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MT2goed voor
2200 banen

Van onze redactie economie

- Als het consor-
J^MT2 de licentiekrijgt voor een*eede Nederlands net voor de mo-
este auto- en zaktelefonie, kan
jj?* Zuid-Limburg op den duur
00 nieuwe banen opleveren. Het

Pjjt om 600 banen in Heerlen en
.°°o in Maastricht. Dat bleek giste-

-1 op een persconferentie van In-
Liof.

.'2 is een samenwerkingsverband
?« ING, Vodafone, Vendex en
n^ltig Limburgse bedrijven. In
jgart 1995 krijgt MT2 te horen of
J ê groep ondernemingen - naastPTT - een tweede GSM-net mag
jjpn exploiteren. Hoewel er noger concurrerende consortia heb-
ill ingeschreven, meent directeur
l' Giesen van de investeringsafde-
Jpgvan ING dat MT2 een zeer goe-
j?kansop de licentie maakt.

U '2 steunt daarbij op de kracht en
ervaring van de Britse

Wner Vodafone. Dit bedrijf is in
l aalf landen marktleider in mo-
Lele communicatie. In het Britsejjj^inkrijk heeft Vodafone al 1,5
?"joen klanten. Giesen vertelde
"teren dat ook alle concurrerende

Vodafone graag erbij
L^den gehad. Hij was blij dat dit

toch voor MT2 had gekozen.

||e verder pagina 15
Mobiele telefonie

s^J^og onderontwikkeld

het weer

j^LATIEF warm
i 't weekeinde wordt met een

zuidwestelijke stro-
/'"ig een relatief warme en
y°ehtige lucht aangevoerd.
anavond kan er wat lichte

*Ben vallen. Morgen zijn er
*ast wolkenvelden ook enkele
,°Hnige perioden en is het?roog. Vanmiddag loopt het

op tot de hoge waarde
..*"> tien, morgen zelfs tot der-
i'er» graden. In de nachten is
et met tien graden zelfs warm

I y°°r de tijd van het jaar.
1 . °or verdere informatie betref-
I het weer in LimburgI u bellen 06-9775.I ;*NDAAG:

*°>» op: 08.36 onder: 16.24
[ op: 12.4.9 onder: 00.33
I J'ORGEN:*°ö op: 08.37 onder: 16.24
j^aanop: 13.11 onder: 01.41

Ontslagen
Het hoger onderwijs hoeft zodoende
pas in 2001 geld (50 miljoen) in te
leveren. Dat bedrag loopt op tot 200
miljoen per jaar in 2004. De instel-
lingenkrijgen nu eenmalig 500 mil-
joen gulden (verdeeld over drie
jaar) om zichvoor te bereiden op de
zogenoemde stelselwijziging.
Het hoger onderwijs is blij dat er
geld komt om de reorganisaties en
ontslagen op te vangen. Eerder
werd geschat dat de bezuinigingen
zon 4.000 banen zou kosten. Of dat
er door het nieuwe akkoord meer of
minder worden, is niet bekend.

Studenten woedend over akkoord bezuiniging hoger onderwijs

Collegegeld 1.000 gulden hoger
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De studenten
zijn woedend over het ak-
koord tussen minister Ritzen
van Onderwijs en de universi-
teiten en hogescholen over de
bezuinigingen. De studenten
vinden dat zij de miljoenen-
kortingen betalen doordat het
collegegeld met 1.000 gulden
omhoog gaat. Het hoger on-
derwijs krijgt van het kabinet
meer tijd en geld voor de in-
grepen. De studenten waren
niet bij het in het geheim her-
vatte overleg betrokken. Ze
voelen zich in de steek gelaten
door de onderwij sbestuurders
en hebben voor komende week
al nieuwe massale acties aan-
gekondigd.

Het verrassende akkoord over de
problematische korting van 500
miljoen gulden op het hoger onder-
wijs werd gistermiddag bekend
gemaakt.
Het collegegeld wordt volgend jaar
2.250 gulden, voor 1996 was 2.450
gulden voorzien. Daar komt nu in
1996 ongeveer 500 gulden bij, in
1997 wordt de extra 1.000 gulden
bereikt. Studeaten met ouders met
een inkomen tot 60.000 guldenkrij-
gen dat geld volledig gecompen-
seerd via de aanvullende beurs, zo
legde Ritaen gisteren uit. Daarbij
gaat het om ongeveer de helft van
de studenten. De andere helft moet
het zelf betalen.

De verhoging van het collegegeld
levert de overheid een bezuiniging
van 200 miljoen gulden per jaar op.
Ritzen haalt verder geld binnen
doordat de studieduureen half jaar
bekort wordt tot gemiddeld 4,2
jaar. Dat scheelt 60.000 tot 80.000
'studentenjaren. Ook perst Ritzen
nog wat geld uit zijn eigen begro-
ting, terwijl hij uit een wachtgeld-
potje dekomende vier jaarruim 500
miljoen gulden krijgt.
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Europa wil
blauwhelmen in
Bosnië houden

ESSEN - De meeste Europese lan-
den willen hun VN-blauwhelmen in
Bosnië houden, zolang die daar hun
humanitaire missie kunnen voort-
zetten. Dat bleek gisteravond in het
Duitse Essen, waar de Europese
Unie op zijn halfjaarlijkse topcon-
ferentie op initiatief van premier
Kok probeerde de discussie over
een terugtrekking van de VN-macht
te smoren. Onduidelijkheid bestaat
er echter nog over de opstellingvan
Frankrijk, dat het overgrote deel le-
vert van de 23.000 blauwhelmen.
Diplomaten uit de twaalf EU-lan-
den bogen zich vannacht over een
verklaring over Bosnië, waarin hun
regeringsleiders vandaag zouden
uitspreken dat de VN-macht Un-
profor nog zo lang mogelijk in Bos-
nië moet blijven.
De EU wil daarom dat er een
staakt-het-vuren wordt afgespro-
ken door de strijdende partijen, dat
de hulpkonvooien vrije doorgang
krijgen en dat er geen blauwhelmen
meer worden gegijzeld. Verder moe-
ten de vredesonderhandelingen
worden voortgezet.

Zie ook pagina 16

" 'Als wij inpakken, is het
afgelopen met moslims'

Spanning in
Tsjetsjenie
stijgt snel

MOSKOU - De Russische regering
moet met 'alle ter beschikking
staande middelen' de orde in de
roerige Russische Kaukasus her-
stellen. Aldus een gisteren door pre-
sident Jeltsin uitgegeven oekaze,
waarin tevens wordt bepaald dat
alle 'illegale formaties' moeten wor-
den ontwapend. Defensieminister
Gratsjov is meteen naar het span-
ningsgebied afgereisd en een oorlog
lijkt onvermijdelijk.
Jeltsins decreet betreft niet alleen
de opstandigerepubliek Tsjetsjenië,
maar ook het aangrenzende Ingoes-
jetië en Noord-Ossetië. Dit geeft
aan dat Jeltsin rekening houdt met
uitbreiding van het geweld in de
Kaukasus. Verscheidene etnische
groeperingen hebben zich al soli-
dair verklaard met de Tsjetsjenen.
Gisteravond werd in Moskou ver-
wacht dat een Russische militaire
invasie in het door een burgeroorlog
verscheurde Tsjetsjenië, dat zich in
1991 eenzijdig onafhankelijk ver-
klaarde, niet voor volgende week
woensdag zal plaatsvinden. In een
eerder decreet van Jeltsin was de
Tsjetsjenen amnestie beloofd wan-
neer ze voor 15 december de wa-
pens zouden neerleggen.

Op weg naar ziekenhuis

Geurtjes moeten
klanten van

V&D verleiden

(ADVERTENTIE)

f^) Roland Oostwegel
* goudsmid

Sieraden naar eigen ontwer/.
Geleenstraat 55, Heerlen

Tel. 045-712660

hebben volgens de RVD de hoop dat prins Bernhard er
weer bovenop komt. De artsen zien op dit moment geen
aanleiding om de medicatie van de prins aan te passen.
Hij wordt nog steeds beademd op de intensive care-afde-
ling. Volgens het behandelend medisch team reageert prins
Bernhard beter op de derde behandeling met medicijnen,
dan op de twee voorgaande kuren. Eerdere behandelingen
met antibiotica hadden niet het gewenste resultaat. Foto: ANP

# Een hofauto wacht voor paleis Soestdijk op prinses
Juliana en prins Jaime. De prinses bezocht gisterochtend
haar doodzieke man in het Academisch Ziekenhuis in
Utrecht. In de gezondheidstoestand van prins Bernhard
heeft zich gisteren nauwelijks verandering voorgedaan.
Volgens de laatste gegevens van de Rijksvoorlichtings-
dienst (RVD) was de gezondheidstoestand gisteravond nog
steeds zorgwekkend maar stabiel. Zijn behandelend artsen

(ADVERTENTIE)
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kunst

Zonmannen van John Croonenberg geschapen voor Europa

De ontdekking van de zon
DOOR EMILE HOLLMAN

SMEERMAAS - Europarle-
mentariër Bertens heeft be-
loofd de juiste mensen aan te
spreken om een van zijn beel-
den in Straatsburg te krijgen.
Zelf heeft kunstenaar John
Croonenberg plannen inge-
diend om een van zijn kunst-
werken reusachtig uit te voe-
ren op het Maastrichtse
Ceramique-terrein. Zo hoor je
nog eens wat bij een toevallige
ontmoeting.
'Solart', staat op de ruit van een
slonzig pand enkele ferme passen
over de Kanaaldijk bij Smeermaas.
En achter die ruit staat een fraaie,
gietijzeren, antieke kachel. Schuin
boven die kachel waakt de ranke
dame die Mariken van Nimwegen
is, die zo bewonderd werd tijdens
de openingsdagen van het Theater
aan het Vrijthof en die tevreden de
dichtregels van Wiel Kusters, ter
harer ere in een plaquette gegra-
veerd, aanhoorde. De prijzige tante
werd later uit haar paleis verban-
nen, niemand die haar onderhouden
kon, en staat nu weer in het chaoti-
sche koninkrijk van haar zoveelste
schepper: John Croonenberg, kun-
stenaar, dichter, aanbidder van de
zon, die vruchtbaar ploetert in een
steenkoud atelier.

John Croonenberg (Echt, 1948) is
niet van gisteren. Hij is van alle tij-
den omdat zon en aarde zijn boe-
zemvrienden zijn. Die deelt hij
trouwens met vele kunstenaars van
alle tijden. Maar merkwaardig toch
dat hij langer dan een deccenium
kunstenaarschap had beleden alvo-
rens tot het inzicht te komen dat
zon en aarde de enige betrouwbare
vrienden zijn.

Twinkelen
Het is alsof zijn werkvertrekken net
bezoek hebben gehad van een reeks
natuurrampen. Voor orde is hier

geen plaats. Wel voor reine gedach-
ten. Of voor uitgevoerde slogans als:
'De kracht van de eenvoud.
In zijn werkvertrekken is de kun-
stenaar zelf geen opvallende ver-
schijning. Hij heeft zich aangepast,
aan het donker, de rommel, de
chaos, het grauwe.
Maar als hij spreekt komen zijn
beelden tot leven, twinkelen zijn
ogen en reiken zijn bronzen wezens
minder krampachtig naar de zon.

Want net als de kunstenaar zelf
grijpen zijn kunstmensen naar de
zon: de ledematen uitgerekt, het

hoofd recht, en een ondergaande
zon vast in beide handen, ver boven
het hoofd. Deze beelden vind je va-
ker terug in zijn atelier, in brons
gegoten, in diverse afmetingen.

Bij het ABP ligt een voorstel om dit
beeld reusachtig te maken: zeven
meter hoog, waardoor de benen
poorten worden waar bezoekers
van het Ceramique-terrein onder-
door kunnen slenteren.
Hij zou kleine duplicaten kunnen
gieten, 'zonnemannekes' en van elk
verkocht exemplaar zou een geld-
bedrag als sponsoring kunnen die-

nen voor de bronzen reus. Maar ook
Jan Willem (u kent mij wel) Bertens
loopt thans voor Croonenberg. Om
een zonnemanneke binnen de mu-
ren van het Europarlement in
Straatsburg tekrijgen.

" John Croonenberg: „Zonder dezon bestaat niets." Foto; WIDDERSHOVEN

Obstinaat
„Zonder de zon bestaat niets,"
rechtvaardigt hij zijn werk. Dan te-
leurgesteld: „Maar mensen begrij-
pen dat niet meer. Kernenergie. Ze
hebben de zon links laten liggen."
Zeven jaarwerkte hij in de voorma-
lige politiegarage aan het Vrijthof.

Hij exposeerde in tal van galerieën,
reisde 3.500 kilometers door Frank-
rijk in een versleten stadsbus die hij
ombouwde tot expositieruimte.
'Mobil-art' noemde hij die tournee,
om woorden zit hij niet snel verle-
gen. Hij gaf de patroonheilige van
de molenaars, Sint Victor, een
bronzen gezicht en overhandigde
dat aan de toenmalige milieuminis-
ter Alders. Daar zijn foto's van.
En de fraaie deurgrepen van het
Generaalshuis in Maastricht lagen
het eerst in zijn handen.

Geboren in 1948, noemde hij zich
kunstenaar in 1977 toen hij geen
design-ingenieur meer wilde zijn.
Obstinaat was hij en dwars, bracht
met zijn beelden een ode aan het
Afikaanse continent op het binnen-
plein van het Europees Instituut en
vindt nog steeds dat hij heel dicht
bij de geboorte van recycling-art
was. Omdat hij spaghetti en chili
con carne eten spuugzat is, legt hij
zich vaker toe op toegepaste kunst:
solide sleutelhangers, deurgrepen,
asbakken. Dat vindt hij geen min-
derwaardige bezigheid meer, maar
hij voelt zich wel geroepen om deze
met verve te verdedigen.

Ontdekking
Vuur heeft hem altijdgeboeid, maar
het kostte hem vele jaren alvorens
de zon te ontdekken, misschien nog
langer dan Mulisch nodig had de
hemel te ontdekken.
„Dat de zon bestaat weet iedereen.
Mijn ontdekking van de zon moet je
zien als een tweede graads bewust-
wording. Zon is vuur. Sinds ik in
Smeermaas woon weet ik ook wat
water is. Weer zon ontdekking. Ik
weet dat water leeft. Als ik 's
avonds in bed lig, zie ik het water
twinkelen op het plafond." Prachtigzon ontboezeming na bijna twintig
jaarkunstenaarsschap.

Amerikaans succes
voor Eef Bongers

STEIN - Beroepsfotograaf Eef Bongers uit Stem
heeft in de Verenigde Staten succes geboekt: in het
Ansel Adams Center for Photography in San-Fran-
cisco behaalde hij twee finaleplaatsen in interna-
tionale fotocompetities, de Ferguson Award en de
Ruttenberg Fundation Award.
Voorwaarde voor deelname aan deze competities is
dat een fotograaf al een wezenlijke bijdrage moet
hebben geleverd aan de ontwikkeling van de crea-
tieve fotografie. Bongers deed mee met een serie
van achttien experimentele fotowerken getiteld
Disappearing Images.
In de afgelopen jarenbehaalde Eef Bongers diverse
nationale en internationale onderscheidingen en
exposeerde hij in onder andere Maastricht, Am-
sterdam, Antwerpen, Brussel, Keulen en New
Vork. Hij studeerde aan de Stadsakademie voor
Toegepaste Kunsten in Maastricht.

# Een van de geselecteerde foto's van Eef
Bongers.

expositie

Stadhouders en
Giebels in Tsant
VAESRADE - Schilderijen van
Jeu Giebels en beelden van Al-
fons Stadhouders zijn tot en met
15 januari te zien in galerie
Tsant, Rozenstraat 49 in Nuth-
Vaesrade. De expositie wordt
morgenmiddag om 15 uur ge-
opend en is te bezichtigen op
donderdag en zondag van 14 tot
17 uur en op afspraak.

Jeu Giebels toont schilderijen en
etsen. Hij gaat in zijn schilderen
vooral op zijn gevoel te werk. Hij
vertaalt de indrukken uit zijn
omgeving intuïtief en gebruikt
daarvoor materialen uit diezelf-
de omgeving. Met pigmenten en
vergruisde gesteenten maakt hij
de kleuren grotendeels zelf. Ma-
terie en thema smelten in zijn

schilderijen samen tot één ge-
heel. Daarbij probeert hij poëzie
en beschouwelijkheid vorm te
geven.

Alfons Stadhouders werkt voor-
namelijk in hardsteen. Zijn vor-
men zijn in de loop der jaren
steeds vrijer en abstrakter ge-
worden, maar ook voor de her-
kenbaarheid blijft er plaats in
zijn werk. Voor de expositie in
galerie Tsant heeft hij onder an-
dere kleine hardstenen plastie-
ken gemaakt, waarin beide as-
pecten goed tot uiting komen.
Zijn objecten getuigen van een
artistieke gedrevenheid die
wordt verbonden met een groot
vakmanschap.
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SOL naar Traviata
MAASTRICHT - De traditionelekersttrip van de Stichting Opera Lim-
burg (SOL) gaat dit jaar naar Bonn. In het operahuis wordt daar op
TweedeKerstdag een uitvoering bijgewoond van Verdi'sLa Traviata.

De SOL-bus vertrekt om 10 uur uit Heerlen, om 10.15 uur uit Valken-
burg om 10.30 uur uit Maastricht en om 11 uur uit Roermond, 's Mid-
dags staat een excursie in Bonn op het programma, gevolgd door een
Scandinavisch kerstbuffet in het Scandie Crown Hotel, direct naast de
Opera. Om 19.00 uur begint de uitvoering.

De prijs voor dit opera-arrangement bedraagt ’ 185,-. Voor meer infor-
matie en reservering: 043-615390.

