de
knie.
18.35-20.00 Ned 1: Studio Sport.
18.45-19.10 RTL Television: Sport.
19.30-20.00BRT 1: Sport.
19.50-19.58 Dld 1: Sportschau-Tele-
gramm.
22.15-22.45 BRT 1: Sportweekend.
22.15-23.04 Ned 2: Italiaans en Spaans
voetbal.
23.10-23.15 Dld 2: Sport am Sonntag.

fee?6 19.30 uur
Pen uur
Sxctv Bosch-Haarlem

v*waeles-VVV
Sara-T0FP°rtUnaSittard

Mr^fschap-Fc Zwolle
pc

0rg«n 14.30 uur:LC|enHaag-AZ
fcxSÜ-fSittard 15 10 3 223 37 - 13W^ 15 9 2 420 33 - 23

Sbuur P 15 8 3 4 19 27 - 22
DenHa 15 7 5 3 19 23 " 18

15 8 2 5 18 32 - 23
Top s 15 7 3 51728 - 19

15 6 5 4 17 25 - 17
15 6 5 4 17 23-20

*2 una Sport 16 7 2 71631 - 37
Veenda 15 5 5 5 15 21 - 19
VVy 15 6 3 6 15 23 - 23
Rfic 15 5 4 6 14 29 - 26
Vnen 15 6 2 7 14 20 - 23
Telst " 15 3 7 5 13 20 -25
Haarlp 15 5 3 7 13 24 - 33
EüidhV" 15 4 3 8 11 24 - 33C0V" 16 2 2 12 6 12 - 35"Bosch 15 1 3 11 5 17-40VVV [rKampioen eerste periode.

*Wh 7 6 1 0 13 17 - 6
F°rtun § 7 5 ! 1 11 20 - 8
Graaf L

Uard 7 5 1 1 11 18 - 7
Telstar P 7 5 11119-5
Heran 7 4 1 2 913 - 13
Wdat 7 3 2 2 8 16 - 11
Camh, 7 4 0 3 8 11 - 8
fCz""!' 1' 7 2 4 1 8 11 - 10
Helmn°ile 7 3 1 3 7 11 - 12
Top nd sPort 8 3 1 4 7 15 - 18
Haarlpm 7 1 4 2 6 11 - 11
HZ 7 3 0 4 6 11 - 13
Em 7 2 2 3 6 10 - 12
HBr 7 2 2 3 6 9 - 14
Eind. 7 2 1 4 5 10 - 11
Wy en 8 2 0 6 410- 17
DenD 7 0 1 6 1 3 - 12

Bos ch 7 0 1 6 1 6 - 23

SCHAATSEN

RUITERSPORT

IJSHOCKEY

buitenland
BELGIE
Ge°^n J5.00 uur■""lal Ekeren-SK Lommei

roda-volendam
# Bij Roda hoopt men dat Max Huiberts (rechts) op tijd speelklaar is voor het duel met
Volendam. Archieffoto: LD

sportprijsvraag

HEERLEN - Lucky 10, van gis-
teren:
14-23-24-25-30-31-38-41-44-45-
--46-50-52-55-60-62-63-65-74--
7-6.

trainerscarrousel

VILT - Gerard Hoenen zal vier-
deklasser Vilt aan het einde van
dit seizoen verlaten. Hoenen was
twee jaar trainer in Vilt.
SITTARD - Eddie Hendriks
neemt bij W Sittard per 1 ja-
nuari het roer over van de ont-
slagen Jan Vleugels.
SIMPELVELD - Thei Poeth
heeft zijn contract bij Simpel-
veld met een jaar verlengd. Hij is
nu bezig aan zijn eerste seizoen
bij de derdeklasser.
BRUNSSUM - Na twee seizoe-
nen plakt Jannie Maas er nog
een jaaraan vast bij De Leeuw.

MVV is er alles aan gelegen de
povere vertoning verleden week te-
gen FC Twente (3-0 nederlaag) uit
te wissen in de uitwedstrijd van-
avond (19.30 uur) tegen Dordrecht-
'9o. De ploeg is afgelopen week bij
zichzelf te rade gegaan en heeft le-
ring getrokken uit de desastreus
verlopen ontmoeting verleden
week.

Sef Vergoossen: „Ik heb de spelers
niet duidelijk hoeven te maken wat
er fout ging, want als ze dat zelf
niet zien kunnen we beter stoppen.
Ik verander mijn elftal niet, omdat
ik de speelwijze van de laatste jaren
geen geweld wil aandoen. Het is een
gedurfde aanvallendevoetbalinstel-
ling, waarmee je kunt kiezen: win-
nen of verliezen. Alles is mogelijk,
maar tegen Dordrecht'9o moeten
we, gelet op de stand in de PTT-
Telecompetitie, -negende plaats
met 13 punten uit 15 wedstrijden-
twee punten kunnen pakken tegen
de hekkesluiter."

1: 1. A. v. Grunsven met TCN Partout,
2. E. Bontje met Silvano, 3. P. Tijssen
met Hippos Dollar. Groep 2: I.S. Ro-
thenberg met Rockefeller, 2. Karen Nij-
veld met Vainqueur, 3. P. v d. Meer met
Conquistador. ZZ-Z: 1 M. Mischner
met Flip, 2. e.a. L. Kanis Luxforms
Gabberen K v. Overbeek met Figaro P.

Sch^ 1900 uur
"odaijrChter: Van Beek
**ndP , Hesp, Scheutjens,

Ho°gdalem, De Koek, Van
"lernii, , Lui3Pers, Van der Luer, Doo-
bangl|?'/anderbroeck, Van Galen, Ba-
ö<*L°a(?)' !wan, Graef, Huiberts(?),Volets°°yer v? (opstelling): Zoetebier,
Oud ' "°lenaar, Pastoor, Wilson, Den
«ovir. ' Wasiman, Steur, Vukov, Stefa-Smeets. ,

dordrecht-mvv

Den Haag. NK afstanden. Mannen.
5000 m: 1. Ritsma 6.53,87, 2. Zandstra
6.59,32, 3. Hersman 7.00,68, 4. De Jong
7.04,85, 5. Schreuder 7.07,93, 6. Veld-
kamp 7.08,18, 7. Straathof 7.08,82, 8.
Heideman 7.09,59, 9. Kramer 7.10,40,
10. Rykkje 7.11,46. Fictief klassement
na twee afstanden: 1. Ritsma 79.767
punten, 2. Zandstra 80.342, 3. Hersman
80.998, 4. Schreuder 81.563, 5. Straat-
hof 82.282, 6. Postma 82.664.

MVV verkeert in het laatste duel
voor de winterstop nog in onzeker-
heid of Roger Reijners fit genoeg zal
zijn om aan de ontmoeting te begin-
nen. Raymond Libregts, die welis-

TENNIS

4-6 7-5

Amsterdam Nationale Masters. Vrou-
wen, kwartfinales: Rottier (3) - Wegink
6-2 2-6 6-3. Mannen, kwartfinales:
Groen - Wibier (4) 7-6 7-5.
Prostejov. Challenger, mannen, 50.000
gulden Dubbelspel, kwartfinales:
Schalken/Winnink - Krupa/Vizner 7-6

Bosma (Mosa Regio) 1.15,44, 8. Valen
1.15,87. 200 wissel: 1. Vlieghuis 2 16,53,
2. Minouche Smit 2.16,80, 3. Van Ham
2.21,02, 4. Groeneveld 2.24,40,5. Labots
2.25,95, 6. De Boer (Tolhekke) 2.27,57,
7. Lutters (UZSC) 2.28,75, 8. Kleywegt
2.29,73. 4x 100 vrij: 1. PSV I (De Bruijn,
Van Minnen, Vlieghuis, Stokkers)
3.50,41, 2. AZ&PC I 3.55,03, 3. VZC
Vlaardingen 3.56,93, 4. Dolfijn I
3.57,49, 5. DWK 3.58,65, 6. UZSC
4.00,26, 7. DZ&PC 4.01,27, 8. AZ&PC II
4.04,75.

MVV

Roda-directeur Serve Kuijer wist
zich gistermiddag definitief verze-
kerd van Roda's deelname aan het
voetbaltoernooi op Gran Canaria,
dat zal worden gehouden van 9 tot
en met 14 januari aanstaande. Aan
de 'affaire De Koek, die dreigde op
grond van TV-beelden bestraft te
worden voor een vermeende elle-
boogstoot, is wat Roda betreft ook
een goed einde gekomen. De tucht-
commissie van de KNVB seponeer-
de de zaak op grond van het feit dat
er voor bestraffing te weinig bewijs
zou zijn.

John Roox, die tegen FC Den Haag
tegen een rode kaart opliep, mag
vanavond toch het doel van VVV
verdedigen. D e tuchtcommissie van
de KNVB heeft een aanvullend ver-
weerschrift gevraagd van de VVV-
keeper. De zaak Roox zal nu vol-
gende week op verzoek van VVV
mondeling worden behandeld.
Driessen, Trost, Van der Meer en
Derix zijn nog vraagtekens. René
Trost klaagde over een pijnlijkerug
maar trainde gisteren (vrijdag) toch
mee. Roger Polman (derde gele
kaart) staat noodgedwongen langs
de kant.

waar weer met de groep traint, zal
zeker niet van de partij zijn.

Fortuna Sittard
In theorie heeft Fortuna Sittard in
en tegen Veendam (vanavond 19.30
uur) nog een klein kansje om de
tweede periode te winnen. Excelsior
en De Graafschap staan er welis-
waar beter voor, maar Fortuna kan
bij verlies van voornoemde clubs de
lachende derde zijn. „Toch leeft de
tweede periode niet bij de spelers,"
aldus assistent-trainer Tiny Ruys.
„We zijn wat die periodetitel be-
treft afhankelijk van andere clubs.
Zelf kijken we liever naar de rang-
lijst. We willen onze voorsprong
behouden en met een overwinning
afscheid nemen van 1994. Het was
voor ons een goed jaaren dat willen
we goed afsluiten," aldus Ruys. Bij
die goede voornemens kunnen Mau-
rice Rayer en Fernando Ricksen
zich aansluiten, want beide spelers
zijn hersteld van repectievelijk
griep en een enkelkwetsuur. Voor
Ronald Hamming komt het duel in
Veendam misschien te vroeg. Hij
heeft keelontsteking en zal, als hij
vandaag koorts heeft, zeker niet
spelen. Zijn vervanger is dan waar-
schijnlijkRonald Vroomans.

VVV

HEERLEN - De jacht op koploper Roda JC wordt vanavond
om 19.00 uur voortgezet door Volendam. De ploeg uit het pa-
lingdorp, die eerder Roda's naaste concurrent Ajax één punt
afhandig maakte, zal er alles aan gelegen zijn een soortgelijk
resultaat op Kaalheide te bewerkstelligen. De ploeg van coach
Wim Rijsbergen ziet zich echter geplaatst tegenover een nage-
noeg compleet fitte Kerkraadse selectie. Na de laatste training
zetten coaches Huub Stevens en Eddy Achterberg enkel een
vraagteken achter de namen Max Huiberts en Tijjani Babangi-
da. Beide aanvallers kampen met een enkelblessure, al lijkt
eerstgenoemde zo goed als speelklaar.

ZWEMMEN

SC&B 1930 »urDom' . ch«er: Temmink
"likor,, ~' '90 (opstelling): Gall, Atmo-
<Je nj"' w'lsterman, Van Tiggelen, Van
Kook rrWe' Van watturn, Robbemond,
MVv' f

ms of Koswal, Hoop, Wouden.
Grin ,Selectie): Van Duijnhoven, Van>ter v " Straal. Sanders, Thai, Benne-
hay'e an As, Lanckohr, Hofman, Dela-
Scheén " ReiJners of Knarren,
■- Pers, Roelofsen, Balarabe, Visser.

heracles-vvv
Zoetermeer. Vierlandentoernooi, eerste
dag.
Canada (British Columbia) - Jong Zwe-
den 1-18(0-4 0-8 1-6).

SKI

\Sc&* 19-3« uurVr^Srechter: Boot
Scho, s (selectie): Beerthuizen, Kolm-
an' Aydin, Wiggers, Hilgerink, Mol,
Vanr■ ' Waslander, Krüzen, Velten,
Vvv ,u'ne, Leurink, Huzing.
VerbeiTelectie): Roox, Jacobs, Smits,
'ha]a ne' Sibon, Knippenberg, Derix,
2\van *" Corneille, Spee, Van der

V,Jlllsen, Braem, Trost, Van der
"■ Driessen.

veendam-fortuna

Val d'lsère. Eerste wereldbekerwed-
strijd afdaling, mannen: 1. Strobl
1.57,30, 2. Alphand 1.57,41, 3. Mader
1.57,57, 4. Ortlieb 1.57,61, 5 Gigandet
1.57,64, 6. Cretier 1.57,91, 7. Perathoner
1.57,97, 8. Besse 1.58,08, 9. Franz en Plé
1.58,29. Klassement wereldbeker: 1.
Tomba 250, 2. Ortlieb 150, 3 Von Grue-
nigen 149, 4. Alphand, Fogdoe, Trit-
scher 140, 7. Aamodt 133, 8. Mader 110,
9. Vogt 101, 10. Strobl 100.

Londen. CSI. Internationale springwed-
strijd: 1. Bradley/Endeavour 0-32,09, 2.
Tops/Operette la Silla 0-36,05, 3. Beer-
baum/Sprewe it's Me 4-30,58, 5. Eh-
rens/Jonggor's Stolen Thunder 4-31,49,
7. Romp/Burg's Samantha 4-32,73.
Jachtspringen: 1. Ehrens/Wunderknabe
36,15, 2. Fruhmann/Gento 36,17, 3. Go-
dignon/Uquüeo le Fol 37,75, 6. Romp/
Waldo 37,95, 17. Lansink/Bollvorm's
Cartier 43,76, 25. Tops/Sonora la Silla
4-73,99, 26. Romp/Burg's Mr Bleu
79,29.
Weert Bouwbedrijven Jongen Dres-
suurcup Groep 1: 1. A. Lambrichts met
Darwin, 2. P. Gordijn met C'est Bon, 3.
M. Beckers met Fignon Groep 2: 1. G.
Rothenberger Gordijn met Donnee, 2.
Anouk Hendriks met Elmorinto, 3. E.
Kluskens met Ewald. NATIONAAL.
ZZ-L: 1. M. de Kok met Facet, 2. K. v
d. Heyden met Chopin, 3. P. Tijssen met
Hippos Ghandi Prix St George Groep

Chiang (Tolhekke) 1.05,61. B-finale: 1.
Wouda 1.02,81. 200 wissel: 1. Van der
Zijden (Gouwe) 2.04,62, 2. Steegeling
(Dolfijn) 2.06,36, 3. Wennekes (DWK)
2.07,43, 4. Laffeber (Nautilus) 2.07,85,
5. Heggelman (WVZ) 2.08,60, 6. Veens
(PSV) 2.10,59, 7. Van Norden (AZ&PC)
2.11,14, 8. Ganzevles (DWK) 2.14,15.
4xloo vrij: 1. PSV I (Hoeymans, Van
Haandel, Geelen, Van den Hoogenband)
3.18,11 (NR), 2. PSV II 3.26,87, 3.
AZ&PC I 3.28,67, 4. De Dolfijn 3.30,41,
5. Zijl/LGB 3.30,86, 6. Nautilus 3.32,76,
7. De Dinkel 3.33,57, 8. DZ&PC 3.35,68.
Vrouwen 50 vrij: 1. De Bruijn (PSV)
25,48, 2. Postma (DZPC) 25,49, 3. Mas-
tebroek (Eemsrobben) 25,90, 4. Van
Hofwegen (VZC VI.) 25,95, 5. Kosten
(Scheldestroom) 26,72, 6. Masseurs (Ra-
pido'B2) 26,84, 7. Stokkers (PSV) 26,99,
8. Valen (SG ESCA/AZC 1882) 27,46.
800 vrij: 1. Geurts (UZSC) 8.35,21, 2.
Minouche Smit DWK) 8.53,81, 3. Van
Dijk (Donk) 9.03,21, 4. Van Ham
(DWK) 9.07,78, 5. Hommes (Eemsrob-
ben) 9.13,86, 6. Ruysink (AZ&PC)
9.14,67, 7. Groeneveld (Dinkel) 9.22,74,
8. Gerritse (AZ&PC) 9.23,70. 200 rug: 1.
Starink (VZC VI.) 2.16,86, 2. Vlieghuis
(PSV) 2.18,19, 3. Bloemendaal (Hoorn)
2.20,14, 4. Labots (DWK) 2.20,38, 5.
Kleywegt (Zijl/LGB) 2.23,42, 6. Slootjes
(Orca) 2.24,31, 7. Bloem (Dinkel)
2.24,40, 8. Stoteler (Groenlo) 2.27,07.
B-finale: 1. Marieke Smit (Eemsrobben)
2.22,59. 100 school: 1. Baans (Kempvis)
1.10,75, 2 De Boer (Tolhekke) 1.12,68,
3. Van Gorkom (AZ&PC) 1.14,15, 4.
Broekhuizen (DWK) 1.14,48, 5. Groene-
veld 1.14,85, 6. Boot (Orca) 1.14,89, 7.

Amersfoort Nederlandse winterkam-
pioenschappen, 25-meterbaan, eerste
dag: Mannen 50 vrij: 1. Van Haandel
(PSV) 22,80, 2. Van den Hoogenband
(Ned) 22,90 (nat. asp. ree), 3. Dekker
(De Usel), Hoeymans (PSV) 22,95, 5.
Geelen (PSV) 23,23, 6. Nijweide (Groen-
lo) 23,51, 7. Van Dam (AZ&PC/), Aart-
sen (VZC Vlaardingen) 23,67. 1500 vrij:
1. Meyboom (PSV) 15.44,23, 2. Hitzert
(UZSC) 16.04,97, 3. Sprinkhuizen (Zijl/
LGB) 16.12,62, 4. Willemse (DWK)
16.27,92, 5. Heerema (DAW) 16.34,60, 6.
Zwennes (AZ&PC) 17.01,50. 200 rug: 1.
Wouda (PSV) 1.57,92 (NR), 2. Blank
(Dolfijn) 2.03,50, 3. Marsman (Zijl/
LGB) 2.03,95, 4. Nijweide (Groenlo)
2.03,97, 5. Onderwijzer (Dolfijn)
2.04,26, 6. Ruinemans (Dinkel) 2.05,38,
7. Bosch (Dinkel) 2.06,21, 8. Hitzert
2.11,08. 100 school: 1. Dekker 1.01,37, 2.
Van Rijn (DAW) 1.02,19, 3. Bakker
(Dolfijn) 1.03,27, 4. Grooteboer (Nauti-
lus) 1.03,94, 5. Kleyer (DWK) 1.03,99, 6.
Kuipers (DWK) 1.04,18, 7. Van Brum-
melen (AZ&PC) 1.04,91, 8. Chong Woo

ADB/V&L speelt vanavond (21.00
uur) in Glanerbrook tegen het altijd
lastige SEW. Ook die ploeg snoepte
enkele weken geleden Swift een
puntje af en lijkt, na een moeizame
start, weer aansluiting met de sub-
top te hebben gekregen. In de strijd
om de belangrijke vierde plaats is
het voor V&L zaak de winstpunten
in Geleen te houden. Koploper
Swift, dat tweemaal gelijkspeelde,
ontmoet zondag (14.00 uur) in Den
Haag vice-kampioen Hellas.

Handbalderby in teken
van tactische trucs

bij de hoofdstedelijke ploeg gewon-
nen. Het duel vormt tevens het af-
scheid van interim-trainer Piet
Kivit.

Sc^ag 19.30 uurvCdsreth<er: Takacs
De j?an> (selectie): Vennema, Slor, Ilie,

Wiersma, Alberts, Wiekens,
Maci"' van der Meulen, Zuurman,
*°«vn W'Radomski. Brouwer.
Juffin Slttard (selectie): Van Zwam,
Pfennf' "lcksen, Vergoossen, Dassen,Loo mgs(?), Rayer, Boessen, Usta, Lee,
Èom ']ens, Losada, Van der Weert, Vanmcl. Hammingl?), Vroomans.

sportkort

dréTENNIS - Toptennisser An-
§Oed heeft 00g voor het
ttier 5 d°el. De Amerikaan, num-
ttiaau cc van de wereldranglijst,
over mim 1,?5 milJoen Sulden
prQ. naar de rekening van een
tehi " ten behoeve van kinder-
ia<T^en in zi Jn geboortestadas, Vegas.

- River Plate is
<len m

en van Al"gentinië gewor-
lore de 2_o misstaP van San
Con de eniS overgebleven
fcov ent' te^en Newell's Old<.ys Was de vierentwintigste ti-een feit.

HEERLEN - De handballers in de
hoogste nationale klasse wacht dit
weekeinde de laatste wedstrijdron-
de voordat de competitie voor een
maand wordt onderbroken. Alleen'
Hirschmann/V&L komt nog twee-
maal in actie. Eerst vanavond tegen
Revival/Blauw Wit en volgende
week dinsdag in de inhaalwedstrijd
in Emmen tegen E en O.

V&L en Blauw Wit deden het de af-
gelopen weken niet slecht. De win-
naar van de derby in Glanerbrook
(19.30 uur) stelt het vizier weer wat
bij in de richting van de topvier.
Omdat beide ploegen elkaar van
haver tot gort kennen, zal er van
verrassing geen sprake zijn, al zul-
len beide coaches best nog de een of
andere tactische truc uit de mouw
toveren.
V&L-trainer Wiel Mayntz denkt dat
Blauw Wit zich zal concentreren op
de Geleense opbouwrij. „Dus aan
ons de taak daar iets op te vinden."
Collega Paul Coenen van Blauw Wit
vermoedt dat V&L de accenten in
de verdediging zal leggen 'om met
name Marcel Eurelings uit te scha-
kelen.
Horn/Sittardia dat zich afgelopen
dinsdag fors vergaloppeerde tegen
Tachos, reist naar Doetinchem.
De handbalsters in de hoogste klas-
se sluiten dit weekeinde de eerste
competitiehelft af. Het meest be-
langrijke duel wordt in de onderste
regionen gespeeld. Debutant Stock
Control/SVM, met twee punten op
de voorlaatste plaats, reist zondag
naar Amsterdam voor de confronta-
tie met OSC, de ploeg die de laatste
plaats bezet zonder enig winstpunt.
Wil SVM in het nieuwe jaar enigs-
zins hoopvol de strijd tegen de de-
gradatie aanpakken, dan moet er
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In onze vestiging in Maastricht is bij de afdeling Besturings-
techniek de functie vacant van een

"^?_u. üiS \iSm^^^^ c
Ac De Eerste Nederlandse

A\ \m__\ ■ >; 's een belangrijke toeleveran-
M W\''_\ ■P^iSptf^lfi aer van de Nederlandse

_m B~ ah^PP^JW^i bouwmarkt. Kernactiviteiten
M van deENCI-groep zijn de

SutffittßSSS produktie en verkoop van
-WÊË BBÉ^WSll? respectievelijk cement en

KÏ^Éi&^bHS» betonmortel. Daarnaast heeft
BSJilß^tmV!»B« de ENCI-groep een aantal

__jësl^uS_m__tm deelnemingen in aanverwante

8//' de ENCI-groep zijn in
totaal circa 1.500 mensenElektrotechnisch en *w?r*zoam.

meet- en regeltechnisch De***■* Ceme?f *><*? in
"-* Nederland cementfabneken in

onderhoudsmonteur (m/v) SHEÏÏSft,*
Maastricht, die in internatio-

De afdeling Besturingstechniek is onder meer belast met het naal veJband tO/ de j00"0""
3 gevendecementproducenten

onderhouden van de elektrische en meet- en regeltechnische behoort wordt momenteel
apparatuur en installaties en met het innoveren, modificeren, een omvangrijk investerings-
verbeteren, installeren en in bedrijf nemen van moderne programma uitgevoerd.
besturingssystemen en elektrischeenergiesystemen.37 Sollicitaties

Nadere informatie over deze
Taken vacature is te verkrijgen bij de
De nieuwe medewerker zal na een gedegen inwerkperiode onder heer E. Janssen, Chef Bestu-
meer worden belast met: ringstechniek, telefoon 043-

- het programmeren en modificeren van moderne besturings- 297460.Belangstellenden
17 worden uitgenodigdhun

systemen; sollicitatieuiterlijk twee weken- het installeren en in bedrijf nemen van moderne besturings-, na verschijningsdatum te
meet- en regelsystemen; richten aan de heer

- het inspecteren, onderhouden, reviseren van mechanische, c Lenaerts, afdeling Personeel
pneumatische en elektronische besturings-, meet- en regel- f "",_a 3 land8.V., Postbus 1, 6200 AA
apparatuur; Maastricht onder vermelding- het inspecteren en onderhouden van elektrische energie- van vacaturenummer 94-09.
transportsystemen; Tot de selectieprocedure

- het uitvoeren van metingen en meetprogramma's aan behoren een psychologisch en
medisch onderzoek.processen en apparatuur.

Eisen
- Opleiding Elektrotechniek op MBO-niveau;
- applicatiecursus meet- en regeltechniek en/of besturings-

techniek op MBO-niveau of de bereidheid deze te volgen;
- interesse in moderne besturingen;
- leeftijd bij voorkeur tot 30 jaar;
- bereidheid tot deelname aan wachtdienst.
Enige jaren ervaring in omschreven taakgebied of soortgelijke
functie strekt tot aanbeveling.

ENCI Nederland 8.V., Maastricht
■ "

WesselCoenen
management consultants voor Haaksbergweg 69

werving en selectie 1101BR Amsterdam
telefoon 020-6970917
telefax 020-6973157

Directeur/
Hoofdredacteur

GPD
Geassocieerde Pers Diensten GPD. Journalis- U heeft een zelfstandige journalistieke ver-
dek samenwerkingsverband van 16 redactioneel antwoordelijkheid binnen het kader van het
onafhankelijke regionale dagbladen met een Redactiestatuut. U werkt nauw samen met het
gezamenlijke oplage van meer dan 1,6 miljoen College van Hoofdredacteuren van de aan-
exemplaren. Het journalistiekeprodukt omvat gesloten bladen. Onderhoudt contacten met
naast het nieuws veel features en achter- de vele relevante groeperingen in en rond de
grondinformatie. De centrale redactie van de GPD. U draagt zorg voor de begroting en het
GPD is gevestigd in Den Haag met een kleine jaarverslag van de Vereniging. Behartigt de
redactie in Amsterdam. Totaal werken er circa commerciële belangen van de GPD en verte-
-85 mensen, voor het merendeel journalisten genwoordigt de Vereniging naar buiten,
waaronder correspondenten in het buitenland.
Daarnaast werkt de GPD met een omvangrijk Vereist: Academische opleiding/niveau. Brede
netwerk van freelance journalisten. In verband en diepgaande journalistieke ervaring, bij voor-
met het vertrek van de huidige functionaris keur opgedaan in de dagbladjournalistiek,
zoeken wij de directeur/hoofdredacteur. Uitgebreide ervaring met het leidinggeven aan

een redactie. U heeft een brede kijk op ontwik-
U rapporteert aan het Bestuur van de kelingen in de mediawereld en bent in staat
Vereniging en wordt verantwoordelijk voor een eigen visie te ontwikkelen voor de journa-
het hoofdredactionele- en het bedrijfsbeleid. listieke positie van de GPD. U bent een inspi-
Geeft leiding aan de dagelijkse journalistieke rerend leider die bekwaam leiding kan geven
werkzaamheden. Stelt en bewaakt dekwaliteit aan deze professionele organisatie,
en kwantiteit van de journalistiekeprodukten.

Telefonischevoorinformatie kunt u verkrijgen bij Drs. A. Fagel, Wessel Coenen op bovenstaand adres. Op basis van uw brief
met cv kan vertrouwelijk vooroverleg plaatsvinden bij Wessel Coenen. Volledige vertrouwelijkheid is daarbij gegarandeerd.
Uw gegevens worden uitsluitend na uw toestemming gebruikt. De vacature staat open voor vrouwen en mannen.

Lid van de Organisatievan Adviesbureaus voor Werving en Selectie/OAWS

THE WALL STREET JOURNAL EUROPE.
Telemarketing Executive

(M/F)

Basic Salary plus Commission

The Wall Street Journal Europe is one ofEurope's leading
English-language business publications. Since 1983 the newspaper
has been edited and published in Brussels and is now printed in the
Netherlands, the UK, Switzerland and Belgium.

To help continue its impressive growth in Europe, The Wall Street
Journal Europe is seeking one full-time Telemarketing Executive in
Heerlen to communicate with existing subscribers and to introducé
new readers in the Netherlands and Germany.

To match this opportunity you will have telemarketing or sales
experience and will enjoy the challenge of selling by telephone.
You will have the ability to work with minimal supervision and the
maturity and credibility to talk to senior business-people.
Fluent Dutch, English and German is essential. You will be computer
literate, ideally with experience ofusing telemarketing software.

Toapply, call Ms. Sandra Underwood on Heerlen 045-76 12 30 on
Tuesday 20th or Wednesday 2lst December.

HP Projektpromotie BV is een klein zelfstandig buro dat het management
en decoördinatie verricht van processen en projecten op het gebied
van ruimtelijke ordening, economie, recreatie, natuur, landschap en
cultuur. Deze processen en projecten zijn meestal complex van aard
en kennen meerdere direct belanghebbenden uit depublieke en private
sfeer.
De werkzaamheden betreffen o.a. dereconversie van mijnterreinen in
binnen- en buitenland, het ontwikkelen van centrumplannen en
hoogwaardige bedrijventerreinen en grensoverschrijdende projecten.
In verband met het vertrek van een junioradviseur zoekt HP een üonge)

ACADEMICUS
die aan de volgende eisen voldoet:
-afgestudeerd, richting bedrijfskunde, management en/of economie;
- geschikt om zelfstandig te werken metvoldoende creativiteit en

snelheid;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- goede beheersing van het Engels en bij voorkeur ookvan Frans

en Duits;- geschikt om in teamverband te werken en met voldoende kritische
massa in het team;- geschikt om aan meerdere, uiteenlopende projecten tegelijk te werken;- geschikt om onder hoge tijdsdruk te werken;

- goed gevoel voor het leveren van een kwaliteitsprodukt;- representatief en geschikt om belangrijke contacten zelfstandig te
onderhouden.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen.
Kandidaten kunnen vóór 15 januari solliciteren bij de directie onder
vermelding op de enveloppe van "sollicitatie junioradviseur".
HP Projectpromotie BV, Schinkelstraat 11D, 6411 LN Heerlen. dim

De stichtingkiosk biedt In verband met het vertrek van één van de n»e"
professionele ondersteuning werkers ontstaat per i januari a.s. een vacatu"
aan burgers en (vrijwilligers-) de stichting Kiosk voor een:

sr:rs::r:r agogisch medewerk'... . „ (m/v) " 20 uur per weekverbetering van hun woon-, 'T' r

werk-en leefsituatie. _ , . . .. , . _sDe beroepskrachten van de stichting Kiosk*1!
breed en flexibel inzetbaar, d.w.z. voor alle teJ

Beroepskrachten van de stich- en taken De nieuwe medewerker wordt in A
tingkiosk ondersteunen: geplaatst binnen het Wijkteam West, belast #
" consumentengroepen en het aandachtsgebied wijkinformatievoorzien"'!

maatschappelijke organi-
saties zoals huurders- hoofdtaak
belangenorganisaties; Het opstarten en uitbouwen van de wijkwin^

" trajectbegeleiding en Kerkrade-West. De wijkwinkel is een laagdtf
netwerkontwikkeling ten Hge voorziening in de wijkwaar, o.m. doorsart'
dienste van werkzoekenden werking te entameren met andere relevante <w
en migranten- saties, de volgende functies worden gerealis^

■ n „„,..,.,„„„o„ a\o " Informatie geven aan wijkbewoners d.m-v'" vrijwitligersgroepen, die » ' w
spreekuren, informatieavonden e.d.;

activiteiten of dienst- _* . . , .... . fr
_rtrii t

" Signaleringvan maatschappelijke- en ïntoi"1'
* * behoeften door analysevan de informatievw v

jongeren,ouderen, vrouwen, g Activerend onderzoek naar en analysevan*migranten, werkzoekenden; WOQn. en leefsituatie in de wijk.
" de stimulering van sport- .

beoefening; functie-eisen ot
" gemeentelijke adviesraden; De medewerker dient in staat te zijn om: tt
" socialevernieuwings- " een informatie-spreekuur voor wijkbewoi»e' bi

projecten. *m__jÊm houden;
" informatievragen te analyseren op structv»1"!

Om goed bereikbaarte zijn maatschappelijke- en informatie-behoefte"'
voor alle burgers van Kerkrade ' het organiseren van (reeksen van) inform» ~is de stichting kiosk wijk- bijeenkomsten en cursussen voor onderst. , informatie-vragende doelgroepen;gericht georganiseerd en e . ° r „uPs\m,

" een netwerk van organisaties op te bouwe'worden vier wijksteunpunten ~ _______ , r , " "u,.,in)t*U' r reahsetmg van de functies van de wijkwh'*j.ingericht. De wijksteunpunten . staüstische gegevens te verzamelen, analy*T
zullen plaats bieden aan: ejJ |nterpreteren;
" het wijkteam van beroeps- . activerende onderzoeksmethodieken, zoal* C

krachten; panelonderzoek, toe te passen.
" de wijkinformatiewinkel;

" facilitaire dienstverlening. kwalificatie-eisen
" relevante HBO-opleiding;
" zelfstandig, resultaatgericht en projecttnaf»

kunnen werken;

" werken vanuit een eigentijdsevisie op lok 3
welzijnswerk;

" kennis en ervaring Wordperfect;
" kunnen werken in teamverband;

" aantoonbare ervaring in een soortgelijke W**^
functie-code
Het betreft een aanstelling op; functiecode c* I
CAO-welzijn; salarisschaal 18-30
Informatie over de vacature kan ingewonnen J
den bij de heer P. Hollander, sectorhoofd wijk,e^

>NC Centrum en West, telefoon (045) 46 24 44-- ■ _?+ I > Sollicitaties dienen gericht te worden aan en
v- IC Itj w£ uiterlijk 31 december in het bezit te zijn van ° '% j- *> ■ W m_W *"% MiH.c. Kremers, directeur/bestuurder sticht»»

♦ organisatie '
voor Kiosk , postbus 65, 6460ab Kerkrade.

_\§ W lokaal Gelieve linksbovenop de enveloppe te verin*'"
welzijnswerk sollicitatie + functie.

Vervolg
PERSONEEL
zie pag. 52-54

De groepParticipaties vervult een belangrijke rol binnen de taakvelden van LIOE Doel is het verstrekken
van risicodragende financiering, met name via aandelenparticipaties, aan bedrijven met meer dan een
regionale betekenis voor de Limburgse economie. Dit kan zich voordoen ingeval van de start van een
bedrijf, uitbreiding, bedrijfsopvolging of herplaatsing van aandelenpakketten.
Analyse, onderhandelen en beheer zijn belangrijke fasen in dit commerciële traject.
Binnenkort opent LIOF een vestiging Noord-Limburg in het gebouw van deKamer van Koophandel in
Venlo. Vanuit deze vestiging wordt gewerkt aan deverdere integratie van LIOF in de Noord-Limburgse
regio. De vestiging zal het complete dienstenpakket van LIOF aanbieden.

PROFIEL Als projectleider Participaties bent u Aan Twijnstra Gudde - lid van de OAWS -is de
De NV industriebankL/OF is de verantwoordelijk voor de uitbreiding van de werving en selectie toevertrouwd. Uw gegevens

regionale ontwikkelings- participatiefunctie in Noord-Limburg. In hetkader zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld,

maatschappij van Limburg. van het opstarten van de nieuwe vestiging bent u Een functiegericht assessment kan deel uitmaken
UOF beoogt een bijdrage ie leveren mede verantwoordelijk voor de verdere integratie van de selectieprocedure.

aan de versterking van de van LIOF binnen ondernemend Noord-Limburg.
Limburgse sociaal-economische
structuur. Hierioe onderscheid Voor de uitvoering van de participatiefunctie

LIOF driekerntaken en -groepen. maakt u deel uit van de groep Participaties.
Participaties, U rapporteert aan de coördinator Participaties.

Ontwikkeling/Innovatie en
Acquisitie. Voor deze functie komt vin aanmerking als u

Daarnaast adviseert en begeleidt beschikt over een opleiding op academisch niveau Wilt u nadere informatie?
L/OF opeen breed terrein van het met een technisch bedrijfskundige achtergrond. Neemt u dan contact op met mw. mr. C. Bode,
ondernemen en gee/t voorlichting U heeft tevens ervaring opgedaan in netwerken, telefoon: 043-211787.
om en bemiddelt bij subsidie en relatiebeheer en acquisitie.

andere overheidsinstrumenten. U heeft uitstekende contactuele vaardigheden en Gaat u solliciteren, dan graag voor 1 januari 1995
UOF vervult een brugfunctie tussen uitdrukkingsvaardigheid. uwbrief met cv. richten aan:

bedrijfsleven en overheden. U bent enthousiast en resultaatgericht. Twijnstra Gudde Management Consultants
De servicegerichtheidvan L/OF Uw leeftijd ligt tussen de 35 en 40 jaar. ter attentie van mw. mr. C. Bode, Postbus 606,

staat centraal. U bent bereid in de regio Venlo te gaan wonen. 6200 AP MAASTRICHT.

Oog industriebank UOF



MAASTRICHT - Het noodlot sloeg toe toenWilly
Mares amper drie maanden als trainer in dienst van

Weltania was. Dinsdag 17 november 1992. De
training was bijna afgelopen. Willy Mares greep naar
zijn hoofd en nog geen uur later was de diagnose al

gesteld in het ziekenhuis van Kerkrade. Een
hersenbloeding ter hoogte van de hersenstam. De

consequenties van de bloeding waren catastrofaal.
Het duurde tot 1 junivan dit jaarvoordat Willy

Mares weer in zijn eigen, aangepaste woning kon
terugkeren. „Dit zal ik nooit accepteren," zegt de
trainer, zijn situatie in ogenschouw nemend. Het
eerste doel heeft de zevenenveertig jarigezich al

gesteld: zich zelfstandig verplaatsen tussen de twee
zitbanken in dewoonkamer.

„Eenmaal in de ambulance, ging
het licht uit. Na een week begon
het weer enigszins te flakkeren.
Na drie maanden realiseerde ik
me, zij het nog niet ten volle, hoe
mijn situatie was. Links volledig
verlamd, rechts coördinatiege-
stoord. Ik kon niet praten en niet
slikken. Twee longontstekingen
waren het gevolg van het feit dat
ik niet kon slikken. En verder zag
ik alleen maar schimmen en alles
dubbel. Ik had in die tijd twee wa-
zige schoonmoeders."

Na de kwinkslag („mijn moeder is
gewend aan die opmerking," zegt
Ine) vervolgt Willy Mares zijn lij-
densweg. „Na het verblijf in de
ziekenhuizenvan Heerlen, Sittard
en Maastricht, belandde ik na vijf
maanden Lucaskliniek in de
Maastrichtse verpleegkliniek. Dit
was de verschrikkelijkste periode
in mijn leven.

Vijf van de tien maanden die ik
daar door heb gebracht, lag ik in
een kamer met bejaarden, die in
hun terminale levensfase verkeer-
den. Gelukkig mocht ik af en toe
naar huis. Mijn vrouw bracht me
dan zo laat mogelijk terug. Nu ben
ik definitief thuis, al zal ik altijd
afhankelijk blijven van de rol-
stoel."

»an onze correspondent
BERT-JAN BOER

js(j "^enkomst in huize Mares is,d^, nks alle voor-informatie, in-■ CWekkend. Willy, een jongere
p^yf van voormalig MVV'er en

Net 6r co Mares, is Ju'st bezig
fysimun dagelijkse oefeningen. De
I\f heraPeut assisteert. Het bal-
\ ler. aat moeizaam van zijn rech-
doe j!laar zi Jn linkerhand. „Dit is
wte dan de allerzwaarste
IVe^^training," zegt de ex-prof.
'Ktt -ens &aat e drinkbeker
jityj ,ut onzekernaar de mond. De
Ln a»natie is slecht; slikken is
kL?Ware opgave. „Het zwaarste
jKt a°^'" kondigt de fysiothera-
jjjj. e finale van de oefensessie
Ow, en 'wandeling' naar de
LKant van de woonkamer en
t,.(J>- Uitputtend voor Willy,8enote Ine en hulpverlener.

%_,*' a^s het het herstel van de
ij Wtining voldoende gevorderd

het relaas. Moeizaam.
Qef voetballer bij RKVVL,
% as> Scharn en MW en ver-
'^bh S trainer bij Geulse Boys,
Krr en Willem I. Weltania was
Km We uitdaging. Pas naar de
Mj e klasse gedegradeerd en van
\a weer terug te keren op het£ Niveau. Het heeft echter niet
ij! fnogen duren." En vervolgens
Hij 't hij over de fatale gebeurte-
bij' springt zijn echtgenote
!|if "J 1 te verduidelijken. Willy's
fcog vermogen is enorm vooruit
!jc
, aft. Er was een periode dat hij

fe Verbaal helemaal niet kon/>kken.

" Willy Mares: „Ik zal altijd afhankelijk blijven van derolstoel". Foto: john smeets

leven een positief mens geweest.
lets dat mij nu van pas komt. Ik
blijf optimistisch en zit relatief
weinig in de put. En als ik down
ben, pept de fysiotherapeut me op
door mij een bepaalde oefening te
laten volbrengen."

„Het werd echter tijd dat ik weer
onder de mensen kwam. Dus van-
af dit seizoen stroop ik weer de
voetbalvelden af met mijn vrouw.
Naar de oude club uit mijn wijk
Scharn en naar mijn andere oude
liefde, Willem I. Ik vind het leuk
als mensen naar mijn situatie in-
formeren, maar toch praat ik op
zulke momenten liever over het
spelletje zelf."

Als ik op het voetbalveld ver-
schijn, zie je de mensen kijken.
Dat is logisch. ledereen moet aan
die nieuwe situatie wennen. Aan
de andere kant overwin ik op die
manier een zekere drempelvrees.
Ik heb nog steeds mijn rijbewijs,
maar ik laat mijn vrouw toch
maar als chauffeur fungeren. Ach
ja, vroeger in de eerste helft van
ons huwelijk was mijn vrouw wat
afhankelijker van mij en nu is dat
omgekeerd."

Met de eerste helft van de opmer-
king is echtgenote Ine het niet he-
lemaal eens.

„Het is onvermijdelijk dat sommi-
ge contacten verwateren. Hoewel
ik niemand iets kwalijk neemt,
heb ik dit vooral gemerkt bij mijn
ex-werkgever, de NS, waar ik
bijna vijfentwintig jaarwerkzaam
was." Ondanks zijn situatie ziet
Willy Mares, naar zeggen van zijn
Ine, regelmatig de kans mensen
die in de put zitten op te peppen.
„Wij lachen nog veel en ons goede
huwelijk heeft ervoor gezorgd dat
we dit kunnen doorstaan. Een
goed huwelijk kan veel incasse-
ren." Willy knikt bevestigend. Een
goed huwelijk en een positieve le-
vensinstelling. „Ik snap niet dat er
mensen zijn die zelfmoord ple-
gen."

Het verruilen van de verpleegkli-
niek voor een aangepaste woning
had consequenties. Ine moest haar
full-time jobbij PTT Telecom om-
zetten in een part-time dienstver-
band. De werkdag begint voor
haar om half zes met de verzor-

ging van haar man. Als zijn vrouw
naar haar werk is, houdt Willy
Mares zich bezig met het lezen van
de krant en het luisteren naar de
regionale omroep. De verpleeg-
kundige van de Thuiszorg komt
om tien uur en rond het middag-

uur is Ine weer terug. De midda-
gen worden veelal gevuld met de
visitesvan defysiotherapeut en de
logopediste. Daarnaast - en daar-
over is hij duidelijk enthousiast -brengt hij geruime tijd door in het
activiteitencentrumSittard.

met een vergrootglas. Eten en
drinken zijn problematisch. Dat is
voor mij absoluut niet te accepte-
ren. "
'Waarom ik?' is een vraag die Wil-
ly Mares zich heel vaak heeft ge-
steld. „Gelukkig ben ik mijn hele

Ine helpt Willy met het drinken
van een glaasje bier. Het slikken
blijft een moeilijke geschiedenis
maar zijn ogen verraden dat het
brouwsel perfect moet smaken.
„Televisie kan ik volgen, behalve
de ondertiteling. De krant lees ik

'Ik ga er nu op mijn manier vol tegenaan'

Wassen gooit een balletje op
AMSTERDAM - De Mitsubishi Masters is een soort

toetje voor de Nederlandse tennisfamilie. Het seizoen
is voorbij en tijdens het toernooi valt eigenlijk niets

te verdienen; geen ATP-punten, geen prestige en
nauwelijks geld. Toch is de vaderlandse top, met

uitzondering van Krajicek en Schultz, altijd
aanwezig. Om in ontspannen sfeer 'iets terug te doen
voor het Nederlandsepubliek', zoals de verklaring
altijd ietwat obligaat luidt. Voor de hoofdprijs, een

cheque van 15.000 guldenhalen spelers als Haarhuis,
Eltingh of Siemerink immers normaal gesproken hun
racket niet meer uit de hoes. Voor jonge spelers een
uitgelezen gelegenheid om zich te presenteren. De
achttienjarige LimburgerRogier Wassen is zon
talent. Volgens alle insiders een belofte waar

Nederland, en derest van de wereld als het even mee
zit, nog van gaat horen.

DOORBERTGROOTHAND me heel goed bevallen. Ik heb al-
tijd gezegd dat ik eerst mijn
school wilde afmaken en me
daarna pas écht met tennis zou
bezighouden. Mensen in mijn
omgeving hebben me dat altijd
op het hart gedrukt en daar
stond ik zelf ook voor de volle
honderd procent achter. Als je
alleen maar tennist en het zou
niet lukken daar genoeg geld
mee te verdienen, heb jetenmin-
ste nog wat achter de hand. Ik
heb in Sittard mijn Atheneum-
diploma gehaald en ga nu aan de
studie economie beginnen aan
de Open Universiteit. Tenslotte
heb je daar als tenniser genoeg
tijd voor. Ik ben niet zon trai-
ningsbeest en leer heel gemak-
kelijk. Dan ben jetenminste ook
nog met wat anders bezig en dat
kan mijn spel alleen maar ten
goedekomen."

dj. hs de Masters presenteerde
L "Woner van Hom zich op de
jk *\ zwak. Daarbuiten toonde

Jl^ 2'ch echter een verrassende■ w0
s°onlijkheid. Afgelopen

fehsdag speelde Wassen zijn
e^ ste en naar later bleek met-
Cjf 'aatste partij tegen Sander

1' a verlies bleek de
'lij Ser onvindbaar. Nadat
Vv n e kleedkamer op niet mis
(j efstane wijze van zijn trainer
jfei^ Quaedvlieg te horen had

Ik regen wat er precies fout was
an' ee^ Wassen ongewas-

o* 'h zijn auto te zijn gestapt
fv hieteen naar huis te rijden.
$te j*etwijfeld zwaar teleurge-

d over zijn optreden.
Off: .
Sjjf renden af en aan en
5^ aken schande over zijn plot-
)>e hge vertrek. Journalisten lie-
*H Scbeldend rond en maakten
ffof ru^ over e bijzonder on-
Im fessionele instelling van het
lt0 ht. De toernooidirecteur
1^ aan Wassen aan te zul-
d 4. sPreken op zijn gedrag. Tot-
W" Wassen drie kwartier later
„jiehs weer vrolijk verscheen.cL teleurgesteld alweer ver-

een? Welnee. Het liep van-
ö^a8 niet zo goed en ik heb
f^ddellijk na de wedstrijd
tje half uurtje staan serveren in
ty hal hiernaast." Waarmee
ve £Sen in één klap alle negatie-
c^ritiek onder tafel schuift en

vQ,h Vervolgens op een ongekend
Vt V-assen manier presenteert.
w^Jk, intelligent en blijk ge-
tjj. dat hij exact weet waar hijbezig is.

e afgelopen maanden zijn de
l^Ste Seweest waarin ik me al-O °P bet tennis heb gegooid,"n hij zijn betoog. „En dat is " Limburgs tennistalent Rogier Wassen, geen trainingsbeest. Foto: HENK KOSTER

Wassen vormt een aangename
uitzondering op al die tennis-
miljonairs in de dop die de veel-
al door hun ouders aangereikte
oogkleppen nooit meer af weten
te schudden.Slaafse types die in
de hoop ooit nog eens aan de top
te komen bereid zijn zichzelf
volledig in te leveren. Misschien
dat die afwijkende opstelling de
verklaring is voor de toch wat
bekoelde verhouding met bonds-
coach Stanley Franker. Rogier
Wassen kwam voor het eerst in
het nieuws toen hij van dezomer
door Franker vanuit New Vork
naar huis werd gestuurd. Was-
sen zou meedoen aan dekwalifi-
katies van de US Open en had,
zo werd gesteld, de kamerinde-
ling in het hotel eigenmachtig
veranderd omdat hij met zijn
moeder de kamer wilde delen. In
de bus naar het hotel had Fran-
ker gesteld dat hij geen enkele
inmenging van familie zou dul-
den. Toen hij Wassen's actie ont-

dekte, kon deze onmiddellijk het
vliegtuig in, terug naar Lim-
burg. Zonder ook maar één bal
geslagen te hebben. Sindsdien
hebben beiden niet meer met el-
kaar gesproken. Een uitermate
vreemde gang van zaken.

Nog vreemder wordt het als
Wassen zijn lezing geeft van het
incident. „Ik heb Franker dat
nooit horen zeggen in de bus,"
verklaart hij lachend. „Maar het
allergekste is dat ik helemaal
nooit met mijn moeder op de ka-
mer heb geslapen. Ik lag samen
met een vriend in dezelfde ka-
mer, maar dat weet helemaal
niemand. Het is allemaal heel
vreemd wat er gebeurd is."

Maar zou het dan niet handig
zijn om de hele affaire toch eens
uit te praten? „Franker en ik
zouden dat deze week doen,
maar dat is tot nu toe niet ge-
beurd. Ach, hij zal er wel geen
problemen meer mee hebben,
anders zou ik toch niet worden
gevraagd voor een Nederlands
team?"

Wassen haalt zijn hand eens
door het modieus gekapte haar
en kijkt geamuseerd naar de
verzamelde in verwarring verke-
rende tennisjournalisten. Het
talent uit Hom lijkt zich volko-
men bewust van het effect dat
hij teweeg brengt. De meeste
achttienjarigen doen alles om in
een goed boekje te komen bij
Franker en kijken daarbij vooral
niet verder dan hun neus lang is.

Rogier Wassen trekt alleen zijn
eigen plan. Toch was zijn pres-
tatie in Amsterdam, verlies in de
eerste ronde, gewoon teleurstel-
lend. Vooral omdat hij in Israël
vorige week buitengewoon sterk
had gespeeld. Mede door Wassen
won het Nederlands team de EK
voor B-landen en liet hij zich
niet onbetuigd door in de finale
Eyal Erlich precies drie games
toe te staan.

„Dat was een prima ervaring.
Vooral door de inbreng van Mi-
chiel Schapers, die coach was.

Het is een enorm voordeeL^HMichiel zelf heel hoog heeft^Hspeeld. Je merkt dat in de
wijzingen die hij geeft. Aan^Hman heb je iets. Op zich was^B|
toernooi helemaal niet zo be-
langrijk, maar voor mezelf wel.
Je staat dan toch tegen jongens
uit de top tweehonderd te spe-
len."

Wassen is dit jaar, mede door de
knappe winst in een Satellite-
toernooi in Engeland, gestegen
naar de 421eplaats op de ATP-
ranglijst. Het komend jaar moet
het écht gaan gebeuren. „Mijn
programma is nog niet helemaal
bekend, maar is ook afhankelijk
van deresultaten. Ik ga een aan-
tal kwalifikaties voor Challen-
ger-toernooien spelen en aan de
hand daarvan wordt verder het
programma samengesteld. Wat
de Nederlandse competitie be-
treft ben ik nog in onderhande-
ling met een aantal Limburgse
clubs."

Wassen stort zich dus in het cir-
cuit. Van hotelkamer naar hotel-
kamer, van tennispark naar
tennispark. Een leven dat haast
automatisch een soort bewust-
zijnsvernauwing moet opleve-
ren. Wassen is zich van dat ge-
vaar volledig bewust, maar is er
tegelijkertijd ook niet bang
voor. „In de eerste plaats ga ik
dus economie studeren. Maar
het allerbelangrijkste is dat ik
plezier in het tennis hou. Ik pro-
beer altijd heel ontspannen te
zijn, dan heb je de meeste 101,
maar dan speel ik ook het beste.
Dat gaat nu nog wel eens fout,
maar dat is iets waar ik op moet
en ook wil letten. Het spelletje
moet leuk blijven, anders hou je
het ook niet vol. Of ik met die
instelling een buitenbeentje ben
in dit wereldje? Ik zou het wer-
kelijk niet weten. De spelers
hebben onderling niet zoveel
kontakt en zeker niet over dit
soort zaken. Dat houden ze alle-
maal voor zichzelf. ledereen
moet dat maar op zijn of haar^^,gen manier doen. Ik ga er nifln
mijn manier vol tegenaan ejBB
zie wel waar het mis gaat..."]
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Willy Mares: 'Dit zal ik nooit accepteren'

In de dug-out van het leven



COMBLOUX - Het duurde even voordat Wilfried Nelissen van
Peter Post toestemmingkreeg om de traditionele winterstage
van de Lottoploeg in de Franse Alpen mee te maken. Voor
Mare Sergeant, een andere Belg, gold hetzelfde. Weliswaar
kon Post het tweetal en alle overigerenners van zijn
Historformatie geen dienstverband voor 1995 meer aanbieden
- omdat de sponsor zich uit dewielersport terugtrok en een
nieuwe geldschieter niet werd gevonden - maar tot 31
december bleef in ieder geval de bestaande overeenkomst van
kracht. Uiteindelijk werd water bij de wijn gedaan. Lotto, de
nieuwe werkgever van ondermeer WilfriedNelissen, mocht al
over derenner uit Belgisch-Limburg beschikken. „Voor foto's
van hem moeten jullie desondanks nog in het archief zijn," liet
chef d'equipe Jean-Luc Vandenbroucke deverzamelde pers
vriendelijk, maar beslist weten. „Dat was de begrijpelijke eis
van Peter Post. Met ingang van 1 januariverandert de zaak. Ik
ben allang blij, dat ik Nelissen en mijn andere nieuwe renners
heb kunnen meenemen naar Frankrijk." De winterstage van
de Lotto's vindt traditioneel plaats in Combloux, op een
steenworp afstand van Megève in het fascinerende Mont
Blancgebied. Langlaufen is er ditkeer, bij gebrek aan sneeuw,
nietbij. De mountainbike maakt veel goed. Omdat de
temperatuur het toelaat is ook gelegenheid voor een 'normale'
oefenrit. Op hetzelfde moment, dat sommige ploegmakkers
aan een partijtje zaalvoetbal beginnen tegen een inderhaast
geformeerd journalistenteam trekt, bijvoorbeeld, Andrei
Tschmile er op uitvoor een fietstocht van enkele uren. De
winnaar van de jongsteParijs-Roubaix begint straks al aan
zijn tweede seizoen bij de Lottoploeg, waarin Peter de Clercq,
Rudy Verdonck, Mario de Clercq, Herman Frison, etcetera,
eveneens gevestigde waarden zijn. Mare Sergeant en Wilfried
Nelissen behoren tot een handvol nieuwkomers. Voor een
gesprek over alles wat geweest is en wat de toekomst eventueel
zal brengen is alle tijd. Hotel Rond Point des Pistes, hoog
boven Combloux gelegen, wacht nog op de drukte van de
wintersportliefhebbers. Wilfried Nelissen vindt derust een
heerlijke ervaring. De stress komt straks, zodra
voorjaarskoersen, klassiekerse en grote etappewedstrijden
weer bezit van hem nemen. Hij weet het en accepteert het.
Topsport is veeleisend, op alle gebied.
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'Valpartij behoort tot de risico's van het vak'

Wilfried Nelissen,
lot uit de loterij

door

WIEL
VERHEESEN

de een val in Kuurne-Brussel-
Kuurne namelijk een lelijke streep
door alle plannen om in de april-
klassiekers naar het allerhoogste
te reiken. Geen Ronde van Vlaan-
deren, geen Parijs-Roubaix. Hij
mocht al blij zijn, dat hij in mei
weer de draad kon oppakken in de
Vierdaagse van Duinkerken,
waarin hij overigens meteen een
etappe won.

Kritiek
„ Peter Post heeft toentertijd via
de media veel kritiek op mij naar
buiten gebracht. Ik zou niet pro-
fessioneel bezig geweest zijn met
mijn terugkeer na de val in

Hij zou de pechvogel van het jaar
genoemd kunnen worden, maar
bekijkt het leven liever van de
zonnige kant. Daar kan zelfs een
fotograferende Franse politie-
agent, die enkele maanden gele-
den in de buurt van een etappefi-
nish tijdens de Tour de France
voor een verschrikkelijkevalpartij
zorgde, niets aan veranderen.

„Risico's behoren tot het vak".
Wilfried Nelissen zegt het op een
toon alsof hij een paar schaafwon-
den opliep en de volgende dag
alweer kon toeslaan. Typisch hij.
Alsjeblieft geen angstcomplex,
ook niet wanneer zon val vele we-
ken nonactiviteit en nog veel meer
gemis van roem plus geld inhoudt.

Rekeningen
„Mijn verzekeringsmaatschappij
is nog volop bezig met de afwikke-
ling van de zaak," zegt hij. „Nu
nog komen rekeningen binnenvan
ambulance, ziekenhuizen, noem
maar op. Ik stuur de nota's door
naar mijn verzekeringsagent. Hij
moet het zaakje maar opknappen.
Wat ik allemaal aan verlies gele-
den heb doordat ik de Tour vroeg-
tijdig moest verlaten, zal altijd
stof tot discussie geven. Had ik
enkele etappes gewonnen? Had ik
de groene trui veroverd? Wie het
weet mag het zeggen."

Wie Wilfried Nelissen de eerste
julizondag op het macadam van
Armentières heeft zien liggen
knippert desondanks met de ogen
als hij de woorden van de renner
hoort. Risico's van het vak? Het
zou allerminst verwondering heb-
ben gewekt indien de wielerprof
uit Wellen in Belgisch-Limburg
na de harde smak in een rolstoel
terecht gekomen zou zijn. Om over
nóg ergere dingen maar te zwij-
gen.

De val in de spits van het voltalli-
ge veld, dat als een sneltrein rich-
ting finish denderde, heeft in ieder
geval een onuitwisbare indruk ge-
maakt op miljoenen tv-kijkers.
Het was dan ook een lugubere er-
varing om te zien hoe in een frac-
tie van een seconde 's werelds
grootste wielerevenement opeens
een paar rassprinters kwijtraakte.
Tegelijk met Wilfried Nelissen, die
al enkele jaren onder de hoedevan
Peter Post koerste, verdween im-
mers ook de Franse hazewind
Laurent Jalabert zwaar gehavend
naar het hospitaal. In het peloton,
dat twee dagen eerder, toen nog
geen meter gefietst was, ook al
Fréderic Moncassin was kwijtge-
raakt betekende een en ander een
gevoelig verlies. Bovendien was
weer een andere sprinter, Mario
Cippolini, niet van de partij. Dat
kwam - óók al - ten gevolge van
een valpartij, ofschoon het in zijn
geval deRonde van Spanje betrof.

Etappes
„Ik zeg niet, dat ik in de Tour een
aantal etappes zou hebben gewon-
nen," aldus Wilfried Nelissen.
„Zoiets voorspellen is in de sport
bijna onmogelijk. Wèl ben ik er-
van overtuigd, dat ik zonder val
de bewuste rit in Armentières op
mijn naam had geschreven."
Hij schuift even heen en weer op
zijn stoel. Dan zegt hij: „Ik stond
op scherp. Een week eerder was ik
kampioen van België geworden. Ik
wist, dat ik weer het niveau had
bereikt waarop ik eerder in het
seizoen de Omloop Het Volk
won."

Toen óók al was het heerlijk ge-
voel na winst in genoemde Belgi-
sche openingsklassieker van korte
duur. Daags na de wedstrijd haal-

Dienstverband

Kuurne-Brussel-Kuurne. En meer
van dat soort dingen. Het stoorde
mij amper. Ik zelf wist heus wat ik
allemaal gedaan had om weer op
peil te komen. Post heeft zo zijn
manier van optreden. Ik heb niet-
temin drie jaar graag bij hem ge-
reden. Alles was perfect geregeld.
Als het om loonsverhoging ging

deed hij wel eens moeilijk, maar
uiteindelijk plooide hij toch. Hij
was geen gemakkelijke, maar ik
ook niet. Jean-Luc Vandenbrouc-
ke, mijn nieuwe baas, zal het
eveneens snel genoeg weten."

Overigens, wat het pure ploeglei-
derswerk betrof hadden Nelissen

Guy Nulens nog een derde
mee te nemen naar Lotto nu* .
ten eveneens. Het betrof J'
Capiot.

„Jammer en niet alleen omd*:
piot net als Nulens provino
noot en trainingsmakker va'
is. Als Post met de ploeg had*
nen doorgaan, zou Capiot, di
dan toe voor TVM reed, wèl v
genoot van mij geworden zir
was een principeakkoord. JJhij naar een Italiaanse ioï&
vertrokken. Nulens rijdt in
voor Collstrop. Voor het oV*
blijven wij collega's, die ze»
de training veel samen **zijn."

Overigens, een andere renn^
Belgisch-Limburg, Eric Va»
raerden, maakte eveneens 'deel uit van het gezelschap*!
mee Wilfried Nelissen de °\
tochten in eigen regio én AP
nen afwerkt. Maar wat »**
raerden betreft is het de I**
tijd enigszins veranderd. Vr>
schap duurt soms niet **eeuwig.

„Hoe dan ook, in de koers heP
wij gewoon de belangen van
sponsor te dienen. Wij zij?.
roepsrenners. Trouwens, als i*
voor het zeggen had zou i» i
nog Mare Wauters graag tot'
ploegmakkers rekenen. Dat "Jevenmin als bij de anderen te
ken met het feit, dat hij Lil""
ger is. Hij behoort gewoon
degenen, die voor een ploeg v\
waard zijn. Maar dóórorrtJJchef d'equipe Jan Raas die*jj|
Mare Wauters vorig jaar na^lJlijk naar WordPerfeet gehaaldl
Raas
Toen duidelijk werd, d
dienstverband van Wilfried IJsen bij Peter Post tot het ven«Tl
ging behoren, toonde Jan
zelfs grote interesse voor de s?J
ter uit Wellen. Omdat b^ÊWordPerfect (dat vanaf 19!'
rigens onder de naam Noveljl
uitkomen) nog meerdere kape^J
de kust waren en Nelissen WW
laatst wachtte of Post w^toch nog een sponsor zou v^|
haakte Raas af. De Zeeuw *Jbij het scheidenvan de markt
met lege handen staan. Hij 2
tracteerde Djamolidine Abd"e'
parov, de supersprinter t>S
vroegere Sovjetrepubliek 0&
kistan.

„Ik had," aldus Nelissen, „1
van Raas aanbiedingen uit an^Jlanden. Godefroot wilde mij
Telekom in Duitsland halen- H
in Italië bood mij een primaft
tract. Hetzelfde deed GA^,
Frankrijk. Maar overal was J
restrictie aan mijn ev-
komst verbonden. Ik kon fl
ploegmakkers meebrengen-
ik ook niet', luidde mijn reacy

Waarom dan voor Lotto èe-~-°R
waar hij uiteindelijk alleen "^'Sergeant naar toe kon ne 1";
„Omdat het een Belgische pl°j*j
waarvan ik de meeste venneß
enkele jaren goed ken. Ik wee* f
zij in hun mars hebben en #a
voor mij kunnen betekenen."

Wilfried Nelissen: „Ik had het ge-
voel dat ik vloog. 'Jouw tijd komt
straks', zei Planckaert. Hij en ik
konden niet vermoeden, dat het na
de Omloop Het Volk voor enige
tijd afgelopen zou zijn. Gedane
zaken nemen geen keer. Stilstaan
bij wat gebeurd is doe ik daarom
liever niet. Ik kijk vooruit. Van
mezelf weet ik, dat ik sterker ben
geworden. Het zal ongetwijfeld
met mijn leeftijd te maken heb-
ben. Vergeet niet, dat ik binnen-
kort al aan mijn vijfde seizoen bij
de beroepsrenners begin en in mei
toch pas vijfentwintig jaar word.
Ik heb nog het een en ander voor
de boeg."

en de andere renners van Histor in
de afgelopen jaren niet met de
grote baas te doen. Wel met Theo
de Rooy en Walter Planckaert.
„Ik was," aldus Nelissen, „meestal
in de koersen present waar Planc-
kaert chef d'equipe was. Geen
kwaad woord over hem. Ik heb het
altijd goed met hem kunnen vin-
den. Hij kende mij door en door."

In de Ster van Bessèges en Ronde
van de Middellandse Zee, twee
van de rittenkoersen waarmee tij-
dens defebruarimaand de aanloop
naar grotere evenementen begint,
moest Planckaert zijn landgenoot
temperen.

opeisen van dagprijzen in alle mo-
gelijke etappekoersen, inclusief
Tour de France. Hij droeg in La
Grande Boucle óók het gele en
groene erehabijt, zoals hij tevens
de trui van Belgisch kampioen op-
eiste. Zijn twee achtereenvolgende
zegepralen in de Omloop Het Volk
onderstreepten eveneens zijn
kwaliteiten. Dat hij veel etappes
won in - bijvoorbeeld - Ronde
van Nederland, Ronde van Zwit-
serland, etcetera, was als het ware
een vanzelfsprekendheid.

Ploegmakkers voor wie het wer-
ken in dienst van de afmaker een
vanzelfsprekendheid is heeft hij
altijd gehad. Allicht. Waarvoor
worden anders dure formaties op
de been gebracht? Met een simpele
hoofdbeweging wijst hij op Mare
Sergeant.

„Een man van goud. Wat hij alle-
maal voor een kopman doet is on-
gelooflijk. Guy Nulens is hetzelfde
type, hoewel hij in de voorberei-
ding van de sprint liever uit het
gedrang blijft. Ik neem het hem
niet kwalijk. Nulens is vóórdat de
laatste kilometers ingaan altijd
van onschatbare waarde. Gaten
dichtrijden, mij uit de wind zet-
ten, je kent dat. Toen Peter Post
ons mededeelde, dat hij voor 1995
geen nieuwe sponsor had gevon-
den nam ik mij voor om in ieder
geval Sergeant en Nulens mee te
nemen naar de ploeg waarvoor ik
zou gaan rijden."

Het dienstverband bfj Lotto R
voorlopig de duur van één seiz0;^
Dat is weer een gevolg van.
feit, dat Wilfried Nelissen MIf
stichting waaronder de H'sj<
ploeg van Peter Post resu\te e*j
onder contract stond tot el
1996. ~j|
„Zonder sponsor kon Post tnti.^de andere renners uiteraard n..
bieden. Wel was bepaald, da 1J
ons in 1996 weer onder zijn h°j.
kón nemen, mocht hij erin slaB]
met ingang van dat jaarweer i
ploeg op de been te brengen- t j
dien hij mij vóór 1 juli 1995 & <
overeenkomst kan laten teke?e:
vervalt de optie. Ik wil er vef' J
niet aan denken. Hoe het alletf v
uitpakt zie ik straks wel.
twee weken is Lotto officieel "hi
werkgever. Ik hoop dat we alle 'l

een geweldig jaartegemoet gaa
Niet alleen wil Wilfried Neli^.in 1995 van fatale valpartijen v

fstoken blijven, die hem in devo
bije Tour de France en Kuu^:Brussel-Kuurne troffen. Hij &Rg
óók en vooral aan de hoofdprijs ,(
die het professionele wielerspe'
bieden heeft.

Abdoesjaparov, Jalabert, Cip°'m
ni. Van Poppel, Baffi, Martin*1'
Zabel, Svorada, Moncassin, »■■spes en alle andere opponente*1.,
het kamikazewerk van de ma*\,
sprint kunnen de borst natmak ,
Maar niet alleen zij. Nelissen ê .
ook het gevecht aan met renne
die over andere kwaliteiten %
schikken dan 'alleen' de jumP
het voltallige peloton te vloeret 1'
Er zijn naast Omloop Het Vo
Gent-Wevelgem, etcetera j§
enenmale ook nog koersen
Ronde van Vlaanderen en P^rILRoubaix. Steeds weer opni^j,
noemt hij die wedstrijden! W|
fried Nelissen zit al in het j
van de ploegmakker, die de spl^
aan het voorbereiden is. L 0
heeft naast Tchmile nog een an"
re winnaar in huis ...

Prof van betekenis is hij eigenlijk
al geweest vanaf zijn eerste sei-
zoen, toen hij nog onder de hoede
van Walter Godefroot koerste.
Daarna verkaste hij naar Peter
Post, waar zijn loopbaan een gro-
tere glans kreeg.
Dikbetaald beroepsrenner als hij
is neemt Wilfried Nelissen, on-
danks de eisen die aan zijn vak
gesteld worden, op tijd de gele-
genheid te baat om heel even de
spanning te ontvluchten. Hij is
een verwoed jager. Bovendien
volgt hij op enige afstand de voet-
balloopbaan van PSV'er Luc Nilis
('Een streekgenoot en goede be-
kende') met belangstelling. „De
boog kan niet altijd gespannen
zijn."

De druk van het presteren was bij
zijn werkgever van de laatste ja-
ren extra groot omdat het in de
klassiekers èn het sprintwerk van
de Tour deFrance vooral van hém
afhing hoe de balans zou uitval-
len.
„Je leert er op een of andere ma-
nier mee leven. De overwinning in
een topkoers verandert meteen al-
les ten gunste. Ik heb het ervaren.
Feitelijk heb ik tot nu toe in mijn
loopbaan altijd minstens een keer
per jaar een stunt uitgehaald.
Waarom zal het in mijn nieuwe
ploeg dan niet lukken, ook al zijn
overwinningen niet op bestelling
te krijgen."

Wapenfeiten
De wapenfeiten van Wilfried Ne-
lissen beperkten zich nooit tot het

Betekenis

Helaas, wat Guy Nulens betrof
kon Wilfried Nelissen zijn wens
niet in vervulling doen gaan.
Kwestie van budget.
„Gelukkig is Mare Sergeant aan
mijn zijde gebleven. Ik ben er te-
vens van overtuigd, dat ik op ren-
ners als Mario de Clercq, Herman
Frison en Peter de Clercq kan re-
kenen. Zij weten waarvoor zij
werken. Wij zullen er alles aan
doen om het bedrag aan premies,
dat Jean-Luc Vandenbroucke tot
dusver uitbetaalde bij overwin-
ningen, flink verhoogd moet wor-
den."

Bovendien hoeft het nu bij Lotto
niet meer alleen van Tchmile te
komen. Persoonlijk vindt Nelissen
het dan ook extra fijn, dat de
vroegere Sovjetrenner, die nu de
nationaliteit van de Oekraïne
heeft aangenomen, tot de ploeg
behoort. Beter twee mannen, die
een grote koers kunnen winnen
dan één.
„Als wij in Parijs-Roubaix of
Ronde van Vlaanderen tot een
kopgroep behoren kan Tchmile al-
tijd via een demarrageproberen te
winnen. In het andere geval zal hij
zeker in dienst van mij rijden als
het op een sprint aankomt. Wij
hebben daarover al gesproken.
Het zal echt niet botsen tussen
ons."
De pogingen van Wilfried Nelis-
sen om naast Mare Sergeant en

Budget

# De Tour de France van dit jaar is voor Wilfried Nelissen weliswaar een zwarte bladzijde uit zijn loopbaan, maar aan
vorige edities van het evenement bewaart hij prettige herinneringen.