'Mirad' in
Klein Carré

SITTARD - De SAS-produktie 'Mi-
rad, een jongen uit Bosnië' wordt
vandaag tweemaal opgevoerd in het
LFA-theater Klein Carré, Leyen-
broekerweg in Sittard. Het is een
theatrale tekstlezing over de bele-
venissen van een 14-jarige jongen
die tijdens de oorlog in Bosnië naar
Nederland is gevlucht. De voorstel-
ling is geschikt voor iedereen vanaf
tien jaar. De tekst is van Ad de
Bont, Peter Stam regisseert. Ac-
teurs zijn Jos Prop, Maria Kapteyns
en Karlo Severdija. Aanvang Mati-
nee om 16 uur, avondvoorstelling
20.30 uur.

cryptogram

HORIZONTAAL 4 De trekker (ertoe) bewegen (9); 6 Doeken van
hem op 't schip (10); 10 Natuurlijk uit eigen beweging aan 't woord
(15); 11 Nog vermoeider van de baby(5); 12Wat mankeer ]e aan je
ogen?(6); 13Klein meisje (4); 14Zij huilden om degrond (8); 15 Zij
dronkengenoeg(3); 16 Verblindend in het dodenrijk(3); 18 In decri-
sis omvergegaan (12); 21 Vliegende draak ter beoordeling(12); 22
Opgewassen tegen de computerlijst (7).
VERTIKAAL: 1 Zij zijn veel te behendig om af te geven(12); 2 Meer
buizen voorhet bestuur (12); 3 Beseffen dat jehet waarkunt maken
(10); 5 Heerlijk, dietegenspoed, of niet? (9); 7De waarde van hetrek
(12); 8 Zij stalden 'm in Gelderland (7); 9 Jammer van 't zoule spul
(10); 17Die groente is vers (7); 19Gesloten rijm (5); 20 Niet van het
melkgebit, maar het heeft wel te maken met zuivel (6).

kruis
woordraadsel

Welk winwoord komt er in het balkje?
SiHORIZONTAAL: 1 overleg; 6 koopwaar; 12 godheid; 14 liedjeszan- e

ger; 15 en anderen; 17 voorz.; 18 snijwerktuig; 20 Laus Deo; 21 t(
kanon; 22 hetzlfde; 24 ontsmettingsmiddel; 26 uniek; 28keurig; 2$ ibout; 30 buiging; 32 drank; 33 reeds; 34 metaalvlechtwerk; 35 o? v
geld; 37 oostzijde; 38rog; 39 snelle; 41 voorz.; 42paradijs; 43 grond v
47 aanbouw; 50 numero; 52 ellende; 53zangstuk; 54 Laagwaten 55 *priem; 57 visnet; 58 fout; 59 omroeporg.; 60 insekt; 62 splitsen; fr 4 v
Eng. plaats; 65 water in Friesl.; 66 water in N.-Brab.; 68 voedster; 6? a
lidw.; 70 zangnoot; 71 orgaan; 73 rand; 75 steeds; 76 aankomst, t
VERTIKAAL: 1 openbaar vervoerkaart; 2 ongeveer; 3 slaginstr.; 4 (
boom; 5 boom; 7 getij; 8 bitter vocht; 9 regel; 10 tijdelijk; 11 huis; 13 <boom; 16 edelstand; 18 eetgelegenheid; 19 echolokalisatie;:2l ge' t
wicht; 23 elektr. traktie; 24aceoord; 25 verbond; 27 achten 29kook- ;
gerei; 31 hoen; 34 naaigerei; 36 zangspel; 38 voorz.; 40pi. in Geld- 'erl.; 44kledingstuk; 45kleur. 46 gevat; 47 met elkaar; 48 lerland; 49
rij; 51 brandstof; 54 leeg; 56 Selenium; 59 vidit; 61 getroffen; 63 oe-
vergewas; 64 watervogel; 67 vlaktemaat; 69 judograad; 71 deciliter;
72 met name; 73 vogel; 74 titanium.

oplossinggisteren
HORIZONTAAL: 1 brug; 4 lotus; 8
haas; 11 koper; 13 tafel; 15 Na; 17
kan; 18rok; 19 pi; 20 gat; 22 nap; 24
bah; 25 bel; 26rond; 28 ego; 30 nood;
32 Edda; 33 stank; 35 Oder, 37 L.S.;
38 rat; 40rug; 42 la; 43rot; 44 uur; 45
ga; 47 wee; 49 Inn; 51 de; 52 Elia; 54
roven; 57 atol; 59 test; 61 pal; 62
AVRO; 63 bijl; 64 ora; 66 por; 68 arm;
70 id.; 71 koe; 72 del; 74 nu; 75 lonen;
77 losse; 79 ruit; 80 tabel; 81 dons.

VERTIKAAL: 1 bang; 2 uk; 3 gok; *Lena; 5 0.R.; 6 ut; 7 Sara; 8 hek; 9A i
10 stil; 12pand; 14föhn; 16 aards; l*
pedel; 21 tod; 23 pet; 24 bon; 25bo** i
27 nar, 29 gas; 31 oog; 32 elogé; 3- I
stoer; 34 kruin; 36 rafel; 39 are; 4| iurn; 46 altijd; 47 was; 48 Eva; &
n.a.v.; 51 doom; 53 iel; 55 opa; 56 elp'
58 tra; 60 toon; 62 Ares; 63 bier; &
reet; 67 odol; 69 muis; 71 kot; r\
LSD; 75 li; 76 na; 77 le; 78 EO.

Winwoord: KLOOSTERGELOFTE

recept
Gevulde mozzarella uit de oven
In Italië wordt voor de vulling zongedroogde to-
maatjes gebruikt. Bij ons zijn die in potjes ingelegd
in olie tekoop in Italiaanse winkels of delicatesse-
winkels. Ze zijn helaas niet goedkoop, hoewel u de
olie waarin ze zijn ingelegd ook kunt gebruiken. In
dit recept zijn ze vervangen door gehalveerde
kerstomaatjes.
4 mozzarellakaasjes, 6-8 zwarte olijven, 8 kerst-
omaatjes, 4 grote plakken gerookt ontbijtspek, 4
takjes tijm of rozemarijn, olijfolie.
Halveer de mozzarellakaasjes.

Snijd de zwarte olijven klein en verdeel dit over
vier mozzarellahelften. Was en halveer de kers-
tomaatjes en leg vier halve tomaatjes op dekaasjes
met olijven. Leg hierbovenop de andere helft van
de kaasjes en 'wikkel' elk kaasjes in een plak (uit-
gerold) ontbijtspek. Steek een takje tijm of roze-
marijn onder elk plakje spek. Leg de kaaspakket-
jes op 4 vuurvaste borden en schuif deze bovenin
de op 225 0C voorverwarmde oven. Laat de kaas-
jes in ca. 7 minuten gratineren. Bedruppel de kaas-
jes daarna met een beetje olijfolie en schiker enke-
le kerstomaatjes rond omheen.

(ADVERTENTIE)

"DEENS DESIGN
MOBLER VOOR

JE LEVEN

AKERSTRAAT Nrd. 116-118
6431 HP HOENSBROEK

TEL 045-212352

(ADVERTENTIE)

Met de SFEER van
uw huiskamer!

Ote n
IrfelgltoffilitelP

★ Bruiloften
★ Familiediners
★ Koffietafels enz.

Brunssum, Rimburgerweg 2A

tel. 254770.
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Stapjes
j^" de Oosteuropeanen tegemoet te
(jj^en, wil de EU geleidelijk alle
g '^anetarieven en invoerbeperkin-
bgß Verminderen. Daarbij wordt
v ?gonnen met textiel en staal. 'Stap
°bl?r stap' zal in de komende jaren
u * de invoer van Oosteuropese
ty dbouwprodukten gemakkelijker
Vq]| n gemaakt.
j.

gens staatssecretarisPatijn kun-
jr1 de landen pas over zes tot acht
E^ echt lid worden. Duitse experts
Bolderden een somberder perspee-
eüt
, v°lgens hen moeten de Oost-

' topese landen de komende 20, r een jaarlijkse economische
'ei van 6 procent realiseren, wil-
: ze aan het EU-niveau kunnen'Ppen.

Twee stoffelijk
overschotten in
zee gevonden

DEN HELDER - De bemannin-
gen van de viskotter Texel 29 en
de mijnenjager Hr. Ms. Urk heb-
ben iedereen stoffelijk overschot
op zee geborgen. In één geval is
sprake van een misdrijf. De be-
manning van de mijnenjager
vond gisterochtend een lijk in de

Waddenzee bij Texel. Aanvanke-
lijk werd er rekening mee gehou-
den, dat de vermiste schipper
Gerssen van de overvaren Urker
kotter Larissa was gevonden.
Dat bleek niet het geval. Het
stoffelijk overschot was aan
handen en voeten gebonden.

De Texel 29 haalde ten noord-
westen van Den Helder de romp
van een stoffelijk overschot op.
De identificatie verloopt moei-
zaam. Het lijk heeft lange tijd in
zee gelegen.

Verdacht van betalen van steekpenningen

Berlusconi wordt
dinsdag verhoord

Van onze redactie buitenland
ROME - De Italiaanse Justitie wil
komende dinsdag premier Silvio
Berlusconi verhoren. Hij heeft zich
mogelijk schuldig gemaakt aan cor-
ruptie. Volgens een aantal Italiaan-
se dagbladen moet de premier voor
een team van onderzoeksrechters
van het parket Milaan-Noord ver-
schijnen.

Het onderzoek dat tegen Berlusconi
loopt, maakt deel uit van de opera-

tic Schone Handen, de 'actie van de
Italiaanse Justitie tegen de corrup-
tie in de politiek en in de zakenwe-
reld. Het onderzoek richt zich op
Berlusconi's activiteit als presi-
dent-directeur van de onderneming
Fininvest. Deze mediagigant zou
met medeweten van Berlusconi
steekpenningen hebben betaald aan
medewerkers van de fiscale recher-
che.
Procureur Francesco Borreli, die
het onderzoek leidt, deelde mee dat
zijn onderzoekers Berlusconi dins-
dag met opgestroopte mouwen zul-
len opwachten. De kranten ver-
wachten dat de premier zijn zaak
zoveel mogelijk zal proberen te ver-
tragen. De voortgang van Schone
Handen is niet verzekerd, omdat de
belangrijkste onderzoeksrechter,
AntonioDi Pietro, deze week is af-
getreden. Hij deed dat omdat de
politiek hem in zijn onderzoek te-
genwerkte.

Zie ook pagina 7

"Di Pietro zet Italiaanse
politiek nu al op stelten

Staatsiefoto inplaats van concretefinanciële hulp

EU belooft Oost-Europa weinig
Van onze redactie binnenland

SSEN - Zes Oosteuropese
,egeringsleiders mogen van-aag bij wijze van hoge uit-
|°ndering mee op de 'familie-
g°to' van hun collega's uit de
Uropese Unie. Daarmee zul-

.etl ze het vermoedelijk moe-
*n doen. Weliswaar wordt de
°steuropeanen op de Euro-?P in Essen vandaag pontifi-

caal meegedeeld dat ze in de
!Pekomst lid mogen wordenjan. de EU. Maar deregerings-
Fders van de EU slaagden er

niet in om vast te leg-|eh hoeveel financiële hulp ze
w komende jaren zullen krij-

£ Duitse regeringswoordvoerder
lji tot twee keer toe dat men het
jjFjang van het staatsieportret niet
[r^ht bagatelliseren, maar hij kon
ïï" name de aanwezige Oosteuro-|j se waarnemers niet te overtuigen.
ie Eurotop had in Essen willen
)&a gen dat er de komende viJfhptr riurn 15 miljard gulden voorJL Oosteuropese hulpprogramma

jpjat de'zuidelijke EU-lidstaten
gelijkertijd een grote som eiseni** hulp aan Afrikaanse Middel-
Ik ,Se Zee-landen, bleef men ste-
J^ 1' in een traditioneel Europees
ffij^Promis van 'geen van beiden.
ïJr°commissaris Hans van den. °ek vond gisteravond dat de EUet de belofte dat de Oosteuropea-fi op een dag lid mogen worden al
W "Veeleisende en ambitieuze oe-
dr,

1
1nS" was begonnen. Hij bena-

sch °°k net „verschil in histori-oe achtergrond" tussen de Oost-t*°Pese landen en Finland, Oos-
IgqOJk en Zweden, die op 1 januari
v - 5 lid worden. Hij kondigde bo-

eien aan dat in het voorjaar
a^r iedere kandidaat-lidstaat een
ei* * P^an verschijnt, waarin pre-
Wpt Worc*t uitgestippeld hoe ze hun

lgeving en economie moeten
t "Passen aan het gemiddeldeWes-
j rse niveau.
0 Principe heeft de EU tien landen
c{j het °og: Polen, Hongarije, Tsje-

Slowakije, Bulgarije en Roe-
aanie, die vandaag al in Essen
tU u eziS mochten zijn, plus de Bal-

che staten Estland, Letland en
S[ °uwen en de voormalige Joego-
hetVlSCne rePubliek Slovenië. Als
a uiteindelijk op lidmaatschap
y "komt, zullen de landen, aldusn den Broek, „elk op hun merites

rden beoordeeld."

" Premier Kok werd gisterochtend hartelijk verwelkomd door bondskanselier Kohl. De Duitse minister van BuitenlandseZaken Kinkel wil Kok ook nog even de hand schudden. Foto: reuter

binnen/buitenland

'Nederlands wordt dialect'
NIJMEGEN - Het is heel goed

dat deNederlandse taaldoor de Europese eenwordingzal verworden tot een dialect,terwijl Engels en wellicht ookuuits dan de voertalen zijn. Het-zelfde gevaar dreigt overigens
°ok voor andere Europese talen,
2oals Noors en Zweeds. Die
voorspelling doet prof. dr. C. de
°ot, die gisteren werd geïnstal-
leerd als hoogleraar Toegepastetaalwetenschap aan de Katho-'leke Universiteit in Nijmegen.

Volgens De Bot maken taal en
taalkeuze deel uit van een groter
maatschappelijk proces. Neder-
landers blijven Nederlands spre-
ken zolang zij en hun kinderen
daardoor een prettig leven kun-
nen leiden. Als handel, industrie,
delen van het onderwijs en de
wetgeving en hogere bestuursla-
gen echter vooral Engels als
voertaal gaan gebruiken, scha-
kelen de Nederlanders over op
die taal. Zij houden daarbij geen
rekening met deverdwijning van

het cultuurgoed van het Neder-
lands.
De Bot stelt dat nu al in de prak-
tijk blijkt dat door toenemende
Europese contacten in Neder-
land mensen steeds meer Engels
gebruiken. De positie van het
Nederlands is weliswaar in Eu-
ropese verdragen wettelijk als
officiële taal en werktaal vastge-
legd, maar in buitenlandse con-
tacten spreken de mensen voor-
namelijk Engels en in mindere

mate Duits. Engels heeft een ho-
gere „economische" waarde,
stelt De Bot, en wint dus van het
Nederlands.
De nieuwe hoogleraar denkt dat
het niet zinvol is als de overheid
maatregelen neemt om de lands-
taal te beschermen. Volgens De
Bot bepalen de inwoners van een
land welke taal zij gebruiken.

Als voorbeeld noemt hij het Ca-
talaans. De Spaanse regering
verbiedt dietaal al meer dan 250
jaar, maar desondanks spreekt
95 procent van de Spanjaarden
het Catalaans.

Nederland betaalt relatief het meest

Zalm bezorgd over
hoge EU-contributie

Van onzeredactie buitenland
ESSEN - Minister Zalm (Finan-
ciën) heeft zijn ambtenaren op-
dracht gegeven na te. gaan hoe
Nederland meer profijt kan trekken
van Brusselse subsidies. Zalm heeft
om het onderzoek gevraagd omdat

hij zich grote zorgen maakt over de
al maar oplopende Nederlandse
contributieaan de Europese Unie.

De bewindsman maakte dat giste-
ren bekend in Essen, waar de rege-
ringsleiders van de Europese Unie
hun halfjaarlijkse topconferentie
houden. Vorige week werden in de
Tweede Kamer al kritische kantte-
keningen geplaatst bij het feit dat
Den Haag sindskort netto meer aan
Brussel betaalt dan het opstrijkt.
Nederland profiteerde tot ongeveer
1990 dusdanig veel van de Europese
landbouwsubsidies, dat we netto
verdienden aan Brussel. Sinds de
reorganisatie van het landbouwbe-
leid is die balans echter volledig
omgeslagen. In 1992 betaalde Den
Haag al 1,2 miljard gulden meer
aan EU-contributie dan we er via
allerlei subsidies uit terugkregen.
Dat gat wordt de komende jaren al-
leen maar groter: in 1999 vloeit er
12,3 miljard gulden uit de schatkist
naar Brussel en komt er maar zes
miljard gulden terug. Nederland is
dan het land dat verhoudingsgewijs
het meeste bijdraagt aan de Euro-
pese begroting.
De Tweede Kamer moet binnenkort
beslissen of ze instemt met de door
het vorige kabinet van premier
Lubbers en minister Kok gemaakte
afspraken over een verhoging van
de EU-begroting. Volgens Zalm
mag ons land best proberen wat
meer profijt te trekken van de Brus-
selse subsidiepotten: „We behoren
echt niet meer tot de rijkste landen,
maar sommige wel rijke landen
profiteren veel meer dan wij."
Landen als Frankrijk, Engeland
maar ook Duitsland, Denemarken
en België weten de weg naar Brus-
sel doorgaans beter te vinden dan
Nederlandse lobbyisten.

Voorwaarde voor succesvol vredesoverleg

Britten: IRA moet
wapens inleveren

Van onzeredactie buitenland

BELFAST - De IRA zal niet aan
onderhandelingen over de toekomst
van Noord-lerland mogen deelne-
men zolang zij in het bezit is van
wapens. Dat heeft de Britse rege-
ring de terreurorganisatie gisteren
laten weten tijdens een bijeenkomst
in Stormont Castle, even buiten
Belfast.
Hoewel de Britse delegatie slechts
werd aangevoerd door een ambte-
naar, werd de bijeenkomst als his-
torisch omschreven.
De IRA-delegatie werd aangevoerd
door Martin McGuinness, detweede
man in Sinn Fein (de politieke arm
van de IRA). Drie leden van de vijf-
koppige delegatie waarmee de Brit-
ten gisteren spraken, hadden we-
gens terrorisme in Britse gevange-
nissen gezeten.
McGuinness omschreef de drie uur
durende bijeenkomst als het „be-
gin" van een historisch proces. Hij
zei: „We hebben de vertegenwoor-
digers van de Britse regering ver-

teld dat het nu tijd is om de onder-
drukten en de onderdrukkers te
bevrijden."
De Sinn Fein-delegatie legde alle
oude eisen op tafel. De Britse troe-
pen moesten weg uit Noord-lerland,
hereniging met de lerse Republiek
was „onvermijdelijk," en de protes-
tanten moesten niet het recht krij-
gen op een veto over de uitkomst
van de onderhandelingen.
Sir Patrick Mayhew, de Britse mi-
nister voor Noord-lerland, weiger-
de de bijeenkomst te omschrijven
als onderhandelingen. De ontmoe-
ting was slechts een „oriënterend
gesprek." De onderhandelingen be-
ginnen pas als alle partijen om de
tafel gaan zitten, aldus de minister.
Of het echter ooit zover komt, staat
te bezien. Sammy Wilson, een voor-
aanstaand lid van lan Paisley's
Democratie Unionist Party (DUP),
veroordeelde de bijeenkomst.