# Soms mikt Wilfried Nelissen ook op andere doelen dan de winst in een massasprint.
Foto's: FRITS WIDDERSHOVEN
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*■. ■ "'i^ december 1993 berichtte het Limburgs Dagblad op een van zijn binnenpagina's
J smg ■£ xf dat 'de waterstand van de Maas niet verontrustend' was. Het waterpeil bij Borgharen

_é was *oen 43,81 meter boven NAP gekomen, bijna twee meter onder dekritieke
or r-ik. % stand van 45,60 meter, die ook bekend
g **&§£. {^ staat als de 'grootalarmfase.
3 ufl f^ V " Precies een week later, op 22 december, was het waterpeil bij Borgharen toch
j >fl* t v^^^C ruimschoots voorbij dat kritieke punt gestegen tot 45,90 meter boven NAP, zes

°°i 4|Roermond f S^ meter boven de gemiddelde waterstand van de Maas.
i^L^ *:*BW \_]s/ Nu is Limburg de afgelopen eeuwenredelijk vertrouwd geraakt met een Maas,

Irr!7*r*r?s^ «Herten "je. die met name tijdens de wintermaanden buiten haar oevers treedt. Al eerder in
(TT^<rrfrrV>| Wesseni' - ' jf^^ 1993, in januari,kregen veel Limburgers 'natte voeten'; net zoals in 1975, in 1980,

{__ , i jr^K #Unne rf^ in 1984,1988 en 1991. Sommige Limburgers kunnen zich zelfs nog de extreme
11 -%Jr « u^cknrK. * waterhoogten van oud-op-nieuw 1925/1926herinneren, toen de Maas de absolute

w\) /y recordhoogte bereikte van 46,10 meter.
Maas, grindgaten obér S*evensweerl V^ Maar nog nooit eerder in degeschiedenis kreeg onze provincie met een watersnood van

| en plassen een dergelijke omvang te maken als eind decembervorig jaar. 8% van het grondgebied— **\ Laak Jr van Nederlands-Limburg - 18.000 hectare - liep onder water en 8.000 mensen moesten
Julianakanaaal üÉÉ worden geëvacueerd. Hoewel gelukkig dodelijke slachtoffers uitbleven, overleefden vele
--^j- ■-&--- Roosteren a" duizenden stuks vee het wassende water niet. Ook de materiële schade was enorm en liep
RZ-R^r-^~zr~--~ \ \ f/* /\ t op tot ruim een kwart miljard gulden.
Ondergelopen gebieden ** (ulianakanaal\ .c Met deze Maaskrant kijkt hetLimburgs Dagblad terug op deze dramatische

Papenhwen^o|hjm \X decembermaanden, een jaar geleden. Gesprekken met slachtoffers en andere betrokkenen
Crevenbicht^*J — . \^ wijzen uit, dat de angst voor een nieuwe watersnood er nog altijd diep in zit. Dit ondanks
Stokken» é":-*^ m ilL^ geruststelling van de autoriteiten, dat een herhaling binnen afzienbare tijd hoogst

|. Nattenhoven >
"RJudiMc onwaarschijnlijk is.

3tf l^)^^- Tp Het zit veel Limburgers vooral dwars, dat er nog nauwelijks iets concreets
Julianakanaal jjjjïï!Urmond O^ l gedaan is om een herhaling van een dergelijkeramp te voorkomen. Dit terwijl

" Jr onze westerburen, deBelgen, blijkbaar wel de schop ter hand hebben genomen
MeeTi§m \_üjuL_ om *e verhinderen dat hun huizen en weilanden opnieuw

'^tkf! i blank komen te staan.
ü_BÈp9 Jt Op vele vragen, die de Limburgers zich steeds weer stellen, geeft deze special

<$/ '"«** een antwoord. Juist deze week kwam de zogenaamde commissie Boertien met
j(ueune $j- jiaarbevindingen. Een diepgaand interview met voorzitter Boertien ontbreekt

u k jjP^ '~ '■? k er an 00^ n*et> "^e re<^act^e van et Limburgs Dagblad hoopt, dat deze
J^,tteren P special het voor lezer gemakkelijker maakt om zelf te bepalen of de

"vr^hÈßorgharen /<<fcTfVr^ autoriteiten voldoende gedaanhebben om nu wel adequaat te handelen, als
.g? f 'de Maas weerkomt.

uj | Maastricht Jf ———
/^hl'v Aan t'eze MaassPecia' wekten mee (in alfabetische volgorde): Han Brinkman, Peter Bruijns, Jos van den Camp,

jim \^, Ceerqan Claessens, Karel Gerrits (cover), Hans Goossen, Chantal Hamers, Egbert Hanssen, Leon Heuts (vormgeving),
N- Frits van Otterdijk, Catharien Romijn, Pierre Rousseau, René Roosjen, Laurens Schellen, Frank Seuntjens,

Hanno Uittenbogaard (vormgeving) en René Vlems.
IU A Fotografen: Jan Paul Kuit, JeroenKuit, Frans Rade, Frits Widdershoven en Peter Roozen.

3FücWph - A^x y\ AV _-m i^^ iJTr Eindredactie en coördinatie: Ruud de Wil. jLII9UCII, ff a^{__ __~-_n '\j^. '7^-m_^_^^m _r\

Limburgs Dagblad



'Laat de Maas
nu maar komen'

„Snap jij het, snap ik het.
We zijn debeste

waterbouwkundigenvan
Europa, en als ik het

moet geloven, zelfs van
de hele wereld. Bij

Hong-kong bouwen we
een luchthaven in het

water. Waarom zien we
dan geen kans om de
Maas op zn plaats te

houden?"
Dat vraagt André

Goedegebuur uit Herten
zich af, die een jaar

geleden het Maaswater
een halve meter hoog in
dekamer had staan. Hij
geeft zelf het antwoord:

„Omdat het om Limburg
gaat en niet om de

Randstad. "Zo heeft hij
het ook tegen toen nog

premier Lubbers gezegd.
„Vadertje Staat is geen

goede vader gebleken en
nog steeds ligt hetRijk

niet wakker van
misschien weer een

nieuwe watersnood."
De tranen van de Maas

waren geen
krokodilletranen. De

angst voor een nieuwe
watersnood heeft

niemand nog kunnen
wegnemenbij

Goedegebuur. „En bij
wie in Herten leeft de

angst niet, dat het
Maaswater weer

ongevraagd in jekamer
staat..."

# André Goedegebuur en zijn boutenmannetjes die hem na de watersnood
op de been gehouden hebben. Foto: JEROENKütf

Boutenmannetjes als
redders in de nood

'Dan liever de lucht in,' verzuchtte het
echtpaar Conings-Dubois uit Itteren na de

watersnood van vorig jaar.Tijdens die
angstige decemberdagenhad hun bungalow
aan Op den Bos 80 centimeter onderwater
gestaan. Met Kerstmis was het water zo ver
gezakt dat er gepoetst kon worden. Enkele

weken later trok eenkranteverhaal over een
Duitse firma uitDordtmund, specialist in het

optillen en rechtzetten van gebouwen, hun
aandacht. Die gedachte liet hen niet meer los.

Op een vroege voorjaarsdag
liep Bernfried Sudbrac, de
baas van de Duitse firma,
door de nog drassige tuin en
stak zijn duim omhoog: 'Das
Haus wird gehoben,kein Pro-
blem'. Het zou zeker een me-
ter omhoog gaan. Maar niet
zo voorspoedig als hij had ge-
dacht.
Na een eerste aankondiging
van het huzarenstukje in de
kranten liep het storm in Op
den Bos. Het echtpaar Co-
nings-Dubois, nu nog tijdelijk
gehuisvest in een voormalige
boerderij op deRaarberg, had
over belangstelling niet te
klagen. Nieuwsgierigen kwa-
men in drommen opdagen. Er
was veel twijfel bij het pu-
bliek. Vooral toen de eerste
pogingen mislukten, nam die
twijfel zienderogen toe. Zo
van: 'Zie je wel, dat had ik je
toch gezegd...'

Nadat volgens het draaiboek
de fundamenten waren vrij-
gemaakt en een batterij hy-
draulische vijzels waren ge-
plaatst, zou de computer-
gestuurde hijsoperatie in
gang worden gezet. Na enkele
centimeters moest daaral mee
worden gestopt, omdat er
scheurtjes ontstonden in de
fundering. Die bleek niet op-
gewassen te zijn tegen zoveel
geweld.
Er werd een nieuw plan opge-
steld. Er zouden nu stalen
balken onder de bungalow
worden aangebracht. De
voorbereidingen namen enke-
le maanden in beslag. Pas be-
gin oktober werd een nieuw
startsein gegeven en toen was

Wie wel terugkwamen, dat
waren de media. Eerst de re-
gionalekranten, gevolgd door
de landelijke. Het Belgische
Belang van Limburg en de
Gazet van Antwerpen meld-
den zich vervolgens, evenals
de reporters van BRT2. En
Hub Mans bracht het opge-
krikte huis in Van Gewest tot
Gewest op de buis. Het echt-
paar was dus landelijk be-
kend geworden.

„We hoeven de berichten over
een stijgende Maas niet meer

te vrezen zoals de andere in-
woners," zegt Marie-Louise
Dubois. Medio januari keert
het echtpaar danook met vlag
en wimpel terug in de opge-
krikte woning, waar een
bruikbaar souterrain is ont-
staan. De wijnkelder is nog
groter geworden, liefst zes bij
drie meter.
Ook is de tuin, die er uit zag
als een maanlandschap, nu
bijna geëgaliseerd. Nog veer-
tig kuub grond en dan kan
weer geplant worden in het
voorjaar. Collega's van de
HEAO in Sittard, waar John
Conings docent is, hebben ve-
le zaterdagen meegesjouwd.
Zij zullen bij de feestelijke
heropeningdelen in de vreug-
de... en de champagne.

Er zijn echter geen open
doekjes voor de lokale over-
heid. De gemeenteheeft het in
het kader van de huis-verhef-
fing laten afweten. Het ver-
baasde de Duitse technici al
dat er geen subsidie beschik-
baar werd gesteld. In plaats
van subsidie kreeg het echt-
paar een bouw-aanslag in de
bus. Kosten van de bouwver-
gunning 2200 gulden.
„Is er eigenlijk wel een bouw-
vergunning nodig?" had Co-
nings in eerste instantie aan

handelsmerk: 'Marand', een
afgeleide samenstelling van
Mar(jan), de naam van zijn
echtgenote, en And(ré).

Dat neemt niet weg, vindt
Goedegebuur, dat het alle-
maal niet had hoeven gebeu-

wordt. En dat ooit de wijl
Dn Ekkert, die vorig jaaf
compleet blank stond, ko 11
ontstaan.

Wat bindt Goedegebuur nog
aan Herten? Waarom verhuis'
hij niet? „Het is hier rustig'
Prachtig voor onze twee kiO'
deren, van vier en zeven jaar-
Ik ken in de hele omgeving
geen mooier plekje. Fijn huis-
Moet ik dan weg, omdat he
Rijk nalatig is? Liever hief
blijven en vechten voor een
passend antwoord op °e
vraag 'Hoe kunnen we een
watersnood voorkomen?'"

Goedegebuur is trots. Dat M
met zijn boutenmannetjes
overeind gekrabbeld is. Zijll
creaties staan tot in Amerika-
En de omzet stijgt. Tijdens d«
watersnood was Goedegebuur
doelwit van de media. De wa
tersnood bracht hem naarnS'
bekendheid. De omzet van
zijn product steeg.
„Maar je moet niet vergeten
waar het mee begonnen is... l*'
hoop nog eens een bouten'
mannetje te kunnen maken
voor een waterbouwkundig
ingenieur."

door

RENÉ
ROOSJEN

mm

Huize Goedegebuur is geen
vergelijk meer met een jaar
geleden. Keurige vloerbedek-
king. Eikenhouten meubels in
plaats van tuinstoelen. De
sporen van Maas, en ook van
de aardbeving twee jaar te-
rug, zijn achter het stucwerk
verdwenen. Voor het oog.
Het leed is nog niet geleden.
Eerst de aardbevingsschade:
vijfduizend gulden thuis, vijf
mille in de eigen kunstwinkel
in Roermond. En dan een jaar
later 35 mille watersnood-
schade. Maar bij het opmaken
van de balans komt Goedege-
buur al snel in de buurt van
een ton, als hij de inkomsten-
derving meerekent.

door

PIERRE
ROUSSEAU

de zaak in nauwelijksvier da-
gen gepiept.En werd de bun-
galow in twee weekeinden
103 centimeter omhoog ge-
bracht.
Het wonder was geschied.
Maar er was, even wonderlijk,
opeens vrijwel geen belang-
stelling meer. De twijfelaars
lieten het afweten.

de ambtenaar van de gemeen-
te gevraagd. 'Er wordt toch
niet gebouwd, maar getild?'
De ambtenaarzou het uitzoe-
ken, maar stuurde toch de
aanslag, waartegen het echt-
paar in beroep ging.
Op 10 november volgde een
speciale hoorzitting. De 'be-
zwaarden' hebben geen goed
woord over voor de spijker-
harde opstelling van de verte-
genwoordigers van de ge-
meente. De zaak wordt nu
door een hogere rechter be-
handeld, want er is geen ju-
risprudentie. Afwachten dus.

John en Marie-Louise geven
toe in de beginperiode enkele
slapeloze nachten te hebben
gehad. Maar het geloof in de
Duitse techniek hebben ze
nooit verloren. John was naar
Bettburg gegaan om daar te
bekijken hoe de Duitse firma
een verzakte tussenwoning
liet kantelen en omhoog
bracht.
Ook bestudeerde hij het log-
boek van de 'krachtpatser'
met documentatie over 270
omhooggestuwde gebouwen,
waarvan een aantal in Oost-
Duitsland, die in minder goe-
de staat verkeerden. Daarna
stond het voor de man uit het
verdronken land van Itteren
vast: 'Mijn huis gaat de lucht
in.

„Laat de Maas nu maar ko-
men," mompelt hij in een te-
rugblik op de gebeurtenissen.
In ieder geval zal de rivier
voor het woongenot van de
familie Conings geen spelbre-
ker meer zijn.

„Och, je kunt hooguit zeggen
dat alle beetjes helpen. Dat
het beter is met een emmertje
te scheppen dan met een
mandje. Maar een stevige dijk
had er allang moeten liggen.
Gewoon aanleggen, desnoods
zonder vergunning."

"Als jehet daarover hebt, lees
ik met verbazing dat Tweede
Kamerlid Van Rey vragen;stelt over de aanleg van een
muur langs de Roer door de
gemeente die zichzelf geen
vergunning heeft gegeven.
Waar zijn we toch mee bezig ?
Noem eens Limburgse Ka-
merleden die na de waters-
nood in Den Haag met de
vuist op tafel hebben gesla-
gen? Politiek. ..Oud-minister
May-Weggen had geen cent
,over voor dijken, maar gooide
wel geld over de balk met de
aanleg van carpoolplaatsen.
Dan lees ik weer dat de Re-
kenkamer 200 miljoen niet
kan traceren in de boeken van
het ministerie van Buiten-
landse Zaken. Daar hoor je
niemand meer over..."
Onbegrijpelijk vindt Goede-
gebuur dat er in het rampge-
bied weer vrolijk gebouwd

ren. „Het Rijk, niet de ge-
meente of provincie, moet
ervoor zorgen dat we hier vei-
lig kunnen wonen. De ge-
meente bedoelt het goed door
proefnemingen met een nood-
dijk. Maar of zon dijk het
houdt ? Wat voor kracht wa-
ter heeft, heb ik met eigen
ogen gezien. Mijn God, toen
het water aan huis kwam, lag
de garagedeur in de achter-
tuin."

Aan huis heeft hij een atelier.
In bakjes gesorteerd liggen
daar bouten en moeren. Mate-
rialen die Goedegebuur tot
boutenmannetjes smeedt. Pa-
tent hoeft hij niet aan te vra-
gen, vindt hij. Een goede imi-
tatie heeft hij nog niet gezien.
Tot bij de RTL-Plus-presen-
tator Thomas Gottschalk
heeft Goedegebuur zijn bou-
tenmannetjes mogen voorstel-
len. Zijn artiestennaam, of
pseudoniem zo u wilt, is zijn

Foto's: JANPAUL KUIT" Ohé en Laak

9 John Conings bezig met deafwerking van zijn 'opgetilde' huis. Foto: frits widdershoven
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# Voorzitter dr. Cornelis Boertien van de Commissie Watersnood Maas: 'meer verstand van besluitvorming

Cornelis Boertien baart
Deltaplannen op bestelling

'Het zeer betrouwbare hoofd van
dr. Cornelis Boertien toont die

rechtschapen blik die jetegenwoordig
alleen nog maar aantreft bij de CHU of
oudere Anti- Revolutionairen. Hij staat

naar schatting iets hoger dan 1 meter 80,
met sportief figuur - hoewel licht zwellend
middenrif. Zijn hoofd lijkt in de verte wat

op dat van Jelle Zijlstra, maar hij hoeft niet
zo zuinig te doen.'

Aldus het familieblad NieuweRevu in de
zomer van 1972. Al in die tijd baarde de van

'Mulo-klantje' en drukkerij-bediende tot
doctor in derechtsgeleerdheid omhoog

geklauterdeBoertien opzien als minister
van Ontwikkelingssamenwerking in het

kabinet-Biesheuvel. Drie jaarlater, na een
kortstondige comeback in de bankjes van

de Tweede Kamer, nam zijn imposante
bestuurlijke carrière een verrassende

wending, toen hij in Zeeland aan de slag
ging als commissaris van de koningin.

Nadat hij in de kustprovincie voorgoed
besmet was geraakt met de 'waterpokken',

ginghij in 1992 met pensioen.
Maar het lijkt wel of hij het sindsdien alleen

maar drukker heeft gekregen. Zijnbij- en
erebaantjes zijn allang niet meer te tellen.
Een openhartig gesprek met de man die de

voorbije twaalf maanden voor de tweede
maal in successie aan het hoofd stond van

een heuse 'watersnoodcommissie'.
Waarbij het dijkverzwaringsplan in

Gelderland een wonderbaarlijk opmaat je
bleek voor de nooit verwachte

Klus-Van-Zes-Miljoen in Limburg.

1994 lijkt hij in de ver-
ste verte niet meer op Jelle

terwijl het hemd on-
zijn maatpak steeds op-

over zn buikriem
J°H. Maar hij is ondertussenJan ook al hard op weg naar
jje zeventig. Dr. Cornelis
"Oertien strikken voor een in-
'erview kost ongeveer even
)( ccleel moeite als de aanleg van

e pijlerdam in de Ooster-
schelde. Maar eenmaal in de
Praatstoel, krijg je hem er
jimper nog uit. Boertien, ge-
boren in Enschede maar sinds
'aar en dag residerend in het
Monumentale Zeeuwse Veere,
Praat ongeveer even veel als
Ipmakkelijk. En schaamt zich

bepaald niet voor.

" Boertien overhandigt het langverwachte 'Deltaplan voor Limburg' aan
minister Armemarie Jorritsma. Gouverneur baron Berend-Jan van Voorst
tot Voorst (midden), de Vlaamse minister Theo Kelchtermans (links) en
directeur Henk Overbeek van het Waterloopkundig Laboratorium (uiterst
rechts) kijken toe. Foto's: FRITS WIDDERSHOVEN

duurt. „Zeker als je als Lim-
burger voortdurend te horen
krijgt dat het dijkenplan in
Vlaanderen al vijftien jaar op
tafel ligt. Maar die kritiek is
in mijn ogen niet tegen de
commissie gericht. Dat zou
ook niet terecht zijn, omdat
wij nu juistde opdracht heb-
ben gekregen om doeltreffen-
de structurele maatregelen
tegen nieuwe overstromingen
te onderzoeken. En als je
zoiets goed en verantwoord
wil doen, vergt dat nu een-
maal denodige tijd. Zeker als
je lokaal en regionaal maat-
werk wil leveren, want dat
hebben we juist heel nadruk-
kelijk gedaan. Voor elk stukje
Maas een specifiek bescher-
mingsplan. Denk alleen maar
eens aan alle technische on-
derzoeken die daarvoor nodig
zijn. Dat kost tijd. Dat kan
gewoon niet anders."

Toch zit het hem niet lekker,
die kritiek. Een peinzende
blik is daarvan het bewijs. „Ik
wil graag duidelijk benadruk-
ken dat nood-oplossingen en
tussentijdse maatregelen van
ons niet werden verwacht.
Daar zijn andere instanties
voor."
Plots onderbreekt hij zijn on-
stuimige waterval van woor-
den. Draait wat ongemakke-
lijk op zijn stoel. Boertiens
manier om zich voor te berei-
den op een op zijn minst pi-
kante uitspraak. „Het is een
wijdverbreid misverstand ge-
weest dat er in Limburg niets
mocht worden ondernomen
zolang de commissie-Boertien
nog bezig was met haar stu-

Limburg eigenlijk toch alle-
maal nog wel meeviel. Omdat
de situatie er, in tegenstelling
tot de ramp in '53, nooit le-
vensbedreigend was. Want
die verhalen hoorde je in de
wandelgangen. Maar ik weet
wel beter. Er zijn wel degelijk
Limburgers geweest die rond
de Kerst doodsangsten heb-
ben uitgestaan."

De voorbije maanden weer-
klonk in praktisch alle Lim-
burgse Maasgemeenten bitse
kritiek op de rijkelijk lange
onderzoekstijd die Boertien
en zijn commissie nodig had-
den. De onvrede nam alleen
nog maar toe, toen duidelijk
werd dat de uitvoering van
het Limburgse Deltaplan
(verbreding en verdieping van
de Maas en grootschalige aan-
leg van extra dijken en kades)
op zijn vroegst pas over een
jaar of twee daadwerkelijk
kan beginnen. Boertien
beaamt grif dat die negatieve
reacties ook hem niet zijn
ontgaan. „Al woon ik in Zee-
land, ik werd en word van dag
tot dag op de hoogte gehou-
den van de ontwikkelingen in
Limburg. Ik weet precies wat
er rond dit gevoelige thema
politiek en maatschappelijk
speelt, want ik krijg alle
kranteknipsels keurig thuis-
gestuurd. Daar heb ik zelf
trouwens op aangedrongen."

De bestuurlijke duizendpoot
uit Veere haast zich te bena-
drukken dat hij wel begrip
heeft voor de in Limburg al-
maar aanzwellende kritiek
dat het allemaal veel te lang

van de eerste orde. Wist je
trouwens dat het kabinet-Den
Uyl daar bijna over is geval-
len?"

„Enfin, wat ik bedoel te zeg-
gen is: als bestuurder heb ik
al die jaren vreselijk veel er-
varing opgedaan met de wa-
terdossiers. Ik denk dat ze
me vooral om die reden ge-
vraagd hebben als voorzitter
van de Limburgse waters-
nood-commissie. Nee, van
dijken heb ik absoluut geen
verstand. Wel van besluitvor-
ming. Daar ben ik voor inge-
huurd. Om op die manier een
meerwaarde te geven aan de
vele technische discussies. En
om te proberen alle partijen
in de commissie op één lijn te
krijgen."
In dat laatste is de import-
Zeeuw overigens aardig ge-
slaagd: de talrijke commissie-
leden hebben het 'Deltaplan
voor Limburg' unaniem on-
derschreven. „Natuurlijk ging
dat echt niet vanzelf. Ook ik
wist heus wel dat Jan Tinde-
mans (PvdA-milieugedepu-
teerde in Limburg, L.S.) en
Michel Lodewijks (WD-
gedeputeerde met waterstaat
in zijn portefeuille, L.S.) over
een aantal zaken wezenlijk
anders denken. Maar echt
gebotst heeft het in onze com-
missie nooit."

In dat verband ziet Boertien
trouwens nog een ander mo-
tief waarom hij aan het lang-
verwachte Deltaplan voor
Limburg voor eeuwig zijn
naam mag verbinden. „De
bouw van die pijlerdam in

wikkeld door het Limburgs
provinciebestuur. Dit uiterst
ambitieuze scenario - in zijn
omvang zelfs een wereldpri-
meur - beoogt de grensrivier
tussen Itteren en Stevens-
weert over een lengte van
ruim vijftig kilometer om te
vormen tot een uitgestrekt
natuurgebied.De metamorfo-
se van de Limburgse Grens-
maas moet tot stand gebracht
én gefinancierd worden door
grootschalige grindwinning.

Zeeland, waar ik zelf als be-
stuurder dus nauw bij betrok-
ken ben geweest, markeerde
een duidelijke omslag in het
denken van Rijkswaterstaat.
Want men is vanaf dat mo-
ment veel meer oog beginnen
te krijgen voor de relatie tus-
sen de rivier aan de ene en de
ecologie, zeg maar natuur en
landschap, aan de andere
kant. Precies de richting dus
die men ook in Limburg op
wil met de Maas."

Boertien doelt daarbij op het
veelbesproken en zeg maar
gerust spectaculaire 'Plan
Grensmaas', zoals dat is ont-

«Wat zeg je?Wat ik met water
jteb?" Zijn grijnsreikt van oor
l°t oor. „Tja, dat is een heel
Soeie vraag. Daar moet ik
°ver nadenken... Ik ben in elk
geval een schipperszoon. Mijn
J'ader is op een turfschip ge-
boren. En mijn eigen huis ligt
j*an het water. O ja, mijn va-

kanties breng ik het liefst aan
door. Met een glas

ja,wat dacht je.Maar eh,
e^en serieus nu. Kijk, ik benabsoluut geen technicus. IkJen bestuurder. En ik benb'jna achttien jaar lang com-
missaris van de koningin ge-
lest in Zeeland. Daar heb je

elke dag wel te maken
Met water. Zeer intensief
j-elfs. Ik noem maar even deJoog opgelaaide discussies in-
Jertijd over de afsluiting van
Oe Oosterschelde. De beslis-Slng daarover groeide al snel
Ult tot een politieke kwestie

Als media-geniek middelpunt- elke Limburger kan zijn
naam onderhand dromen -
van de Commissie Waters-

Ineens klinkt en kijkt hij ver-
manend. „Maar ik ben het
absoluut niet eens met al die
mensen die het voorbije jaar
hebben gefluisterd dat het in

nood Maas piekert Boertien er
niet over om de beladen term
'Deltaplan' in de mond te ne-
men. „Nee, dat doe ik heel
bewust niet. Op de eerste
plaats is de Maas geen delta.
Bovendien heeft de naam Del-
taplan een heel speciale la-
ding, omdat die alles te ma-
ken heeft met de nationale
watersnoodramp in 1953. En
die kun je toch moeilijk ver-
gelijken met wat er nu in
Limburg is gebeurd."

# Herten Foto's: JEROENKUIT
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LAURENS
SCHELLEN

Limburgs dagblad i ...en toen kwam de Maas

die. Van zon verbod is abso-
luut geen sprake geweest. Zo
van: wij hier in Limburg moe-
ten maar blijven wachten,
totdat die commissie daar
hoog en droog iets heeft ver-
zonnen. Het enige dat wij als
commissie van de gemeenten
en de waterschappen hebben
verlangd, is dat zij ons in alle
gevallen direct zouden mel-
den waar en wanneer zij er-
gens spoedmaatregelen gin-
gen treffen. Maar nogmaals,
er is nooit en te nimmer dere-
gel uitgevaardigd: pas op de
plaats maken. Absoluut niet."

Op de vraag of 'ie zelf de ko-
mende jaren naar het Lim-
burgse Maasdal zou durven
verhuizen, is het even stil.
Dan, verwonderd: „Ja hoor,
waarom niet. Trouwens, ik
wil graag bekennen dat ik
zeer regelmatig in Limburg
ben. Ik kom er namelijk bij-
zonder graag. Prachtige pro-
vincie. En ik heb er een broer
wonen. Maar schrijf dat laat-
ste nou maar niet op."
Toch is het lang niet allemaal
goud wat er blinkt tussen het
bronsgroen eikehout, zo stel-
de Boertien proefondervinde-
lijk vast. „Ten tijde van de
overstromingen ben ik met de
hele commissie op pad ge-
weest in het getroffen gebied.
Echt, ik wist niet wat ik zag.
Overal waar jekwam, lag'een
gigantische hoeveelheid vuil.
Onbeschrijfelijk. Weet jehoe-
veel rommel er in totaal is
verwijderd? Meer dan veer-
tienduizend ton. Véér-tien-
duizend ton blik en andere
troep. Mensen mogen van al-
les en nog wat van de over-
heid verwachten en verlan-
gen. Maar één ding moeten ze
toch zelf ook eens leren: hun
eigen rommel op te ruimen.
We zijn verdorie toch zeker
allemaal rentmeesters van de
schepping?" Boertien maakt
zich oprecht kwaad. Haastig
voegt hij er echter aan toe dat
het leeuwedeel van dieaange-
spoelde vuilnisberg uit het
buitenland afkomstig is.
„Maar dat maakt de zaak niet
minder ernstig natuurlijk."

Of je barensweeën van twaalf
maanden nou lang vindt of
niet, Limburgs meest bespro-
ken 'reddingsplan' is a raison
van zes miljoen gulden ge-
zond en wel ter wereld ge-
bracht. Rest de vraag of de
gewezen commissaris zijn ei-
gen geesteskind als een 'wolk
van een baby' ziet. Die, een-
maal volgroeid en volwassen,
Limburg de heil en zegen
brengt die het zo vurig ver-
langt. Boertien knikt begrip-
vol.
„Het plan van de commissie is
voor Limburg ronduit specta-
culair. En kwalitatief is het
zeer sterk. Dat durf ik met
een gerust hart te beweren.
Het is tot in detail doorgere-
kend. Waarom spectaculair?
Omdat het uitgaat van een in-
tegrale benadering. Er is niet
alleen gekeken naar de veilig-
heid en bescherming van de
bevolking, maar heel nadruk-
kelijk óók naar de natuurlijke
omgeving, naar het Limburg-
se landschap. Dat is de grote
kracht van het plan. Precies
om diereden verwacht ik dat
het op voldoende bestuurlijk
en maatschappelijk draagvlak
kan rekenen. Want inder-
daad, daar komt het nu op
aan."

TOEN EN NU



De financiële
gevolgen van de
watersnoodramp in
Limburg moeten
niet door de
rijksoverheid, maar
door de gemeenten
worden gedragen.
Hadden ze dicht bij
de Maas ook maar
geen huizen moeten
bouwen.
Verschillende
Limburgse
gemeenten waren
immers vantevoren
gewaarschuwdvoor
het bouwen in
risicogebieden.
Door die signalen te
negeren, namen
zij de
verantwoordelijk-
heid op zich.
Dat zegt hydroloog
prof.dr.ir. C. van
den Akker van de
TU in Delft.
De waterspecialist
voelt zich een
roepende in de
woestijn. Jos van Rey, Tweede Kamerlid en eigenaar

van een Roermonds assurantiekantoor, beent
driftig door zijn werkkamer. Her en der

liggen de paperassen hoog opgestapeld. Van
Rey vist twee dikke mappen 'Watersnood' uit

de papiermassa, resultaat van een jaar
vergaderen. „Het duurt allemaal te lang", is

zijn klacht. „Maar ja, als ik er zelf niet
achteraan had gezeten, was er helemaal niks

gebeurd. Nul komma nul."

'Laat de gemeenten zelf maar
opdraaien voor watersnood'

# Hydroloog Van den Akker: „Het afgelopen jaar is verzuimd te onderzoe-
ken wat er allemaal in het stroomgebied van de Maas is veranderd. Dat
kan nog grote gevolgen hebben." Foto: NOUT STEENKAMP

werkt. Dat kan het Franse
model zijn, waarbij alle bur-
gers bovenop hun normale
verzekeringen een premie bc*
talen voor natuurrampen. 0'
het wordt een poolsysteefl1'
waarbij de overheid de ram*
penpot van de verzekeraar»
aanvult tot een bepaald bc*
drag. Van Rey: „Het zal mi]
worst zijn hoe die regelig
eruit gaat zien. Maar het moe'
niet meer zo zijn dat Limburg
afhankelijk is van de 'gulheid
van andere Nederlanders."

schade vergoed krijgt en heeft
daarover zijn beklag gedaan
op Omroep Limburg. Van Rey
stelt hem gerust, zegt dat in
april daarover afspraken zijn
gemaakt in de Kamer en
krijgt meteen van de dankba-
re huurbaas te horen dat de
VVD bij de volgende verkie-
zingen op een extra stem mag
rekenen.

Je kon er op wachten. Er wa-
ren prognoses, rapporten,
voorspellingen dat vroeg of
laat de Maas eraan zou ko-
men. Maar de autoriteiten
waren in slaap gesukkeld: er
was al twintig jaar lang niks
ernstigs gebeurd. Alleen in
Borgharen kregen de bewo-
ners af en toe natte voeten.
Het voorkomen van derisico's
rond de Maas was politiek
niet meer interessant. „Want
de politiek speelt alleenresul-
taatvoetbal, men komt pas in
actie als het kwaad is ge-
schied," aldusVan den Akker.

In Nederland is de afgelopen
jaren de hydrologischekennis
stevig verwaarloosd, consta-
teert Van den Akker. „Na de
overstroming in Zeeland van
1953 zagen we geweldige on-
derzoeksinspanningen, maar
toen de Deltawerken klaar
waren, zakten die weer lang-
zaam in. Men had het idee dat
wateroverlast een gepasseerd
station was. De politiek zag
kans flink op hydrologie te
bezuinigen. En nu krijg je dan
een schrikreactie: we moeten
weer van 'scratch' af aan be-
ginnen. Opeens worden de
budgetten verruimd. De poli-
tiek wordt dus gestuurd door
calamiteiten. Een duidelijke
strategie is er niet in te her-
kennen."

ondanks toch op zon risico-
plek wilde bouwen, verzette
Rijkswaterstaat zich niet te-
gen een vergunning."

en lang regent, zoals een jaar
geleden, komt al het water
snel via de zijrivieren in de
Maas terecht en vormt daar
een hoogwatergolf.

Minister Dijkstal van Binnen-
landse Zaken heeft volgens
Van Rey 'keiharde' afspraken
gemaakt: voor Kerstmis is de
hele inventarisatie klaar tus-
sen Financiën en het Verbond
van Verzekeraars. Dan gaat
het dossier naar de beleids-
makers. Staatssecretaris Ver-
meend van Financiën zal de
verzekeraars met fiscale voor-
delen tegemoet komen. „Voor
pasen moet er een beslissing
komen. Daar heb ik vreselijk
hard aan getrokken. Er kom'
in ieder geval iets uit. Zo niet,
dankomt er oorlog."

door

PETER
BRUIJNS

Het VVD-Tweede
Kamerlid voelt zich een echte
volksvertegenwoordiger voor
zijn regio. Hij loopt zich nu al
een jaar het vuur uit de slof-
fen om er op toe te zien dat
gedupeerden hun schade ver-
goed krijgen. Kritiek heeft hij
vooral op de Stichting Wa-
tersnood, die met de afhande-
ling is belast. Die werkt zo
bureaucratisch, klaagt hij.
„Een groenteboer die zijn
handen vol had aan zijn over-
spannen zoons en daarom zijn
formulier te laat indiende,
krijgt niks. En dan te beden-
ken dat de stichting geld
overhoudt."

„En neem nou de schadever-
goeding voor particuliere
woningverhuurders. Die is
nog altijd niet afgehandeld.
De stichting Watersnood laat
die mensen in onzekerheid of
ze überhaupt iets krijgen.
Maar we hebben al in april in
de Tweede Kamer vastgesteld
dat ook woningverhuurders
gewoon in aanmerking ko-
men. De stichting laat die

Op 22 december 1993 veroor-
zaakte dat een extreme wa-
terstand bij Borgharen van
45,87 meter boven Normaal
Amsterdams Peil (N.A.P.), zes
meter hoger dan de gemiddel-
de waterstand. Er stroomde
3120 m 3 water per seconde
Nederland binnen, veertien
maal zoveel als gemiddeld.
Indrukwekkende cijfers mis-
schien, maar toch niet erg
verrassend. In 1926 werd er al
46,10 meter boven N.A.P ge-
meten. En in de afgelopen
veertien jaarwas er welgeteld
tien keer een periode van
hoogwater.

Even later blijft verantwoor-
delijk ambtenaar J. Starmans
'in het gouvernement rustig
onder de venijnigevragen van
Van Rey. „Bij de schaderege-
lingen zijn tot nu toe zon
honderd verhuurders buiten
de boot gevallen. Maar die
worden allemaal individueel
bekeken. Ook Quaden. Dat
vergt enige tijd, omdat we
willen voorkomen dat ook
mensen met een vakantiewo-
ning of met alleen een be-
smeurd tuintje de vergoeding
krijgen."

De overstroming van decem-
ber 1993 had wel een voor-
deel. Eindelijk trad Van den
Akkers vakgebied weer eens
buiten de catacomben van de
universiteit. De watersnood
toonde aan hoebelangrijk het
is de hydrologie, de kennis
van water, te onderhouden en
'verdiepen.

Heeft de Nederlandse ove
heid sinds de overstroming
van een jaargeleden adequate
maatregelen genomen?
Van den Akker moet even
schamper lachen. „Nee, de
commissie Boertien heeft wel
plannen gemaakt om de Maas
in te dammen en derivierbed-
ding aan te passen, maar er is
een belangrijk aspect over het
hoofd gezien. Niemand heeft
grondig onderzocht welke
veranderingen er de laatste
10, 20 jaar in het stroomge-
bied van de Maas in Frankrijk
en België zijn opgetreden. Als
in die landen een gedeelte van
de Maas of van zijrivieren is
gekanaliseerd of ingedamd,
komt het water sneller tot af-
stroming. Ook al scheelt dat
misschien een paar procent,
het kan in Nederland stevige
gevolgen hebben."

slachtoffers dus voor niets in
onzekerheid zitten."

brief op van de ondernemers-
organisatie Lozo. Daarin
worden bedrijven op schade-
vergoedingsmogelijkheden
geattendeerd. „Prima", vindt
Van Rey, „maar de Lozo
stuurde tegelijk een aanmel-
dingskaart voor het Lozo-lid-
maatschap mee, dat riekt
naar belangenverstrenge-
ling."

Vorige maand schreef het
Tweede Kamerlid ook een
brief op poten aan ING-top-
'man J. Holsboer. Die had
even daarvoor in een lezing
gezegd dat schade door na-
tuurrampen niet verantwoord
te verzekeren is. Holsboer zet-
te uiteen dat de financiële
schade van wateroverlast zo
hoog kan oplopen, dat geen
enkele verzekeringsmaat-
schappij tegen redelijke tarie-
ven een polis met een goede
dekking kan aanbieden. Een
overstroming van bijvoor-
beeld de dijk Alblasserwaard
zou neerkomen op een schade
van tenminste 4,5 miljard gul-
den. Dat is veel meer dan alle
verzekeraars samen aan pre-
mies opbrengen. Bovendien
ontbreekt de capaciteit om bij
een grote natuurramp alle
aanspraken snel af te hande-
len.

„De gemeenten wisten dus
dat hoogwater geregeld voor-
komt en dat dit vroeg of laat
tot problemen zou leiden.
Toch zijn ze er in geslaagd
hun eigen verantwoordelijk-
heid te negeren en de reke-
ning voor hun falen groten-
deels af te wentelen op het
!rijk," steltVan den Akker. Hij
pleit zijn eigen beroepsgroep
ook niet helemaal vrij. „Wij
als hydrologen hebben wel
gewaarschuwd, maar we had-
den nog harder aan de bel
moeten trekken." Ook Rijks-
waterstaat krijgt een terecht-
wijzing: „Die beperkte zich
tot waarschuwen en het ver-
strekken van kaarten waarop
de risico-gebieden stonden
aangegeven. Als iemand des-

Wanneer zal de Maas Lim-
burg opnieuw overvallen?
Van den Akker waagt zich
niet aan een voorspelling.
„Dat kan net zo goed deze
maand zijn als over tien jaar.
De kans is in ieder geval niet
geringer geworden. Zeker nu
de Belgen aan hun kant van
deMaas stevig met dijken aan
de slag zijn gegaan. Dat soort
ingrepen heeft weer grote ge-
volgen voor de rest van het
stroomgebied."

Van den Akker haalt de no-
vember-overstromingen in
Frankrijk en Italië aan als
voorbeeld. „De neerslag was
niet buitensporig, maar door
allerlei ingrepen van de mens
kon het water minder makke-
lijk in de bodem verdwijnen.
Zo kan een ander bodemge-
bruik in Frankrijk hier dus
tot een hogere Maas-water-
stand leiden. Naarmate de
Maas meer regenwater moet
afvoeren, neemt de kans op
dit soort zaken toe."

Van den Akker ziet Neder-
land als één grote, aangelegde
tuin, waar het waterhuis-
houdkundige systeem tot in
de puntjes wordt gereguleerd.
Het enige dat we nog niet in
de hand hebben is de neer-
slag, doceert hij. De waters-
nood was een sprekend voor-
beeld. De Maas is een typi-
sche regenrivier. Dat wil
zeggen dat de afvoer voorna-
melijk wordt bepaald door de
neerslag die in het stroomge-
bied valt. Vooral in België is
de Maas smal en heeft een
groot verval en er komen veel
zijrivieren op uit.Als het hard

Ondertussen zijn we een jaar
verder, maar veel bouwkun-
dige maatregelen om een
nieuwe overstroming tegen te
houden, zijn nog niet geno-
men. „Dat moet je ook niet
verwachten in dit land met
commissies, werkgroepen en
adviesinstanties. In België
gaat dat veel sneller, daar
trekt men zich niks aan van
de verplichte milieu-effect-
rapportages (MER's). Nu de
Commissie Boertien haar
plannen heeft gepresenteerd,
moet er natuurlijk boter bi]
de vis komen. Ik ben er voor-
stander van om de MER'S
ambtelijk te omzeilen, door de
plannen in stukjes te hakken-
En dan gewoon aanleggen die
handel, zoals dat allang in
België is gebeurd."

En om de verslaggever te la-
ten zien hoe vlot het zou moe-
ten gaan en hoe intensief Jos
van Rey zich inzet voor de
Limburgers, pleegt hij ter
plekke een paar telefoontjes.
Om te beginnen met Maas-
trichtenaar Quaden, verhuur-
der van een harmoniezaal die
vorig jaar onderliep. De man
weet nog altijd niet of hij zijn

Van Rey ergert zich mateloos
aan organisaties dieeen slaat-
je slaan uit de watersnood.
Uit zijn dossier diept hij een

Van Rey is nog niet tevreden
na dit gesprek. „Ze hebben
die verhuurders een half jaar
aan het lijntje gehouden. Dit
maakt alleen maar duidelijk
dat we moeten zorgen dat we
een voorziening hebben
voordat deramp gebeurt." Hij
wil binnenkort in de Tweede
Kamer vragen om een grondi-
ge evaluatie van de schade-
afhandeling in Limburg. Het
duurt allemaal veel te lang.
„Maar dat geldt voor alles
wat je aan de provincie over-
laat."

Van Rey: „Die Holsboer heb
ik meteen de oren gewassen.
Het was hoogst ongelukkig
dat hij door die uitspraken
het lopende overleg tussen het
kabinet en het Verbond van
Verzekeraars voor de voeten
liep." Er wordt op het ogen-
blik wel degelijk aan een
soort verzekeringssysteem ge-

" Roermond Foto's: JANPAUL KUIT
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Schaderegeling laat te
lang op zich wachten

# Jos van Rey in Roermond bij de opgehoogde kade (rechts), een van de weinige beveiligingen dtf
sinds vorig jaar zijn gebouwd. Dat kon alleen zo snel omdat Roermond de vergunning niet heep
afgewacht. Foto: JEROENKUIT
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" Dré en Angelie Dückers, samen met hun kinderen Emmy en Derek, wonen nu nog in een cara-
van, totdat hun nieuwe, veilige huis in Beesel klaar is. Foto: JEROENKUIT

" Marcel en Marion Creemers, hier met hun hond Kay, weigeren te capituleren voor het wassendewaas-water. Foto: PETER rqozen

Marion en Marcel
deinzen niet terug
voor de Maas

Dré en Angelie
hopen na een jaar
op een droge woning

Wonen aan de Maas of liever niet? Een eigen
huis en een plek onder de zon aan derivier?
Of leven met het dreigende gevaar dat het
wassende water de huisraad in een grillige

bui wegspoelt?
Zo onvoorspelbaar als de Maas vorig jaar

buiten haar oevers trad, zo onvoorspelbaar
reageren slachtoffers op de watersnood. De
een laat de waterige misère achter zich en

verhuist naar hoger gelegenoorden. De ander
bouwt juistop een diepeplek in de

winterbedding van derivier, met het grote
risico dat de Maas weer toeslaat.

Maar beiden zijn ze genoodzaaktom een jaar
lang in een kleine caravan te hokken. En

stilletjes hopen ze op een drogekerst in hun
nieuwe huis.

Nadat de Maas zich weer had
teruggetrokken, toog de fami-
lie Dückers aan het opruimen
in Herten. De kinderen, die al
dietijd bij opa en oma hadden
gelogeerd, gingen een keertje
mee. MaarEmmy snapte hele-
maal niet dat zij er was opge-
groeid. 'Wonen hier mensen?
En hebben die mensen ook
een wc?' vroeg ze een beetje
bedremmeld aan pappa. Ze
herkende het oude huis niet
meer.

Maar er waren ook geen pun-
ten van herkenning. De voor-
tuin was platgevaren door een
boot. Er lagen overal resten
van bieten en voederkuilen.
De voordeur was vies en ka-
pot. Er was niets eigens meer
aan. Na een kwartiertje zei
Emmy: 'Pappa, zullen we
maar gaan?' En dat hebben ze
toen maar gedaan.

Dré: „In onze straat met 16
woningen zijn er vier gezin-
nen vertrokken na de over-
stroming. We hebben er zeven
jaar gewoond en dan is het
wel een rare manier om zo
hals-over-kop weg te gaan uit
de buurt."
Angelie: „Je stopt zon af-
scheid weg. Je komt er emo-
tioneel niet aan toe om alle
gebeurtenissen te verwerken.
We hadden ons helemaal 'ge-
nesteld' in Herten. Ineens is
dat helemaal weg en krijg je
geen tijd om daar bij stil te
staan. Straks, als het nieuwe
huis klaar is, zullen de mo-
menten van herinnering van-
zelf opleven, want dan heb-
ben we eindelijk een stukje
rust terug."

een huis of een flat kregen we
niet. We hebben uit nood een
caravan gekocht. Maar een-
maal onder dak begon het
ontzettend hard te vriezen en
moesten we terug in het oude
huis. Bij de enigewarme plek,
rondom de keukenkachel
hebben we een paar weken
gebivakkeerd. Slapend op de
grond en met de tv op de aan-
recht. We voelden ons net
vluchtelingen."

vrienden kan invoelen wat je
doormaakt. Dus hield je de
boot zelf ook maar af. Ver-
stand op nul en doorgaan."

De familie Dückers had al
voor de watersnood geïnfor-
meerd naar een bouwlokatie.
Maar tot dan waren ze niet
verder gekomen dan wat op-
ties. De watersnood maakte
aan alle twijfel een einde. De
Dückers trokken bij de ge-
meente Beesel aan de bel met
de vraag hoe hoog het grond-
waterpeil was op de plek
waar ze wilden bouwen. Toen
het antwoord 'vijftien meter
onder de oppervlakte' luidde,
was dekoop direct gesloten.

"°or Marion en Marcel Cree-
toers uit Visserweert is het
'even dit laatste jaar niet be-
Paald gladjes verlopen. De
Maas trof hun oude huis op
haar weg stroomafwaarts en
Veranderde het in een bouw-val. Het zachte cement van deeens zo fiere boerderij uit
1800 zoog het waterop als een
sPons. De muren en funderin-
gen waren te ver heen om nog
te repareren. De voorgenomen
restauratie van het pand,
stukjes bij beetjes, werd om-
gezet in een rigoreuze nieuw-
bouw. Alles ging plat tot en
toet de funderingen.

Een kordaat besluit dat werd
ingegeven door het feit dat
Zowel Marion als Marcel erg
verknocht waren aan hun
Plek aan de Maas. De angst
oat de Maas nog een keer zohoog zal staan, deert ze niet.
Marion: „Zo erg als vorig jaar
toaken wij in ons leven niet
toeer mee. Dat geloof ik echt
toet. Mocht het gebeuren, dan
gebeurt het. Dat is net zo als
toet een aardbeving. Als je in
beleen woont, ben je mis-
schien veilig voor het water,
toaar wat als DSM ontploft?"

Marcel: „We konden het
ouderlijk huis overnemen en
oat is altijd goedkoper dan
ergens anders iets bouwen.
Bovendien is het een unieke
Plek om te wonen. Boven op
de dijk aan de Maas met alle
ruimte die we ons kunnen
Wensen. Kom daar maar eens
om in een nieuwbouwwijk. Ik
hoop en verwacht eigenlijk,
dat er in de toekomst maatre-

Dan komt het hoge woord
eruit. ~Ik vind dat we door de
gemeente heel slecht zijn be-
handeld. Daar blijf ik bij. We
zijn bij de burgemeester ge-
weest en onze ouders hebben
de gemeente gebeld, maar we
hebben nooit iets zinvols ge-
hoord, Dat vind ik een kwalij-
ke zaak. Ja, we kregen via de
gemeente een kamer bij een
oudere mevrouw in Geleen
aangeboden. Maar al gauw
bleek dat daar de voorkeur
uitging naar een ouder echt-
paar. Later konden we een
week terecht op een camping,
de Hommelerheide in Suste-
ren. Zonder water, elektrici-
teit of verwarming. Daar
hadden we dus ook niksaan."

gelen worden genomen diehet
risico op een overstroming
kleiner maken. Daarom lijkt
me het afsluiten van een ver-
zekering tegen een dergelijke
ramp geen zinnige oplossing.
Als je vooraf rekening houdt
met hoog water, zet dat meer
zoden aan de dijk dan het be-
talen van een hoge verzeke-
ringspremie. Dan kun je de
huisraad vooraf al redden in
plaats van achteraf een scha-
declaim in te dienen."

Een jaar geleden viel er van
de inboedel aan de dijk wei-
nig te redden. Het oude huis
had wel een zolder, maar de
vloer was te zwak om spullen
te dragen. Vrijwel alles liep
schade op. Marion: „We zijn
pas op tweede kerstdag terug-
gekomen toen het water ging
zakken. Het was verschrikke-
lijk om de ravage te zien.
Maar nog erger vond ik al die
nieuwsgierige dagjesmensen
met hun commentaar, terwijl
wij echt helemaal van de
kaart waren. Zoveel rommel.
Het leek net een vuilnisbelt
rondom het huis. Onbegrijpe-
lijk waar al het vuil vandaan
kwam."

Het kost haar nog steeds
moeite om die ellendige win-
ter '93 te verwoorden. Het
liefst rakelt ze de feiten niet
meer op. Vooral deperiode na
de overstroming maakt haar
boos en verdrietig. Een ver-
haal van de regen in de drup.
Marion: „We hebben drie we-
ken bij mijn ouders gezeten in
Susteren. Toen moesten we
iets anders verzinnen, maar

Dré Dückers had de eerste
maanden na de watersnood
last van vergeetachtigheid.
Het begon meteen na de kerst.
„Ik vergat afspraken en klus-
jes. Een tijd lang heb ik daar-
om maar alle voornemens
opgeschreven en met briefjes
aan het prikbord gehangen."

Het korte-termijn geheugen
van Dré is inmiddels weer op
peil. Het vermogen om zich te
concentreren op aardse zaken
is er weer. Dat is ook wel no-
dig, want samen met zijn
vrouw Angelie, legt hij de
laatste hand aan hun nieuwe
huis. Een droog huis, ver van
de Maas, de rivier die zon
grote invloed heeft gehad op
het reilen en zeilen van de fa-
milie Dückers in het laatste
jaar.
Samen met de kinderen Em-
my ('bijna s') en Derek (bijna
3 vingers) wonen Dré en An-
gelie al weer een jaar in nood-
voorzieningen. Direct na de
watersnood zijn ze vanuit het
overspoelde Herten (bij Roer-
mond) naar een vakantiehuis-
je bij Susteren getrokken.
Daarna ging het richting Bee-
sel, waar ze in een krap beme-
ten caravan hun toevlucht
zochten.

Van een leien dakje ging dat
niet. Angelie: „De kinderen
vroegen veel aandacht. De
jongstewilde alleen nog maar
bij mij op de buik slapen en
de oudste werd heel veel wak-
ker 's nachts. Dat vreet op een
gegeven moment aan je. Je
hebt geen kans meer om je
echt te ontspannen. Niet
iedereen van je familie en

den, zeggen ze.
Angelie: „We zagen het echt
niet zitten om nog terug te
gaan naar de woning in Her-
ten. Er groeiden schimmels
tegen de muren. Centimeters
dik. Doordat Dré als acu-
puncturist in zijn dagelijks
werk met gezondheidsproble-
men heeft te maken, wisten
we wat voor schade die
schimmels kunnen aanrich-
ten. De kans op allergieën die
uitwerken op de huid of de
luchtwegen is erg groot. We
hebben gezonde kinderen en
dat willen we zo houden. Dus
hebben we ons boeltje bij el-
kaar gepakt. Wisten wij veel
dat we een jaar later hier nog
in een caravan zouden zit-
ten."

Dré en Angelie waren in staat
om snel te handelen. Ze be-
woonden een huurhuis en
hadden een maand opzegter-
mijn. Bovendien zijn ze geen
van tweeën erg plaatsgebon-

Zo groots en meeslepend
als de Maas soms kan zijn,
zo nietig lijkt het effect
dat derivier heeft op de
Limburgse woningmarkt.
De meedogenloze Maas die
een jaargeleden talloze
huizen vernielde, bracht
geen gigantische
verhuiskaravaan op gang.
De meeste oeverbewoners
blijken behoorlijk
honkvast en meestal erg
emotioneel gehecht aan de
plek waar ze geboren en
getogen zijn. En ach, een
overstroming eens in de
zoveel jaarnemen ze dan
maar op dekoop toe.
Navraag bij makelaars en
woningbouwverenigingen
bevestigt dat beeld. De
prijzen van de Limburgse
huizen blijven nagenoeg
stabiel en in de huursector
zijn geen opvallende
verschuivingen te zien.
Slechts een klein aantal
mensen verliet deboorden
van de Maas. Maar dat
kleine aantal zegt niets
over de omvang van het
geleden leed. Want dat was
er wel degelijk.

ling niet goed en de kleur van
het huis deugde ook al niet.
Voor Marcel en Marion was
dat behoorlijk frustrerend.
Wonend in een kleine caravan
wilden zij maar een ding: snel
een fatsoenlijk dak boven hun
hoofd. Een huis dat een stoot-
je en 'wat water' zou kunnen
verdragen.

Marcel: „We hebben nu een
opgehoogde tegelvloer die een
halve meter hoger ligt dan de
oude. Verder is het huis niet
onderkelderd, staat de ver-
warmingsketel op zolder en
zijn de stopcontacten hoger
geïnstalleerd dan normaal.
Die aanpak hebben we ge-
leerd van de watersnood."

Nu, precies een jaar geleden,
zullen Marcel en Marion de
overstroming niet echt 'her-
denken. Marion: „Het zou
voor ons heel speciaal zijn om
juist met de kerst een kerst-
boom op te kunnen zetten in
ons eigen huis. Vorig jaar
hebben we die boom nog let-
terlijk weg zien drijven, dus
dat willen graag een keer
goed overdoen."

De gemeente Susteren was
gelukkig heel wat coöperatie-
ver bij het verstrekken van
een bouwvergunning voor het
nieuwe huis. Eindelijk gloor-
de er weer een beetje licht.
Hoewel. De welstandscom-
missie had diverse keren op-
of aanmerkingen en keurde de
bouwtekening vele keren af.
Het dak mocht niet overste-
ken, de helling bleek plotse-

" Asselt Foto's: JANPAUL KUIT
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De enige manier om
eens en voor altijd
af te rekenen met
een overstromende
Maas is het
dichtgooienvan
deze viesblauwe,
Limburgse
spatader.
Praktischer is
uiteraard een
robuuste bedijking,
maar zelfs die zal
het wassende water
niet altijdkunnen
keren.
Het zou dus ideaal
zijn om van tevoren
te weten, wanneer
derivier door
dagenlange
plensbuien op drift
raakt. Helaas heeft
het weer een 'eindig
geheugen', zo
hebben
meteorologen
vastgesteld. Met
andere woorden,
iedere vorm van
wetmatigheid over
een langere periode
ontbreekt. Zo lijkt
het althans.

Bij 43.55 boven NAP gaat
'het hele circus' weer rollen

# De gevolgen van het broeikaseffect op het klimaat en de natuur zijn
nog altijd moeilijk nauwkeurig aan te geven. Foto: PETER roozen

Meer stormen nog geen
bewijs voor broeikaseffect

op natuurlijke en menselijke
systemen bundelen.

sloten worden met aanne-
mersbedrijven en met leve-
ranciers van waadpakken en
zandzakken.

Het is een heilig getal. 43.55 NAP+. De
permanente wachtersvan sluis Bosscherveld in
Maastricht behoren een flinke adrenalinestoot
te krijgen als ze deze waterstand in de Maas
constateren. Als de peilstok op dieplek duidt op
een stand van 43 meter en 55 centimeter boven
Normaal Amsterdams Peil, moet een heel circus
in werking treden.

door

RENÉ
VLEMS

Eén vuistregel zeggen klima-
tologen en meteorologen el-
kaar na: het klimaat is in het
grijze verleden veranderd en
zal daarom ook in de toe-
komst veranderen. Sinds het
einde van de laatste ijstijd,
ongeveer 16.000 jaar geleden,
is het op aarde vijf graden
warmer geworden. De afgelo-
pen honderd jaar was de op-
warming van onze planeet
zelfs verhoudingsgewijs het
sterkst. De gemiddelde tem-
peratuur steeg in die periode
met iets meer dan een halve
graad Celsius.
Onheilsprofeten voorspellen
echter een temperatuurstij-
ging van nog eens vijf graden,
maar nu binnen het relatief
korte tijdsbestek van vijftig
tot honderd jaar. Zij illustre-
ren hun jobstijdingen met
apocalyptische taferelen van
kokende woestijnen zonder
leven aan de ene kant van de
aarde en overstromingen door
een hogere zeespiegel aan de
andere kant. Oorzaak: het
broeikaseffect.

Deze voorspellingen over de
meest radicale weersomslag
allertijden zijn zeker opzien-
barend, want vijfentwintig
jaar geleden waren de weer-
kundigen er nog heilig van
overtuigd dat een nieuwe ijs-
tijd voor de deur stond. Met
het schaamrood op de kaken
zijn ze inmiddels van dat
waanidee afgestapt. Maar
overtuigende bewijzen dathet
klimaat warmer wordt door

In een evaluatie over het
functioneren van het PCC
constateert de provincie dat
er veel beter en wellicht ook
eerder zon 120 militairen uit
naburige brandweerregio's,
zoals uit de omgeving Eind-
hoven, deze bijstand hadden
kunnen verlenen.

Amsterdam. Die rukte mid-
den in de nacht uit in de rich-
ting Limburg.

Op maandag 20 december vo-
rig jaar was het zo ver. Om
klokslag vier uur 's middags
dwarrelde geheel volgens het
boekje een faxboodschap op
het bureau van de Commissa-
ris van de Koningin. Het peil
in de Maas was gestegen tot
43,66 meter boven NAP.
Hoogste tijd voor actie. Vier-
entwintig gemeenten langs de
Maas werden gedurende min-
stens twaalf dagen in meer of
mindere mate getroffen. Ze-
venduizend woningen en be-
drijven liepen onder water.
Achtduizend Limburgers
werden tot oudjaarsdag ge-
ëvacueerd. En 11.500 hulp-
verleners van talloze instan-
ties hielpen waar hulp nodig
was.

Met het oog op een mogelijk
toekomstige overstroming
moeten ook bepaalde voorra-
den in Limburg worden aan-
gelegd. Zandzakken, mobiele
communicatiemiddelen en
bedden met toebehoor horen
daar volgens het PCC bij. Ook
boten, maar dan andere dan
die die door het Provinciaal
Militair Commando werden
geleverd. Deze bleken name-
lijk kwestbaar voor prikkel-
draad en andere obstakels-
Verder was het materieel in
mindere mate geschikt voor
de evacuatie van vee.

de toename van broeikasgas-
sen in de atmosfeer, zijn er
vooralsnog ook niet. Evenmin
voor de stelling dat alles
voorlopig bij het oude blijft.
Vorige maand was weliswaar
de warmste novembermaand
van de afgelopen drie eeuwen
en ook juli was de heetste
hooimaand sinds honderden
jaren, maar het gaat volgens
de meeste weerkundigen te
ver om de schuld in de schoe-
nen te schuiven van het ge-
vreesde broeikaseffect. Zij

GGD en leger moet nu een-
maal (vooraf) worden aange-
vraagd bij de Commissaris
van deKoningin.

Op de tweede dag van de
ramp, dinsdag 21 december,
toen het Maaswater tot 45
meter en 75 centimeter boven
NAP was gestegen, verloor
het Provinciale Coördinatie-
centrum echter al voor een
deel het overzicht van inge-
zette militairen en materieel.
Gemeentes deden bijvoor-
beeld rechtstreeks een beroep

Al met al kan volgens de pro-
vincie geconstateerd worden
dat er nogal wat bijstand is
aangevraagd en verkregen,
zonder dat de formele proce-
dure is gevolgd. Niet op elk
moment was daardoor duide-
lijk waar welke bijstand was
ingezet.

door

JOS VAN
DEN CAMP

Sommige blunders zal men
niet meer maken. Na deeerste
hoogwatergolf braken hon-
derden militairen nooddijken
langs de Maas af. Energiever-
spilling. Want een paar dagen
voor Nieuwjaar, toen Rijks-
waterstaat een tweede hoog-
watergolf voorspelde, konden
ze opnieuw beginnen.

zien deze uitspattingen van
moeder Natuur - net als de
overstromingen in Limburg
en recentelijk in Italië en
Frankrijk - eerder als anoma-
lieën, als afwijkingen van
gemiddelden die steeds over
een tijdsspanne van dertig
jaar worden berekend.

ledere gemeente heeft zo zijn
eigen verantwoordelijkheid.
Maar de aanpak van zon
grensoverschrijdende ramp
eist coördinatie. De gouver-
neur heeft daarbij als hoofd
van het Provinciaal Coördi-
natiecentrum (PCC) alle
touwtjes in handen. Althans:
behoort alle touwtjes in han-
den te hebben. Soms gaat er
namelijkwat mis, weet de lin-
kerhand niet wat de rechter
doet of worden zaken via om-
wegen geritseld en geregeld.
'By-passes' noemen zfe zoiets.

Ook het KNMI spreekt in dit
geval van kleine, natuurlijke
klimaatvariaties, die niets te
maken hebben met het broei-
kaseffect en slechts van tijde-
lijke aard zijn. Door die va-
riabiliteit van het weer is het
heel goed mogelijk dat we
straks de koudste winter

De geleerden sluiten niet uit
dat er ooit nog eens een peil
valt te trekken op weer en kli-
maat, waardoor we natuur-
rampen als overstromingen en
stormvloeden tijdig zien aan-
komen. Maar eer het zover is,
zal er nog heel wat water door
de Maas stromen...én ernaast.

In Nederland doet het Ko-
ninklijk Nederlands Meteoro-
logisch Instituut (KNMI) er
alles aan om meer inzicht te
krijgen in de mysterieuze ge-
dragingen van weer en kli-
maat. Op diverse plaatsen te
land en ter zee heeft het
KNMI meteorologische meet-
stations ingericht die de
weersgesteldheid constant in
de gaten houden. Het natio-
nale meteorologische insti-
tuut neemt - samen met het
Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne -
ook deel aan het nieuwe cen-
trum voor klimaatonderzoek
van de universiteit Utrecht.
Dat zal vanaf medio volgend
jaar alle landelijke onderzoe-
ken naar klimaatveranderin-
gen en de gevolgen daarvan

sinds mensenheugenis bele-
ven.
Toch overheerst de opvatting
dat er zoiets bestaat als een
broeikaseffect dat onze pla-
neet langzaam maar zeker
opwarmt. De algemene ver-
wachting is dat, als gevolg
van onder andere deverbran-
ding van fossiele brandstof-
fen, de concentratie kooldio-
xyde in de atmosfeer halver-
wege de volgende eeuw twee
keer zo hoog is als bij het be-
gin van de industrialisatie.
Kooldioxydegas (chemische
formule C02) is één van de
schadelijkste broeikasgassen
en drapeert zich als een soort
donsdek om de aarde, waar-
door de warmte niet meer weg
kan.

Maar omdat weer en klimaat
worden bepaald dooreen mis-
tig samenspel van (deels nog
onbekende) processen, is het
uitknobbelen van een water-
dicht klimaatmodel een hels
karwei met veel voetangels en
klemmen. Meteorologen heb-
ben immers al de grootste
moeite om een betrouwbare
weersvoorspelling voor een
hele week op te stellen. Kli-
maatvoorspellers zitten bo-
vendien met het probleem dat
zij in het schijnbaar wispeltu-
rige karakter van het weer
vaste patronen met een hoog
voorspelbaarheidsgehalte
moeten ontdekken.

De metingen en onderzoeks-
projecten moeten uiteindelijk
resulteren in een klimaatmo-
del. Daarmee kunnen de ge-
volgen van het broeikaseffect
voor de verschillende klima-
tologische elementen als
wind, neerslag, temperatuur,
straling en zicht nauwkeuri-
ger berekend worden dan met
de tientallenandere rekenmo-
dellen die over de gehele we-
reld in omloop zijn.

op de hoogste militaire baas
in Limburg, de Provinciaal
Militair Commandant (PMC),
dieop zijn beurt daaraan pro-
beerde te voldoen. Maar die
dinsdag werd besloten alle
verzoeken die aan de PMC
werden gedaan, toch maar
door te sturen aan de dienst
van de gouverneur.

De 24 getroffen Maasgemeen-
ten kunnen zich in grote lij-
nen vinden in de bevindingen
van deprovincie over de coör-
dinatie tijdens de ramp. Som-
mige hadden echter een paar
vragen. Bijvoorbeeld: of de
provincie eens duidelijk kan
maken wat nou precies haar
taak is in gevallen van ram-
pen. De provincie heeft daar-
om besloten zijn expliciete
taak op papier te zetten en die
de gemeenten toe te sturen-
Dit voor het geval dat men in
Borgharen weer 43.55 NAP+
constateert en 'het hele circus'
opnieuw van start gaat.

Hoewel de rol van de gouver-
neur bij rampen geregeld is in
zijn ambtsinstructie, de Pro-
vinciewet, de Rampenwet, de
Brandweerwet en nog twee
andere wetten, waren er eind
vorig jaar nog altijd gemeen-
ten die deroj van de Commis-
saris van de Koningin niet
begrepen. Alle internationale,
-regionale en -provinciale bij-
stand van politie, brandweer,

Opvallend is dat over het in-
schakelen van particulieren
bij de hulpverlening nergens
iets geregeld is. Wetten en re-
gels zeggen daar niets over.
De Koninklijke Nederlandse
Bond tot het Redden van
Drenkelingen (KNBRD) moet
tot deze groep particulieren
gerekend worden. Vierhon-
derd medewerkers, verdeeld
over veertig reddingsboten,
roeiden bij de laatste waters-
nood dagen lang hun beste
spaantjes voor. Hun hulp is zo
zinvol geweest dat de provin-
cie met de bond een 'waak-
vlamovereenkomst' over de
inschakeling in de toekomst
zal sluiten. Op regionaal en
lokaal niveau moeten derge-
lijke overeenkomsten ook ge-

Maar ook de brandweer van
Maastricht regelde op eigen
houtje hulp. Niet zo slim.
Zonder toestemming te vra-
gen aan het Provinciaal Coör-
dinatiecentrum riep men de
hulp in van de brandweer

Foto's: PETER ROOZEN# Urmond
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" Ruim tienduizend hulpverleners kwamen in actie nadat de Maas de kritieke hoogwaterstand had
bereikt. Foto: FRITS WIDDERSHOVEtf
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°e een ziet hem als boeman, de ander als dierenvriend: Jean Waelen bij drie overgebleven koeien.
Foto: PETER ROOZEN

Boer Waelen: een slachtoffer
in de beklaagdenbank

# Een spectaculaire reddingsoperatie met een helikopter: Tinus Smeets klimt nog eens op de gara-
ge, vanwaar hij de lucht in ging. Foto: PETER ROOZEN

Alleen grindboer krijgt
Tinus uit Visserweert weg

stroming?

geen natte voeten krijgen, zei
hij. Maar ik ben zelf nog de
ladder opgeklommen," aldus
Tinus met een dappere onder-
toon.

De materiële schade door de overstroming
van de Maas, precies een jaar geleden, was

groot, maar er vielen -aan Nederlandse kant
tenminste- geen dodelijke slachtoffers. Wel

maakte een berichtje in dekrant melding van
een spectaculairereddingsactie in

Visserweert, een gehucht ten noorden van
Susteren. Daar haalde een helikopter de toen
66-jarige Tinus Smeets van het dak van zijn

garage.
Smeets werd met ernstige

uitdrogingsverschijnselen in een ziekenhuis
inRoermond opgenomen en men vreesde even
voor zijn leven. Maar gelukkig overleefde hij

de watersnood. Een jaarlater kijkt hij
laconiek terug op zijn helikopter-avontuur.

trokken. „Ook de politie bel
ik nooit meer. Vroeger wel
hoor, als er een dier op de weg
liep en ik niet wist van wie hij
was. Dat is allemaal voorbij
hè. Ik weet niks en ik zie
niks."

In verzwakte toestand werd
hij naar het St. Laurentius-
ziekenhus in Roermond over-
gevlogen. Binnen een week
was hij weer hersteld. De
Maas was ondertussen ook
beteugeld. Amper thuis, kwa-
men opnieuw onheilspellende
berichten over een dreigende
overstroming. Maar het zou
niet meer zo erg worden.De
vraag die hem sindsdien nog
steeds bezig houdt, is: wan-
neer komt de volgende over-

et relaas van boer Waelen,
als Jean algemeen bekend
aat, heeft een lange nasleep

Een jaar geleden,oen de Maas maar bleef stij-
Pj>' kregen de gemeente en dejjo"tic langzamerhand- een sik
„ 1 de Steindenaar. Hij zou

waarschuwingen
het vee in veiligheid terengen in de wind hebben

seslagen. Later bemoeiden'
»y de Algemene Inspectie

(AID) en de Dierenbe-. "erming zich er tevergeefs

„Ik verantwoordelijk voor die dooiekoeien?
Waar slaat dat nu op? Er is zo veel waaraan
die dieren hebben kunnen sterven. Wie weet

of die lui van de Dierenbescherming de
beesten nietkopje onder hebben gehouden."

De woorden van Jean Waelen uit Stem
klinken vol achterdocht. Hij trekt een grimas

en snuift. „Die lui zijn zo corrupt. Het hele
land is corrupt. Zijn dat nu dierenvrienden?"
Waelen haalde een jaar geleden de nationale
pers. Hij zou zijn koeien moedwillig aan hun
lot hebben overgelaten, met als gevolg dat 36
stuks vee in het wassende water omkwamen.

Twee maanden geleden werd hij hiervoor
door derechtbank tot een maand

voorwaardelijk veroordeeld.
Waelen is zich ook nu nog van geen kwaad
bewust. Maar ook hij moet toegeven, dat de
affaire hem niet onberoerd heeft gelaten.