Zie ook pagina 7

" Lot Noord-lerland bepaald
door Thomas en McGuinness

Swapo wint
verkiezingen
in Namibië

KAAPSTAD - De parlements- en
presidentsverkiezingen in Namibië
lijken een duidelijke meerderheid
voor deregeringspartij Swapo en de
zittende president Sam Nujoma te
hebben opgeleverd. Dat blijkt uit de
eerste uitslagen die gisteren bin-
nenkwamen. De definitieve uitslag
wordt maandag verwacht.
De voormalige communistische
guerrillabewegingSwapo heeft vol-
gens de voorlopige cijfers 58 pro-
cent van de stemmen gehaald in
deze eerste verkiezingen sinds de
onafhankelijkheid in 1990. De De-
mocratische Turnhalle Alliantie
(DTA), krijgt rond de 30 procent
van de stemmen.
Volgens een waarnemersgroep van
het Europese Parlement zijn de ver-
kiezingen ondanks kleine proble-
men eerlijk verlopen. De waarne-
mers spraken zelfs over „de beste
verkiezingen die tot nu toe in Afri-
ka zijn gehouden."

Toch containers
met gifstoffen in
Westerschelde

RILLAND-BATH - Er zijn toch
containers met gevaarlijke stoffen
van het gestrande Russische zee-
schip Pioner Onegri in de Wester-
schelde terechtgekomen. Uit een
kapotte container zijn witte flessen
met herbicyde, een onkruidbestrij-
dingsmiddel, weggespoeld. Rijks-
waterstaat heeft gemeenten in de
omgeving gevraagd de bevolking tewaarschuwen voor de witte flessen.
Een woordvoerder schat dat er en-
kele tientallen tot hooguit een paar
honderd flessen zijn weggespoeld.
De Pioner Onegri was afkomstig uit
Antwerpen en raakte donderdag ter
hoogte van Bath in moeilijkheden.
Het schip maakte snel zware slagzij
en dreigde te kapseizen. Sleepboten
houden het sindsdien tegen een
plaat gedrukt. Desondanks vielen
27 van de 500 containers van boord.

punt uit

Meevaller
De schatkist heeft tot en met
november 1,7 miljard gulden
meer ontvangen dan geraamd.
Dat is vooral het gevolg van
hogere opbrengsten in de ven-
nootschapsbelasting en sneller
werken door de belasting-
dienst. Het geld wordt gebruikt
om het financieringstekort van
de overheid te verlagen.

Gedood
Een 48-jarige man uit Den
Haag is gistermiddag om het
leven gekomen in een transfor-
matorstation. De man klom via
een door hem kapot geslagen
luik het huisje binnen. Daarbij
is hij in aanraking gekomen
met de elektrische installatie
waarop hoogspanning stond.
Hij werd op slag gedood. Voor-
bijgangers zagen benen uit het
bovenluik steken. Toen zij de
man wilden terugtrekken, voel-
den ze dat hij onder stroom
stond. De man wilde waar-
schijnlijkkoperdraad stelen.

RaRa
De Raßa-verdachten Krikke en
Müter krijgen geen inzage in
hun strafdossier. De raadka-
mer van de rechtbank in Den
Haag heeft bezwaren van de
twee als ongegrond terzijde ge-
schoven. De verdachten zijn
wegens de prille fase van het
onderzoek, het uitblijven van
arrestaties en ontbreken van
uitzicht op een openbare te-
rechtzitting voorlopig voldoen-
de geïnformeerd, meent de
rechtbank. Tot op heden heb-
ben de twee Opstand-mede-
werkers de mededeling gekre-
gen dat ze worden verdacht
van deelname aan de criminele
organisatieRaßa.

Lof
D66-Tweede-Kamerlid Bob
van den Bos en GroenLink-
s Torn Pitstra worden
vandaag beiden benoemd tot
'Dierenbeschermer van het
Jaar. Het duo volgt Erica
Terpstra (VVD) op, die twee
jaar lang de titel voerde. De
Dierenbescherming vindt dat
beide parlementariërs zich on-
derscheiden hebben door zich
gedurende meerdere jaren ac-
tief te hebben ingezet om het
lot van dieren te verbeteren.
Belangrijk vindt de Dierenbe-
scherming dat beiden ervan
overtuigd zijn dat het dier een
eigen waarde heeft, die niet
kan worden afgemeten aan
economisch of ander nut.

Johan Friso
Prins Johan Friso, de middelste
zoon van koningin Beatrix en
prins Claus, is gisteren afgestu-
deerd aan de Technische Uni-
versiteit in Delft. De 25-jarige
prins heeft er zes jaar over ge-
daan om zijn studie luchtvaart-
en ruimtevaarttechniek af te
ronden. Momenteel studeert de
prins nog economie in Rotter-
dam.
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Morsen (zondag)
AM I^^^B Jazeker, morgen (zondag dus) is het kerstfeest op de Woonboulevard

fl BI B^^^^ A^LW*^—V I ln^Bm al in volle gang. U wordt begroet door een viertal levensechte

Wë K MWm W ■ I^^^^" I kerstmannen. De kinderen vermaken zich bij een héle grote

I^^^ I^NB^^ I opblaasbare kerstman. En: u kunt tussen het woonwinkelen door
I^^^^^^^^^BBÜ^^^^BM smullen bij de kraampjes met hamburgers, popcorn, oliebollen

en nootjes. Bij alle 24 zaken staan de deuren wijd open van 10.00

I^^^K A^^^tK I l^fl^^^^^l tot 17°0 uur. Nou, als dat morgen geen gezellig dagje wordt!

■ m M 1"-*1»»■■*"B^BBBB^BBÊÊÊÊMWÊMWMWÊÊMWMMMMWMWMMMi Alles voor en

(ADVERTENTIE)

VERVOLG TOONBANKUITGIFTE

flfee 71/4% STAATSLENING 1994
«Il PER 1 OKTOBER 2004

v inschrijving dagelijks, te beginnen op 12 december a.s. via banken
en commissionairs

koers wordt dagelijks vastgesteld; is doorlopend
aan te passen

rente jaarlijks op 1 oktober

storting op 16 januari 1995

aflossing op 1 oktober 2004 wordt het uitstaande bedrag van
de lening a pari aflosbaar gesteld, gehele of gedeel-
telijke vervroegde aflossing is niet toegestaan

voorwaarden kosteloos verkrijgbaar bij banken en commissionairs

(ADVERTENTIE)
Japans - Chinees - Indisch
restaurant „De Kroon"

(ADVERTENTIE)
—-—■ ■ 1
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r J M J 3 lïTl H^fe
v^.Uj..ii!Éi|B
RESTAURANT GELEENHOF

Valkenburgerweg 54, Heerlen
tel. 045-718000



Verloedering
Toen sloeg de verloedering toe.
De van zee verjaagde piraten
van de Tros en Veronica meld-
den zich in Hilversum, welis-
waar zonder zuil, maar met een
hoop onverzuilde leden en de
minister en de Kamer vonden
dat goed. Het klopte weliswaar
wettelijk van geen kant, maar
kort tevoren had ook niemand
gepiept toen de VPRO zich pon-
tificaal van zijn vrijzinnig pro-
testantse fundamenten had ont-
daan en ogenschijnlijk beginsel-
loos door het leven ging. Veroni-
ca en Tros hadden ook geen
beginselen die iemand kon na-
vertellen en in Hilversum geldt:
Gelijke narren, gelijke kappen.

Daarmee kwamen de zuilen op
drijfzand te staan en het is nog
een wonder dat ze tot op van-
daag niet totaal verdwenen zijn.
Intussen waren namelijk ook de
commercie en het departement
van CRM zich met de toekomst
van de omroep gaan bemoeien.
De commercie klaagde over het
feit dat zij tussen al die suffe
programma's geen reclamespot-
jes kon verkopen. Een commer-
ciële omroep, waar je naar har-
telust tussen de reldekedel fris-
drank of zeeppoeder kon aan- -prijzen, dat was veel beter. Dé
minister van die tijd heette Elco
Brinkman en na een reis naar
Londen had deze de oplossing
aldaar van het scherm gegapt:
het duale bestel, met twee pu-
blieke en twee commerciële zen-
ders. Tegen de morrende aan-
hangers van de zuilen zei hij dat
anders alle reclamegelden naar

het buitenland zouden weg-
vloeien.

Zondvloed
De gevestigde omroepen zagen
eindelijk de bui hangen. Eerst
werd er kloek gelobbied bij be-
vriende kamerleden, werd ge-
waarschuwd tegen vertrossing
en werd massaal de jacht op
nieuwe tientjesleden ingezet.
Maar van nieuw beleid was ook
in Hilversum geen sprake. Wie
suggereerde dat een gewone,
zelfs levensbeschouwelijke om-
roep ook best commercieel kon
voortbestaan, werd voor ketter
uitgemaakt.

Het nieuwe beleid moest, hoe
dan ook, in Den Haag worden
uitgevonden. Dat luidde: de be-
staande omroepen moeten gaan
samenwerken; dat leidt tot her-
kenbare programmering; tot
sterke zenders en natuurlijk ook
tot opheffing van de eigen iden-
titeit. Wie de EO en Veronica op
één net zet en ze dwingt op el-
kaar te gaan lijken, schaadt de
publieke omroep. Maar Hilver-
sum vond het goed, omdat de
minister had gesuggereerd als
beloning het leven van elke om-
roep voor tien jaar te garande-
ren. Of de NOS-bestuurders
gedacht hebben: „Na" ons de
zondvloed," zal niemand weten.

Intussen doekte de een na de an-
der grote delen van het eigen
programmabedrijf op en ging
zijn programma's in het buiten-
land of bij debinnenlandse amu-
sementsinustrie kopen. Endernol
maakt nog geen actualiteiten-
programma's omdat die pro-
gramma's gezichtsbepalend
worden geacht, in een verder
volstrekt vertrost landschap.
Maar wat niet is zal vroeg of laat
wel komen.

Klachten
Hilversum is natuurlijk het tra-
gisch slachtoffer in het omroep-
drama. Maar hoe zit het met de
vertolkers van de bijrollen? Daar
is het ook treurig mee gesteld.
Want zijn de reclamebureaus nu
blij met al die commerciële sta-
tions? Niks hoor, die klagen over
het feit dat je tegenwoordig veel
meer spotjes op veel meer sta-
tions moet verkopen om hetzelf-

DOOR PAUL KOOPMAN Van Mierlo's ster kan
niet vallen, wel doven

DEN HAAG - Het diner in de
Nieuwzeelandse hoofdstad Wel-
lington duurde veel langer dan
was voorzien. En hij was eigen-
lijk al moe toen hij eraan begon.
Het geserveerde 'druivensap' -
port bij het voorgerecht, rode en
witte wijn bij het hoofdgerecht,
muskaat na - steeg de bewinds-
man langzaam naar het hoofd.
Toen het dessert eenmaal was
opgediend zag de toenmalige
woordvoerder Bertens zijn mi-
nister van Buitenlandse Zaken
boven de slagroomknikkebollen.
Een seconde later was Van der
Klaauw in slaap gevallen en met
zijn neus in het toetje gedoken.
Bertens aarzelde geen moment
en deed hetzelfde; uitroepend:
„This is a Dutch habit!." Daar-
mee was een diplomatiek inci-
dent voorkomen. De Nieuwzee-
landse minister van Buitenland-
se Zaken kon de grap wel
waarderen.

Deze anekdote, zonder twijfel de
smakelijkste uit de recente ge-
schiedenis van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, circu-
leert de laatste tijd weer in poli-
tiek Den Haag. De vermoeidheid
die is af te lezen van de huidige
bewindsman, Hans van Mierlo,
heeft de herinnering aan Chris
van der Klaauw (1977-1981)
weer wakkergeroepen. De
D66-leider heeft zich volgens
vriend en vijand behoorlijk ver-
keken op het slopende bestaan
dat het reizende visitekaartje
van deregering moet leiden.
Van Mierlo voerde afgelopen
zondag zelf zijn vermoeidheid op
als excuus voor zijn alom als
'zwak' gekwalificeerde optreden
in de Tweede Kamer. Bij de ver-
dediging van zijn begroting
werkte de minister centimeters-
dikke stapels ambtelijk proza
door, soms geïrriteerd reagerend
als hij door Kamerleden werd
onderbroken. Terwijl zijn col-
lega-bewindslieden van D66 -Wijers, Borst en Sorgdraeer -

met glans voor hun 'kamerexa-
men' slaagden, kwam de door-
gaans mild oordelende GPV'er
Van Middelkoop na het optreden
van Van Mierlo tot de conclusie:
„Dit had wel iets van een décon-
fiture."

" Minister Van Mierlo is moe. Foto: KLAUS tummers

Krediet
In zorgwekkend snel tempo is
Van Mierlo zijn krediet als mi-
nister van buitenlandse zaken
aan het verspelen. De incidenten
rijgen zich zo snel aaneen dat
voorzichtig de vraag klinkt hoe
het verder met hem moet. Het
geweeklaag na het begrotingsde-
bat was nog niet verstomd, of hij
beging een nieuwe misstap. Tij-
dens de Navo-top in Brussel
deed Van Mierlo, zonder daar-
over eerst zijn collega van De-
fensie te raadplegen het royale
aanbod Nederlandse troepen te

leveren voor de in oorlog gedom-
pelde Armeense enclave Nagor-
no Karabach. Op hetzelfde
moment * was defensieminister
Voorhoeve in de ministerraad
aan het uitleggen dat 'onze jon-
gens' pas naar de Kaukasus af-
reizen als aan een vijftal onmo-
gelijke voorwaarden is voldaan.
„De klokken van de Voorhoeve
en Van Mierlo lopen niet hele-
maal gelijk," reageerde de
woordvoerder van Voorhoeve
zuinigjes.
De voorbarige uitspraken over
de uitzending van troepen vor-
men niet het enige kerf je op Van
Mierlo's stok. Kort voor zijn be-
grotingsbehandelingin de Twee-
de Kamer schoffeerde hij de
WEU-assemblee in Parijs door
voortijdig te vertrekken; de
WEU-parlementariërs kregen
geen tijd meer voor hun traditio-
nele vragenrondje. De volgende

dag stuurde het departement een
excuustelegram. Verwarring
zaaide de minister met zijn uit-
spraken begin november dat de
'kritische grens' bij de defensie-
bezuinigingen bereikt was. Er
moest een persconferentie belegd
worden om duidelijk te maken
dat hij daarmee niet bedoeld had
dat verder bezuinigen onmoge-
lijk is.

nieuwsanalyse

Het begin van het verhaal ligt in
de jaren zeventig, toen Neder-
land zich massaal begon te ont-
zuilen. De publieke omroep
heette in die dagen het zuilen-
systeem en de omroepwet van
die dagen gingervan uit dat elke
stroming in het land, recht had
op een eigen zuil. Niet iedereen
vond dat fantastisch, maar het
was overzichtelijk en voor bui-
tenlanders onbegrijpelijk.De EO
mocht eind jaren zestig nog tot
de omroep toetreden, want
iedereen begreep dat zware pro-
testanten liever naar de Muzika-
le Fruitmand luisterden dan
naar een losbollige Steravond
van de NCRV.

opinie

'Hilversum ' maakt van terugtocht een levenshouding

Nederland toch vertrost
DOOR PAUL HOLLAAR

DEN HAAG - „Het wordt oorlog," verklaarde de voorzit-
ter van de EO donderdagmorgen plechtig toen hij moest
reageren op het afspringen van de deal tussen de NOS en
Veronica/Endemol. De werkelijkheid is dat alle acteurs in
de Hilversumse spaghetti-western intussen zichzelf in de
voet hebben geschoten en dat is niet heldhaftig, maar dom.

de bereik als vroeger te krijgen.
Is de politiek blij? Niks hoor, de
chaos wordt kamerleden en mi-
nisters terecht aangewreven.
Kan het hele volk blij zijn over
het feit dat de reclamegelden in
het eigen land besteed worden?
Geen sprake van, dat geld vloeit
grotendeels naar Luxemburg. En
de keuze aan programma's dan?

Die komen allemaal uit buiten-
en binnenlandse pretfabrieken.
Nederland is helemaal vertrost.
Endernol is gezichtsbepalend
voor Nederland geworden. En of
je dat publiek of commercieel
noemt, doet er niks toe.

Hilversum heeft van de terug-
tocht een levenshouding ge-

maakt. Terwijl de rest van de
wereld zich voorbereidt op be-
taal-televisie, treurt de publieke
omroep om het afspringen van
een huwelijk met een pretfa-
briek. Men zou opgelucht moe-
ten zijn.

Men zou een gat in de lucht moe-
ten springen.

Glibberiger
Het internationale toneel blijkt
voor Van Mierlo toch een stuk
glibberiger dan de beslotenheid
van de D66-fractiekamer, waar
hij de afgelopen jaren als 'gouwe
ouwe' van zijn eigen beweging
op handen werd gedragen. Dat
de D66-leider soms dagenlang
niet aanspreekbaar was als hij
een speech moest voorbereiden
en geprikkeld reageerde als een
fractielid zijn wijdlopige beto-
gen niet helemaal kon volgen,
werd hem graag vergeven. Van
Mierlo - en niemand anders -had er immers voor gezorgd dat
D66 na het rampzalige tijdperk-
Terlouw uit zijn as herrees. Als
kroon op zijn restauratiewerk
trakteerde hij de natie ook nog
op het paarse kabinet.

Maar de 'rechtse houwdegens'
van CDA en VVD in de Tweede

Kamer, de buifenlandspecialis-
ten Jaap de Hoop Scheffer en
Frans Weisglas, hebben minder
clementie. Het moment nadert
dat dit tweetal de twijfels over
Van Mierlo's diplomatieke gaven
openlijk gaat ventileren.

Succes
Moet de D66-leider zich daar
grote zorgen over maken? Het
antwoord op die vraag luidt ver-
rassend genoeg: 'nauwelijks.
Van Mierlo kan zich er immers
op beroepen dat hij een aantal
andere dossiers van zijn ministe-
rie wel met succes heeft afge-
rond. Zo verliep de lobby voor
CDA-Eurocommissaris Van den
Broek zonder brokken. Dat was
méér dan een verademing na het
mislukte kampioenschap-Lub-
bers op Korfu.