Achteraf bleek het allemaal
toch mee te vallen. Tinus
Smeets zat er toen niet mee en
nu nog steeds niet. Hij praat
over de reddingsactie alsof er
niets bijzonders aan de hand
was.
Hij loopt naar buiten en wijst
naar hetplat dak van de gara-
ge, waar hij in december een
jaar geleden via een kabel
omhoog werd getild. Niets
dan water zag hij om zich
heen. En een ondergelopen
Visserweert, dat rustieke
buurtschap langs de Maas,
dat volledig geïsoleerd was
geraakt.
Zijn hele leven woont Smeets
er al. Aanvankelijk in het iet-
wat grotere Illikhoven. In
1955 verhuisden zijn ouders
naar Visserweert. Tinus kent
de Maas dus sinds hij een
kleine jongen was. Hij zag
meer dan eens de waterspie-
gel stijgen, maar zo erg als in
de vorige winter was het
nooit. „Het hoogste peil dat ik
me kan herinneren was in
1984."

met zus en zwager. Aan de
voorkant, voorbij het water,
heeft hij zicht op de Belgische
vlakte. Hij hoeft slechts de
straat over te steken en dan
begint het talud naar de
Maas, waar hij niet bij weg te
branden is. Nu niet en vorig
jaar bij de overstroming ook
niet.

zaak nog vers in zijn geheu-
gen gegrift
Een trauma, dat is het in zijn
ogen. „Je vecht tegen de bier-
kaai." Hij praat nog wel eens
over wat er vlak voor kerst
1993 is gebeurd, maar waar
het gaat om zijn emoties, stui-

Hij wijst naar buiten. „Met
die dijk (een paar meter hoog
voor het huis en erf) gaat het
goed, maar er moet geen nieu-
we ramp komen. Tegen water
en vuur valt niet te vechten."
En nu de Belgen dijken heb-
ben aangelegd, wordt het al-
leen maar erger, vreest de
Steindenaar. Toch is in zijn
ogen de oplossing van het
probleem simpel: „Ze hoeven
maar stuwmeren in België
aan te leggen en het water ge-
leidelijk te laten komen," op-
pert hij. Als dat niet gebeurt,
komt er binnen tien jaar weer
net zon ramp als een jaar ge-
leden.

Waelen houdt het tegenwoor-
dig op akkerbouw. De tarwe
zit net in de grond en na de
'winterslaap van boeren' mo-
gen de wortels er uit. „Ze
hebben allemaal gezegd: dit is
slechte landbouwgrond. Nou,
ik heb er gemiddeld ruim 68
suikerbieten per hectare uit
gehaald. Dat is veel hoor."

door

CHANTAL
HAMERS

door

HAN
BRINKMAN

Hoewel het water op een ge-
geven moment tot een halve
meter onder de dijk was ge-

ten buitenstaanders bij hem
op een betonnen muur.

aar toen het water bleef
vJlgen, konden de koeien van

aelen uiteindelijk geen kant
eer op. Wat leidde tot de

°nclusie dat de veehouder
ln dieren bewust de dood in

t
a Q gejaagd door ze niet op. W op het droge te brengen.
" de dagvaarding heette het,

r de koeien onderkoeld
gakten, nadat ze te lang in
R water hadden gestaan.

esendertig dieren kwamen
j^saan hun einde,

gaf Waelen op 4
van dit jaar -Wereld-erendag!- een maand voor-

waardelijk. Volgens de rech-
T hadden de dieren onnodig

jpedenen had de boer eerder
y nien en moeten ingrijpen.an verzekeringsfraude, zoals
c
c AID suggereerde, bleek
entercnter geen sprake.

naar blaast: „In die kranten
stond zwart op wit dat de
koeien vastgeketend waren.
Nou, er is hier geen ketting te
vinden. Allemaal sensatie."
Ook zijn vrouw en dochter
Angelique (20) hebben heel
wat last ondervonden van alle
negatieve publiciteit. Maar
het meest moest zoon Jos (14)
het ontgelden. Die is zelfs een
paar dagen niet naar school
gegaan, omdat hij daar zo ge-
pest werd. 'Je pakan wel goed
boeren hè. De verzekering til-
lenen zo', zeiden ze dan tegen
hem. Jean Waelen vertelt het
nuchter, maar ook verbitterd,
terwijl hij een shaggie draait.

Van de elf koeien die de wa-
tersnood overleefden, zijn er
inmiddels acht verkocht. Drie
kalveren hebben nu het rijk
alleen in de enorme stal. Meer
komen er niet. „Je zit met dat
water hè. Als de Maas weer
komt, moet je het zelf oplos-
sen. Zodra er wat water over
de dijk heen komt, moet je
evacueren. En waarheen? Bij
de burgemeester kun je niet
terecht."
Waelen is duidelijk geschrok-
ken van het drama vorig jaar
#n heeft zijn conclusies ge-

mingsgebied is immers ge-
daald. Daarvan is hij over-
tuigd.

Aan de overkant heeft hij ge-
zien hoe de Belgen de dijken
dit jaar hebben versterkt en
verhoogd. In Susteren, de ge-
meente waartoe Visserweert
behoort, werd het afgelopen
jaar weliswaar veel gepraat,
maar niets gedaan. „De Bel-
gen hebben het veel slimmer
aangepakt. Zij spreken bij een
pint af wat er moet gebeuren.
Hier is echter alleen verga-
derd en dat heeft al duizen-
den guldens gekost."
Maar geen haar op zijn hoofd
die eraan denkt om te verhui-
zen. Hij rekent erop dat de
Maas een paar jaar zal over-
slaan, voordat ze weer gekke
dingen doet. Ook denkt hij nu
te weinig voor zijn het huis te
krijgen. De waarde van de
woningen in het overstro-

Het wassende water was ech-
ter niet meer te stoppen en de
begane grond van het huis
liep onder. Een geluk bij een
ongeluk was dat de schade
mee viel. Net zoals de meeste
andere inwoners van Visser-
weert had ook Smeets meubi-
lair en vooral elektrische
apparatuur naar boven ge-
dragen. In de tuinkas had hij
net op tijd de stroom kunnen
loskoppelen.

was het te laat om nog maat-
regelen te treffen. „Om elf uur
's avonds ben ik achter in de
tuin gaan kijken, nog steeds
in de overtuiging dat het wel
mee zou vallen. Via de achter-
kant kwam het water binnen.
Daarna liep het door de steeg.
We hebben midden in de
nacht nog zandzakken ge-
vuld. Ik heb achter altijd wel
een berg zand liggen, die
kwam nu van pas."

aan die koeien, daar denk ik
*t 20 heel vaak aan. Da's

'aar even, hè. Nee, dat valt
jplukkigerg mee." Om er, nan lange stilte aan toe te voe-
°en: „Dat moeten we maarergeten."

an Waelen is een man vaneer weinigwoorden. Een jaar
gleden had hij hevig geëmo-
°leerd nog tegenover ieder-

Jn beweerd dat hem geen
i aam trof voor zijn verdron-eil vee. Nu staat de recht-

„Vrienden ja, die zijn geble-
ven. Die hebben de kranten
nooit geloofd." De Stemde

„De mensen kijken me er nog
steeds op aan. Dat merk je zo
gauw je wat wilt verkopen. Ze
blijven gewoon weg." Een iet-
wat cryptische omschrijving,
waaruit na een half dozijn
vragen blijkt dat hij vorig
jaar aan huis aardappels ver-
kocht, maar nu amper nog één
aardappeleter op zijn erf kan
begroeten.

Genoeg gepraat. Jean staat op
van tafel en pakt twee eieren
uit de koelkast. Terwijl hij ze
staat te bakken, praat hij
door. Hij wijst op een beschil-
derd bord boven dekeukenta-
fel. 'Kwaliteitsmelkbedrijf'
staat in krulletters onder de
blauwe koeien vermeld en bo-
ven aan de rand staat zijn
naam. Een blijk van erken-
ning voor zes jaar eerste klas
melk. Waelen heft zijn vinger
op: „Dat krijg jealleendoor je
vee goed te verzorgen en hard
te werken. Zet dat ook maar
in de krant," bromt 'ie.

Langs de Maas ligt het huis,
waar zijn ouders in 1955 kwa-
men wonen en dat hij nu deelt

Hij weet ook nog dat er vroe-
ger kotters lagen bij Visser-
weert, waar tegenwoordig
alleen de naam duidt op de
herkomst: een gehuchtje waar
vissers woonden.
Beroepsvissers zijn er al lang
niet meer. Een deel heeft em-
plooi in de agrarische sector
gevonden, maar net zoals
Smeets zochten velen elders
werk. Vader Smeets had een
baan in de haven van Bom,
bij de kolenoverslag. Tinus
zelf heeft altijd als metselaar
in de bouw gewerkt. Totdat
zijn rug ging opspelen en hij
werd afgekeurd.
Visserweert heeft iets aparts.
De Maas maakt voor het
dorpje stroomafwaarts een
scherpe bocht naar links en
meteen weer naar rechts. Met
de Maas mee slingert door het
dorpje een steeg, waar amper
twee auto's langs elkaar door
kunnen. Aan weerszijden
kleine huizen. Meer dan die
ene straat is er niet.

Stilletjes hoopt hij dat eer-
daags een grindboer bij hem
langs komt met een bod op
zijn huis. Ook al is nog niet
bekend wat er met Visser-
weert gebeurt als langs de
Grensmaas op grote schaal
grind gewonnen wordt. Als er
een bod wordt gedaan, zal hij
dat accepteren. Denkt hij nu.
Maar er moet dan wel een
nieuw huis in de buurt ko-
men. Op één voorwaarde: dat
het aan de andere kant van de
dijk ligt.

stegen, hield niemander reke-
ning mee dat het nog erger
zou worden. Tot op die be-
wuste avond van woensdag 22
december een nieuwe melding
met de laatste waterstand
kwam. „Ik had in 1984 de
hoogten bijgehouden en daar-
om wist ik dat het deze keer
erger was. Ik zei nog: nu
wordt het puin." Toch was hij
niet echt verontrust. „Ik heb
hier altijd gewoond. Er was
wel vaker hoog water ge-
meld," vergoeilijkt Tinus de
laconieke houding van toen.
Toen het water daadwerkelijk
het dorp binnen stroomde,

Tinus Smeets voelde zich
trouwens die dag niet lekker.
Daags voor de overstroming
was hij met een lichte buik-
griep naar de huisarts ge-
weest. Omdat zijn situatie
zienderogen verslechterde,
sloeg zwager Pete Ratcliffe
alarm via de huisarts.
Visserweert was echter niet
meer over de weg bereikbaar.
De eerste hulp verscheen dan
ook per helikopter. „Een
brandweerman heeft me naar
buiten gedragen. Ik mocht

Meers Foto's: PETER ROOZEN
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Een aanrijding,een val bij hetsporten... jehoofd maakt een heftige slingerbeweging. Na enigetijd krijg jehoofd- en nekpijn,
duizelingen,concentratieverlies. Je gaat niet meer uit, op hetwerk vlot't niet meer. "Dat gezeur..." wordt er over jegezegd. i-,i4É%j^& __. ~

Het zou weleens een WHIPLASH kunnen zijn. Jaarlijks ziin er zon 30.000 niet-geregistreerde slachtoffers. ' ® "^r
;|^

Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten
Beschermheer Mr. Pietervan Vollenhoven
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W Variant Avant 1993
1.8 90 pk. 2.0 90 pk. TD11.9 Ltr. 1

I metallic 1 19.000 km metallic
1 A veel extra's _A schuitdak A
—K DEMO A\^Nu ’ 43.950,- A DEMO M

\^_¥ A *4' QC\ TH VW OOIT VjL . _.. _
1993 I ana W Coupé 1.3

■ A mptaiiir M Veel extra's
A. Nu ’ 35.950,- mm\ mm\ Levering 1995 M

’ 33.950,-^ ’ 23.795,- aM
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Lekker nixen...
Reisburo Van der Biesen heeft geweldige tips voor

waterpret. Kiest u voor sportief? Met Van der Biesen kunt
u zeevissen, raften en duiken. Liever luieren tussen de
watemixen? Wij verzorgen uw cruise, overzeese vlucht

en strandvakantie. Met Van der Biesen voelt u zich in uw
element. Wij boeken alle soorten speciale vakanties.

En bieden u onbeperkte vrijheid. All-in arrangementen of
alleen de vliegreis.

Reisburo Van der Biesen regelt het allemaal voor u.
Bij een kopje koffie en kort bij huis. Want wij zitten altijd

dicht bij u in de buurt. Met 6 vestigingen: Heerlen,
Landgraaf, Geleen, Vaals en Kerkrade (2x).

DUIKEN BIJ EILAT, 8 dagen Red Sea Sports Club
10,17 of 24 januari L/O ’ 1.077,-

EXCURSIES MAKEN OP KRETA, 15 dagen
hotel Oceanis, 25 april HP ’ 980,- "

LUIEREN IN TURKIJE, 8 dagen in hotel Kleopatra
9 of 16 mei HP ’ 80!»,-

UITGAAN OP GRAN CANARIA, 8 dagen
bung. Dunaflor 7, 14, 21 juni HP ’ 910,-

-©#.
De hele wereld vakantieland!

FfcUvl'A i ' \ r!rT\\
KERKRADE " HEERLEN " LANDGRAAF " GELEEN " VAALS

Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar, xVÏa^/'
Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen. Tel.: 078.196.596, Fax 078.196.484

.i

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

/ 999,-
Langere reizen ook mogelijk 2x per week per Martinair
Bel GoGo Tours: 010-4142599, SGR/ANVR.

NIEUW
Teletravel zomervakanties

autovakanties naar Frankrijk, Spanje,
Italië en Oostenrijk

Vliegvakanties naar Griekenland,
Spanje, Turkije en Aruba

U boekt al een Teletravelzomervakantie
vanaf/ 225,- p.p.

Bel voor gratis brochure:ol6so-55855
Lid ANVR/SGR

INDONESIË &
HET VERRE OOSTEN 95/96
De nieuwe 196 pagina's tellende brochure 95/96 van
De Boer & Wendel, de Indonesië
specialisten
is weer uit.
Het grootste en meest gevarieerde aanbod rondreizen
en strandvakanties naar: Indonesië, India, Nepal, Sri
Lanka, Maleisië, Thailand, China, Tibet, Vietnam, Aus-
tralië en Nieuw Zeeland.
Hij ligt m.i.v. 21 december klaar bij uw ANVR reisburo of
Rabobank. U kunt ook even bellen: 023-339151.

Wij nodigen u uit voor onze informatieve en gratis dia-
presentatie.

Indonesië China
5/1 Leiden 7/1 Maastricht
6/1 Rotterdam
7/1 Maastricht Thailand/Vietnam
8/1 Heerlen 7/1 Maastricht

12/1 Tilburg 14/1 Eindhoven
13/1 Amsterdam

Belt u even: 023-339151

De Boer & Wendel
Voorkwaliteit en betrouwbaarheid, lid anvr/sgr/iata.

Reizen 1995 - STICHTING HET SCHONE STREVEN
23 dgn. Java-Bali/ 2860,-mcl. Singapore ’ 3050,- (KLM).

30 dgn. Sumatra-Java-Bali / 3360,- mcl. Singapore
/ 3550,- (Garuda). Volledigverzorgd.

Bel 058-137706 / 072-335316 / 077-517133 / 01804-27749.
Trans-Sulawesi 29 d. / 3395,-. Sumatra 22 d. / 2995,-.
Sulawesi + Kl. Sunda.eil. 32 d. ’ 3495,-. Java-Bali 30 d.
/ 3095,-. Vietnam 30 d. ’ 3395,-. Rustig tempo, veel
vrijheid, desk. reisleiding, kl. groepen, Singapore

Airlines. Info: ARCADIA REIZEN 072-200872 lid SGR.

„c. 33'
SUMATRA-JAVA-BALI, uw droomreisvoor 1995^
v.a. ’ 3675,-. Folder DISCOVER: 020-6854506jgj^

24 dg. Java-Bali ’ 2.825,- /31 dg. Sumatra-Java-e,{
/ 3.450,- Volledigverzorgd met RJA. Met SingaP,

Airlines is 23 dg. / 2990,- /30 dg. ’ 3650,- in 19»
AHA TOURS 05980-95830 / 02230-21993 / 070-38*^

EEN ADVERTENTIE
FAXEN

kan dag en nacht!

FAX NR.
072-196484

Aktief en avontuur!'Lj
reis door het co^^waar de natuur nog i
rept en zuiver is.
de vredige rust van ep(
strekte flamingomer Jr
wisselen met span |. LandßoverexpeditieS;J
zoek naar "The BiQ A
Nu v.a. ’ 2.895,- mcl' A
retour, nederlandse f
leiding, alle vervO« A
overnachtingen in ||#
tenten en camps .aoA
CHARACTER: 030-^1Let op! U vliegt me» . I
Dus gratis "AirmÜeS
do! y

KROKUS
VAKANTIE

LUXE TOURINGCAR-REl*^

VLIEGREIS

ABC^REIZEN
Vraag uwreisburo of bel 045-71777/^

HOTEL WESTDUIN ***n)
Westduin 1, 4371 PE Koudekerke (VlissinPT

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-
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Belgisch 'deltaplan'
geldt ook voor Maas

„Wij Vlamingen
hebben kennelijk
altijd meer schrik

gehad voor de
Maas en hebben

dus dijken
gebouwd.

Jullie,
Nederlanders,

hebben derivier
juistopgezocht en
er huizen langs

neergezet.
Er liggen zelfs

hele steden in het
winterbed.

Bij ons gaat het
slechts om

veertien woningen
en die worden nu

misschien
onteigend.

Van de andere
kant: zo

rooskleurig als in
Nederland over de

situatie bij ons
wordt gepraat, is
de werkelijkheid

ook niet.
Toch zijn we veel

verder dan in
Nederland."

J; Ludo Plessers (50) van de
Hlenst Albertkanaal en Maas
T 1Hasselt slaat de spijker op,e kop. Voor een groot deel

wij, Nederlanders, de
als gevolg van de over-

" ""omingen in 1993 aan ons-
*elf te danken.

Onze westerburen kregen
overigens afgelopen winter
óók natte voeten. Maar min-
der dan in Nederland. De re-
den is dus, dat er in België bij
lange na niet zoveel mensen
in het winterbed wonen. Van
Smeermaas tot Maaseik lig-
gen slechts veertien woningen
en een paar veestallen. Verder
kent het winterbed van de
'gemeenschappelijke Maas',
zoals de Grensmaas in België
wordt -aangeduid, al heel erg
lang een uitgebreid dijken-
stelsel.

We hebben tot onze schrik
moeten vaststellen dat de si-
tuatie veel erger zou zijn dan
in '26. Onder andere door het
verzakken van de bodem als
gevolg van de steenkoolwin-
ning."
De Dienst Albertkanaal en
Maas heeft tientallen jaren de
dijkhoogten van de Zuid-Wil-
lemsvaart en de Maas in de
gaten gehouden. Sinds de ja-
ren vijftig blijkt het gehele
gebied meters te zijn gedaald.
Dit betekent dat grote gebie-

door

EGBERT
HANSSEN

stond er tot aan de rand. Al-
leen aan de Pastoorsdijk in
Elen moesten nog zandzakken
worden aangevoerd.

Pas bij het hoogwater van juli
'80 werd het voor iedereen
duidelijk, dat een ramp als in
'26 weer zou kunnen gebeu-
ren. Daarop hebben we de
dijk bij Stokkum opgelapt. En
net vóór het hoogwater van
vorig jaarhadden we de dijk-
verbetering van Elen naar
Heppeneert aanbesteed. Om
die reden konden we in fe-
bruari van dit jaar meteen
beginnen. Dat gaf in Neder-
land de indruk dat we snel
reageerden, maar in feite was
dit plan al veel eerdervoorbe-
reid. En nu werken we syste-
matisch verder. Binnenkort
wordt bijvoorbeeld in Maas-
eik een bunker uit de oorlog
.opgeruimd, omdat hier vorig
jaar water via het dichtge-
metselde schietgat de stad in
stroomde.

Wijlen koning Boudewijn
kreeg tijdens zijn bezoek aan
het getroffen gebied flinke
kritiek te verwerken. Er
móest wel iets gebeuren. Ana-
loog aan ons Deltaplan heeft
de Belgische overheid toen
het Sigmaplan opgesteld. Het
beleid is er sindsdien op ge-
richt de bevolking van het
'ganse land' een soortgelijke
beveiliging tegen overstro-
mingen te bieden. Voor de
Grensmaas betekende dit de
aanzet tot de versteviging en
sanering van het bestaande
dijkenbestand.

Met name 1976 was voor de
Vlamingen een belangrijk
jaar als men over dijken
praat. Wat bij ons 1953 is -het
jaar van de watersnoodramp
in Zeeland!-, is 1976 voor de
Belgen. Toen kwamen door
verschillende bressen in de
oude dijken in het Schelde-
bekken dorpen onder water te
staan. VooralRuisbroek werd
zwaar getroffen.

De Vlamingen konden dan
ook snel reageren op het
hoogwater van een jaar gele-
den. Al in februari van dit
jaar werd begonnen met het
versneld uitvoeren van het
reeds bestaande plan om de
aanwezige dijken te verbete-
ren en te saneren. Ook be-
staan er plannen om de wo-
ningen en stallen in het win-
tergebied te onteigenen en af
te breken.

chteraf beschouwd niet zoerwonderlijk. Plessers zegt
j-'genlijk: eigen schuld, dikke, ut, Terwijl aan de Belgische
*ant van de Maas al sinds de
jJUddeleeuwen dijken wordenBebouwd, verbreed en opge-
i °°gd, is de Maas aan onze

ar>t tot op de dag van van-aag bijna geheel onbedijktgebleven. De Maas stroomt bij
in feite nog door een na-uriijk dal. Bovendien zijn*e in Limburg, ondanks de

baringen van '26, massaal inat dal gaan wonen. Maasge-
p

eenten verleenden zondernige belemmering vergun-
,lrigen om er woningen, be-
kijven, tuinderskassen en,lallen te bouwen. Want, zo, °°g als het water steeg in
«6? NeC| dat zou nooit meer

gebeuren
Ter vergelijking: het delta-
plan in Nederland geldt al-
leen voor de kust, de grote
rivieren in lage streken en het
IJsselmeer. Zelfs in de Wet op
de Waterkering uit de jaren
tachtig komt de Limburgse
Maas niet voor, omdat in
Limburg 'meer sprake is vanhinder dan van gevaar.

den tussen Vucht en Stokkem
achter de Maasdijken in een
dal liggen. In geval van over-
stromingen zal niets het to-
taal onderlopen van deze ge-
bieden kunnen beletten.
„Daarnaast ontdekten we in
1976 dat delen van oude dij-
ken waren verdwenen. Daar
zijn we mee begonnen, zodat
we een gesloten systeem van
dijken kregen van zuid naar
noord. Hoog genoeg om een
afvoer van 3000 kuub water
per seconde, zoals in 1926, te
weerstaan.

alle duidelijkheid, het
is het stroomdal

al een rivier dat bij hoogwa-,er onderloopt. Een winterbed
dus bij de rivier. Daarin

*onen betekent dat natte, °eten bij tijd en wijle op de
°°p toe genomen moeten

*°rden. Maar nu accepteren
Velen dit niet meer. Er wordt
°tïi meer en hogere dijken ge-spen en we zijn jaloers op
IeBelgen, die de zaken voort-
arender hebben aangepakt.

Langs de hele Grensmaas lig-
gen aan Belgische zijde nu
over 62 kilometer aan dijken.
Deze bestaan uit ringdijken
rond grindplassen, particulie-
re dijken (48 kilometer), ge-
meentedijken (6 kilometer) en
enkele gewestdijken in Uik-
hoven, Stokkem en Vucht (4,5
kilometer). Een groot aantal
daarvan werd reeds na de wa-
tersnood van 1926 verhoogd
met een betonnen muurtje.
Uikhoven - tegenover Geulle -bleef in 1993 bijvoorbeeld
droog dankzij die dijkverho-
ginguit 1926.

In 1979 hebben we de dijk bij
Vucht aangepakt. Daarmee
werd daar de grootste drei-
ging weggenomen. Deze dijk
heeft het afgelopen winter
ook gehouden. Het water

„'76 was inderdaad de kente-
ring," meent Plessers in zijn
kantoor aan de Lombaard-
straat te Hasselt. „Intern heb-ben we toen gezegd: Stel, we
krijgen weer hoogwater als in1926. Wat zou dat betekenen?

in het winterbed te bescher-
men. Dat geeft de inwoners
een beschermd gevoel. En als
het water dan zo hoog komt
dat het over de dijk slaat? Of

Eenvoudig is dit alles niet.
Dijken wekken de indruk, dat
de situatie veilig is. Maar dat
is lang niet altijd het geval.
Plessers: „Als er geen dijken
zijn en jewoont in het winter-
bed van de Maas, merk je al
snel dat het water omhoog
komt. Dat gaat langzaam en
je kunt maatregelen treffen of
maken dat je wegkomt. Maar
veronderstel dat je een hoge
ringdijk bouwt om een dorp

de dijk breekt d00r....?. Dan
loopt zon dorp onder water
en zitten de bewoners als rat-
ten in de val."

Daarmee stelt Plessers eigen-
lijk de vraag of we er wel
goed aan doen om net als in
België overal in Limburg dij-
ken aan te leggen? Door Ne-
derlandse waterstaatkundi-
gen is na 1993 ook beweerd
dat er een limiet is aan het
verhogen van de dijken. Ir. J.
Boehmer uit Den Haag, ini-
tiatiefnemer van de zoge-
naamdeRijnlijngroep en oud-
medewerker van Rijkswater-
staat, concludeert daarover in
een artikel over de lessen van
1953 tot 1993: 'Hoe hoger de
dijken, hoe groter de ramp.
De Rijnlijngroep pleit juist
voor rivierverlaging door ont-
grondingen in plaats van
dijkverhoging. De grindlagen
in de Limburgse bodem laten
namelijk, volgens Boehmer,
zoveel water door dat dijken
nietmeer nodig zijn.

Ondanks de risico's die aan
een dijk kleven, gaan de Vla-
mingen door op de ingeslagen
weg. „We vinden dat het wel
kan", zegt Plessers ernstig.

„De voorspellingen voor
hoogwater worden steeds ver-
fijnder. Dus als er 4000 kuub
water verwacht wordt, weet
je zeker dat tot evacuatie
moet worden overgegaan.
Dan zijn ook onze dijken te
laag. Daarnaast is het in Lim-
burg zo, dat het kwelwater er
nooit toe leidt, dat de water-
stand achter de dijk net zo
hoog wordt als voor de dijk."

Behalve dijken hebben de
Vlamingen trouwens ook te-
rugslagkleppen en schuiven
gebouwd in de beken die in de
Maas uitmonden en de win-
terdijken doorkruisen. De
bedoeling hiervan is te ver-
mijden dat Maaswater bij
hoogwater via de beekbed-
dingen landinwaarts kan
stromen.

Op de totale kosten van de
omvangrijke operatie hebben
de Vlamingen noggeen duide-
lijk zicht. Plessers is voor-
zichtig. „Men spreekt van 500
tot 600 miljoen francs (27 a 33
miljoen gulden). Dat zijn na-
tuurlijk relatief lage bedragen
in vergelijking met hetbedrag
dat in Nederland nog moet

worden uitgegeven (één mil-
jard gulden, red.). Het ver-
schil is dat wij dijken hebben.
De grote massa's grond die
voor een dijk nodig zijn, lig-
gen er bij ons al. De bestaan-
de dijken worden verbreed en
er wordt een damwand in de
dijk geslagen om erosie en
kwel te voorkomen. We bou-
wen dus geen nieuwe dijken,
we verbeteren alleen maar."

De waterschappen in Neder-
lands Limburg willen de in-
woners, die straks baat heb-
ben van eventuele dijken, ook
voor de kosten van de aanleg
van de dijken laten op-
draaien.Dit is in het Vlaamse
gewest anders geregeld. Alle
inwoners betalen hier mee
aan de dijken langs de Maas.
„Dat is een kwestie van soli-
dariteit," meent Plessers. Wel
is er in België een discussie
gaande over een verplichte
verzekering tegen schade van
een watersnood. „Je kunt na-
tuurlijk de Maas buiten de
deur houden, maar bij hoog-
water kun je het vollopen van
kelders niet altijd vermijden.
Enige schade zal dus wellicht
onvermijdelijk zijn."

Heugem
Foto's: FRITS WIDDERSHOVEN

" De recent verbeterde Maasdijk aan Belgische kant bij Uikhoven Foto: frits vviddershoven
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Ameland/Terschelling. T.h. bungalows en stacar's. voll.
inger. v.a. / 245,- p.w. 'Ook 1995' :05180-1206no. zon

AMELAND
Geniet van derust en de sfeer die het mooie eiland

Ameland uitstraalt met de kerstdagen en de jaarwisse-
ling en verblijf in een 5* bungalow op een kleinschalig

fam.park met sauna, bowling, café, etc. 05191-54052
TERSCHELLING, te huur volledig ingerichtechalets

en huisjes met douche/toilet, ktv, radio enz.
Nog enkele vrij met kerst en oud en nieuw.

Inlichtingen: CAMPING ELDORADO Tel. 05620-2632.
KERST OP TEXEL

Div. KERSTARRANGEMENTEN, op luxe kamer mcl. 2
kerst-diners v.a. / 265,- Hotel Op Diek 02220-19262.

'TERSCHELLING*T.h.chaIets + stacar's. Reserv. voor
1995v.a. ’ 300,- p.w. Vrijvoor 15-7en na 12-8: 05180-1581

"CALIFORNIë OP TEXEL*
Ruim luxe 5 appartement, 2 slpkmrs, whirlpool,
sauna, in de bossen vlakbij zee en strand, Ecomare,

zwemparadijs. Last-minute korting. BEL:
ZILVERBERK RESIDENTIE CALIFORNIë : 02220-16626

TERSCHELLING 'Panorama West', Bung. en app. t h. i/d
duinen van West-Terschelling. G. Bergsma: 05620-3040

"KERST, TEXEL NATUURLIJK»
Nog enkele bungalows op s***** Park, (6 pers; 3 sip.)

op heerlijk eilandmet subtr. bad, sauna,
supermarkten rekreatieprogramma.

Vraag naar onze last minute aanbieding.
ZILVERBERKPARK DE KRIM/TEXEL: 02220-16666.

TEXEL, Kerst en v.a. 2 jan.6
pers. 4' bung. 02220-19226.

Ameland. Voor kerst of
nieuw jaar: nieuwe 4 tot 6 p.
luxe app. of bung's. Mid-
week en weekend mogelijk.
05191-43224. b.g.g. 54423

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

Pare Emslandermeer:
NIEUW: Villa's aan het water en in debossen van

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

Golflessen (5 u.) p.p. ’ 50. Bij verblijfgratis 2 dagmenu's.
Pare Emslandermeer, Vlagtwedde.
Tel: 05993-13444, Fax: 05993-13455.

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

VILLAPARK MAKKUMERSTRAND
Direct aan het IJsselmeer bij Makkum (Frl.).

Alle ruime en luxueus ingerichte(6 pers.) villa's liggen
aan het water. Voor Kerst en jaarwisseling nog plaats.
Prijsvoorbeeld: bij zes personen 4 dagen met Kerst

± ’ 155,- p.p. all-in.Vraag direct de
feestdagenfolder of boek meteen. Tel: 05158-32285.

Drente, t.h. GROEPSACCOMMODATIE in bosr. omg. 42
.pers. + kinderboerderij, speeltuin, pony's. 05939-2806.

VERWENMIDWEEK VOOR ’ 199,- p.p.
in een 5sterren bungalow met gratis gebruik subtr.

zwembad, 1x sauna, 2x zonnebank, 2x diner, bij
aankomst en vertrek koffie plus ?, fles wijn in bungalow.

Geen bijkomende kosten; kinderen t/m 3 jaargratis.
Periodes 9/1-24/2,6/3-24/3, 30/10-22/12/95. Vraag info:

Postbus 77, 9530 AB Borger. Tel: 05998-34698.
Vrijst. bung's t.h. in M-Dr.
Rust, Ruimte, Rondom bos.
Vraag folder: 05925-1485.

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

Bel 072-196596

Hotel-Restaurant „ 'T WAPEN VAN OOTMARSUM"
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.

Tel: 05419-91500. Spec. Kerst/Oud & Nieuw Arr. Folder
Zon, sneeuw of regen, op Villapark 't Lageveld kun jeer

tegen. 20% KORTING in nieuwe 5* bung. voor 6 pers.
geldig tot 6 jan. OPGEMAAKTE BEDDEN. 0546-571793.

OMMEN, 2-15p. bosbung's,
Korting midw./week (end).
v.a./168,-: 05291-52926.
Ommen 2-18 p bos-bung's,
wk/end midw. 05722-2776

HET STOETENSLAGH bij
Hardenberg met Kerst en/
of Oud & Nieuw nog enk.
bung. vrij: 05230-38350.

WINTERSWIJK vrijst. luxe recr. bung. in bos, speelt.,
recr.meer, cv, ktv, 3slpk. v.a. f 295,-p.w.:074-664360
ERMELO: Park "De Witte Burchten" T.h. luxe 5 pers.

bungalows in bosrijke omgeving. Inl. Bokra Beheer b.v.
Postbus 8, 3454 ZG De Meern: 03406-63566.

GENIETEN OP DE VELUWE! in een luxe appartement o.a.
met bubbelb., open haard, vloerverw., tel. Gratis overd.
zwemb. Nu spec. pr. 'De Bosrand'Vaassen 05788-71343.

Nog enkele kamers vrij van 24 tot 27 december v.a.
/ 365,- V.P. Hotel Bosoord, Loenen Veluwe: 05765-1264.

Wilt u met Kerst en/of Oud en Nieuw er
even tussen uit in de mooie bossen van de Achterhoek?
Nog enige geheel nieuwe, zeer luxe vrijst. bungalows te

huur met 25% kennismakingskorting. Bungalowpark
„Het VossenVeen" ligt midden inde bossen tussen
Ruurlo en Zelhem. Bel snel voor info: 08342-2958.

i

Kerstvakantie! T.h. bung.
door heel Nederland. Bel
RECREA 05780-13992.

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

ACHTERHOEK, deel boer-
derij weekend, midwk, vak.
2-12 p. met speeltoestellen .
en zandberg. 05737-1391.
i

MEDEMBLIK bij ijsselmeer
Pens. Opperdoes L/O ’35
p.p. Ook app. 02274-5082.

Vbiop afwisseling NOOIDZEEKUST BU ALKMAAR ,
BERGEN - EGMOND - SCHOORL <£ ,
Zee, strand, duin, winkelen, JP -
terrasje, lekker eten, uitgaan.^,/ ~ *^-_ — -rülr~-«i; __ ":„-— .--

■»» «■■■»-

HET HELE JAAR DOOR TE HUUR IN ZEELAND
kiest u uit meer dan 10bungalowtypes, enkele min. van

Noordzeestrand. In 1995 tot 25% korting op
de nu al lage prijzen. Reserveer nu. Op = op. Folder?

Den Boer Service tel.: 01119-2500 Fax 1355.
BRESKENS, bungalows te huur aan zee, strand en duin.

NAPOLEON HOEVE 01172-3500
Overd. zwembad, reuze glijbaan, café rest. tennisbaan.

ROOMPOT BEACH RESORT,
direkt aan strand en zee. Kamperen op luxe

kampeerplaatsen met o.a. FilmNetaansluiting. Luxe
bungalows direkt aan het strand. Chalets, stacaravans

en kompleet ingerichte tenten. GRATIS naar het
zwemparadijsvoor al onze gasten.Last Minute Kerst 3a

4 pers. bungalow, weekend kerst, vr. - di. ’ 550,-.
Bel voor informatie of debrochure, 01107-4200.

Faxnummer 01107-1095.

Gulpen, EXCLUSIEVE LANDHUIZEN in parkachtige tuin.
10-30 p. en bung's 2-8 p. Ook w'kend/midwk 04450-1180.

Kerst-
Oud & Nieuw aktie

MET / 50,- EXTRA KORTING
Breng uwkerst of Oud en Nieuw door in een luxe 4/6 pers
chalet op een schitterend gelegenvakantiepark in Noord

Limburg. Met o.a. overdekt zwembad, sauna,
tennisbanen, midgetgolf, discotheek, uitgebreid
recreatie-programma, kerstdiners, fantastisch

Oudjaars feest etc. Kerstvakantie v.a. / 425,- all in voor 6
pers. Oud en Nieuw vanaf / 325,- all in voor 6 pers.

RECREATIEPARKLEUKERMEER, 04783-2444.

MEER DAN ALLEEN KAMPEREN!
Op gezinscamping bij uitstek aan derand van het

heuvelland.Natuurbad met strand en ligweides, 35 m
waterglijbaan, vissteigers, roeiboten, waterfietsen,

professionele klimmuur, tennisbanen, tafeltennis, jeu
deboules, midgetgolf, jeugdhonk,kantine, restaurant,
supermarkt, evenementen en aktiviteitenprogramma.

Gunstige tarieven, specialearrangementen. In voor- en
naseizoen rustig, aktief en sportief tijdens

schoolvakanties. Chalets en stacaravans te huur (m.u.v.
21/7 tot 4/8). BEL VOOR GRATIS FOLDER: 04499-2900.

RECREATIEPARK HOMMELHEIDE,
Hommelweg 2te Susteren

Kerstmis in het meest Zuidelijke puntje van Nederl. v.a.
/ 65,- per nacht. Het park heeft rustig gelegen partikulie-
re bungalows en is centraal gelegen. Uitstapjes naar
binnen- en buitenland zijn mogelijk. Wilt u meer weten?
Vraag dan onze folder aan. Bungalowpark Simpelveld,

Kruinweg 1, 6369 TZ Simpelveld, te1.045-441242.
Stacaravans t.h. Camp. HIGH CHAPPARELLOirsbeek 12
km van Valkenburg. Ideale gezinscamp., nieuw sanitair,

zwemb./ kinderbad, speelt., sportvelden, recr. progr.
25 jarig jublieumVOORDEELWEKEN, stacar. huur van
24-6 t/m 8-7 en van 19-8t/m 2-9v.a. / 725,- 2 weken all-in.
Toer. plaatsen voor 8-7 en na 12-8 mcl. 2 pers en elektra

’ 17,-p.n. all-in. Reserv. tijdig vraag folder: 04492-2044

KLEINE GROENE
CAMPINGS 070-3202598.

RDP Vakantie& Recreatie
is Nederlands grootste

dagbladcombinatie.

TE KOOP
De model recreatie-bungalow van Park

„Het VossenVeen" mcl. ± 1400m2 eigen grond,
inventaris en bostuin. Twee nieuwerecreatie-

bungalows op Park „Het WolfersWoud" mcl. eigen
grond en inventaris. Beide parken liggen in de bossen

(gemeente Zelhem) en zijn geheel gerealiseerd.Tijdens
dekerstweek bent u van harte welkom. Info: 08342-1513.

EIGEN-WIJZE REIZEN, dé specialist in
INDIVIDUELE FIETSHOTELVAKANTIES

biedt u 94recreatief-culturele trektochten met
halfpension, bagagevervoer en routebeschrijvingen in

18 landen. In Frankrijk ook 17 standplaatshotels,
boerderijtochten, fietsen met kinderen, kamperen.

** Bel voor de nieuwe gids: 053-303435 **

VAKANTIE IN DE ARDENNEN
TE HUUR: Vakantie-appartementen 4-5 pers.

Kerstvak. f 392,- per week, / 235 week-midweek.
Folder en lnlichtingen:Country Club Benelux,

Schnellenberg 36,4720La Calamine.
Tel: 0032-87-659702 (Ned. sprek). Fax 0032-87-630376.

Basic Travel familieparken
speciale BROCHURE 1995.
Bel 050-265100 SGR. ..
NATURISME T.h. inger. bung.tenten + caravans + ap-
partementen + landh. NATUROCAMP: 05423-88830.. CARAVANECLUB FRANCELes Vacances 'Relax. Uw
voll. inger. caravan/bung. staat klaar op 16""campings
verspreid door Frankrijk. Vraag brochure 033-950745.

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

bung.parkengids. Bel BASIC TRAVEL 050-265100. SGR.
ONBEZORGDE KAMPEERVAKANTIES

In luxe bungalowtenten, caravans en chalets op
topcampings. EUROSPORVACTeI. 078-414562.1id SGR.
PRIMA BUNGALOWS, APPARTEMENTEN EN HUIZEN
Altlantische Kust, Middellandse Zee en Binnenland

Topic Travel Autovakantie-gids: 070-3503309 (Lid SGR).

Baai van St. Tropez. Nwe stacaravans op ""camping
900m.v. strand + stacaravans in Fréjus op""camping.
Valras-plagenwe bung.tenten en nieuwe stacar. op4""
camping 450 m. van strand. " CARAZUR" 077-517117.

Luxe stacaravans en bungalowtenten op
155campings. Gratis gids. VACANSOLEIL.

Tel. 04990-60777 (lid SGR/ANVR).
Z-ARDECHE v. part. riant
vrij gel, villa: 05998-87227.
Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.
SEJOUR EN FRANCE. Vak.
huizen, gftes, bung-parken
en mobilehomes. Gratis
gids 085-257800Lid SGR

RENT-A-TENT
Inger. bungalowtenten in

Noord en Midden Frankrijk,
Belgische Ardennen en
Luxemburg. 05765-1071.

Luxe STACARAVANS
op de mooiste campings.
Bel Camping Holidays
020-6910619 of bel NBBS
071-232020 (ANVR/SGR).

Noor I nurdps Infebmari mei 'uli'IIUUI LUUIUG9 september en oktober
Nationale Bedevaarten organiseert in IWS vele Lourdes
reizen. Denkt u erover(weer) eens meete gaan? Stuurt udan
voor een gratis prospectus de bon naar onderstaand adres.
Wij organiseren tevens reizen naar Rome en Patima.

I Naam:
I Straat: I
| Plaats: f^C^ 'i***- WMsi
| Nationale Bedevaarten vJLa? " |
l^o^usW^OlAGDenßosch.WOWms^i^mvr. SM 7__«)_\

HOTEL HESBORNER KUCKUCK
NEDERLANDS HOTEL IN HET MOOIE SAUERLAND

18 km van Winterberg. Het best geoutilleerde hotel ter
plekke. Comf. inger., ANWB AA-erk. hotel beschikt over:
53 k., lift, gr. verw. zwembad, sauna, sol., kegelb., bilj.
Uniek gel. a.d. voet v.d. Bollerberg (758), midden i. d.
bergen van HOCH-SAUERLAND. Wij nodigen u uit een
plezierige ontsp. kerstvakantie bij ons door te brengen.
Vanaf DM 705 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.

Oroomvakantie in 't bergstadja nét over de grens
Het gezellige familiehotel in Bad Bentheim bi] Oldenzaal metzijn heuvelachtige, bos-
ri|ke omgeving Kamers met ligbad, toilet.KTV, minibar en teleloon Zwembad(30*),
sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.
Luxe 4-daagsarrangement(3 n.) DM 225.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner Tevens aantrekkelijke week-
end-enandere meerdaags-arrangementen HotelGrossleld, SchloOslrasse 6 48443
Bad Bentheim. Duitsland Bel 053-353246 (NL) of 0049 5922 828 (D) voor pros-
pectus Fax 0049 59224349

ER EVEN LEKKER TUSSENUIT
in het gezellige hotel van Bad Bentheim, dichtbij Olden-
zaal. Wij bieden u kamers met luxueuze badkamer/lig-

bad, toilet, KTV, tel. en minibar.
3-dg ARRANGEMENT(2 n) DMI7Spp. HP

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

f i intet doofy _^H /v

X^ ____^^^_\_\WW °*fcv\.
HOTEL AMBERGHANifidi

Dat andere hotel in Bad Bentheim ! Sfeervol en gastvrij !
Fantastische droomkamen, uitstekende keuken eneen pm« zwembad, sauna w. pool etc. etc.

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

Incl. ontbljtbuffat an 4 gangan kauza menu's
Hotel Am Barghana, Poatbua 1412. D-48445 BadBanthalm
GraWa brochure? Bal 00-49-592Z.2047 Pto 00-49-5922-4867 TC

Basic Travel familieparken
speciale BROCHURE 1995.
Bel 050-265100 SGR.

Vakantiewoningen,
bungalows, campings
en stacaravanparken.

EIFELLUX
073-419019/420644.

KERST-, KROKUS- en ZOMERVAK. nog enkele vakantie
woningen van Oostenr. familie voor 2-10 p. 05910-22293.

T.h. compl. inger. toercar's op camping direkt aan de
Afritzersee, ± 15km voorbij Millstadt in Karintië.

Ned. echtpaar aanw. info: Novum, Tel/fax. 075-280550.
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
Zillertal + Gerlos Bus-auto-
reizen Gratis gids 02244-
-2162 PRO ZELL REIZEN.

..

ALLEEN op wintersport?
Aktieve groepsvakanties

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

10DGN. 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.

!! SNEEUW, SNEEUW, SNEEUW !!
Razendvoordelig skiën in Oostenrijk, Frankrijk en Italië.
Bus + app/hp + skipas al v.a. / 299,-! Gratis brochure

BIZZ TRAVEL: 050-144255 Lid ANVR/SGR.

De NIEUWE Turkijkegids voor 1995 is uit.
Bel voor een GRATIS brochure HTC Super reizen

(ANVR/SGR) 040-436600 of inf. bij uw ANVR reisburo.
Skiën in Tsjechië is DUUR doenvoor WEINIG geld!Prima
3***hotel, HP, eigenskischool, Royal Class bus enz. v.a.

’ 200,-p.p. FUN TRAVELS 038-600175,SGC/ANVR.
SUPERSTUNT: wintersportin Oostenrijk? 10dgnbus/ho-
tel v.a. ’ 475. Folder? Bel Travel Tours 08348-2489, SGR.

GOEDKOOP skiën in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en
Tsjechië. Bus + skipas + appartement al v.a. ’ 299,-.

Bel GoGo Tours 010-4142599 SGR/ANVR.

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

01650-55855 TELETRAVEL
Lid SGR/ANVR.

RDP Vakantie & Recreatie:
één centraal adres voor

reservering en plaatsing
van uw advertentie.

" GRATIS GIDS '95 10/17 dgn app. v.a. / 199, hotel
/ 249, camping/ 319. Boosten busreizen 045-227777 sgr.
De nieuweSNOEYINK SPANJEREISGIDS '95 met meer

dan 90 hotels en appartementen is uit!
Goede kwaliteit tegen lage prijzen. Hoge kinder-

kortingen. Vraag GRATIS GIDS bij uw reisburo of bel:
SNOEYINK BUS + AUTOREIZEN 05410-32000, anvr/sgr.

FREELINE (ANVR/SGR) Nu meegaan met onze
wekelijkse royal Class busreizen naar die hoge

kwaliteits hotels en app. in Benidorm of Calpe voor diete
gek lage prijzen + gratis zon en temp. van 20-25 °C.
meepikken.Doen! Maar Hou u vast, als u het

nieuwebusreizenprogramma '95 C. Brava/Salou ziet.
Bestel nu! Want zou u ook die geplande 10dgse reis in

april, mei of juninaar hotel of app. aan de C. Brava
helemaal voor niks willen maken? Ja toch!!!

04970-16461 24 uur per dag.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

ITALSOL-GARDAMEER
een fijne vak. op de

camping, in dekampeer-
huisjes of op het mooie
park RIAI met app. en

villetta's. Gratis brochure:
ITALSOL tel. 085-420774.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

Kerstvakantie LONDEN, 4
dgn 27/12 ’ 274,-. Inkl. bus,
L/O, hotel, d/t, div. cxc. Inl.
ADW 08340-63162 (SGR)

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020

De Portugese Algarve verheugtzich steeds meer op een
toenemende populariteit, zowel in het voor-, hoog-, en

najaarsseizoen. De mogelijkheden zijn dan ook
onbeperkt. Een heerlijk subtropisch klimaat, goudgele
stranden, vele sportmogelijkheden, bestempelen de

Algarve tot het ideale vakantieland.
ALGARVE FERIAS LDA & DE RIDDER INTERNATIONAL

LDA, zijn gespecialiseerd in deverhuur van o.a.
hotelaccommodaties, appartementen, bungalows &

villa's, tegen aanvaardbare prijzen. Gezien de
thans stijgende vraag uit geheel Europa, raden wij

u aan nu reeds voor 1995 te boeken.
Info: tel + fax 02159-34508 (Dhr. de Ridder).

SPECIALE HOTELARRANGEMENTEN MET
GRATIS TOEGANGSKAARTEN LEGOLAND

Vraag legen portokosten ons iafopakket met:

" DAHSOMMER " DANCEHTER " NOMOL " ULEBORG VEMB

" LAHGEIAHD/FYH/WO" 000» " DIV. TOUMSIBUREAUS
Reserveer nu, er is nu nog volop keus.

Dansk Feriehus Bookingburo qeetl
WINNAAR VAN DE UTTLE MEHMAIDTRAVEL AWABD 1994 r'B'fYtrl/tg£-
Hoofdweg 99 - Postbus 5 - 9680 AA Midwolda toste*!

Telefoon 05975-1416 - Fax 05975-2924

PRAAG 8 dgn bus, hotel 1.0. ’350,-. Vliegretour ’ 395,-
Wintersport 10 dgnv.a. / 465,- bus, hotel, HP.
MEVO Reizen Holten 05725-1547 (lid SGR).

DE BETERE BUNGALOWS, VILLA'S & CHALETS
Op de mooiste plekjes"Volop Keus" All-In Prijzen

Topic Travel Autovakantie-gids: 070-3503309 (Lid SGR).
De goedkoopste wintersportreizen naar TSJECHIË met

auto of bus. Al v.a. / 115,- p.w. Ook kerst- en oud en
nieuwjaarsreizen naar Praag v.a. / 289,- p.p. Vraag

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

POESTA REIZEN, de enige Hongarije spec. heeft de
nieuwezomerbrochure uit. Van tentplaatsen tot luxe

hotels allerlei vak. mogelijkheden op maat.
Bel voor info en gratis brochure: 055-412114.Lid SGR.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent -aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

CORFU, KRETA, SAMOS, LESBOS, LEFKAS
Vakantiewoningen, pensions, en hotels voor 2-6 pers.

Vlak bij zee. v.a. ’ 145 p.w. Evt. ook vlucht v.a. ’ 550 p.p.
Gratis brochures: ROSS HOLIDAYS 08894-24848 SGR.

GA ALLÉÉN MET JAN DOETS NAAR DE STATÖ
(OF KENT U NOG 'N AMERIKA-SPECIALIST?)

~K De eersteen enige echteAmerika-spedab* 'M Alleen exclusievereizen.

w Reizen op maat.

Jan Doets America Tours in Heerhugowaard:
the gateway to the USA and Canada.

Bel nü 072-620824 voor de 364 pagina's dikke
brochure 'Summer in America & Canada 1995. |

'W'k-**,- <ttJ
"^J l|V-"T jandoets america tours <§§

Gerrit Rietveldweg 1, 1703DD Heerhugowaard.
Tel.02207-53333. Fax 02207-45940.

Experience AUStrali^
" Vluchten naar Sydney met Air New Zealand
" 3 nachten hotel SYDNEY __-_^êêKlKa\_WA\
"10 dgn auto (Middenklasse) wWÊ £&
Reisinformatie uit eerste band, want wekomen erzelf vantlae*

BARRON & DE KEUZER (^
TB A | E la Adam 020-6258^°Auttidl*. NKuw-ZMkmd «oPocHlc Ellonaen Rdam 010-47800*"

é= air iieuj ZEaLanOI -^
Nederlands grootsteREGIONALE

dagbladcombinatie voor uw
vakantieadvertentie.
Bel 072-196596

v^^^^L Héél veel voordelige
'^, vakanties in 27

> U ontdekt de Creatief
«3j§ 4f *"^i^*l f Vakantieparken op de

Év^<*» ■ allermooiste plekjes in
j>~£m®+4 m W Nederland en België.

k?2£Ü \mW Creatief v'nc't u van de Wadd^
m^jt m eilanden tot in de Belgische

_W L■F Ardennen. Variatie volop: elk pafK
J&y weer nèt even anders en uniek. N«r'

gens treft u zoveel mogelijkheden in Pa,
\\m\^_\\m\\\\\^-m\m\^-m\\\mm\\^m " omgeving en type accommodaties. "'Creatief hebt u de keus uit diverse comfortabele of luxe typen villa's, landhuizen,

bungalows, appartementen en stacaravans. En... Creatief is altijd volop vakantieplezief'
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.

■Mi MM MM MM MM vm» MM Mi MM MM BOÜ MM M

IBon voor méér vakantieplezier. ' i< ■ _
rat ;«.

Ja, stuur mij gratis de 140 pagina's dikkekleurige brochure 1995, f laay QC (Jlall'
boordevol aantrekkelijk geprijsde vakanties. Prp»til»f-lirnplllll^
Naam: m/v* tM _
Voorletters: mtTSR _\ S' a3n#
Adres: ■ i\MM\_^AM M.M Mj'

' S.v.p. doorhalenwal niet van toepassing is. _Ww Bïïtm J *l
Deze bon in een ongefrankeerde enveloppe ■ noßsßw -"' * *^*ffl» " X&sturen naar: Creatief Vakantieparken. ■ B^ oT3fc ®°oiste f'
Antwoordnummer442. 9700 WB Groningen ■ B*ÉÉÉpL^y_j _^
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In geval van een ramp worden
ruim honderd mensen inge-
schakeld, die vanuit vereni-
gingen en hulporganisaties
zijn gerecruteerd. In Velden
krijgt de land- en tuinbouw-
bond LLTB ookeen taak in de
hulpverlening. Met alle be-
trokkenen zal regelmatig
worden geoefend. Frissen:
„We hebben nu jaarlijks
15.000 gulden gereserveerd
voor rampenbestrijding. Dat
was vroeger 500 gulden."

De gemeente Arcen stond een jaar geleden op
zijnkop. Arcen en Velden werden zwaarder

door het watergeweld getroffen dan veel andere
plaatsen. De chaotische manier waarop hier de
hulp op gangkwam, trok de aandacht van de

media in binnen- en buitenland. Burgemeester
E. Mooren lag zwaar onder vuur vanwege zijn

weinig overtuigende leiderschap. Als gevolg van
deze kritiek gingCDA-er Mooren vervroegd in

' deVUT. Inmiddels is het ex-tweede-kamerlid
Leon Frissen als burgemeester van Arcen

aangetreden. Deze partijgenoot van Mooren zag
het als zijn dureplicht zo snel mogelijk met een
goedrampenbestrijdingsplan te komen. Dit plan
ligt er nu en maakt, volgens Frissen, duidelijk
dat Arcen zijn achterstand in een voorsprong

heeft omgezet.

«Wat Mooren is overkomen,
"ad mij ook kunnen gebeu-
ld11" Zo reëel is de nieuwe
prgemeester van Arcen,
Leon Frissen wel. Ook hij*eet niet hoe hij in zon nood-
situatie zou hebben gehan-

„Jarenlang is er door
'le overheden nauwelijksindacht besteed aan deram-penbestrijding. Ik kan me

Vorstellen, dat als zon ramp
2'ch dan voordoet, er het eenen ander misloopt. Blijkbaars er een ramp nodig, voordat
ttten bereid is geld te investe-
etl en beleid te ontwikkelen."

fissen wil zich niet uitlatenver de handelswijze van zijn
°organger. Daarvoor ver-. 'ist hij naar het rapport van
e commissie-Starren, de

£°ttimissie van de Heerlense
randweercommandant, diee ramp en de gevolgen on-
derzocht. „Dat rapport is dui-
elijk genoeg," stelt Frissen.

ttli wil zich ook niet uitlaten
Ver de handelswijze van
aadsleden, die ongezouten
*ntiek uitten op Mooren. „Ik

« iedereen in zijn waarde
laten."
Fr'rissen weet wél hoe hij zou
"J°eten handelen. „De burge-
"J^ester moet harde beslissin-
°en kunnen nemen, maar ook
cri menselijk gezicht en be-

'r°kkenheid tonen." In de
Profielschets die de gemeen-
Jraad opstelde voor de nieu-e burgemeester (en die nu

in Frissens werkka-
j*jer hangt) staat dat hij voor-

een inspirerend teamleider
zijn, iemand die met alleP.artijen kan overleggen, ni-es bij legt en spijkers metKoPpen slaat.

et rapport-Starren wijst op
cri aantal fouten in de regie,
°ördinatie en communicatie.n de beschuldigende vinger

Saat wel degelijk in de rich-
J^g van de ex-burgemeester.

'e houdt zelf daarover liever
mond. Hij voelt zich

De verwarmingsketel in dekelder van zijn
huis hangt al een halve meter hoger en ook de

onderste lagen van zijn wijnrek zijn leeg en
blijven leeg. Een nieuwe watersnoodkrijgt

van provinciaal gedeputeerdeMichel
Lodewijks geen kans meer om zo huis te

houden als eind vorig jaar. Toen drong het
kwelwater het souterrain van zijn woning aan

deRoermondse Hambeek binnen en richtte
fikse schade aan.

Lodewijks heeft al zijn maatregelen genomen
en wacht wat dat betreft niet op de uitvoer
van de plannen van de commissie Boertien,
waarvan hij zelf vice-voorzitter is. Plannen

die pas in de volgende eeuw gerealiseerd
zullen worden. Tot verdriet van de bewoners

van de Maasvallei, Lodewijks incluis. „Ik
vind een termijn van vijftien, twintig jaar ook

te lang, maar besluitvorming kost in
Nederland nu eenmaal heel veel tijd," zegt de

bestuurder die ook slachtoffer was.

provincie en is door de ge-
meenteraad besproken. Di-
verse andere gemeenten heb-
ben het al opgevraagd, zegt
Frissen niet zonder trots.

teau hij komt." Maar de fiet-
sen bleven staan waar ze
stonden en moesten dus hele-
maal opgekalefaterd worden.
„Aan mijn caravan die ergens
in Ooi stond heb ik zelfs geen
minuut gedacht. De beheer-
der heeft een hele tijd gepro-

Mooren wil aan de telefoon
nog wel kwijt dat het rap-
port-Starren in elk geval dui-
delijk maakt dat hij niet de

zwartgemaakt door de media.
De dag voor zijn afscheidsre-
ceptie stonder nog een artikel
in de krant 'waar de honden
geen brood van lusten', zegt
hij verontwaardigd. Inmid-
dels is hij verhuisd naar Ble-
rick.

Frissen vindt dat het plan los
staat van het rapport van de
commissie-Boertien. Boven-
dien verwacht hij daarvan
geen snelle resultaten. „Er
zullen niet direct dijken lig-
gen. Dat rapport moet eerst
naar de provincie, dan naar
de regering en dan nog naar
de Tweede Kamer. Daar gaat
meer dan een jaar overheen."
Het is een voorbeeld van de
'stroperigheid van de besluit-
vorming', die Frissen nu als
burgemeester beter ervaart,
dan toen hij nog CDA-kamer-
lid was.

Frissen vindt wel dat 'heel be-
stuurlijk Limburg' een vuist
moet maken naar Den Haag,
om af te dwingen dat de voor-
stellen van Boertien ook wor-
den uitgevoerd. „Als straks
iedereen voor zichzelf gaat
praten, levert dat niks op. Een
verdeeld Limburg doet Den
Haag regeren."

In het plan zijn alle aanbeve-
lingen en conclusies van het
rapport-Starren overgeno-
men, stelt Frissen. Communi-
catie (het heikelepunt bij een
ramp, zo bleek vorige keer)
staat centraal in het stuk. Er
is een crisiscentrum ingericht
in een jeugdgebouw dat zo
hoog ligt, dat het bij een wa-
terstand van 17.95 meter bo-
ven NAP nog niet blank komt
te staan.

fer heeft Lodewijks meegeno-
men in de commissie Boer-
tien, die zocht naar mogelijk-
heden om een watersnood van
dergelijke omvang te voorko-
men. „De commissie neigde er
naar vooral te focussen op de
punten waar de hoogste wa-
terstand was bereikt. Ik heb
toen benadrukt dat ook geke-
ken moest worden naar het
kwelwaterprobleem. Als het
grondwater onvoldoende kan
afwateren op de rivier, wordt
het omhoog gestuwd met alle
gevolgen vandien."

De deputé heeft moeite met
het verwijt dat de commissie
Boertien bijna een jaar nodig
heeft gehad om uit te komen
op iets wat de gemiddelde
Maaskanter ook had kunnen
vertellen: verdiep of verbreed
de Maas en zorg voor bedij-
king. „Dat verwijt is niet te-
recht. De commissie Boertien
heeft enorm veel werk verzet.
Alle mogelijkheden zijn uit-
gebreid onderzocht. Het ene
na het andere rapport is sa-
mengesteld. Er is maar liefst
zes miljoen gulden aan onder-
zoeksgelden uitgegeven. Het
is een gigantisch karwei ge-

door

HANS
GOOSSEN

De boosdoener stroomt voor
zijn werkkamer langs. „Ik
kijk nog iedere dag hoe hoog
het water staat," bekent Mi-
chel Lodewijks. Hij lijkt in-
middels vrede te hebben met
zijn rol als slachtoffer. „Pro-
centueel gezien moest ook een
van de gedeputeerden onder
water gaan. Ik heb me dus
maar opgeofferd," klinkt het
laconiek. Maar vergeten is hij
de rampdagen van 1993 niet.

Precies op het moment dat hij
samen met de gouverneur en
de toenmalige minister van
Verkeer en Waterstaat Maij-
Weggen een persconferentie
gaf over de gevolgen van het
hoog water in Limburg,
stroomde ook zijn kelder vol.
Met kwelwater. „Ik heb ge-
lukkig geen Maaswater zelf
binnen gehad. Het is onge-
looflijk wat daar voor troep in
zit. Het was nu ook geen
drinkwater, maar anders was
het nog erger geweest."

Lodewijks had wel wat voor-
zorgsmaatregelen genomen,
maar hij had nooit verwacht
dat zijn tuin bijvoorbeeld 1,
20 meter onder water zou ko-
men te staan. „Uit een enquê-
te is gebleken dat tachtig
procent van de slachtoffers
nooit verwacht had dat het
water zo hoog zou stijgen. Ik
ben een van die tachtig pro-
cent. Ja, in Borgharen en Itte-
ren weten ze alles van hoog
water. En in Ooi hebben de
boerderijen stenen vloeren,
maar het water kwam nu op
plekken waar het nog nooit
was geweest."

Zijn flessen wijn wisten hij en
zijn vrouw nog in veiligheid
te brengen. De afgespoelde
etiketten werden verzameld
en opnieuw aangebracht. „Bij
een goede wijn staat gelukkig
ook op de kurk van welk cha-

beerd me te bellen, maar ik
was natuurlijk nauwelijks be-
reikbaar. Dat ding was dus
total-loss."

Tot overmaat van ramp ble-
ken de stoppen niet berekend
op de elektrische kacheltjes
die de Kerst voor het gezin
Lodewijks nog enigszins
warmte moesten geven. „Mid-
den onder het kerstdiner viel
alle electriciteit uit."

Zijn ervaringen als slachtof-

weest alles in goede banen te
leiden."

Voor de onvrede van veel
Limburgers over de lange ter-
mijn dienodig is, voordat het
plan Boertien in praktijk ge-
bracht kan worden, kan Lo-
dewijks daarentegen begrip
op brengen. „Heel veel begrip
zelfs. Ik vind vijftien, twintig
jaar ook te lang," erkent hij
volmondig.

Maar het plan Boertien is nu
eenmaal een grootschalig
plan dat integraal uitgevoerd
moet worden. „Je kunt niet
gewoon maar ergens begin-
nen. Het is een samenhangend
plan. Als je op de ene plaats
de rivier verdiept of ver-
breedt, heeft dat bijvoorbeeld
consequenties voor de hoogte
van de dijken. Bovendien
krijg jebij het leggen van elke
dijk te maken met alle moge-
lijke procedures. Besluitvor-
ming kost in Nederland nu
eenmaal heel veel tijd. In de
uitvoeringsduur zit het niet.
Dat kan redelijk snel," ver-
zucht hij. „Kijk maar naar de
rijksweg 73 tussen Venray en
Venlo. Hoe lang zijn we daar
in de voorbereiding mee bezig
geweest en als je dan ziet hoe
snel die uiteindelijk klaar
i5..."

Lodewijks pleit er wel voor al
op heel korte termijn met wat
kleinschaligere maatregelen
te starten. „Die kunnen ook
grote effecten hebben. Dan
denk ik aan het opwerpenvan
een tijdelijke dijk of het slui-
ten van een duiker. En aan de
ontwikkeling van een goed
waarschuwingssysteem, zodat
mensen betere voorzorgs-
maatregelen kunnen treffen."
De deputé laat zich zelf in elk
geval niet meer verrassen. Hij
heeft genoeg nattigheid ge-
voeld.

enige is die fouten heeft ge-
maakt. Bovendien constateert
hij met genoegen dat de par-
tijen in de gemeenteraad die
op hem ongezouten kritiek le-
verden, bij de gemeenteraads-
verkiezingen moesten inleve-
ren.

Direct na zijn komst in Arcen
begon Frissen met overleg
over een nieuw rampenplan.
Dat plan moest er zo snel mo-
gelijk liggen, vond hij. „In de
eerste gesprekken met de raad
werd al duidelijk dat van mij
verwacht werd dat de ram-
penbestrijding mijn volle
aandacht zou krijgen."
Het plan ligt inmiddels bij de

In dit crisiscentrum is een
aansluiting op een nood-tele-
foonnet en de gemeente heeft
zich verzekerd van draagbare
telefoons. Bovendien heeft de
PTT Frissen de garantie gege-
ven dat de telefooncentrale nu
niet meer kan uitvallen. De
ruimte voor de apparatuur is
waterdicht gemaakt. In totaal
is ruim dertig mille geïnves-
teerd in communicatie.
Frissen zou verder graag zien
dat Arcen aansluiting zoekt
bij de lokale omroep in Venlo,
die tijdens de vorige ramp
goed functioneerde. Dat ligt
gevoelig in de gemeenteraad.
Maar voorlopig kent Arcen
nog geen eigen omroep, hoe-
wel er prille plannen zijn om
zoiets op te zetten.

Volgens de burgemeester kan
er met het nieuwe plan niets
meer fout gaan. De inwoners
kunnen rustig gaan slapen.
Maar dat doen ze lang niet al-
lemaal. Sommigen zien met
angst en beven de winter na-
deren. 'Straks komt het weer',
zeggen ze. Frissen: „Vorig
jaar hadden veel mensen de
instelling van 'het zal wel
meevallen. Het water is hier
al zo lang niet meer zo hoog
gekomen. Die houding is ver-
dwenen. Men neemt de zaak
nu hoogst serieus."

" Elsloo Foto's: PETER ROOZEN
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Zwaar getroffen Arcen
heeft leergeld betaald

TOEN EN NU

" De nieuwe burgemeester van Arcen, Leon Frissen geniet bij zijn burgemeesterswoning van het
Uitzicht op deMaas. Foto: JEROENKUIT

# Provinciaal gedeputeerde Michel Lodewijks met een bord van de Belgische Alpenclub dat een
jaar geleden door het wassende Maaswater bij het gouvernementsgebouw werd achtergelaten.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Lodewijks peilt nog
iedere dag waterhoogte
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Evacuatie-catamaran voor
redding van mens en dier

# Het allergrootste voordeel van Joeps ontwerp is de mogelijkheid om zijn reddingsboot in te klappen- I
Foto: JANPAUL KW\

# Hans Lips is nog maar nauwelijks bezig met het opwerpen van de dam of het water begint al
een andere weg te zoeken. Foto: FRANSRADE

„Maar als de Maas je huis
binnenstroomt, ben je stuk-
ken duurder uit. Opnieuw
behangen, vloerbedekking
naar de filistijnen, elektrische
apparaten naar de knoppen
en ga zo maar door. En wie
betaalt dat allemaal? Van de
verzekering hoef je geen cent
te verwachten. Dat is vorig
jaar wel gebleken."

„Dat is inderdaad niet goed-
koop," geeft Offermans toe.

Als er twee Limburgers zijn van wie de Maas
het gerust weer op haar heupen mag krijgen,
zijn dat Hans Lips (51) en Jo Offermans (52).

Ten eerste zitten ze in hun woonplaats
Kerkrade toch hoogen droog.En ten tweede

denken ze aan andermans ellende ook nog
geld tekunnen verdienen.

Dankzij een Zwitserse vinding. De Sorbarix
A2O, een absorberend en waterwerend

kussen. Een zak van krap vier ons die binnen
luttele secondenruim twintig liter waterkan
opslokken. Opgestapeld vormen dezakken
een wal waar geen druppel water doorheen
dringt. Althans, zo staat het allemaal in de

folders. Het Limburgs Dagblad nam
argwanend de proef op de som en onderwierp

de Sorbarix A2O aan een test. Conclusie: al
zijn dekussens fors aan de prijs, Lips en

Offermans zijn beslist geen ordinaire
zakkenvullers.

Hij was net terug uit Japan, toen de Maas
buiten haar oevers trad. Joep Verheijen had

daar, in Osaka bij Matsushita, ervaring
opgedaan inhet ontwerpen van audiovisuele
apparatuur. Industrieel design toegepast op

televisies, video's en cd-spelers.
Thuis in Sevenum stond dekerstboom

gelukkig droog, maar in Venlo was de situatie
heel wat beroerder. Een gebied van circa 26

vierkantekilometer liep daar vlak voor Kerst
onder water.

Anders dan in Zuid-Limburg waar de
professionele hulp mondjesmaat op gang
kwam, rukte deKoninklijke Nederlandse

Bond tot Redden van Drenkelingen(KNßßD)
in Venlo onmiddellijk uit om man en muis op
het droge te krijgen. Daardoor geïnspireerd

ontwierp Verheijen een speciale
reddingsboot. Een evacuatie-catamaran voor

deredding van mens en dier

De 25-jarige Joep Verheijen
volgde de acties van de
KNBRD tijdens denatte kerst
van 1993 vol belangstelling.
Al snel kwam hij tot de con-
clusie dat het gebruikte mate-
riaal niet naar behoren func-
tioneerde. De reddingsboten,
die normaalvoor acties op zee
worden gebruikt, liepen vast
en stootten lek. Bovendien
waren ze bij het overladen
van mens en dier vaak niet
stabiel genoeg. Het kon vol-
gens hem allemaal vlugger,
efficiënter, veiliger en minder
provisorisch.

En dan wil Offermans het nog
niet eens hebben over de psy-
chische schade bij slachtof-
fers van een overstroming,
zegt hij. „Die is sowieso niet
te vergoeden."

Het resultaat valt moeilijk te
ontkennen. Lips laadt de
druipende zakken, die inmid-
dels kilo's zwaarder zijn ge-
worden, weer op de kruiwa-
gen. Ze kunnen zo met de
vuilnisman mee. Of op de
brandstapel als ze zijn opge-
droogd. Want de Sorbarix
A2O doet zijn werk maar één
keer. Daarna verliest het poe-
derzijn 'magische kracht.

Maar wel te voorkomen, zie je
hem denken. Met de Sorbarix
A2O, de 'toverzak' waarmee
Lips en Offermans rijk hopen
te worden. Weliswaar over de
ruggen van anderen, maar za-
ken zijn zaken.

Een zonnige herfstmiddag,
een week later.
Ontmoeting aan de oever van
de Anselderbeek in Kerkrade.
Lips en Offermans staan al
ongeduldig te wachten. Op
een kruiwagen ligt een stapel-
tje 'wonderzakken'.
Lips, de doener, plonst met
zijn loodzware werkmans-

En zo ontstond de reddings-/
evacuatie-catamaran waar hij
in juli op afstudeerde in de
richting 'mens en mobiliteit.
Hoofddocent Axel Enthoven,
zelf een gerenommeerd Bel-
gisch industrieel ontwerper,
en de examencommissie be-
loonden zijn inzet en creativi-
teit zelfs met cum laude. Dit

door

CATHARIEN
ROMIJN

door

FRANK
SEUNTJENS

Dat hoeft op zich geen nadeel
te zijn, ware het niet dat er
aan de kussens een stevig
prijskaartje hangt: vijfenzes-
tig gulden per stuk. Dat kun
jemet debeste wil van de we-
reld geen stuntaanbieding
noemen.