Bij de lobby voor Van den Broek
bleek tevens dat de verhoudin-
gen met Duitsland en Frankrijk
inmiddels aanzienlijk verbeterd
zijn en ook dat is geen geringe
verdienste.
Waar het gefilosofeer van Van
Mierlo over de nieuwe Europese
Unie eindigt weet nog niemand,
maar diplomaten achten het uit-
gesloten dat hij net als voorgan-
ger Van den Broek tegen de
muur loopt met utopische verge-
zichten over een 'federaal Euro-
pa.
Nog belangrijker is het feit dat
Van Mierlo als vice-premier en
D66-voorman in het kabinet een
welhaast onaantastbare positie
bekleedt. Wie aan zijn stoelpoten
zaagt, zet tevens het kwetsbare
'paarse experiment' op scherp.
Kritiek op H.A.F.M.O. is nog tot
daar aan toe, het beschadigen of
zelfs heenzenden van de
D66-voorman zullen de Demo-
craten nooit toestaan. Het zal
daarom met Van Mierlo, zelfs in
het zwartste scenario, niet an-
ders vergaan dan met Van der
Klaauw. Zijn ster zal niet vallen,
maar doven.

Vliegveld
Je vrijheid gaat zover tot daar
waar je een ander hindert. De
aarde en het luchtruim zijn van
iedereen. Dat wil niet zeggen dat
iedereen ermee kan doen en la-
ten wat hij wil, maar juist dat
iedereen rekening moet houden
met al die andere bezitters. Dat
geldt ook voor onze overheid.
Bovendien moet zij ook opkomen
voor de belangen van de burgers.
Ik betwijfel toch sterk of zij dat
doet als zij in dichtbevolkt ge-
bied een vliegveld uitbreidt (ze-
ker met de Bijlmerramp in het
achterhoofd!). Allemaal, of we
nou voor of tegen de wel-
gebouwde-maar-nooit-in-
gebruik-genomen kerncentrale
in Kalkar waren, hebben we
eraan mee moeten betalen.
Als de overheid nu inziet dat ze
op grond van verkeerde en ver-
zwegen gegevens de beslissing
heeft genomen om vliegveld
Beek uit te breiden en nu de
moed heeft dit toe te geven en de
besluitvorming terug te draaien,
kan een nog groter debacle dan
Kalkar vermeden worden. En
wat betreft een vliegverbod uit-
vaardigen boven de DSM: ieder-
een met natuurkundig inzicht
begrijpt dat dit een zoethouder-
tje voor de bevolking is. Als de
motoren van een vliegtuig uit-

vallen, zal dat vliegtuig vanaf J
dat moment in een rechte baan, ,
doorvliegen terwijl het steeds'meer hoogte verliest. Dus als een.'
vliegtuig een bocht maakt voor
DSM, en in die bocht loopt het,:
fout, is er een groot risico dat dit;
vliegtuig óp de DSM zal storten- "MAASTRICHT José Creuseü

postbus 3100

In dezerubriek neemt de redac-
tie brieven van lezers op. De
redactie hoeh 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 evenmingeplaatst.

Melk en honing
Hierbij wilde ik reageren op het
artikel van 28-11-94 jl., 'Land
van melk en honing. Waar zijn
wij mee bezig in dit land? Bui-
tenlanders mogen hier zoge-
naamd verblijven legaal of ille-
gaal. Nu maken deze mensen
hier problemen, omdat ze geen
werk krijgen, of geen Neder-
lands willen spreken, maar wel
een uitkering hebben.
Nederlanders moeten sollicite-
ren en dat vind ik ook wel te-
recht. Ik houd me aan de regels,
maar waarom hoeven asielzoe-
kers zich niet aan de regels te
houden. Bij mij wordt al gekort
als ik maar een wind laat!
Alles wordt in de buik van de al-
lochtone medemens geduwd. Zij
hebben het beloofde land van
melk en honing gevonden. Ze
krijgen in Nederland de beste
mogelijkheden geboden. Wij Ne-
derlanders moeten spreken van
laksheid van het paars kabinet.
Er wordt alleen gekort op Ne-
derlandse burgers. Dat is toch
discriminatie! We hebben jaren
bezuinigd en niets teruggekre-
gen.
LANDGRAAF A.H.W. Debeij

(Door redactie ingekort)

Josefientje
Naar aanleiding van het artikel
in uw krant van 4 november
'Provincie betrokken bij ruzie
rond Josefientje' van 4 november
wil ik het volgende kwijt. De op
dinsdag 8 november gehouden
zitting van de Provinciale
Klachtencommissie was inder-
daad uiterst geheim. De enige
die wel binnen had mogen ko-
men, was mijn adviseur. Die
bleef echter zonder kennisgeving
gewoon weg. Dat hij Josefientje
heeft laten stikken duid ik hem
euvel.
HEERLEN D.G. Reinhardt,

vader van Josefientje.
(Door redactie ingekort)

lezers schrijven
Blauwhelmen

Naar aanleiding van het artikel
over de gijzeling van de blauw-
helmen op 28 november 1994,
wil ik graag een reactie geven.
Met afschuw moest ik vernemen
hoe de blauwhelmen worden
misbruikt door Servische agres-
sors. ledereen wist dat de blauw-
helmen een politieke speelbal
van de strijdende milities zijn.
Maar nu zijn ze ook fysiek be-
dreigd. Dit zal uiteraard wel
weer talloze debatten teweeg
brengen en weinig daden doen
verrichten. Wanneer zal nu ein-
delijk eens de druppel bij de
Verenigde Naties overlopen om
de mensonterende taferelen van
de agressors, die de wereld elke
dag weer moet zien, te vergel-
den?
Het is toch in- en intriest dat de
Verenigde Naties zelfs de Bosni-
sche Serviërs nog voedsel ver-
strekken. Ik heb ontslag geno-
men bij Defensie omdat ik geen
deel meer wens uit te maken van
het slappe beleid dat daar ge-
voerd wordt. Het enige wat hier
aan de orde is is dat men met
groot militair machtsvertoon de
totale wapeninname (demilitari-
sering) van het gehele gebied,
koste wat kost, moet bewerkstel-
ligen. En men moet zich niet af-
vragen of het gevaar met zich
meebrengt, want wij militairen
kiezen toch voor militaire risi-
co's! Het is voor geen enkele re-
gering te verantwoorden wat
zich nu in het voormalige Joego-
slavië afspeelt. Kinderen worden
de schedels ingetrapt, zwangere
vrouwen vermoord, afgeslacht,
verkracht, etcetera. Wie kan zon
tolerantie nog verantwoorden
voor de Schepper aller dingen?
HEERLEN

A.H. van Mekelenkamp
(Door redactie ingekort)

CDA Meerssen
Het CDA in Meerssen maakt be-|
zwaar tegen het feit dat de drie:
wethouders in Meerssen naastv

hun fulltime wethoudersbaan
ook nog eens parttime elders'
werken. (LD 25 november). Op!
die manier wordt politiek een
schnabbel, zegt oppositieleider-)
Piet Pinxt van het CDA.
Was Pinxt niet die parttime wet-1
houder van Meerssen, die eenJ
paar jaar geledenfulltime als di- j

rectie-secretaris en acquisiteur a
in dienst was van aannemings-j
bedrijf Schreurs in Sittard? En,
mocht dat bedrijf toen niet, tot ,
verbazing van velen, het nieuwe
Meerssense gemeentehuis bou- 1
wen? En ging dat bedrijf niet
failliet tijdens de bouw van dat"
gemeentehuis, wat extra kosten I
voor Meerssen betekende? Voor .
wie was de politick toen ook al'
weer een schnabbel?
„Ik wil in elk geval stelling ne-'
men en de wethouders op hunj
fatsoen aanspreken", voegde!
Pinxt hier nog aan toe. Een paar]
jaar geleden deden anderen datl
bij hem, zonder succes. Het kanJ
verkeren.
MAASTRICHT

E.M van den Bosch 1

CDA/abortus
■

Vanaf 1973 heeft het CDA de bc-;
staande wetten ter bescherming'
van de levensrechten van de on-j
gebodenen laten schenden eni
tenslotte heeft het CDA in 1981;
een Abortuswet aangenomen,-
waardoor er dagelijks honder-j
den weerloze onschuldige kinde-i
ren worden geaborteerd, tien-
duizenden per jaar en in 21 jaar-
meer dan een miljoen. I
PvdA, VVD en D66 hebben toen»
a-sociaal en ondemocratisch ver-!
zuimd de bestaande wetten ter<
bescherming van de ongebore-'
nen te handhaven en de ongebo-
ren kinderen werden aan de
aborteurs uitgeleverd. Het CDA |
zegt een christelijke partij te
zijn, daardoor is dit verraad zo
erg.
De enige redding van het CDA
ligt hierin: eerlijk voor de
Schepper van het leven en voor,
het gehele Nederlandse volk er-
kennen, dat het fout is geweest
en dat zoiets nooit had mogen j
gebeuren. En radicaal een ande- |
re koers varen, waarin iedere
mens veilig is.
NIJMEGEN

Pater J. Koopman s.s.s.
Namens Recht zonder onder-

scheid
(Door redactie ingekort) {

Minimumloon
De FNV gaat weer grote woor-
den gebruiken en dat vind ik ei-
genlijk merkwaardig. Het kabi-
net doet een goede poging om
langdurig werklozen aan de slag
te krijgen. In plaats van mee te
denken zet Stekelenburg meteen
zijn stekels uit door middel van
dreigende taal. Ook het FNV
weet dat bij veel bedrijven de
schaalindelingen een paar hon-
derd gulden boven het mini-
mumloon starten. Als men nu
eens begint om tussen het mini-
mumloon en deeerste schaal wat
tussenschalen te creëren is men
al een eind op de goede weg. Ik
weet ook wel dat dat niet bij elk
bedrijf kan, maar bij die bedrij-
ven waar het wel kan moet men Jdaar gebruik van maken. De be- 'langen die op het spel staan zijn {
volgens mij groot. Als de geza- j
menlijke vakbonden uitsluitend i
de belangen behartigen van de. J
aangesloten leden houdt men on- ■voldoende rekening met de no-
den die de samenleving als ge- Iheel raken. Daarom is het van i
belang dat men er samen uit-
komt!
HEERLEN K. van Eijbergen \

Flopje gezien... kastje dicht
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Elburgse koorleden voor
terugreis weer de bus in

Van onze correspondent

ELBURG - Bedrukt en aange-
slagen zijn gisterochtend vieren-
dertig leden van het Elburgse
koor De Lofstem teruggekeerd in
hun woonplaats. De overleven-
den van het busongeluk van
donderdag in Zuid-Duitsland
waren toen al ruim achtenveer-
tig uur onafgebroken op de been.
De gecharterde bus kwam om
kwart over zes voorrijden bij ge-
meenschapscentrum 't Huiken,
waar ongeruste familieleden zich
hadden verzameld.

De bus werden begroet door een
haag van fotografen en de fellelichten van tv-teams. Binnen
kwamen de emoties pas echt los
na de verschrikkingen die de
koorleden het afgelopen etmaal
hadden doorgemaakt. Onder lei-
ding van de predikant J. Gijs-
bertsen werd een korte herden-
kingsdienst gehouden voor de
zes verongelukte slachtoffers en
voor de zeven gewonden die nu

nog in vier Zuidduitse zieken-
huizen liggen. Twee van hen zijn
in kritieke toestand op de inten-
sive care opgenomen.

" Aangeslagen arriveren de overlevenden van het busongeluk bij het opvangcentrum
in Elburg. Foto: ANP

Cru
Omwille van een snelle terug-
keer stapten de koorleden don-
derdagavond toch weer in een
bus. „Dat lijkt cru, maar wilden
allemaal zo snel mogelijk naar
huis," zegt de doodvermoeide E.
Beekman. De koorleden van de
Lofstem besloten zelfs al te ver-
trekken voordat de arts en ver-
pleegkundigen van de SOS
Hulpdienst vanuit Nederland het
hotel hadden bereikt waar ze de
hele dag hadden vertoefd. „Het
kostte uiteindelijk nog wel wat
gepraat om iedereen de bus in te
krijgen, vooral de ouderen had-
den er erg veel moeite mee, maar
uiteindelijkzijn de meesten toch
gewoon ingestapt."

Vier koorleden besloten bij de
gewonden in Duitsland achter te
blijven. „Onderweg was de sfeer

natuurlijk erg verdrietig," zegt
Beekman. „Gelukkig hebben de
chauffeurs goed met onze angst
en emoties rekening gehouden
door rustig te rijden en niet
abrupt te remmen."

Beschuldigingen
De Duitse chauffeur van de buswordt verdacht van dood doorschuld en moet zich hiervoor
verantwoorden. Het Openbaar
Ministerie in Neurenberg doet
het gerechtelijk vooronderzoek,
aldus de politie in Regensburg
gisteren.
Het ongeluk gebeurde vermoede-
lijk doordat de chauffeur niet
oplette. De bus knalde met een
snelheid van honderd kilometer
per uur achterop een vrachtwa-
gen die geladen was met boom-
stammen. Die drongen via de
cabine de bus in.
De buspassagiers hebben inmid-
dels beschuldigingen ingebracht
tegen de chauffeur, die werkt
voor de Duitse reisonderneming
Rosi Reizen in Marl.

binnen/buitenland

Uur van de waarheid voor Franse socialisten

Geruchtencircus rond
kandidatuur Delors
DOOR HANS GERTSEN

- „Doet-ie het of doet-ie
■"et uiteindelijk toch niet?" Dat is,

gesteld, de vraag die devranse media - en niet alleen deranse - nu al dagenlang bezig-
°udt. Het onderwerp van alle.c°mrnotie is Jacques Delors. En de

'g is of de scheidende voorzit-
-I.^ van de Europese Commissie

I<?h officieel kandidaat stelt voor,e opvolging van president Fran-

' f°is Mitterrand.
|i elors is veruit favoriet. Hij zou

°lgens de opiniepeilingen zowel
Premier Edouard Balladur als Jac-

Chirac, de twee gedoodverfde
presidentskandida-en- ruim kunnen verslaan. Het

Probleem is echter dat Delors nog
I jj'üjd niet heeft laten weten of hijfj'fididaat wil zijn.
pet name vanuit de Socialistische
artij is de druk op Delors enorm., e reden is simpel: met Delors alsan-didaat hebben de socialisten
etl goede kans om opnieuw aan de

'?acht te komen. Zonder Delors
']kt voor links hooguit een figu-
antenrol weggelegd bij de verkie-
'igen van volgend voorjaar.

ret is geen geheim datDelors niet.ePaald staat te popelen om zichn de strijd om het Elysée (het pre-'dentieel paleis) te storten. Delors
*°rdt in julivolgend jaarzeventign heeft al jaren last van chroni-che rugklachten. Bovendien vindt
'jn vrouw Marie dat Jacques het
! maar eens wat rustiger
?an moet gaan doen. Ten slotte'ikt Delors, in tegenstelling tot
'ridere kandidaten, bepaald niet

" v^r te lopen van ambitie.
Als ik het doe, dan doe ik het lou-

:ler uit plichtsbesef," zo liet Delors

twee maanden geleden al door-
schemeren. Hij voegde eraan toe
dat hij zijn besluit vóór de Kerst
bekend zou maken. Amper drie
weken geleden verhoogden de
Franse socialisten de druk op De-
lors om zich kandidaat te stellen.
Tijdens het partijcongres riep

voorzitter Henri Emmanuelli De-
lors met klem op om 'zijn plicht' te
doen.

Delors zelf weigert vooralsnog het
achterste van zijn tong te laten
zien. Uit berekening? Hoe langer
hij zwijgt, hoe populairder hij

wordt, zo blijkt uit de peilingen.
Maar veel langer kan Delors het
geheim niet meer bewaren. Hij zal
naar alle waarschijnlijkheid mor-
genavond duidelijkheid verschaf-
fen. Delors is dan de gast van het
veelbekeken televisieprogramma
'7 sur 7. Presentatrice Arme Sinc-

lair lijkt op voorhand verzekerd
van een record-kijkdichtheidscij-
fer. En Jacques Delors van een for-
midabelpodium om zijn campagne
te lanceren. Of juist af te blazen.
Voor Delors en de Franse socialis-
ten is het uur van de waarheid
aangebroken.

# Staatsieportret van de
deelnemers aan de
Eurotop die gisteren
in Essen is begonnen.
Delors (helemaal
rechts op de
voorgrond) lijkt er
genoeg van te hebben
en verlaat hetpodium.

Foto: REUTER

Geld verdienen belangrijker dan veiligheid

Gebouwen in China
branden als fakkels

DOOR YVONNE VAN DER HEIJDEN

PEKING - In minder dan twee we-
ken tijd rouwt China opnieuw om
honderden doden bij een brand in
een amusementsgebouw. Donder-
dagavond kwamen minstens drie-
honderd mensen, voornamelijk
kinderen, om toen een theater af-
brandde in de provincie Xinjiang in
het noordwesten van het land. Eind
vorige maand verloren 234 studen-
ten het leven toen een discotheek in
de noordoostelijke provincie Liao-
ning in vlammen opging.

Je hoeft geen zwartkijker te zijn om
te voorspellen dat nog meer onge-
lukken van deze omvang zullen
plaatsvinden. China ontwikkelt
zich in een onheilspellende vaart.

Nieuwe gebouwen en fabrieken
worden in een recordtijd uit de
grond gestampt om de economische
groei bij te kunnen benen. Het re-
gent klachten over de kwaliteit van
de bouwwerken, die vooral worden
uitgevoerd door goedkope, onge-
schoolde boerenjongens. Bestaande
gammele gebouwtjes worden haas-
tig omgebouwd tot warenhuizen, ,
restaurants, danshallen en andere
gelegenheden waar de burgers, die
steeds welvarender worden en meer
vrije tijd krijgen, hun geld kunnenbesteden.

Voorzover er al veiligheidsvoor-
schriften zijn, is het allereerst de
vraag of dezevoldoendeen effectief
zijn. Opmerkelijk is bijvoorbeeld
dat het gebruik van synthetische
gordijnen bij beide fatale rampen
heeft gezorgd voor een snelle ver-
spreiding van de vlammen. Verder
wordt bij de bouw om kosten te be-
sparen gemakkelijk voorbijgegaan
aan maatregelen om met name
brand te voorkomen. 'Geld verdie-
nen', is immers het credo van de
Chinees in de jaren negentig.

De omstandigheden waaronder de
rampen in het theater en in de disco
konden plaatsgrijpen, vertonen
gruwelijke overeenkomsten. In bei-
de gevallen wordt kortsluiting ge-
noemd als meest waarschijnlijke
oorzaak. Ontsnappen was onmoge-
lijk door onvoldoende vluchtwegen.
Veel slachtoffers in het onlangs op-
nieuw ingerichte theater, waar
achthonderd toeschouwers waren,
zaten in de val omdat „alle deuren
op één na met een hangslot waren
afgesloten en op één na alle ramen
hadden een netwerk van ijzeren
tralies," zei een ooggetuige. De dis-
cotheek hadraampjes op drie meter'hoogte, te smalle deuren en de enige
nooduitgang bleek geblokkeerd. In
beide gevallen lagen de meesteslachtoffers opgehoopt bij de enig
beschikbare uitgang.

Justitie in gevecht met tentakel van Octopus,

Cel en boete geëist
tegen strafpleiter

Van onze correspondent

AMSTERDAM - Tegen de Am-
sterdamse advocaat Oscar Ham-
merstein (40) is gisteren een jaar
gevangenisstraf geëist, waarvan
zes maanden voorwaardelijk. Ook
eiste officier van Justitie mr. M.
Witteveen 50.000 gulden boete te-
gen hem en drie jaar verbanning
uit het advocatenberoep. Witte-
veen zei een lage straf te eisen
omdat hij rekening hield met de
ziekte van Hammerstein, die aan
aids lijdt. Volgens de verdediging
is het Openbaar Ministerie in het
onderzoek buiten zijn boekje ge-
gaan.

Hammerstein wordt ervan ver-
dacht begin jaren negentig moe-
dwillig geld te hebben witgewas-
sen met een valse notarisverkla-
ring. Daarmee werd een bedrag
van 17,5 miljoen gulden, dat vol-
gens Justitie afkomstig is uit
drugshandel, ten onrechte aan de
Surinaamse rijstbaron G. toege-
schreven. Met dezelfde verklaring
trachtte Hammerstein later ook
nog ditzelfde bedrag onder de be-
slaglegging van de Zwitserse
autoriteiten weg te krijgen. Ham-
merstein heeft altijd ontkend te
hebben geweten dat het geld niet
aan G. toebehoorde. Hij ontkent
ook de constructie te hebben ver-
zonnen.

De rechtszaak in Amsterdam trok
veel belangstelling van pers, ad-
vocatuur, Openbaar Ministerie en
de rechterlijke macht. Het is de
eerste keer dat in Nederland een

advocaat terechtstaat wegens be-
trokkenheid bij de georganiseerde
misdaad. Wel wordt de laatste ja;-
ren steeds vaker tegen dergelijke
betrokkenheid van advocaten ge-
waarschuwd. De organisatie waair
Hammerstein de akte voor opstel-
de, zou deel uitmaken van de grcf-
tere Octopus-organisatie, volgens
Justitie Nederlands grootste mis-
daadbende. Hammerstein en ar{-
dere betrokkenen zouden bij cje
financiële tak van Octopus zijn
betrokken.
Volgens deverdediging van Ham-
merstein heeft het OM ongeoor-
loofd gehandeld in het onderzoejc
tegen de raadsman. Zo heeft een
andere verdachte in die zaak tij-
dens diens door de rechter bevq-
len isolement in het Huis van
Bewaring, in opdracht van het
OM, met de advocaat van de rijst-
baron in Suriname getelefoneerd.
Daarmee handelde het OM vol-
gens de verdediging in strijd met
de rechterlijke beslissing hem te
isoleren. Ook zouden processerj-
verbaal van die gesprekken,
waarin de man de rijsthandelaar
moest overhalen naar Nederlanjd
te komen, aanvankelijk uit het
dossier zijn gelaten.
De advocaat van Hammerstein zei
tegenover de rechter dat zijn
cliënt geen enkele reden had orp
vanwege het geld een akte te ver-
valsen. „Hij verdient een jaarsala-
ris van een half miljoen gulden,""
Daarbij schetste hij zijn collega
als een integer advocaat die door
zijn ziekte een strijd op leven eh
dood aan het vechten is.
Uitspraak over 14 dagen.

(ADVERTENTIE)
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ROPARCO-RENTE

53% 1
WINSTDELING

0,3%*
5,6%

* 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

MET ÉÉN
5 jaargemiddeld0,3%. U ontvangt

TELEFOONTJE. meer mformaue 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 tent perminuut). Stuur mij vrijblijvend informatie over Roparco.

I De heer/Mevr.: |

" Voorletters: Geb. datum:

I Straat: |

. Postcode/Plaats:
I Telefoon: |
| 71603 1. Ik heb wel/geenRogiro Rekening.

I Verzend de bon in een envelop zopderpostzegel naar:
I Robeco Groep, Antwoordnummer 5555,3000 VBRotterdam. |

ROBECO/^ GROEP

Met gemak betrouwbaar beleggen.
——————_

_ _ _ _ _
_i

" Overcthrodt uw tegoedeenbepulde grem(momenteel I 500.000,-),dingeldt voor het meerdere
een atwukend renlcpericnugr

Zaterdag 10 december 1994 % 5

(ADVERTENTIE)

daar winkel je voor je plezier!
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Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
VermistGevonden ’ 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal éénwoord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

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

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

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

Mededelingen
OPROEP aan DES-doch-
ters, -zonen, en -moeders
die geregistreerd staan: wilt
u het schadeformulier dat u
is toegezonden terugsturen
naar het DES Centrum, bij
voorkeur vóór 23/12. Infor-
matie: 030-518339.
GETUIGEN gez. die don-
derdag 7-12-94 in de par-
keergarage van het winkel-
centr. 't Loon in Heerlen tus-
sen 13.30-14.00 uur gezien
hebben dat mijn bestelwa-
gen Izusu BV-56-FF be-
schadigd werd. 045-460207.

PAUL, wil jij mij bellen. 085
Sylvia.

Vermist/Gevonden
TINY, we missen je.Bel.
VERLOREN 7 wkn. geleden
te Churchillstr.-Brs. plastic
doosje met 4 gd. kettinkjes
en 6 gd. hangertjes waaron-
der 1 aandenken. Teg. belo-
ning ter. te bezorgen. Br.o.nr.
B-06327, LD,Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Personeel aangeboden
EURO-ACCOUNT

Boekhoudingen en belastingzaken.
U heeft een eigen zaak? Maar nog geen of een te dure

boekhouder? Wij helpen U snel, goeden betaalbaar. Bin-
nenkort ook met een kantoor inLimburg. Bel direkt 03211-

-2076 (ma. t/m za. 9.00-13.00 uur) en wij komen langs.
Wij verzorgen uw

administratie
en fiscale aangiften tijdig en

accuraat, tegen een
gunstige prijs.

Administratie- en
Adviesbureau, John Brouns.

g 045-352462.
KLUSJESTEAM biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden door heel
Nederland, België en even-
tueel Duitsland, o.a. schil-
derswerk, behangen, tim-
merwerk, afbouwwerk,
wand- en vloertegels maar
ook dak- en wandbeplating
plus montage. Neem vrijblij-
vend contact met ons op
voor informatie, tel. 04750-
-16032 b.g.g. 013-554962.
MILIEU (hygiëne/beleid).
Vragen? Voor deskundig
advies en info S 045-423612

Amb. j. vr. 22 jr. met werkerv
en MEAO-S dipl. zoekt een
adm. of secr. BAAN voor 40
u.p.wk. Br.o.nr. B-06317,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
TIMMERMAN hangt uw
deuren af. Telefoon 045-
-751833.
Dr. Geschiedenis zkt. werk
als BELEIDSMEDEW./jour-
nalist; hield 250 interviews &
publiceerde 4 boeken. Br.o.
nr. B-06328. Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
OFFSETDRUKKER, 34 jaai
zoekt nieuwe baan, i.b.v
verschilt grafische vakdiplo-
ma's. Br.o.nr. B-06329,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401DC Heerlen.
MEUBELSTOFFEERDER
biedt zich aan. Tel. 043-
R7?i?nnf fipd^n
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Personeel gevraagd
Diversen personeel
Het Limburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERSvoor
WIJNANDSRADE

en

HEERLEN
Voor meer info over de aard van hel werk, de duur van dt
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

In de Cramer 37, Heerlen a 045-739330.

AHA studio 2 zoekt
ervaren interieurbouwer

welke zelfstandig in een team kan werken, Ift. tot 40 jaar
Geboden wordt een full-time baan met prettige
werkomstandigheden en een goede salariëring

Schriftelijke reakties kunt u sturen aan:
AHA Studio 2

t.a.v. Dhr. R. Mentzen
HetRondeel 4

6219 PG Maastricht
Zonder ervaring is het onnodigte reageren.

Rij-instructeur/trice
Vraag onze gratis studiegidsaan.

ROC Heerlen, S 045-258398.
"""I—' l mmmmmmmmmmmmmmmami ■w^^w—

Personeel gevraagd
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.
Aangeboden: goede bijver-
dienste dmv. THUISWERK.
Voor info stuur een geadres-
seerde env. met zegel van
’O,BO aan uzelf naar: Postb
242. 3340 AE, Hl. Ambacht
Bepaal uw eigen inkomen.
Wordt rayon-inspectrice ot
consulente met onze schit-
terde collectie MODE-JU-
WELEN. Inl. 046-583940.
Gevraagd COMMERCIEEL
medewerkers m/v voor bui-
tendienst full-time, part-time
i.b.v. auto en rijbewijs. Na
18.00uur: 04405-2616.
Gevr. voor dircet zelfst.,
BANKETBAKKER met erv.,
part-time, omgev. Valken-
burg. Br.o.nr. B-06319, LD.,
Postbus 2610, 6401 DCHrln.
BUITENDIENSTVERKOOP,
eigen auto en telefoon, min.
27 jaar, hoog inkomen en
onkostenvergoeding. Telef
077-591528 (kantooruren).

Landelijke ochtendkrant
vraagt accurate BEZOR-
GERS voor Schaesberg.
Min. leeftijd 15 jaar. Inl. tel.
045-324228, tussen 18.00-
-19.00 uur.
Harmonie Concordia uit
Berg en Terblijt zoekt op
korte termijn een nieuwe
DIRIGENT(E). De repetitie
is op vrijdagavond van 20.00
tot 22.00 uur. Een uitvoerige
sollicitatie (met recente pas-
foto) kan binnen 14 dagen
worden gestuurd naar: Har-
monie Concordia, Postbus
535, 6325 ZG Berg en Ter
blijt. Een sollicitant moet ir
het bezit zijn van het direktie
diploma of daarvoor stude-
ren. Verdere informatie kar
worden ingewonnen bij de
secretaris dhr. H. Royen, tel
04406-40051.
BIJVERDIENSTE. Wij zoe-
ken voorlopig voor 2 a 3 da-
gen per week, een spontane
ideeënrijke jonge man ol
vrouw met deugdelijke auto
om het klantenbestand van
onze snel groeiende groot-
handel in 2e hands boeken
en tijdschriften uit te breiden
en te beleveren. Kun je er-
gens je schouders onder-
zetten, wij weten inzet te■ waarderen en te belonen.

" Mazzel Markt Vaals. Tel.
104454-68407.» :

Wir suchen Sic : HORGE-- RATE-AKUSTIKER/IN odei
■ Audiometriesten/tin mit lang-
■ jahriger Berufserfahrung ir

der Hörgeratebranche, ir
1 den grensnahen Bereich. Alsdorf/Heinsberg für unsei

Hörgerate-Fachinstitut zu. besten Konditionen gesucht.
1 Br.o.nr. B-06330, Limburgs. Dagblad, Postbus 2610,

6401 DC Heerlen.

Uitzendbureaus

Unique Uitzendburo
heeft op korte termijn plaatsingsmogelijkheden voor m/v:

Chauffeurs
Bent u in het bezit van alle rijbewijzen, chauffeursdiploma,
min. 1.75 mtr. lang en flexibel inzetbaar? Reageer dan snel!
Betreft ritten in Nederland, België en Duitsland. De werk-
zaamheden zijn voor langere tijd.

Constructiebankwerkers
Voor een relatie in Landgraaf. Minimaal 5 jaar relevante
werkervaring. Betreft baan voor langere tijd.

Heftruckchauffeurs
Men dient in het bezit te zijn van een heftruckcertificaat of
een getuigschrift m.b.t. het besturen van een heftruck kun-
nen overleggen. De werkzaamheden vinden m.n. plaats op
oproepbasis.

Vertegenwoordigers
Ervaring in de installatietechniek is noodzakelijk. Tevens
dient men bereid te zijn tot verhuizen. Een technische op-
leiding is een must, betreft nl. vertegenwoordiging van be-
vestigingsmaterialen. Kans op vast dienstverband.

Produktiemedewerkers
Voor relaties in de omgeving van Sittard zoeken wij gemo-
tiveerde produktiemedewerkers tot 20 jaaroud.

Taxichauffeurs
U dient bereid te zijn op alle tijden te werken. Stratenkennis
van Heerlen e.o. en een representatief voorkomen zijn ver-
eisten.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande vacatures,
neem dan maandag 12 december a.s. contact op met on-

ze vestiging in Heerlen,Emmaplein 2, tel. 045-718170

fr unique uitzendburo
Unique mensen maken het verschil

Technisch personeel
Technicum Uitzendburo

zoekt met spoed MTS-ers E voor data-en telecom werk-
i zaamheden, technisch commercieel medewerker voor een
bedrijf in Sittard. Bel voor meer info tel: 046-584600 of kom
langs Rosmolenstraat 5a te Sittard.
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In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen Telefoon 045 - 754200

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

Studeren bij Van Mierlo
is vertrouwen op kwaliteit.

fVoorKebtingsavond op maandag 12
decemberom 19.00uur in het Sinter-

meerteocoltege aan de VaJkenbargenveg
219 te Heerlen (naast 0.H.)
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Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen
Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen

de erkende onderw.jsmstellingen. Tel. 04459-1782 Tel. 045-715248
" ■

Voetbalver. RVU uitkomend
' in de 3de klas KNVB, zoekl

voor komend seizoen een
TRAINER. Schriftelijke soll.
aan de secr. RVU, den Olie-
berg 2,6231AX, Meerssen,

Chauffeurs
CHAUFFEUR vöör vracht-
auto met aanhanger. Ten
dele binnenland, ten dele
buitenland met overnachtin-
gen. Diploma's en ervaring
met int. transport is noodza-
kelijk. Jan Oprey BV, Rijks-
weg 72, 6269 AD Margraten.
Tel. 04458-1541.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Winkelpers.
Voor direct gevraagd part-
time VERKOOPSTER met
ervaring in de kantoorvak-
handel, leeftijd 18-24 jaar.
Kantoorvakhandel Claes-
sens, Stationsstraat 288,, Nuth. Tel. 045-241450.

Huish.pers./Oppas
Schoonmaakbedrijf City
Service zoekt per direct

Interieur-
verzorgster

Werktijden van dinsdag t/m
zondag van 7.00tot 10.00
uur omgeving Schinnen.. Voor ml. Telef. 046-755252

of 070-3818584.
Gevr. HULP in de huishou-
ding te Heerlen/Benzenrade,
4 uur per week. Na 20.00
uur 045-414916.

Horeca pers.
Gastvrouw/gastheer gevr.
voor hoofdz. weekenden va.
18 jr. en met enige ervaring.
Auberge OASIS Oirsbeek.
Tel. 04492-1260. Vragen
naar Dhr. Keulen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kerstmis
Te k. KERSTDENNEN, zil-
ver of blauwspar, met kluit v.
a. ’2,50. H.Timmermans,
Julianastr. 15, bij de Kerk
Merkelbeek.
KERSTMAN-COSTUUMS
te huur en te koop, geh.
compl. Mgr. Schrijnenstr. 31,
Heerlen. S 045-717608

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

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

Bedrijven/Transacties
Twee DAMES willen een eigen

babyzaak opstarten
De moed en inzet is er voor 200% maar er is nog geld

nodig. Welke fabrikant, particulier offinancier durft dit met
ons aan. Telef. 04750-16032.

Gezocht, AGENTEN
voor verkoop van tennisprodukten aan verenigingen,
hallen enz. Ook zeer geschikt voor b.v. tennistrainers.

Groot en continu marktpotentieel. Uitstekekende kwaliteit,
zeer concurrerende prijs, prima referenties. Bouw uw extra

inkomen op nog voor de start v.h. tennisseizoen '95!
Neem snelkontakt op met Hans v.d. Lieuw,

Tel./fax: 023-402576.
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.
Te huur luxe SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.
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.
Compl. CHEMISCHE Reini-
ging te k. o.a. inventaris en
stoomketels op gas. Prijs n.
0.t.k., nog in bedrijf. Bez. na
tel, afspr. 00-49.240422615.
Te koop INVENTARIS v.
Bloemenzaak/kadoshop. Inl.
045-230884.
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.
Ter overname aangeb.
GASTSTATTE "lm Panes",
Hauptstrasse 4, Burtscheidt-
Aachen (Kurviertel). Ook
geschikt als restaurant. Tel.
045-453962 (na 18 uur)

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

T.o.a. bruin CAFÉ met gr.
terras, gel. op A-1 lok. markt -Geleen. Te aanv. met ca.

’ 75.000,- eigen middelen.
Tel. 045-743647.
Te koop FRITUUR(keet) in
gemeente Heerlen. Telefoon
045-465689.

NAILSTYLING
HANDCARE

I I
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Tilla Collombon

alléén op telefonische afspraak

Eymaelstraat 32A, Heerlen| Tel. 04S-72 42 7I |

Landbouw
Te k. KERSTBOMEN 140-
-300 cm. Zeer lage prijs als je
zelf rooit. Telef. 04756-5676.
Te koop gevr. WEILAND of
agrarische grond aan ver-
harde weg, plm. 5.000 m2.
In omg. Heerlen. Tel. 043-
-613725.
Te k. r/2-paards TRAILER.
Tel. 045-751896/751659.
Te huur gevraagd AKKER-
BOUWGROND. Br.o.nr. B-
-06326, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Te koop en/of te huur ge-
vraagd WEILAND of bouw-
land e/o bosgrond. Inl. tel.
04754-86928.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

Kunst en Antiek
_^

Het vertrouwde adres voor antieke klokken en

oude schilderijen
Grote keuze in prijsklasse van ’ 500,- tot ’ 5.000,-.

CARPEDIEM, Markt 26, Meerssen. Tel. 043-642173/
648278. Geopend 's zaterdags 10-17.00 uur of afspraak.

Zondag 11 en 18 dcc. geopend
van 12.00-17.00 uur.

Historische bouwmaterialen
w.o. betaalbare marmeren
schouwen, deuren, vloer-
delen en tuindecoraties.
Ruime keuze in lampen,

spiegels, klokken e.d. vindt u
bij

Antiquiteiten en
Antieke

bouwmaterialen
Dohmen

Klimmenderstr. 65, Klimmen.
a.s. zondag tot
Kerstmis iedere

zondag open
van 10-17 uur.
Kom een kijkje nemen in
onze sfeervol ingerichte

binnenruimtes. 04405-2337.
Komt U eens vrijblijvend kij-
ken naar onze enorme col-
lectie ANTIEK 0.a.: kasten,
tafels, stoelen, klokken,
brons, koper, tin enz. Wim
Scheepers, Panheelderweg
28, Heel. Tel. 04747-1593.
ledere dag geopend.
De mooiste grenen en eiker
keus volgens VT-WONEN
en Ariadne vindt u bij Interarl
Antiek Simpelveld. Irmstraal
64. Telef. 045-443161. Ei-
gen restauratie en logerij
Maandag gesloten, donder-
dagkoopavond.
ANTIEKE Inboedel te koop
Inl. 045-711461. Niet vooi
handelaren!