Hans Lips zet twee glazen op
tafel. Het ene gevuld met wa-
ter, het andere met een wit
poeder.
Met een zwierig gebaar giet
hij het water over het poeder.
„Hocus pocus, Pilatus pas,"
mompelt Jo Offermans be-
zwerend.

Lips schuift het lege glas op-
zij en keert het volle onder-
steboven.
Er komt geen druppel uit.

Is dit Hans Lips of Hans Ka-
zan?
De inhoudvan het glas is bin-
nen drie seconden grotendeels
gestold. Als jeer met jevinger
in prikt, voelt het aan als ge-
latine.
Het blijkt het geheim van de
Sorbarix A2O. Want het 'to-
verpoeder' zit ook in hun wa-
terwerende zakken. Een su-
perabsorberend goedje op
basis van het volgens deskun-
digen milieuvriendelijke
acrylaat. Daardoor drogen de
kussens, eenmaal met water
verzadigd, van binnen snel
op. En dat is ook de reden
waarom de zakken, mits niet
te slordig gestapeld, kunnen
worden opgeworpen tot een
stevige dam. Een dijk van een
dijk, beweren Lips en Offer-
mans.

Spontaan bieden de twee aan
het waterdichte bewijs te le-
veren. Dan kunnen we met
eigen ogen zien dat dakdek-
ker Lips en kastelein Offer-
mans hun spaarcenten niet
voor niks in de kussens heb-
ben gestoken. Dat ze, om in
stijl te blijven, hun geld niet
in het water gooien.

De eerste kaper op de goud-
kust heeft zich overigens al
aangediend. Lips en Offer-
mans zullen de illusie dat ze
in Limburg de alleenverkoop
hebben, moeten laten varen.
Inmiddels heeft ook handels-
maatschappij Van Leeuwen
in Heerlen een aantal rekken
in het magazijn volgestouwd
met de Zwitserse vinding.

najaar was het model, samen
met het werk van zijn mede-
studenten, te bewonderen op
de tentoonstelling 'Gradua-
tion '94' in de Amsterdamse
Beurs van Berlage.

niet bij. Schuimkamers in de
drijvers maken zinken bij een
aanvaring of bij lekslaan on-
mogelijk. Bovendien dienen
deze drijvers een dubbel doel.
Behalve om te drijven bieden
de holtes (1,5 meter bij 50
centimeter) tussen de kamers
voldoende plaats om noodza-
kelijk reddingsmateriaal als
pikhaken, ehbo-kisten en de-
kens te bergen.
Maar het allergrootste voor-
deel van Joeps ontwerp is de
mogelijkheid om de boot in te
klappen. De drie delen - de
twee drijvers en het verbin-
dingsdek - zijn los te koppe-
len. De beugels die in uitge-
klapte staat dienenals trapjes
en als bevestigingen voor het
bankje en de motorspiegel,
?ijn dan de draagvatten. Zo is
zijn ontwerp heel makkelijk
te stallen en in tijden van
noodrap over te brengen naar
het rampgebied.

schoenen het koude water in.
Offermans, deprater, geeft op
het droge in keurig kostuum
aanwijzingen. Even later ligt
er een dijkje over de halve
breedte van de beek. De kus-
sens zwellen zienderogen op.
Het water zoekt al snel een
andere weg. Met een bocht
naar links zwenkt de Anseler-
beek om de wal heen. De zak-
ken geven geen krimp. Geen
druppel die erdoorheen sij-
pelt.

Stel jebewoont een doorsnee-
optrekje in Borgharen, Roos-
teren of Herten en de Maas
klotst al ongeveer tegen de
voordeur. Om verder onheil af
te wenden, zijn in het gun-
stigste geval toch al gauw
vijftien van die zakken nodig.
Een uitgave van bijna dui-
zend gulden, zo leert een sim-
pel rekensommetje.

Schrale troost voor Lips en
Offermans is dat Van
Leeuwen voor de kussens
exact dezelfde prijs vraagt.
De concurrenten hebben dus
gelijkekansen.
En gelijke wensen.
Want stiekem bidden ze dat
de Maas weer snel uit haar
voegen zal barsten.

Terug op de Akademie Indus-
triële Vormgeving in Eindho-
ven ging hij aan de slag. Joep
had zijn afstudeerproject ge-
vonden. Hij zou een reddings-
catamaran ontwerpen die bij
overstromingen snel en mak-
kelijk kon worden ingezet.
Na twee maanden inlezen en
onderzoek bleek dat hij door
de Limburgse watersnood op
een lumineus idee was geko-
men. Nog nooit had iemand
een reddingscatamaran ver-
vaardigd. Joep zette de eerste
bouwtekeningen vol enthou-
siasme op papier. En stuitte
vervolgens ook op bouwtech-
nische problemen. Zoals vol-
doende stijfheid van de con-
structie waardoor geen torsie,
spanning tussen de twee drij-
vers, zou ontstaan. Of een
grote veiligheidsmarge voor
het vervoer van mens en dier.
En ook het kostenplaatje was
een belangrijke facet. Hij
won, om problemen op dit
vlak te voorkomen, tips, aan-
wijzingen en ideeën in bij ge-
specialiseerde bedrijven als
de KNBRD en reddingsboten-
firma's als Viking en Euro
Vinyl.

I

gewicht van 21 mensen W
vervoeren, maar siècle
plaats biedt voor 14 persone"
De extra ingebouwde $"
wichtsmarge van 7 person*-
maakt het onmogelijk dat °catamaran door overgewicjl
zinkt. Bij een aantal van 5\
stuks kost de reddingsbo"
bovendien, inclusief bt*:
slechts 18.000 gulden. P*
heeft het bedrag gebaseerd$
stuksprijzen van standaaf^onderdelen en op prijsofferjf
bij diverse bedrijven,
gangbare reddingsboten ko*'
ten al gauw in de eenvoud^'
ste uitvoering 20.000 gulden-

Volgens Joep Verheijen is z'j
reddingscatamaran de ide*'
boot voor snelle, doeltreff^'de acties in noodsituaties. ï*J[ziet ook mogelijkheden <£■izijn vinding in te zetten "]
iinternationale reddingsope 1?'
ties, zoals opgezet door "VN, Artsen Zonder GrenZe'
en het Rode Kruis. Ook »n
oorlogsituaties zouden de V
ten uitkomst kunnen bied*"'
In een doorsnee-containc
van 7 bij 2 bij 2,50 meter,z"
heeft hij uitgerekend,kunne
twaalf catamaranszzone
problemen naar het rampé*'
bied gevlogen worden. .
Op dit moment heeft hij t0
zijn grote tevredenheid #
baan als ontwerper va
stands voor grote bedrijv^
Maar verandering is volgen*
de jonge industrieel design*
noodzakelijk om geest, lijf e.
leden levendig te houden- A*
Joep de kans zou krijgen <"J*zijn vinding te realiseren, z°
hij geen moment aarzelen-
Het wachten is nu op een op'
drachtgever, een firma o'
zijn boot ook daadwerkeür
wil bouwen.

Op ware grootte is de catama-
ran, gemaakt van rood polys-
ter, 3.75 meter lang en twee
meter breed. Het vaartuig be-
staat uit twee drijversmet een
zeer geringe diepgang. Vast-
lopen op ondergelopen wei-
landen en straten is er dus

Bovendien is de catamaran
een stuk stabieler, ruimer en
daardoor veiliger dan de hui-
dige reddingsboten. Stabieler
omdat hij twee drijvers met
weinig diepgang heeft, ruimer
en veiliger omdat de boot een

Berg aan de Maas Foto: FRANS RADE

Zakenlui hopen geld te
verdienen aan 'toverzakken'

Zaterdag 17 december 1994 ♦40
...en toen kwam de MaasMmb»r9s dqgbbd i

TOEN EN NU



DOOR CATHARIEN ROMIJN

Koffiezetter met
Italiaanse flair

Versiering

De prijs werd in de wacht gesleept
door de klassiek gedekte dinertafel,
waarbij het servies Camberley van
Royal Doulton was gecombineerd
met het drinkservies Ballerina en
het fraaie bestek Artis van WMF.
Onder de inzenders van de winnen-
de tafel werd deze Ideaal Gedekte
Tafel verloot. Je zult zoiets maar
winnen, vlak voor defeestdagen.

Een gedekte tafel voor een uitge-
breid feestdiner, met glazen, aparte
toast- en slabordjes en een hele rie-
del bestek voor de verschillende
gangen, is vaak overvol. Dan is er
nauwelijks nog ruimte voor kaarsen
en andere tafelversierders. Maar
met een beetje goede wil krijgen we
dat toch wel voor elkaar. Door bij
voorbeeld een rijdende seveerboy in
dienst te nemen. Daarop vinden het.
schaaltje met geroosterd brood en
flessen wijn en water een plaatsje.
Wees voorzichtig met kaarsen. Kies
liever een hoge kandelaar dan een-
tje waaraan je je mouw kunt aan-
steken als je iemand iets wilt aan-
reiken. Maar bekijk wel even of die
kaarsvlammetjes je net niet het
zicht op je overbuur benemen.
Maak liefst een paar tafelstukjes
die weinig ruimte vragen en die niet
te hoog zijn. Dat is beter dan één
groot middenstuk dat veel plaats in
beslag neemt. Vul van die bekende
chinese soepkommetjes met een
stukje natgemaakt steekschuim en
prik daar takjes groen en hulst in,
vergulde noten, mini-kerstballetjes
(op een ijzerdraadje).
Toepasselijke tafelversiering vor-
men ook mini-kerstroosjes. Na de
kerst zet u die plantjes bij elkaar in
een mandje en u kunt er nog een he-
le tijd plezier van hebben.

dernistische stro-
ming in de kunst. Hij
ontwierp ondermeer
het Atelier het Alessi
Huis, een toren in
Hiroshima en het
Groninger museum
dat onlangs werd ge-
opend.
Op uitnodiging van
Philips creëerde hij
in samenwerking
met grootheden als
Alberto Alessi van
het gelijknamige Ita-
liaanse familiebedijf
en Stefano Marzano,
directeurvan Philips
Corporate Design
een serie van vier
produkten. Een
broodrooster, citrus-
pers, koffiezetter en
een waterkoker. Een
nieuwe lijn met
'menselijke trekjes'
die de produkten
zelfs persoonlijkheid
moeten geven.
Die 'menselijke'
trekjes zijn terug te
vinden in de vorm.
Vloeiende lijnen die
degelijkheid, be-
trouwbaarheid, ge-
zelligheid en knus-

heid uitstralen.
Zoals bij de zalmro-
se koffiezetter waar-
bij de pot en de zet-
ter tegen elkaar zit-
ten genesteld.
Het ontwerp bestaat
uit twee onderdelen:
het uitneembare wa-
terreservoir met
scharnierende deksel
en de eveneens uit-
neembare onbreek-
bare warmhoudkan
voor maximaal een
liter koffie. Het kof-
fiefilter zit in het
bovenste gedeelte
van de kan en is
makkelijk te openen
met een drukknop.

Het scharnierende
deksel van de kan,
de tuit en het filter
vormen een aroma-
beveiligingssysteem
zodat de smaak en
het aroma van de
koffie niet verloren
gaat. De tuit van de
kan gaat bij het
schenken automa-
tisch open en dicht
en voorkomt drup-
pelen. De koffiezet-
ter gaat bij intensief
gebruik maximaal
zes jaar mee, kost
349 gulden en is te
koop bij de betere
winkels voor wo-
ninginrichting en
huishoudelijke arti-
kelen.

Om de keuken weer
'menselijk' te maken
lanceerden Philips
en de Italiaanse ont-
werpsfirma Alessi
dit najaar een serie
elektrische huishou-
delijke apparaten
met zeer opvallende
vormen. Stevig rond
design dat aan de ja-
ren vijftig doet den-
ken. In het oogsprin-
gende kleuren.
Zalmrose, citroen-
geel, groen en en
ivoor met gemeen-
schappelijke Alessi-
accenten: bourgog-
nerood en roestvrij-
staal. De vier pro-
dukten van de Phi-
lips-Alessi lijn
hebben die typisch
Italiaanse flair
waarin de hand van
architect Alessandro
Mendini duidelijk is
te herkennen. Men-
dini, ooit hoofredac-
teur van toonaange-
vende designbladen
als Casabella, Modo
en Domus verdiende
zijn sporen als expo-
nent van de postmo-

Ecologisch bouwen komt
langzaam van de grond

ïTtePapieren kerstkleed, ser-
m^ en onderzetters met
»rkt otieven' daartoe be-■ej:e zich jarenlang de aan-
■n^g van ontbijt en diner
■üw kerstdagen. Maar te-
ikte°t°rdig kan de ScheleKt e^ in de motieven vanI to_ decemberfeest wordenrseschaft.
ff n

leden e serviezen> stoffen tafel-
en j" *\n (dek)servetten. Niet al-
'oen de geijkte kleuren rood en
Jl. ' ook in vele andere tin-
et^ . °uden of zilveren sterren,
itte °°mPJes en takjes op een
'"M p koningsblauwe onder-
et y tn het aanbod gaat veel ver-
-8 ketur de Bedekte tafel- °ok voor
Dop. k^n i s er veei kersterigs te
'ïnteif0 " oven-
end n pannelappen bij voor-
Ver, , kalkoen of konijn uit de
ifel Unnen met kerstwanten terw°rden gebracht.

'et ke«gtj is in Amerika een
"eer! schaft niet iedereen zich
ttvj v°°r kerstmis een speciaal
ijlte u aan> maar zoals we in kerke-
-OQrL ntlgen de Advent kennen als
'est 2idingstiJd °P het kerst-
'fitig ° Zouden we ons in huiselijke
*%p°°k °P °he dagen kunnenlece. eiden door de hele maand
\ r, er van het kerstservies te
Vt Soort tafelvoorpret.
elfs ude aanschaf van een servies

'W°r een hele maand toch wat
'e gelijk? Met een beetje fanta-
'olt Q c°mbinatietalent kan men

k Voordelige wijze een kerst-
Vi reiken. Koop bij voorbeeld
"et e °nderborden of ontbijbordjes

ti
n kei"tstmotief en combineer

*rvjeet een effen servies. Combi-ne *pn z^n °P het ogenblik grote

" en onderdelen en gedeco-
letri ln exact hetzelfde model endelfde basistint.
Keff""^bi groene en rode borden te
Sb ren (onderbord, plat bord,
'ViSs°^ en dessertbordje in kleur
jjke u n) creëer je ook een duide-

-11 o ersts^eer- Of door groene bor-
'%t? een rood tafelkleed neer te
Vri°f Uist omgekeerd.Effen ge-
"een e .^orden zijn over het alge-
\ „ Vrii voordelig in aanschaf. In
l^r, jVal heel wat minder prijzig
*ie2eh

e Klassiek gedecoreerde ser-
'et V Q

IVlaar die hebben vaak wel. ordeel dat de onderdelen stuk

voor stuk -en ook jaren later nog-
kunnen worden aangeschaft. Leuk
om af en toe een bord cadeau te ge-
ven, of te krijgen.

Onderborden
Onderborden zijn weer helemaal in.
Staan gezellig en beschermen het
tafelkleed bovendien tegen vlekken.
Dikwijls legt men op zon onder-
bord eerst nog een rond kleedje.
Stoffen kleedjes van dit formaat
zijn vaak heel voordelig te koop op
de markt of in een goedkoop onder-
goedwarenhuis.
Papieren taartranden (goud/zilver-,
kleurig of met een kerstmotief) zijn
voor dit doel eveneens geschikt. Een
eenvoudig alternatief voor een on-
derbord is een.klein rond kleedje,

met een iets grotere doorsnee dan
het platte dinerbord, in een kerst-
motief.
Hebt u een tafel waarvan het blad
gezien mag worden, dan dekt u niet
eerst met een kleed. Doet u dat wel,
kies het kleed dan in een tint die
harmonieert of juist contrasteert
met de onderkleedjes.
Een sfeervol gedekte tafel vraagt
meer dan alleen een mooi servies. U
krijgt pas een ideaal geheel als dit
in volledige harmonie met bestek,
glaswerk en tafellinnen wordt ge-
kozen. Misschien bent u in oktober
op de Woonbeurs in de RAI ge-
weest. Daar stonden drie fraai ge-
dektetafels waarvan er door consu-
menten één tot 'De Ideaal Gedekte
Tafel van het jaar 1995' was uitge-
kozen.

DOOR JO REUNDERS

Anders denken

zijn leven een eigen huis bouwt.
Er zal dus op een andere manier
gepoogd moeten worden om die
bestaande woningvoorraad niet
verloren te laten gaan," zegt
Stoffels.

cja seitliddelde woning van de toekomst zal er heel anders uitzien
der We nu gewend zijn. Dat is niet alleen een kwestie van veran-
rn oen<0en<^e smaak. Alleen al omdat ook in de bouwwereld zuiniger

w°rden omgegaan mgt materialen, ruimte en energie, zullen
ISen in de woningt>ouw behoorlijk worden aangescherpt.

n 0 ,§e bouwprojecten nemen teveel plaats in beslag en gaan
Mg ang niet vriendelijk genoeg om met het milieu. Architecten,
trieh°^en en b°uwers uit de Euregio staken onlangs in Maas-
-oveve l samen met de beleidsmakers van gemeenten en hogere
Wri en Uit e Euregio de koppen bij elkaar. Ze mijmerdenöop over (je bouwprojecten van de toekomst.

ook klaar met een campagne om
in ieder geval meer bekendheid
aan duurzaam en ecologisch
bouwen te geven. L. Kokhuis
van het ministerie van Volks-
huisvesting (Vrom) wil daarna zo
gauw mogelijk in de praktijk
aan de slag. In de nieuwbouw
worden de bouwtechnische eisen
behoorlijk aangescherpt en moet
er met duurzaam materiaal wor-
den gewerkt. In de bouwvoor-
schriften wordt een zogenaamde
energieprestatienorm opgeno-
men. De bouwer kan dan naar
eigen keuze ofwel meer isoleren,
extra zuinig stoken of op een an-
dere manier energie besparen.
Als er maar een besparing van 15
tot 20 procent wordt gehaald.
Volgens Kokhuis heeft VROM
hoge ambities. De scherpere re-
gels zullen ook moeten worden
nageleefd, moeten fair en haal-
baar zijn, en bovendien betaal-
baar. Dat geldt ook voor verbe-
tering van bestaande woningen.
Daar is nog geen 10 procent van
de woningen geïsoleerd. Een op
de zes heeft nog geen enkele
vorm van energiebesparing en in
een op de zeven zitten bijvoor-
beeld nog loden waterleidingen.
Kokhuis erkent dat in de be-
staande woningen niet met de-
zelfde strenge regels kan worden
gewerkt. „In oudere woningen is
het allemaal moeilijker. Er is tij-
dens een verbouwing veel over-
last. Het moet allemaal niet on-
redelijk worden," aldus een
voorzichtigeKokhuis.
Amersfoort is in Nederland een

" Het ecologisch gebouwde huis is compacter, energiezuiniger en heeft meer groen

lig °B^sch bouwen is vooral zui-brL °mgaan met natuurlijke
geliuen- Alles moet zoveel mo-
de 1* gebeuren in harmonie met
k e "atuurhuishouding. Dat bete-
ken n*et alleen een bewustere
k 0 *e.van materialen. Het toe-
W stige doorsnee huis dient
Ujj !jr en energiezuinig te zijn.
gelj'r bouw moet zo weinig mo-
n'* afval ontstaan en zoveel
sPaa ruimte worden be-
in j r^- Grote asfaltvlaktes zijn
ter ® toekomst taboe. Hemelwa-
ir, al ter plekke weer de grond
lioet ten loPen- Planologisch
der, en bouwprojecten zo wor-
iyet dat de bewoners
o^ k'lometers ver hoeven rijden
§aa.?°g ergens van de natuur te
k0 genieten. Maar ook het
fa.et^nPlaatje is een belangrijke
fHoet

r hij de bouw. Kortom: er
Wen zovéél dat ecologisch bou-
cjje een kwestie is van veel stu-
p>a M

en overleg tussen betrokkenll]en.

alleen bij nieuwbouw wordt

straks ecologisch te werk ge-
gaan. Ook oude gebouwen hoe-
ven niet per se tegen de vlakte.
Leegstaande huizen, fabrieks-
hallen en oude schuren kunnen
met een beetje goede wil worden
omgetoverd tot sfeervolle wonin-
gen, die het karakter van een
buurt geen geweld aandoen.
Edmund Stoffels van de Centra-
le voor Consumentenbescher-
ming in Duitstalig België heeft
in Wallonië onderzoek gedaan
naar leeftijd en leegstand van
woningen. Liefst eenderde van
de woningen stamt uit de tijd
van voor de tweede wereldoor-
log. Veel van de huizen zijn in
gebruik als tweede woning of
staan leeg omdat de bewoners
naar de grotere steden zijn ge-
trokken. Pogingen om huurders
van oudere woningen hun huis-
jes zelf te laten opknappen met
hulp van overheidssubsidies zijn
op een grote flop uitgelopen.
„Belgen investeren niet in hun
huurwoning. Het spreekwoord
zegt hier dat iedere Belg ooit van

De beleidsmakers van de Duitse
deelstaat Nordrhein-Westfalen
proberen intussen met bergen -gerecycled - foldermateriaal
plannenmakers en toekomstige
bouwers tot anders denken te
bewegen. Mevrouw E. Johnen
van deDuitse consumentenorga-
nisatie Eurocon heeft daar ech-
ter nog niet zoveel vertrouwen
in. Volgens haar wordt er bij
bouwprojecten nog veel te tradi-
tioneel gedacht. „Vooral op pla-
nologisch gebied. Wijken moeten
goed aansluiten op openbaar
vervoer. Er is bovendien te wei-
nig groen. Het is toch te gek dat
ik vanuit mijn Akense woning
eerst met mijn kinderen een
drukke straat, zonder beveiligde
oversteekplaats, over moet om
daarna via omwegen een parkje
te bereiken waar de kinderen
kunnen spelen," foetert Johnen.
Ze wil dat er compacter ge-
bouwd wordt. Geen bungalows
dus. Die verslinden alleen maar
plaats. Gaten opvullenbinnen de
bebouwde kom, parkeren niet
naast maar bijvoorbeeld onder
de huizen en vooral minder as-
falt en ander plaveisel, dat re-
genwater zomaar doet wegstro-
men.
De Nederlandse overheid staat

van de voortrekkers bij duurza-
me en ecologische bouwprojec-
ten. Daar gaan architectuur,
stedebouw en ecologie tegen-
woordig hand in hand. De wijk
Kattebroek is nog niet klaar of
het project Nieuwland met 4000
woningen staat klaar om gereali-
seerd te worden. De gemeente
Amersfoort heeft de bouwmarkt

zodanig 'aangepakt' dat project-
ontwikkelaars samen met de
gemeente zoeken naar nieuwe
mogelijkheden. Stadsverwar-
ming, zonne-energie, noem maar
op. Het posifieve effect van de
nieuwe aanpak is dat de betrok-
ken partijen elkaar op ecologisch
gebied telkens een stapje voor
willen zijn," zegt F. Bakker,

hoofd Dienst Stadsontwikkeling
van de gemeente Amersfoort. De
samenwerking heeft voor een
optimalisering van de plannen
gezorgd, waardoor er straks niet
4000, maar 4500 woningen ge-
realiseerd kunnen worden, zon-
der dat er concessies worden
gedaan aan de milieunormen.
Het goede voorbeeld is er dus al.

Espressief

# Ook voor de keuken is er veel kersterigs te koop zoals schorten, pannelappen en
ovenwanten. Foto: GPD
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Bestek, glaswerk en tafellinnen in volledige harmonie
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Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966
OG te huur gevraagd

Met spoed te huur gevr. Met een PICCOLO in het
WOONRUIMTE met min. 2 Limburgs Dagblad raakt u
slpks., i.g.st., liefst regio uw oude spulletjes 't snelst
Heerlen, huur max ’750,- kwijt. Piccolo's doen vaak
excl. Tel. 045-722287, be- wonderen... Probeer maar!
loning ’ 250,-. Tel. 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Nu vrij in Nuth!

4-Kamerappartementen aan deParklaan.
Huur ’ 695,65 excl. serv- en stookkosten.

Benelux Vastgoed Beheer
Postbus 5123, 6802 EC ARNHEM.

S 085-513930, fax: 085-515531.
Woningen door heel Nederland.

Kantoorruimte, Kerkrade-West
Parterre in representatief hoekpand. Ind.: entree met 16

m2hal met garderobe, kantoor 60 m2met apart toilet. Evt.
aparte spreekkamer 16m2en/of opslagruimte. Ruime

parkeergelegenheid. Huurprijs in overleg.
Telef. ml.: 045-428439 16.00-18.00 uur.

Diverse APPARTEMENTEN te Beek, Meerssen, Kerkrade
en Neerbeek. Gestoffeerd en/of gemeubileerd. Prijsklasse

vanaf ’ 900,- per maand.
Inl. Janssen BV Makelaardij OG

Maastricht 045-213791.

Onroerend goed te huur aangeboden
Diverse EENGEZINSWONINGEN te Heerlen. Op korte

termijn te huur. Rennemig huurprijs van ’ 775,- tot

’ 1.075,-. Grasbroek huurprijs van ’ 1.075,- tot 1.110,-.
Inl. Janssen BV Makelaardij OG

Maastricht 043-213791.
Diverse EENGEZINSWONINGEN te Amstenrade. Op kor-

te termijn te huur. Achter den Hof van’ 1.050,-
Inl. Janssen BV Makelaardij OG

Maastricht 043-213791.
Per 1 januarite huur in Centrum Hoensbroek

luxe appartement op beg. grond
Sleinadastraat 2A (hoek Hoofdstraat). Best. uit: royale

woonkamer, keuken, 1 slpk., badkamer, binnen- en bui-
tenberging. Huur ’ 755,-, servicekosten’ 40,-.

Afspraak en ml.: 045-214938 van 15.00-16.30 uur.

Winkelruimte
te huur

ttyensbroek,
Kouvenderstr.- winkelruimte te huur- A1lokatie

-opp.bg. ca. 100 m 2- opp. sout. ca. 60 m 2- toilet en pantry aanwezig- bevoorrading achteringang
mogelijk- aanv. in overleg

-huurprijs ’ 2.670,-p.mnd.
excl. BTW.

Inl. Stienstra
Bedrijfsmakelaardij BV.

Tel. 045-732546.
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 huur in BRUNSSUM win-
kel, oppervlakte 150 m2, pr.
’2.000,- per maand. Tel./
fax. 045-241881.
BEMELEN, appartement te
huur. Inl. 04407-1321.
Compl. inger. vak.bung. te
huur, vrij tot 1 mei '95, gel. 5
km van Maastricht, BEME-
LEN. Inl. tel 04407-1321.

Te huur in centrum Hoens-
broek WOONSTUDIO be-
staande uit woon/slpk. kit-
chenette, douche, WC, huur
’6OO,- p.mnd. mcl. gas,
water, licht. 045-211527.
VALKENBURG, te h. mooi
gestoft, app., 1 slpk., ’850,-
-all-in. Tel. 04406-12870.
Klein appartement te h. omg.
HOENSBROEK, voor wer-
kend persoon. 045-241588.
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.
Te h. HOENSBROEK ap-
partement, 1 slpk, woonk. m.
open keuken, douche, v.w.,
wc. + berging. Huurpr.
’560,- excl. per maand.
Weustenraedtstr. 110,
Hoensbroek.
BOYENWONING ië huur
Locht 143, Kerkrade-West
na 14.00uur.
Te h. 1-pers. appartement
centrum SITTARD, ’ 650,-
-all-in. Tel. 046-526595.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

JMMQ-TMENDI
Der Immoblllen Partner

Door enorm verkoopsucces
zoeken wij dringend huizen

in deregio Kerkrade, Landgraaf, Heerlen
Bocholtz, Simpelveld en Vaals.

Hebt u of uw makelaar moeite met de verkoop van uw huis?
De top-verkopers werken voor ons en daarom,

als u wilt, ook voor u!
Belt u ons geheel vrijblijvend

00-49.24072037
Als beloning ontvangt u voor uw bemiddeling bij het
passeren van dekoopakte ’ 250,- en een presentje.

Informatie
over 250koopwoningen in de regio Heerlen

vindt u bij VAN DE PAS de makelaarvan de koper, bel
045-74 16 16

Woonhuis verkopen???
Directe aankoop via uw notaris zonderkosten.

KOOPWONING VASTGOED 92 BV. 040-128897.

Zoekt u een bouwkavel in Sittard?
Dan moet u toch eens informeren naar

het plan Beekdal
De kans is groot datu slaagt!

Grouwels - Daelmans BV
Inlichtingen tijdens kantooruren ma. t/m vr.: 043 - 254565.

Schin op Geul, Hoogbeek
Prijs/167.000,-

Ouder woonhuis (voorm. boerderijwoning) met 'n aparte
bouwstijl en kleine binnenplaats. Ind.: o.a. kelder, woonk.
(10.50x4.80/3.75), eetkamer, grote keuken, 2 slpks., badk.
en grote zolder. Perc.opp. 135 m2.

voncken! imertens
MAKELAARDIJ OG/ VERZEKERINGEN

EN GEIDZAKEN
Rijksweg *? 627 1A\B Gulpen

tol.: 04450 -1724/1 754 fax : 04450 -1 780

Direct en zeker uw huis verkocht zonder
bijkomendekosten. Opknappen of aanvaarding op langere

termijn geenbezwaar.
Denis Vastgoed S 040-129524

Brunssum (Treebeek)
Tussengel. WOONHUIS met tuin (en tuinhuis), woonk.,
aanbouwkeuken, plavuizen, CV, vloerverw., 3 slpkmrs.,

badk. Vaste trap naarzolder. Huis is perfect onderhouden.
Ged. voorz. van rolluiken. Vraagprijs ’ 169.000,-k.k.

Heerlen (Weiten)
In woonstr. gel. halfvrijst. luxe HERENHUIS met garage,

bwj. 1993. Grote aangel. tuin. Grote woonk., plavuizen op b.
g. Keuken met luxe install., 3 grote slpkmrs., zeer luxe

badk., zolder dmv. vaste trap bereib. 4e slpkmr.
Vraagprijs ’ 349.000,-.

Info: Molenaar Verzekeringen
Prof. Lambertstraat 5,6419 BM Heerlen. Tel. 045-741216.

Klimmen
Prachtig gel. vrijst. woning met mooi uitz. aan achterzijde.
Geschikt als 2e woning. Direct te aanvaarden. Vraagprijs:

’ 220.000,- k.k.
Wijnandsrade

Halfvr. woonh., perf. onderh., bwj. '91 met 4 slpks waarvan
1 op zolder, badk. met ligb., douche, toilet en v.w. Een be-
zichtiging is beslist de moeite waard! Vraagprijs:

’ 249.000,- k.k.
Nieuwenhagen

Luxe vrijst. landh. met grote gar. Geh. onderkeld. met div.
ruimtes, zeer ruime woon-/eetkamer, ruime keuken met ei-
ken keukeninst. v.v. app.; 3 slpks, luxe badk. en 1e verd.
geh. inger. als app. Belt U ons voor vrijblijvende informatie
of een bezichtiging. Vraagprijs: ’599.000,- k.k.
Makelaarskantoor Janssen 046-335840.

Urmond R. de Beerenbrouckln 86.
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. S 04492-2447.

BRUGMANCHYPOTHEKEN v 3

Te koop
HEERLEN-BEKKERVELD

Leon Stassenstraat
Halfvrijst. woonhuis in uitstekende staat. Doorzon kamer,
kelder, keuken, 3 slpkmrs., badkmr. met douche, zolder,

vaste trap met slaapk. Direct te aanv. Vr.pr. ’ 198.000,-k.k.
Hypotheken
Actietarief!

Rente 5 jr. vast 7.7 %
Met toch de mogelijkheid steeds een nieuwe"lagere" rente

te kiezen. Ook tijdens de 5 jr.vast periode!
ZONDER BOETE!

Brugmans Assurantiën
Ruys de Beerenbrouckln. 12, Heerlen.

Tel. 045-420821 - 718484. Kantoor ma.-vr. 09.00-17.30 u.

Beek
Geheel gerenoveerd en gestoffeerd luxe 4-kamer app. op
1e verd. Oranjesingel 74. Per 1 jan. '95. Huur ’B7O,- excl.
servicekosten. Borg ’ 2.500,-. Bezicht. bel 04455-2002.

Meerssen
Luxe app., geheel gestoffeerd en voorzien van alle comfort.
Ind.: hal, 1 slpk., woonk. met open haard, douche, toilet,
berging, gelegen Beekstr. 60A (1e verd.). Huur ’950,- mcl.
stookk. en gebr. apparatuur. Borg ’2.000,-. Te bevr.
04455-2002.
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8 FRAAIE "ATELIER"- A.
EN 4 STADSWONINGEN xj^
yjfc, k A È WA%___ '~^&*Kswm H^^ vSßPS'jjfll _c /ml v%f\ 88 m^fi&^W
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In het groenrijk gebied Schandelerboord, Graag willen wij u in een vrijblijvendgesprek
nabij het centrum van Heerlen, aan de meer informatie verstrekken over deze fraaieSofiaweq/Randweg gelegen bouwplan omvat woni en de mogeiijkheden vooreen>8 riante halfvnjstaande atelier woningen ... * __. . _ ,
met dakterras/garage en tuin plus b,l Citatiepassende hyptheekvorm.
4 ruime stadswoningen met garage en tuin. Bel meteen voor een brochure I

De woningen worden gebouwd met degelijke R7Qmaterialen. lilZoals hardhouten ramen en kozijnen, voorzien _Pm\o-W_\ _\\w->__P% NVMvan dubbele beglazing en een optimale dCI^JI IVI I"»"""dak- en spouwmuurisolatie. 'Makelaardij 0.G., Taxaties,
De "atelier" woningen hebben, mede door een Hunntheek-aHuiotrontmmcombinatievan rode baksteen en wit , \P

n 1, f^ »u?ieschilderd metselwerk in de voorgevel, een L. AQUINA en E. WEERTS
raaie architectonische uitstraling Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen

Oók zaterdags van 10.00 tot 13.00 uur.
Voor uw zekerheid worden de woningen onder _ _ _
GIW-garantie-regeling gebouwd. 045 "7 1 5566Dus kwalitiet en zekerheid in optima forma.

Dit projekt werd gerealiseerd door:
Prijzen: Architectenburo Ton Vandenbergb BV te Heerlen
Vanaf ’191.000,- tot ’ 295.500,- v.O.n. en Aannemersbedrijf JONGENBV te Landgraaf.

A_^_^-ir--i7_t_^_^_^_^_m_W_mÊÊÊÊ_WÊ IWj? _\^__7_W^^_A^mm_^_^__^SK^^. *1*

HEERLEN MIDDELBURCSTR. 25 SITTARD HELSTRAAT 27 (CENTR) VALKENBURC LINDENLAAN 15
Tussengel. woonh. g. onderh. Ind. 0.a.: Mooi gerenov. stadswon. Ind.: hal, In centr gel. herenh m. gr. stadst en tuin
3 kelders. Beg.gr: hal, toilet, woonk., woonk. met granietvloer, keuk. met m o.a. openh. Ind o.a: sout: 3 kelds. Beg
half-open keuk. met mr., terr. en tuin. granietvl. en witte aanbouwkeuk. met gr: hal, toil, woonk, werkk. en keuk. m.
Ie verd: overl., 3 slpks. en badk met app., toilet, bergkast, kleine binnenpl. eik. mr. 1eVerd: toil., 3 slpks, badk m.
douche en v.w. 2e verd: zold. Alg: geh. met berg. 1everd.: overl., slaapk. (evt. 2 ligb, douche, toil., 2 v.w., bergr. 2e Verd: &
roll., deels dubb. beglaz, hardh. ram. mogelijk), luxebadk. 2e verd.: overl., (v. trap) si.pk, gr. ruim, (ges vm. slpks).
en koz., elektr. vern., dak ca. 8 jr oud. slaap/werkkamer, c v-kast. Aanv. direkt. 3e Verd: zold. via vl.trap. Perc. 415 m2.
Prijs ’. 149.000,-k.k. Prijs ’. 179.000.-k.k. V.m.d.gesh. Bwjr.lB9o. Aanv. in overleg. p

Prijs f 390.000.- k.k. "
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Te koop in Nuth/Vaesrade
Halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin. Ind.: hal, toilet,
woonk., eetkeuken, serre, wasruimte, berging, 3 slpks.,
badk. met douche, toilet en v.w. Inhoud ca. 560 m3. Grond-
opp. ca. 263 m2. Vraagprijs ’ 230.000,-

Te koop in Kerkrade
Halfvrijstaand woonhuis met inpandige garage en tuin. Ind.:
hal, toilet, garage/berging, waskeuken, woonkr., keuken, 3
slpks., badk. met douche en v.w., apart toilet, vlizotrap naar
bergzolder. Inhoud ca. 475 m3. Grondopp ca. 258 m 2
Vraagprijs ’ 219.000,-

Te koop in Nuth
Bedrijfspand gelegen op het handelsterrein de Horsel te
Nuth. Bestaande uit een showroom, drie aparte kantoor-
ruimten, werkplaats, keukenblok, toilet en opslagr. op ver-
dieping. Grondopp. 1.035 m2. Vraagprijs ’ 325.000,-

Makelaardij Fons Heuts bv Nuth
Tel, weekend 043-474021, tijdens kant.uren 045-244636.

Amstenrade ’ 200.000,- k.k.
Hoekwoning met voor- en zijtuin. Royale hal, woonkamer,
studeer/eetkamer, 3 slaapkamers, 2 badkamers, bergzol-

der. Geschikt voor dubbelebewoning.

Heerlen-Noord ’ 250.000,- k.k.
Bungalow met tuin (1.540 m2) en garage. Kelder, keuken,
woonkamer, 3 slaapkamers en badkamer. (Voor paarden-
liefhebber: mogelijkheid tot het bijpachten van huiswei van

plm. 2.650 m2).
Troost Onroerend Goed, Heerlen.

Telefoon 045 - 71 79 76.

Pey-Echt
RUIM VRIJST. WOONHUIS, GROTE TUIN, GARAGE
veel extra ruimte, 4 slpkmrs., mooiewoonkeuken, extra

kantoor, oude stalling in tuin, perceel 760m2.
Vraagprijs ’312.000,- k.k.

Pey-Echt
CAFÉ/WOONHUIS, GROTE TUIN

Zeer gunstige ligging(centrum), ruime woning, voor veel
doeleinden geschikt, perceel 775m2.

Pey-Echt
LUXE WOONHUIS, GARAGE/WERKPLAATS EN ZEER

GROTE TUIN
Grondig gerenoveerd, alle denkbare comfort, werkplaats is
nieuw en goedbereikb. Voor vele doeleinden gesch. bijv.
paardenhouderij. Perc. 1.715m2. Vr.pr. ’ 278.000,- k.k.

Echt-Noord
VRIJST. WOONH. MET GAR. EN CARP. EN MOOIE TUIN
Zeer luxe woonhuis met garage geschakeldaan garage.

Ruime indeling, riante badkamer, zeer mooie woonkeuken,
3 slpkmrs. grote woonkamer, alles perfect onderh., aan-

gelegdetuin met vijver 405m2. Vr.pr. ’ 262.000,- k.k.

Roggel
HALFVR. WOONH. GAR. EN TUIN METZWEMBAD

Perfect onderhouden, ruim woonhuis, 3 slpkmrs., mooie-
badkamer met doucheen ligbad,kan ook zonder zwembad,

zeer mooie ligging. Vr.pr. ’ 219.000,- k.k.

Inl.: Peters Vastgoed Echt.
Tel. 04754-82826.

Immobilien GmbH

van Lier-Radermacher
Een betrouwbare naam

met groot verkoopsucces en een 100% correcte werkwijze.
Als ookvoor u een correct en succesvol verkoopresultaat

belangrijk is, dan verkoopt u ook uw huis, zoals al meer dan
1000tevreden klanten tot heden,via het grootsteDuitse

Makelaarskantoor voor Nederlandse O.G.
In sommige gevallen direkte aankoop mogelijk.

Ook als uzelf niet wilt verkopen maar een huisweet datte
koop is, belt u ons.

U ontvangt dan na de notariële transportakte voor uw
bemiddeling ’ 250,-.

Om onze klanten te bedanken, verloten wij elk jaarop 30
november fantastische prijzen.

1. prijs: 1 week Gran Canaria voor 2 pers.
2. prijs: 1 weekend in Parijs voor 2 pers.

3. prijs: 4 entreekaarten voor PhantasialandKöln/Brühl en
nog veel meer mooie prijzen.

S 00-49.24073017
g 045-451291
Te koop gevraagd

in Heerlen/Heerlerheide
vrijstaande en halfvrijstaande woonhuizen met garage

tot ’ 300.000,-.

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045 - 71 22 55.

Open huis in het
appartementen-complex

"Nightingale" te Brunssum.
Zaterdag 17 december
van 14.00 tot 16.00 uur.

Aan de groene rand van Brunssum zijn comfortabele en
vooral ruime, 3 slaapkamer-appartmenten te koop. Een
groot gedeeltevan de appartementen is reeds verkocht,

e nieuwe entree is gereed. De ligging, nabij winkelcen-
trum en natuurschoon, staat garantvoor een opt. woon-

genot. Zonnige woonk. gecombineerd metroyale eetkeu-
ken. Groot balkon. Berging. Prijzen vanaf ’ 120.000,- k.k.
Netto maandlast vanaf ca. ’ 705,- bij volledige financiering.

Adres: Florence Nightingalestraat 115, te Brunssum.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJB.V.

TEL. 045 - 71 22 55.

Ter bemiddeling
zoeken wij dringend diverse woningen. Stein-Geleen-

Beek e.o. woningen in alle prijsklassen. Omg. Heerlen-
Kerkrade (half)vrijst. tot ’ 350.000,-; Nuth-Hoensbroek
(semi)-bungalow tot ’ 500.000,-; Brunssum-Merkelbeek
(half)vrijst. tot ’ 250.000,-; Klimmen e.o. landh./vrijst. tot

’ 450.000,-; Gulpen/Margraten woningen in alle
prijsklassen. Makelaarskantoor Janssenb.v. 046-335840

na 17.30u046-339072.

Vrijstaand
Valkenburg (rustig deel). Op 500 m2, groot pand (ca. 1.200m3), woonk. (40 m2), eetkeuken, 8 slpks., vloerbeteg.,
hobbykamer (60 m2), CV-gas. ’ 370.000,-

W. Timmermans
NVM-makelaar/taxateur. Tel. 04450-2182 (Makko Gulpen).

Rijksweg 67, Gulpen. Zat, tot 13.00 uur.

Te koop te
Heerlen, Hofstraat 22

In rustige woonomgeving gelegen goed onderhouden half-
vrijst. woonhuis met garage, tuinhuis en tuin. Bouwjaar
1974. Ind.: beg.grond: hal, toilet, garderobe, bergruimte,
woonkamer (doorzon), semi open keuken met aanbouw en
app. 1e Verd.: overloop, 3 slpks. (deels parket/laminaat-
vloeren), nieuwe badkamer. 2e Verd.: via vaste trap naar
zolder, met CV-inr., aparte hobby-/slpk. met brede dakka-
pel, dakisolatie, rondom rolluiken. Garage, terras, royale
tuin met tuinhuis, (extra) gepachte tuin ca. 160 m2, gunsti-
ge ligging nabij Heidserpark en Brunssummerheide.
VRAAGPRIJS ’ 213.000,- k.k.

Inl. Augustus Vastgoed B.V.
Rennemigstraat 20, Heerlen.

Tel. 045 ■ 233038

Hobra Vastgoed
Nuth

Halfvrijst. woning met serre, gar. ’ 206.000,- k.k.
Heerlen

Halfvrijst. woning met gar., bwj. '92, ’ 205.000,- k.k.
Heerlen

Halfvrijst. woning met dubbele gar. ’ 198.000,- k.k.
Landgraaf

Halfvrijst. woning met dubbele gar. ’ 230.000,- k.k.
Voerendaal

Riant vrijst. landhuis, 1.400m3990m2grondst., woonk.
6xll, open haard, 5 slpkmrs., eetk. open keuken, tuink.,

kelder, bijgebouw, dubbele gar. ’ 725.000,- k.k.
Gulpen

Vrijst. luxe villa, bwj. '91, inp. gar., 4 slpkmrs., luxe badk.,
sep. toil., gr. woonk. met open haard, terras en tuin, uitge-
bouwd souterrain, 4 k. keuk., toil. Verdere obj. in Bocholtz,

Mechelen, Valkenburg, Hoensbroek. Tevens zoeken wij
dringend div. woningen en boerderijen in alle prijsklassen
omg. Gulpen, Epen, Wylre, Klimmen, Simpelveld, Nuth.

Tel. 04454-68408.

Verhuizen??
Doe-het-zelf. Te huur bestel-
vrachtwagens (hydr. laadlift).
Ookpers.auto's en busjes.

Autoßent Bastiaans, Spoor-
sngl 50, Hrl.a 045-724141.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -
Geen kosten
Geleen-Zuid
Boerhaavestraat 53

Rustig gelegen halfvrijst.
woonh. met L-woonk. (ca.
36 m2) met parketvloer, uit-
bouw -f serre, keuken + app.,
3slpks., badk. + 2e toilet,
vaste trap zolder, 4e slpk.
Kelder, verlengde garage
(ca. 11 m) en tuin. Modern
sanitair. Ged. dubb. glas +
rolluiken. Vraagprijs

’ 229.000,- k.k.
Hulsberg

Parallelweg Zuid 5
Op goede stand gelegen
vrijst. semi-bungalow in car-
reevorm gebouwd, L-woonk.
(opp. ca. 41 m2), keuken,
(patio met optimale privacy),
3 slpks., een met vaste trap
bereikbare grote zolderber-
ging (mogelijkh. voor een of
meerdere slpks.), ruime tuin
(opp. 1170 m2), c.v.-ver-
warmde garage. Enkele rol-
luiken. Vr.pr. ’469.000,- k.k.
Euveko, tel. 046-749450
(zaterdags van 11.00 tot
13.00 uur).

Maastricht
(Randwijck)

Hoogwaardig geïsoleerd ap-
partement, 2 slpks., woon-
kamer, open keuken, balkon.
Prijs ’ 160.000,-k.k.

Dahlem (B)
15 min. van Maastricht.

Karakteristiek en geheel ge-
renoveerd woonhuis, 3
slaapk., 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 slaapk. dakter-
ras. Prijs ’ 220.000,- k.k.

Hoensbroek
(Mariarade)

Zeer mooi en recent gereno-
veerd ruim woonhuis, met
ruime tuin, 3 slaapk., geslo-
ten keuken, ruime bijkeuken,
ruime woonkamer, perc. opp.
ca. 223 m2. Prijs: aantrek-
kelijke prijsklasse

Wijlre
Valkenburgerweg81A

Schitterend gelegen ruim
landhuis met uitzicht op het
Geuldal. Grote garage, 4 è 5
slaapkamers, ruime woon-
kamer, gesloten keuken.
Prijs ’ 550.000,-k.k.

Consten
Vastgoed
M.L. Kingstraat 65
6245 GH Eijsden
Tel. 04409-3131
Fax 04409-3737

Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Vaals
Hoekbovenhuis, dakterras,
4-5 slpks., badk., berging,
CV-gas, ’145.000,-. Dir.
leeg. 04450-3138.

Appartementen
te k. in Tuddern. Dld. met

veel comfort, balkon in rusti-
ge omg. Mei'9s te aanv.
Voor ml. Architekt Josef

Corsten, Sebastianusstr. 7,
52538 Selfkant. S 00-49.2456-

-1569, fax 00-49.2456-2619.

Terwinselen
Kerkrade. Halfvrijst. woonh.
met 3 slpks., kelder, ruime

tuin, mogelijkh. voor garage.
Vraagpr. ’ 179.000,-k.k.

Tel. 045-429083.
BRUNSSUM, Trichterw. 181.
Te koop ruim goed onder-
houden halfvrijst. woonhuis
m. cv., grote garage en tuin.
Ind.: hal, provisiekelder,
woonkmr. (28 m2), gesl.
keuken m. apparatuur, toilet,
wasruimte, ruime slp.km.,
badkmr. met ligbad, v.w.,
douche en bidet. Verd.: 3 sip.
kms., 2e badkmr. m. douche,
v.w. en toilet. 2e verd.: via
vaste trap bereikbare zolder
met 5e slp.kmr en extra
bergvliering. Het pand is
voorzien van dakisolatie en
dubbele beglazing c.g. rol-
luiken. Grondoppervlak 295m2. Pr. ’229.500,- k.k. Inl.
tel. 045-211407.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
GENK (B) bungalow, gr.
woonk., 3 slpkrs., aanb.
keuk.,2 wc's, badk. + dou-
che, kl. keld., gr. hobby
ruimte, 2 gar., CV, tuin 950m2, ’280.000,-. Telef. af-
spraak 00-32.89611413.
Met spoed woonhuis te koop
gevraagd. Wat ouder huis of
opknappen geen bezwaar. 3
040-129013.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Geen makelaarskos-
ten. Wyman & Partners
Heerlen. Tel. 045-728671.
Kleine WOONRUIMTE te
koop gevraagd in centrum
Heerlen, Maastricht of Sit-
tard. Telef. 045-210258.
Te k. mooie TUSSENWO-
NING te Hony Esneux, Bel-
gië. Telef. 00-32.41-803995.
WYNANDSRADE, Masche-
relstr. 12 te koop halfvrijst.
semi bungalow. Totale opp.
400 m2. Vr.pr. ’258.000,- k.
k. Telef. 045-244562.
WIJNANDSRADE. Te k.
halfvrijst. woonhuis met ga-
rage. Ind.: groot souterrain,
woonk. met parket, open
haard, moderne keuken. 2e
verd: 3 slpks, badkamer.
Bergzolder, nieuw dak, nwe
cv., vr.pr. ’238.000,- k.k.
Tel. 045-245614.
UNIEKE aanbieding!
Drieschstraat 56, Heerlen.
Royaal jong 3-kamerappar-
tem. met eigen CV, eigen
parkeerpl. en berging in
souterrain. Dit biedt optimaal
woongenot en veiligheid.
Weggeefpr. ’114.500,- k.k.
Denis Vastgoed S 040-
-129524.
Oude PASTORIE gerenov.
opp. 570m2, tsn. Maastricht
en Tongeren (10 min.), mooi
uitzicht op Jekerdal. Gunst.
pr. 00-32.12.261156.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. S 040-114752.
Te koop tussenwoning te
HEERLEN/Schaesberger-
veld. Ind.: 3 kelderruimtes,
woonk., open keuk. (voorz. v.
alle app.) aanbouw met
electr. schuifdak en schuif-
pui, 3 slpks, badkamer m.
ligbad, zolder (vaste trap).
Prijs ’160.000,- k.k. Inlich-
tingen: Tel. 045-725863.
LANDGRAAF te koop vrijst.
gesch. huis v.v. roll. en k.ko-
zijn. Ind: Living 42 m 2met
parket.Keuk. v.v. alle app., 3
slpkrs, vr.pr. ’239.000,- k.k.
Telef. 045-323736.
Te k. BELEGGINGSPAND
omg. Kerkrade, 3 etages,
friture, tuin, garage, berging,
1e etage: 4 kamers, keuken,
badkamer, cv. Direkt te aan-
vaarden, rest verhuurd.
Huuropbrengst ’ 37.000,-
-bruto p.jr. Pr. ’230.000,- k.k.
045-442360/721081.
SCHIPPERSKERK, ge-
meente Bom. Sterre der
Zeeplein 7. Aan plein gele-
gen vrijstaand woonhuis met
berging en tuin. Ind.: o.a.
voorraadkelder, kamer-en-
suite, keuken, waskeuken,
serre, 3 slaapk., badk. met
douche, cv-ketel 1993. Dak
in 1990 v.v. nieuwe beton-
pannen. Perc.opp. 518 m2.
Prijs n.o.t.k. Ruber Makelaar
en Taxateur o.g. b.v., tele-
foon: 04498-51900.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Geen makelaarskos-
ten. Wyman & Partners
Heerlen. 045-728671.
NEERBEEK. Te k. perfect
halfvrijst. huis op 538 m2. L-
kamer (43m2) zeer luxe
aanbouwk., badk., 3 slpkrs,
was/logeerk., gr. zolder en gr.
garage. Schitt. gr. tuin (zui-
den). Vrij uitzicht. Perfect
onderh. Kooppr. ’ 263.000,-
-k.k. Telef. 046-374976.
WOONHUIS te k. te Bruns-
sum, bwj. '72, m. cv, berging,
garage (achterom bereik-
baar). Ind: beg. gang, toil.,
woonk., keuk., balkon en
rolluiken. Verd.: 3 slpkrs en
badk. met 2e toil., zolder.
Telef. 045-257478.
Guttecoven, Beukebooms-
weg. VRIJSTAAND woon-
huis op royaal hoekperceel
met onderpandige garage,
wijnkelder, eigentijds inge-
richt, met grote tuin ca. 500m2. Vr.pr. ’488.000,- k.k.
Tel. 046-581029.

BRUNSSUM, HBj
3, woonh. m. carp*
Ind.: woonk., keuW
toilet, terras, berg.,'
pr. ’ 136.000,-k*. >
tiekantoor Van Of V
deplein 5, 6444 fsum. Tel. 045-2545*
Te k. gevr. 500 m 2STUK ca. 16 meter J045-414362, na 14jj> I
Wij BOUWEN mot I
in de rustige om? I
Drielandenunt, G' I
Moresnet aan we*Jstige prijzen. Bez<#
het modelhuis He"*
dag en zondag
16.00 uur in Mof»
in Moresnet. Tel-
-659512. >|

■ AMSTENRADE:

' halfvrijst. woonhuis
', woonk., luxe keuK*,

' 4 slpkmrs., etc. I.
k.k. Seegers o.g- *.

1525318. ____^
;Te k. ROOSTERE h
woonh. met cv., t i

[ tuin op zuiden. gOjg ''Te k. ÜBACH over < it
i Karel Doormanstr » Is
i type tussenl. woor* _y

' 3 slpks., zolder en'i der, ’139.000,- k-J' 11 huis zondag 18 ' *i 15.00-17.00 uur. '(
Assurantiekantoor a1 Telef. 045-325151_^
HEERLEN te koop'
woonh. loopafstand" j<
goed onderhouden i
’260.000,- k.k. i%
723261 na 18.00 uu^i,
BERG EN TERBL^s
vrijst. hoekwoning i,
met woonkmr., mW'L
badkamer, 3 slpks-
tuin en berginfl-, /210.000,-k.k. I**sRob Dassen. 046^
HOENSBROEK. G"?
tueerd keurig °nIJ:woonhuis met wf.siertuin. Ind. begf
toilet, mooie L-vorffj-
met open keuken f*
Verd.: 4 slpks., ba^en cv. Prijs ’l69"
Telef. 045-232276_>
Te koop WINKEi-
HUIS met cv., W'
magazijn en veel
ruimte te ÜbachsD»
mogelijkh., unieke "
ondern., direct te
den. Afspr.: Ken*l
Voerendaal. S 04533LIMBRICHT/Vrienden«j
str. 39. Heden open
13.00 tot 14.00 f:geleg. keurig on*
vrijst. woonh. me'
mooie tuin (18 diep)'
zolder vaste tr., &
ruime woonk. Kof\’229.000,- k.k. jT&742550. JosStorrns^?i AMSTENRADE/Hoof*jL 'Prima ligging in (s*l^" ruim woonh. met jl"
heel verbouwd, zo* Jr
als particulier. JL

’ 159.000,-k.k. I<LW_*
742550. Jos Storms^Bl|SWEIKHUIZEN/SleyeH K
3, Schitter. geieMKj
landhuis (1979) tf*i-
dige garage, mooie 1
tuin, 3 slpk., gehee

’ 439.000,-k.k. %■
742550. Jos Storms^B
KERKRADE, Fr*J
str. 79. Winkel: met veel ruimte. °T
keert i.g.st. van /■
’169.000,-. Wijman M\ners, Heerlen, S Q45^M
LANDGRAAF, j]%
18, woonh., met
en veel ruimte. ’''Wijman & Partners
len. 045-728671.
SITTARD, Tulpenstr^TÜ
goed onderh. woonnjM: slpks., badk. met o-°:A 'i
let. ’145.000,-. W
Partners - Heerlen
728671. .
BouwmatVrnggÜ; y

Faillissements- en
ENVERKOOP (larne'^
naatparket in 65 j

" normaal ’lOO,- f-\j
’25,- t/m ’40,-; "F
beschadigde deur*
’40,-; rollen dakie*
en SBS 2 t/m 4
t/m ’65,- p.rol; W%
ten underlaym. en j,

mm ’47,50; %'
(Trespa) ’75,-; rnsj
enz. Rennemige
70A, Hrln. 045-72971^
25 gebruikte Toyota- ,
matsu vorkheftrucks
700 kg tot 2500 kO
benzine-, diesel- °': uitvoering in divers6,
klassen. COLLÉ Sitf%
chinehandel BV, N^
90. Tel. 046-519980^
Te huur complete ' i
v.a. ’7O,- excl., Pc'
Info 04409-2925. X
Te k. 20 BOUWSTjjj)
’600,-; Harwi %é
220-V’ 450,-. 045^54^Te k. puntgave ant *f
meren SCHOUW m%
gietijzeren zij- en *ten. Tel. 04406-425^37^Te k. stalen VETAf5t DER, deuren, planke>\
ren en houten balken'j, toren, sanitair etc. 'e^'
251964. A

'. Te k. Duarib ROLSIJ,■ 10 m hg; laddersteigei'
t st. 045-322077 >.

Woningruj!^
Te ruil i.v.m. werk

! zinshoekwoning in
tegen eengezins^^

| POSTERHOLT of °m, Inl. 045-727806. >

in/om deju*^
DOMPELPOMPEN■ kelders en vijvers, i*Z..

I per uur, 220 V, //V'■ Knops, Rijksweg Zu'" Sittard. Tel. 046-51271»>/
1 ~R*

Voor Piccolo»^zie verder pagm3



Stooktabel week: 49
van maandag 5/12/94 t/m zondag 11/12/94

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 23 ’ 11,50 124
1200 28 ’ 14,00 148
1400 33 / 16,50 173
1600 38 ’ 19,00 197
1800 42 ’21,00 222
2000 47 ’ 23,50 247
2200 52 ’ 26,00 273
2400 56 ’ 28,00 297
2600 61 ’ 30,50 323
2800 66 ’ 33,00 346
3000 70 ’ 35,00 370
3200 75 ’ 37,50 395
3400 80 ’ 40,00 420
3600 84 ’ 42,00 445
3800 89 ’ 44,50 469
4000 94 ’ 47,00 494
4500 105 ’ 52,50 555
5000 117 ’58,50 618
5500 129 ’ 64,50 680
6000 141 ’ 70,50 742

Aktie Zuinig Stoken/Zuinig Aan

# Met een
flexibel
woonsysteem
is een kast
voor elke
ruimte
praktisch op
maat te maken

DOOR THEA WAMELINK

DOOR CATHARIEN ROMIJN

Donkere hoekjes van Nederland
opgelet. In deze dagen voor
kerstmis komt de lampenier met
een nieuw nachtlampje op de
markt. Het nachtlampje onder-
scheidt zich door een ingebouw-
de lichtcel. Bij het intreden van
de duisternis schakelt het lampje
automatisch aan en als het weer
licht wordt gaat het automatisch
uit. Ook kunt u het lichtpuntje
op elk gewenst tijdstip aan en uit
schakelen. Voorzien van een 4
watt energiezuinig TL buisje
verbruikt het weinig energie.
Voor 19,95 gulden kunt u het
nachtlampje bij de Lampenier
kopen.

Spiegels

# Luxueuze, verlichte spie-
gel van HansgroheUitzonderingen vormen de al

eerder genoemde hertshoornva-
ren en de dubbeltjesvaren (Pel-
laea rotundifolia).
Hoge relatieve luchtvochtigheid
vindt u overigens automatisch in
de badkamer en de keuken. Va-
rens doen het daar dan ook uit-
stekend en zorgen er mede voor
dat u zich daar ook prettig voelt.

Kamervarens in
donkere hoekjes
tijdens Kerstmis

Droog
DOOR WIM OUDSHOORN AfzuigsysteemVarens hebben ook behoefte aar

voldoende vocht. Er moet altijc
worden voorkomen dat de pot-
grond uitdroogt. Het wekelijks*
dompelen van de planten is hei
overwegen waard, zeker bi
soorten als krulvaren (Nephrole
pis) en venushaar (Adiantum).

j^bladplanten hebben in onze huiskamers vaak een veel
b §er en gelukkiger leven dan hun bloeiende 'collega's'.
e j want de bloeiperiode van bloemplanten is
W JS en soms duurt deze slechts kort. Bladplanten moe-
oe "et vooral hebben van hun groeiwijze en hun mooiv°rmde en gekleurde bladeren. Bij de hertshoornvaren hebben

we eigenlijk geen andere keuze,
want vanwege de decoratieve
'bladeren die om de pot heen
krullen, is normaal water geven
geen doen. Geef om de twee we-
ken wat kamerplantenvoedsel,
maar gebruik slechts de helft
van de geadviseerde concentra-
tie, want varens zijn erg zoutge-
voelig.

Er zijn heel wat soorten vart

Top-10

Schaduwplanten
Bij de verzorging van varens in
de huiskamer mag nooit uit het
oog worden verloren dat varens
schaduwplanten zijn. Ze moeten
dus tegen direct zonlicht worden
beschermd. Noordvensters zijn
dus wel en zuidvensters niet ge-
schikt. Op een oostvenster en
desnoods op een westvenster
hebben de meeste varens het ook
uitstekend naar hun zin.

eris nemen in deze groep een
Ju .rte en belangrijke plaats in.
pia

egenstelling tot andere blad-
bu n.ten kunnen ze helemaal niet
rijpen. Gatenplant, Dieffenba-
typi e.d. kunnen dat
ty e j' al laten ze dat in huis vrij-
zu steeds achterwege. Varens
!w sPorenplanten en moetendüs zonder bloemen stellen.
Het
Z\i, ls overigens opvallend hoe
te et gemis aan bloemen weten
vee?°mPenseren. Hun bladeren,
dec Samengesteld, zijn uiterst

en vormen zeker niet
tye j de groene massa, waar ze
geri ,v°°r worden gehouden. Inte-
sCL^el zelfs, er is een eindeloze
Varakering groen en er zijn zelfs
a(„ens die helderwitte met groen(gebiesde blaadjes bezitten
HoenS ensiformis).
r4 s dan ook, in deze donkere
sch 6nrond kerst zullenzij in eenetnerhoekje wonderwel har-

# Varens bieden een eindeloze schakering aan groen.
Foto: GPD

Varens zijn bosplanten en dat
houdt ook in dat ze een hogere-
latieve luchtvochtigheid prefere-
ren. Maar er zijn uitzonderingen:
de hertshoornvaren en met name
de ijzervaren kunnen goed tegen
droge lucht. De meeste soorten
echter zijn dankbaar voor een
dagelijkse nevel van zacht water.

te koop bij uw bloemenwinke-
lier. Hij kan u met zijn vakken-
nis uitstekende adviezen geven.
Maak eens een keuze uit de
Top-10 van de varens:

Nephrolepis (krulvaren), Pteris
(vleugelvaren), Adiantum (ve-
nushaar), Cyrtomium (ijzerva-
ren), Pellaea (dubbeltjesvaren),
Asplenium (Nestvaren), Didy-
mochlaena (mantelvaren), Phyl-
litis (tongvaren), Microlepia en
Davallia (apepootjes).

monsters

Nachtlampje

't o°^ iets nieuws. maar aan
'S i$ uV.de ben je ook gehecht,
ih. l D«jven die trui, broek of
d m e!,eneens in de kast han-
-0 et' aangezien een huis
% Van elastiek is komt er

aa?i°ment dat Je ie afvraagt:J "r «at ik dat allemaal?
P

'lè 11 U^kt het u ook zo ideaal>
*>*" v 3

te zien is in Amerikaanse
"i '"i-k die kledinEkasten als een

>ü u.amertie waar je zó naar bin-
l m unt lopen. Ziet er inderdaad
f *tje eus uit' maar met een
O a^kel^L.imte is zoiets ook thuis
J ü]k te realiseren.
5^ t zij
\4 «len nameliik alle mogelijke sys-
s "a a j Van deuren (schuivend,
f} Hgj ?.d °f in harmonica-uitvoe-
f «rinen

le tussen wand en plafond
ti. « Worden gemonteerd. Stel: u
i:ta ee en r°yale slaapkamer, dan
jl 'heijj 11 deel daarvan worden afge-

'3ats 6
j-

met zon deurensysteem.

<*» vl Pas na et aanbrengen
! Kat?ierbedekking' zodat deze in

'Si 0f er°bekast doorloopt. Door
jf) >H (j e meer van de (schuif jdeuren
jii in v°orzijde af te werken met
jl Iti ,jPleBel wordt de verkleining
si »an 6 kamer optisch te niet ge-
H 'flexibel
i* ltuür?kastdeuren alleen bent u er
i iv^j ulk nog niet. Om daarachter
0 %>n

m°gelijk kleding kwijt te
Het 1S een efficiënte indeling

i W grootste belang. Er bestaan
i ulterst flexibele inrichtings-
'f \ die geheel op uw behoef-
# Vrjat

nnen worden afgestemd.
/%Ue ,er van vloer tot Plafond1L" "eschikbaar is, kunnen er. \_^.(ADVERTENTIE)

RJfUBOUW SHOWTj^MEN & DEUREN

Ukubouw' deuren ([garagedeuren / veranda's

Showrooms:
Dorpsstraat 7. Nuth

tel. 045-241917

meestal wel twee ophangrails of
roeden voor kortere kleding boven
elkaar worden geplaatst. Hang niet
alles op. Jasjes, pantalons, kos-
tuums en fijne bloeses, ja. Maar
truien kunt u meestal beter opvou-
wen (voorkomt bobbels van het
hangertje op de schouders). Ook
overhemden laten zich goed vou-
wen.

Kies voor opgevouwen kleding die
niet gemakkelijk schuift open vak-
ken, maar berg zijden sjaals en lin-
gerie liever op in laden. Anders
blijft u stapelen.
Kies met te diepe laden, dan houdt
u ze gemakkelijker op orde, vooral
als het om kleine, gladde spulletjes
gaat. Er zijn systemen met uit-
schuifbare, brede plateaus zoals
men in hotels aantreft. De leggers
zijn aan de voorzijde voorzien van
een opstaande rand, zodat alles op
zijn plaats blijft.

Orde
De beste manier om orde te schep-
pen en te houden is te zorgen voor
kleine of ondiepe bergingen. In de
vorm van laden en uitschuifbare
leggers, maar ook dozen, rieten

mandjes, draadmanden, kartonnen
bewaardozen (in leuke kleuren en
dessins te koop) en wat dies meer
zij.

Je krijgt soms iets in een mooie
doos. Zonde om weg te gooien. Ze
zijn heel leuk om snuisterijen in te
bewaren zoals strikjes, linten, cor-
sages en mouwophouders.
De een hangt stropdassen op een
'molentje' tegen de (kast)wand, een
ander legt ze liever plat in een bre-
de maar ondiepe lade, Ook voor
ceintuurs zijn er speciale ophangers
te koop die in een kast gemonteerd
kunnen worden.

Schoenen zijn ruimteverslinders. In
een grote kledingkast is op de bo-
dem meestal wel een plekje te vin-
den. Maar worden schoenen een
sta-in-de-weg, koop dan een spe-
ciale schoenenkast. Verkrijgbaar in
verschillende afmetingen, afhanke-
lijk van het aantal schoenen dat u
erin kwijt wilt.

Geen ruimte in de slaapkamer? Een
speciale schoenenkast leent zich
uitstekend als halmeubel. Vooral
als hij is uitgerust met ook nog een
of twee 'gewone' laden om hand-

schoenen, sleutels en dergelijke op
te bergen. Daar waar schoenen een
plaatsje krijgen zijn de ladepanelen
uitklapbaar.
In de keuken kennen we de carous-
selkast met draaiplateaus om een
hoekkast beter toegankelijk te ma-
ken. Zon systeem is er nu ook voor
de garderobekast, maar dan wel
plafondhoog. Daarin kun je heel

(ADVERTENTIE)

_^^^^_m

wat kwijt. Bovenin is een cirkelvor-
mige rail aangebracht diedraaibaar
is. Zo kan men beter zien wat er al-
lemaal aan hangt en naar voren ha-
len wat men nodig heeft.

Eronder kan de ruimte dan desge-
wenst worden ingevuld met draai-
plateaus met een railing, om opge-
vouwen goed en schoenen te bergen.
De kast wordt afgesloten met een
rondlopende schuifdeur.
Kledingkasten achter een deuren-
wand van vloer tot plafond, waar je
in kunt lopen, vragen wel om ver-
lichting. De meest praktische oplos-
sing is een lamp die aangaat zodra
de deur wordt geopend en weer
wordt uitgeschakeld bij sluiting er-
van. Hoef jedus nooit op te letten of
je het licht wel hebt uitgedaan.
Voor alle kastsystemen geldt dat ze
in aanschaf tamelijk prijzig zijn.
Maar ze bieden het voordeel dat
voor elke ruimte een indeling is te
maken die hierop en op de behoef-
ten van de gebruikers is afgestemd.
En meestal voldoende flexibel om
later nog te kunnen wijzigen. Zon
systeem is daardoor goed verhuis-
baar en weer aan andere ruimten
aan te passen.

Daar waar keu-
ken en woonge-
deelte vloeiend in
elkaar overlopen,
speelt de geluid-
sterkte van keu-
kenapparatuur
een belangrijke
rol. Vooral de af-
zuigkap kan een
storend element
zijn. Maar in een
mooie houten of

# Een kap die afzuigt zonder hinderlijk
motorgeruis.

gelakte keuken die qua uiterlijk is afgestemd op het wooninterieur,
is zon afzuigkap extra hard nodig. Niet alleen om hinderlijke koo-
kluchtjes af te zuigen, maar ook om overtollig vocht van kookdam-
pen te verwijderen.
Want doet men dit niet dan slaat vocht (met vuil) neer op uw mooie
(keuken)meubelen. Daarom wordt ook altijd geadviseerd een afzuig-
kap tot twintig minuten na het koken (zij het dan op een lagere capa-
citeit) te laten functioneren.

Asdal Gourmatics introduceert een bijzonder afzuigsysteem dat toch
zonder veel (hinderlijk) geluid functioneert. Het systeem beschikt
over sterke motorunits die ver van de afzuigkap worden gemonteerd.
Er is een grote keuze in uitvoeringen (voor de buitenmuur, opzoldeiof op het dak).

De metalen filtercassettes zijn gemakkelijk weg te nemen en na rei-
nigen in de spoelbak of de afwasmachine ook weer snel in te zetten.
Afhankelijk van keukenruimte en -inrichting kan worden gekozen
voor een wandkap of een eiland-uitvoering, waarbij breedtematen
tussen 90 en 120 cm mogelijk zijn. De kappen zijn verkrijgbaar in
geborsteld roestvaststaai en in veertien kleuren gelakt staalplaat.
Aan de voorzijde van de kap bevindt zich het elektronische bedie-
ningspaneel.