Muziek
DWARSFLUITEN en saxo
foons zeer grote keuze
zowel nieuw als gebruikt va
’300,-. Adams Thorn. Telef
04756-1324.
Piano's in alle prijsklassen
Te koop en te huur. PIANO
HANDEL J. Somers & Zn
Akerstr. 82, Heerlen. Tele
foon: 045-713751.
ORKESTBANDEN naai
wens gemaakt. Nu speciale
aanbieding. Tercel Studio
Tel. 045-754357.
FENDER Stratocaster Sun
burst, bwj. '75 met koffer, vr
pr. ’975,-. S 045-464618.
Erv. en allr. SAX-KLARINET
trompetist zoekt aansl. Bi
orkest. Telef. 046-510933.
Een fijne hobby voor de lan
ge wintermaanden: spee
KEYBOARD of electroniscl
orgel. Lessen gegeven doo
gediplomeerd leraar. Inl
045-322813.
Te koop Duitse PIANC
zwart, vr.pr. ’2.000,-. Tele
foon 045-322452.

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 mooie Biedermeier
fauteuil met rozen. Telef.
04498-53059.
O.N. lil, mijn-telefoon, mijn-
lamp voor info bel 045-
-231784.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straat 45A, Nuth (in het cen-
trum t.o. kerk). S 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te k. ant. LODEWIJK XIV
slaapkamer, ’2.200,-; ant.
tegeltjes fornuis, ’650,-; 2-
drs. hout gepinde woonkast,. ’BOO,-; buffetkast, ’500,-.. Tel. 045-319179.. Brons KLOKKENSTEL,. ’1.450,-. Ridder Hoen-

-1 straat 151, Hoensbroek.
Sport & Spel

■ ERGOMETER (hometrainer)
1 met computer. Tel. 045-
I 457694, na 18.00uur.
t Huw./Kennism.

VROUW, 53 jr., onderne-
mend, zkt vriend. Br. met fo-
to o.nr. B-06315, LD. Postb.- 2610,6401 DC Heerlen.

Braderieën/Markten. STANDHOUDERS ge-
vraagd voor rommelmarkt 't. Kloeëster te Schinveld. Zon-- dag 18 december van 10.00 -, 17.00 uur. Buro Thans. Tel.. 04755-1669.

" Rommel en Luikse Markt. PUTH. In 1995 zal voor de. vierde opeenvolgende keer- in Puth door de Stichting. Rommelmarkt Puth de rom-- melmarkt 1995 georgani-
seerd worden, die zal

" plaatsvinden op en rond het
_

marktplein te Puth op twee-

' de pinksterdag, maandag 5

" juni 1995 van 9.00 uur tot- 18.00 uur. Gezien het jaar-- lijks toenemend aantal be-
■ zoekers zal de rommelmarkt

c.g. Luikse markt weer gro-

" ter opgezet worden met te-
ij yens live-muziek van de

Puther Bergkapel, attracties- voor jong en oud, culinaire

" versterking. Standhouders
die wensen deel te nemen

1 worden hierbij verzocht zich,r op te geven bij de voorzitter

'" van de Stichting Rommel-
. markt Puth, de heer R. Lor-
D mans, Bovenste Puth 74,
i- 6155 NJ Puth, tel. 04493-

-4038.

AL 25 JAAR, EEN PAAR !! tó
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___ Proficiat personeel Stelo ~
n

Leo 25jaar!! -grote Dicke Gakker, 40 jaar t,,

De Meisjess. 2x Jan, 2xKitty, Annemie $ *0]
Proficiat met jullie Ger. Tot vanavond , ge,

40 80 jaar r
se'jarighuwelijksfeest Proficiat (O)ma

Kinderen en kleinkinderen Van allekinderen, klemkin- j k
deren en achterkleinkinde- i jj

LeO 40 ren. Tot vanavond! _> $\
eindelijk in dekrant!!! -, <i

Michel Hasselhof■J_\ gefeliciteerd met je26e! i j

M AmamWËk**.

Tot vanavond.

25 jr. getrouwd
PROFICIAT

lmM^amMmmmmmMm^mm VtPll JR "l W"^*"Een halve eeuw * f
Proficiat! Zijn 240.000 lezers IÉHgenoeg aandacht?

Jevrienden Fam. Boon + fam. Coenraad-

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. _Jy
Voor al uwfeesten en Te huur DRAAIMOLEN e'f'

braderieën m. toezicht, concur. pn|s
rk« \Ki~i~\w~\.\ Mevr. A- Gillissen-Vleugel6De Wafelbakker Tei 045-315378.
De echte Belgische suiker- Wat VERKOPEN? Advertee'

wafel. Tel. 043-622965. via: 045-719966.
Computers _J

* * * Klanten opgelet * * *
Spelcomputer Atari 2600, 32 spellen
joypad,voor maar ’ 3*
Spelcomputer Atari XE mcl. 1 spel,keyboard ’ 69.]
Supernintendo ’2l'1]
Supernintendo mcl. Mario en supergameboy ’ 379.'
Monitor Commodore 1084 ST ’s99']
Monitor MicrovitekAl 438, multiscan ’ 849
Amiga CD32 spelcomputer, CD speler, karaoke
speler, alles in 1 ’399''
Amiga 4000 030, 2MB, 540M8 harddisk ’ 3.695.'
Amiga 4000 040, 6MB, 540M8 harddisk ’ 5.295.'

KWALITEITS PC's:
PC4B6-DX2 66, 540M8 HD, 4MB, Tseng
ET4OOOVLB IMB, monitor 0.28 ’2.395''
PC4B6-DX2 80, 540M8, HD, 4MB, Tseng
ET4OOOVLB IMB, monitor 0.28 ’2.549.'

Dit alles te verkrijgen bij:
Barlage Computer Hardware

Kaalheidersteenweg 262
Kerkrade

S 045-425881 / 425043 / 425044
Te koop PC'S 486DX 33/486
DX 66/ 386 SX 16/ 386SX 25.
Alle met monitor, FP HD en
toetsenbord. 045-219315.
Betaalbare PC SOFTWARE!
Educatief, spelen, boekhoud,
windows etc, vanaf ’5,50!
Gratis katalogus: VS-Center,
01880-19481.
Te koop computer 286-20
mcl. muis, joystick en PRIN-
TER. Tel. 045-753572.
486 SX 40 Mhz., 135 MB HD,
4MB intern geh. met SVGA-
monitor, ’1.400,-. Telefoon
045-216554.
AMIGA 3000, 100 MB HD, 6
MB Mem, 2 disk-drives, kl.
monitor, muis, 2 joysticks,
scanner, 1000 disk en softw.,

’ 1.900,-. Tel. 045-314224.
Te k. COMM. 64, Drive 1541,
kl. monitor, printer Star LC
10C, ’ 900,-. 04492-3829.
Te k. PC-XT 286, 20 MB m.
kleuren mon., ’300,-, met
50 (loppy's. S 045-729753.
Te k. NINTENDO spelcom-
puter met 13 spellen, pistool,
joystick en 2 peddels.vr.pr.

’ 300,-. Tel. 045-221413.
Te k. COMPUTER 486 DX
2/66, 2x VLB, 8 MB, 15"
mon., soundbl.+ tapestr. mcl.
joystick en alle software en
printer. Tel. 045-426472.

CPC Kerkrade, COMPU'
TERS nieuw en gebruik'
Niersprinkstr. 61. Tel. 045'
351588. „
Moet u volgend jaar wéér "P
dat vieze toetsenbord ?..■■■;
Laat uw baas HARDWAP&
Clean bellen: 045-275821. _.

Tekoop gevr.
_^

Wij betalen de hoogste piïj*
voor al uw oude METALEN
Gebr. Swinkels, Beitel 7A'
Heerlen. 045-422025.
Te k. gevr. POSTZEGELS,
munten en goud. Postzege''
en muntenhandel Pair"'
Akerstr. Noord 208, HoenS'
broek. Tel. 045-227855.
Stalen KANTELPOORT ca
2.40 mbr. Tel. 04492-5132. __.
Zonnebank/-hemel

Spectaculair lage prijzen M
de grootste zonne- vakspe'
cialist in de regio GOËR'
GEN zonnehemels. Alle5
met 3 jr. voll. garantie. RijkS'
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis). _,
Zonnehemelverhuur MEZO-
Najaarsaanbieding: 1 mnd-
huren ’lOO,-, mcl. bezor-
gen en ophalen met rech'
van koop. Inl. 045-312956. _,

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8
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Zakenkabinet
|?et ontslag komt daags na de

die Berlusconi ont-v'lg (uit handen van Di Pietro)
6tl de nederlaag die deregerings-
Partijen leden bij de lokale ver-
bezingen. Een breuk binnen de
i wordt, als gevolg van de

Pstelling van de Lega Nord,
%>r zeer waarschijnlijk gehou-
"en. President Scalfaro wil ab-
s°luut nieuwe verkiezingenv°orkomen en zal in geval van
Crisis voorstellen een 'institutio-
nele regering' te vormen. Dit
*akenkabinet zal openstaan voor

men. Hij heeft zijn toga afgewor-
pen en is dus, in theorie, be-
schikbaar. Di Pietro zei dinsdag
dat hij geen plannen heeft voor
de toekomst, maar voor veel po-
litici, ongeacht hun kleur, staat
het licht op groen. Dat Di Pietro
aanvoert dat hem het werken
onmogelijk wordt gemaakt,
wordt maar ten dele geloofd: hij,
staat bekend als een vechters-
baas en heeft wel voor hetere
vuren gestaan. De 'feeling' die er
bestaat tussen Scalfaro en Di
Pietro - de president belde de
magistraat dezer dagen verschei-
dene malen en loofde hem in het

f«n^^i7^]^7lnnnf/^p
ue oppositiepartijen en als voor-naamste taak krijgen de op pa-
Per gebleven staatkundige her-
°rmingen te realiseren.

plle oppositiepartijen en ook de
*j*ga Nord zijn voorstander van
j*eze optie. De vraag is echter
/J'ie aan deze regering leiding

geven. Er is niet een kandi-
daat voorhanden die genoeg cha-
sma en populariteit heeft om

neutraal alternatief te dienen
oor Silvio Berlusconi. Antonio

ui Pietro werd door velen ge-
chikt geacht, maar hij was be-
j*ten heeft altijd gezegd dat hijMagistratuur en politiek ge-
leiden wil houden.vaar is nu verandering in geko-

openbaar - heeft de geruchten-
machine verder gevoed.

Overstap
De hamvraag is natuurlijk of Di
Pietro wel geïnteresseerd is in de
politiek. Hij heeft zelf altijd vol-
gehouden van niet. Hij sloeg het
aanbod van Berlusconi af om
minister in diens kabinet te wor-
den en zei dinsdag nog dat zijn
vertrek veroorzaakt is door het
misbruik dat de politici maken
van zijn werk. Nu hij geen magi-
straat meer is en de mogelijkheid
van een institutionele regering
opdoemt, kan Di Pietro echter
wel degelijk een overstap naar
de politiek overwegen.

Het is bovendien zo dat hij de af-
gelopen maanden wel degelijk
blijk heeft gegeven van politieke
ambities. Zijn voorstel voor een
'politieke oplossing' van het cor-
ruptievraagstuk had veel weg
van een wetsvoorstel en hij zal
ongetwijfeld gecharmeerd zijn
van het idee om dit project zelf,
als echte politicus, te kunnen
voorleggen aan het parlement.

Di Pietro heeft bovendien een
boek geschreven waarin hij de
Grondwet becommentarieert en
tal van adviezen geeft aan de he-
ren politici. De uitgave van het
boek werd destijds door ex-pre-
sident Cossiga, die het voor-
woord schreef, omschreven als
'de geboorte van de politicus Di
Pietro'. Cossiga liet woensdag
weten dat Italië in de toekomst
absoluut gebruik moet maken
van een persoon als Di Pietro.
Een uitspraak die indruk heeft
gemaakt, ook omdat de ex-presi-
dent nog veel invloed heeft op
het Italiaanse politieke circus.

De komende weken zal blijken
of de opwinding die zich meester
heeft gemaakt van veel politici,
gegrond is. Vast staat dat het
ontslag van Di Pietro gevolgen
zal hebben. De stugge boeren-
zoon uit het zuidelijke Molise
zou inderdaad wel eens een tijd-
bom kunnen zijn die tikt onder
het politieke bestel.

Achtertuin
Rusland eist daarbij zo grootmogelijke speelruimte. Moskou
meent ter beschermingvan de ei-
gen belangen recht te hebben op
een exclusieve Transkaukasische
achtertuin. Zoals Amerika die
heeft in het Caribisch gebied,
kijk maar naar Haiti, luidt het
Russische argument.

Daar zit de kern van het pro-
bleem en het motief voor de wes-
terse wens om vrede in Karabach
te stichten. Want het aanvanke-

lijke optimisme dat Rusland zich
enthousiast zou scharen bij de
door Amerika geleide vrije, de-
mocratische wereld, is verdwe-
nen.

De volgzaamheidvan Rusland is,
mede door de opkomst van het
Russische nationalisme, veran-
derd in een eigenzinnige en (vol-
gens sommigen gespeeld) zelfbe-
wuste houding. Moskou wil niet
dat Amerika ongestoord het al-r
leenrecht van de supermacht uit-
oefent. Het wil niet dat Amerika
de Navo dusdanig uitbreidt dat
de Russische grenzen ook die
van het westers bondgenoot-
schap markeren.

Daarom speelt Rusland een ei-
gen, voor het Westen onaangena-

me rol in het conflict met Irak.
Daarom saboteert Moskou de
westerse pogingen om de Ser-
viërs in Bosnië vrede op te drin-
gen. Daarom lag Rusland in
Brussel dwars over de invulling
van het Partnerschap voor de
Vrede, koos het voor opwaarde-
ring van de CVSE om 'Navo-
expansie' te bestrijden.

De Koude Oorlog is na een dooi-
fase doorgeschoten naar een
Koude Vrede. En onderlinge me-
ningsverschillen daargelaten, de
landen die de ruggegraat van de
Navo vormen zijn bij gebrek aan
beter automatisch teruggevallen
op het beproefde strategische
concept: beperking van de Russi-
sche invloedssfeer.
Het vervelende is echter, dat
Rusland officieel niet langer 'de
vijand' is. Integendeel, het Wes-

ten zegt dat het land moet wor-
den geholpen een democratische,
welvarende st.aat te worden.

Maar als de tegengestelde belan-
gen tussen dit Rusland en het
Westen ergens, duidelijk zijn,
dan is het in in de Kaukasus, in
het Karabach waar Van Mierlo
zo graag Nederlandse militairen
wil hebben.

f achtergrond_

binnen/buitenland

Magistraatwordt volgens velen in januaripremier

DiPietro zet Italiaanse
politiek nu al op stelten

DOOR
EELCO VAN DER LINDEN

KOME - De lieveling
fan de Italiaanse natie

plotseling verdwe-en. Het afscheid van
Di

heeft de Italia-an meer dan ge-
bokt. Niemand lijkt
jj^h een toekomst te

voorstellen
de man die als

ken ander 'het ande-
1 eerlijke, Italië

Maar is
1 Pietro werkelijk

Weg?

Keii dag nadat de magistraat de
eur van zijn kantoor in het Mi-

I «Hese paleis van justitie heeft
h htgetrokken, zijn het vooral
/* politici die zich deze vraag

,teÜen. De afscheidsbrief wordteer °P keer geanalyseerd en

'' „ f'terpreteerd en met het ver-
j ,trijken der uren groeit bij allen

Qe overtuiging dat voor Di Pietro
,etl politieke carrière is wegge-

I "at de magistraat twee maanden
ukantie gaat om te genieten

'dri een welverdiende rust en,
1 7°als woensdag gefluisterd werd,
"*& de gelegenheid gebruik

\ /)aakt om de vrouw te trouwen,et wie hij al tien jaar samen-
heeft maar op weinigen een

*erustellend effect. Er zijn een-
,ou-digweg teveel 'toevallighe-
eri', die doen vermoeden dat er

,eti scenario bestaat om Di Pie-
\ r° in de zo tumultueuze poli-

leke ring te lanceren.

" Antonio Di Pietro sloeg al een aanbod van Berlusconi
om minister te worden af. Na zijn ontslag zijn er op-
nieuw geluiden dat hij depolitiek ingaat. Foto: REUTER

Hoofdrolspelers In een historisch vredesoverleg
Lot Noord-Ierland bepaald
door Thomas en McGuinness

Van onze redactie buitenland

BELFAST - De Britse
topambtenaar Quentin
Thomas en Sinn-Fein-
leider Martin McGuin-
ness zijn de hoofdrol-
spelers bij de histori-
sche besprekingen
tussen de Britse rege-
ring en de politieke
vleugel van de IRA
(lerse Republikeinse
Leger) over de toe-
komst van Noord-ler-
land. De gesprekken
zijn gisteren in Belfast
begonnen.

Thomas, die de Britse delegatie
leidt, is een briljante 50-jarige
functionaris van het ministerie
van Noordierse Zaken en is sinds
twee jaareen van de spillen van
het vredesproces in Ulster. Hij is
directeur politieke zaken op het
ministerie en feitelijk nummer
twee achter minister voor Noor-
dierse Zaken Sir Patrick May-
hew. Thomas, die heen en weer
reist tussen Londen en Belfast,
onderhield in 1993 geheime con-
tacten met Sinn Fein.

Na zijn studie in Cambridge be-
gon Thomas in 1966 zijn loop-
baan op het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken, waar hij de
reputatie van een gewiekst on-
derhandelaar kreeg. Hij dankte
die naam vooral aan zijn rol tij-
dens conflicten rond de Britse
radio en televisie. Zes jaar gele-

den ging hij werken bij het mi-
nisterie voor Noord-lerland.

Thomas behoort tot de 'crème de
la crème van de Britse openbare
diensten. Aitoos glimlachend en
beleefd, maarvooral discreet, ef-
ficiënt, zeer punctueel en ook
onverbiddelijk. En steeds onbe-
rispelijk gekleed.
Het belangrijkst voor zijn rol in
het overleg over Ulster is echter
dat hij geen banden heeft met
deze of gene partij. Zijn kwali-
teiten worden ook hogelijk ge-
waardeerd in de lerse hoofdstad
Dublin.
Thomas was de afgelopen jaren
meestal onvindbaar voor de pers.
Hij zei onlangs geen bijzondere
aandacht te willen voor de taak
van bemiddelaar die hij vrijdag
op zich neemt. In Belfast zal hij
echter wel degelijk in de schijn-
werpers staan.
Martin McGuinness leidt de de-
legatie van Sinn Fein, de poli-
tieke vleugel van de 'IRA. Voor
hem is de bijeenkomst een terug-,
keer naar het verleden: in 1972
maakte hij op nauwelijks 22-ja-
rige leeftijd deel uit van een de-
legatie die in het geheim in
Londen besprekingen voerde
met üe minister voor Noord-ler-
land. Het overleg liep op niets
uit. Indertijd werd McGuinness
door de Britse politie beschouwd

als het brein achter de nationali-
stische gewapende strijd; hij was
IRA-commandant in London-
derry en later voor heel Ulster.
McGuinness heeft altijd ontkend
tot de IRA te behoren, en be-
perkte z: ich ertoe te erkennen een
„actieve;" rol te spelen in de
strijd tegen de Britse bezetter.
Sinds 2 Ö jaar zit McGuinness in
de leiding van de republikeinse
beweging. Maar hij speelt een
bescheidener rol dan Sinn-Fein-
leider Cïerry Adams. In 1993
fungeerde hij verscheidene
maanden als tussenpersoon bij
de geheime contacten met Lon-
den.

Zijn ervaring 'te velde' en zijn
reputatie van bijna ascetisch le-
vende 'havik', verlenen hem een
immens prestige binnen de repu-
blikeinse beweging. Dat kwam
hem zeer van pas toen hij de ra-
dicale vleugel moest overreden
een nieuwe, geweldloze strategie
te aanvaarden om het begin van
besprekingen met Londen moge-
lijk te m.aken.

Voor velen in Ulster is McGuin-
ness de echte nummer één van de
nationalisten. Deze fervente ka-
tholiek en vader van vier kinde-
ren, treedi t sinds enkele maanden
steeds meervoor het voetlicht als
woordvoerdervan derepublikei-

nen. rli] is nu hun officiële or
derhandelaar.
Officieel gaat het om verkennen-
de besprekingen, zogenoemde
'besprekingen over besprekin-
gen', om de deelnemingvan Sinn
Fein aan het democratische be-
sluitvormingsproces voor te be-
reiden. Londen zal trachten de
pogingen van Sinn Fein te weer-
staan om direct netelige poli-
tieke en principiële kwesties aan
te roeren. Volgens de Britten is
dit ongepast zolang de echte be-
sprekingen met alle partijen nog
niet zijn begonnen.
Het overleg wordt gehouden in
een historisch gebouw, de Stor-
mont, een groots paleis 10 kilo-
meter buiten Belfast, eens de
zetel van het Noordierse parle-
ment. Het parlement werd ge-
sticht om de protestantse af-
scheiding van derest van lerland
een politiek fundament te geven
en werd vooral een blijk van de
aanhankelijkheid van de 'unio-
nisten' jegens de Britse monar-
chie. Vijftig jaar lang, tot Lon-
den de provincie begin jaren
zeventig onder direct bestuur
plaatse, was Stormont het 'hei-
ligdom' voor de protestantse
meerderheid. Maar het was
evenzeer een symbool van discri-
minatie in de ogen van de katho-
lieke minderheid, die ruim 40
procent van de bevolking vormt.

Nagorno Karabach
is een wespennest

DOOR HANS GELEIJNSE

MOSKOU - Na het
dramatische falen van
de Navo in Bosnië
moet de reputatie van
het Westen als vredes-
tichter worden her-
steld. Op de vlag die
de lading moet dek-
ken, staan de letters
CVSE: Conferentie
voor Veiligheid en Sa-
menwerking in Euro-
pa. Het nieuwe oefen-
terrein heet Nagorno
Karabach.

Minister van Buitenlandse Za-
ken Hans van Mierlo stelde voor
dit nobele streven spontaan 125
Nederlandse militairen beschik-
baar. Zijn defensiecollega Voor-
hoeve trapte echter op de rem.
En daar zijn goede redenen voor.
Karabach is politiek en militair
een mijnenveld, waarbij Bosnië
verbleekt tot een onschuldig
stadspark.

Het te pacificeren oorlogsgebied
is 4400 vierkante kilometer
groot. Het is een berg- en heu-
velachtig gebied, uiterst geschikt
voor guerrilla-oorlogvoering. En
het ligt in het roerigste plekje
van het voormalige Sovjet-rijk,
de Transkaukasus. Sinds 1988
woedt daar een bloedige oorlog
waar het Westen zich ondanks
tienduizenden slachtoffers nooit
echt veel van heeft aangetrok-
ken.
Van de naar schatting 160.000
inwoners van Karabach is 80
procent van (christelijk) Ar-
meense afkomst. Maar de encla-
ve ligt in de (moslim) republiek
Azerbeidzjan en wil aansluiting
bij Armenië.
Alle pogingen om een einde te
maken aan deze onverklaarde,
slepende oorlog tussen de nu on-
afhankelijke republieken Azer-
beidzjan en Armenië, zijn mis-
lukte. Dat werd niet alleen
veroorzaakt door etnische en re-
ligieuze tegenstellingen tussen
de Azeri en Armeniërs. Na het
overlijden van de Sovjetunie
werd het Karabach-conflict een
speelbal van de landen die in de-
ze strategische, olierijke regio
om invloed strijden: Rusland,
Iran en Navo-lid Turkije.

Olie

De commentaren van de Russi-
sche media op het 'resultaat' van
de CVSE-top in Boedapest zijn
in dit opzicht illustratief. Het
feit dat Russische militairen als
vredesmacht in Karabach colle-
ga's uit andere landen naast zich

moeten dulden, wordt be-
schouwd als een nederlaag voor
Rusland. „We zijn onze exclusie-
ve invloed daar lk:wijt," schrijft
de Nezavisimaja GJazeta, die eer-
der al had opgemerkt dat de
CVSE-activiteiten 'anti-Rus-
sisch zijn' en alleen gericht op
het verhinderen van stationering
van Russische (vre desjtroepen in
het gebied.

De kwaliteitskrant Izvestia ves-
tigde er vorige maand al de aan-
dacht op dat Rusla.nd door Tur-
kije en het Westen wordt 'wegge-
drukt' uit de voorn-.ialige oliege-
bieden van de Sovjetunie. Het
miljardencontract bussen wes-
terse maatschappijen en Azer-
beidzjan over oliewinning uit de
Kaspische Zee zal ervoor zorgen
dat straks alle strategische olie-
transportleidingen buiten Rus-

sisch gebied (en controle) om
lopen.
Natuurlijk probeert Moskou dit
te voorkomen. De manier waar-
op dit in het verleden gebeurde,
voorspelt weinig goeds voor de
toekomstige CVSE-vredesmacht.
Het strategische doel van Mos-
kou is militaire presentie in het
gebied, als buffer tegen de
groeiende invloed van Turkije en
Iran. Het Karabach-conflict is
daar een onderdeel van.

De Azerbeidzjaanse leider die de
belangen van Rusland niet in het
oog houdt, loopt grote risico's. In
1993 verdween de pro-Turkse
president Elchiby na een staats-
greep. Zijn opvolger, de ex-top-
communist Aliejev, kreeg het al
snel moeilijk toen hij de olie-
deal met het Westen afsloot en
weigerde toestemming te geven
voor stationering van Russische
troepen. In september werd een
poging tot staatsgreep van pro-
Russische militairen verijdeld,
maar nog steeds is de positie van
Aliejev wankel.
Ter verdere druk op Azerbeidz-
jan kwam Rusland met Armenië
overeen de militaire presentie in
die republiek te versterken. De
grenzen met Iran en Turkije
worden door Russische militai-
ren bewaakt en in januari werd
overeengekomen een nieuwe
Russische basis (met 9000 mili-
tairen) in Armenië te vestigen,
waarbij uitdrukkelijk is ver-
klaard dat die vanuit Moskou
wordt bestuurd.

Opvallend is ook, dat de Ar-
meense strijders grote successen
boeken als Azerbeidzjan zich al
te onafhankelijk van Moskou op-
stelt. Op die manier is al een
groot stuk Azerbeidzjan, dat Ka-
rabach van Armenië scheidde,
veroverd.

Geloofwaardigheid
De voorgeschiedenis en de Rus-
sische opstelling garanderen dat
Moskou, nu het in CVSE-ver-
band ook militair weer voet aan
de grond krijgt in Azerbeidzjan,
alles zal doen om de CVSE-vre-
desoperaties te manipuleren
wanneer de eigen belangen daar-
mee strijdig zijn. En dat zal niet
alleen veel politiek rumoer ople-
veren, maar mogelijk ook veilig-
heidsproblemen voor een CVSE-
vredesmacht, zeker als die onder
Russisch commando zou komen.

Voorhoeve lijkt dit beter te be-
seffen dan Van Mierlo. Boven-
dien: Jan Soldaat, de Nederland-
se publieke opinie, heeft recht op
een duidelijke uitleg over de mo-
tieven voor de CVSE-operatie.
Dat schept een geloofwaardig-
heidsprobleem. Er moet om de
Koude Vrede te bewaren en in
het belang van de westerse een-
heid worden gespit in de Russi-
sche achtertuin. Want het is
tamelijk onwaarschijnlijk dat 's
werelds leiders in Boedapest na
jaren van apathie plotsklaps
diep begaan raakten met het
menselijk leed in deKaukasus.
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Een oudedagsreserve is niet het enige dat s*^fH
het Abp vastlegt voor de toekomst. Er zijn ook culturele en wetenschappelijke onder-
werpen die te belangrijk zijn om aan de vergetelheid prijs te geven. Het Algemeen

burgerlijk pensioenfonds initieert op die gebieden evenementen en legt ze vast in
prachtige uitgaven. Voor liefhebbers is de collectie "De boeken van het Abp" dan
ook een waar eldorado. Ook al duor de prijsstelling.

EEN VOORBEELD UIT "ÜE BOEKEN VAN HET ABP":
VARENS, VARENS. VARENS - VAN ADDERTONG TOT ZWARTSTEEL

Uitgave in samenwerking met de Hortus Botanicus Leiden en de Nederlandse
Varenvereniging, over varens als verschijnsel, hun kenmerken, verspreiding,
geschiedenis, nomenclatuur en rol in de cultuur. Rijk geïllustreerd met foto's en
tekeningen. ISBN 90-6601-004-5. 132 Pagina's. Prijs’ 32,50

De boeken van het Abp zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. De fraai uitgevoer-

de fondslijst wordt u kosteloos toegezonden. Zend daartoe een briefkaart naar:
Abp,Stafdirectie Communicatie, Postbus 4911, 6401 JS Heerlen of fax 045-792194.
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Diversen
Opel Astra 1.6 GL 3-drs 1992 ’ 22.500,-
Opel Corsa 14i type 1992 ’ 15.900,-
Opel Veetra I.Bi GL Frisco 1992 ’ 25.900,-
OpelKadett 14iClub 1990 ’ 14.900,-
OpelKadett 1.3 Club v.a 'S7m ’ 8.250,-
Nissan 100 NX veelextra's type 1992 ’ 24.750,-
Nissan Micra 1.2GL Trend 1991 ’ 12.900,-
Ford Siërra Azur 4-drs 1991 ’ 17.900,-
Mazda 323 1.6 GLX F coupé 1991 ’ 22.900,-
Mazda 323 1.3 GLX 4-drs 1992 ’ 20.750,-
Mazda 323 1.3 LX 3-drs 1988 ’ 10.250,-
Mazda 626 GLX 2.2i5-drs 1991 ’ 20.900,-
Suzuki Swift 1.3 GL 1990 ’ 13.900,-
SuzukiAltoGL 1990 ’ 8.900,-
Toyota Corolla 1.3 SLX 4-drs 1987 ’ 7.900,-
Toyota Starlet 1.3 XLI 1991 ’ 14.900,-
Toyota Corolla 1.3 SLX 5-drs 1987 ’ 8.500,-
BMW3I& Edition veel extra's 1990 ’ 21.500,-
Volvo 340 GL 5-drs 1985 ’ 3.900,-
Mazda 2200E diesel bestel 1993 ’ 22.000,-

Bovag garantie, Nat. autopas, financiering, inruil, APK
keuringsstation.

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

Auto Engelbert
AudiBol.BEdison'9l

Alfa 33 1.7 lE'92
Alfa 75 1.6 IE '91 zwart

Alfa 164T591
Alfa 2.0 GTV

Ford Escort 1.6 CLX
16V12-92

Ford Siërra 2.0 CLX
combi '90

Ford Escort XR3i '86
Mazda 323 1.6 GTi'Bs
Opel Kadett 1 6i GT '90
Opel Kadett 1.6 D '86

Omega 3000i '88
Peugeot 3091.488

Porsche 911 coupé '79
Porsche 924 '78

Diverse inruilauto's met APK.
Bel voor prijs, garantie en mr.
a/dFremme 13, Margraten,

tel. 04458-2918.
VW Golf 1.3 '87; Mazda 626
2.0i GT HB '87; Opel Kadett
1.3 5-drs '87; Ford Escort
1.6 CL '86; Ford Escort 1.3
CL 5-drs '86; Toyota Corolla
1.3 Liftback GL '86; Opel
Kadett 1.3 S 5-drs '85; Opel
Kadett 1.2 S HB '84; VW Po-
lo '84; Opel Rekord 2.0 S
'82; Garantie, service, fi-
nanc, mr., APK, Autobedrijf
DORTANGS, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Opel 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, Tornadorood, 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 1.5i, 4-drs., Se-
dan, 1990; Mercedes 230 E,
div. extra's, 85.000 km., met
ANWB rapport, 1988; Maz-
da 626 Hardtop, 1982; Opel
Omega 2.0 GL, met stuur-
bekr., 1990; Porsche 924
met tax. rapp., 1979; Volvo
360 GLS, 5-drs., 2.0, 1985;
Vauxhall Cavalier HB, Man-
ta, Manta, 1979,, in nieuwst.
Autobedrijf HAVE, Industrie-
str 31, Sittard, 046-515195.
Auto's zijn mcl. APK en bo-
vaggarantiebewijs.

LEIJENAAR'S-autocentrale
biedt te k. aan: VW Passat
Variant I.Bi '91 en '90; Audi
80 1.8 S '89 + 1.8 N '88; VW
Golf I.Bi Pasadena '91; VW
Golf 1.3 Manhattan '89;
Veetra 1.8 GLi Hatchb. '91;
Corsa Hatchb. 1.2 S Van
grijs kent. 2 st. '89; Corsa
1.2 S GL sedan '86; Kadett
stationcar 1.7 D Expression
'91; Kadett Hatchb. 2.0 GSi
'90; Kadett Hatchb. 1.6i GT
'90; Kadett Hatchb. 1.3 '89;
Kadett sedan 1.4 iExpressi-
on '91; Kadett sedan 1.3 NB
'89,1.3 NB Club '87 en 1.3 S
'86; Kadett Hatchb. 1.3 NB
'87 en 1.2 S '85; Kadett Be-
stel 1.3 S automaat '86; Ka-
dett Combo 1.3 S extra ver-
hoogd '89; Manta Hatchb.
2.0 N79; Kadett Hatchb. 1.6
S, 5-drs., zwart '83
’2.950,-; Ascona 1.6 S au-
tomaat en stuurbekr.'Bs;
Ford Siërra 2.0 Special se-
dan 11-'9l; Ford Siërra 2.0
Special Combi '91; Ford
Siërra 2.3 Diesel sedan met
stuurbekr. '90 ; Ford Siërra
1.6 RS uitv. sedan '87; Ford
Siërra 1.6 Laser 87; Ford
Escort 1.4i CL '91; Fiat Tipo
1.4i '90; Renault 21 Nevada
GTS '87; Toyota Celica 1.6
ST Liftb. '86; Toyota Carina
II 1.6 XLi Liftb. '90; Merce-
des 250 TD stationcar '86;
Mazda 626 2.0 Coupé
46.000 km. '89; Volvo 340
sedan 1.4 DL '85; Mitsubishi
Colt 1200 '84; Porsche 924
'76 ’5.500,-; Zastava 55
GTL '87 ’950,-; Volvo 340
'84 ’950,-. Auto's met 3
mnd. Bovag-garantiebew.
Vraag ook naar onze ge-
makkelijke betalingscondi-
ties. Inruil mogelijk, ook mo-
tors. Infolijn: 045-212091.
Rdr. Hoenstr. 151, Hoens-
broek^
Met spoed te koop gevraagd
voor export personenauto's,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen. LUCAR, Kerkrade.
Telefoon 045-456963.