Steedsmeer spullen opslaan in huis grootprobleem

Kiene kastsystemen
bieden uitkomst

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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" Het nieuwe energiezuini-
ge nachtlampje

Wanneer we de spiegel raadple-
gen om onszelf te bekijken, zien
we daar graag een mooi lijstje
omheen. Aan stijlvolle spiegels is
tegenwoordig keus te over.
Hansgrohe, fabrikant van bad-
kamergarnituren, komt met een
exclusieve spiegelcollectie. De
spiegels zijn royaal van formaat:
45 of 55 cm breed en 90 cm hoog.
Hierdoor wordt een beperkte
ruimte optisch vergroot. Niet al-
leen een pluspunt in een krappe
badkamer maar vooral in het
toilet.
De spiegels zijn prachtig uitge-
voerd, hebben facetgeslepen zij-
randen en naar keuze een afge-
ronde bovenzijde, dan wel een
puntig toelopende. In combina-
tie met de spiegels worden gla-
zen planchets in verschillende
maten en diverse soorten halo-
geenlampen geleverd. De spie-
gelframes zijn verkrijgbaar in

diverse kleuren en/of combinaties.
Voor deze collectie kunt u terecht bij de sanitairvakhandel.De mon-
tage is uiterst eenvoudig zelf te doen omdat als hulpmiddel een mon-
tageraam wordt meegeleverd. De verschillende spiegels kunnen met
daarbij passende accessoiresen kranen worden gecombineerd. In een
brochure worden alle mogelijkheden en combinaties behandeld. Be-
halve in badkamer en toilet kunnen de spiegels ook heel goed worden
toegepast in de hal, de woon- en de slaapkamer.

moniëren met de groene kerst-
boom.
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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.

Bouwen/Verbouwen
Te koop 7 mahonie houten
opdek BINNENDEUREN
met beslag, g 045-225773.

IPICCOLO'SI 045-719966
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,
ledere dag geopend tot
18.00 uur. Voskuilenweg 91,
Heerlen. Tel. 045-741708.
Te koop: driehoekige witte
eettafel (L4sm per zijde) '6
stoelen (chroom) met zwarte
bekleding. ’ 300,-. Telef.
045-425646.
Te k. massieve eiken Fran-
se landhuisstijl KEUKEN,
maat 4,20 x 2,40 x 2,40 mtr.,
mcl. ijskast, diepvries, electr.
kookplaat, afwasmachine en
combi-oven 3-in-1, 3 jaar
oud, z.g.a.n. S 045-729710 /
727742.
OPGELET! Knip mij uit. Wij
kopen al uw nog bruikbare
meubilair tevens complete
inboedels. 045-719136.
2x 1-pers. OPKLAPBED
met ombouw en matras,

’ 100,-pst. 045-413904.
Te k. PHILIPS 3* koelkast/
diepvr. ’ 350,-; gasfornuis/
oven/gril Indesit ’ 350,-;
ronde houten keukentafel 4
stln. riet zitvl. ’150,-;
hometrainer ’190,-; porce-
lein bloemst. ’90,-; worteln.
TV-kast ’1.000,-; worteln.
salontafel ’ 750,-; worteln.
zilverk. ’2.250,-; marm.
met koper onderst, salonta-
fel ’290,-; vol zwaar eiken
boerenkast ’ 3.250,-; wor-
telnoten dressoir (degelijk)
’1.500,-; wortelnoten grote
ovale tafel met 6 stln. Lode-
wijk XIV ’1.500,-; leren fau-
teuil ’450,-; tweezits bank
en 1 fauteuil ’290,-; mini-
washmach. ’ 90,-; Rdr.
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Tel. 045-212091.
Twin Peaks geloogd grenen
meubelen. KOOPZONDAG
18 dcc. van 13.00 tot
18.00 uur. Prinsenbaan 87,
Koningsbosch. g 04743-1853.
Antieke KAST geheel ge-
draaid. Kasteellaan 77,
Meezenbroek-Heerlen.
CHINA-TEPPICH 310x250
Spitzenqualitat hellgrundig
neupreis ’ 6.000,- für
’1 500,-. Tel. 045-217356.
Pracht, eiken EETHOEK,
massief, m. 6 eik. stoelen, 1
jr. oud., ’1.275,- (nw.pr.
’4.200,-). 045-322111.
Te koop eiken BANKSTEL, i.
z.g.st. Tel. 04492-3603.

Kamers
Te h. KAMERS in Heerlen v.
student, gebr. v. keuk., badk.

’ 450,- mcl. 085-340879.
Te huur HEERLEN-Cen-
trum studentenkamer. Inl.
045-715869.
GEMEUBILEERDE zit/
slaapkamer te h., liefst dame
of meisje. Tel. 045-223970.
KAMERS te huur met kost,
voor oudere dames en he-
ren. a 045-729784.
Te h. ruime KAMER, woon-
kamer, slaapk., douche, toi-
let, keuken, huursubsidie
mogelijk. Telef. 045-317009.
Per 1-1-95 gemeubileerde
studentenkamer te huur in
HEERLEN, g 045-724871.
Te huur KAMERS te Heer-
len met gebr. van gez. badk.,
keuken en fietsenberging
mcl. Kabel-TV, intercom, te-
lefoonaansl., centr. sleutel-
syst. en aut. deuropener. Tel.
045-213289.
Te h. mooie ruime kamer
7x4 mtr. (bovenverdieping),
liefst studente, ’390,- p.
mnd.all-in. 045-421524.
Ruime kamer te huur in
HEERLEN voor student(e),
’425,- all-in. Inl. 045-

-20707.
Bedrijfsruimte

LUIK te huur benedenver-
dieping voor commerciële
doeleinden 170 m2en 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.
Beek, Weth. Sangerstr. 47,
nabij knooppunt Kerenshei-
de en Makado. VOORDE-
LIG te huur 950 m 2bedrijfs-
of opslagruimte, in souter-
rain. Per vrachtauto bereik-
baar. g 045-222468.: > k. KANTOORGEBOUW,

n. 25 x 14 x 2,8 meter, 2 st.
ifab garage. 043-632433.

ij m 2KANTOOR in riant
pand te huur, uitbr. tot circa
85 m 2mog. Ruime vrijepar-
keergeleg. aanwezig. Circa
3 km. vanaf afrit autoweg
Nedcar. Info 04498-59538.

Kachels/Verwarm ing
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. g
046-513228/514862.
Te k. OPENHAARDHOUT
’35,-, ’55,-, ’BO,- per m3,
gratis bezorgd. 04459-1675.
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Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 73
van de Waterschapswet bekend dat vanaf 19 decem-
ber 1994 gedurende drie maanden op het kantoor
van het Zuiveringschap (afdeling Heffingen) voor
eenieder ter inzage ligt de le wijziging van de Hef-
fingsverordening 1994 zoals vastgesteld door het
Algemeen Bestuur van het Zuiveringschap Limburg
in zijn vergadering van 27 oktober 1994 en goedge-
keurd door Gedeputeerde Staten van Limburg bij
besluit van 29 november 1994 no. 94/57326M. De
le wijziging van de Heffingsverordening 1994 heeft
betrekking op: - de vaststelling van het heffingsbe-
drag voor 1995 op fl 83,90 per vervuilingseenheid;- het opnemen van een berekeningsvoorschrift voor
de meetfrequentie in Bijlage I van de Heffingsveror-
dening 1994; - het opnemen van nieuwe coëfficiën-
ten voor melkveehouderijen in de Tabel afvalwater-
coëfficiënten (Bijlage I I behorende bij de Heffings-
verordening 1994); - het in overeenstemming bren-
gen van de Heffingsverordening 1994 aan de per 14
juli 1994 in werking getreden gewijzigde bepalingen
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de
invorderingswet 1990; - een redactionele aanpassing
van de Heffingsverordening 1994. Desgewenst kan
het hiervoor genoemde stuk tegen betaling van de
verschuldigde leges worden verkregen.
Roermond, 17 december 1994.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

JJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL
E BRUNSSUM - VRIJSTAANDWOONHUIS— op goede lokatie. Ind.: ~| sout.: kelder (2); garage ~= . ~T_S. £<■! 760 x 385 Beg.gr: =m s£_A I ha|: to'let; woonkamer —A-. ai I 7.60 x 3.85; 2e living =— ÉÊ I 6.85 x 3.05; gesloten —I keuken; terras en tuin. j"— I I 1e Verd.: 3 slaapk. en
S I I badkamer. 2e Verd.: —~ c -j______t Aanvaar- —jZ ding: direct. Prijs ’ 345.000,- k.k. ZI

HEERLEN " STADSWONING NABIJ CENTRUM

h
Stadswoning met diepe S

!| tuin. Ind.: sout.: kelder. 2
~ ~J Beg. gr.: hal; toilet; —f|pHH woonkamer 810 x 4.25/ —O 3.70; gesloten keuken; —I terras en tuin (met ach- __\

Iflß l terom). 1e Verd.: 3 ~I slaapkamers en badka- ZZSB | mer. 2e Verd.: te berei- 3— ken via vaste trap al- =_Z waar 1 kamer en zolder. Aanvaarding in overleg.
_Z Prijs/197.500,-k.k. 3

E LANDGRAAF (N'hagen) - VRIJST. WOONHUIS— .
j_^_^ ,nd- sout- kelder Beg. SSE , -^Êk I gr.: hal; woonkamer L- __\— BSB mJ I vorm 38 m 2; moderne ~ZZ «Jl■ I keuken 4.00 x 3.30 md. SI— | B^H I app; mooie badkamer; —E hMfll I b'lkeuken, carport, ga- —19 rage voor 2 auto's en jjZ~ Bj^^^^ Hl hobbyruimte. 1e Verd.: jS~ I I 2 slaapk. 6.00 x 4.00 en —= I======= 425 x 32Q 2e Verd . 2 =ZZ kamers. Grondopp. 425 m2. Aanvaarding: in overleg. ~= Prijs ’ 360.000,-k.k. S
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KOMT U UIT DE ! =
E I HYPOTHEKEN-DOOLHOF? j 5

HYPOTHEEK-AJ?VIES j =
Welke hypotheek moetik kiezen?

r I :Lineair, aanuTteit of spaarhypotheek? [ E
:: En er zijn nog meermogeltjKheden. j =

E | Moet ik mijnhuidige hypotheek omzetten? | E
E I' Makelaardij Ernens heeft het antwóortf! |

Kom vrijblijvend bij ónsbinnen f I E| iedere maandag van 16.ÖÖlot 18.30Ütir l =
S j houden w.jHYPOTHEEK%aEEKyUR I
| Een afspraik maken kan natuurlijk ook. || 5—m 1 Illtlll I 111 *I■>lli 1«llllHlllllllllltlllUllIHMMIHIIttII lij MS,

E Specialist in " woningen
bedrijfsobjecten " taxaties

hypotheken " verzekeringen

| makelaardij dfc \
— [Ww| Hoolstraat 42, Voerendaal E

E NVM Alleen achter een
E lM,l<" H goede naam staat NVM E
3iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii minrr

De veiling van het pand
Gelders Overkwartier 19

te Nieuwstadt
op 20 december a.s. gaat niet door.
Mr. L.J.E. Piek, notaris te Susteren

BEHEER/VERHUUR O.G. " MAKELAARDIJ
"TAXATIES-HYPOTHEKEN-ASSURANTIËN |

"In zeer geliefde,
kindervriendelijke woonwijk gelegen halfvrijstaand
woonhuis met grote garage."
Ind. hal, woonk., keuken m. app., garage (8.15x5.75)
ook geschikt voor opslag, 3 slaapk. badk. Zolder bereikb.
via vaste trap. Bwjr. 1983. Geïsoleerd en ged. dubb.
begl. Aanv. in overl.

Vraagpr. f 185.000.- k.k.

HEERLEN:
"Ideaal pand voor starters I"
Ind. hal, woonk., keuken, berging, 2 slaapk.badk., apart
toilet. Bwjr 1986. Geïsoleerd en voll. dubb. beglaasd.
Mogelijkerijksbijdrage f. 5.000,-. Aanv. desg. op korte
termijn. Vraagpr. f 125.000,-k.k.

LANDGRAAF:
"In bebost gebied gelegen, prima onderhouden
royale witte bugalow met gas cv., inpandige
garage en fraaie tuin (1700m')l"
Ind.: overdekte entree, grotebet. hal (± 22m'), L-woonk.
(±4Bm') m. open haard, keuken m. witte aanr. comb. en
div. inb. app., 3 slaapk. (grootste ± 20m!), bet badk. m.
ligb. douche en v.w., prov. kelder, waskelder,
2 tuinbergingen. Aanv. n.o.t.k.

Vraagpr. f 475.000,- k.k.

TE HUUR
Haefland 5, Brunssum

Bedrijfshal 1000 m 2met kantoren,
toiletten en keuken, 2 laadpoorten

en parkeergelegenheid.
Tel. 045-271999
(dhr. Bergmans)

\_^_\^A%7T7^__\ v$ EYGELSHOVEN GELEEN
4 (KERKRADE) K'':^*' r^ ...-

oranlelaan 355■ Woonhuis met tuin, TF^dS 9e' terras en geheel |—.{^f^-lff» r_7B mam Entree met tegelvloer,
mogelijkheid voor ga- Bfï '— 1 onderkelderd. Ruime ■ T-vormige woonka-
rage. Ruime entree, Rgbssss^^jd! I entree met gastentoi- Mm MkSlmer met parketvloe-
L-vormige woonka- _^^^^^^^^-^-^-^-^^-m|et woonkamer ensui- ren, allesbrander,
mer, aanbouw met te, dichte keuken met div. apparatuur. Ruim terras °Pen keuken, vier slaapkamers, badkamer met lig-
overloop, gastentoi- met vrij uitzicht naar groenvoorziening. Drie ruime bad' vw- en 2e toilet,
let, terras en tuin met slaapkamers, badkamer met ligbad, douche, v.w. Pr'js ’198.000,- k.k.
aangebouwde ber- en 2e toilet. Zolder middels vaste trap bereikbaar. ■ .
ging. Dichte eetkeu- Prijs ’269.000,- k.k. 'mm A H £ VAALS
ken, badkamer met WÊÊ " 'JA „Het Hooghe Oord"
zitbad en v.w. Drie BRUNSSUM Sm '^ Ceresstraat 166
slaapkamers met ' JL-- ~n Vondelstraat 8 pp jP*, -s** W&ÊA Rum (service) apparte-
bergruimte. At ~. Woonhuis aan groen- M§ Il ment op 1e verdieping.
Prijs ’ 159.000,-k.k. -___—■■a^Hk-r voorziening met ber- Entree, gezellige woon-JJDMBE ging en tuin (achter- EuP kamer ±30 m 2 met

____________ÊMÊêA\ I Schaesbergerweg 185 1 kelder, entree, door- mer ±27 m 2met balkon.
_jM _f.-* I Woonhuis met tuin (ach- I zonkamer met gas- Open keuken met div. apparatuur. Separate hal

I terom bereikbaar.) Div. mWlmt-_^-^l^-^-W-_^_W-_^_M haard, dichte keuken, met tweede slaapkamer, ruime badkamer met lig-Ul | kelderruimten, tuin al- drie slaapkamers, moderne badkamer met rond bad, douche, v.w. en sep. gastentoilet. Evt. parkeer-
BRRlSfli —'Ijllfll^ I waar mooie vijverpartij zitbad en v.w. Ged. voorzien van kunststof kozijnen plaats te huur in souterrain.

len fietsenberging. En- met dubbel glas en rolluiken. Pr'is ’125.000,- k.k.
■H H| tree/hal met gastentoilet, Prijs ’ 168.000,-k.k.m ru jme woonkamer met

parketvloer, aangebouwde serre en tuindeuren
naar terras en tuin. Dichte eetkeuken met Noorse _
leisteenvloer, div. apparatuur. Drie slaapkamers en 1
badkamer met ligbad, v.w. en 2e toilet op 1e ver- - Tnl.M 1
dieping en mansardekamer en bergzolder middels \^ HEERLEN-CENiMuw i KERKRADE-WEST A/D BEITEL
vaste trap bereikbaar op 2e verdieping. I Oranie-Nassaustraai i Qp goetje lokatie en uitvalswegen gelegen
Prijs ’ 195.000,- k.k. 1 Op goede stand geie 1 nieuw te bouwen bedrijfshal. Industrieterreinl ftk gen winkelruimte me l _Zoctl}; Totale oppervlakte ± 1.265 m 2 of in

.nÖ* _-aa, \ WÊËL ** Ito bovenhuis, voow i drie kleinere units. Aanvaarding 2e kwartaal
S^_\<> *° R- \ /- l ' 53* ■ met een elektnscn i 19g5 Huurprijs en yerdere informatje

" iVLj en ] a=n ___ l '«rolluik. Winkelonwei aanvraag verkrijgbaar.
Ëj^d | ff 150 m2met ndfng |

rUi»___^_m_^i^&_W_^Êm \ ! ■ l fc>||te. "^ diËÈ^Vaals. D^appartemen6

MAAQTnirHT m ?n, iL is aan de I ___. Jj£}r ..-'_. ten variëren in ligging
1 PFMTHniIJp A/n iCk-PDCTDAAT II 1 uitte brei- I indeling, maar V1 PENTHOUSE A/D JEKERSTRAAT I _-mt___t_____A acW Thpt bovenhuis I *' *—" schikken alle over o.a.
HERDENKINGSPLEIN 1 ■ \_\M % den e.n de winkel l één of twee slaapkamers, met compleet ingerichte
Centrale entree met bergingen en trap naar gale- 1 | tmW-o^-^^^^^^^ 's cv;- 1 keuken en badkamer. De huurprijzen liggen voor
rij. Indeling: entree met gastentoilet, garderobe, I | 0S te koppelen. Ide twee- en driekamerwoningen op respectievelijk
woon/eetkamer met open keuken, twee slaapka- 1 prijs ’375.000,- K.K. 1 ’ 1.150,- en ’ 920,- per maand inclusief servicekos-
mers, complete badkamer en eigen dakterras. Ev. I ten. Bij koop variëren de prijzen vanaf ’ 95.000,-
-mogelijkheid voor het huren van een overdekte l kk- tot ’125.000,- k.k. plus servicekosten vanaf
parkeerplaats ad. ’BO,- per maand. Oplevering is ’716,- per maand afhankelijk van indeling, ligging
gepland medio september. en aantal gebruikers.
Prijs ’295.000,- v.o.n.

BRUNSSUM HOENSBROEK ijwiïiviïiïit^"^
Neptunusstraat 4 » .-^ i Koestraat 10 A

, -ï Woonhuis met vrij uit- ■■RÊmBT \ I Vrijstaand woonhuis met M v\f* \m ■ v| m" "s'zicht aan voorzijde, tuin, _^__T^R^ lJ garage en omsloten tuin, :|: Mt |)^ IVI ÜKclitülQ!r_P^t£Zm,, i\ buitenberging. Provisie- \é ~\ >h [ entree aan zijkant, gas- :=: AMÉÊ-. J

'_*%M_mM \\\_\\_\_\aA 'et, dóorzonwoonkamer, ÉnÉÜ'll ■ woonkamer, berging. :": Akerstraat 23 6411 GW Heerlen■KftinTM«**asa| I tuindeuren naar terras/ WAA^^"- m**»mA\ Dichte keuken met Fran- mrytI tuin. Dichte keuken, drie se eiken aanbouwkeuken :" tel. 045-712040 WIJI slaapkamers badkamer voorzien van div. apparatuur, achtertuin met o.a. >: "BiI met v.w. en douche, vas- vijverpartij. Separate zijingang en toegang tot ga- % fax 045-711357 NyM
te trap naar zolder. rage/berging met zadeldak. Drie slaapkamers, f.

Nagenoeg gehele pand rolluiken badkamer met ligbad, v.w. en 2e toilet, bergzolder. i: A.J.M. SljStermanS
Prijs ’169.000,- k.k. Prijs ’269.000,- k.k. 1

KUNSTSTOF BRUNSSUM
vk-JÊKm R-O-t 'n aluminium
g^PP^""-^^--" overkapping hoeft

m*^^ r/iW*8*" niet duur te zijn

*' %'■ è*B fa>l Wkm Door eigen fabricage
'*'-, **,Mii b.v.3x3 meter

mmm»^mio^"^S^mm f 2000,- cxc. »

BRUNSSUM TRICHTERWEG 7, TEL. 045-23104$

[VASTGOED
_ BRUNSSUM, Maastrichterstraat BEEK, Prins Mauritslaan
II Winkel-woonhuis met achterliggende Multifunctionele bedrijfsruimte be^J\__t___\___\W\ werkplaats. Winkel ca. 30m2, werkplaats uit ca. 400m2 hal ca. 270m2 over»'

ca. 85m2 lndeling:Beg.gr; winkel, buitenopslagen kantoorruimte ca. 12»"
kj| werkplaats woonkamer, keuken, portaal, RoVaal bestraat buitenterrein.

garage, diverse kelders, Verd; 4 gr. slaap- Vraagprijs ’ 475.000— K.K.
tyjfi kamers, badkamer en dakterras. Voor vele „, „„„„„, „ „

rtnolQi„ Hon no-rhiut HOENSBROEK, De Koumenf p doeleinden geschikt. „n/vw n*
~,c„ „n _■_ Nog enkele bedrijfshallen tot 2000irr,"

iiLifffW Vraagprijs f 275.000,—K.K. M ' _. . „„_, rfyH ' ' en zonder kantoren. Oockshelters, r. . keren, en buitenterrein. Kantoren &
M EYGELSHOVEN.Laurastraat pleet opleveringsroveau.

± 200m2 winkelruimte. Front 9 meter. Huurprijzen en info opaanvraag.
Compleet opteveringaniveau.
Huurprijs ’ 2.000 — p/mnd KERKRADE, Heiveldstraat

_#_. Multifunctionele bedrijfsruimte 580mf
HEERLEN, Bongerd-Passage kantoren ca. 200m2. Zeer represen'3'
In geheel vernieuwd winkelcentrum zijn object, met alle voorzieningen. In
nog enkele units beschikbaar v.a. 70 m 2. kende staat van onderh. Indeling °,
Uitstekende ligging, luxe afgewerkt Reeds receptie, kantine, toiletten, bedrijf
diverse huurders aanwezig zoals Bart kantoren. ,
Smit,Opticienßoecks,Wtbra. Vraagprijs ’ 545.000— K.K
Informatie op aanvraag. bespreekbaar.

HEERLEN, Gepenstraat NUTH, Daelderweg .
Winkelruimte over 3 verdiepingen totaal T°- de Makro 9ele9<«i ho°9waaLf
ca. 275m2. Uitstekende lokatie aan voet- bedrijfsruimte ca. 700m2 met ca. 1»
gangersdomein, magazijn in kelder, Hoek- *af" «\ bes,raat

an met veel etalage-ruimte. 650 m' ï"TfTT T W.. , „ ___ s niveau. Bednjfsgedeelte 4 mtr how ,
Huurprijs ’ 65.000,-per jaar. overheaddeuren Goed geïsoleerd, Jgeheel verkeert in uitstekende staat «*
HOENSBROEK, Centrum mtatauü.
Diverse winkels vanaf 60m2 aan het vraagprijs ’ 795.000,—K.K.
Gebrookerplein. Interessante huurcondi-
ties in de vorm van huurvrije periodes. SITTARD, Industriestraat

Nieuwbouw bedrijfsruimte/kantoren. W
HOENSBROEK, Amstenraderweg verdeling naar wens I
Winkel-woonhuis aan doorgaande weg info + huurprijzen op aanvraag,
richting centrum. Begane grond twee
winkelruimten (60/80rrr') (1 verhuurd) als- SITTARD, Industriestraat
mede werkplaats/magazijn 115m?. Boven- Ca. 660m2 bedrijfsruimte met t 5"vJ
woning met woonkamer, luxe keuken, kantoor; 220m2 showroom en 330
badkamer, 3 slaapkamers en diverse ber- bedrijfshal + voor en achterterreinJJL 'gingen.Recent geheel vernieuwd. klinkers- Perceel ca- 2300m- De9^
Vraagprijs ’ 375.000,— K.K. opleveringsniveau. ,

Vraagprijs ’ 490.000— Eventueel "*
MAASTRICHT, Wolfstraat vrijstaande bungalow.
Winkelpand ca. 70m2 op A1-lokatie, in uit- „_.„„ ,~ , SITTARD, Industriestraat ,stekende staat van onderhoud. Met BedrjjtsruifT)te ca 450r, 2 metbovenwomn9- bungalow. Zeer representatief object
Huurprijs en info opaanvraag. u|tst s, B

_
onderh Gfoo, percee| me. o»

zwembad, luxe badkamer en keuken, f
SITTARD, Centrum woonkamer, 5 slaapkamers.
Diverse winkellokaties vanaf 30m2 te koop Vraagprijs ’ 890.000, K.K.
en te huuraan voetgangersdomein.
Info op aanvraag. —t . i,__j__j^_______________________________________________\Ê

\mTrrrrr^sr____________________________________________m HEERLEN, Centrum
|flJ]J|£l]ïl3iH Ter overname in centrum gelegen horec3

HEERLEN, Wijngaardsweg °»iect tussen La Bamba^ Bran*!j
Ca. 880m2 hoogwaardige kantoorruimte Bracke' Bii*mans e,nz- MultifuncW"
gelegen aan belangrijke uitvalsweg naar "faura^^e 'n,°

;°P fmm
r ______ , ■ Huurprijs ’ 4.000,— p/mnd

centrum en directe aansluiting op de '
autobaan; compleet opleveringsniveau; VALKENBURG Strabeekz.g.a.n. geïsoleerde plafonds, wanden, Gerenommeerd Hotel-object met 28
vloeren inclusief vloerbedekking, kabel- mers (voor 50 pers) ge|e gen aan cX**
goten, zonwerend + geïsoleerd glas. gaande weg Meerssen/Valkenburg, "■*
Parkeerplaatsen op eigen terrein. Verhuur voorzien van sfeervol ingerichte resta"
in units mogelijk. Uitgebreide informatie rant-bar, lounche- TV-kamer, zonneten"8*

op aanvraag. liftinstallatie, parkeerterrein alsmede i

Huurprijs’ 190— p/m2 zonderlijke woning.
Brochure en prijs op aanvraag.

MAASTRICHT, Technoport _______
Op uitstekende lokatie gelegen nieuwe l'ldlVlll^ld'l'ldlk'ldk'fl
kantoorruimte va. 300m2. Hoogwaardig ■-lU4UUFll"ll llfllilSi^^^
afwerkingsniveau, o.a. vloerbedekking, HEERLEN, De Beitel
verl. plafonds met verl, kitchenette, top- Bedrijfsterrein ca. 6000m2, goed bere. , baar.

.„.c
, , ~ Koopprijs ’ 60,—p/m2

Huurprijs ’ 205,—p/m2 p/jr " '
HOENSBROEK, De Koumen

HEERLEN, Parallelweg Ca 2200m2 bedrijfsterrein.
Hoogwaardige kantoorruimte ca. 385m2. Koopprijs ’ 80, p/m2

Compleet afwerkingsniveau, o.a. voorzien
van kitchenette/toiletten, vloerbedekking,

uMranraiai tui i^i^^Éverlaagde plafonds en lift. BllJl3ClCik[CNJy,i"|lj3k^^P
Huurprijs ’ 195— p/m2 VENLO, Centrum ,

8 winkels totaal ca. 1.130 m 2. Gehe«
SITTARD, Stationstraat verhuurd. Huuropbrengst ’ 352.880,^
Ca. 180m2 kantoorruimte op 1e en 2e per jaar. In uitstekende staat &
verdieping. Compleet opleveringsniveau. onderhoud, bouwjaar 1987.
Huurprijs v.a. ’ 2.000,— p/mnd Vraagprijs ’ 3.500.000 — K.K.

- Winkelruimten en bedrijfsruimten (te koop/te huur) van 50 m tot 1.500 m- in
geheel Zuid-Limburg;- Winkels op AMokaties in de plaatsen Maastricht, Heerlen, Roermond, Geleen,
Brunssum en Sittard ten behoeve van landelijke winkelketens;

- Zaterdags telefonisch bereikbaar van 10.00 uurtot 13.00 uurl

S23k_
V&HVASTGOED

OIRSBEEK - Hulterweg 28 6438 AJ 04492-1620
MAASTRICHT - Hertogsingel 68 6214 AE 043-255070

~.■:-:-;■:■., ■ ■■■ ■■■■.. ■■■■. ■■.■.■ ■ . ..-.: ■■■ ■■■■■ ■,:■■.■■■-x■ ■ ■ ,:■■■■ ■ ■ - ■ —~~**^
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BESTAANDE
BOUW

BRUNSSUM H
Groot herenhuis met authentiek karak-
ter. Tuin. Bergingen. Mogelijkh. voor
gar. Provisiekelder. L-vorm. woonk.
met sep. eetkeuken, tot. ca. 65 m 2.
Bijkeuken. 4 slaapk. Badk. met ligb.
Vaste trap naar zolder. Bwjr. 1938.

_^_W_WÊÊÊ

Prijs ’ 215.000,-k.k 8667

BRUNSSUM H
Langeberg. Vooroorlogs halfvrijst. woon-
huis met gar. Tuin. Berging. Pro-
visiekelder. Doorzonwoonk. Keuken. 3
slaapk. Badk. met zitb/douche. Roll.
Prijs ’150.000,-kk 8638

BRUNSSUM H
Klingbemden. Royaal gesch. woonhuis
met tuin. Gar. met vliering. Doorzon-
woonk. met laminaatvl. Keuken met
moderne aanbouwcomb. Bijkeuken. 5
slaapk. Ruime badk. Goede isol. en
afwerking.
Prijs ’ 229.000,-k.k. 8645

BRUNSSUM H
Centrum. Appartement gel. op 1e verd.
met lift. Berging. Eigen parkeerpl.
Woonk. met parketvl. Semi-open
keuken. Balkon. 2 slaapk. Badk. met
douche. Bwjr. 1986.
Prijs ’ 169.500,- k.k 8974

BRUNSSUM H
Aan plantsoen gel. herenhuis met
inpand. gar. Royale tuin. Living met
laminaatvl. Semi-open keuken met
moderne aanbouwcomb. Bijkeuken. 3
ruime slaapk. Badk. met ligb., douche
en 2e toilet. Vaste trap naar zolder met
4e slaapk. en hobbyk. Bergzolder.
Bwjr. 1991.

Prijs ’ 339.000,-k.k. 8972

BRUNSSUM H
Comfortabel woonhuis met gar. Tuin.
Inpand. berging. Ruime doorzon-
woonk. met open haard. Semi-open
keuken met luxe aanbouwcomb. 3
royale slaapk. Badk. met ligb. Sep.
berging. Bergzolder. Goede isol. Ged.
kunstst. koz.
Prijs ’ 207.000,-k.k. 8785

GULPEN M
Royale semi-bungalow met inpand. gar.
Tuin ca. 15 m. diep. Z-vorm. woonk.
met laminaatparketvl. en open keuken
met luxe install., tot. ca. 50 m2. 3 grote
slaapk. 2 moderne badk. Uitst. onder-
houden. Opp. ca. 266 nf. 8wjr.1992.
Prijs ’ 275.000,- k.k. 8946
HEERLEN H
Nieuw Husken. Semi-bungalow met
patiotuin.Carport. Grote woonk. ca. 32 nf.
Open keuken met install. Ruime
slaapk. Badk. met ligb. 1e verd.: Ruime
slaapk.Roll.
Prijs ’ 229.000,- k.k. 9016

HEERLEN H
Maria Christinawijk. Ruim herenhuis
met gar. Tuin. Geh. onderkelderd,
verdeeld in 5 ruimten. Ruime woonk.
ca. 35 m 2met parketvl. en fraai pla-
fond. Keuken met parketvl. en luxeinstall. 1e verd.: 2 slaapk. Badk. met 2e
toilet. 2e verd.: 2 slaapk. Berging.
Bergzolder.
Prijs ’ 179.000,-k.k. 8965
HEERLEN H
Ruim woonhuis met gar. Tuin. Geh.
onderkelderd, verdeeld in 4 ruimten.
Sfeervolle woonk. Gesl. keuken met L-
vorm. install. 1e verd.: 2 slaapk. Badk.
met ligb. en douche. 2e verd.: 2 slaapk.
Doucheruimte.

Prijs ’ 185.000,-kk. 8783
HEERLEN H
Weiten. Uitst. gel. halfvrijst. woonhuis
met omsl. tuin. Div. kelderruimten.
Woonk. ca. 37 nf. Eetkeuken. 1e verd.:
2 slaapk. Badk. 2e verd.: 3 slaapk. 2e
badk. Uitst. onderhouden.
Prijs ’ 298.000,-k.k. 9005
HEERLEN H
Heerlerbaan. Goed gel. halfvrijst. semi-
bungalow met carport. Tuin. De op dit
moment in aanbouw zijnde woning zal
binnenkort voor bewoning gereed zijn.
Ruime woonk. met open keuken. Badk.
Mogelijkh. voor slaapk. 1e verd.:
Slaapk. Berging.
Prijs ’ 259.000,- k.k. 8728
HEERLEN H
Heerlerbaan. Op rustige locatie en in
directe nabijheid van scholen gel.
woonhuis met fraaie tuin. Woonk. en
deels open keuken, tot. ca. 37 nf. 3
slaapk.Badk. Ruime bergzolder.
Prijs ’ 185.000,-kk. 8975
HEERLEN H
Douve Weien. Goed gel. ruime patio-
bungalow met goed aangelegde patio-
tuin. Apart gel. gar. Royale provisie-/
hobbykelder. Woonk. ca. 55 m 2met
open haard. Keuken. Bijkeuken. Werkk.
3 slaapk. Badk. Uitst. onderhouden.

Prijs ’ 369.000,- k.k. 8310
HEERLEN H
Eikenderveld. Nabij stadscentrum, op
een hoek gel. drive-in woning. Gar.,
geschikt voor 2 auto's. Werkk. 1e verd.:
Woonk. en open keuken. Balkon. 2e
verd.: 3 slaapk. Badk. met douche en
toilet. Uitst. onderhouden.
Prijs ’ 175.000,-k.k. 8709

HEERLEN H
Heerlerheide. Winkel/woonhuis met
tuin. Zwembad. 2 provisiekelders.
Part.: Winkel-/bedrijfsruimte ca. 73 m2.Keuken. Waskeuken. 3 kamers. Werkpl.
Berging. 1e verd.: Woonk. met plav. vl.
Keuken met luxe, witte install. 2e verd.:
4 slaapk. Badk. met ligb.
Prijs ’ 325.000,--k.k. 8958

HOENSBROEK H
Woonhuis met dubb. berging. 1e verd.:Sfeervolle woonk. Gesl. keuken. Groot
dakterras. 2e verd.: 2 slaapk. Douche
met toilet.
Prijs ’ 119.000,--kk. 8900
HOENSBROEK H
Rustig gel. split-level woning metinpand. gar. Tuin. Nivo 1: Eetkeuken.
Nivo 2: Woonk. ca. 25 m!. Nivo 3:
Badk. Slaapk. Nivo 4: Slaapk. Berging.
Prijs ’ 175.000,--k.k. 9015
SCHAESBERG H
Uitst., nabij centrum in rustige woon-
omgeving gel. royaal landhuis met gar.
Onder architectuur aangelegde tuin.
Sout.: Was- en provisiekelder.
Hobbyruimte. Kantoor. Royale hal.Woonk. met open haard. Eetk. Keuken.
4 slaapk. Badk. met ligb., douche,
dubb. v.w en toilet. Alum. koz.
Prijs ’ 379.000,-- k.k. 8699

HOENSBROEK H
In kindervriendelijke omgeving gel.
drive-in woning met inpand. gar. ca.
32 nf. Tuin ca. 10 m. diep. 1e verd.: L-
vorm. woonk. en openkeuken met een-
voudige install., tot. ca. 38 m2. 2e verd.:
3 slaapk. Badk. met douche. Uitst.
onderhouden.
Prijs ’ 179.000,-- k.k. 8651
HOENSBROEK H
Appartement gel. op 4e verd. met lift.
Berging in sout. Woonk. ca. 24 m 2met
fraai uitzicht. Keuken met eenvoudige
aanrechtcomb. 2 slaapk. Badk. met
douche. Kunstst. koz. en dubb. begl.
Prijs ’ 114.500,--k.k. 8831
JABEEK H
Rustig gel. vrijst. woonhuis met gar.
Tuin. Overdekt terras. Berging. Kelder.
Living ca. 37 m 2met parketvl. en voor-
zethaard. Eetkeuken met eiken aan-
bouwcomb. 3 ruime slaapk. Luxe badk.
Hobbyzolder. Bwjr. 1973.
Prijs ’ 279.000,-k.k. 8665
KERKRADE H
Terwinselen. Halfvrijst. woonhuis met
tuin ca. 20 m. diep. Gar. met zadeldak.
Living ca. 40 m 2met open haard en
parketvl. Keuken met compl. install. 1e
verd.: 3 slaapk. Badk. met ligb., douche
en 2e toilet. 2e verd.: 4e slaapk. Hardh.
koz. Ged. dubb. begl.
Prijs ’ 247.000,-k.k. 8999

KERKRADE H
West. Uitst. onderhouden woonhuis
met royale tuin. Gar. ca. 50 m 2.Royale
hal. Living ca. 41 m 2met open haard.
Serre. Gesl. keuken met compl. install.
mcl app. Study. 3 slaapk. evt. moge-
lijkh. voor 4e slaapk. 2 badk. Evt.
geschikt voor dubb. bewoning. Hardh.
koz. Roll. Opp. ca. 770 m 2. Bw|r. 1971.

Prijs ’ 375.000,-k.k. 8365
KERKRADE H
Halfvrijst. woonhuis met tuin. Inpand.
gar. 4 kelderruimten. Living ca. 40 nf.Royale woonkeuken met compl. install.
Serre. Badk. met douche. 1e verd.: 3
slaapk. 2e keuken met compl. install.2e verd.: 4e slaapk. 2e badk. met ligb.
en toilet. Hobbyzolder. Grotendeels
kunstst. koz., dubb. begl. en roll.
Prijs ’ 196.000,-kk. 8997
KERKRADE HChevremont. Halfvrijst. woonhuis met
vele mogelijkh. 2 kantoor/praktijk-
ruimtes. 3 voorraadkelders. Multi-
functionele ruimte c.g. gar. ca. 135 m 2.1e verd.: Living en ged. open keuken
met compl. install., tot. ca. 38 m 2.Badk. met douche. Dakterras ca. 44 m2.2e verd.: 3 slaapk. Grotendeels kunstst.
koz., dubb. begl. en roll.
Prijs’ 229.000,-k.k. 8992
KERKRADE HHaanrade. Nieuwbouw. Vrijst. woon-
huis met gar. Tuin. Terras. Hobbykelderca. 72 nf. Living ca. 36 m 2met erkeren schuifpui. Gesl. keuken. 3 slaapk.
Luxe badk. Sep. toilet. Vaste trap naar
2e verd. met hobbyruimte ca. 40 m2.Hardh. koz. en dubb. begl. Uitst. isol.Bwjr. 1994.

Prijs ’ 325.000,- k.k. 8358
KERKRADE H
Haanrade. Uitst. gel. woonhuis metroyale, inpand. gar. Tuin. 1e verd.:
Living ca. 35 m 2. Semi-open keuken
met compl. install. 2e verd.: 3 slaapk.Badk. met ligb. en 2e toilet. Vaste trap
naar zolder met 4e slaapk.
Prijs ’ 185.000,-k.k. 8983

KERKRADE HGracht. Uitst. onderhouden vrijst.
woonhuis met gar. Tuin ca. 18 m. diep.
Living ca. 35 nf met open haard, lei-
stenenvl. en schuifpui. Royale woon-/
eetkeuken met compl., luxe install.
Bijkeuken. 4 slaapk. Badk. met ligb.,douche, dubb. v.w. en 2e toilet.
Bergzolder. Dubb. begl. Bwjr. 1976.
Prijs ’ 359.000,- k.k. 8998
KLIMMEN H
Bungalow met schitterend uitzicht over
lager gel. wandelpark. Gar. Tuin. 3
ruimten in sout., geschikt voor div.doeleinden. Living ca. 48 m 2met open
haard. Gesl. eetkeuken met moderneinstall. 3 slaapk. Badk. met ligb.

_*_-$m^_-_j!^fk_9am % m__M

Prijs ’ 435.000,- k.k. 8427

OIRSBEEK H
In kindervriendelijke omgeving gel.
woonhuis met tuin ca. 15 m. diep.
Carport. Woonk. ca. 30 nf met witte
tegelvl. Keuken met eenvoudige install.
3 slaapk. Badk. met douche. Berg-
zolder.

«* BV
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Prijs’ 179.500,-k.k 8753
RANSDAAL H
Nabij station en natuurgebieden gel.
sfeervolle, halfvrijst. bungalow met gar.
Goed omsl. tuin met opt. bezonning en
buitenzwembad. Berging. Z-vorm.
woonk. met open haard en half open
keuken met install., tot. ca. 50 m 2("cot-
tage-sfeer"). 3 slaapk. Badk. met ligb. en
dubb. v.w. Sep. douche. Opp. ca. 560 nf.
Prijs’ 335.000," k.k. 8874
SCHAESBERG H
Nabij recreatiegebied gel. semi-bunga-
low met tuin. Gezellige living. Semi-open keuken met kunstst. install.Slaapk. Badk. met douche. 1e verd.:Royale slaapk. Bergruimte c.g. 3e
slaapk. Ged. dubb. begl. en roll.
Prijs ’152.500,- k.k. 8967
SCHAESBERG H
Nabij bosrand, in jonge wijk gel. land-
huis met inpand. gar. Royale hal. Living
met schuifpui en keuken, tot. ca. 64 mf

Semi-open keuken met luxe, witte
install. 4 slaapk. Luxe badk. met ligb.,douche, dubb. v.w. en toilet. Zolder.
Uitst. isol. Bwjr. 1993.

Prijs’ 479.000,- k.k. 8951
SCHAESBERG H
Uitst. gel. halfvrijst. woonhuis met gar.
Tuin. Provisie- en waskelder. L- vorm.
living ca. 44 nf met open haard. Semi-
open keuken met witte install. 3 slaapk.
Badk. met ligb. Ged. roll. en dubb. begl.Prijs ’ 242.500,-k.k. 8961
SCHINVELD HRustig gel. halfvrijst. woonhuis metdiepe tuin. Buitenberging. Gar. met vlie-ring. Woonk. met parketvl. Semi-openkeuken met compl., moderne install. 3
slaapk. Badk. met douche. Hobbyzolder.
Fraai afgewerkt. Bwjr. 1983.
Prijs ’ 229.000,-k.k. 8973
SIBBE MLandelijk gel., in aanbouw zijnd vrijst.
woonhuis met inpand. gar. Tuin.
Woonk. met uitst. tuincontact. Gesl.
eetkeuken. Bijkeuken. 3 royale slaapk.
Luxe badk. met ligb., douche en 2e toilet.
Opp. ca. 300nf.Prijs ’ 299.750,- v.o.n. 8931

SCHINVELD H
Boerenwoonhuis met carport.
Gar./werkpl. ca. 65nf. Tuin met zwem-
bad. Kelder. Living ca. 43 nf met par-
ketvl. en open haard. Eetkeuken met
eiken install. Bijkeuken. 2-3 slaapk. Badk.
met ligb. Fraaie zolderruimte ca. 50 nf,
geschikt voor slaapk. of atelierruimte.
Sfeervol en deg. gerenoveerd.
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Prijs’ 312.000-k.k. 8980
ÜBACH OVER WORMS H
Rustig en centraal gel. woonhuis met
gar. Tuin. Z-vorm. living ca. 42 nf.
Semi-open keuken met witte kunstst.
install. 1e verd.: 4 slaapk. Badk. met
douche en toilet. Alum. koz. Roll.
Prijs’ 189.500,-k.k. 8976
VAALS H
Het Hooghe Oord. Service-appartementgel. op 1e verd. Berging. Woonk. en
keuken tot. ca. 41 rrf. Slaapk. Badk.
met ligb. en douche. Servicekosten

’ 710,- per maand mcl. stook- en per-
soneelskosten en warmwater- en goed-
kope maaltijdvoorziening.
Prijs’ 75.000,- k.k. 7361
VAESRADE H
Halfvrijst. woonhuis met gar.
Binnenpi. Royale woonk. en half open
keuken met compl. install., tot. ca. 56 nf.
Badk. met ligb. en toilet. Wasruimte.
1everd.: 2 slaapk. 2e verd.: 3e slaapk.
Grotendeels roll.
Prijs ’ 165.000,- k.k. 8076
WIJNANDSRADE H
Herenhuis met inpand. gar. Grote
tuin. Sout.: Provisieruimte. Werkk.
Part: Ruime hal. Royale woonk. met
parketvl. en open haard. Gesl. keuken
met eiken install. 1e verd.: 3 royale
slaapk., 1 met balkon. Badk. met ligb.
en 2e toilet. Ruime bergzolder.

f

Prijs ’ 369.000,- k.k. 8899

VALKENBURG M
Landelijk gel. boerenwoonhuis met
ged. overdekte binnenpi. Grote stal ca.
500 nf. Diepe tuin. Gewelfde kelder.
Gezellige woonk. en open keuken, totca. 30 nf. 3 slaapk. Moderne badk.
met ligb. en 2e toilet. Vaste trap naar
royale bergzolder. Opp. ca. 1.135 nf.
Bwjr. ca. 1750.
Prijs ’ 259.000,- k.k. 9002

NIEUWBOUW

HEERLEN, CAUMER-PARKPLAN
In het begerenswaardige woongebied Caumer-Parkplan worden o.a. onderstaande semi-bungalows
gerealiseerd met het comfort van gelijkvloers wonen.

Indeling:
Overdekte entree. Woonkamer ca. 40 nf, mcl. open keuken. Bijkeuken. Garage/berging ca. 18 nf.Carport. Slaapkamer ca. 17 nf.Badkamer met ligbad en douche.De 1e verdieping is voorzien van 2
slaapkamers resp. ca. 8 en 7 nf, alsmede een badkamer met douche. Perceelsopp. vanaf ca. 370 nf.
Prijzen vanaf ’ 359.000,- v.o.n. 10094059

KERKRADE, OLD HICKORYPLEIN
In het centrum zijn, op prima woonstand, een aantal ruime stadswoningen in aanbouw. De bouw is
reeds in een vergevorderd stadium.
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Indeling:
Woonkamer ca. 35 m2, mcl. open keuken. Tuinberging. De 1e verdieping heeft 2 slaapkamers van
resp. ca. 18 en 10 nf, alsmede een badkamer met ligbad, douche en 2e toilet. De 2e verdieping is
voorzien van een slaapkamer van ca. 25 nf met toegang tot dakterrasvan ca. 14nf.Prijzen vanaf ’ 237.100,- v.o.n. 10094024

LANDGRAAF, PARKHEIDE
Het plan Parkheide te Übach over Worms is volop in ontwikkeling. Er worden ondermeer onder-
staande geschakeld, vrijstaande herenhuizen gerealiseerd.
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Indeling:
Overdekte entree. Woonkamer ca. 40 nf, mcl. open keuken met erker-uitbouw. Garage/berging ca. 20nf.
De 1e verdieping herbergt 3 slaapkamers resp. ca. 15,9en 8 nf, alsmede een badkamer met douche
en 2e toilet. Vaste trap naar zolder alwaar de mogelijkheid bestaat voor een 4e kamer.
Prijs’ 244.290,- v.o.n. 10094049

SCHINVELD, AGTER GÈNNE BERG
In Onderbanken worden, op sfeervolle locatie, slechts 4 riante, vrijstaande herenhuizen gerealiseerd
op royale kavels van ca. 455 m 2.
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Indeling:
Overdekte entree. Woonkamer ca. 43 nf, mcl. open keuken. Bijkeuken. Inpandige garage/berging
ca. 21 nf. De 1e verdieping heeft 3 slaapkamers resp. ca. 16,11 en 9 nf, alsmede een badkamer
met ligbad, douche en 2e toilet. Vaste trap naar ruime zolder met mogelijkheid voor 4e kamerPrijzen vanaf ’ 304.000,- v.o.n. 10094071

Stienstra heeft een zeer uitgebreid huizenaanbod in
elke prijsklasse in heel Zuid-Limburg, of het nu gaat
om bestaande bouw of nieuwbouw. Op deze pagina
ziet u slechts een gedeelte van ons aanbod. Mocht
de woning van uw keuze er niet bij staan, neem dan
contact met ons op.

Hl STIENSTRA
MAKELAARDIJ B.V.

Voor inlichtingen
H: kantoor Heerlen, Tel.: 045-712255* Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.
M: kantoor Maastricht, Tel.: 043-616263* Aubeldomein 17, 6229 EB Maastricht,

kantoor Aken, Tel.: 0049-241-407540* Jesuitenstrafte 2, 52062 Aken.

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. Zaterdag van 9.00-18.00 uur.
Aken: maandagt/m vrijdag van 9.00 -13.00 en 14.00-18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 -14.00 uur. "Langer Samstag" van 9.00 -16.00 uur.

BON Gaarne vrijblijvend informatie over
Bestaande woning nr
Nieuwbouwwoning nr

Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:

In ongefrankeerde enveloppe zenden aan:
Stienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen.

LD 171294 STIENSTRA
BRENGT

ONROEREND
GOED
IN

BEWEGING
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Alleen achter een goede naam staat NVM. §§
Kerkrade, Elisagracht 82 Eygelshoven, Zaunbrecherstraat 18 Kerkrade, Romeinenstraat 27■ Een rustig gelegen oungalow met o.a. Halfvrijstaand woonhuis met o.a. living met
T^P"<-¥——*WfWam /ï woonkamer met parketvloer. Keuken. Vier wi«e kurkvloer en open keuken. Drie slaap-
MBNBBMB^^^B slaapkamers. Inpandige garage Het be- kamers Rulme «arage. Terras/tuin met

A^^A^^m^^ treft hier een goed onderhouden bungalow Boede Privac*' "" hJ* *, 16J?ai«oudi, _H^^^^Jl^^ met een recentelijk vernieuwd dak. De Vraaßprl,s ZlB9-500'" "■
muren zijn geïsoleerd. Alle ramen hebben Heerlen, lepenslraat 10\_J_\__^m * \_\_____mi ' I dubbel glas. Omdat alle ruimtes gelijk- Zeer ruim halfvrijstaand woonhuis. Indeling:

HLJ Hl vloers zijn is het pand ook uitermate scheel onderkelderd. Begane grond: Hal.
BBBHBBHIBBB^^BI geschikt voor senioren Toile'met fonteintje. L-vormige woonkamer
Tussenliggend woonhuis met o.a. woonka- Koopprijs ’298 000 -kk a- 38 m2open keuken M- Bm' tuinka-
mer, keuken, drie slaapkamers, luxe inge- ' mer ca. 13 nf dus totale living ca. 59
richte badkamer, inpandige garage. Het „„*„,.. rMu.«„„, ne mJ. Garage ca. 3x9 m. carport Bm. lang.
nand is voorzien van kunststof koziinen Keri(rade' Graverstraat 116 Eerste verdieping: Overloop met bergkast,metdubbelsVet daerde c v-toM Ee" rüim VriiStaa"d WoonhUiS met 0a- 3 «^P"»""- Badkamer met "O*"- toilet
mei auDoei gias. nei aak en oe cv. xeiei z-vormige woonkamer, open keuken, bij- en vaste wastafel. Tweede verdieping: ka-
ziin vernieuwd.

.*__.___. keuken, garage, 3 slaapkamers en vaste mer eva. 25 nf, bergzolder en c.v.-ruimte.
Vraagprijs ’198.000,- k.k. trap naar verdieplng perceeisopp. Koopprijs ’238.000,- k.k.

Kerkrade, Caumerstraat 93 528 nf. Bouwjaar 1987. Heerlen-Palemig, Onderstestraat 22Goed onderhouden halfvrijstaand woon- Koopprijs ’360.000,- k.k. Vrijstaand landhuis met blijvend vrij uit-
huis met garage. Indeling: begane grond: zicht Dit object voldoet aan de hoogste
hal, toilet. Woonkamer van 8.4 x 3.70 Kerkrade, Kloosterbosstraat 114 eisen die men aan materiaal, vormgeving
m. Half open keuken 3.90 x 2.10 m. met Op een hoek gelegen winkel-woonhuis en wooncomfortkan stellen. Ruime overdek-
bergkast. De gehele begane grond vloer met goede parkeermogeliikheden. Rustige te entree. Hal. Z-vormige kamer met Noorse
,s voorz,en van een kwalitatief hoogwaardi- maar toch centrale ligging Winkel met *C iVttbStatoge tegelvloer. Leuk ingerichte achtertuin. kan.oorgedeelte. Ruime boyenwoning met ïï^^^ig^Tt^Fi
barage met viiezotrap naar vier slaapkamers. slaapkamers, luxe badkamer, study en ber-zolderruimte. Prijs „.o.t.k. ging. 2e verd.: 2 kamers en c.v.-ruimte.1e verdieping: 3 kamers. Badkamer met Spoedig te aanvaarden. Opp. 688 nf! Bouw-
ligbad en toilet. 2e verdieping: kamer Kerkrade Graverstraat 75 77 79 jaar 1988.
bereikbaar via vaste trap. Zolderruimte, complex bestaande uit drie aparte woo- Vraagprijs ’429.000,- k.k.
Het hele pand is voorzien van rolluiken. neenheden, vier garages, bergingen en Hoensbroek, Bergsiraai 15

vraagpri|s ’239.000,- k.k. bouwterrein geschikt voor eengezinswo- Halfvrijstaand woonhuis met o.a. living met
Eygelshoven, W Alexanderstraat 48 ning of appartementen. Een wooneenheid open keuken met eiken aanbouwkeuken,
Halfvrijstaand woonhuis met oa. Z-vormi- is eventueel op te splitsen in twee drie slaapkamers, luxe ingerichte badkamer
ge woonkamer met tegelvloer en open woo- met douche, ligbad, vaste wastafel en twee-
haard Gesloten keuken. Drie slaapkamers neenheden. Inh. ca. 1400 nf. Opp. 1005 de tollet Garage samen met de buren
en inpandige garage. nf. VraaWr"s ’159000,- k.k.

Vraagprijs ’185.000,- k.k. Koopprijs ’380.000 k.k.

nwerunramen + deuren
kunststof, maranti an granan

ii! m
■il l_

■i_VM:i:r.m:i adv<es i;M=j?M:l;M=ia
Gangell (Seltkant) in onze Akerstraat-N. 128

Quellstraße 40 showrooms Tel 045-224581
Tel 09-4924546016 en 046-374739

KRiNGS
Bouwen of renoveren op zn best!

Al onze cliënten en relaties wensen wij een
zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

r SITTARD
Notaris Mr. Wim Nelissen te Sittard

zal op dinsdag 24 januari 1995 om 15.00 uur,
in Oranje Hotel Sittard, Rijksweg Zuid 23 te Sit-
tard, ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek,
in het openbaar bij opbod en afslag in één zitting
verkopen:

BOWLING CENTRUM STARDUST
met ondergrond en tuin aan de Rijksweg Zuid
210, te Sittard, kad. bekend Sittard sectie D num-
mer 6961 groot 32 are 60 centiare.
INDELING: bowlingruimte ca. 30x60 mtr. met gro-
te bar en keuken, grote vergaderruimte van ± 396
m 2, kleine vergaderruimte van ±85 m 2, en toilet-
groep en bierkelder van ±3x6 mtr.
BEZICHTIGING: in overleg met notariskantoor
Nelissen.
AANVAARDING: Terstond in eigen gebruik na
betaling van de koopprijs. Eventueel ontruiming
middels grosse der veilingakte.
BETALING VAN DE KOOPPRIJS: met wettelijke
rente vanal de datum van toewijzing, uiterlijk 7
maart 1995.
Van toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaar-
den voor Executieveilingen 1993.
SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN kunnen tot uiterlijk
9 januari 1995 worden uitgebracht bij genoemd
notariskantoor (fax 046-528038).
NADERE INFORMATIE ten kantore van genoem-
de notaris, Wilhelminastraat 53 te Sittard, tel.
046-517373.

Bericht aan onze verbruikers HHHHHI ■■■ |
Wijziging tarieven
Elektriciteit huidig nieuw Elektriciteitstarieven voor kleinverbruikers:

tarief tarief per 1 januari 1995 wijzigt het elektrici-
ct/kWh et/kWh teitstarief voor kleinverbruikers.Hiernaast

genoemde prijzen worden nog verhoogd
Enkeharief 11,10 11,60 met brandstofkosten. Deze variëren

enigszins van maand tot maand.
Dubbeltarief: Momenteel bedragen ze ca. 5,5 d/kWh.- hoog torief 13,30 14,00 De vaste bedragen blijven ongewijzigd.
- laag tarief 3,90 4,20 Alle bedragen zijn exclusief 17,5% BTW.

MAP-toeslag 0,31 0,31

Gastarieven voor kleinverbruikers:
Gas huidig nieuw per 1 januari 1995 wijzigt het gastarief

tarief tarief voor kleinverbruikers. De gasprijs wordt
gecorrigeerd voor variaties in de calori-

Vastrecht per sche waarde. Hiernaast genoemde
aansluiting per jaar ’ 85,20 ’ 85,20 prijzen worden nog verhoogd met een

door de overheid vast te stellen milieu-
Gasprijs per mJ 38,4 et 39,0 cl heffing. Deze bedraagt thans 2,079 et

per m' en zal in 1995 mogelijk door de
MAP-toeslag per m^ 0,7 et 0,7 et overheid worden verhoogd. Alle bedra-
| | | gen zijn exclusief 17,5% BTW.

Levering van elektriciteit resp. gas geschiedt onder de Algemene Voorwaarden
Kleinverbruik Elektriciteit 1990 resp. de Algemene Voorwaarden Gas 1990 of de
daarvoor in de plaats komende regelingen. Deze liggen bij het bedrijf ter inzage en
worden op verzoek kosteloos toegezonden. Zij zijn verder gedeponeerd bij de
Kamers van Koophandel te Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo.

Tarieven huurtoestellen:
per 1 januari 1995 stijgen de tarieven van onze huurtoestellen met de volgende
percentages:

Warmwatertoestellen gos:
- keukengeisers en overige huishoudelijke warmwatertoestellen + 5%
- grote industriële gasboilers (meer dan 125 liter) +5%

Elektrische boilers: + 2,5%

Verwarmingstoestellen gos:
- HR-ketels -t- 2,5%
- VR-ketels +2,5%

LIMBURG
NV MEGA LIMBURG Maastricht, 17 december 1994
Gelissendomein 5
postbus 3920
6202 NX Maastricht Hi^^H HU
1

Pickée, van huis uit aktief! 1
BRUNSSUM: Rustig en uitst. gel. vrijst. woonh. m. c.v.-gas, I ~

LANDGRAAF- I I LANDGRAAF - ÜBACH OVER WORMS- Goed^ \_^Êkantoorr. dubb. gar. en grote tuin (ca. 1470 m 2) Roll. Dak ff hv^iwFiïïïlrcM. r"n LANU<»HA'»- ut»m.n uvlh wohmö. üoc^ .
geïsol. Ind. 0.a.: Prov.kelder, woonk. m. open haard, tuink., % NIEUWENHAGEN: Goed n^,3^H
keuken. 1eVerd.: 3 slaapks., bet. badk. m. o.a. ligbad en RfM „i,,,,,' onderh. hoekw. m cv.- *TBIBrtMmMM, ■douche. 2e Verd.: Vaste trap, zolderberging. $*■ ber9'n9 en gr. tuin §|f J^'^IÊÊÊÊ FjïlJl Zm dfe I IPrijs: ’ 459.000,- k.k. ""«"■" f I Geh. voorz. van kunstst. Mi; pp| (meer dan 50 m. aw(

Br~ 7oideprken' 3 S'PkS"b3dk' NIEUWENHAGEN: Rustig LANDGRAAF - ÜBACH OVER WORMS: Vrijst. la^ I
P**i E--Xa. PriW 215 000 k k ~~ en blijvend goed gel. ruime type m. cv. en rondom tuin. Landelijk gel. Muren*1

I J ' louuu'" XX- | hoekw. m. gar., berging en zijn geïsol. Ged. dub. begl. Ind. 0.a.: L-vorm. woo* I
WmmZii\WimhJ_m^m^_- | IM^Mjjj^^p gr. tuin. Ged. kunstst. koz. (ca. 45 nrf), keuken (dicht), badk. 3 slpks. ■-I m. dubb. begl. Ind. 0.a.: Een pand dat u beslist van binnen moet zien.
I «

, „,.,. uccdi cv. □~" ,s. I Hl Prov.kelder, woonk., ruime Prijs: ’ 289.000,- k.k.HEERLEN: Ruim woonh. keuken m. kunstst. keuken- ! ' Hl^lß P II HHflB instal'bet' badk'm' ''9b- lUBACHSBERG: Goed onderh. halfvrijst. woonh>. IfS l.,iii,ï J» ffinrtn i nr Itlilri ■ 1eVerd.: 3 slpks. 2e Verd.: achterzijde uitgebreid' ■
if ?|tVert^C3lllp^s.to2rvlrt.:e' Btm TOM! lj/\ Dak o^^* IRF ■--Jl Vaste trap, 2 slpks., zolder- Lil gf* \ °"a-so"t: Geh onTp ■| berging. Pand is achterom Hl BS 1 mT"a"kéTvt Tpenh * IR3Bp Drü<=. / r>t\ik rtrm w _ ~

« .^V ;> Ik. I keuken m. compl. keü I
iwiiïffipp'y" ■ *:'hMJBB "rils. ’ k.k. , ■ , wtèk&m&Mmh' ____$ ! . , . ~ . o ~inks<pïï s LANDGRAAF - NIEUWENHAGEN: Ouder woonhuis m. fclIMRi 'nstal' 1e Verd" 3, W I

Ögas, berging en tuin.'Mog. mMHM^HMhI dou':heruim,e 2e Verd" BEDRIJFSPANDEN H
kelder, ruime woonk. dichte Ë|^| Hl Ged. ge'renov. in'93 HEERLEN - SCHELSBERG: TE HUUR werk/praktij^ H
keuken. 1eVerd.: 3 slpks., HII Prijs: ’ 189.000,-k.k. met kantoorr. (ook bestemd voor groothandel) C.vHr

I'?-k-
*A_nnnn HEERLEN - WELTEN - CENTRUM: TE HUUR. Win^. I

Prijs: ’ 189.000,- k.k. , . kantoor ca. 40 m2met magazijn ca. 11 m 2.Sout: Majg H
m LANDGRAAF- Boyenwoning: Ruime L-vormige woonk. Luxe moderne NJ ■NIEUWENHAGEN: Goed instal. met app. Gr. dakterrasca. 23 m2. 3 Slaapks., luxe»" H- f*El 9el. type vrijst. woonh. m. Huurprijs: ’ 2.200,-p. mnd. ■' ' jßkii^' :^-t~* c.v.-gas, gar., berging en j. ■

uccdi cw u"" . k .■o ♦■ WBÊËBÊMmm* grote tuin. Ind. 0.a.: prov.- KERKRADE -TE HUUR: Kantoor-, praktijk, of win** IHES,RLE^: VriLSt'7^?nh- m' c-v-"9as. 9ar-en tuin Rus iq t

_
i e|der woonk keuken. ruimte. Goed bereikbaar. Ruim voldoende parkeert ■en bhjvend goed gel. Muren en dak geïsol dub begl. Roll. Wm 1eVerd.: 3 slpks., badk. Tot. opp. ca. 80 m 2.Goed uitvoeringsniveau. ■Goed onderh. Ind. 0.a.:Ruime woonk (ca. 48 m 2) m leis enen |LLMWk 2e Verd.: vaste trap, 2 slpks. Huurprijs: ’ 1.100,- per mnd. ■vloer, openhaard, keuken m. compl. keuken- instal., bijkeu- k <'
, ■ en bergruimten Hken. 1e Verd.: 3 ruime slpks., badk. m. o.a. ligb., douche en wM I Een nand dat u beslist van HpS:?37e/doöo2,-slpkkk: Bergin9 ly HS?P"HH nieuwbouw

HEERLEN - WELTEN: Vrijst. villa m. c.v.-gas, gar. en " |§J| I^IJÜ " '*l^^^^ -"*"**WT&*. | H
prachtige tuin (tot. ca. 1200nV) Geheel gerenov. Goed I — — 1 hK|l§l]||Ël* H^^honderhouden. Ind. 0.a.: Woonk. met parket en open haard, . ■ . l(2Ëjj£sUw
eetk. met parket, eetkeuken met moderne keukeninstall.

_______
LANDGRAAF - aM Hen app. 1eVerd.: 4 slaapks., badk. 2e Verd.: 2 slpks. en ' ['■ I i IKII 111 111 ■11 ill ii| I | :|)H^ ■

Prijs op aanvraag. I en tuin. Rustig gel. Üitst. H

tHr_^L^"ln m2V\°mm
nan,ot Af- " -««^él I o.a. ligb. douche, toilet-' KERKRADE WEST - TERWINSELEN: Dit nieuwe(^ I■BBP"BWi''lk en ooenhaard keuten met HÉlTill iHHII 1B I ruim,e' zolderruimte. ligt in de wijk Terwinselen. Deze wijk grenst aan derf I

Bk k^iffifta m.arm HBBHHHHiHi Prijs: ’ 219.000,- k.k. gemeente Landgraaf en Heerlen, gelegen in eenrof ■MI É_»_m_m^ 4 sbks badk en zolder '— ' °m9eving en vele recreatie faciliteiten. In de direkte ■
s_A 1 D-ii_. t'vtnnrm ia l , a..-.^-.. .- t.-.LAArr.-.r-.-.

, omgeving is een basisschool. Prima verbindingen. 'V, ■
«cM*« '^Wm \Wi ' / 370-000'" k"k- LANDGRAAF - SCHAESBERG: Halfvrijst. ruim vooroorlogs djt lan orden 35 vrije sektor woningen gerealise^ HmA\ woonh. m. c.v.-gas gar. en tuiiv Geheel gerenov., ged. dub. 34 nalfvrijstaande en één vrijst. woning. De wonfl ■■Pi IHi a~ begl., rolluiken, dak geïsol. Ind. 0.a.: provisie- en berg- zijn prima afgewerkt en uitstekend geïsoleerd en g<, HBgS<,ll<llMllllllll^^ kelde:- Ruime woon-/eetk. m werkhoek (ca. 50 m 2), u met hun comfort een b|ljvend WOongenot. Ind: £<€ Iopenhaard keuken m. compl. inger. keukeninstal na, toi|et roya|e woonk open keuke

« 1e«
HOENSBROEK: Halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas, ruime inp. bijkeuken. 3 Slpks., badk m o.a. ligb. en douche. Vaste overloop, 3 slpks, badk. 2e Verd: zolderruimte bere"; ■
gar. en tuin, op het zuiden gelegen (tot. ca. 440 m 2) JJa.P n^ari2ldeL m

un?°9el|lktl- voor 4eslPk- via vaste trap. Deze woningen worden gebouwd d°^ I■Ged. dub. begl., roll. Ind. 0.a.: sout.: Prov.kelder, berg- en Prijs: ’ 198.500,-k.k. Aann.bedr. JongenBV uitLandgraaf. J\ I
wasruimte, gar. Ruime L-vorm woonk. m. parket, keuken r—

, Met de bouwwerkzaamheden is gestart. Nog sleC ■
(dicht), 4 slaapks., badk. m. o.a. ligb. en toilet. Ruime zolder. LANDGRAAF - enkele woningen te koop B
Prijs: ’. 249.000,- k.k. S V,

y
> - SCHAESBERG: Goed Prijzen vanaf f. 230.000,- v.o.n. ■i 1 &" ''^^i****^%^ 4''3mi or|derh. souterrainwoning ' RA I

HOENSBROEK: Halfvrijst. % c.v.-gas, inp. gar. en tuin.

WÊÊÊÊAiA HI^B t^ ■■ van binnen moet zien. f ' |fH

woonh. m. c.v.-gas, gar. I : . '":*j3m ni_^^^^vhl.^^K<f^^^'^W^^-A II en mooie tuin. Blijvend LANDGRAAF --'■- mi *■ rustig gel. aan de buitenr. SCHAESBERG: Nabij ''feil WnW&Vf',^^fe^^^Bl
| Ruime woonk. (ca. 38 m), %% ■bHHI c.v.-gas, tuin en gar. Ged. . ~^ ~^

—miri . m openhaard, leistenen vloer. SMB Hft dub. begl. Muren en dak Aan deVleetkampweg te Landgraaf realiseren WH- I~, | r|p| \ lil Keukeninstal. m. app., ___L-MAmt_\ M. geïsol.Roll Ind. 0.a.: samenwerking met Aannemersbedrijf Jongen bv.
Mj I j I 4 slpks, badk. Zolder [ woonk. keuken 3 slpks 2 vrijstaande en 8 halfvrijstaande herenhuizen met 9" «j

m, J 1 (vaste trap). ffT^ÊT 111111 l il bet. badk. zolderberging Deze prachtige woningen kenmerken zich door een' 4
Prijs: ’ 229.000,- k.k. 4 lp Prijs: ’ 195.000- k.k. afwerkingsniveau en uitstekende isolatie. Ind. 0.a.: n i

f|] i_ 1 2e toilet., 3 slaapkamersen vaste trap naar zolder.
KERKRADE - CENTRUM: Ruim modern appartement KT— IHI Prijzen vanaf ’. 235.860,-v.o.n.
(geheel gestoffeerd) m. c.v.-gas. berging en beveiligde «^" | ("Inruil" huidige woning is mogelijk)
parkeerpl. Deg. en luxe afwerking. Opt. isol. Ind. 0.a.: ' 'royale hal, ruime woonk.(ca. 50 m 2), keuken m. moderne
keukeninstal. en app., bijkeuken. Ouderslaapk. (ca. 25 m 2), _^ .^^^^^^^^^^^^_:,:,.,logeerk., geh. bet. badk. m. ligb., doucheen 2 v.w. \wPrijs op aanvraag. ■■■ S _W7^7» Taxaties, makelaardij 0.g., Jl Ww
KERKRADE-TERWINSELEN: Goed onderh. halfvrijst m»kelaah NVM HvpotheekshOD

woonh. m. c.v.-gas, gar., *K

0T «* SSS goedgJS" Heerlenseweg 22,6371 HS Landgraaf WW#1 K begl., hardhouten koz., _-*_*+._-+.-^ _w. mmm M_k* -W 1Rik J||^y muren en dak geïsol. Ind.: ll4** - H^K#fi# ■■■,^^,ll,^^^,^^ _-_^_MI prov. kelder, L-vorm. woon- W*TW*#«-WIWf AU
Hfljli I parket, keuken m. keuken- Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur, VlmwV_-_-A_\&_-m\M lnstal-en aPP'3 slpks., bet. , _J ___

Bi badk. vliering. Aanv. direct. s Zaterdags van 9.00 tot 15.00 uur. 1 1 I** 1I Prijsl/^9.000,- k.k. | (Verder volgens afspraak) makelaardij DV mW

wwv. DE ZONNEBLOEM GROEIT..^
v»^^Ji**^Aj, De 30.000 vrijwilligers van de Zonnebloem belangrijk, komen regelmatig langs voor

È^fla/ doen meer dan bootvakanties op de Rijn. een gesprek. Er zijn ruim 1400 afdelingen
tSSfI Z'j orëaniseren voor langdurig zieken en met veel praktische initiatieven.

?H^ %Êr*r gehandicapten ontspanningsbijeenkom- Dit jaarbestaat de Zonnebloem 45 jaar.
sten ' verzorgen een dagje uit en, heel

/vT de zonnebloem r^'jWgl 1"^Postbus 2100, 4800 CC Breda - Telefoon (076) 602060 krtUUbJI J

Limburgs
mmmuWJUÊ
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Janet Jackson
zingt in Ahoy'

ROTTERDAM - De Amerikaan-
se zangeres Janet Jackson geeft
dinsdag 21 maart een concert in
het Rotterdamse Ahoy'. De zan-
geres, die behalve songwriter en
danseres sindskort ook actrice is
en debuteerde in de film Poetic
Justice, brak in 1990 door met
haar Rhythm Nation Tour tij-
dens drie concerten in Ahoy'.

Haar meest recente album mei
de hit That's the way love goes
dateert van 1993. De kaartver-
koop begint zaterdag 17 decem-
ber.

J^ASTRICHT - Paul;an de Hout uit Maas-
zicht staat op het ogen-
°u« aan de leiding vaneen zogeheten Radio-air-
miles-wedstrijd van het
rj ation Radio 538. De

aastrichtenaar is ge-
roeid in een nek-aan-"ek-race metvijf scholie-[en uit 't Gooi die op de
'weede plaats staan. Degooise scholierenzijn deehrik van de omroepen
«nds ze elke gelegenheid
P radio en tv aangrijpen

°m reclame te maken
*°°r Radio 538, waarmeeaie airmiles-punten te

scoren zijn. De wedstrijd
wordt over een week be-
ëindigd.

Meest in het oog lopende
actie van de scholieren
was hun boodschap in De
Schreeuw van de Leeuw.
De vijf hadden kaartjes
voor de uitzending ver-
sierd. „Het ging over
Manfred Langer," vertelt
woordvoerder Bart Riet-

meijer. „Vervolgens
kwam Bob de Rooy met
zijn bijdrage De wilt ik
nou effe kwijt. Meteen
daarna hebben we toege-
slagen. We kregen met-
een een microfoon en er
werd een camera op ons
gericht."

De meeste punten verza-
melden ze door borden te
plaatsen langs snelwegen

en binnenwegen in dere-
gio. Borden, die meteen
weer werden verwijderd
door de politie, maar
toch konden airmiles
worden bijgeschreven.
De vijf scholieren willen
de nog resterende dagen
blijven scoren teneinde
de leiding te kunnen
overnemen van de man
uit Limburg. „Wie wint,
krijgt drie uur zendtijd.

# Reinhard Mey

DOORROY TOUKER

'De man met de wekker'
moet alweer vroeg op

Eddy Becker komt nooit meer van zijn bijnaam af

" Eddy Becker: „Met alléén publieke zenders krijg jezon Oostblok-gevoel." Foto: GPD

ls Jong broekje trad Eddy Bec

vier niet naar. Ik vind het geen
gerichte zender. Ik houd van
doelgroepen,dan weet jewaar je
aan toe bent. Dat weet je bij de
Gouwe Ouwe Zender, Radio 538
en Sky. Bij Radio 3 is er sprake
van uitersten, die gaan niet sa-
men. Na een houseplaat heb je
opeens Corry & De Rekels. Zo
jaag je de tieners weg. En an-
dersom, bij te veel house, jaag je
de dertigers en veertigers weg."

„Bij de Gouwe Ouwe Zender
weet je dat je gouwe-ouwemu-
ziek krijgt. De luisteraar bestelt
als het ware iets. Bij Radio 3 is
dat niet zo en dat zal ook nooit
zo worden. Een grote groep luis-
teraars kiest bewust voor be-
paalde zenders. Kijk, de één
houdt van cashewnoten, de an-
der van een mix. Als je van een
mix houdt, zit je goed bij Radio
3. Maar dan moet je niet schrik-
ken van Corrie na een house-
plaat. Dat is allemaal prima.
Vrijheid blijheid, maar het kan
mij niet bekoren."

Jongeren
Ondanks het oldies-karakter van
de Gouwe Ouwe Zender, opgezet
voor 35-plussers, stemmen ook
veel jongeren op het station af.

„Dat merk je bij de spelletjes.
Die jongeren luisteren niet de
hele dag, maar een paar uurtjes.
Er zijn genoeg twintigers die
muziek van de Beach Boys lek-
ker vinden. Hollies, Searchers,
het is eigenlijk allemaal tijdloze
muziek. Wat dat betreft ben ik
altijd in die muziek gebleven.
Toen ik bij Veronica begon,
stonden die groepen in de hitlij-
sten. Ik kan nieuwe muziek
waarderen, daar zitten hele leu-
ke dingen bij, maar aan de din-
gen uit je jeugdblijf je toch her-
inneringen houden."

„Dat is niet alleen bij mij zo,
maar ook bij de luisteraars. De
achttienjarigen van nu zullen
dat over twintig jaar ook heb-
ben. Je ouders en grootouders
hadden dat ook. Het blijft gene-
raties lang."
„Je wilt ook af en toe eens kun-
nen wegmijmeren. Dat heeft
niets met leeftijd te maken; je
wilt weer even teruggaan in de
tijd."

„De publieke omroep is voorna-
melijk een ingeslapen geheel. Ze
zijn pas na de komst van de com-
merciële stations gaan nadenken
over de vraag waarom de kijkers
weglopen."

USSUM - Voor hij het
zat hij begin december

Jfnter de draaitafels bij de
Ouwe Zender. Naeti loopbaan bij piraat Ve-Jollica, Vara, NCRV en re-

Holland FM is Eddy
ecker - al sinds zijn car-

£erestart bekend als 'deJ^n met de wekker' - de
cntend-dj geworden vane een paar maanden be-
aande commerciële zen-,er- Hij weet zich omringd

j°°r 'gouwe ouwen' als Will
Meta de Vries en

£tan Haag. „En het is echt
?!el leuk hier," zegt de
'-jarige Becker.

adio is altijd dè grote liefde ge-
j*est van Eddy Becker. Hoewel, J op tv-gebied zijn sporen ver-
fde met NCRV-programma's

Eddy ready go en Kwistiget muziek en sinds 1980 een ei-
J 1 audiovisueel bedrijf runt.

ve adio is mijn basis. Maar bo-. idien is radio veel intiemer
1 tv. Tv-presentatoren die«en radio-achtergrond hebben,

tv Sen toch iets. Radio is geluid;
Wq'h l3ee^ P*us geluid- Bij tvrdt het geluid nogal eens ver-
-2

aarloosd. Het is - op wat uit-
voeringen na - altijd het on-
k geschoven kindje geweest. Is
*l niet zo, Erik?" Erik de Zwart

ftari Radio 538> dat net als sky
g dio, Euro Jazz en de Gouwe
Ij We Zender onderdak heeft in
k Bussumse studiocomplex,
ko ■ nstemmend terwijl hij een
i Pje koffie in de gezamenlijkeka fctine haalt.

ker in 1966 in dienst van de pi-
raat Veronica. „Ik kreeg het
ochtendprogramma Ook goede-
morgen. Toen is die kreet 'Eddy
Becker, de man met de wekker'
ontstaan. Ik ben er nooit meer
van afgekomen. Ook toen ik bij
de NCRV tv-werk deed, had ik
die bijnaam."
En ook nu kan Becker zich met
de bijnaam blijven tooien. Bij de
Gouwe Ouwe Zender, het station
dat louter muziek uit de jaren 50
en 60 draait, neemt hij het pro-
gramma van zeven tot negen 's
morgens voor zijn rekening.

VanBeusekom
directeur NPS

ke zenders. Maar daar viel dat
pretentieloos amusement niet op,
omdat ze daar maar één keer per
maand een grote show hebben.
Het is nu allemaal ingekapseld
bij één station."
„Op radiogebied hebben we door
de komst van de commerciële
zenders meer keuze. Dat is goed.
Een monopolie-situatie als voor-
heen is slecht, gevaarlijk zelfs.
Het is toch verschrikkelijk dat je
gedwongen wordt te kijken of te
luisteren naar iets, dat van bo-
venaf opgelegd is. Nu heb je
meer keuze en dus meer vrijheid.
Met alléén publieke zenders
krijg je zon Oostblok-gevoel. Je
kunt alleen maar luisteren naar
één zender, bij wijze van spre-
ken. Het is nu allemaal veel meer
versnipperd. We hebben nu in
Europa ook op radiogebied het
zappen ontdekt. Je hebt keus uit
stations met zoveel muzieksoor-
ten. Dat is goed. Niemand luis-
tert van 's morgens tot 's avonds
naar een en dezelfde zender."

Doelgroepen
OverRadio 3 is Eddy Becker niet
te spreken. „Daar luister ik - op
een paar keer in de Avondspits
na - eigenlijk al een jaar of drie,

Eddy Becker mag tot de radiove-
teranen worden gerekend. „Als
ik al die jarenoverzie, is er nogal
wat veranderd. Door de komst
van commerciële zenders is de
kwaliteit van de Nederlandsera-
dio verbeterd. Niks geen een-
heidsworst, zoals wel beweerd
wordt. Als je als luisteraar selec-
tief kiest, hoeft de radio hele-
maal geen eenheidsworst te zijn.
Hetzelfde commentaar hoor je
over commerciële tv, die zou al-
leen maar amusement brengen.
Dat lijkt zo, omdat alle grote
presentatoren nu bij RTL zitten.
En die zaten eerst bij de public-

Selectief
g^VERSUM - Willem van
teijUSelcom is benoemd tot direc-
„Ur van de Nederlandse Pro-
|'a"»ma Stichting (NPS). Zijn
l
9 gaat op 1 januari

p ?? in. De NPS is de nieuwe
geJ~ieke omroep, die vanaf vol-
» nd jaar deel uitmaakt van hetDestel.

4?-jarige Willem van Beuse-
werd in 1989 directeur

tv adio- Voordien was hij
de^ achttien jaar in dienst van
Up ura' waar diverse func-*fs bekleedde. Hij is de vaste
g esentator van het jaarlijkse
eurovisie Songfestival.

Tpl Scheidende directeur NOS-
eievisie Ed van Westerloo (56)m donderdagmiddag tijdens

bl| receptie afscheid van de pu-leke omroep. Premier Kok wasar Hilversum gereisd om Van
Sne^terloo de versierselen op tegeiden behorend bij het offi-erschap in de Orde van OranjeNassau.

Millie Scott
nuals actrice

Anneke Grönloh

SontYfRSUM ~ Zangeres Milly
hefi rt na acht Jaarafwezig-
te], terug °P het Nederlandse
tric Slescherm' maar nu als ac~
V__ " Scott sPeelt een rol in
o ouwenvleugel, de dramaserie
V0r.r een gevangenisafdeling
«__ Vrouwen- De eerste afleve-
22 h

an de serie van RTL4, die
ftüa n omvat> wordt op 6 ja-
Vrn 1 ultgezonden. De serie vanJaarUWenvleuSel die begin dit
PüKi W,aS te zien, werd door het«oiiek onderscheiden met degouden Televizierring.

'»y Scott werd bekend als zan-
der

s
t,0oit nar« zij met het num-

de , Fernando en José
Val aan het Eurovisie Songfesti-

Sterrenparade voor
Anneke Grönloh

Van onze rtv-redactie
AMSTERDAM - Deze week
kwam ze terug uit Singapore
waar haar concert 20.000 bezoe-
kers trok. Haar agenda voor de
komende tijd zit vol optredens in
binnen- en buitenland en zater-
dag komt haar nieuwste cd uit.
Zangeres Anneke Grönloh staat
deze maand 35 jaar op de plan-
ken en heeft al die tijd een grote
schare fans gehouden. Dankzij
bewonderaar Gerard Jonkers
kan deze mijlpaalmaandag in de
Amsterdamse Stadsschouwburg
worden gevierd met Hans van
Willigenburg als presentator.

Jonkers heeft ervoor gezorgd dat
Benny Neyman, Ronnie Tober,
De Raggende Manne, Sjoukje
Smit, Julya Lóko en Jacques
Herb komen optreden. Voor de
pauze brengen ze allemaal een

nummer dat door Grönloh be-
kend is geworden. „Wie wat
zingt moet nog even een verras-
sing blijven, maar we hebben
zorgvuldig uitgezocht welk
nummer het beste bij welke ar-
tiest zou passen," vertelt Jon-
kers. Hij wil alleen verklappen
dat de jarenzestig-hit 'Brandend
Zand' natuurlijk niet mag ont-
breken.

Na de pauze treedt Grönloh (52)
zelf op met nummers van haar
nieuwe cd op muziek van de
Zweedse componist Martin Cla-
man. Vrijwel alle teksten zijn
van Jan Rot en gaan over actuele
thema's als discriminatie en
emancipatie. Van J.C. Bloem
koos ze voor deze cd het gedicht
'November. Jonkers belooft ech-
ter dat Grönloh ook een keus uit
haar internationalesuccessen zal
zingen.
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Cd's voor fans
Heinz Rühmann
Geen week gaat voorbij of er is in
Duitsland wel een cd-firma, die uit-
pakt met werk van de gevierde op
92-jarige leeftijd op 5 oktober van dit
jaar overleden acteur en (incidenteel
óók) zanger Heinz Rühmann. Net zoals
bij wijlen Roy Black doen de cd's van
Rühmann het nu na zijn dood beter
dan toen hij nog leefde. Om tegemoet
te komen aan de wensen van miljoenen
fans (en uiteraard aan die van de com-
merciële firma's) meldt Phonogram/
Hamburg dat de door Heinz Rühmann
gezongen liedjes Der Clown en Ich
weiss nu voor het nageslacht zijn vast-
gelegd op een cd van Philips (856
413-2). En ook de firma Hansa in Ber-
lijn ziet er brood in om de Heinz Rüh-
mann-rage nog wat aan te wakkeren.
Alle muzikale filmhits heeft Hansa nog
eens van onder het stof vandaan ge-
haald en zo staan op het cd-album
'Heinz Rühmann - Seine grossen film-
hits' nummers als Ich brech' die Her-
zen der stolzesten Frau'n, Jawohl # Heinz Rühmann
meine Herr'n en (eerder als discoversie, samen met Cinematic) Ein
Freund, ein guter Freund en La Le Lu (Hansa 21 24640-2).

Olaf Berger populair

# Olaf Berger
Noem eens een paar artiesten uit de voormalige DDR? Mooie vraag
na de hereniging van Oost- en West-Duitsland, maar wedden dat de
meeste kenners en zelfs doorgewinterde discofielen niet verder ko-
men dan een handvol - zij het wel - bekende namen. De groepKarat
bijvoorbeeld van dat ook door Peter Maffay bezongen succes Über
sieben Brücken musst du geh'n (1981) of Frank Schöbel (zeker tot
1980 de populairste schlagerzanger van de DDR) of de naar Beieren
gevluchte en onder Oostduits granaatvuur genomen zanger Chris
Wolff. Maar - stop, stop - er is er nog eentje, een nog jonge gast,
Olaf Berger (30), geboren en getogen in Dresden. En dóór begon
in 1985 ook zijn carrière nadat hij in zijn woonplaats een talenten-
jacht had gewonnen. In het analoog aan deze rubriek gelijknamige
BRTN-programma Made in Germany werd Olaf Berger in West-
Europa pas na 1990 bekend met nummers als Nonstop ms Paradies,
Feuervogel (1990), Die erste Tranen trocknen nie (1991) en Geheime
Zeichen (1992). Van Olaf Berger (niet te verwisselen met Albin ofCinVly Berger) is nu ook een cd-album verschenen met als motto 'Er-
zahl mir was von Dir', waarop behalve deze gelijknamige titel ook
liedjes als Spanische Hochzeit, Der blaue Himmel über Napoli, Julia
en Die Welt weint tausend Tranen. Niet onvermeldwillen we tenslot-
te laten dat de zanger nu ook in Nederland een fanclub heeft. Daar-
voor kun je terecht bij Louise Hulsink, Dr.Poelsstraat 17, 7572 ZW
Oldenzaal.

Agenda

# Marianne & Michael

De data liggen weliswaar nog even
in het verschiet maar misschien is
het toch goed om ze alvast even te
noteren. Kun je er met de agenda
bij de hand rekening mee houden
bij het maken van afspraken. In
zaaltheater Geulen in Aken/Eilen-
dorf (00-49-241-551250) komen
voor concerten (opnieuw) Udo
Jürgens (6 maart), Roger Whittaker
(14 maart) en Marianne & Michael
(25 maart). Met zijn jubileumpro-
gramma is het zingende echtpaar
overigens ook een dag later (26
maart) in deRodahal van Kerkrade.
Behalve Marianne & Michael tre-
den voorts op Otti Bauer und sein
Musikantenexpress, jodelkoning
FranzLang en De Kermisklanten.

Alvorens we ons 'verabschieden'
wensen we alle schlagerfans van-
daag veel sterkte toe met het kopen
van hun kaartjes voor het Schlager-
festival 1995. Aan de ingang van de

Kerkraadse Rodahal hebben afgelopen nacht heel wat mensen post-
gevat om vanochtend om negen uur bij de eersten te zijn. Haantje de
voorste, voor de betere plaatsen, jekent dat wel. Prettig weekeinde
en je weet het: Made in Germany met Harrie Cremers houdt jeweke-
lijks op de hoogte van de verdere muzikale ontwikkelingen. Tot
volgende zaterdag!

*

Wat we daarmee zouden
doen? Dat weten we nog
niet. Waarschijnlijk mu-
ziek draaien. We zijn gek
op mellow-house," ver-
telt Rietmei jer.

De scholieren hebben in-
middels 80 airmiles ver-
zameld, Paul van de
Hout uit Maastricht 99.
Voor radioboodschappen
staan 5 punten, voor tv
10 en voor reclamebor-
den 15. In één maand tijd
heeft Radio 538 in totaal
tachtig 'inbraken' in pro-
gramma's van andere
radio- en tv-stations ge-
noteerd. Geen enkel
station ontsprong de
dans.

Maastrichtenaar leidt
Radio -airmiles-strijd

W' ■■■:'*l_'..:.:'—'"È ■:■ *■■-'■■ ■ ■■*■':■# :: _»■■««rnourgs €«000100 J show

RTL Duitsland reikt jaarlijks Gouden,
Zilveren en Bronzen Leeuwen uit aan
artiesten, die in hun genre verdienste-
lijk zijn of die hoog scoren in de hitpa-
radelijsten. Ook de ARD (Duitsland 1),
een van de publieke omroepen, kent
soortgelijke prijzen toe. Elk jaar ont-
haalt de Saarlandische Rundfunk de
kijker met Die Goldene Europa op een
aardig muziekspektakel. Voor de in-
middels 26ste editie - uitzending vrij-
dag 30 december om 20.15 uur op
Duitsland 1 - ging een tv-ploeg dit-
maal eens de Duitse grens over. Om de
culturele banden met Hongarije - vijf
jaar na de politieke omwenteling in
dat land - weer eens aan te halen, wor-
den de Goldene Europa-trofeeën in het
Vig-theater in Boedapest uitgereikt.
Dat is voor het eerst sedert de toeken-
ning van deze jaarlijkse showprijzen
van de ARD, nu 26 jaargeleden. De ar-
tiesten, die in de prijzen vallen of vrij-
dag 30 december via het scherm in
actie komen, zijn onder anderen Rein-

hard Mey, Cliff Richard, Montserrat Caballé, Thomas Gottschalk,
Lucilectric, The Rolling Stones, Sinéad O'Connor, All-4-One, Jos-
hua Kadison en Gyula Hom.
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MUNSTERGELEEN, Weverstraat S HEERLEN, Rijnstraat H HOENSBROEK, Meerbraakstraat H IVIII7 I T\A/Uni TVI/Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Goed gel. woonh. met cv., berging, carport en tuin INIUiIJ WISU U W_ ■&■*■ I |' i JUjte^.^;'! Ind.: ruime entree, Z-living, moderne keuken met met tuinhuis. Ind.: hal, toilet, woonkr. met open— KI/Cl IV IYRÏII 1 P k / - SÉ& i_. aPP- e verd-; overloop, 3 slaapkrs., geheel bete- keuken, berging, le verd.: overloop, 3 slaapkrs.,hH f\IC l"l_l\t\l**^" , | & A&ïjm 1' ,-Jft. gelde moderne badkr. 2e verd.: vaste trap naar badkr. met ligb. en 2e toilet. 2e verd.: vliezotrap
|fI|%l»■■■Ülz—— K -JkJ| HMmJ^J --*&'■ hobby/bergzolder. Het pand is v.v. rolluiken en gei- naar zolder. De beg. gr. is v.v. plavuizenvloer. Het HEERLEN,

AkiAA- soleerd. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’. 185.000,-k.k. pand is optimaal geïsoleerd.Aanv.: i.o. Verschuurstraat/Gebr. de Wittstraat H
_t_WÊA_W_AÊ_wSÊAÊA\ Prijs: / 225.000,-k.k. Aan de Verschuurstraat/Gebr. de Wittstraat wor-

den door aannemersbedrijf Jongen B.V. 9 wonin-
-1H|HlU§| HEERLEN, Schandelerstraat H gen gebouwd, waarvan 6 sociale koopwoningen

TC C/~k/~kD _m Goed gel. woonh. met cv., loods en dakterras. LANDGRAAF, Groenstraat H met de navolgende md.: o.a. entree, woonkr., keu--ItL K(J(Jr HHfißt- * (perc. opp.: 242 m2). Ind.: entree, loods met koel- Goed onderhouden halfvr. woonh. met cv., gara- ken, inpandige berging. 1e verd. 3 slkrs., badkr.
cel. 1e verd.: woonkr. met open luxe keuken, bij- ge en tuin. Ind.: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, met douche, en vliezotrap naar zolder.mm^mmm^_wmm\^m_^_wmm_^_^g^t^_m keuken, toilet, dakterras. 2e verd.: overloop, 2 woonkr., mod. keuken met app., serre met ged. Prijs:/ 145.990,-v.o.n.

■■■■■■■■■■■■I Goed gel. halfvrijst. woonh. met garage, carport, slaapkrs., badkr. met ligb. v.w. 3e verd.: vliering, overdekt terras. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., Alsmede 3 v.s. woningen met een éénmalige bij-
Kmm SmmAmm 'mÊmUA tuinkamer (verwarmd) en mooi aangelegde grote Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet en bidet. 2e verd.: drage en de navolgende indeling: o.a. entree,

tuin. Bouwjaar: 1983. Ind. 0.a.: hal, woonkr., open ■ vaste trap naar 4e slaapkr. Het pand is v.v. rollui- woonkr., keuken, garage. 1e verd.: 3 slaapkrs.,
keuken, tuinkamer, 2 slaapkrs. (voorheen 3), ruime ken. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 315.000,-k.k. badkr., met douche en v.w. en een vaste trap naar
zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 235.000,- k.k. HEERLEN, Vergiliusstraat H de zolder. Prijzen v.a. / 185.000,- v.o.n.

AMSTENRADE, Heiberg S Prima gelegen woonh. met cv., garage en binnen-
Op 1e stand gel. uitst. onderh. halfvrijst. woonh. plaats. Ind.: hal, toilet, hobby/werkkr., berging. 1e LANDGRAAF, Kakertsweg H
met garage, kelder en tuin met vrij uitzicht. Perc. SITTARD, Baanderthof S verd.: woonkr. met balkon, keuken. 2e verd.:over- Uitstekend gel. vrijst. Woonh. met cv., garage en
opp.: ± 1300 m2. 1nd.0.a.: living, keuken met app.. Rustig gel. nabij centrum tussengel. woonh. met loop, badkr., toilet, 3 slaapkrs. Aanv.: i.o. tuin (perc. opp.: 739 m2). Ind.: provisiekelder, cv.- LANDGRAAF H
tuinkr., bijkeuken, 3 slaapkrs., mod. badkr. en zol- cv., garage, en besloten tuin. Ind. o.a. woonkr.. Prijs:/. 228.000,-k.k. kelder. Beg. gr.: ruime hal, living, keuken, bijkeu- In de nieuwe woonwijk 'Parkheide' worden door
der. Aanv.: i.o. Koopprijs: /. 298.000,-k.k. mod. keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr., vaste ken, garage. 1e verd.: 4 slaapkrs., bdkr. met o.a. aannemersbedrijf Riksen B.V. 11 ruime woningen

trap naar zolder met hobbyruimte. Aanv.: n.o.t.k. ligb., dubb. v.w. 2e verd.: vliering. Het pand ver- gerealiseerd. Deze goed afgewerkte woningen
Koopprijs:/. 195.000,-k.k. HOENSBROEK, Akerstraat Noord H keert in prima staat van onderhoud. Verdere inf. op bestaan uit: ruime living, keuken (tot ±47 m2),

DOENRADE, Kerkstraat S Goed gel. woonh. met cv., zij-ingang en tuin. Ind.: aanvraag. Prijs: ’. 465.000,- k.k. garage, 3 slaapkrs, luxe badkr. met ligb., douche,
In dorpskern gel. luxe boerenwoonh. met binnen- souterrain: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., v.w. en 2e toilet en verder een vaste trap naar de
plaats, garage en grote tuin. Percopp.: 1.050 m2. THORN, Baarstraat S keuken, berging. Ie verd.: overloop, 3 slaapkrs., berg/hobbyzolder. De tuinen van de woningen zijn
Het pand kent een hoogwaardig afwerkingsniveau, Land. gel. zeer groot vrijst. landh. met cv, souter- badkr. met ligb. Vaste trap naar grote zolder. OIRSBEEK, Raadhuisstraat H op het zuiden gesitueerd.
waarbij ieder vertrek de nodige charme vertoont, ram, inp. garage, zwembad, tuin met veel privacy, Aanv.: i.o. Prijs: ’. 179.000,- k.k. Prijzen v.a. ’ 256.800,- v.on.
Ind. 0.a.: royale hal, eetkeuken met aanb.keuken perc. opp. ± 2600 m2. Ind. 0.a.: U-vorm. living (± 64 HBl^_____(19 m2), eetkamer, woonkr. met openhaard partij, m2) met mogelijkh. voor open haard, keuken, BMHi^-^ËÏe»^.tuinkamer (36 m2), 5 slaap-/hobby-/werkkamers, 2 badkrs., 7 slaapkrs., grote zolderruimte. Het pand HOENSBROEK, Mgr. Feronlaan H
een van maar liefst 33 m2, badkamers en bergzol- is voor vele doeleinden geschikt zoals praktijk, kan- IUMMHK39Ider. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 449.000,- k.k. toor. Aanv.: n.o.t.k. Koopprijs: /. 595.000,-k.k. m, f. U . ~~~~^dP UT __, f .... '"w^^^^^^^^E

r&p 4H I# 1 1] — .BV 1
HOLTUM-BORN, Ankersweg S WÊÊÊÊÊfÉSÊ A. P- è " 1 " I ill S = R^ters Makela^ M

mooi gel. vrijst. boerderij met cv., kelder, schuur, :R- li RHmi. 2L3> 1 Rl'ksv^Vi«ard ,Q,
garage en besloten tuin. Perc. opp.: 1300 m2. Ind. ■TPISSPSTRffiPI'KPMI \w*A\ I^EfeJß BIHHBI 1 61 ar 595i51.Fax'-0*6'0.a.: L-vorm living, keuken, grote zit-tuinkr., badkr., lifS Vrfjjfi BkB^B^IB EB ■IJhK WÊ_\ IU l Tel.:o4b- \~

doucheruimte en 5 slaapkrs. Aanv.: n.o.t.k. Bf"^ 91 6*^s MakelaardijB.V.

EIJGELSHOVEN, Terheidenstraat H miJÊ' " \ «wnGoed gel. halfvr. woonh. met cv. en tuin. Ind.: hal, B-Wm^_m^-W^_^_^__^_mm_^_W_^_^_m Prima gel. woonh. met cv., grote garage en tuin. \ 622itu - lB9Ai fax: 043-250J'
SCHINNEN, Kennedylaan S woonkr., keuken met eetbar, bijkeuken en buiten- Goed gel. halfvr. woonh. met berging en tuin. Ind.: Ind.: Beg. gr.: hal, toilet, woonkr. met kachel, half Tel:o*-3"

Vrij en rustig gel. goed onderh. vrijst. bungalow berging. 1e verd.: overloop, 2 slaapkrs., badkr. met hal, toilet, woonkr. met schuifpui, keuken met app., open keuken, bijkeuken, waskeuken. 1e verd.: over- MakelaardijB.V.
met cv., inp. garage, kelder en tuin. Ind. 0.a.: ligb., 2e toilet en v.w. 2e verd.: vaste trap naar 3e bergkast, berging. Beg. gr. vloer is ged. v.v. plavui- loop, 3 ruime slaapkr., luxe badkr., 2e verd.: vaste l H= Ruiters 11woonkr. met open haard, keuken met app., tuinkr. slaap- cq. hobbykr., c.v.-ruimte en bergruimte. Het zenvloer. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., douche- trap naar grote zolder. Het pand is nagenoeg geheel GeelSNWi Heerlen 76flmet open haard, 4 slaapkrs., badkr. met ligb. pand verkeert in een prima staat van onderhoud, ruimte met v.w. 2e verd.; vliezotrap naar zolder, gerenoveerd. Aanv.: i.o. 64 i^c-731111 Fax:o4s-71 5'0

Aanv.: i.o. Vraaprijs: ’ 449.000,-k.k. Aanv: i.o. Prijs:/. 259.000,-k.k. Aanv: i.o. Prijs:/. 179.000,-k.k. Prijs: ’. 245.000.-k.k. Tel.: o*»^*^J___ — W
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AAIHIfMICRPIFËI. LANDGRAAF H BRUNSSUM, Akerstraat H LANDGRAAF, Hoofdstraat 106 H SITTARD, Gruizenstraat 18. S
lllWllllC _■?!■ Bedrijfscomplex te koop, 1.400 m2bedr./prod.- Te koop vrijstaand woonhuis met verhuurde Te huur 71 m2winkelruimte op zichtlocatie. Front- In centrum gelegen KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE
v"" ;■Il OTOOCH ruimten en 400 m2kantoor. Perceel 3270 m2. bedrijfsruimte, groot 100 m2, goede huurop- en zijgevel uitgevoerd in grote glazen puien. Zeer (1e verd.) met toilet en kitchenette.

lll\V^H^ll^U Prijs f. 1.100.000,- k.k. excl. BTW. brengst. Indeling woonhuis: kelder, woonkamer, geschikt voor o.a. mode, kadoshop, dibevo, cd- Huurprijs f. 33.000,—/jr. excl. B.T.W.j^LF\>llf"^_s_—?—— Uitv. gegevens op aanvr. keuken, bijkeuken, garage, 3 slaapkamers en vaste shop etc. Huurprijs f. 21.600,-/jr. excl. BTW.
f-U—-~ I trap zolder. Aanvaarding direct.

Vraagprijs f. 285.000,- k.k. SITTARD, Wilhelminastraat 14 S
Rggj^ggßSS^^-^- SUSTEREN, Handelsweg S Te huur in centrum gelegen nieuwbouw kantoor-

Op handelsterrein gelegen bedr.compl. omvatten- SITTARD, Putstraat S ruimte met parkeervoorz. Opp. 313 m2.
TT f.T.r.TH'W UTTITD de riant landhuis met achtergelegen bedrijfsge- Nabij Markt, aan voetgangerspassage gelegen Huurprijs f. 200,—/m2p.jr. excl. BTW.IL _\.yJ\j"/HL HUUK bouw (t.b.v. bedr.- en/of ambacht, doeleinden cq. GELEEN, Groenstraat 4A S winkelruimte ± 150 m2met achtergelegen maga- Aanv. direkt.

volumineuze detailhandel). Op A-stand gelegen winkelruimte. Opp. 69 m 2zijn, opp. + 100 m2. Aanv. direkt. —
Bezichtiging en uitv. geg. op aanvr. BVO. Huurprijs f. 1.700,-/mnd excl. B.T.W. Huurprijs f. 3.500,-/mnd. excl. B.T.W.

HPBWBMMWMHWBWHWWWi Uitv. gegevens op aanvr. SITTARD, Wilhelminastraat 30a S■ BÜJuE|3jyQ3i£jE|] Op uitst- stand, nabij station gelegen sfeervol kan-
SUSTEREN, Handelsterrein Rafaelweg S toor/praktijkpand, opp. 100m2BVO. Aanv. direkt.
Te koop bouwkavel, opp. 1000 m2. SITTARD, Stationsplein 9 S Huurprijs f. 17.500,—/jr. excl. B.T.W.

BEEK, DSM-straat 1 S Prijs f. 60.000,- k.k. excl. B.T.W GELEEN, Groenstraat S T.o. station, op zichtlokatie gelegen winkelruimte ±
Te huur bedrijfscomplex best. uit 225 m2hal/werk- Op goede lokatie te huur winkelruimte t.b.v. DAG- 350 m2met showroom in sout. Aanv. i.o.
pi., 350 m2kant. op beg. gr. en verd., tuin en OF AVONDZAAK, opp. variërend van 50-100 m2. Huurprijs f. 5.000,/mnd. excl. B.T.W.
omliggend terrein. Perceel 4300 m2. ULESTRATEN, Bamfordweg 1 S Huurprijs v.a. f. 13.700,-/jr. excl. B.T.W.

Huurpr. f. 80.000,-/jr. excl. BTW. Nabij vliegveld en autoweg gelegen bedrijfscom-
plex best. uit kantoorgebouw, opp. 960 m2, werk-
plaats/magazijn, opp. 1600 m2, ruime P-voorzie- HT!BPVIfV9SVSV*V«TVWïV>STfSI!BEEK, Wethouder Sangersstraat 23A S ning en omliggend terrein. Perceelsgrootte 1.4 ha. HEERLEN, Eikenderweg H \\_iuUU_i_m__\_\mSmMOp industrieterrein nabij autowegen te koop of te Prijs etc. op aanvraag. Te koop/te huur: winkelwoonhuis gelegen in een _—

_
huur opslagruimte totaal 1900 m2BVO met kan- woonwijk nabij het centrum. Winkelruimte 40 m2,
toor en verhard voorterrein, vrije hoogte sm. " verd. woonkr., 3 slaapkrs. en badkr. i npd Sittard B.V.

Uitv. geg. op aanvr. MM _WT^V^_T!_f_f7_^M^fF»Wl_J^AAAÊ Huurprijs f. 1.500,/maand GELEEN, Mijnweg 3 S n litersCommercieel Vastgo

yJFjiy^JrggJj^Qjj^^ Vraagprijs f. 209.000,-k.k. Modern kantoorgebouw met nog 2980 m2BVO s'
o ,[svveg Zuid 35

beschikbare ruimte verdeeld over beg. grond, 1e I "IL. m SittardGELEEN, Tomeikerweg S en 2e verd. (ged). Huur in units v.a. 475 m2be- ti 046- 595159Op handelsterrein "Krawinkel Zuid" gelegen nog BORN, Kerkstraat S spreekbaar! Hoogwaardig opleveringsniveau, irHpnskantooruren)
te bouwen bedrijfscomplex, te huur in units v.a. In hartje centrum te huur winkelruimte, opp. 96 m 2HEERLEN, Spoorsingel H groenvoorz. rondom. Huurprijs f. 160,—/m2/jr. 'Il

h Maastricht B.V.
425 m2. Uitstekend opleveringsniveau. met kelder, nw. pui etc. A-1 winkelstand. Te huur op zichtlokatie 1500 m2winkelruimte, ver- excl. B.T.W. en serv. kosten. commercieel Vastgoed wi

Huurprijs op aanvr. Huurprijs f. 2.800,- p/mnd excl. B.T.W. deeld over sout., beg.gr. en verd. Frontbreedte/eta- I RuM
RtBTek. cd. op aanvr. lages ±35 meter! Goed afleveringsnivo. \ H
,c* Maastricht

Huurprijs f. 150.000,—/jr. excl. B.T.W. 621„« Ur525LANDGRAAF H HEERLEN, Centrum H Te1.043 2bb^ ,
Te huur: nieuwbouw bedrijfshal in units van 200 BRUNSSUM, Centrum H Te huur: kantoor/praktijkruimte 126 m2, gelegen l commercieel Vastgoed Heer

tot 1.200 m2. De hal is uitstekend geïsoleerd, en Te koop aan het Lindeplein gelegen winkel-/kan- op de parterre aan een doorgaande weg. Deze H= Ru,i ters ..
compleet geoutilleerd en voorzien van kantoor- toorruimte, groot 225 m2, frontbreedte 11,5 m, KERKRADE, Spekholzerheide H flexibel in te delen ruimte is uitstekend bereikbaar, GeeK"» ___
ruimte en parkeerplaatsen. Onze informatiemap ruime parkeervoorzieningen, direct aansluitend Te huur winkelruimte in units vanaf 135 m 2 tot er zijn voldoende parkeerfaciliteiten. 1 6411 NM"

wordt uop aanvraag toegezonden, aan het winkelcentrum. Vraagprijs f. 355.000,-k.k. 765 m 2.Huurprijs en nadere gegevens op aanvraag. Huurprijs f 2.500,-/maand excl. BTW. Te1.:045 -73

" ' ' "";IM :::
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~ C_iUVOy(l^CiVil Stijl en royaal wonen in een parkachtige sfeer m

De 78 vrijstaande en halfvrijslaande 20 WOflitlüetl IK ISHHk :^sll £-r ';>#
woningen waarmee een deel van Sittards 2?^ MPt^^*"*" * '"'""""'";:"" '""'"'; '"' ""***"

,J%) woning in een mooie omgeving. Zeer royale entree met o.m. een
€"*|j*Ébijzonder allure. Als toekomstig bewoner heeft $ open trap. U-vormige woonkamer met openkeuken, bergings- "***!' liiiilÜllß

U een unieke keus: Stijlvolle Ofeigenzinnige JSV, IfftjifffS en stallingsruimte Verdieping met om. badkamer met ligbaden 4J \^Qf\\)\qe\\
c (! ( ... S -al^BT!*^Bl jmMKv. tweede toilet. 3 slaapkamers Vaste trap naar dezolder

woningen of woningen met een strakke beli\- ,s L I ■ mmXV Koopprijs vanaf f 249 000 vo n
ning Drie Sterke karakters die OD een creatieve ___t_£__?r' "-wm-^m ° ern me eensjr eigen ara er mme woning me vo op

r- m 'i ■«- .<«,... variatiemogelijkheden voor individuele wensen Bijvoorbeeld
manier in en parkachtige sfeer zijn geordend. hoofdentree en keuken aan de voorzijde, of de entree in de zij-
geheel in de sfeer van de zeer fraaie en lande- ..JEUK Sfe gevel Royale entree'ruime woonkamer' openkeuken' berginë5-
,.., ir " §^>f*f T en stallingsruimte. Verdieping met 3 slaapkamers en badkamerlilke omgeving. De diversiteit en architectuur. wnninapn ' met liëbad en tweede toilet Vaste trap naar de zolder
de ruime verkaveling èn de zorg waarmee woningen ■ sAAt^AKfß^R_mtw^L_WÊ_WÊ_\ llflHE Koopprijs vanaf f 223.000,-v.o.n.

gebouwd wordt. Zijn bepalend VOOr het niveau Ruimen stiilvol met de sfeer en uitstraline van een riant land- $F : !'' BKuimenstiiivoi, metaesreeren uitstraling van een riant iana __________|^| . De woningen worden degeli|k gebouwd en prima afgewerkt met
van dit aantrekkelijke woongebied. huis Prima gelegen aan een fraaie laan. op royale kavels Grote r ' I Ekïj3" kwaliteitsmaterialen En met een uitstekende isolatie.

L-vormige living, half-open keuken, bijkeuken, bergings-/stal- AA-JFi -nr* ir**, is8*- -> ÉOt<-? kj ' 1 1 'DO 1,1. n»" ICTmBfflW a F* iT 'la *'^^ UB T.i 'flVnl ifflWl ïïluötlv ■■ 1 i-i- \v'-»'A_i_him

lingsruimte. Op de verdieping om een badkamer met ligbad, fg%g Kj|
apart tweede toilet en 3 slaapkamers Vaste trap naar dezolder. -■'^r^ :%$ BïffiffßffßWßffifffïffWïtfflff^^^ffilcßß
Koopprijs vanaf ’ 281.000,-v.o.n. ~__ ■cjiftfej £!Ï£wjn&flï BjM
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TV 5

ï)Vro/KRO
Pc ün Tekst tv-[terV^ mik Loreland. Afl.: Weerwa-

n,J Afl.: Krokodil,
j*.'°kodil.
llw,Nieuws uit de natuur. Afl.:■^erstspeciai.
flO is Ch°oltv-Weekjournaal.
■10 4s crans vo°r bedrijf en beroep.l'Ms t'nanciee' management.

I hor« Nieuws voor doven en slecht-|iso en-
I se c" The country girl. Amerikaan-se Peelfllm uit 1954.k° *'lk, de bijbel. Afl. 11: Zacha-|7 Elizabeth.

aram op stelten- Kinderpro-

Kinri De confetticlub presenteert:.
Cock >rogramma' me,: CaPtain
videnK Pro9ramma met sketches,
Koov A6ven etc Presentatie: Paul
9fam " Klimrekkwizz. Spelpro-

IrVtü, 0̂Pscore met Ted de Braak.

kefiid De le9ende van de Bok-
erS' 13-delige jêugdserie.

er j" n en de pastoor vinden dat
"er-s h

moet verar|deren. De zigeu-i^ör huip nodig-Afi-9: De

JOon nDWaku Waku. Dierenquiz.
J0 24 £0 Journaal.
J0.35 \FJ). NOS-Weeroverzicht.
laar t f'a vu- Hoogtepunten uit 40

Jl 26 levisiegeschiedenis.
22.02 p[andPunt. Actualiteiten.

de lan;iourland. Programma over
Vanrj eld van glitter en glamour.
Pro.„aag een special over Curacao.JJ.341 a,ie: Gert-Jan Droge. Herh.

ThreL Talkshow
Se 5.

e "ntouchables. Amerikaan-
and fne' AfL 15: Betrayal in black
loterjj"- Jones beheert een illegale
over t

apone probeert deze handel
rn6e

e nemen, maar Jones weigertle te werken. Dit komt hem duur<tóan-■^o.n Journaal.

EO
07.00 Alles kits.
07.25 Professor Poopsnagle.
07.52 Captain Cockpit. Gevarieerd

jeugdmagazine.
08.44 Woef. Afl.: Filmster.
09.09 Cartoon club.
09.36 Topscore met Ted de Braak.
10.01 Prettig weekend.
10.26 Filmspot. Filmmagazine.
10.51 Van Nazareth naar Bethlehem.
11.18 Het elfdeuur. Talkshow. Herh.
12.08 Late nite concert. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Van gewest tot gewest. Herh.
13.32 Fitariek. Voor Arabieren.
14.02 Gospelpodium special. Herh.
14.27 De verandering. Herh.
14.57 Ik weet het beter. Herh.
15.22 Het zevende venster.
15.47 Peter. Korte sketch.
15.54 Lied.
16.00 (TT) Journaal.
16.09 Nathalie Afl. 8: Geen poot om

op te staan. Herh.
16.29 Het zevende venster. Kinder-

magazine. Presentatie: Willy Nap.
16.59 Danger Bay. Naastenliefde.
17.24 X-bjrrt! Verslag van een wande-

ling van Nazareth naar Bethlehem.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 2 Vandaag. Actualiteiten.
18.40 (TT) Sportjournaal.
18.48 Wekelijkse lottotrekking.
18.51 (TT) Hoofdpunten nieuws.
18.58 Op weg naar Avonlea. Serie.
19.52 Verborgen schatten in Pakis-

tan. Documentaire.
20.17 De laatste carrière (12). 13-de-

lige serie. Om de werkgelegenheid
van velen te redden, probeert men
de overname-plannen van interim-
manager Meyer te dwarsbomen.

20.55 Sonia. Canadese korte film
over 58-jarige Sonia, die vrij plotse-
ling last krijgt van geheugenverlies.

21.49 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
22.24 Kerstpraise. Samenzang.
22.55 Waarom ik? Documentaire over

een softenon-slachtoffer. Herh.
23.30 Lied.
23.35 Journaal.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.30 (TT) Studio sport. Sportpro-

gramma met Schaatsen: NK afstan-
den vanuit Den Haag en Tennis:
Dutch Masters in Amsterdam.

16.55 De ronde van Witteman. Praat-
programma. Vandaag: Ouders van
jonge criminelen. Presentatie: Paul
Witteman.

17.40 (TT) De avonturen van Kuifje.
Tekenfilmserie. Afl.: De zeven kristal-
len bollen (1).

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Ingestonken. Herh.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Ziek.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) ZaterdagavondLlNGO.

Woordspel. Presentatie: Francois
Boulangé.

19.15 (TT) Oppassen!!! Nederlandse
comedyserie. Victor zoekt een plekje
in huis waar hij ongestoord kan
werken. Raoul vertrekt met zijn oom
naar Egypte. Afl.: De werkplek.

19.45 (TT) Twaalf steden, dertien
ongelukken. Serie gedramatiseerde
verkeerszaken. Een pasgetrouwd
stel vertrekt richting Spanje, maar
strandt wegens auto-pech in de Fle-
vopolder. Afl.: Spaans voor begin-
ners (Almere).

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.
23.01 (TT) Nova. Actualtieitenpro-

gramma. Presentatie: Paul Witte-
man.

23.31 (TT) De wereld van Boudewijn
Büch. Serie reisreportages. Van-
daag: Het noorden van Alaska.
Presentatie: Boudewijn Büch.

00.01-00.08 Museumschatten. Prof.
Henk van Os, directeur van het Rijks-
museum, geeft achtergronden bij
voorwerpen uit Nederlandse musea.

00.35 Babe. Amerikaanse speelfilm
uit 1983 van Rafal Zielinski. De
hartewens van de twaalfjarige There-
sa is om ooit nog eens te kunnen
studeren aan de toneelschool. Haar
enige bondgenoot is de ziekelijke
en altijd dronken Buddy. Eens deed
hij mee aan variétévoorstellingen,
nu heeft hij slechts herinneringen.
Buddy is er echter van overtuigd
dat er een ster schuilt in Theresa
en samen bereiden ze een act voor.
Na veel oefenen, besluiten ze een
voorstelling in het park te geven.

02.15 Nachtprogramma.

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.20 5 tegen 5. Spelprogramma.
13.10 Soundmixshow. Herh.
14.35 Rainbow Brite and the Star

Stealer. Amerikaanse film uit 1985
van Bernard Deyries en Kimio Yabu-
ki.

16.05 Jenny Jones. Talkshow.
17.00 Disney Festival.
18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Eigen huis & tuin. Programma

over wonen en zelfklussen.
19.00 Denktank. Quiz.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Het spijt me. Programma waar-

in mensen de kans krijgen een
bloemetje te geven aan iemand
waarmee ze iets hebben goed te
maken.

21.00 Honey, I schrunk the kids.
Amerikaanse speelfilm uit 1989.

22.40 Nieuws en weer.
22.55 Of unknown origin. Ameri-

kaanse horrorfilm uit 1983 van
George P. Cosmatos. Met Peter
Weller, Jennifer Dale, Lawrence
Dane, Kenneth Welsh, Louis Del
Grande e.a. Bart Hughes is een
carriérejongen, die samen met zijn
mooievrouw Meg en hun twee kinde-
ren in een prachtig huis in Manhattan
woont. Wanneer Bart een drukke
week voor de boeg heeft, besluiten
Meg en de kinderen er een week
tussenuit te gaan. Vanaf de eerste
dag lijkt het onheil hem te achtervol-
gen.
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RAI UNO
MTV

SAT 1

CNN

" Grace Kelly en Bing Crosby in 'The Country Girl'
(Nederland 1 - 15.09 uur).

BBC 2
(l9Rn UUr " Elmer GantrY "

jea° „UsA). Burt Lancaster en
f^ich Sirnmons in een drama van
Van ord Brooks "331" een boek

°Plich"nC'air Lewis- Egoïstische
ge r,

er 2iet zijn ex-vriendin inProstitutie belanden.

Nederland 1
(1954 uur* The Country Gir| -
dran j*"^SA). Zanger die aan de
£ijn 's werkt aan comeback.
cj a . vr°uw heeft slechts aan-
kom ' v°or het succes, als het
k; "'■ Met Bing Crosby en Grace

y- Regie: George Seaton.

05.30 News. 06.00 Business insiders.
06.30 News. 07.00 The McLaughlin
Group. 07.30 Hello Austria, hello Vien-
na. 08.00 ITN World news. 08.30
Europa journal. 09.00 Videofashion!
09.30 Entertainment x-press. 10.00
Talkshow. 11.00 Super shop. 12.00
News magazine. 13.00 Today. 14.00
Motorsportmagazine. 15.00 Golf. Sol-
heim Cup voor dames. 16.00 Serie
over Formule 1 autoraces: 1972. 16.30
Wakeboard Championships 1994.
17.00 Skimagazine. 17.30 Pro super
bikes. 18.00 Today. 19.00 World news.
19.30 Avontuurlijke documentaires:
Clive Pearse. 20.30 Best of Dateline.
21.30 Talkin' Jazz. 22.00 World news.
22.30 Tonight show. 23.30 Cross
country, thriller uit 1983. 01.30 Best
of The tonight show. 02.30 Real perso-
nal. 03.00 The best of Rivera live.
04.00 Dateline. 05.00 Equal time.

06.00 Ochtend-/middagprogramma's.
16.00 Nieuws. 16.10 Génies en her-
bes. 16.40 Les débrouillards. 17.10
Francofolies. 17.45 Questions pour
vn champion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Nieuws. 19.00 Culinair
magazine. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Au nom du pére et du fils,
serie. 20.55 La météo des cinq conti-
nents. 21.00 Frans nieuws. 21.40
Patrick Timsit. Sketches. 23.10 L'hom-
me sera-t-il immortel? Discussie. 00.35
Nieuws en weerbericht. 01.00 Bon
week-end. 01.30 Nachtprogramma's.

18.40 Vlaanderen vakantieland.
19.20 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Sledge Hammer. Serie.
20.30 F.C. De Kampioenen. Vlaamse

comedyserie. Afl. Liefde is blind.
21.05 Bambino mio. Engelse tv-film.

De 40-jarige Engelse Alice is rijk
en aantrekkelijk en woont in een
kasteel op het Franse platteland.

22.40 Journaal.
23.00 Sport op zaterdag.
23.15-01.01 Year of the gun. Ameri-

kaanse thriller uit 1991.

18.10 1000 seconden. Kookmagazi-

" ne. Presentatie: Felice Damiano en
Herwig van Hove.

12.00 Affiche. Kunstmagazine.
12.25 Regionale televisie.
13.00-14.54 Schooltelevisie.
17.00 Golden Years. Popgroepen uit

de jaren zeventig. Afl. 2.
17.30 Op een. goeie wei Comedyse-

rie. Afl. 16: De blijde gebeurtenis.
18.00 Journaal.

09.00 Eddy en Freddy's filmspa-
ghetti. Kinderprogramma.

10.00 Het slimme kanaal. Tv-cursus-
sen.

BBC 1

06.00 Euronews. 07.00 Kinderpro-
gramma. 09.45 II tesoro dell'olandese,
Speelfilm. 11.35 Verdemattina. 12.20
Medisch magazine. 12.30 Tgl Flash.
12.35 Check-up. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Nieuws. 14.00 Boulevard-
magazine. 15.00 Sette giorni al Parla-
mento. 15.45. Cartoni Disney. 16.15
Dal teatro dell'Opera del casino' di
San Remo. 17.40 Almanacco. 17.55
Estrazioni del lotto. 18.00 Nieuws.
18.20 Piu' sani piu' beli. 19.35 Reli-
gieus magazine. 20.00 Nieuws. 20.30
TGI sport. 20.40 Amusement. 23.05
Nieuws. 23.15 I fatti vostri: piazza Ita-
lia di sera. 00.15 Filmrubriek. 00.20
II processo di giovanna d'arco. Speel-
film. 01.25 Nachtprogramma's.

08.00 All-Star Football Challenge.
09.00 Take That: The hits. 10.00 The
worst of Most wanted. 10.30 The Zig
& Zag Show. 11.00 The big picture.
11.30 Hit list UK. 13.30 The 1994
MTV European Music Awards pre-
games show. 14.30 MTV European
Music Awards. 17.00 Dance. 18.00
The big picture. 18.30 News: Weekend
edition. 19.00 European top 20 count-
down. 21.00 Unplugged with Björk.
22.00 The soul of MTV. 23.00 First
look. 23.30 The Zig & Zag Show.
00.00 Yo! MTV Raps. 02.00 The
worst of Most wanted. 02.30 Chili out
zone. 04.00-08.00 Night videos.

05.30 Kinderprogramma's. 10.00 Dis-
ney & Co. 11.30 Eerie, Indiana. 13-de-
lige Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Verschwunden. 12.00 Alle lieben Julia,
jeugdserie. 12.30 Wer ist hier der
Boss? Comedyserie. 13.10 Der Prinz
von Bel-Air. 13.40 Full House. 14.15
Eine starke Familie, comedyserie.
14.50 Knight Rider. 15.45 Das A-
Team. 16.45 Beverly Hills, 90210.
17.45 Melrose Place: Die Scheinehe.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Aber Hallo!
Spelprogramma met Frank Elstner
(slot). 20.15 Die 100.000 Mark Show
met Ulla Koek am Brink. 22.00 Wie
bitte?! Satirisch consumentenmagazi-
ne. 23.00 Gottschalk. Late-night-show.
00.00 RTL Samstag Nacht. 01.00
Beauty and the bandit. Amerikaanse
actiefilm uit 1993. 02.30 Lust auf
Sex. Canadese speelfilm. 04.15 Melro-
se Place. 05.00 Tekenfilmserie.

09.00 Verrückt nach Sibirien. 09.30
Working English. 10.00 Russisch bitte.
10.30 Engels voor gevorderden. 11.00
Küken für Kairo. Jeugdfilm. 12.30 Mis-
lukte moordaanslag op Hitler, 20 juli
1944, doe. 13.15 Cursus Duits. 13.45

Wiskunde. 14.15 Chronik der Wende.
14.30 Durch die Mongolei. Reisrepor-
tage. 15.00 Sport extra. 17.00 Consu-
mentenmagazine. 17.15 Sport im
Westen. 17.30 Rückblende. 17.45 Das
allererste Weihnachten. 18.15 Portret
Peruaanse kunstenaar Raul Castro.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.15 Hier und
Heute unterwegs. 19.45 Dierenmaga-
zine. 20.15 Tatort. Misdaadserie. Afl.:
Die Abrechnung. 21.35 WDR aktuell.
21.50 Der lange Weg nach Composte-
la, doe. 22.35 Tina Turner - The best.
Muzikaal portret van deze Rockla-
dy.23.2o Cubaanse vluchtelingen in
Florida. 00.15 Elvis - King of Rock 'n'
Roll (3). 00.40 Nachrichten. 00.45
Tagesschau vor zwanzig Jahren.
01.00 Tagesschau. 01.20-06.20 WDR-
Rocknacht met Joe Jackson, Street-
walkers, Roger Chapman and The
Shortlist..

Duitsland 3 SWF
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08.00 Kinderprogramma's. 10.15 Live
and kicking. 13.15 Grandstand. Sport-
programma. 18.10 Nieuws. 18.25
Dad's army: High finance. Herh. 19.00
Bruce Forsyth's generation game.
20.00 Noel's house party. 20.50 Lote-
rij-uitslagen. 21.05 Casualty, zieken-
huisserie. Afl.: Under the weather.
21.55 Nieuws. 22.15 Blue ice. Thriller
uit 1992 met Michael Caine, Scan
Young, e.a. 23.55 Voetbalmagazine.
00.55-02.30 Golf. WK vanuit Montego
Bay op Jamaica.

06.30 Diplomatic licence. 07.30 World
business this week. 08.30 Earth mat-
ters. 09.30 Style. 10.30 Science and
technology. 11.30 Travel guide. 12.30
Healthworks. 13.30 Money week.
14.30 Pinnacle. 15.00 Larry King live.
16.30 Global view. 17.00 Earth mat-
ters. 17.30 Your money. 18.00 Vervolg
Your money. 18.30 Evans and Novak.
19.30 Newsmaker Saturday. 20.00
World business this week. 20.30
Science and technology. 21.30 Style.
22.30 Futurewatch. 23.00 Inside busi-
ness. 23.30 Showbiz this week. 00.00
The world today. 00.30 Diplomatic li-
cence. 01.00 Pinnacle. 01.30 Travel
guide. 02.00 Prime news. 03.00 Larry
King Weekend. 05.00 Both sides...
with JëSse Jackson. 05.30 Capital
gang.

08.00 Jour de fête. Franse speelfilm
uit 1947 van Jacques Tati. 09.20
Rock-a-bye baby. Komedie met Jerry

BBC 2

08.00 Nachbarn in Europa.
09.00 Tagesschau.
09.03 Euro. Europees magazine.
09.45 Tele-Gym.
10.00 Tagesschau.
10.03 Der Multi-Millionar. Portret

over Werner Metzen.
10.35 Unterwegs - Das Reisemaga-

zin. Musical-reizen en clubvakanties
in de sneeuw.

11.00 Tagesschau.
11.03 1-2 oder 3. Spelprogramma.
11.25 Lotta. Zweedse jeugdserie.
11.50 Die Jagd nach der Amphore.

Filip wachst über sich hinaus.
12.20 Verkeerstips voor de jeugd.
12.25 Tao Tao. Tekenfilmserie.
12.50 Pingu. Poppenserie.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 Diese Woche. Weekoverzicht.
13.25 In Colorado ist der Teufel los

Amerikaanse speelfilm uit 1958.
14.45 Reiselust extra. Madagaskar.
15.20'Dr. Mag. Jongerenmagazine.
15.45 K-Base. Jongerenmagazine.
16.10 Der Mann vom Eaton Place.

Engelse komische misdaadserie.
17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.45 Die grosse Hilfe. Balans.
17.55 (TT) Die Schwarzwaldklinik.

Afl.: Die falsche Diagnose.
19.00 Heute.
19.25 Zwei alte Hasen. Duitse serie.

Afl.: Alles oder Nichts.
20.15 Die Brüder. Duitse misdaadfilm

uit 1994 met Elmar Wepper, Fritz
Wepper, Angela Roy e.a. Christoph
en Peter Thaler wonen nog altijd
bij hun oude moeder. Zo trots als
ze is op Christoph, een gerespec-
teerd advocaat, zo bezorgd maakt
ze zich om Peter, een politiecommis-
saris die de laatste tijd nogal eens
te diep in het glaasje kijkt.

21.45 heute-journal.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
23.20 Big Bubbles. Compilatie van

deze Late-night-show.
00.20 Patricia Kaas. Portret van de

Franse zangeres Patricia Kaas.
01.20 Heute.
01.25 Der Phanter (Highway 301).

Amerikaanse misdaadfilm uit 1950.
02.45-04.20 Sieben Diebe. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1959.

Duitsland 1
i°BOOF bar- Der rasende Roboter.|"8,3q ene meene mopel.I Geh, . 2 Eisenherz. Der finstere

°B.SS n r des Waldes.
1°9.0nTonky- Afl.: Der Bernstein.
'i "8 03 a9esschau.! Io 0o Töptn Blaubar Club.11(>.03 ,9esschau.
I 1030 M9d urn die Welt-Ta|i. T^o das schnelle Magazin.
ll.Or|-J)ow- Presentatie: Nena.

I ]1 O3la9esschau.Ia9esschau.
I h.ig rjJchtig in Saigon. Reportage,

flarno n- Wereldbeker-afdaling

" IJSSls. vanuit Veysonnaz.
"ten» n: Wereldbeker-afdaling

i I4.3Q^.vanuit St. Anton.I (Jeu Clip sPecjal. Uitreiking van
'S.oq voor debeste video.
l5-30 ad derquatsch mit Michael.

dach, RD-Ratgeber: Reise. Aan-
kon 'voor verre reizen.
le.Oe ;a 9esschau.2isneV Club.
'6,o3 Sportprogramma.
l8-10 Aa9esschau"Te,e9ramm-
Uhc r Albatros. Afl.: Wie das'C? S 0spielt-

'9.iq 'a9esschau-Telegramm.
7.Portschau, sportprogramma.

Wr.,ehun9 der Lottozahlen.

<0.1 S j.' ') Tagesschau.
rrw j'7öhlich eingeschenkt. Volks-
Whitte p̂ro9ramma met o.a. Roger
p «aker, Chris Howland, Silvio
paui *

co de HR B' 9Band olv-Scho ,hn ev-a. Presentatie: Heinz

,f9esthemen.
«5 Das Wort 2um Sonntag.

rw. cfl,nidteinander. Amuse-
Pre Spr°gramma. Gast: Joe Cocker.
Be» tntatie: Harald Schmidt en Her--23.1QEnne,?'e Nadel (Eye °' the needie).

01 -00 ri! speelfilm uit 1980.
tajr 6

_ hror|ik der Wende. Documen-
°l.le t

ne over de voormalige DDR.
0l 25 rjagesschau-

tyk) ?as Gesetz bin ich (Mr. Majes-
speelfilm uit 1974.

w ° 2us°hauen - Entspan-
Af| " Musik für Harfe.rtia'o., laude Debussy: Suite Berga-ve; ciaire de lune.

11.00 Eisenbahnromantik. Winter im
Erzgebirge.ll.3o Spanien: Sprache,
Land und Leute. Serie over Spanje
en zijn bewoners/. Vandaag: Basken-
land en Pyreneeën.l2.oo Tv-cursus-
sen Engels, Duits, wiskunde en
Engels. 14.00 Jongerenprogramma.
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Das Rast-
haus. Auto- en verkeersmagazine.
17.50 Regionaal amusement. 18.50
Evangelische Militarseelsorge. 19.20
Populair-wetenschappelijk magazine.
19.50 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Jahr mit den
Mausen. Natuurfilm. 21.00 Saarstahl
AG, doe. 21.45 Südwest aktuell. 21.50
Satire-Schnitzel. Sketches. 22.00 Von
Abba bis Zappa, von Bach bis Verdi.
Portret van Michael Russ, organisator
van zowel pop als klassieke concer-
ten. 22.45 Reportage over geweld in
sprookjes en in de realiteit. 23.45 Dr.
John in Concert. 01.20 Schlussnach-
richten. 01.35 Non-Stop-Fernsehen.

06.00 Kinderprogramma's. 10.15 Bas-
ketball: Sacramento Kings - New Vork
Knicks; Dallas Mavericks - Los Ange-
les Lakers. 11.05 Zorro - Der schwarze
Racher: Mit Blindheit geschlagen.
11.35 Auf ein Neues, Amerikaanse
komedie met Burt Reynolds, Candice
Bergen, Jill Clayburgh e.a. 13.30 Der
Pfarrer von St. Pauli. Misdaadfilm uit
1970 met Curd Jürgens, e.a. 15.20
Which way to the front?, Amerikaanse
komedie uit 1970 met Jerry Lewis.
Aansl.: TopNews. 17.00 Geh. aufs
Ganze! 17.55 Trekking van de SKL-
Lotto. 18.00 Voetbalmagazine met
vooruitblik op de interland Duitsland -Albanië. 18.30 Natuurdocumentaire
over apen op Mount Meru in Japan.
19.20 Sat.l Newsmagazin. 19.30
Glücksrad. 20.15 Der Bergdoktor. AfL.
Weihnachtsspecial. Aansl.: TopNews.
22.05 Pack die Zahnbürste ein. Spel-
show. Aansl.: TopNews. 23.15 Drei
Lederhosen in St. Tropez. Duitse eroti-
sche film uit 1980. 00.50 Heisse Jagd
auf wilde Taubchen. Duitse speelfilm
uit 1968. 02.15 Filmmagazine. 03.15
Starting over, Amerikaanse komedie
uit 1979. 05.05 Colobus - Aften im
Nebelwald.

23.00-00.20 Moussorgski. Documen-
taire over zijn leven en werk.

22.22 L'ltaliana in Algeri. Videoclip.
22.30 Motetten Claudio Monteverdi.
22.48 I Fiamminghi. Serenade in e

opus 20 van Elgar.

fie. Presentatie: Fred Brouwers.
21.15 Ballet: De dans ontsprongen,

Achterland.

18.35 Magie, magie. Goochelshow.
18.45 Vlaanderen vakantieland. Bok-
rijk - Kerstmis, Gentse musea,
Thüringen, Tips voor trips.

19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Affiche. Kunstmagazine.
20.25 Passage. Muzikaal portret So-

18.05 Musti. Afl.: De sneeuwketting.
18.10 Sleutel. Actualiteitenmagazine

voor de jeugd.

14.25 Snooker. Verslag van het Euro-
pean Open vanuit Antwerpen.

18.00 Tik Tak.

radio22.35 uur - Wings of Danger -
(1952-GB). Overleden gewaande
piloot blijkt nog te leven. Zijn
vriend ontdekt dat er ernstige
problemen zijn. Thriller van Te-
rence Fisher met Zachary Scott
en Robert Beatty.

RTL5

22.55 uur - Of Unknown Origin- (1983-CDN). Horror van Geor-
ge Pan Cosmatos met Peter
Weller en Jennifer Dale. Zaken-
man is een tijdje op zichzelf als
familie er op uit trekt, maar dan
dient zich een monsterachtig
knaagdier in huis aan.

RTL4

Nieuws op elk heel uur
8.00 Jan van de Putte 10 00 Jan
de Hoop 1200 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij. 20 00 Late
Rock. 00.00-08.00 RTL Night
Rock

Happy RTL Radio

Duitsland 1
23.10 uur - The Eye of the Need-
ie - (1981-GB). Donald Suther-
land en Kate Nelligan in een
aardige spionagefilm van Richard
Marquand naar het boek van
Ken Follet. Nazi-agent brengt
Engelse platteland in rep en roer.

Duitsland2
OgoJ uur - Die Brüder -
de r 9)■ Pete Ariel tekent voor
oyere9le van deze misdaadfilm
taa(. rechercheur die van zijn
ciran. Ontl">even wordt vanwege
9een blemen- Daar neerr,t hij
W6p 9enoe9en mee. Met Elmar

21.00 uur - Honey, I Shrunk the
Kids - (1989-USA). Komische
fantasy-film van Joe Johnston
over uitvinder die per ongeluk
zijn kinderen verkleint tot een
halve centimeter. Waar zijn ze
gebleven? Met Riek Moranis en
Matt Frewer.

RTL4
22.15 uur - Blue Ice -(1992-USA). Michael Caine en
Scan Young in een spionage-
thriller van Russel Mulcahy.
Spion in ruste krijgt onverwachte
opdracht van vrouw van diplo-
maat. Hij pakt zijn oude beroep
weer op.

BBC 1
23.15 uur - Year of the Gun -(1991-USA). Amerikaanse jour-
nalist raakt in Rome via een
aantrekkelijke vrouw betrokken
bij allerlei politieke intriges. Thril-
ler van John Frankenheimer met
Sharon Stone en Andrew
McCarthy.

België/TV 1

WDR 4
4.05 Radiowecker 6.00 Nieuws.
6 05 Morgenmelodie 8 00 Nieuws
805 Zum Tage 8.07 In unserem
Alter. 855 Morgenandacht 900
Nieuws. 9.05 Der Musikpavillon
(10.00 nieuws) 1200 Nieuws
12 05 Pop-Report Overzicht Duit-
se hitparade (om 14 00 nieuws en
economisch praatje) 15 00 Bon-
bon, voor de kinderen. 15.05Cate
Carlton (16 00 nieuws) 17.00 Der
Tag urn Funt, aansl Funf Uhr Tee
(18.00 Nieuws; 1805 Aut ein
Wort) 19.00 Nieuws 1905 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 tr3u-
men. 22.30-0405 ARD-Nachtex-
press

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Wakker worden. . 8.04 Fion

6.02 Ook goeiemorgen. 8.04 Goud
van oud 10 04 D'Rob of d'ronder.
12.04 Evers in het wild. 14.04
Mega top 50. 17 04 Rinkeldekin-
kel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Rave radio. 20.04 Leidsekade live.
22.04 Het verhaal van de popmu-
ziek. 23 04 Twee meter de avond
in. 0.04-6.00 Outlaw 41 van 1994.

Elk heel uur nieuws
Radio 3

Radio 2

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
1204 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Terug naar de
toekomst 17.04 Ophet en vertier.
19.04 Voor wie niet kijken wil
22.04 Podium van de Nederlandse
lichte muziek. 23.04-2400 The
Bands.

Elk heel uur nieuws Radio 5
Elk heel uur t/m 18 00 en 23.00
nieuws.
6 45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten 7.05 Opo
doro. 8.08 Zeggus 8.30 X-Rum
855 Waterstanden 902 Vrouw-
zijn. 10.02 De muzikale fruitmand
1102 Het interview 12 02 Meer
dan een lied alleen 1244 EO-Met-
terdaad 12.45 Vragen naar de
weg. 13.10 De verandering. 13.56
EO-Metterdaad. 14.02 Start. 14.30
NOS Taal. 15 02 De schrijftafel.
16 02 Faros 17.10Radio uit. 17.45
Postbus 51 op 5 18.02 Uitzending
Politieke Partijen: PvdA 18.12 De
wereld zingt Gods lof 18.54 Tekst
en uitleg 19.00 Homonos. 19.30
Nieuws in het Turks. 19.40 Nieuws
in het Marokkaans 19 50 Nieuws
in het Chinees 20 02 Jubilate
20.30 Laat ons de rustdag wijden
21.14 EO-Metterdaad 21.15 Re-
flector 21 35 Deze week. 22.00
Een ontmoeting. 2307-24.00 Met
het oog op morgen

- Das Kulturmagazin. 20.05-20.30
Freie Tribune. Philosophie und
Ethik.

om 630, 12 30 en 18.30
6.05 Radiofruhstück (6.15 Wort in
den Tag; 6.45 Hörergrusslotterie;
7 15 Agenda; 7.30 Regionalnach-
richten; 830 Presseschau) 9.05
Regionalnachrichten 9 10 Hitwelle
Oldies Gags & neue Scheiben
12 00 Musik a la carte 13 00 Pres-
seschau. 13.05 Internationale Hit-
parade 16 05 BRF-Mobil 18.00
Regionalnachrichten. 18.40 Forum

09.00 Postbus 94. verzoekplaten.
10.00 Het Ei van St Joost, dialect
en volkscultuur Presentatie: Lei
Meisen 11.00 De Onderstroom,
kunstprogramma. 12.00 Omroep
Limburg Klassiek. 13.00 (inter)
nationale actualiteiten. 13.30 Musi-
ca Sacra, kerkeli|ke muziek 14 00
Limburg Express, jongerenpro-
gramma De Beste Tien. 1430
De Agenda. 15.00 Walkie Talkie.
jongerenmagazine. 15.40 Live!
Concert 16.00 Hubert on the Air,
kwaliteitspop, rhythm & blues en
soul 17.05 Regionaal nieuws
17.05-18.00. Vrij Spel. Limburgs

popmagazine. 18.00 (internationa-
le aktualiteiten 19 00 Sport op
Zaterdagavond.

Elk heel uur ANP-nieuws
Omroep Limburg

België/BRF

BRTN/Radio 2
6 00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels
(630. 700, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Ochtendkuren. 10.00
Nieuws 1003 De zoete inval, ra-
diokwis met Luc Appermont 11.30
Vlaamse top tien 1200 Top 30
De nationale hitparade met Guy
de Vynck (om 13.00 nieuws). 14.00
Radio Rijswijck. Swingend enter-
tainment voor iedereen 17 00
Nieuws 17.05 De ketting, telefoon-
spel met Martin de Jonghe (18 00
nieuws). 20 00Cupido Eenroman-
tisch programma met vlinders in
de buik. 22.00 Nieuws en lotto-uit-
slagen 22 10 De Stem. Muziekpro-
gramma. 23.30-600 Nachtradio
met elk uur nieuws.

Nieuws t/m 20.00 op elk heel uur
(behalve om 13 00 en 18.00) en

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16,30, 17.30 en
18 30 nieuws.
7.07 Tros Nieuwsshow. 11.05 Tros
Kamerbreed 12.07 Tros Aktua.
14.05 Langs de lijn, sport en mu-
ziek 17.04 Ti|dsein 18 10 Echo.
19.04 Het geding. 20.04 Langs de
lijn, sport en muziek. 23 07 Met
hetoog op morgen. 0.04 Easy liste-
ning. 2.02 Avro Nachtdienst.
6.02-7.00 Van-nacht naar morgen.

musicali. 9.00 Toppers van toen
klassiek 10.00 Caroline 11.00 Het
zondagochtendconcert. Radio
Symf Ork ca.12.35 Platenzaak'-
Kerstspecial. 14.00 Middagconcert.
I Pianomuz.; 11. 15.30 Frans kerst-
muziek. 16 00 De Nederlandse
musici. Joseph Triebensee Ensem-
ble. 17 00 Het witte doek. Nieuws
18.02 Leo Boudewi|ns' langspeel-

plaats 19 00 Folio 1 19.30 Het
avondconcert. Rigoletto, opera van
Verdi. Koor en Orkest van de
Metropolitan Opera 0.1.v. Christian
Baddea met sol. 22.50 Folio 2
0.00-1.00 Vier na middernacht
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RTBF/La Une

Lewis. 11.00 Chanakya, serie. 11.40
Nusrat fateh Ali Khan. Muzikaal por-
tret. 12.20 Modemagazine uit India.
12.30 Anuradha Pawdual. Muzikaal
portret. 12.50 Filmmagazine. 13.20
Blithe spirit. Engels speelfilm uit 1945.
14.55 Kerstliederen. 15.00 Horizon.
15.50 Elmer Gantry, film (VS, 1960)
met Burt Lancaster, Jean Simmons,
e.a. 18.10 Top of the Pops. 19.00
Quiz over Hindi-films. 19.45 Persover-
zicht. 20.00 Nieuws. 20.20 Assign-
ment. Achtergrondreportages. 21.05
Satirische nieuwsquiz. 21.35 Weird
night. 21.40 Jaaroverzicht. 22.05
Strange days: toevalligheden. 22.15
Last American freakshow. 23.00 Stran-
ge days; visioenen. 23.10 The myth
of the urban myth. 00.00 The X files,
misdaadserie. 00.45 Strange days:
Beesten. 00.50 Weird thoughts. 01.30
Martin the vampire, horrorfilm uit 1978.
03.00 The grandmother, korte film.
03.35 The man with the x-ray eyes,
sf-film. 04.50 Strange holiday, speel-
film uit 1945. 05.50-07.00 Attack of
the 50-foot woman, sf-film.

Eurosport

10.00 Tribune économique et sociale.
10.30 Les chrétiens dans la vie socia-
le. 11.00 Victor English method. 11.30
Deutsch mit Victor. 12.00 Vivre a Bru-
xelles. 12.25 Objectif Europe. 13.00
Nieuws. 13.20 Bon week-end. 13.50
Mr. North. Amerikaanse komedie met
Anthony Edwards, Robert Mitchum,
e.a. 15.25 J'aime la télé, serie. 16.05
Filmrubriek. 16.30 Kindermagazine.
16.45 Le prince de Bel Air, serie.
17.15 Luna Park: clips en spelletjes.
17.50 Beverly Hills, 90210. 18.45
Génies en herbe. 19.15 Joker- en
lottotrekking. 19.30 Nieuws. 20.10 Ar-
dennen-offensief in 1944. Afl. 2. 20.35
Le jardin extraordinaire. Aansl.: Joker-
en lotto-uitslagen. 21.15 Verkeerstips.
21.20 Touch and die, Frans-Italiaanse
tv-film. 00.30-00.40 Laatste nieuws.

SPORTS 21

08.30 Ochtendgymnastiek. 09.00
Kunstrijden op de schaats vanuit Ja-
pan. 11.00 Worstelen. Wrestle Mania
vanuit de VS. 12.00 Skiën vanuit
Veysonnaz: Afdaling dames. 13.00
Skiën vanuit Sankt Anton: Afdaling
heren. 14.00 Schansspringen. Wereld-
beker vanuit Courehevel. 16.00 Kunst-
rijden op de schaats vanuit Japan.
17.00 Skiën. Wereldbeker. 18.00 Golf.
WK vanuit Jamaica: 3e ronde. 20.00
Paardesport. Wereldbeker voor spring-
ruiters vanuit Londen. 21.00 Karting.
Elf Master Karting vanuit Parijs Bercy.
00.00 Worstelen. Wrestle Mania van-
uit de VS. 01.00-02.00 Boksen

NBC

16.29 Wallons nous. 17.30 Reflets -images d'ailleurs. 18.26 Euro 3. 18.57
Ici Bla-bla. 19.27 Paardenkoersen.
19.30 Zie La Une. 20.00 Voetbal:
België - Spanje. 22.21 Laatste nieuws.
22.43 Paardenkoersen. 22.46-23.39
Zaalvoetbal: Saint-Léger - Triviéres.

16.25 Love boat. Amerikaanse serie.
17.15 Snowmagazine. Herh.
17.45 Beavis & Butt-Head. Ameri-

kaanse cartoon.
18.10 De topclubs van Europa, pro-

gramma over verschillende vooraan-
staande voetbalclubs in Europa.

18.40 De Rabo top 40. Overzicht van
de veertig best verkochte singles.

19.20 Passengers. Amerikaanse pro-
grammareeks.

20.15 Cave of the golden rosé (1).
Tweedelige Italiaanse miniserie uit
1993 van Lamberto Baba. Met Alles-
sandra Martines, Mario Adorf, Angela
Molina, Jean Pierre Cassel, Kim
Rossi Stuart e.a. Twee koningen
vechten al jarenlang een strijd uit.
Een van de twee is teleurgesteld,
omdat hij drie dochters heeft en
geen enkele zoon. Hij is dan ook
bang de strijd op den duur te verlie-
zen. Toch lijkt een van zijn kinderen,
Fanataghiro, in staat om het koning-
schap van hem over te nemen,
omdat ze in tegenstelling tot haar
zussen zeer avontuurlijk is ingesteld.
Fanataghiro is mooi en goed, maar
ook zeer slim.

22.00 Twilight zone. Amerikaanse
dramaserie.

22.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.35 Wings of danger. Amerikaanse

thriller uit 1952 van Terence Fisher.
Met Zachary Scott, Robert Beatty,
Kay Kendall, Naomi Chance, Arthur
Lane e.a. Twee collega's. Van en
Nick, zijn in de loop der jaren uitge-
groeid tot vrienden. Ze vliegen bei-
den voor Boyd Spencer, die eigenaar
is van een vliegmaatschappij. Nick
crasht als hij een speciale missie
moet uitvoeren voor Boyd. Op het
strand worden de wrakstukken van
het vliegtuig gevonden, maar het lijk
is onvindbaar. Men neemt aan dat
Nick is verdronken. Van moet dat
slechte nieuws vertellen aan Nicks
zuster, op wie hij heimelijk verliefd
is. Hij ontdekt dat een detective
Spencers vliegmaatschappij in de
gaten houdt.

23.50 Hei elei, kuck elei aktuell.
00.20 Nachtprogramma.
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BOCHOLTZ:

REINERT 15. Tussengel. woonhuis. Living 45 m2, standaard
keuken, 2 sik 15 en 16 m2, badk. ligbad, douche, v.w. en 2e
toilet. Zolder 20 m2met vliezo-trap. Vrpr.f.132.000,-kk.
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 12
m2, 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, doucheen 2 v.w. Vrpr.f.320.000,-kk.
KOCHSTR.33. Goed onderh halfvrijst. woonhuis. 8j.'55,
perc. 453 m2. Ind.: proviandkelder, woonk. 30 m2met lami-
naatvloer, gesl. beige aanb. keuken 10,5 m2, bijkeuken, gara-
ge, tuin op z/o, 3 sik., badk. ligbad, douche, v.w. en 2e toilet.
Dub. glas. Kunststof kozijnen. Vrpr.f.229.000,-kk.
RDR.THIBALDSTR 38. Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met
garage/carport en tuin. Bj.'Bo, percopp. 333 m2. Ind.: Kelder-
kast, 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. Goed onderh. vrijst. woonhuis op 661
m2grond. Ind.; kelder 16 m2, l-living 34 m2, gesl. eiken aanb.
keuken 14 m2, douche en v.w., garage, tuin op z/w, 2 terras-
sen, 2 sik. 12 en 14 m2, muurkasten, nieuwe badk. Nieuwe
daken, kunststoffen kozijnen en dubbel glas

Vrpr.f.279.000,-kk.
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, bij-
keuken 3 ruime sik., 12/16 en 19 m2, badk. met ligbad. Zolder
25 m2met vlieso-trap Vrpr.f. 184.000,-kk.
BUYS BALLOTSTR.I. Halfvrijst. woonhuis met garage op
195 m2grond, living 30 m2met 0.h., gesl.keuken, 4 sik.,
badk.. Dit pand heeft diverse opties en moet u van binnen
zien Vrpr.f.l69.oOo,kk.
DAUTZENBERGSTR.2O K. In centr. van Heerlen goed gel.
appartement op 4e verd. Ind.: ruime woonk., open aanb. keu-
ken, 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 648. Ruim appartement met grote woonk. en
grote keuken, 2 sik., badk. Vrpr.f. 134.000,-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 par-
ketvloer, gesl. keuken, grote tuin met berging, 2 sik. 10 en 14
m2, badk. met douche, vliering. Voorzien van kunststoffen ko-
zijnen en gedeelt. dub. glas. Vrpr.f. 152.000,-kk.
HERTSTR.36. Schitterend nieuwbouwpand 1 jaar oud.Perc.
222 m2. Ind.: Living 65 m2met marmervloer en 0.h., half open
aanb keuken met app., bijkeuken, garage 40 m2, mooie tuin.
2 Sik. 28 en 30 m2, badk. ligbad, wirhlpool, douche, 2 v.w. en
2e toilet. Zolder 2 sik 16 en 18 m2. Voorzien van kunststof

kozijnen, rolluiken, dubbel glas en vloerverwarming.
Vrpr.f.378.000,-kk.

KRUISSTR.2B. Perfect onderh. tussengel. woonhuis, midden
in het centrum van Heerlen. Ind.: kelder 13 m2, kantoorruimte
40 m2, wachtkamer 10 m2, living 40 m2met open aanb. keu-
ken, tuin 90 m2op zuid, 3 sik. 7/14 en 18 m2, dakterras,
badk. ligbad en v.w, zolder met vaste trap, 3 sik. 10/10 en 20
m2.
KRUISSTR.7O B. Goed onderh. appartement nabij centrum
van Heerlen op 1everd. gelegen. Ind.: living 34 m2, open keu-
ken, 2 sik. 6 en 12 m2, badk. ligbad, douche en v.w. Garage.
Gedeelt. dub. glas en rolluiken. Vrpr.f.159.000,-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. 192.000,-kk.
SCHAESBERGERWEG 38. Keurig onderh. vrijst. herenhuis
op 800 m2grond.lnd.: kelder, living 30 m2, serre 22 m2,
schuifdeuren, gesl. keuken, bijkeuken, berging, tuin op z/w, 2
ruime sik., badk., douche, 2e toilet, zolder, vaste trap, 2 sik.
parkeergelegenheid voor de deur, loopafstand centrum.

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.3s7
m2, bj.'74. Was- en wijnkelder, living 45 m2, 0.h., schuifdeu-
ren, tegelvloer, garage, tuin op z/o, zitkuil, 3 sik., 7/11 en 14
m2, badk. met douche, zolder 20 m2, vlieso-trap.

Vrpr.f.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. 192.000,-kk.

HOENSBROEK:
MR.LUTHER KINGLAAN.SO. Halfvrijst. woonhuis op 275 m2
grond. 8j.'71. living 34 m2, 0.h., gesl. aanb. keuken, garage
met oprit plaats voor 3 auto's, tuin op z/w, 3 sik., zolder, sik
12m2, vaste trap. Vrpr.f.219.000,-kk.

INGBER:
DE HUT.B. Halfvrijst. veldbrandboerderij met bedrijfsruimte
360 m2. De bedrijfsruimte is om te bouwen in één of twee
royale woonhuizen en is opgedeeld in 3 verd. waarvan 2 verd
met auto's bereikbaar. 8j.'86, perc. 730 m2. Ind.: sout. 140
m2, l-living 50 m2, eiken aanb. keuken 14 m2, bijkeuken 10
m2, mooi aangelegde met tuinhuisje en vijverpartij, 4 sik.
6/10/25 en 28 m2, badk. ligbad, douche, 2 v.w. en 2e toilet.
Zolder met vaste trap. Prijs op aanvraag

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.: gewelf-
de kelder, living 30 m2, 2e living 14 m2, parketvloer, aanb.
keuken 10 m2, tuin met diverse terrassen, 4 sik. 10/12/16 en
18 m2, douche. Zolder 60 m2met vaste trap.

Vrpr.f.375.000,-kk.
KERKRADE:

CONSTANTIJNEIK 25. Perfect onderh. tussengel. woonhuis.
8j.'76, perc. 135 m2. Ind.: living 27 m2met tegelvloer, half
open witte kunststof aanb. keuken, tuin op zuid, 3 sik 9/9 en
13 m2, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet. Gedeelt. dub. glas.

Vrpr.f.194.000,-kk.
ELISAGRACHT 77. Halfvrijst. drive-inn woning. Ind.: tuink.2o
m2, garage, tuin op z/w, l-living 34 m2, gesl. aanb. keuken 20
m2, 3 sik. 10/12 en 25 m2, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet.
Voorzien van kunststof kozijnen. Vrpr.f.195.000,-kk.
GRACHTERSTR.S9. Tussengel. nieuwbouw woonhuis met
garage en tuin. Ind.: l-living 40 m2, gesl. beige aanb. keuken,
bijkeuken, 3 sik., 7/9 en 15 m2, badk., ligbad, v.w. en 2e toi-
let. Dubbel glas en kunststoffen kozijnen. Vrpr.f.264.000,-kk.
GRACHTERSTR.BO. Perfect onderh. vrijst. bungalow op 562
m2grond. 8j.'74. Ind.: Sout.: 3 sik. 10/16 en 20 m2, badk.
douche, v.w. en toilet. Part.: l-living 50 m2met 0.h., winter-
tuin, gesl. eiken aanb. keuken, garage 45 m2, tuin op z/w, 2
sik. Ben 11 m2, badk. ligbad, douche, v.w. en toilet. Geheel
voorzien van rolluiken. Gedeelt. dub. glas. Vrpr.f.490.000,-kk.
HEIVELDSTR.BSA. Halfvrijst woonhuis met tuin. Ind.: toilet,
living 40 m2, half open keuken 10 m2, serre 17 m2, 3 sik.,
8/14/14 m2, badk met ligbad, vaste trap naar zolder. Perc.
325 m2. Vrpr.f.223.000,-kk.
ST.JOZEFSTR.S6. Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Bj.'s,
perc. 244 m2. Ind.: Kelder, l-living 30 m2, half open keuken 15
m2, bijkeuken, tuin, 3 sik. 10/10 en 15 m2, badk. ligbad en

v.w. Ged. dubbel glas en rolluiken. Vrpr.f.189.000,-kk.
KAMPSTR.3B. Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. 8j.1918,
perc. 290 m2. Ind.: kelder 45 m2, z-living 36 m2, gesl. kunst-
stof, aanb. keuken 14 m2, bijkeuken, tuin op z/w, bergingen,
2 sik. 14en 16 m2, badk. ligbad, douche, 2 v.w. en 2e toilet.
Zolder 16 m2. Gedeelt.dub.glas en rolluiken.

Vrpr.f.269.000,-kk.
KRUISSTR.IOS. Goed onderh. halfvrijst. woonhui. Bj. 1910,
perc. 608 m2. Ind.: kelder 16 m2, l-living 32 m2, half open
witte aanb. keuken, bijkeuken, garage met zolder, tuin. 2 Sik.
10 en 14 m2, nieuwe badk. ligbad, douche, 2 v.w. en 2etoilet,
zolder met vaste trap, 3e sik 8 m2. Vrpr.f.215.000,-kk.
M.L.KINGSTR.22. Mooi geleg. vrijst. woonhuis op 313 m 2
grond, bj.'7s. Ind.: z-living 38 m2met plavuizenvloer, gesl.
aanb. keuken 10 m2, garage, tuin met terras, 3 sik., 7,5/14 en
18 m2, badk., douche, v.w. en 2e toilet. Dak is vernieuwd in
1993 Vrpr.f.279.000,-kk.

P.POTTERSTR.44. Rustig tussengel. patio-bungalow. Perc.
285 m2, bj.'72. Ind.: l-living 38 m2, gesl. eiken aanb. keuken,
garage, tuin op z/w, 3 sik. 10/10 en 16 m2, badk. ligbad en
v.w. Vrpr.f.285.000,-kk.
SERINGENSTR.IO. Rustig gelegen halfvrijst. woonhuis. Perc.
184 m2, bj.'7s. Ind.: living 32 m2, half open keuken 8 m2,
garage, tuin op z/w, 3 sik., 9/12 en 12 m2, badk., ligbad, dou-
che en v.w., zolder met vlieso-trap 20 m2. Dakisolatie.

Vrpr.f.204.000,-kk.
LANDGRAAF:

BAANSTR.I32. Goed onderh. tussengel. woonhuis. Ind.: kel-
der24 m2, l-living 30 m2met parket- en tegelvloer, open keu-
ken 25 m2, bijkeuken, tuin op z/w, berghok, 3 sik 10/10 en 16
m2, badk. ligbad, douche 2 v.w. en 2e toilet. Zolder 14 m2, 2
sik. 9 en 20 m2. Gedeelt. dub.glas en rolluiken.

Vrpr.f.204.000,-kk.

BERKENPAD 3. Zeer goed onderh. semi-bungalow in bosrij-
ke omgeving, perc. 1500 m2, bj.'69. Ind.: sout. 18 m2, part.
living 60 m2met open vide, parketvloer, open haard, gesl.
moderne keuken 12 m2, garage, tuin op z/o met terras en vij-
ver, 3 ruime sik., luxe badk met nieuw sanitair.

Prijs op aanvraag.
BOSLAAN 3. Perfect onderh. vrijst. bungalow met praktijk-
ruimte in bosrijke omgeving. Bj. ± '67, perc. 1845 m2. Ind.:
ruime entree, z-living 58 m2met o.h. en schuifpui naar over-
dekt 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.
DR.NOLENSTR.4O. Vrijst. landhuis op rustige lokatie. 8j.'90,
perc. 723 m2. Ind.: l-living 45 m2, tegelvloer, vloerverw., gesl.
kunststoffen aanb. keuken met app. 10 m2, studeerk. 11 m2,
garage met zolder, tuin op zuiden, vijverpartij. 1eVerd.: 5 sik.,
10/10/11/11 en 18 m2, badk., ligbad, 2 v.w., 2e toilet en
bidet. Aparte douche. Dub. glas. Prijs op aanvraag.
EIJKHAGENLAAN 25. perfect onderh. vrijst. landhuis in bos-
rijke omgeving op 660 m2grond. 8j.70. Ind.: souterrain 25
m2, l-living 38 m2met open haard, gesl. aanb. keuken 10 m2,
bijkeuken, garage, stalling voor caravan, tuin onder architec-
tuur aangelegd, 4 sik., 8/10/11 en 14 m2, badk., douche, 2
v.w. en 2e toilet, zolder 16 m2met vaste trap, sik. 16 m2.
Dubbel glas, dakisolatie. Vrpr.f.414.000,-kk.
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. 243m2. Ind.: kelder 13 m2, living 35 m2met open haard, gesl.
eiken aanb. keuken, badk., douche en v.w., serre, wintertuin,
tuinhuisje, 3 sik., 6/18 en 18 m2, zolder 48 m2. Dubbel, glas
en kunststoffen kozijnen. Vrpr.f. 179.000,-kk.
MAASTRICHTERWEG 72. Zeer royaal in bosrijke en rustige

omgeving split-level woning met garage. Kelder 12 m2,
woonk. 27 m2met balkon met vaste trap gesl. eiken aanb.
keuken 22 m2, garage 18 m2, mooi aangelegde siertuin van ±
180 m2, 4 sik. 8/10/12 en 20 m2, badk. ligbad, douche, v.w.
en 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.
295 m2. Ind.: kelder 24 m2. living 40 m2, inbouwhaard, 2
muurkasten, parketvloer, keuken 10 m2, bijkeuken, garage,
tuin op z/w. 3 Sik. 7/16 en 18 m2, badk., ligbad, v.w. en 2de
toilet. Zolder 60 m2, vaste trap, mogelijkheid voor 2 kamers.
Voorzien van kunststoffen kozijnen en dub. glas, achterzijde
rolluiken. 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 12m2. Vrpr.f.250.000,-kk.

OIRSBEEK:
BEYLKENSWEG 16. Perfect 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 u van binnen zien. Vrpr.f. 194.000,-kk.

RANSDAAL:
OPSCHEUMER.4. Geheel gerenoveerd landelijk gel. vak-
werkboerderij. 8j.'79, perc. 515 m2. Ind.: sout.: kelder 12 m2.
Part.: hal 15 m2, l-living 38 m2, open haard, tegelvloer, gesl.
eiken aanb. keuken 12 m2, zithoek 8 m2, bijkeuken 8 m2,
garage met zolder, tuin op z/w, terras 48 m2, blokhut. 1e
Verd.: 3 sik., 7/13 en 20 m2, open vide, badk., ligbad, douche,
2 v.w. en 2e toilet. Voorzien van rolluiken. Vrpr.f.475.000,-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. 14 m2, bijkeuken 30 m2. Schuur 35 m2,
zolders 24 en 50 m2, open vide, kantoor 12 m2, tuin op z/w,
berging, terras. 1eVerd.: 4 sik. 12/12. 14 en 16 m2, badk., lig-
bad, 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.460.000,-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, bijkeu-
ken, garage, werkplaats, tuin op z/w, 4 ruime sik., bibliotheek,
zaal 45 m2met open haard, badk. met ligbad. Zolder 40 m2,
3 sik, douche en toilet. Vrpr.f.559.000,-kk.
Opca. 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 be-
woning. Het object is totaal vrij gelegen op een grondopp. van
17000 m2. Inl. op aanvraag

SUSTEREN:
HEIDESTR.II9. Schitterend landelijk geleg. vrijst. landhuis
niet ruim appartement op 4000 m2grond. Ind.: living 60 m2
met open haard, eetk. 12 m2, gesl. aanb. keuken 12 m2,
bjkeuken, tuin op z/w, overdekt terras 36 m2, terras 60 m2,
open serre, loods 180 m2, 3 sik. 14/16 en 20 m2, badk. lig-
bad, douche, v.w. en 2e toilet. Voorzien van vloerverwarming.
Appartement is momenteel verhuurd. Vrpr.f.479.000,-kk.
ROOSTERDERWEG 10. Op goede lokatie gelegen vrijst.
landhuis. Perc. 2200 m2, bj.'BB. Ind.: sout.: kelder 36 m2, pro-
viandruimte. Part.: l-living 38 m2met open haard, serre, half
open aanb. keuken 10 m2, bijkeuken, garage, mooi aangeleg-
de 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
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m2grond, bj.'3B. Ind.: kelder 18 m2, l-living 46 m2met oP*|
haard, gesl. witte aanb. keuken, tuin op z/w, tuinhuisje 1"
(parkachtige tuin), sik met douche 24 + 18 m2. 1e Verd.: 3 s*"
4/14 en 14 m2, terras, badk., ligbad, 2 v.w. en 2e toilet. AP*^
douche Voorzien van dubbel glas en kunststoffen kozijnen-

Vrpr.f.489.000,"1*
ÜBACH OVER WORMS:

TROEREBERG 28. Mooi gelegen halfvrijst. woonhuis metW
op z/w. Bj.'Bo. Ind.: l-living 30 m2met tegelvloer, half °R
keuken, berging, 3 sik., 6/10 en 12,5 m2, bergkast, badk. i"*
ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder 28 m2met vaste trap. Ged**.
rolluiken. Vrpr.f.189.000.'1*URMOND:
SCHOORWEG 10. Perfect onderh. vrijst. bungalow met
aangel. tuin. Ind.: souterrain 40 m2metkantoorruimte en P'
visieruimte. Part. l-living 84 m2met dubbele 0.h., tegel'
parketvloer, half open eiken aanb. keuken 12 m2, 2 ruime *'badk., ligbad, v.w., 2etoilet en bidet. Nieuw dak.Vrpr.f.549.000,-1*VAALS:
Schitterend gelegen bouwkavel 1500 m2grond

Pr.f.310.000,-Klt
VALKENBURG:

In Valkenburg kunnen wij u een riant, perfect onderh. land^op 540 m2grond, te koop of te huur aanbieden. Voorz'^
van alle comfort. Ind.: souterrain 2 aparte ruimtes, toilet, W*
che en provisiekelder, hal, l-living, moderne luxe open keuK*/
ruime tuin op zuiden, 5 sik., badk., ligbad, douche v.w. entol
let. Voorzien van dak-, muur-, en vloerisolatie en dubbel tfr
Bestemming kantoor/praktijk en wonen.
U moet zien hoe groot ditpand is. Vrpr.f.479.000,-""

VOERENDAAL:
WINTHAGEN 13. Landelijk en rustig gel. schitterend gerest*1'
reerde boerderij op 3770 m2grond. Ind.: gewelfde kelder 'm2, entree, garderobe, toilet, eiken mooie aanb.keuken 'm2, woonk.l met open haard en plavuizen, woonk.2 "*kachel beide met vloerverwarming, c.v.-ruimte, douche, 2 v- .
en 2e toilet. Tuin op zuid met 30 m2terras, weiland 2000 "*met stal voor 2 paarden. Grotendeels gerestaureerd met o<9
nele bouwmatrialen. Vrpr.f.645.000,-*' 1'

WITTEM:
V.COSSELAERSTR.I. Goed onderh. vrijst. woonhuis. P**j'
403 m2. Ind.: provisiekelder, l-living 35 m2met open ha*^gesl. aanb. keuken 12 m2, garage, tuin op z/o, 3 sik. 10/1°
14 m2met parketvloer, badk. met douche, zolder 30 m2.

Vrpr.f.287.000,-"I

TE HUUR: HEERLEN:
In centrum van Heerlen kunnen wij u 90 m2winkelruit'
aanbieden. Inl. op aanvraafl'

KERKRADE:
KLARENANSTELERWEG. Kantoorruimtes Unit vanaf 3°°
m2tot 1000 m2. Zeer gunstigeprijs. Inl. op aanvraafl'

TREEBEEK:
MAREBOSJESWEG. Kantoorruimte 40 m2, bedrijfsruir",e
60 m2. Te huur Fl. 850,= per maand-

BELEGGINGSPANDEN: HEERLEN;
Winkel met 3 appartementen huuropbrengst 46.000,=
netto p.j. Vrpr.f.398.000,»^
Karakteristiek zeer groot herenhuis huuropbrengst
44.000,= p.j. Vrpr.f.4lo.ooo,="K'
Dubbel woonhuis ingericht in 4 appartementen, huurop
brengst 40.000,= p.j. Vrpr.f.32o.ooo,="'''

HOENSBROEK:
HOOFDSTR.I29. Beleggingspand Vrpr.f.225.000,-K"-
HOOFDSTR.I33-135. Beleggingspand Vrpr.f.235.000,-"I,

ACHTER DE NAAM VIJGEN STAAT : PERFECT VERKOPEN!!

HYPOTHEEK/FINANCIERING? \J^J VIJGEN VRAGEN!!
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16.00 Concert: Peter Gabriel - The
secret world tour. Registratie.

17.15 Beavis & Butt-Head. Ameri-
kaanse cartoon.

17.40 Snowmagazine. Informatief
wintersportprogramma.

18.10 Sport: Engels voetbal. Aan-
dacht voor wedstrijden uit de Engelse
voetbalcompetitie.

18.40 McCloud: Showdown in Ti-
mes Square. Amerikaanse speel-
filmcyclus.

20.15 Sisters. Amerikaanse dramase-
rie.

21.05 Hearts afire. Amerikaanse ro-
mantische comedyserie.

21.30 CIA: Het einde van de spion
(3). Zesdelige documentaireserie
over de CIA, waar ongeveer 18.000
mensen zich dagelijks bezighouden
met het verzamelen en analyseren
van informatie.

22.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.35 I.S.C.H.A. Talkshow. Ischa

Meijer praat vanavond met Frits
Bolkestein, fractieleider van de VVD.

23.35 Dream on. Amerikaanse come-
dy voor volwassenen.

00.05 As the world turns. Ameri-
kaanse soapserie. Herh.

00.50 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

01.20 Nachtprogramma.

Sebaseerd op sprookjes van God-'ned Bomans. Vandaag: De engel.
■IJ-46-23.51 Journaal.

KRO/Avro/NCRV°7-00 Tekst tv.'0.00 Omroepparochie. Eucharistie-
viering vanuit de Petruskerk van dePax Christi Parochie te Lelystad.0-50 Tekst tv.'1-30 300 jaar Islam in Zuid-Afrika.2.30 Tekst tv.300 Aide fammen.
3-30 Nieuws voor doven en slecht-horenden.13.37 Tekst tv.
5-37 Nieuws voor doven en slecht-horenden.

'5.45 Wij hebben als mens geleefd.Programma over het joodse proleta-
riaat in Amsterdam.6-00 NCRV op zondag.6-30 Het gezongen woord. Muziek-programma.
"■55 Nota bene. Een overzicht van
levensbeschouwelijke activiteiten inNederland.

17?° c"maieur- Muziekprogramma.
'"58 Een nieuwe jas voor Toon.Met liedjes van Toon Hermans.

ia 1 Kook 9ek- Culinair magazine.'«"25 Socutera. Hulp helpt, help
Mensen in Nood!18.35 (TT) Studio Sport.20-00 (TT) Journaal.
"■l7 Ook dat nog. Satirisch consu-
mentenmagazine.

jJ-06 Brandpunt.
*l-46 (TT) Zonder ernst. Nederland-

Se comedyserie. Jet maakt een
corvee-schema voor het hele gezin.Afl.: Vergeven en vergeten.«"13 Kruispunt. Actuele achtergron-
den over kerk en samenleving.

*«-48 KRO Detectives: Ruth Ren-|tell-mysterie: The strawberry tree.tn9else misdaadserie. Veertig jaar
?a hun verdwijning op Mallorca wordtPetra plotseling met haar broer Piersen zijn vriendinnetje Rosario gecon-
'ronteerd. Ze wordt ook naar Mallor-
Ca geroepen om de stoffelijke restenvan twee kinderen te identificeren.
*«■ 2/slot.
J-39 Nachtgedachten: Ontmoetin-
9er>- Verhalen voor de advent,

Tros/VOO/Teleac
10.30 Aquarelleren. Afl.: Portret.
11.00 Spaans voor beginners: Co-

mo dice. Afl. 2.
11.30 TV Sport. Sportmagazine. Pre-

sentatie: Elsemieke Havenga en
Jack van Gelder.

12.00 Journaal.
12.10 TV Sport. Vervolg.
13.30 (TT) Studio sport. Met Schaat-

sen: de NK afstanden in Den Haag
en Tennis: Dutch Masters.

17.40 (TT) Knoop in je zakdoek.
Afl.: Verliefd. Presentatie: Marnix
Kappers en Sylvia Millecam.

18.00 Journaal.
18.10 Overgewicht te lijf. Informatie.
18.15 Sportblessures buitenspel.

Afl.: De knie.
18.45 Amerikaans-Engels voor be-

ginners: Family album. Afl. 7.
19.15 In de wetenschap. Afl.: De
kleuren tussen zwart en wit.

19.30 Informatie voorjaarsprogram-
ma 1995.

20.05 Tweede lijn. Serie documentai-
res. De moord op Nicholas en Eliza-
beth Newall door hun beide zoons.
Afl.: Moord in de familie. Op het
kanaaleiland Jersey verdwenen zes
jaar geleden Nicholas en Elizabeth
Newall op nogal mysterieuze wijze.
De politie stond voor een raadsel.
Hoe was het mogelijk dat een res-
pectabel, gepensioneerd echtpaar
zomaar in het niets kon verdwijnen.
Op 9 november 1993 werden op
een afgelegen plek van het eiland
de lichamen van het echtpaar gevon-
den.

21.00 Eenmaal andermaal. Veiling-
magazine. Presentatie: Jan Pieter
Glerum.

21.35 (TT) Postcode jackpot. Spel-
programma rond de Postcode-loterij.
Presentatie: Martijn Krabbé.

22.15 (TT) Studio sport. Sportpro-
gramma met beelden uit de Italiaan-
se en Spaanse voetbalcompetitie.

23.04 Nederlandse kunst vanaf
1900. Afl.: Maaltijd der vrienden
(1933).

23.34 Journaal.
23.39-23.44 Nieuws voor doven en

slechthorenden. " Frits Bolkestein (RTLS -
22.35 uur).

VPRO/NOS
08.53 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Villa Achterwerk.
09.25 Kikker gaat uit eten. Korte film.
09.35 Purno de Purno. Animatieserie.
09.50 Doldwazen en druiloren.

Zweedse jeugdserie. Afl. 6/slot.
10.20 Op naar de top?! 6-delige

documentaireserie. Afl. 6.
10.40 Rembo en Rembo op herha-

ling. Jeugdprogramma. Herh.
11.00 Reiziger in muziek. Muziekpro-

gramma. Presentatie: Han Reiziger.
12.00 Journaal.
12.05 Het Capitool. Discussie.
12.50 Binnenland. Multicultureel ma-

gazine. Presentatie: Kefah Allush.
13.30 Telelens. Serie portretten. Van-

daag: De 71-jarige Papoea Nicolaas
Jouwe.

14.15 ■ Hoop (Umut). Turkse speel-
film uit 1970 van Yilmaz Güney.
Met Yilmaz Güney, Gülsen Alniacik,
Tuncel Kurtiz e.a.

15.54 Tante Fatme. Programma, op-
genomen op de Beverwijkse Bazaar.

16.00 Matinee. Klassieke muziek.
Vandaag: Vioolsonate in A van Schu-
bert en Vioolsonate in f van Prokof-
jev, uitgevoerd door Vadim Repin,
viool en Pavel Gililov, piano. Herh.

17.00 De plantage. Interviews en dis-
cussies over kunst en cultuur.

17.55 Open deur tv. Programma
waarin de kijker zich kan laten bekij-
ken.

18.15 Sesamstraat.
18.30 Bottom. Engelse comedyserie.
19.04 Noorderlicht. Wetenschappelijk

magazine.
19.29 Loladamusica. Wekelijks pop-

programma.
20.00 (TT) Journaal.
20.15 Diogenes. Actuele reportages.
21.07 In bed met Van Kooten en

De Bic. Satire.
21.37 Lopende zaken. Actualiteiten.
22.08 Alvast Jiskefet. Sketches. Afl.:

Brieven aan capriccio met Willie.
22.18 VPRO-cinema: Due lettere

anonime. Italiaanse speelfilm uit
1945 van Mario Camerini.

23.41 W.E.B. Tweewekelijks program-
ma over digitale activiteiten op tv.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Telekids cartoon express. Kin-
derprogramma.

11.00 Teleteens. Jeugdprogramma.
14.30 Apple dumpling gang rides

again. Amerikaanse Disneywestern
uit 1979 van Vincent McEveety. Met
Don Knotts, Tim Conway, Tim Mat-
heson, Kenneth Mars, Elyssa Dava-
los e.a. Theodore en Amos, twee
boeven uit het Wilde Westen, lijken
voor het ongeluk geboren. Ze storten
geld op een bank, maar worden
vervolgens beschuldigd van het be-
roven van diezelfde bank. Ze worden
in de gevangenis gegooid en komen
per ongeluk weer vrij. Wanneer een
bende rovers hun pad kruist, doen
ze eindelijk iets goeds.

16.05 Jenny Jones. Amerikaanse
talkshow.

17.00 Gezond & wel. Magazine.
17.30 Koken met sterren. Kooktalk-

show met als speciale gast Wubbo
Ockels.

18.00 Zes uur nieuws & weer.
18.10 Film & videonieuws.
18.40 Hotel. Amerikaanse serie. Afl.

Imperfect Union.
19.30 Half acht nieuws.
19.45 Special: BZN. BZN is een naam

die niet meer weg te denken is uit
de vaderlandse hitparadegeschiede-
nis.

20.15 Baywatch. Amerikaanse serie,
met David Hasselhoff. Afl.: Coronado
Del Soul. Mitch en zijn broer drijven
stuurloos rond op zee. Mitch doet
zijn uiterste best om Buzz in leven
te houden. Hobie en Kyle zijn bang
dat er iets is gebeurd en lichten
Stephanie in.

21.10 Liefde op het eerste gezicht.
Spelprogramma.

21.50 U bent aan de beurt. Nieuwe
talkshow.

22.45 Diagnosis murder. Amerikaan-
se detectiveserie.

23.30 Nieuws en weer.
23.45 Tropical heat. Amerikaanse

serie. Herh.
00.40 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.25 Nachtprogramma.

RAI UNO MTV

Little People - (1959-USA). Al-
bert Sharpe en Scan Connery
in een avonturenfilm van Robert
Stevenson. lerse verhalenvertel-
ler wordt niet geloofd als hij
trollenkoning ontmoet.

15.00 uur - Logan's Run -(1976-USA). Spannende sf-thril-
ler van Michael Anderson over
man die gigantisch moordkom-
plot ontdekt in een tijd dat de
mensheid onder glazen koepels
moet zien te overleven. Met Mi-
chael Vork.

Duitsland 3 West
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06.00 International business view.
06.30 UK Today. 07.00 Stnctly busi-
ness. 07.30 Weekly business. 08.00
ITN World news. 08.30 International
business view. 09.00 Weekly busi-
ness. 09.30 Strictly business. 10.00
Holiday destinations. 10.30 Memories
then and now. 11.00 Super shop
12.00 Ushuaia. 13.00 Dreams of flight.
14.00 Today. 14.58 ITN World news
headlines. 15.00 Meet the press. 15.58
ITN World news. 16.00 The McLaugh-
lin Group. 16.30 Weekly business
16.58 ITN World news. 17.00 Sport
on NBC. 18.00 Horses in action. 18.30
Pro superbikes. 19.00 ITN World
news. 19.30 Holiday destinations.
20.00 Videofashion! 20.30 Frontal.
21.30 Talkin' jazz. 22.00 ITN World
news. 22.30 Sport on NBC. 23.00 Ski
perfect. 23.30 Sport on NBC. 00.30
International business view. 01.00
Frontal. 02.00 The McLaughlin Group.
02.30 Executive lifestyles. 03.00 The
best o» Rivera live. 04.00 Dateline.
05.00 Equa! time.

06.00 Magazine olympique. 06.30
Sport. Herh. 07.30 Nieuws. 07.35
Cursus Frans. 08.00 Nieuws. 08.03
Canadees nieuws. 08.30 Nieuws.
08.35 Bibit et ses amis. 10.00 Faites
vos gammes. 10.30 Planéte musique.
12.00 Nieuws. 12.05 Référence. 12.40
Internationaal weerbericht. 12.45 Zwit-
sers nieuws. 13.05 L'école des fans.
13.45 Le jardin des bêtes. 14.45 Faut
pas rever. Herh. 15.45 Autovision.
16.00 Nieuws. 16.10 Le monde est a
vous. 17.45 Bon week-end. Herh.
18.15 Correspondance. 18.30 Nieuws.
19.00 30 millions d'amis. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Sept sur sept.
20.55 La météo des cinq contintents.
21.00 Nieuws. 21.40 Cinéma: Un as-
sassin qui passé. Film. 23.30 Bas les
masques. 00.40 Nieuws. 01.05 L'heu-
re de vérité. 02.05 Face a la presse.
03.00 Envoyé spécial. Herh. 04.30
Planéte musique. Herh.

08.15 Cursus economie. Afl. 13. 08.45
Cursus maatschappijleer. Afl. 13.
09.15 Telekolleg Aktuell. 09.45 Cursus
Engels. Afl. 52. 10.15 Computerclub.
11.00 Babyion - spricht viele Spra-
chen. 12.00 ALTERnativen. 12.30
Streifzüge. 12.45 Sonntagsgesprach.
13.00 Europaplatz. 13.30 Buchladen.
14.15 Chronik der Wende. 14.30 Das
war's - diese Woche. 15.00 Logan's
run. Speelfilm. 16.53 Deutsche Stadte
und Landschaften. 17.00 Freut Euch
des Nordens. 17.45 Dinosaurs. Aansl.:
Vorschau Dinos. Aansl.: Kapt'n Blau-
bar. 18.15 Tiere suchen ein Zuhause.
18.45 WDR aktuell. 18.50 Sport im
Westen. 19.10 Aktuelle Stunde. 19.45
(TT) Abenteuer Cluburlaub. 20.15 ■
Beyond the forest. Speelfilm. 21.45
WDR aktuell. 21.50 Sport aus dem
Rheinland und Westfalen. 22.00 Texas- Live: die Nachbarn der Ewings.
Documentaire over het Texas zónder
de familie Ewing uit Dallas, maar mét
tandeloze eekhoornjagers, blueszan-
gers en mannen in de dodencel van
Huntsville. 23.30 Lipstick on your col-
lar. Dramaserie. Afl. 1. 00.30-08.15
Nachtprogrammering. SAT 1

05.40 Scooby Doo. Herh. 06.10 Win-
spector. Herh. 06.35 Hanna Barbera
Party. 07.00 Disney & Co. 08.25 Torn
& Jerry Kids. Herh. 08.55 Biker Mice
From Mars. 09.20 Tales from the crypt-
keeper. 09.50 Guten Morgen Sonntag.
09.55 Team Disney. 10.25 Geniestrei-
che. Aansl.: The secret of Lost Creek.
10.40 Splatterdome. Spelprogramma.
10.55 Bubbles. 11.20 Quiz. 11.25
Quantum leap. Herh. 12.25 Quantum
leap. Herh. 13.15 Black Sheep Squa-
dron. Herh. 14.15 Phenom. 14.45
Disney-Reportage. Aansl.: Disney-
Filmparade: Darby O'Gill and the little
people. Film. 16.55 Lo chiamavano
Bulldozer. Komedie. Herh. 18.45 RTL
aktuell. Nieuws. 19.10 Rudis Urlaubs-
show. 20.15 Weihnachten mit Willy
Wuff. Kerstkomedie. 22.10 Spiegel TV.
22.55 Prime Time - Spatausgabe.
23.15 Playboy Late Night. 00.15 Ka-
nal 4. 00.50 Kojak. 01.50 Murder, she
wrote. 02.50 llona Christen. Herh.
03.50 Hans Meiser. Herh. 05.00 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. Herh.

09.00 Samson.
10.00 Sunday Proms " Muziek voor

Kerstmis.
11.00 De zevende dag. Nieuwsmaga-

zine.
12.30 Sportmiddag.
13.00 Kidnapped. Amerikaanse

jeugdfilm van Robert Stevenson.
14.30 There's something in my at-
tic. Amerikaanse jeugdfilm.

14.45 Life in the freezer. Engelse
documentaireserie over de Zuidpool.

15.10 Doe-het-zelf. Afl. 6. Herh.
15.30 De weg. Nederlandse serie.
16.30 De paradijsvogels. Serie.
17.15 1 voor iedereen. Gevarieerd

familieprogramma.
18.00 Journaal.
18.10 1 voor iedereen. Vervolg.
18.30 Niveau 4: Om de tuin.
18.55 Het Park. Serie.
19.29 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport. Aansl.:

Weerbericht.
20.00 Gisteren gekeken? Amuse-

mentsprogramma.
20.50 Het verdriet van België. Serie.
21.45 N.V. De wereld. Magazine met

verhalen over mensen en emoties.
22.15 Sportweekend.
22.45 Journaal.Duitsland 3 SWF

00.00 MTV's Best of the year week-
end. 08.00 MTV's Best of the year
weekend. 10.00 Model. 10.30 News:
Weekend edition. 11.00 The big pictu-
re. 11.30 European top 20 countdown.
13.30 First look. 14.00 Sports. 14.30
MTV's 1994 Festival special. 17.00
Bedtime with Madonna. 17.30 News:
Weekend edition. 18.00 The real world
3. 18.30 US Top 20 video count-
down. 20.30 TheBrothers Grunt. 21.00
120 minutes. 23.00 Beavis & Butt-
head. 23.30 Headbangers bali 02.00
Hugo. 03.00-06.00 Night videos.

België/TV 2

BBC 1
00.00 24 uur per dag nieuws. 06.30
Global 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. 15.00Larry King week-
end. 16.30 Futurewatch. 17.30 NFL
preview. 18.30 Travel guide. 19.30
Diplomatic licence. 20.00 Moneyweek.
20.30 Global view. 21.00 World re-
port. 23.00 CNN's late edition. 00.00
The world today. 00.30 This week in
the NBA. 01.30 Managing. 02.00 Pri-
me news. 03.00 Special reports. 05.30
Showbizz this week.

08.25 The man from UNCLE. Herh.
09.15 Breakfast with Frost. 10.15
Great expectations: worship for Ad-
vent. 11.00 Sec hear! 11.45 French
experience. Cursus Frans. 12.00 The
11 th hour. 13.00 CountryFile. 13.25
Weekweerbericht. 13.30 Nieuws.
Aansl.: On the record. 14.35 The
young Indiana Jones chronicles. 15.20
EastEnders. Herh. 16.40 Martin
Chuzzlewit. Herh. 17.35 The book-

20.00 De keuze van Dekeyser. Serie
documentaires.

21.00 Lichtpunt, een programma
van de Vrijzinnige Verenigingen.

22.30-23.00 Couleur locale. Multicul-
tureel magazine. Vandaag: Namibië,
de laatste kolonie.

18.55 Viaje al Espanol. Cursus
Spaans. Afl. 9 en 10.

19.30 Journaal, sport en weerbe-
richt.

14.25 Sport extra: Veldlopen. Recht-
streeks verslag van de Crosscup-
wedstrijden in Brussel.

15.40 Sport extra: Snooker. Recht-
streeks verslag van de European
Open vanuit Antwerpen.

18.00 Tik tak. Afl. 352.
18.05 Robbedoes. Tekenfilmserie.
18.30 Sleutel. Actualiteitenmagazine

voor de jeugd.

°2-°5 Maxi und Mini.'"30 Sesamstrasse.
"«"00 Disney Club. Herh.us -25 ARD-Sport extra. Skiën, We-

reldbeker-slalom dames, 1e manche
Veysonnaz.10-15 ARD-Sport extra. Skiën, We-reidbeker-slalom heren, 1e manche

vanuit St. Anton..{"00 Sonntagsmagazin.
M Die Sendun9 mit der"laus. Educatief kinderprogramma.{«"00 Presseclub.

«"45 Tagesschau.
l<!-50 ARD-Sport extra. Skiën: We-J^ldbeker-slalom heren, 2e manche.
Wereldbeker-slalom dames, 2e man-che. Bobsleeën: EK viermans-bobv anuit Altenberg: WK Ballroomdan-
Sen voor profs vanuit Bonn.

Blinky Bill. Tekenfilmserie.
*-l0Tagesschau.
*-15 ARD-Sport extra. Voetbal: EK-
Kwalificatiewedstrijd Duitsland - Alba-
",é vanuit het Fritz-Walter-Stadion

lm Kaiserslautern.
ARD-Ratgeber: Technik. Tips.{'"00 Tagesschau.

""05 Kündet allen in der Not. Ad-
ventsliederen vanuit de St. Hedwigs-

in Berlijn.
B-10 Sportschau.

19n° Lindenstrasse. Serie.
*-09 Die Goldene 1. Bekendmakingvan de winnaars van de ARD tv-lote-"l van deze week.\ll<> Weltspiegel.

Ig'so Sportschau-Telegramm.
2n"ÜB Heu,e abend im Ersten.«u.OO (TT) Tagesschau.V 5(TT) Wir slnd auch nur ein
2 volk. 8-delige serie.
21 d

Ta9esthemen_Tele9ramm-
-22 i Titel, Theser>. Temperamente.
jjiO Tagesthemen.
2*-25 ZAK. Weekoverzicht.

"55 Der einsame Weg. Toneelstuk.
f^Jteur Schnitzler had aanvankelijk~e egoïsten' als titel voor ogen,
"ant de beide hoofdrolspelers vany6' stuk, de schilder Fichtner en de

Oi dc'verSalaziethiialse9olsten-q l '^s Tagesschau.
■55 Zuschauen - Entspannen -[Jachdenken. Musik für Harte. Afl.:
£e°rg Friedrich Handel: Konzert""Dur, 2. Satz.

07.20 Die Fraggles. Poppenserie.
07.45 Kuschelbaren. Poppenserie..
08.10 Ein Fall für TKKG. Jeugdserie.
08.35 Guck' mal, wie ich wachse.
08.45 Musik-Zeit. Klassieke muziek.
09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Wie soll ich dich empfangen?

Adventsdienst vanuit de Bergkirche
in Seiffen/Erzgebirge.

10.15 Pingu. Poppenserie.
10.20 Guckloch. Jeugdmagazine.
10.35 Achterbahn. Kinderserie.
11.05 Siebenstein. Poppenserie.
11.30 Halb 12.Gevarieerd magazine.
12.00 ZDF-Wintergarten.
13.30 Heute.
13.32 Blickpunkt.
14.00 Damals. Oude weekjournaals.
14.15 Treffpunkt Natur.
14.45 Mach mit. Balans van Aktion

Sorgenkind. Aansl.: Pramienziehung
Der grosse Preis der Aktion Sorgen-
kind. Bekendmaking van de winnaars
van deze week.

14.55 Die Befreiung der Barin. Re-
portage over het toneelgezelschap
'Theaterwerkstatt Eisingen', dat ge-
heel bestaat uit geestelijk gehandi-
capten.

15.40 Wiedersehen in Kanada. Duit-
se tv-film van Rolf von Sydow. Herh.

16.30 Adventslieder aus Schweden.
16.40 Heute.
16.45 25 Jahre - Die Flippers. Mu-

ziekspecial rondom de schlagerband
Die Flippers. Herh.

17.30 Die Sport-Reportage.
18.00 Helft Bihac - aus Hilfe wird

Hoffnung.
18.57 Guten Abend.
19.00 Heute. Met weerbericht.
19.10 Bonn direkt.
19.30 Die Knoff-hoff-Show.
20.15 Lustige Musikanten. Volksmu-

ziekprogramma.
21.15 Menschen '94. Jaaroverzicht

waarin gesproken wordt met (on)
bekende mensen.

23.00 Heute.
23.10 Sport am Sonntag.
23.15 Malina. Duitse speelfilm uit

1990 van Werner Schroeter
01.15 Heute.
01.20-02.55 ■ The pawnbroker. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1964 van
Sidney Lumet. Met Rod Steiger,
Geraldine Fitzgerald e.a.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Cursus
economie. Afl. 13. Herh. 08.30 Cursus
maatschappijleer. Afl. 13. Herh. 09.00
Cursusinformatie. 09.30 Babyion -spricht viele Sprachen. 10.30 Wort-
wechsel. Herh. 11.15 Tele-Akademie.
12.00 Klassieke muziek. Herh. 13.00
Sic 67: Skizzen zu einem Portrat der
modernen Frau. Herh. 13.45 Kapt'n
Blaubar Club. 14.44 Programma-over-
zicht. 14.45 Elvis Presley-cyclus:
Speedway. Speelfilm. 16.15 Fangt ja
gut an. 16.55 Zeitßaume. 17.40 Ken-
nen wir uns? 18.10 Freut Euch des
Nordens. 18.54 Programma-overzicht.
18.55 Sauhatz - das Sportquiz. 19.30
Die Fallers - eine Schwarzwaldfamilie.
20.00Tagesschau. 20.15 Insein. 21.00
Das dritte Leben. 21.45 Flutlicht. 22.40
Südwest aktuell. 22.45 Wortwechsel.
23.30 Zeitßaume. Herh. 00.15
Schlussnachrichten. 00.30 Non-Stop-
Fernsehen.

Das Portrat. 20.15 Something is out
there. Tv-film. Aansl.: TopNEWS.
22.05 Talk im Turm. 23.30 24 Stun-
den. 00.00 So gesehen. 00.05 Of love
and désire. Speelfilm. 01.50 The three
musketeers. Herh. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 03.45 Something
is out there. Herh.

06.15 Auf Tour. 06.45 Sic essen ihre
Feinde. 07.15 Peter Pan und die Pira-
ten. Herh. 07.40 Silverhawks - Die
Retter des Universums. Herh. 08.05
Conan the adventurer. Herh. 08.30
Eselsohr und Teufelsschwanz. 08.40
Die Astro-Dinos. 09.10 James Bond,
jr. Herh. 09.35 Halfway across the
galaxy and turn left. 10.05 Tarzan.
10.35 Zorro. 11.00 Games World.
11.30 Super!!! 12.30Kronzucker unter-
wegs. 13.10 The adventures of the
black stallion. 13.40 Gun fury. Wes-
tern. 15.05 The three musketeers.
Film. Aansl.: TopNEWS. 17.15 Bay-
watch. 18.15 Glücksrad. Spelshow.
19.00 Sat.l Newsmagazin. 19.15 Tag-
lich ran - Sat.l-Sport. 19.20 Franzi -

CNN

06.00 Euronews. 06.45 II mondo di
quark. 07.30 Aspetta la banda. 08.00
L'albero azzurro. 08.30 La Banda
dello Zecchino. 10.00 Linea verde.
10.55 Eucharistieviering. Opgedragen
door Paus Johannes Paulus 11. 11.55
Parola e vita. 12.15Linea verde. 13.30
Nieuws. 14.00 Domenica in. 18.00
Nieuws. 18.10 Sport 90 minuto. 18.40
Domenica in. Vervolg. 20.00 Nieuws
en sport. 20.40 Speelfilm. 22.25 La
domenica sportiva. 23.25 Nieuws.
23.30 La domenica sportiva. 00.05
Nieuws. 00.15 Regionale program-
ma's. 00.45 Sottovoce. 01.00 Doe
Music Club. 01.30 II signore di Bailan-
trea. 02.35 Nieuws. 02.40 Partitissima.
03.55 Nieuws. 04.00 Doe Music Club.
04.30 Diplomi universitari a distanza.

radio22.18 uur - Due Lettere anonime- (1944-1). Drama van Mario
'Camerini over verzetsheld die
een anonieme brief krijgt over
de relatie van zijn vriendin en
een verrader. Is het waar, of
niet? Met Clara Calamai en Ótel-
lo Toso.

Nederland 3

Duitsland 2
23.15 uur - Malina - (1990-D).
Isabelle Huppert en Mathieu
Carrière in een relatiedrama van
Werner Schroeter over vrouw
die niet tussen twee mannen kan
kiezen. Naar een roman van
Ingeborg Bachmann.

België/TV 1
'3.00 uur - Kidnapped -y960-GB/USA). Peter Finch enames MacArthur in een avontu-
pnfiim van Robert Stevenson.onge wees wordt door oom aan

kapitein verkocht,
j^aar weet te ontsnappen eneist dan zijn erfenis op.

Nederland3

'4-15 uur - Umut - (1970). Wataag verlopend drama van regis-
eLJr/acteur Güney over een
oetsier met geldzorgen die al«'ll hoop op de lotto heeft geves-
'9a. Met Yilmaz Güney en Gül-Seri Alniacik.
RTL4
4-30 uur - The Apple Dumping

-j?an9 Rides Again - (1979-USA).arnelijk melige western van Vin-ent McEveety over twee onhan--9e outlaws die van het ene
f. Seluk in het andere verzeilen.viet Don Knotts en Tim Conway.

RTLTelevision
uur - Darby O'Gill and the

Duitsland 3 West
20.15 uur - Beyond the Forest

1.20 uur - The Pawnbroker -
(1965-USA). Rod Steiger en
Geraldine Fitzgerald in een psy-
chologisch en zwaarmoedig dra-
ma van Sidney Lumet. Joodse
pandjesbaas in New Vork kan
het verschrikkelijke verleden niet
van zich afschudden.

Duitsland 2

BBC 1
20.00 uur - All I Want for Christ-
mas - (1991-USA). Leslie Nielsen
als goedmoedige kerstman in
een warenhuis die ouders van
gescheiden kinderen bij elkaar
probeert te brengen. Kerstdrama
van Robert Lieberman.

20.15 uur - Weihnachten mit
Willy Wuff - (1994-D). Jongetje
is erg ongelukkig omdat zijn
ouders gaan scheiden. Gelukkig
ontmoet hij de hond Willy, die
hem de nodige geheimen ver-
telt. Met Simon Glöcklhofer.
Regie: Maria T. Wagner.

RTL Television

- (1949-USA). Bette Davis en
Joseph Cotten in een drama van
King Vidor. Achterhaald verhaal
over verveelde doktersvrouw die
de zaak - en haar echtgenoot -
eens flink op gaat schudden.

23.30 uur - Frankie and Johnny- (1991-USA). Ex-gedetineerde
gaat in restaurant werken en
probeert serveerster voor zich te
winnen. Leuke relatiekomedie
van Garry Marshall met Michelle
Pfeiffer en Al Pacino.

BBC 2
" Mathieu Carrière en
Isabelle Huppert in 'Malina'
(Duitsland 2 - 23.15 uur).

RTL Television
16.55 uur - Lo chiamavano Bull-
dozer - (1978-l/D). Bvd Spencer
en Joe Bugner in een komedie
over ex-footballspeler die jonge
criminelen en politie een vriend-
schappelijke partij wil laten spe-
len. Regie: Michell Lupo.

Radio 4

Elk heel uur nieuws.
6.02 Tros 3 draai 9.04 Tros Gou-
den uren. 1204 Tros Somerti|d
15.04 Tros Wereldhits. 19.04 Tros

Dancetrax 21.04 De CD show.
2204 Poster. 23.04 Tros Nacht-
wacht 2.02 Vacuüm. 4 02-6.00
Pyjama FM

Radio 3

Om 7.00. 8.00, 13 00. 18 00 en
20.00 nieuws.

Elk heel uur nieuws.
7 04 Geblaf in het hondsdal. 10.04
Avros Muziekmozaiek. 11.04 Sun-
day morning comin' down. 12.04
VPRO aan de Amstel, met om
12 04 Raymond Scott; 13 04 Ischa
Meijer presenteert: 't Was me het
weekje wel 14 04 De noodingang
15.52 De wijde blik 1604 M.C
Zondagsrust 17 04 Van 0 tot 80
18.04 Het concert. 18.30 Archief
Hilversum. 19.04 Country time.
20 04 Razz-ma-tazz 21 04 Ararat
23.04-24.00 Levenslief en levens-
leed

Radio 2

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
1230, 13.30, 1730 en 18.30
nieuws.
7.07 De andere wereld van zon-
dagmorgen. 8 10 Vroege vogels
10.05 O.V T. 12.07Avro Radiojour-
naal. 14.05 Langs de lijn, sport
en muziek 18.10 Aktuele zaken.
19.04 Onder woorden: 06-300078.
20.04 Appels en peren. 21.04 3D.
drie generaties in debat. 22.04 Het
hek van de dam. 23.07 Met het
oog op morgen 002 Volgspot
1.02-7.00 Tussen gisteren en mor-
gen, the American Way.

Dijck (22 00 nieuws) 23 30-6 00
Nachtradio (vanaf 24 00 elk heel
uur nieuws).
België/BRF
Nieuws elk heel uur

RTL Radio

6.05 Radiofrühstück (6 45 Hórer-
grusslottene; 7 15 Veranstaltungs-
tips: 7.30 Evangelium in unserer
Zeit; 8 30 Glaube undKirche) 9 05
Mundartsendung 10 05 Treftpunkt
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
Volkstumliches Schlager-Karussell

10 00 Jan de Hoop 12 00 Ron
Bisschop 16 00 Luc van Rooij
20.00 Late rock 00.00-10.00 Night
Rock

WDR 4
4 05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 605 Morgenmelodie 800
Nachrichten 805 Volkstümliche
Matinee 1000 Nachrichten 1005
Operette nach Wunsch 12.00
Nachrichten 12 05 Gestern, heut'
und morgen Musikalische Stunde
mit Chris Howland. 1300 Folklore
Mit Aviva Semadar. 14.00 Nach-
richten, Wirtschatt. 14 07 Was dart
es sein? Wunschmelodien mit
Roll Röpke. 17 00 Der Tag urn
fünf. Aansl Chöre der Vötker
1800 Nachrichten 1805 Auf cm
Wort Anschl Schellack-Schatzc-
hen 19.00 Nachrichten 19 05
Musik für gross und klem (19 30
Ohrenbahr) 20 00 Nachrichten
20.05 Zwischen Broadway und
Kudamm 22.00 Nachrichten 22.05
Musik zum traurnen 22 30-4.06
ARD-Nachtexpress

Radio 5

7.02 Weser=Renaissance
900-2400 EBU Special Day -Chnstmas Music Met om: 900
Israël. 10 00 Tsjechië Filharmo-
nisch Ork BRNO en Kantilena
Kinderkoor 11.00 Italië. Ensemble
Seicentonovecento met sol 12.00
België Musica Antigua Köln en
leden van het Vlaams Radiokoor.
1304 Finland. 14.00 Portugal
Orgelmuz 15.00 Denemarken
Deens Radiokoor. Deen Radio
Kamerkoor en Deens Radio Conc
Ork. 16.00 Duitsland. Koor v.d.
St Thomas Kerk met orgel 17 00
Frankrijk. Matrise de Paris en
Matrise de Versailles met orgel
18.04 Polen Ars Nova Instr. En-
semble en II Canto de Camera
Vocaal Ensemble met sol. 19.00
Slowakije. Slovak Radio Folk Instr
Orch 20 02 Groot-Brittannië. Koor
King's College Cambridge 21 00
Nederland Allegn String Quartet
met beiaard 22 00 Duitsland. Or-
gelmuz 23.00-24.00 Spanje. Muz.
voor gifaar en flamencozang.

Elk heel uur t/m 18 00, 20 00 en
23.00 nieuws (behalve om 10.00
en 17.00)
6 45-6 50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7 05 Praise
op zondag. 8.08 Groot nieuws.
8.55 Waterstanden 9.02 Woord
op zondag 9.30 Te deum lauda-
mus. 10.00 Het verhaal. 10.10
Kerkdienst 10.58 Wilde ganzen
11.02 Eucharistieviering 12 02 Na
de zegen. 12.50 De bisschop aan
het woord. 13.10 De andere we-
reld van zondagmiddag. 14.02
Ratjetoe. 14 20 Het bestaan. 15.02
Medelanders Nederlanders. 16.02
Zorg en hoop 17.00 Kerkdienst.

17.58 Wilde ganzen 18.10 Drie-
luik 19 00 Tambu 19.30 Suara
Maluku. 20.02 De muzikale fruit-
mand. 2044 EO-Metterdaad
20.45 Ik zou wel eens willen we-
ten. 21.15 Populaire orgelbespe-
ling. 21 40 De bijbel open 22 00
Radio romantica 23.07-24 00 Met
het oog op morgen.

6 00 Nieuws. 6 05 Goede morgen,
morgen Een opgewekte muzikale
ochtendgroet (6.30, 7.00, 730
nieuws). 8 00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen 8 12 Relax Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum Toeristisch
programma 10.00 Nieuws 1003
De prehistorie met Guy de Pre.
11.00 Zondzg Zonder De heledag
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 slaat vrij, groot ver-
zoekplatenprogramma voor de
zondagavond mef Christel van

BRTN/Radio 2

Elk heel uur ANP-nieuws
900 Postbus 94, verzoekplaten-
programma. 10.00 Postbus 94
Klassiek. 11.00 Trefpunt live vanaf
de Perroen (Vrijthof in Maastricht)
12 00 Omroep Limburg Klassiek
13.00 (Internationale actualiteiten
13.30-1800 Sport Nabeschouwin-
gen en uitslagen van de spon op
zaterdag Aansluitend rechtstreek-
se reportages van om het be-
taald- en amateurvoetbal, zaal-
handbal en wielrennen Verder
commentaren, uitslagen van regio-
nale en (ïnter)nationale sport..

Omroep Limburg
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RTL 4 KTL5Nederland 3Nederland 2Nederland 1 worm. 18.05 The clothes show. 18.30
Just William. 19.00 Nieuws. 19.20
Songs ot praise. 20.00 All I want for
Christmas. Amerikaanse speelfilm.
21.30 Birds of a feather. 22.00Nieuws.
22.15 The Wimbledon poisoner. Tv-
film. 23.30 Everyman. 00.10 Golf.
01.40 Pulp. Speelfilm. 03.15 Weerbe-
richt.

BBC 2

SPORTS 21 Eurosport
08.30 Step aerobics 09.00 Skiën.
14.00 Schansspringen. 16.00 Karting
18.00 Braziliaans voetbal. 20.00 Golf
22.00 Karting. Elf Master Karting van-
uit Parijs Bercy. 23.00 Skiën. 00.00-
-01.30 Boksen. 01.30

13.40 Zaalvoetbal. 14.30 Atletiek.
16.05 Basketball. 17.32 Euro 3. 18.03
Mise au point. 18.57 Ici Bla-bla. 19.27
Paardenkoersen. 19.30 Zie La Une.
19.59 Weerbericht. 20.02 Le fugitif.
20.53 Sport derniére. 21.13 Paarden-
koersen. 21.16 Week-end sportif.
21.56 Atletiek. 22.27 Nieuws.
22.50-23.12 Sport derniére.

NBC
TV 5

RTBF/La Une

07.00 Weird night: Pee-Wees big
adventure. Speelfilm. 08.30 Blinky Bill.
Herh. 08.55 Wishing. 09.05 Playdays.
Herh. 09.25 Moomin. Herh. 09.45 The
busy world of Richard Scarry. 10.10
The legend of Prince Valiant. Herh.
10.35 Stone protectors. Herh. 11.00
Timeßusters. 11.25 Grange Hill. 11.50
The Boot Street Band. Herh. 12.15
Artrageous. Herh. 12.45 The O-Zone.
13.00 Quantum leap. Herh. 13.45
Snowy River - The McGregor Saga.
14.30 Regionale programma's. 15.00
Calamity Jane. Musical. 16.40 Paarde-
sport. 17.35 Ski Sunday. 18.10 Rugby
special. 19.10 The cat show. 20.00
The money programme. 20.40 From
A to B - Tales of modern motoring.
Herh. 21.25 Video nation weekly.
21.50 Timewatch. 22.45 World cup
Hellas. 23.30 Frankie and Johnny.
Amerikaanse speelfilm. 01.25-03.00
Bagdad Café. Speelfilm.

10.00 Terre et soleil. 10.30 Le coeur
et l'esprit. 11.00 Eucharistieviering.
12.00 Mise au point. 12.55 Weerbe-
richt. 13.00 Nieuws. Aansl.: L'hebdo.
13.45 La belle affaire. Komedie. 15.20
A la recherche d'Eugéne Ysaye. 16.20
Antarctica - une présence sur les gla-
ces. 17.20 Charlie's angels. 18.15
Autovision. 18.45 Week-end sportif.
19.30 Nieuws. 20.10 Ardennes 44.
20.35 Tour de chance. 21.40 Blood
money - Enquête pour une vengean-
ce. Politiekomedie. 23.25 Nieuws.
23.35 Tribune économique et sociale.

televisie en radio zondag
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VVITT & JONGEN architecten en ingenieurs , O,

\Ri/~
L;t + Witt & Jongen is een architecten- en ingenieursburo (73 medewerkers) met vestigingen indrcniteauur Heerlen, Amsterdam en Berlijn,

interieurarchitectuur Het werkterrein is verspreid over meerdere disciplines.
<:tprlphni iva/ *' De S6Ctor Ruimte'i' ltep,annin9 en Infrastructuur(RPI) kent een groeiendeorderportefeuille.SieaeDOUW Mec]e jn verband met het vertrek van de huidige functionaris naar elders zoeken wij voor deze
Verkeerskunde sector voor de vestiging Heerlen:

iandschapsinrichting Hoofd Afdeling Civieltechniekavieltechniek Tot Zljn/haar taken behoren:
Cultuurtechniek ■ dagelijkse leiding van deplanvoorbereiding en het toezicht;

■ coördinatie van detotale voorbereidingsprocedurebij majeure projecten.
■ onderhouden van contacten met bestaanderelaties en uitbouw naar

nieuwerelaties.
De functie-eisen zijn:

■ T.U. weg- en waterbouw of HTS-ww;
■ aantoonbare ervaring in ■ leiding geven

■ projectcoördinatie
■ administratief projectbeheer;

■ kennis van AutoCAD en RAW-systematiek.
Voor dezefunctie bestaat de doorgroeimogelijkheid naar Adjunct-Directeur.

Tevens zoeken wij - eveneens voor de vestiging Heerlen - naar kandidaten voor defunctie van:

Directievoerder/ Calculator Civieltechniek
Akerstraat 140 Tot Z jjn/haar taken behoren:
Postbus 2923 ■ leiding geven aan het dagelijks toezicht op meerdere projeten;
6401 DX Heerlen ■ verzorgingen van de directievoeringvoor diverse projecten;
Tel.: 045-740160 ■ ondersteuning tekenkamer bij planvoorbereiding in de bestekfase;
Fax' 045-740480 " zel^stand'9e vervaardiging van civieltechnischecalculaties.

De functie-eisen zijn:
Nieuwe Herengracht 47 ■ m'Mj;

mi 1 dm Ar-ci«rA-,-, ■ ruime ervann 9 in directievoering en calculatie;
r i mïi,7 n " 9ede9en kenn,S van RAW-systematiek;
Tel.. 020-6277140 a kennis van AutoCAD strekt tot aanbeveling;
Fax: 020-6251804 ■ ervaring in het opstellen van rioleringsplannen en rioolberekeningen.

Nadere inlichtingen over beide vacatures zijn te verkrijgen bij de heer P.M.Th. Heggen of de10625 Berlijn heer Mr. G. van derBijl, beiden te bereiken onder telefoonnummer 045-740160.Tel.: 0049-303120885 Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd om binnen 10 dageneen sollicitatiebrief te
Fax: 0049-303120886 schrijven aan Witt & Jongen in Heerlen.

ADIA PERSONEELSDIENSTEN
ZOEKT

TIJDELIJK PERSONEEL

Voor een van onze relaties. Van u wordt verwacht dat u
zelfstandig kunt werken, de machines kunt instellen en
kleine storingen kunt verhelpen.
U beschikt over een MTS-opleiding, eventueel aangevuld
met een S.O.R.K.- of gelijkwaardige opleiding. Verder bent
u in het bezit van relevante werkervaring, opgedaan in de
kunststofverwerkende industrie. Leeftijd: max. 40 jaar.
Leidinggevende ervaring is een pre. U dient bereid te
zijn in 3-ploegendienst te willen werken.
DEZE BAAN KAN BIJ GEBLEKEN GESCHIKTHEID
LEIDEN TOT EEN VASTE AANSTELLING.

Interesse? Neem voor meer informatie zo spoedig mogelijk
contact op met Mirjam Kuiper van onze vestiging in
Kerkrade, Hoofdstraat 39a, 045 - 463700 of met de voor
u dichtstbijzijnde vestiging.
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045 - 7131 20
Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680.
Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

ADIA
PERSONEELSDIENSTEN

Soekhout
BOEKHOUT TRANSPORT zoekt voor
spoedige indiensttreding

ENIGE ERVAREN INTERNAT. CHAUFFEURS
i.b.v. CCV-B diploma, minimaal 5 jaar ervaring,
max. leeftijd 40 jaar, voor zowel bulk- als stuk-
goedtransport.

Uw sollicitatie aan:
Boekhout Transport, postbus 13, 3980 CA Bunnik,
tel. 03405-63434. .
+ a Bloedbank Zuid-Limburg

A heeft nieuwe donoren
| w nodigio43'B7777B

Standbouw-schilder
Standbouw-timmerman
Voor tentoonstellingswerkzaamheden op beurzen in
geheel Europa. Gaarne telefonisch afspraak maken.

=€£*= Oscar Chiaradia Expo jfgriL

Expo bv is een dluisle wn Okói Chiaiadia Sludios Bv mH£___~

f

streekgewest westelijke mijnstreek

Het StreekgewestWestelijke Mijnstreek is een samenwerkingsverband op grond . Rifvan deWet gemeenschappelijkeregelingen, opgericht door de zeven gemeenten ■ Ri \in de Westelijke Mijnstreek. Het totale inwoneraantal bedraagt 167.000. nf
Binnen het Streekgewest funktioneert een drietal diensten, nl. deBestuursdienst rs§n/p. nrf-~—.
(BD), de GemeenschappelijkeGezondheidsdienst (GGD) alsmede deDienst è^Ymi/UUU
Afvalverwerking en Milieu (DAVM).

De GGD voert taken uitop het gebied van collectieve preventieve gezondheidszorg, zoals Epidemiologie,
Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding, Algemene Gezondheidszorg, Psychologie en Jeugdgezondheidszorg,
alsmedeop het gebiedvan Bedrijfsgezondheidszorg, Ambulanceven/oer en geneeskundige hulpverlening bij
rampen.

Ten behoeve van de afdeling Ambulancevervoer en CPA is de funktie vakant van

Ambulance-verpleegkundige <*,/«>
(vakaturenr. 9407)

Funktie-informatie: Salaris:
De ambulance-verpleegkundige is belast met het De salariëring is gebaseerd op een voor deze funktie
verlenen van verpleegkundige hulp bij spoedeisend vastgestelde funktiewaardering, waarbij de maximale
en besteld vervoer. Voor een goedefunktievervulling bezoldiging f. 4.671,- bruto per maand (schaal 8) is.
is het noodzakelijk dat deambulance-verpleegkundige Het betreft hier de zgn. uitloopschaal. Voor het
regelmatig dienst doet als verpleger CPA verrichten van onregelmatige diensten en wacht-
(Centrale Post Ambulancevervoer). dienstenwordt een toelage verleend. Overigens zijn
Funktie-eisen- de in overheidsdienst gebruikelijke rechtspositie-

regelingen van toepassing.- Diploma ziekenverpleging Aof HBO-V.- Diploma BBIC/CCU of anesthesie. Informatie:
- Diploma ziekenverpleging B strekt tot aanbeveling. Eventuele nadere inlichtingen kunnen worden- Rijbewijs B. ingewonnen bij het hoofd CPA en Ambulancedienst,- Het bereid zijn tot het volgen van cursussen, stages de heer H.M.J. Gubbels, tel. 046-787234 danwei bij

en dergelijke. het hoofd Personeel & Organisatie, de heer J.F.L- Leeftijdsgrens tot 40 jaar. Bruijnzeels, tel. 046-787366.
Algemeen: Gezien de huidige samenstellingvan de afdeling
In verband met hetvervullen van de roosterdiensten W°!d*n vrouwen nadrukkeliJk uitgenodigd te
met name de wachtdiensten is het noodzakelijk *° ICI eren'

dat de aan te stellenfunktionaris in de gemeente Sollicitaties:
Sittard (wijk Limbrichterveld) of in de gemeente Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10 dagen teGeleen (wijk Haesselderveld) gehuisvest is, danweide worden gericht aan het Dage|ijks Bestuur van hetintent.e heeft in deze wijk binnen uiterlijk één jaar te streekgewestWestelijke Mijnstreek, Postbus 99,gaan wonen. Van deze bepaling kan geen ontheffing 6160 AB Geleen metvermelding van hetworden verleend. Er wordt een tegemoetkoming in de vakaturenummer opbrief en enveloppe,verhuiskosten gegeven.

. ■ OTQDE3E3I .
BhrOII /& _\ II 9 CENTRUM HOENSBROECK
inillll IkTAXH^J

Op het terrein van de Lucas-Stichting voor Revalidatie in Hoensbroek komt
uit een gezamenlijk initiatief van de SRL en AFP in het bestaande
sportcomplex hetFITPLAN Centrum Hoensbroeck.
Het Fitplan gaat deel uitmaken van een netwerk van FITPLAN bewegings-
centra waarin preventieve bewegingsprogramma's en cursussen worden
aangeboden aan met name 30 plussers en bedrijven.
De opening van dit unieke centrum is gepland begin maart.
Wij zoeken

2 receptionisten (m/v)
per functie beginnende met 15 a 20 uren per week, met het accent op de
avonduren.

2 Fitplan instructeurs (m/v)
per functie beginnendemet 15a2O uren per week, met het accent op dé
avonduren.
Functie-eisen:- CIOS, ALO of fysiotherapie;- ervaring met bewegings-instructie en/of aerobics;
- enthousiasme en flexibiliteit;
- grote klantgerichtheid.

Geselecteerden zullen een specialeFITPLAN opleiding ontvangen.

Informatie kunt u verkrijgen bij de heerP. Heemskerk, manager FITPLAN
Centrum Hoensbroeck, telefoon045-239301.
Uw schriftelijke reactie kunt u vóór 22 december 1994richten aan:
FITPLAN Centrum Hoensbroeck,
t.a.v. de heer P. Heemskerk, p/a Zandbergsweg 111,6432 CC Hoensbroek.

'
\W\Kansen in Jlj

tijdelijk werk ©gi
Zelfstandige boekhouder m/v
Wij zoeken een boekhouder met MEAO MBA-opleidingen
ruime ervaring met geautomatiseerde boekhouding. De I
functie is in eerste instantie parttime maar biedt volop f
groeimogelijkheden. Bent u die flexibele persoon die in stt»1|
is zelfstandig een boekhouding te voeren en creatieve
oplossingen voor fiscale vraagstukken bedenkt? Bent u
bovendien analytisch en communicatief sterk? Bel dan a.s. ~maandag na 13.00 uur.
Informatie bij Frank Becker, tel. 045-32 60 38,
Landgraaf, Streeperstraat 30a. L
Scholieren/studenten m/v
Wij zoeken scholieren of studenten tot 21 jaar, die na
schooltijd een centje willen bijverdienen. Je gaat orders
verzamelen en bestellingen klaar maken bij een groothandel
in de regio Heerlen. Ben jij een of enkele dagen per week I
vroeg uit school en zou je dan willen werken, loop dan ev«H
bij ons binnen.
Informatie bij Jaqueline Jorigas, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Heftruckchauffeur m/v
U kunt direct aan de slag als heftruckchauffeur indien u entf
ervaring heeft met een diesel vorkheftruck. Het werk is in
dagdienst en zal ca. 2 maanden duren.Regelmatig zoeken *ook ervaren heftruckchauffeurs voor bedrijven die in
ploegendienst werken. Heeft u ervaring, kom dan snel bij <^langs.
Informatie bij Jaqueline Jorigas, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Beladers m/v
Voor een vuilnisophaaldienst in Woensbroek. U bent sterk, l
heeft een goede conditie en u bent niet ouder dan 40 jaar. 'het betreft een poolplanning waardoor u 3-4 dagen per W*
ingepland wordt en de rest van de week oproepbaarbent.
Informatie bij Jaqueline Jorigas, tel. 045-71 85 15.
Heerlen, Akerstraat 26.

Heftruckchauffeur m/v
Bent u die enthousiaste kandidaat met ervaring die wij
zoeken. In teamverband kunt u aan de slag bij een
transportbedrijf in Blerick. U gaat alle voorkomenhde
werkzaamheden op de loods verrrichten. Een flexibele
instelling t.a.v. de werktijden is vereist.
Informatie bij Helen Degger, tel. 077-82 52 32,
Blerick, Celsiusweg 34a (Trade Port).

Produktiemedewerker m/v
Vooreen snelgroeiend produktiebedrijf zijn wij op zoek na*
een enthousiaste collega. Uw werkzaamheden bestaan uit I"*
bevoorraden van een produktielijn en het afhandelen van d*
hierbij behorende administratie. U bent stressbestendig, in
staat uw werk goed te organiseren en v kunt goed met
mensen omgaan. Daarnaast beschikt v over een afgeronde
LBO-opleiding en een aantal jaren produktie-ervaring. Durf J
deze uitdaging aan? Dan hebben wij de juiste baan voor v.
Bel a.s. maandag na 13.00 uur.
Informatie bij Frank Becker, tel. 045-32 60 38,
Landgraaf, Streeperstraat 30a.

Verkoper binnendienst m/v
Voor een groothandel in radio's en t.v.'s zoeken wij een
ervaren verkoper binnendienst. Tot uw taken behoren o.a.
telefonisch contact met klanten en offerte- en
orderafhandeling. U beheerst Duits en Engels in woord en
geschrift. Bent u die HBOer met ca. 2 jaar werkervaring die
wij zoeken? Dan hebben wij een afwisselende baan voor
lange tijd voor u.
Informatie bij Mariska Aerts, tel. 077-82 52 32,
Blerick, Celsiusweg 34a (Trade Port).

Inschrijfdagen Blerick
Randstad heeft veel interessante banen voor inwoners van
Blerick en omgeving, ledere woensdag tussen 13.00-17.00u"'
bent u van harte welkom in zalencentrum 'De Staay',
Witherenstaat 68 in Blerick voor informatie of om jegratis in
te laten schrijven.
Informatie bij Jacqueline Boonen, tel. 077-82 52 32,
Blerick, Celsiusweg 34a (Trade Port).

■ wJ>%__^f^_^__w

->r randstad uitzendbureau
De VDL GROEP is een bundeling van 22 produktiebedrijven in binnen-
en buitenland, gespecialiseerd in industriële toelevering van metaal-
en kunststofprodukten en oppervlaktebehandelingen. Met circa 1800gemotiveerde medewerkers vormt de VDL GROEP een uiterstbetrouwbare en zeer flexibele toeleverancier.

CAJA MS
CAJA BV te Kerkrade is een bedrijf binnen deVDL GROEP dat naast
haar industriële toeleveringen bekend is om haareigen product range,
te weten metalen en kunststof wielen voor tal van toepassingen welfte
hun weg vinden over de hele wereld.
Vanwege een succesvolleuitbreiding van ons produktenpakket voeren
wij een investeringsprogramma door in onze spuitgiet-afdeling.
Om deze reden zoeken wij opkorte termijn een

KUNSTSTOF SPUITGIETER
Functie-inhoud:- het produktiegereed maken van spuitgietmachine, mcl. afstellen van

matrijzen en verzorgen van hulpapparatuur;- het begeleiden en optimaliseren van het spuitgietproces en het
instrueren van de productiemedewerkers;- het verrichten van proefspuitingen;- kwaliteitsbewaking van produkten.

Functie-eisen:- MTS-niveau WTB/CT;- kennis van het spuitgietproces en kunststoffen;- vakgerichte opleiding bijvoorbeeld Sork;- eniae jaren ervaring in soortgelijke functie;- zelfstandig kunnen functioneren;- kennis van hydrauliek/pneumatiek en besturingstechniek is een pré.
Geïnteresseerden worden verzocht hun sollicitatiebrief met cv. te
sturen aan:
Caja BV, Postbus 1102, 6460 BC Kerkrade.
Voor eventuele nadere toelichtingen kunt u contact opnemen met deheer ir. J. Mooren, telefoon 045-436262. o»*

I ->"

Marktleider substraten
zoekt manager

'S: marketing projects m/v s&dSSSSI? schriftelijke
binnen-en buitenlid Binnen de afdeling Marketing van Omdat het om een cruciale funktie sollicitatie aan:

maakt deel uitvak Rockwool/Grodan BV is op korte gaat heeft u als geschikte kandidaat hSSbv 6'1"
Rockwooi international, termijn plaats voor een gekwalifi- een universitaire opleiding op het afdeE PersoneelprodStvaSS6 ceerde marketeer. Marktonderzoek gebied van marketing, ü bent in & Organisatie

wolprodukten. in de breedst mogelijke zin wordt staat uw kennis in konkrete innova- terattentie van
Rockwool/Grodan bv een belangrijke taak. Verder geeft u tieve plannen te vertalen, die aan- deheerß Hamihon,

orfiSSSSldt vorm aT e? ???n u he}, dealer" sluiten °P 9este,de doe,en in de RïïïïiSaen merkenbeleid uit. uiteraard marktsegmenten, ü heeft enkele 6040KDRoomend,
te handhaven dankzij verzorgt u belangrijke manage- jaren ervaring. Daarbij beheerst u Heeft u nog vragen?

een hooggekwaü- mentinformatie. Frankrijk, Iberica de moderne talen en werkt u Neem dankontakt

■"SEKSES en ovelF„ zijn graag in een klein team S*/Sager
opveideremaikt- uw specifieke aandachtsgebieden. in een professionele organisatie. Coiporate Marketing,

ontwikkeling en Cl rapporteert rechtstreeks aan de CJ houdt dus van aanpakken. telefoon 04750-88370.
produktdiversificatie. Manager Corporate Marketing.

I ROCKWOOL/GRODAN I
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MORGEN EXTRA KOOPZONDAG BIJ 1
jf MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS IN MAASTRICHT
I - 1 1 >OQ tot 1 B.QO uur
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jj 10.000 ITI2, meer dan 400 geselecteerde, «nternationaat A f^ Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden f TTT!bekende merken onder een dak. V^lW^É WH \rM W** \^AMrÊ_\\W^Ê_\\P^ Bosscherveld wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal j
■ÉÉHHÉH ■■■■I^l BhU^Jhl mAhIUI afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. ■ II I"Binnenhuisarchitect en kleurenconsulent aanwezig. m-^-*^-*^^^^-*9"*^-^-*^ mf~^ V (O) I fl

"Diverse Italiaanse en Spaanse merken L- B O U i !^^^^^ (Dus niet desiinger naar het centrum volgen). B if^^^^ll| exclusief VOOjr Limburg. ;l l_j *^ __
.* Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. I II
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HnHy^^Q neen huis te kaap heeft. Belt I

d'Bilj|nj [i ons vaar meer informotie. |

CARAPATIÏNTEN NIET STIKKEN

Fonds 55 Gïro 55055

HOENSBROEK
AKERSTRAAT
i

Aan de Akerstraat, één van de grotere
Verbindingswegen met de omliggende
J"e9io, heeft het Abp een complex van
2 aantrekkelijke huurappartementen

9erealiseerd.
n een attraktief vormgegeven L-vormig
9ebouw van drie woonlagen, omringd
~°or een groen terrein, bieden de

verschillende woningtypen ideale
°onmogelijkheid voor woning-

I Rekenden in de Oostelijke Mijnstreek.
i. n dit complex zijn regelmatigaPpartementen te huur.

| e koningen hebben, afhankelijk van het
VPe, een woon-/eetkamer, een halfopen
euken, 2 slaapkamers, een badkamer

ligbad en vaste wastafel, een royalea. een toilet, een berging, een terras/
®en of twee balkons.

1 net souterrain heeft iedere woning nog
6en separate berging.

e woningen zijn degelijk afgewerkt (o.a.
et hardhout) en optimaal geïsoleerd.
°°rts zijn er een aantal overdekteParkeerplaatsen en 16 extraParkeerplaatsen op het achterterrein,

a|smede 2 garages.
Huurprijs vanaf ’ 706,10 per maand
exclusief servicekosten).

/__/%. Bekkerweg 29
Mp-nil 6411 EG Heerlen.
*CUU Telefoon 045-710909.

V-> / / -

* Puk)likatiß r j-J3e Ui;^ Algemeen burgerlijkpensioenfonds

GEMEENTE HEERLEN
Notarissen J.L.Th. Oostwegel en mr. P.W.H.A.

Ritzen te Kerkrade-West
zullen op vrijdag 13 januari 1995 om 15.00 uur in

het Corneliushuis
Heulsstraat 2 te Heerlerheide, gemeente Heerlen,

in het openbaar
ex artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek

BIJ OPBOD EN AFSLAG
IN EEN ZITTING VERKOPEN:

GEMEENTE HEERLEN:
Het woonhuis met erf, verdere aanhorigheden,
staande en gelegen aan de Pappersjans 37 te
Heerlerheide, gemeente Heerlen,kadastraal

bekend als gemeente Heerlen, sectie B, num-
mer 7471, groot 92 centiaren.

BEZICHTIGING:
In nader overleg met voornoemd notariskantoor.

AANVAARDING:
Gemeld registergoed is verhuurd in strijd met arti-

kel 1230 van het Burgerlijk Wetboek (oud).
BETALING VAN DE KOOPPRIJS:

1 februari 1995.
Van toepassing zijn deAlgemene Veilingvoorwaar-

den voor Executieveilingen 1993.
SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN:

Kunnen tot 14 dagen voor de datum van veiling
worden uitgebracht bij genoemd notariskantoor.

NADERE INFORMATIES:
Ten kantore van voornoemde notarissen, Willem

Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, gemeenteKerk-
rade. Tel. 045-411945.

(éj^ PAUL |<Sa simons I
ÈT^tM^/ makelaardij b.v

Nifr ASSURANTIÊNTAXATIESHYPOTHEKENFINANCIEREN
I EURORAWEG ZUID 214 ÜBACH OVERWORMS I

Kerkrade:
Goed gel. vrijstaand woonhuis met garage, stal-
ling 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.

Übach over Worms:
Nabij dorpskern gel. appart. op 1e verd. met groot
dakterras. Ind.: entree, toilet, living, kl. keuk. met
app., slaapk., douche. 2e verd.: gr. slaapk. en
dakterras. Vraagprijs ’llB.OOO,- k.k.

Klimmen-Termaar: ml
Perfect gel. halfvr. a4ÊAA_^_-
woonhuis, geheel f ML '\\L
onderkelderd (o.a.* VJHHk
garage) met zolder l_JÊ_en tuin. md.: hal, A\ruime keuk. met fi
aanb.install.,
woonk., 4 slaapk.
en badkamer. Vraagprijs ’239.000,- k.k.

Brunssum:
Op perfecte stand gel. uitst. onderh. halfvr.
woonh. met gr. garage en tuin. Ind.: prov.kelder,
ruime L-woonk., uitgeb. keuk. met install., bij-
keuk., toilet, 3 slaapk., badk. met ligbad, toilet,
zolder (vliezotrap). Vraagprijs ’269.000,- k.k.

Schaesberg:
Goed gel. halfvr. woonh. met ruime loods (16x7
mtr.). Ind.: hal, woonk., keuken, 3 slaapk., bad-
cel, kelder en zolder. Pand heeft enig achterst,
onderhoud. Prijs n.o.t.k.

Landgraaf- _
-%}'é

Abdissenbosch: l m~_^_^_wktÊÊL '1Rustig gel. halfvr. m&È f . I
woonh. met gar. (2 BIH B^MÉMfIauto's), veranda en B^|
gr. tuin (40 mtr.). I
Ind.: hal, Z-woonk. I
met open haard, I
open keuk., met Iv-
xe install., 3 slaapk., badk. met ligbad, zolder
(vaste trap) met o.a. 4e slaapk. Vraagprijs
’285.000,- k.k.

Übach over Worms:
Perfect onderh. halfvr. woonh. met souterrain (o.a.
garage). Ind.: hal, woonk., keuk. met moderne
aanbouwinstall. (wit), 3 slaapk., badk. en zolder.
Vraagprijs ’219.000,- k.k.

Brunssum:
I Jong halfvr. woonh. met grote kelder, berg. en

tuin (gar. mogelijk). Ind.: woonk., open keuk. met
eiken install., 3 slaapk., ruime badk., zolder (vas-I te trap). Spoedig te aanvaarden. VraaqDriisI ’199.000,- k.k.

I Op zaterdag is ons kantoor geopend van 10.00I tot 13.00 uur.

\ 1 045-5181821

****** béés^l _^_y __t_\

w_^__,W%: m ___t___

_\ _._\

Goed onderhouden halfvrijstaande woning, geheel
voorzien van rolluiken.
Indeling: begane grond geheel voorzien van laminaat-
parket: hal, woonkamer, aanbouwkeuken, toilet.
1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer.
2e verdieping te bereiken via vlizotrap.
Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs ’179.000,00 k.k.

I u~A r~i V /AVÜTfniT'TJAmAt

jt
WÊÊ

BLONDEw Uw huis verkopen

■ Wjj kopen direkt
045-743490

| ê>tïjafer Antiek
Uw speciaalzaak voor al uw (on)gepolitoerde

noten, mahonie en kersen meubels.
Ook vele eiken hollandse en engelse meubels en

een uitgebreide collectie klokken.

Eindhovenseweg 27 Turnhoutsebaan 91
Waalre (bij Eindhoven) Kasterlee (België)
04904-14802 09-3214852218
Geopend: Geopend:

>i ma./zat.: 10.00-17.00 uur zat.+zon.: 13.00-18.00 uur f

Ja* 3

~.I ,IJJ ijr _jWW«

TE KOOP
★ ELSLOO, Vunderkerstraat 16, vr.st. woonh., in

perfecte staat van onderhoud. Prijs op aanvraag.
★ MEERS, Meersereindstraat 33, knus halfvrijst.

woonh., instapklaar. Vr.pr. ’169.500,- k.k.
★ BRUNSSUM, Het Ambacht 18, half vr.st. woonh.

met aanbouw, 4 sl.kmrs. Vr.pr. ’205.000,- k.k.
★ BRUNSSUM, Dorpstraat 157, winkel c.g. kantoor-

ruimte met woonhuis, aan doorgaande weg. Vr.pr.
’190.000,- k.k.

★ EYGELSHOVEN, P. Zeyenstraat 27, woonhuis
met garage, Vr.pr. ’217.000,- k.k.

★ HEERLEN, Barbarastraat 33, herenhuis, zeer ruim
van opzet, 2 garages. Vr.pr. ’265.000,- k.k.

★ HEERLEN, Raadhuisstraat 38, appartement. Vr.
pr. ’ 149.000,- k.k.

★ HEERLEN, Veldjen 2, luxe halfvrijst. woonhuis
met garage, op goede stand gelegen. Prijs op
aanvraag.

★ KERKRADE, Kl.Graverstraat 118, luxe halfvrijst.
woonh. met garage. Vr.pr. ’285.000,- k.k.

★ POSTERHOLT, café met schietbaan en woonh.Vr.pr. ’310.000,- k.k.

TE HUUR
★ KERKRADE, bedrijfspand met woonhuis, div. gara-

ges en gr. parkeerplaats. Huurpr. op aanvraag.
★ NEERHAREN (B), appartement met garage, direct

te aanvaarden. Huurpr. mcl. kosten ’ 935,- p. mnd.
★ VALKENBURG, appartement nieuwbouw huurprijs

’1650,- p. mnd.

B.W.R. Vastgoed (&)
Peldenstraat 6, Stem, tel. 046-336369 VBO
Zaterdag geopend van 10.00-12.30 uur. [adviseur |

+ A Bloedbank
W Zuid-Limburg

heeft nieuwe donoren
nodig! 043 877 7 7 8

Wij zoeken in bemiddeling:
exclusieve bungalows en (land)huizen

in prijsklassen van
’250.000,- en véél hoger.

Ligging: geheel Zuid-Limburg, vooral Heerlen,
Voerendaal, Landgraaf, Simpelveld, Mergelland.

Wij zorgen voor
deskundige en discrete verkoopafwerking

■ Troost Onroerend
M Goed, Heerlen

TELEFOON 045-717976

Prijs-slag is een snelgroeiende levensmid-
delen-organisatievan discountmarktenmet
een uitgekiend assortiment tegen een zeer
lage prijsstelling. Prijs-slag maakt deel uit
van de Hermans Groep (met ca. 300
supermarkten en slijterijen).

Wij zoeken in geheel Nederland;

VESTIGINGSPUNTEN
VOOR

SUPERMARKTEN
In aanmerkingkomen bestaandeof nieuw
te bouwen projecten van minimaal 500 m 2
(met parkeerfaciliteiten).

Schriftelijke reacties aan:
Hermans Groep B.V. Direktie Vastgoed,

Postbus 585, 3740 AN BAARN
Fax:02154-11437

Voor telefonische informatie:
Mevr. Mr. H.W. Oliekan

02154-83457

Woonhuis te Landgraaf
De notarissen prof. mr. A.FI. Gehlen en mr. R.M.J.van Gent te Heerlen, zullen op donderdag 19 januari
1995 om 15.00 uur in cafè-restaurant Streeperkruis
te Landgraaf, Streeperstraat 66, in het openbaar ex
artikel 3:268, bij opbod en afslag in éèn zitting verko-
pen: kadastrale gemeente Schaesberg:
woonhuis en garage met ondergrond en tuin, plaatse-
lijk bekend Veldiusstraat 2 te 6372 KG Landgraaf,
kad. bek. als gem. Schaesberg sektie F nummer
459, groot 3.20 are.
Indeling: entree, toilet, keuken en woonkamer; 1e
verd.: 3 slaapkamers, badkamer en douche; 2e verd.:
vliering. Betaling koopprijs: uiterlijk 2 maart 1995.
Bij de betaling van de kooppenningen dient gelijktij-
dig door de koper te worden voldaan een dagrente,
groot ’ 20,23 over de periode welke verstrijkt tussen
de datum van toewijzing en de dag van betaling.
Aanvaarding: terstond en in eigen gebruik, na betaling
koopprijs en kosten, eventuel met behulp van de gros-
se van de akte van veiling.
Schriftelijke biedingen kunnen tot en met woensdag
4 januari 1995 uiterlijk tot 17.00 uur worden uitge-
bracht bii genoemd notariskantoor. Slechts op verzoek
van de hypotheekhouder of hypotheekgever kan de
president van de rechtbank te Maastricht bepalen dat
de verkoop ondershands zal geschieden. Dit ge-
schiedt op grond van een aan de president ter goed-
keuring voorgelegde overeenkomst van verkoop en
koop gebaseerd op een bieding.
Van toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden
voor Executieveilingen 1993, voorzover daarvan in
de veilingakte niet wordt afgeweken.
Bezichtiging en inlichtingen te regelen met c.g. te
verkrijgen bij genoemd notariskantoor, Tempsplein 25
te Heerlen (tel.nr.: 045-719430).

BptMfanU&.. MKWMPARKET /l' AaJk
j 0 Specialist m geborstelde eiken planken vloeren AI " Onderhoud en schuren van bestaand parket NU 20% KORTING AI " Eiken lamelparket van 129,- VOOR 99,- A

I "Nu bestellen. Prijs vast tot l-6-'95 fl

RIJKSWEG ZUID 233 - GELEEN Ê
m^_u*^_^t^_M_m_^-*_-_-_-^_^B

I — ■-■ . --

Zondag open van 11.00-17.00 uur

Heeft wal onze nieuwe
ART DECO Meubel-afdeling bezocht?

\^^NII J F
|T^TTlßf||J Markt 55 - Maastricht

[exclusieve interieurs]

# Boosten
Parket

uuensbroek
een traditie in kwaliteit en vakmanschap !

Showroom
geopend van: STlj tIT^WÏT
10.00-18 00 uur I

zaterdag
10.00-17 00 uur B^ _^_M

&Mta4MMA|M|JMlH|^^^aMM|fl

gesloten _W_m

sj^ic Tel. 045-214395
Weustenraedtstraat 45 Hoensbroek

VanafAkerstrmu tegenover GAMMA de Kouvenderstraat inrijden. Ie weg rechts, le weg links
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Wat zou ü doen "DETAILHANDEL
Verkoper slagerij m/v
voor de verkoop van vlees en vleeswaren. Ervaring in
een slagerij of op een afdeling vlees is vereist
Het is mogelijk zowel 24 als 32 uur per week te werken.
Ben je 19 of 20 jaaren vanaf 2 januari 1995 beschikbaar?
Neem dan snel contact metons op.
Informatie: 04S - 46 56 56, Simone Sporken
Kerkrade, Grupellostraat 35
GEZONDHEIDSZORG
Gediplomeerd fysiotherapeut m/v
voor een praktijk In de omgeving van Heerlen.
Het betreft een gedeeltelijke vervanging voor circa
een halfjaar vanaf januari '95.
Informatie: 045 - 71 26 31, Claudia Lemmens
Heerlen, Op de Nobel I

HORECA
Kantine-medewerker m/v
voor een bedrijf In de omgevingvan Sittard. U gaat o.a.
eenvoudige warme en koude maaltijden bereiden,
de kassa bedienen, schoonmaken en afwassen. Hiervoor
hebt u minimaal 2 jaar ervaring in een bedrijfsrestaurant.
Er wordt afwisselend gewerkt: één week in de
nachtdienst van 0.30 tot4.30 uur en één week in het
weekeindvan 8.00 tot 12.00 uur. U bent verzekerd van
48 uurwerk in de maand. In de week dat u op zaterdag
werkt, bent u beschikbaar voor de ochtend-, middag-
of avonddienstLeeftijd: 25 tot 30 jaar.
Informatie: 046 -5 1 42 22. Ingrid van der Veld
Sittard, Rosmolenstraat 4

TECHNIEK
Isoleerder/plaatwerker m/v
voor een isolatiebedrijf in Zuid-Limburg. je bent een
gemotiveerde, enthousiaste aanpakker en hebt onlangs
jeLTS-/MTS-diploma gehaald. Verder heb je geen last
van steenwolallergie of hoogtevrees. De werkzaamheden
zijn overdag en vinden zowel buiten als binnen plaats.
Zoek je een leuke, uitdagende baan met goede
toekomstperspectieven?. Bel ons dan of kom langs!
Informatie: 045 " 46 56 66, Monique Bosch
Kerkrade, Grupellostraat 35
Draaier m/v
voor een bedrijf in Kerkrade. U hebtzeker enkele jaren
ervaring met conventioneel draaien. Deze zelfstandige
baan is in dagdienst Bij goed functioneren biedt
deze baan goede vooruitzichten. Leeftijd: 25 tot 40 jaar.
Informatie: 045 " 46 56 56, Monique Bosch
Kerkrade, Grupellostraat 35
Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Heerlen. Heb je
een diploma LTS-Metaal of -Mechanische techniek op
C-/D-niveau? Dan kun jevoor langere tijd aan de slag.
Leeftijd: 18 tot 20 jaar.
Informatie: 045 -7 1 83 66, Raymond Maas
Heerlen, Op deNobel I

Magazijn-medewerker m/v
voor een bedrijf in de omgevingvan Heerlen. Hiervoor
heb je een diploma LTS-Elektrotechniek op C-/D-niveau.
Deze baan is voor langere tijd.
Informatie: 045 -7 1 83 66, Ra/mond Maas
Heerlen, Op deNobel I

tempo-team A
uitzendbureau f

Een onderneming in het midden-
en kleinbedrijf met een zeker niet
alledaags, maarzeerkennisintensief
produkt zoekt:

een technisch-commercieel
allrounder

die het zowel in de commerciële buiten-
dienst, alsook in de produktie goed
doet, waardoor de directie meer tijd
krijgt voor het doen van technisch on-
derzoek en het onderhouden van diver-
se commerciële contacten in het binnen-
en buitenland.

Functie-eisen:

* Zelfstandige, commerciële, open per-
soonlijkheid, met een opleiding op
middelbaar technisch niveau: MTS
Chemische Technologie of Werktuig-
bouw;

* vloeiende beheersing van de Duitse
taal in woord en geschrift;

* de bereidheid tot veelvuldig reizen,
vooral in het Duitse taalgebied;

* in het bezit van rijbewijs.
Geboden wordt:

Een boeiende, zeer afwisselende baan,
met goede doorgroeimogelijkheden en
een passende beloning in een kleiner
bedrijf, waar de inzet van de individu-
ele medewerker nog echt belangrijk is.

Reacties graag schriftelijk onder vermelding
van 'Technisch-commercieel medewerker'
naar:

INGENIEURSBUREAU JONKER BV
Postbus 31157
6370 AD Landgraaf

Het Kerkelijk Zangkoor St.-Rochus Spekhol-
zerheide zoekt een

dirigent(e)
De huidige dirigent verlaat medio januari
1995 het koor.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij:
M. Lutgens, tel. 045-459441
C. Hubben, tel. 045-417432 (na 17.30 uur).

\mvYnrv^ißS_^m
Wij bieden u aan:

Mercedes 190E, div. extra's 1990 ’25950-*VW Polo coupé rood 1991 ’13.950,-VW Passat 1 8/90pk GL, 4-drs 1991 ’25.950,-"
Audi 801.8 metallic 1988 ’16850,-
Peugeot 405 GLI automaat, stuurb., schuifd... 1991 ’ 22.950.-"Audi 80 18S 90 pk, automaat, stuurbekr 1991 ’27.450,-"
Audi 80 Desion 1.8/90pk, stuurbekr.. cv 1991 ’28.450,-"
Seat Ibiza 1.2XL Sabatini 1991 ’13.900,-*-
Audi 80 turbo diesel, stuurbekr 1992 ’35.650,-*
8MW316,4-drs, metallic 1987 ’ll 950-BMW3IBi. metallic, div extra's 1991 ’33950-Ford Sierra 2.0 CL, metallic 1989 ’ 10.900,-"
Ford Sierra 4-drs., azur, schuifdak 1991 ’17.750,-*
Honda Civic DX 1.5, 3-drs 1992 ’23 950 -"Honda Civic 1.5 Itr, zilverstar 1993 ’26950-*Volvo 340DL 1.7, stuurbekr 1987 ’7 900-*
Mazda 323 1.3, 3-drs, LX 1990 ’l3 950-*
Nissan Prairie 2.0 SLX 1991 ’27 400-*Nissan Primera 1.6 LX, 4-drs. div extra's 1991 ’27.950.-*Opel Kadett 1.8autom, metallic 1987 ’ 9.850,-"
OpelAstra CD aut. sedan, schuifd ,v. extr 1993 ’31.900.-'OpelAstra 1.6GLS, 5-drs., metallic 1993 ’26.750,-'
Suzuki Samurai Jeep, 18.000km, zwart 1992 ’17.900,-"
Diverse Golfs 1.3/1.6/1.8 Itr., v.a 87/88 ’ 7 900-GolfVan 1.9 diesel, metallic 1992 ’2l 950-*
Golf 1.8/90pk,5-drs, metallic 1992 ’27.850.-' -
Jetta 1.6,4-drs,Pacific 1991 ’20.950,-*
Audi9o2.2 E (scyl), airco, 15" velg. etc 1985 ’ 8.950.-Peugeot 405 GLi Break, electr schuifdak 1991 ’25.950,-*VWGolf GTi, metallic 1993 ’33 750-*
Opel Astra GT, 4-drs , div. extra's 1992 ’25.750-*VW Golf CL 14, metallic 1993 ’23900-*Opel Veetra 16 GLS, 5-drs., metallic 1989 ’15.950,-*
Fiat Tipo 1.6,4-drs 1989 ’10.950,-'
* " Auto's van 1e eigenaar

Bovenstaande auto's worden door ons
volledig gegarandeerd. 03072

N.P.D. bvis een nieuwtekenburo datgevestigd
is in Landgraaf.
Het werkgebied strektzich uit van de Oostelijke
Mijnstreektot Duitsland(Aken).
Het werk waar we ons mee bezighouden varieert
van tekenen, engeneeren en berekenen tot het
verhuren van CAD-werkplekken, verkopen van
software en lesgeven op AUTOCAD-gebied.

N.P.D. Bv zoekt wegens uitbreiding 2 kandidaten
(m/v) voor de volgende functies

TEKENAAR/TECHNICUS
Functie-informatie- maken van tekeningen met AUTOCAD;- maken van berekeningen met VABI;- ontwerpen van installaties;- maken van bedienings- en

onderhoudsvoorschriften;- begeleiden van andere tekenaars.

Functie-eisen- MTS-Werktuigbouwkunde aangevuld met MIT
I+2;- ervaring met AUTOCAD Release 12;- ervaring met VABI-berekeningen;- ervaring opeen tekenkamer in een
installatiebedrijf;- zelfstandig kunnen functioneren.

TEKENAAR
Functie-informatie- maken van tekeningen met AUTOCAD;- verzamelen en completeren van onderhouds-

en bedieningsvoorschriften;- assisteren van detechnicus.
Functie-eisen- MTS-Werktuigbouwkunde;- ervaring met AUTOCAD Release 12.
Kennis van de DUITSE taal is voor beide
functies een vereiste.

Kandidaten (m/v) voor dezefuncties worden
verzocht hun sollicitatie met uitvoerige
persoonlijke en zakelijke gegevens te richten aan:
N.P.D. Bv, Dorpstraat 42,6373 JE Landgraaf

I ’ 10.000,- BELONING,
voor aanwijzingen, die leiden tot het in
goede staat terugverkrijgen van een
bestelwagen.
Type: Mercedes 410 D,
kenteken: VD-JG-56,
kleur wit, met zwarte letters.
De bestelwagen werd ontvreemd op 11
december 1994 vanaf een parkeerterrein,
gelegen aan de Tentstraat in Vaals.
Inlichtingen worden discreet behandeld.

Souren-Schijns 8.V.,
Kerkstraat 25,
6291 AA Vaals
tel. 04454-61044 of
tel. 04454-63596 (privé)

_

L'ORTYE TRANSPORT BV is een onderneming die zich heeft Jl I
toegelegd op transport, verkoop van zand en grind en verhuur van _t_T\\
containers en grondverzetmaterieel. ■** I c
HANDELSONDERNEMING L'ORTYE BV verkoopt bouwstoffen, Q l
tuindecoratie en bestratingsmaterialen. 5^
Naast Haven Stem BV en Exploitatiemij L'Ortye BV behoren beide

bedrijven tot de LCrFtyC groep. s
1. ervaren commercieel 2. ervaren

medewerker afd. adviseur/verkoper
transport tuinbouwmaterialen

De functie: De functie:
U bent mede verantwoordelijk voor de In dezefunctie informeert u uw klanten ove' j>
commerciële contacten met (potentiële) de toepassingsmogelijkheden van ons ze#
klanten. U maakt afspraken over ruim arsenaal aan tuin-, sier- en Ij
produktspecificaties, levertijden en prijzen. In bestratingsprodukten. Ü verkoopt zowel aail «;
dezefunctie dient u op zelfstandige wijze te particulieren als bedrijven. Verder zorgt u
zorgen voor deplanning en begeleiding van ervoor dat de producten op tijd bij deklant ;,
uit te voeren vrachten, verplaatsingen e.d. worden afgeleverd. U voert daarbij zelfstan* i«
Tijdens deveelal telefonische contacten wordt deorderadministratie. Een PC staat ter uw
van u verwacht dat u klantgericht opereert. beschikking.
Met dechauffeurs komt u tot de meest snelle Wj: vraaen . s

l emMflPk«ninJHmr.?HÏ?^ï9heid * Een medewerker die bewezen heeft over .wt^nhfj' Bekendhe,d met de re9'°lS commerciëlevaardigheden te beschikken. U
wezeniijK. beschikt over een hoveniersopleiding. Kerm*
Wij vragen: en ervaring met de bouw is hierbij een pré.
Voor dezefunctie zijn wij op zoek naar iemand Leeftijd: 25-30 jaar.
met een technisch commerciële
MBO-opleiding. Ervaring op het gebied van JM
transportplanning, expeditie, de bouw en het W^jWT^Tv
milieu is zonder meer een pré. *Computersystemen kennen voor u geen .f . ijk \
geheimen. Leeftijd: 25-30 jaar. At J\M*
Wij bieden voor beide functies: JEE IPIJIL *êÈ_RV/- een uitdagendebaan; ■WnüE<ttD'J3Fr J0- een prettige werksfeer en W^^^^^^ , Wld&barbeidsvoorwaarden die in

overeenstemming zijn met de zwaarte vande ~^jj_% ■T*'r~~ iW\functie. "~T*_--^^^Z7r4l _-_m_W
Heeft u interesse in een van deze functies, schrijf binnen 14 dagen een sollicitatiebrief met
curriculum vitae naar:
Personeelsadvies "begeleiding " training
mr. Th. van de Voort
t.a.v. mevrouw K. Edens, Oliemolenstraat 25,6411 GJ Heerlen. A \........!::.:....... '■ 1

88M| Maya kan naar de pomp lopen!
T_rHjMfijL : Tot nu toe heeft Simavi al miljoenen mensen aan schoon drinkwater

j_^ geholpen. Velen wachten echter nog.. . M_W IL f(/\A ïL A\ ftl Steun daarom Simavi's **

WE** \^ÊÊi^ 08 m\%

_\\\^ WINDHAAK

OUDEROZENV ENGELSEROZEN ■
KLMROZEN ■

HB DAM IM lOORTIN
BELM4 i 11UI OF ICHUIF
EENBRUnCAAKTVOORUW ■

CKAIU CATALOGUS

TEKEN EN ONTWERPBURO^BWINDRAAK _A
Windrsak 2DA ___A

6153 AB

C RENAULT DE JONGHE^

V STERK IN SERVICE EN KWALITÖ 1
\^ Motensingel3-Autoparc, Randwyck Maastricht (wijk 29). Tel. 043-618250/

—.*— —^— ~~_^_^_^_^_^_W_^_W_^Ê_^_^_W_U_W_W_^_^ËËÊË^_^_^_^_^_M~^ —^^^M^^^^^

BV Drankeninduitrie "Sittard" -»- DIS is vanaf 1990 tot heden
(DIS) is een modern produktie- gegroeid van 35 naar ongeveer

bedrijfvoor frisdranken met *.\öTii '"" medewerker» met daarnaast
licentie» van onder anderePepii in het hoogseizoeneen aanzienlijk

Cola, Seoen-Up, SUi en Royal Club. \^_^^^_v\ I ■ aantal extra medewerker».
Daarnaast wordt in opdracht van I De snelle groei en ontwikkelingen

derden zowel bier als frisdrank _±^A_^_W van *let "^'^n tech"-machinepark
afgevuld, met name voor buiten- r\nAMi/r-MiMr\i -. in Sittard leiden tot de behoefte om

landse brouwerijen, frisdrank- DKArll\t-TllPiUUo I Klt. de Technische Dienst uit te breiden
fabrikanten en supermarktketens. Ol I lAKU met twee enthousiaste

Allround onderhouds-
en storingsmonteurs m/v

De TechnischeDienst bestaat tot op heden uit 8 mede- " naast electrotechnischekennis tevens
werkers. DIS zal in verband met de noodzaak in het werktuigbouwkundige en pneumatische kennis
hoogseizoen continu-diensten te kunnen draaien en in " bereidheid tot werken in ploegendienst, inclusief
het laagseizoen voldoende preventiefonderhoud te weekend
kunnen verrichten, deze Technische Dienst uitbreiden " stevige persoonlijkheid die een hoge werkdruk als
tot 10 medewerkers. een uitdaging beschouwt

" in staat zijn om analytisch vermogen te combineren
FUNCTIE: met een doenersmentaliteit
" het oplossen van storingen en het verrichten " woonachtigzijn in de omgeving van Sittard of bereid

van reparaties zich hier te vestigen

" verrichtenvan preventief onderhoud
" ombouwen van complexe machines PERSPECTIEF:
" verstrekken van aanwijzigingenaan " een uitdagende functie by een groeiende organisatie

bedieningsmedewerkers waarin u moet scoren
i ■ * " een open en informele werksfeer

PROFIEL: ( " een salaris dat past bü deze moeilijke functie
" werk- en denkvermogen op MBO -niveau, " passende secundaire arbeidsvoorwaarden

bijvoorbeeld afgeronde MTS/E opleiding, met
minimaal 2 vervolgopleidingenop het gebied van Mensen uit minderheidsgroeperingenworden
PLC/Siemens-programmeringSI-B eö/ofC uitgenodigd tereflecteren.

" minimaal 3 jaarervaring in een storings- en
onderhoudsdienst GEÏNTERESSEERD?

" goedebeheersing van storingsanalyse- "DTHT C\ AC* C~t CATC s
methodieken JDEjLi U4O-0 lOv? / O

" leeftijdsindicatie 25-35 jaar Ifl voor een sollicitatieformulier. SjW. Vsjj JR Telefonische reactie is mogelijk tot en met : 4
DIS VERWACHT VEEL VAN U: 23 december 1994.
" praktische kennis vanDuits en Engels■ ■■„>". "-. ,_ H ■ :,Rj* '"'■'

f Tè GEWEST MIDDEN-LIMBURG

** * "mm
g* 1* * ’fm GEWESTELIJKE AFVALVERWERKING MONTFORT
ov * i mm GEWESTELIJKE AFVALVERWERKING WEERT

SS" STORTTARIEVEN 1995
mm
jjh I let algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 12 december 1994

SSSSSS besloten per 1 januari 1995 de volgende storttarieven te heffen:
mmm

STANDAARDTARIEF F. 136,-PER TON EXCL. BTW*
(Overeenkomstig het door de NV Sturing Afvalverwijdering Limburg

uur en sekretanaat vastgestelde uniforme Limburgse verwerkingstarief voor te storten afval).

Postbus 605
6040 AP Roermond SPECIAAL TARIEF VOOR ASBESTHOUDEND AFVAL
Telefoon 04750 - 32073 F. 250,- PER TON EXCL. BTW*
Telefax 04750 -18564 (Overeenkomstig het door de NV Sturing Afvalverwijdering Limburg vastgestelde

uniforme Limburgse verwerkingstarief voor te storten asbesthoudend afval).

a^,~ ._.aa ,"k GEREDUCEERD TARIEF VOOR PARTICULIEREN
" tel CJGwest Miücicn-LiniDurj! is
een samenwerkingsve.band van Particulieren kunnen maximaal 1 x per dag afval uit het eigen huishouden
15 gemeenten (210.000 aanbieden tegen een gereduceerd tarief van:
inwoners) met uitvoerende " f voor maximaal 1 m3niet-asbesthoudend afval
taken op het terrein van onder " f 20,-- voor maximaal 500 kg asbesthoudend afval
meer brandweerzorg, algemene
hulpverlening, gezondheidszorg,
milieu, afvalstoffenverwijdering * Bij beide tarieven is uitgegaan van invoering van de aangekondigde
en socialewerkvoorziening. "afvalbelasting" op te storten afvalstoffen per 1 januari 1995.

Vindt die invoering niet per die datum plaats, dan zal het tarief zo spoedig
mogelijk worden aangepast. Teveel geïnde gelden zullen daarbij worden
gerestitueerd.

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor aanbiedingen van afval gelden speciale voorwaarden, vastgelegd in
een stortreglement en in besluiten van het algemeen bestuur van
het Gewest Midden-Limburg.
Medewerkers van de sector afvalverwerking kunnen U daarover informatie
geven onder de volgende telefoonnummers:

04750-32073 (sector afvalverwerking)
04744-1326 (Gewestelijke Afvalverwerking Montfort)
04950-18393 (Gewestelijke Afvalverwerking Weert)

Het dagelijks bestuur,
De secretaris, De voorzitter,wnd.
mr. G.H.M.M. van Vlokhoven. H.T.H. Opsteegh.
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-t, Bedrijfswagens

Bankers Bedrijfswagens B.V.
De specialist in jonge, lichte bedrijfswagens voor rijbewijs B

plm. 60 stuks voorradig
Open-gesloten-aannemersuitvoering.Inkoop-verkoop van alle bedrijfswagens voor rijbewijs B.

dopend ma. t/m vrij. van 8.00-19.00; zaterd. 9.00-16.00 u.
Onderhoud-reparaties eigen werkplaats.

NOORD 19,ECHT, g04754-82453.

Bedrijfsauto Gar. Sebregts.
l Telefoon 045-752888
£°Daily 35-10 met laadbak, 1x 1991
L?°aily 30-8 bestelauto, 2x 1991L^Daily 35-8 Chassis Cabine, 1x 1990L^Daily 35-8 Chassis Cabine, 1x 1986i^Daily 49-10 gesloten laadbak, 1x 1991L^ucato bestel/laag, 1x 1988
s3!ix4 legervoertuig W200,1x 1976
R CITROEN C 15 E be-
ij,a9en, grijs kent., bwj.
gjjjOO,-. 045-725143.

100D, chas.
ktol, nw- gespoten. Kis-
sl<Heerlen.
LkooP ISUZU Midi, grijs
(»,' bwj. '89, in nw.st.,
($O,-. Tel. 045-324498

Lk- MERCEDES 307 D,
|2 80, auto-ambulance optfgjen, i.z.g.st., vr.pr.fc^-. S 04492-4534.

Ie koop NISSAN Vannette
Diesel, bwj. '88, in nw.st. Tel.
045-324498 of 256486.
BEDRIJFSAUTO'S. Opel
Kadett Combo D, '90; Toyo-
ta Lite-ace D, '91; Merc. MB
100, '88; Merc. 813D; Merc.
814D; Merc. 1217D; Nissan
Cabstar D; Volvo F4OBD. W.
Feyts Auto's, Vaesrade 61/
63, Vaesrade. 045-243317.
M.B. 407, m. '85, met koe-
ling, pr. ’8.750,-. 045-
-229584 Of 224967.

v., Auto onderdelen en accessoires
In-en verkoop schade-auto's

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikteen nieuweonderdelenvan

allerecente merken auto's. Tevens nieuwe trekhaken.. Haefland 20(industrieterrein) Brunssum, 045-254482.
v?gopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.

VKISRP/
AUTOMOTIVE

&
INDUSTRIEEL

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951

GEDORE-GEDORE
PROFESSIONEEL HANDGEREEDSCHAP

N. METLEVENSLANGE GARANTIE.
KJ* gebr. AUTOBAN-
{O zomer - winter. Pas-

Hrl. 045-222675.
E^e ONDERDELEN enlit^soires GOLF 11-GTiC&n Rally Golf G6O. Telef.

VftPP 4 SPORTVELGEN
\\ BMW 3 serie met ban-
Sk-,en slotbouten. Telef.

Lk 4 WINTERBANDEN
KL met velgen (VWt 3z.g.a.n., ’375,,>s^s-216542.

Gevr. plm. 6 VRACHTAU-
TOBANDEN 8,25x20 of 9x-
-22,5.045-211976/253024.
Volvo 240 ONDERDELEN
t/m 1985, motor plaatswerk
ruiten. Tel. 046-514492.
Uit ons bedrijf te Maastricht
te koop aangeboden: 2 per-
fect werkende BRUGGEN
(Koni) en garage-equipe-
ment zoals oliehaspels, Sun
gastester 1080; grote com-
pressor etc. Autobedr. Kom-
pier, Galjoenweg 45, Maas-
tricht. Tel. 043-632547.

s^, Aanhangwagens
en allelij? onderdelen. Jo Knops,

ffeg-Zuid 195, Sittard.

k. stuks AANHANGWA-
%Tcnw en 9ebr uit voorr,KjStet bv. 040-482945

Te k. nieuwe AANHANG-
WAGEN, 2.60x1.30 mtr. Tel.
045-324498 of 256486.

Te k. DUBBEL-ASSER 2.50
x 1.30 en enkel-asser. Tel.
045-312189.

"is Motoren en scooters
V koop MOTORBANDEN Honda MAGNA VF 750C,
Cn scherpe prijzen. Ban- bwj. '87, veel acces., zwart.i^Pecialist Abel, Reeweg ’ 9.000,-. 045-462465.
ij. Landgraaf, s 045- BMW RBO bwj .85| blauw.
'w^ met., absoluut nieuw,
Gfo. motorband kaal???? ’ 9.500,-. 045-423750.
aS?M'S Motoren doet hetÏSal! Uitbalanceren, SUZUKI GSX 1100 F '89
C°ntage en montage ter- ’9950,-; Kawasaki GPZ
V een kop koffie drinkt. 900 '85. ’5.950,-; LTD 454
C gereduceerde prijzen. '86, ’ 5.950,-. a 04493-4929.

KLJ0"9*3^J2; Te k. DUCATI 750 SS, NudaVerheide. " 045-214942/ 6 maanden oud, vr.pr.
V>-^ ’17.500,- met carbon-uit-i^oop BMW RlOO GS, i.z. laat. 045-225336/251641.
%'" mcl. div. accessoires,V' 45.500, wit, bwj. '89. Te koop HONDA VFIIOO

Sabre + Kraus. koff. km.st.'sNa TZR 250 model Js^ RfJ- "«ffikiMteol. nw.st., zeer snel, t„r&ówSL 045"228703
gigjji Tel. 046-753888. b.g.g. 043-256092.

«p^ 3 koffers en rek voor Te k. FRAME Suzuki GSX-
fc-Jgtor. Tel. 045-416607. R 750, bwj. '91 met Duitse

V> weg. plaatsgebr. ff^^T /IfJso'"
C'kaanse HONDA Mag- '«.045-218347.

\7' 1100 cc, 130 Pk, zeer Te koop SUZUKI GSX 600 F,kL '87, moet weg, bouwjaar '94, km.st. 2.000.u°°.-. Tel. 045-429686. Tel. 045-411451.

(Bromfietsen
VESPA Ciao, met sterwielen
en verzek., bwj. '91, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-725995.
Vespa CIAO, bwj. '90, veel
extra's, pr. ’600,-. 045-
-224967 of 229584.
Te koop VESPA Ciao bwj.
'93, pr. ’1.200,-. Telef. 045-
-725677.

Te koop SNORFIETS Ves-
pa Ciao, bwj. '93, i.z.g.st. Tel.
046-379713.
Grandioze kerst-wielershow
met spetterende aanbiedin-
gen tot 7 januari '95 twee-
wielers Math SALDEN Lim-
bricht.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Rijles ;
ANWB Autorijleskampen

De ANWB organiseert een unieke rij-opleiding.
Afhankelijk van detest, duurt de opleiding

tussen de 8 en 14 dagen inclusief het CBR-examen.
Meer weten bel nu de ANWB: 06-8991161.

Computers
* * * Klanten opgelet * * *

Spelcomputer Atari 2600,32 spellen
joypad, voor maar ’ 25,-
Spelcomputer Atari XE mcl. 1 spel, keyboard ’ 55,-
Monitor Commodore 1084 ST ’599,-
MonitorMicrovïtekAl 438, multiscan ’849,-
Amiga CD32 spelcomputer, CD speler, karaoke
sdglgt sllgs in 1 f 3QQ -Amiga'4000 030,2M8, 540M8 harddisk ’ 3.695]-
Amiga 4000 040,6M8, 540M8 harddisk ’ 5.295,-

Dit alles te verkrijgen bij:
Barlage Computer Hardware

Kaalheidersteenweg 262
Kerkrade

S 045-425881 / 425043 / 425044
Is uw beeldscherm volgend
jaar nóg vetter dan in 1994 ?
Laat uw baas HARDWARE
Clean bellen: 045-275821.
Te k. 386SX-25 PC met co-
proc., kl.monitor, 4 MB, 180
MB HDU, div. software etc.

’ 1.050.-. Tel. 045-440629.
Muziek

DWARSFLUITEN ën saxo-
foons zeer grote keuze,
zowel nieuw als gebruikt va.
’300,-. Adams Thorn. Telef.
04756-1324.
Een fijne hobby voor de lan-
ge wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch
orgel. Lessen gegeven door
gediplomeerd leraar. Inl.
045-322813.
Piano's in alle prijsklassen.
Te koop en te huur. PIANO-
HANDEL J. Somers & Zn.
Akerstr. 82, Heerlen. Tele-
foon: 045-713751.
Te koop antieke PIANO
(Neumeyer), pr. ’2.500,-.
Telefoon 045-728670.
PIANO of Vleugel te koop
gevraagd. Telefoon 046-
-516580.
Te koop WIENER C-D-A-E,
’1.500,-. Tel. 045-222407 /
326829.
GITARIST met bijzang zoekt
band. Telefoon 046-333695.
Te k. Sony DISCMAN met
Resumé, Hold, Bass Boost,
AVLS progammeerbaar,
Shuffle RMS, Repeat, nw. pr.
’450,- voor ’175,-. Tel.
046-582337.
Te k. 12 kan. MIXER Pea-
vey Unity 2000 + compl.
lichtset mcl. flightcase + Ale-
sisD4. Tel. 046-742198.
Te koop KEYBOARD Ya-
maha type PSR 75, 1 jr. oud.
Tel.: 045-222159.
Te koop digitaal PIANO Kla-
vinova Yamaha, prijs
f 3.750,-. Tel. 045-708628.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. a 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S met
gar., grote sort. v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel
30 jaar. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt. Ra-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide.a 045-213432.

Te k. LASER 386 SX, mcl.
kleurenscherm, muis, printer,
boeken en disk., vr.pr.

’ 1.500,-. 045-245631.
386 DX 40 MHZ, 130 MB
HD, kl.mon., en progr.,

’ 1.200,-. 045-415446.
Te koop gevraagd PC 386 of
486DX. Telef. 045-253109.

Huish. artikelen
Siemens, Bosch, Zanker,
AEG, Miele wasmachines,
drogers, koelkasten, vrie-
zers, vaatwassers. De laag-
ste prijs. Jac. Köhlen, Rijks-
weg N. 104, Sittard. Tel. 046-
-513228/514862.
Keramische KOOKPLAAT
merk Bosch, nw. pr.

’ 1 295 - voor ’ 400,-, was-
drogerRondo. 045-721986.
Te k WASMACHINE i.nw.st.
Tel. 00.49-1722454689 (te
Vaals).

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 10-17uur.
Kom een kijkje nemen in
onze sfeervol ingerichte

binnenruimtes. 04405-2337.
Komt U eens vrijblijvend kij-
ken naar onze enorme col-
lectie ANTIEK 0.a.: kasten,
tafels, stoelen, klokken,
brons, koper, tin enz. Wim
Scheepers, Panheelderweg
28, Heel. Tel. 04747-1593.

" ledere dag geopend.
In- en verkoop antieke
grammofoons en SPEEL-
DOZEN. Tel. 043-649494.
De mooiste grenen en eikenkeus volgens VT-WONEN
en Ariadne vindt u bij InterartAntiek Simpelveld. Irmstraat64. Telef. 045-443161. Ei-gen restauratie en logerij.Maandag gesloten, donder-dag koopavond.

De grootste keuze en de
beste kwaliteit in antiek vindt
U alleen bij WIJSHOFF Anti-
ques, Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum. 045-
-211976, geop.: dond., vrijd.,
zat, en zond. 11 en 18 dcc.
Te koop fraaie antieke Lim-
burgse staande KLOK,
weekwerk met slagwerk op
2 bellen. Tel. 04406-42537.
Morgen ZONDAG 18 de-
cember zijn wij geopend van
11.00 t/m 17.00 uur Antiek
Simons Nuth. Wij bieden rui-
me keuze in antieke meube-
len uit Engeland en Frankrijk
tegen betaalbare prijzen met
service en garantie. Ook een
ruime afdeling antiek grenen
en diverse accessoires voor
een gezellig sfeervol inte-
rieur. Dorpstraat 45A, Nuth
(in het centrum t.o. kerk).
S 045-243437. Een begrip
voor deregio!
Ter overname gezocht
schilderijen, aquarellen,
schetsen en tekeningen van
"TH. DAUTZENBERG" van
1930 t/m 1970. Telefoon
kantoor: 02517-5331.
Te koop JACHTZETEL

’ 850,-. Tel. 045-721986.
(Huis)dieren

De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. h.w. terr.,
tekkels, Tib. terr., Shi-Tzu's,
poedels, Jack Russels. Wa-
lem 11A. Schin op Geul.
04459-1237/3097.
Te koop jonge HUSKY'S
ontwormd en ing., prijs

’ 500,-. Tel. 045-353070.
Te k. DOBERMANNPUPS
van kampioenafst., ingeënt,
ontwormd. 08866-2483.
Te k. van part. LABRA-
DORS pups met stamboom
ingeënt en ontwormd. Telef.
04958-94477.
Te koop mooie witte KEES-
HONDJES, puppies, in-
geënt en ontw. 04492-3421.
Te koop BORDEAUXDOGS
pups, ingeënt en ontwormd.
Telef. 043-216658.
Heilige Birmaan en Mam
Coon KITTENS te koop.
Telef. 045-718461.
Cattery Jokomito's heeft te k.: Perzische KITTENS, pr.

’ 500,-. g 045-724306.
Jonge blonde BOUVIERS
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. Tel. 04957-424.
Te koop Amerikaanse
Cocker SPANIELPUPS met
stamboom. Tel. 04492-3655.
Sprekende PAPEGAAI, jon-
ge Beo's, div. vogels. Tel.
045-223379/222516 na 12 u.
Mooie jonge BOUVIERS te
koop, vierkant blok, zeer
goed gebid en goede beha-
ring, HD vrij, ingeënt en ontw.
Bouvierkennel J. Ramakers,
Snijdersberg 13, Geulle.
Te koop DALMATISCHE
hond, reu 6 mnd. oud, mooi
getekend. 045-755030.
YORK-SHIRE TERRIËR te
koop, 8 weken oud, reu, pr.

’ 600,-. Tel. 046-748523.
Te k. weg. omstandigh. tem-
peramentvolle donkere HoU.
HERDER, teefje, 5 mnd. oud.
Ouders PH-I met lof, prijs
’300,-. Tel. 04454-64379 b.
g.g. 04454-63973.
Te koop zeer mooie gete-
kende BERNER SENNEN-
PUPS, ing. en ontw. met
stamb. HD vrij. 08866-3151.
Te k. van fokker CHIHUA-
HUA, kort haar, reu met
stamboom. 04750-20738.
Te koop nest Mechelse
HERDERPUPS, ontwormd
en ingeënt, a 04754-81269.
Te k. witblonde BOUVIERS,
iets aparts, gespreide beta-
ling mogelijk. 045-321696.

Te koop GROENENDAE-
LER pups met stamboom,
geënt en ontwormd. Tel.
04404-1467.
Te koop BERNER-SEN-
NEN pups met stamboom,
ingeënt en ontwormd. Tel.
045-720795.
Te koop ROTTWEILER, 4
maanden oud, vr.pr. ’400,-.
Tel. 045-225959.
Te koop uit gediplomeerde
KENNEL: pups van Malte-
zers, Yorkshires, Kees-
hondjes, Boxers, Cockers,
Labradors. Met goede ga-
rantie-regeling. Lochterweg
8, Budel-Schoot, telef
04958-91851. Ook 's zon-
dags open.

Zwarte BOUVIERPUPS met
stamboom, ingeënt en ontw.,
’450,-. Tel. 04130-67013.
Te k. Engelse BULLDOG
puppies, ingeënt, ontwormd,
stamb., kampioenafstam-
ming. 04125-4513.
Te k. Perz. KITTEN plm. 22
wkn. ’3OO,- en moeder-
poes ’150,-, met stamb.,
ingeënt, ontwormd. Na
15.00uur: 045-728074.

Te koop gevr.
Wij kopen en halen alle
SEXBOEKJES, ook homo
en SM. a 04454-68409.
Verzamelaar zoekt oude
MIJNWERKERSLAMPEN.
Telefoon: 045-315047.

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr.' Swinkels, Beitel 74
Heerlen. 045-422025.
Te k. gevr. POSTZEGELS,
munten en goud. Postzegel-
en muntenhandel Palm,
Akerstr. Noord 208, Hoens-
broek. Tel. 045-227855.
Te koop gevraagd MASSA-
GETAFEL, liefst 2-delig.
Opknappen geen bezwaar.
Tel. 045-227803.
Ter overname gezocht
schilderijen, aquarellen,
schetsen en tekeningen van
"TH. DAUTZENBERG" van
1930 t/m 1970. Telefoon
kantoor: 02517-5331.

'' Diversen,Een bijzondere Kerstkado?
Geef eens een kadobon

' voor een BALLONVAART
1 met Ballonteam Limburg in

Hulsberg, t.w.v. ’350,-.■ Ook spaarbonnen van
’5O,- verkrijgbaar. Varen. kan het hele jaar in heel
Limburg. Bel 04405-2458 of
fax 04405-2931.
Wie kan voor ons tegen
gunstig tarief kachels VER-

' CHROMEN en-of zandstra-
len. 045-211976/253024.
;Te k. drumstel, BANKSTEL,
i hotelkookfornuis (Buta), 2, telefoons v.d. mijn en ande-
re mijn-access. 045-230754
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■H^^HI Tot °nze 9role SPÜ> moeten wij u mededelen dat wij gaan sluiten. Voorgoed helaas. We hebben
hard gewerkt aan het imago van onze herenmodezaak, maarde zware economische recessieM heeft ook ons getroffen en nog wel midden in het seizoen. Als geluk bijeen ongeluk troffen wijFK Wm S KI de heren Meijer & Meijer van het BUSINESS IS BUSINESS concept dat is komen overwaaien
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* — \ensnel^— ■ : ■% 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966®
v Personeel Kontakten/Klubs

'WeT—"—Wens drukte leuke MEIS- Dringend DAMES gevraagd
C gevraagd, zeer goede voor privéhuis. 8 045-233096.
Casten, dagelijks gega- Escortburo vraagt nog TE-
Sril d Werktijden in LEFONISTE! Bel voor infoV*9. 00.32-11602729. na 18.00 uur. 045-275900.

V 06-lijnen
Privé doorschakelen

06-96.88
V_ 24u/p.d. iOA

Hete Sex
J^Werdvan alle kanten

wil jeweten hoe
8EL.06..(1,-p.m.)

direct apart
SM! Adress. en tel.nrs!

~Ngj4Q.350.80 (50 cphm)

* en serieuze relaties ook"J iouw buurt! Luister ofplaats zelf een oproep!
N:<j40.320.50 (50ct phm).

j9Pm. Met 2 jongens in 't
*'6edhokje liet ze haar

>v badpak zakken.
'Ns hoe strak ik ben,.. wie wil er eerst?

*ianHm-Kom maar metie\t_rJy onder m'nBH, zei ze
Fn deknul v. haar vrien-rJJ- En heb jedit wel 'nsTOZ|en? Toen trok ze haar
n SLIPJE UIT.u6-340.350.60

- sex-nymf linda
Geniet van 2kanten. 1 g.p.m.
06-320.320.14
Grieks Intiem

Marcha's specialiteit. 1 gpm
06-9618

Tiener-Sex
Mijn eerste keer. 1 gpm.

06-320.320.10.
Beesten
met 't vrouwtje

1 gpm. 06-320.327.26

Lekker live
beesten m. plattelandsvr.

1 g.p.m. 06-320.328.18

Sex-tapes
beestachtig

1 gpm06-320.350.66

Snelsex 9644
06-Igm. Strikt privé contact

Extreem? 9821!
Beestachtig! Bizar Live

1 QDm 06-9821

Lesbi Live
06-320.323.12-1 gpm.

2 vrouwtjes doen het samen.

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

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

Sex direct 06-9718
Super sex 06-9716

Sexcontact 06-9635
Sex plezier voor 2 06-9894

Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Homosex voor 2
(’l,-p.m.)

JackOff 06-9735
Telefoonsex 06-9835

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

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
DOORSCHAKELLIJN!

Vrouwen wachten thuis voor
'n livegesprek met jou! 1 gpm

06-9560
Thuiskontakt.

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

Hete meisjes Live

06-9715
Geen wachttijd, 1 gpm

Igpm
De Sadist

lachte wreed toen hij de
brandende kaars vlak boven

haar naakte lijf hield._ 06-340.340.90
Erv. vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 - 75 cpm.

Homokontakten
Zoek je'n hete jongen?

_06-320.330,18(75cpm)
Eenzame hete vrouwen

zoeken ANONIEM
Sexkontakt

Bel nu: 06-9511 -75 cpm.
Vrouwen van 35 jaaren

ouder willen

Direkt Sex
Bel ze zelf thuis op via

06-9604-75cpm.

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

Sex-voor-twee
Telefoonsex met vrouwen
06-320.330.46-75cpm.

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en via de computer
krijg jehaar thuis aan de lijn.

06-9755(100 cpm)

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)
Nieuw: Nu Direkt apart met
Rijpe vrouwen

Bel 06-9504 - 75 cpm.

Bel dames thuis
uit heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld
06-98.50

24u/p.d. 100 cpm
Dames geven adres/tel.nr.

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

Sex voor twee:
Sexgesprek met 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm).

*SM-voor-2*
Snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt metrijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM-Kontakt
Voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)
*06-9605*

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!
Bel nu 06-9614 (nu 5Q cpm)

Doorschakel-
club

Zin in livesex?
Hete rijpe vrouwen...

Gewillige tieners (18 jr)
Sexy Studentes
Bel ze thuis live

* 06-96.89 * 1 g.p.m.

Hete vrouwen uit deregio
Limburg

06-350.23.047 (100 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)

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502 *

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hetevrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm)

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

100% WILDE LIVE SEX

06-9891
Geen wachttijd 1 g.p.m.

Heerlijk discreet
direktapart met hete
vrouwen uit Limburg!

06-320.322.11 (75 cpm)
Luister naar meisjes die bel-
len! Maak jekeuze voor een
privé Livegesprek. 1 gpm.

06-9733

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Geloof & Realiteit
Gaat dat nog samen? 1 gpm
06-350.202.96

Kontakten/Klubs

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. info 045-425100.

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

Holzstr. 103, Kerkrade.

Privé Diana S 045-233096
Staat alseen paal boven water!

Deze week aanbiedingen! Trio, lesbisch en vibratorshowü
Zaterdags gesloten.

Porky's Pretpark I 045-228481
Nieuw Kim, Anja en Ella

Woensdag triodag 1 uur voor’ 250,-. Zat. 1 uur ’ 125,-.

Dolce Vita
Voor luxe, klasse, stijl en niveau. Daar staan wij voor.

Hedenavond geheel in Bunny stijl. Open vanaf 21.00 uur.
Rijksweg 15,Linne. Totziens.

VANDAAG LYDIA
BESTE KERSTMAN... 125,- p.u.

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

Lady Escort
Charmant en discreet.

(Grieks) Nieuw. 045-275564.

Gastvrouw José
en de meisjes ontv. u graag

in Privé 68.
Tel. 045-416126

Boys 2 Men Escort

*** NIEUW ***
Joey 19& Maarten 20

(046)- 584087
(Tev. nw. boys gevraagd)

Escort
Telefoon 045-320132.

Aladdin
Privé. Telef. 045-227692.

Helena
Vanaf 10 uur 045-721759.

’ 50,- all-in
Katja, Natasja, Patty en Kim.

Tel. 045-423608.

Candlelight
Escort voor dames en heren

Tel. 045-246002
" Benelux Dating

Discrüü! Volg. reeds lang
beproefd Amerikaans sys-
teem discr. via Postbus.

Gratis inschr. voor iedereen.
Alle voorkomende cont.:

Vriendschappelijk, dinerda-
tes, paren, trio's, homo's,

lesbiennes, SM, orgie's enz.
Vraag antw. form. via Post-

bus 572,6200 AN Maas-
tricht. Sluit aub een zelfge-
adresseerde en gefrankeer-

de enveloppe bij.

Nieuw
Nina's escort

045-259956
exclusief

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

!!! Gratis sex!!!
Niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen

!!!« 045-318300!!!
Live Escort

g 045-429117
Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje a. 18 jr.bij u

thuis of hotel, v.a. 12.00t/m
02.00 uur. Tel. 045-422685.

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-

opend van 17.00-05.00 uur.
Ook Striptease-show.

Club La Bellle
7-9 Leuke meisjes verwach-
ten u. Nieuw: Katja 19, Ra-
mona 18, Sandra blond 23,
Jenni 20, Angie 24. Dagel.
17.00-05.00 u. All creditc.

Graverstr.l3Kerkrade-W.
045-416143. Meisjes gevr.

Suprise Escort
SM & Boys 045-275900
Korting!! Ook Grieks.

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

Manuela Escort
S 045-4188867



Als u in Italië
" il Dottore " nodig hebt,
is de rekening voor ons.

En dat bedoelen we woordelijk. Want als u in het buitenland door ziekte of een '^ÊMEÊA
ongeluk een arts nodig hebt, is dat al vervelend genoeg. Zeker als u daarna nog »J
wordt doorverwezen naar een specialist. Of - nog erger - in een ziekenhuis moet »-""» W

1 BI iverblijven. Dan wil je maar één ding: zo snel mogelijk beter worden of zo snel M JL
*A% ■ mmogelijk naar huis. Bij CZ kunt u zich hiervoor verzekeren. Met een aanvullende ■

polis die medische kosten en het eventuele speciale vervoer dekt. U merkt het, :fL
een CZ-verzekering biedt vele voordelen. Wij komen u in de meest
uiteenlopende gevallen royaal tegemoet. En in sommige gevallen dus |^?%fc ______
woordelijk. Subito! Als dat geen zorgverzekering is?! (^ jM

CZ.REKEN DAAR MAAR OP.

\-.^--Z— GROEP
ZORGVERZEKERINGEN

BRUNSSUM 045-256836 / GELEEN 046-750360 / HEERLEN 045-711989 / KERKRADE 045-456464 / MAAïTRTrfïT n_ii ?c»opo /ROERMOND 04750-26541 /SITTARD 046-595656/VENLO 077-521516/WEERTO49SO 34453 ' MAASTMCHT 043-258989 /
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