O.K. CARS Oirsbeek: Bij
aankoop 1x APK gratis! VW
Scirocco I.Bi, 16V Amer.
uitv. '86; VW Golf GTi '85;
Opel Monza 3.0 E bwj. '83;
Opel Corsa '84; Ford Escort
'83; Siërra '85 2.0 LPG;
Toyota Celica '85; Peugeot
205 1.6 GTi '87; Mercedes
Camper 508 D. Inruil, financ,
garantie. Verl. Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5782.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Siërra 20 CL
Sedan '88; Ford Escort 14
Bravo 5-drs. '88; Renault 5
TS '86; 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 320i '84; Opel Kadett
12S '86; Fiat Uno 60 S, s-
drs. '87; Volvo 340 diesel, s-
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 As-
cona 16S autom. '82; Suba-
ru Mini Jumbo '83; Citroen
Visa 17 RD 11-'B6; Peugeot
104 ZL '84; Volvo 244 GL 6
D '82; Opel Ascona 1.6 S s-
drs. '81; Opel Ascona 1.9
autom. '80 ’1.000,-. Inkoop,
verkoop, financ. Div. inrui-
lers. Akerstr.Nrd. 520
Hoensbroek. S 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
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.
Opel Kadett 1.3 GT uitv. lm.
vlgn. schuifdak, bwj. '89;
Opel Corsa 1.0, bwj. '83;
Opel Ascona 1.6 S HB, bwj.
'83; Renault 21 Nevada, bwj.
'87; VW Golf bwj. '81; Mazda
626 diesel, bwj. '84; Mitsubi-
shi Galant autom. schuifdak,
bwj. '85; Opel Kadett GSi,
bwj. '85. Div. goedkope in-
ruilers met APK. Tev. uw
adres voor onderh. en APK.
Autobedr. PIJPERS en Zn.
Franciscanerstr. 58, Kerk-
rade. Tel. 045-453570.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
Opel Kadett 1.6 i 5-drs. sta-
tioncar club-uitvoering div.
extra's 3-'BB 1e eig.
’13.900,-; Opel Kadett 1.3
5-drs. stationcar club-uit-
voering div. extra's 8-'BB 1e
eig. ’12.750,-; VW Passat
I.Bi 5-drs. stationcar div.
extra's 1e eig. 11-'9O

’ 22.500,-; Mitsubishi Lan-
cer 1.5 Wagon 5-drs. sta-
tioncar div. extra's
’12.450,-; VW Golf 1.6 GT
uitvoering '87 ’10.500,-;
Seat Marbella 1e eig. '91
’9.950,-; Opel Kadett 2.0
GSi div. extra's '87
’12.450,-; Opel Kadett 1.6
GT '87 ’10.750,-; Nissan
Sunny 1.6 SLX coupé '87
’11.450,-; Ford Fiesta 1.1
CL '88 ’8.950,-. Div. goed-
kope inruilers v.a. ’1.000,-.
Bovag autobedrijf Chris
GEILEN, APK-VVN keu-
ringsstation, Dorpsraat 58,
Broek-Sittard. Tel. 046-
-516295.
SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Volvo 440 bwj. '91; Ci-
troen BK bwj. '86 LPG; Es-
cort 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; Es-
cort 1400 CL '86 en '87; Golf
1600 '86; Escort '84; Alfa t.
33 '86; Mitsubishi Tredia bwj.
'83; Toyota Celica bwj. '82;
Ford Siërra '85. Nog diverse
goedkope inruilers. Telef.
045-222455/231448.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3. Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tnnrrarauans n4S-dlfiM9

Alfa

December - voordeelmaand!
Wij bieden aan:

ruim assortiment OCCASIONS nu in prijs verlaagd.
met: BOVAG-garantie v.a. ’ 7.500,-

-met: NATIONALE AUTOPAS
met: gunstige en snelle financiering

met: hoge korting bij geen inruil

met: volgende APK-keuring gratis
met: OMRUIL GARANTIE binnen 2 weken

E.A. KOZOLE b.v.
Edisonstraat 23,6372 AK Landgraaf. Tel. 045-321088

Te koop ALFA 33 1.7 lE, bwj. Te k. goed onderhouder
'91, APK 5-'9!5, div. extra's, beestig mooie ALFA 75 2 0

’ 12.500,-.Sfr 15-232784. bwj. '86, groenmetallic, veel
Piccolo s in net LimDurgs extra's, APK gek., vr.pr.
Dagblad zijn groot in RE- ’4.950,- of t.e.a.b. Tel. 045-
SULTAAT! Bel: 045-719966. 429888.

Audi

Autobedrijf W
Ploemen-Schols m

Ambyeuweg 2, Rothem-Meerssen. S 043-644888

Ocoasion-Kerst-Markt
Met plm. 80 top-occasions in alle

merken en prijsklassen met
Spectaculaire Kerstkortingen

tot/ 4.000,-
All een vandaag zaterdag

10 december van 9.00-18.00 uur
Morgen zondag 11 december van

11.00 uur-17.00 uur
Chrysler

&CHRYSLER
| DEALER l
American-Cars

Schimmert
Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

ï Piccolo's in het Limburgs Zeldz. mooie Chrystler VO-, Dagblad zijn groot in RE- VAGER SE, '87, 7-persoons,
I SULTAAT! Bel: 045-719966. 1e eig. Tel. 045-275589.
: BMW. BMW dealerKeram biedt aan:

318iwit 2-drs. sportwielen alarm 1989. 325 E groenmet. automaat sportwielen 1988
3- serie nieuw model

316igrijsmet. alarm radiovoorb. 70.000 km 1991
316izwart schuifdak 29.000 km. ABS 1992
316id.blauwABS tempomaat 1992
316iroodmet. ABS stuurbekr. 70.000km 1993
316id.groenABS stuurbekr. 38.000km 1994
318igroenmet. ABS stuurbekr. 40.000km 1993
320igrijsmet. airco alarm 80.000km 1991

5-serie
520ibeigemet. schuifdak alarm 87.000km 1989
520igrijsmet. schuifdak el. ramen 1990
525ibeigemet. sportwielenautomaat 1988
525igrijsmet. radiovoorb. alarm ABS 1991
525iroodmet. 24V alarm schuifdakABS 1991

7-serie
735iautomaat grijsmet. airco alle opties 1990

diversen
Peugeot 205 GTi 1.9rood schuifdak 71.000km 1989

Keram BV, Maastricht. Telef. 043-618555.
Citroen

CITROEN CX 2.5, diesel
break, '88, div. ace,
’5.900,-. 5 040-624200.
Te koop DIANA, bwj. '82,
APK nov. '95, in goede st.,

' ’ 1.650,-. Tel. 04451-1446.
! Te koop Aca DIANE (bestel),, bwj. '81, 60.000 km. APK

gekeurd, Tel. 046-753672.

' CITROEN AX 1.1 Cabrio, ,
wit, 38.000 km, als nieuw, |
'89. Tel. 045-750531. ,
Te koop CITROEN AX i
K.way, bwj. '89, div. extra's,

’ 6.900,-. Tel. 046-742907.

BK TRi, bwj. '88, alle extra's,
t.e.a.b. Telef. 04405-2157
Te k. CITROEN Visa, bwj.
'81, APK 6-95, t.e.a.b. Hae-
senstr. 34, Schaesberg
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
MayCrutzen, 045-752121.
CITROEN KM 2.0 Comfort
bwj. 1991, zwartmet., alarm,
schuifdak, trekhaak. Offi-
cieel Saab dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.

Jonge Eurocasions
Koop nu, Betaal later

Demonstratie auto's
Citroen Xantia I.Bi SXroodmétallic 1994
Citroen Xantia 1.6iX groenmetallic 1994
Citroen ZX I.Bi Eurio rood 1994
Citroen Evasion 2.0iCTSX groenmetallic 1994

i Mazda 121 16VCabriyoohTop6mndoud
Nissan Primera 2.0iSLX 8.000 km 08-92
Citroen ZX I.Bi Aura grijsmetallic 07-93
Citroen ZX 1.9iVolcane rood 10-'9l
Citroen ZX 1.4iAvantage rood 01-92
Citroen ZX 1.6iAvantage zwart 05-92
Volvo 440 GL 1.7 rood 04-'9l
Peugeot 405 1 6i GR wit 01-92
Citroen BK 1.4iCannes wit 05-'9l
Citroen BK 1,4igrijsmetallic 06-'9O
Ford Siërra 1.8 Turbo diesel blauwmetallic 04-'9l

iFiat Tempra 1.6iSX zeer luxe 04-'9l
Toyota Carina II grijsmetallic 03-'9l

i Citroen BK 1.4Palmares wit 12-'BB
Toyota Corolla 1.3 GL grijsmetallic 10-'B9
Ford Escort 1.4 Bravo rood 10-'B9

■ Mitsubishi I,Bi Galant GL grijsmetallic 04-'B9
NissanBluebird 2.0iLX roodmétallic 01-'B9

■ Citroen BK 1.6 TRi wit 08-'BB, Citroen BK 1.9 dieselBreak 04-'B7
Citroen BK 1.9 diesel Break 01-'B9

' Citroen BK 1.9 diesel Break 07-'B9

I y_^_W *_^i_^_*J_^_^_u_^_2_^_W

De Koumen 34, Heerlen/Hoensbroek;
Openingstijden maandag t/mvrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 10.00 tot 17.00uur.
Telef. 045-223300

Xantia 1.8 SX schuifdakABS
KM Break Turbo Benzine leder bekl. airco t
Im-wielenAßS
KM V6airco Im-wielen >
KM Break V6schuifdak, dubbele koplampen
KM Break Turbo Diesel airco schuifdakABS , J
lederbekleding
KM 2.0 automaatAmbiance airco
KM Turbo Diesel Break airco leder bekl. aut »
AX 11 TGE schuifdak centraal sluiting 3-drs
AXGTi
CX 25 GTi Turbo 2 airco schuifdakABS
CX 22 TRS schuifdak gasinstallatie
CX Break Familiale 7-persoons
BK Break 1.6 TGi stuurbekrachtiging
BK 19 TZi schuifdak dubbele koplampen
BK 19 TRD schuifdak stuurbekrachtiging
BK 14 TGE schuifdak Im-wielen
BK 16RS Break
Renault 19 Cabrio leder bekleding 1
Im-wielen verlaagd
Mazda 626 1.8LX
Mazda 626 Coupe 2.2 schuifdak
Peugeot 306 XSi 2.0 schuifdakABS Im-wielen
456 km
Peugeot 405 SRi schuifdak
Fiat Uno 60 S

Bovag May Crutzen
Hunsstraat 33, Übachsberg. Tel. 045-752121. J,

CITROEN BK 1.4i, bwj. '91, Van maandag t/m vri
pr. ’ 10.750,-. ANWB-rapp. van 8.30 tot 17.00 uur. (
Coumans Auto's, Meerstr. uuw PICCOLO teleW
19, Bunde. 043-652575. opgeven. Tel. 045-719J'

Da i hatsu J

H.
I

1 DEALER _
Garage

Ruud Tiems
Geleen, Zaanstr 16

DAIHATSU Tel. 046-75301q>
Voor Piccolo's zie verder pagina 22 ___^

Te koop AUDI 80S, bwj. type
'89, LPG, 5-bak, rood, _
nieuwste sportwielen, brede
banden, verlaagd, trekh., get. 'glas, schacJevr. Hollandse
auto, nw.st. ’14.500,-. Zien [
iskopen. Teleil 045-223090. [
AUDI 200 Turbo, bwj. '85,
165.000 km., verz. carr., el.
schuifd., el. ramen, board-
comp., autochecksyst., cv.,
vr.pr. ’ 9.000 „-.04450-4468.
Te k. AUDI (30 1.9 E, bwj. 10- "'88, blauwmet., div. extra's,
koopje ’ "13.000,-. Mooie
auto, moet weg! Evt. mr.
Golf GTi moe r 045-352560.
Te koop AUDI 80 I.BS, bwj.
'89, i.z.g.sit., centr. vergr.,
stuurbekr., Serret interieur.
Telef. 04493 -3694.
AUDI 80 1 .8 S, kl. rood, s-
gang, schuifd., sportvelg.,
met alle e xtra's, bijz. mooie
auto, bwj. '8 7. 045-220870.
Te koop A.UDI 80, bwj. 12-
-'B5, mooie auto, vr.pr.
’4.950,-. Tol. 04405-1564.

Austin
Te k. MINI 1000 E, Jetblack,
bwj. '88, nw. banden, nw.
uitlaat, 50.000 km., vr.pr.
’7.250,-. 0-45-321065.
Te k. MINI Jubilee, bwj. '88,
48.000 km, rood, i.z.g.st. Vr.
pr. ’6.500,-. 045-459415.
Te k. Ml NI bwj. 76, vr.pr.
’500,-, beetje werk. Tel.
045-41906.1.
Austin MIINI 1100 Special,
bwj. '80, i.z.g.st. met APK,
rood, ’9:50,-; Mini 1000, bwj.
'80, f 750 ,-. 045-252559.

Bedford
Te koop voor de liefhebber
uitgebouwde BEDFORD-
BÜS bwj. '80, APK gek., grijs
kent. Ap arte kleur paars, pr.
tussen ’4.500,- en
’6.000,-. Moet weg!! Telef.
043-472081.

BMW

31 8i bwj. '90
4-deurs., antrac. metallic, get.
glas, ce mtr. vergr., alarm, etc.
Slecht 3 49.000 km en in ab-

s olute nieuwstaat
Volvo Klijn

Hoerlen B.V.
De Xc >urnen 7, Hoensbroek.

Te lefoon 045-220055.
BMW Bauer cabrio 325 IX,
Allrad, 6 cyl., bwj. WB7,
ABS, zeer veel extra's,
techn. IA, grote beurt gehad,
inr. mog. DM 14.900. Tel. 00-
-49.241 877055.
Te k. BMW 530 i 6-cyl., met
airco, kl. zwart metallic, bwj.
1988. Telefoon 045-452225.
BMW 2002, bwj. '74, voor
liefhebber, APK 6-95, pr. n.
o.t.k. Tel. 045-213394.
Te kioop BMW 525 E, alle
extra': s, bwj. eind '84, mr.
kleinere mog., vr.pr.

’ 5.200,-.S 045-454398.
Te Uoop mooie BMW 635
CSi, diamantzwart, 16" Im-
velgon, leer en div. extra's,
’8.2 50,-. Tel. 045-710761 /
2332!07.
Te koop BMW 316, bwj. '83,
nw. model, i.z.g.st, vr.pr.

’ 3.7 50,-. Heemskerkstr. 73,
Heei len.
BMW 316i, LPG, bwj. '89, vr.
pr. ’14.000,-. Telefoon 045-
-315 184
BMV/V 316, bwj. '84, zeer
mooi, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
045-326818.
Te koop BMW 316 in nw.st.
bwj. '85, vr.pr. ’ 4.250,-.
Teli 3f. 04498-54483.
BMW 735i, '84, i.g.st. Alle
aco. ’5.000,-. TeJ. 045-
-272 !468.

Buick
1BÜHCK Sentury Limited, '82,
in nw.st, zeer excl. model,
zuinig, 1.250 kg, APK 6-95,

’ f 5.750,-. Tel. 046-526595.

Cabriolet
Zoekt u een perfecte Alfa
S pider of Fiat 124 Spider,
b'«j. '79 t/m '89? Wij hebben

■ HO stuks voor u in voorraad,
ir tel. garantie. Inl. CLASSIC
e n Cabrio Cars Velraeds.
T elef. 045-275589.
Te koop Ford ESCORT Ca-
briolet, i.z.g.st, div. extra's.
1fel. 045-751896/751659.

Chevrolet
Chevrolet Beretta Sport

Coupé, slechts’ 17.950,-.
1991.

Göttgens Sittard
S 046-516565

Al meer dan 60 jaar.

Eennieuwe auto...

W^^^^^^M maW AMaMmW L^J^*V

...dan ook meteen **&%%
nieuwe meubels !is**&m

De aanschaf van een nieuwe occasion hoeft niet te /mL I <^ Irmmma
betekenen dat die nieuwe meubels, die u zichzelf beloofd wviJr\m i
had, maar even moeten wachten. Want wie nog voor het SSTI I» s »
eind van het jaar overgaat tot de aankoop van een \\!V' T\ I / \
gebruikte auto bij één van de onderstaande Heerlen Noord \\ I\ \ / i^^^^fc
dealers ontvangt IKEA waardebonnen tot een .^^\4/ ||k / AwMmYaMMès. *^-éQ
waarde van 750,-*. Zo kunt u dus in uw nieuwe auto direct ____\ ___ JljL^l * Wa-wmi^^ Ammma

W Mma.J/W WalW mWLaa^door naar IKEA om ook uw huis in het nieuw te steken. iJfrk 'Nfcl «
Bovendien ontvangt u tot het eind van het jaar een P~—-^Bj Oöö

EXTRA HOGE inruilprijs voor uw huidige auto. / fi| __ /
Aüt ****OT jW eAUTo /Dus snel naar één van de volgende autobedrijven. / Centritrn r*

\ Autosport^ \ L^^rifiJ I \ \ oj£>^Z E

’ A^^® ’ SUöW» 1 / fna**ia Autobedrijf Klim I
r*^**tt± ’ Autogararrt 1 L^He*^ ’ r^S,— I

I Tel, 045-72 55 86 | f Tel 045-72 I ' *
"75°.- °'50% in kontanten. Aktie geldig t/m 31 december 1894.



beurs

Afgang
- Beursplein 5 mie-, L^e gisteren weg. Vooral KLM-

LeBgers keken na de afgang van
0 aandeel ongelukkig uit hun
H* ft- De luchtvaartmaatschappij
j. eerde bijna een nieuw diepte-
tyjlj voor dit jaar. De onrust op
d " Street over de op handen zijn-
5, Renteverhoging in de Verenigde
'te ontnam de Amsterdamse be-

elke lust tot handelen. De
Vj^-index sloot op 406,32, een min
'en t '97 Punten- De omzetten vie-
-6^ jegen. De verkopers kwamen in
trjj lege markt terecht. Vooral som-
W internationals kregen in deze
g^e markt rake klappen. Philips
\ '8 i 1,30 omlaag op f 51,30. Akzo
o>k tegen een min van f 2,90 aantl' l 191,60.KLM, die gedurende de
'V *auw was ondanks het nieuws

.wa
r het aantrekken van 500 ste-

liefr(iessen, noteerde een min van. ve
,St f I'6o1'60 °P f 41. De afgelopen

bic^en was het aandeel al in de aan-
(&r ng- Vooral buitenlandsebeleg-
k s opereerden aan de verkoop-
bro " Door de daling van bijna vier
V'Kent êisteren kwam KLM akelig
ko e in de DUurt van zijn laagste
j^rs van dit jaar. Dat werd begin
I genoteerd met f 40,90. In
Seri tus keken de beleggers nog te-een jaarrecordvan f 57,30 aan.w
'Hn'idle ti^dens de ochtendhandelIWjl kker in de markt lag met een
de^van f 2,40, moest uiteindelijk

''iey st Bencel inleveren. De posi-
.tje e verwachtingen over VNU na
! vfPraken tussen Veronica en

'"Vu ielden in deze ongeanimeerde
O geen stand- VNU verliet de
f 17. ten slotte onveranderd op

lande opheffing van het Gar-■fefs i:beleggingsfonds trok beleg-:'af t'Pe koers steeg een halve dol-lot 10,50 dollar.

Hoofdfondsen v.k. «k
ABN Amro Hold. 61,10 61,20
Aegon 109,40 110,60
Ahold 53,20 53,00
Akzo Nobel 194,50 191,60
BolsWes.c. 35,10 34 60
CSM eert. 65,20 65,70
DordtschePetr. 196,20 195 70
DSM 129,70 128,80
Elsevier 17,60 17,50
Fokker eert, 14,50 14.50
Fortis Amev eert. 73,30 73,70
Gist-Broc. eert. 45,70 45,60
Heineken 254,00 250,60
Hoogovens nrc 74,80 74,40
Hunter Douglas 75,40 7620
ING e. 82,70 82 00
KLM 43,20 41,60
Kon. KNP BT 49,00 48,80
Kon. Olie 186,10 185,80
KPN 54,50 54,40
Nedlloyd 55,00 53,80
Océ-v.d.Gr. 77,00 76,00
Pakhoed eert, 46,50 46,70
Philips 52,60 51,30
Polygram 76,70 76,70
Stork 42,70 42,10
Unilever eert. 196,50 194,80 ■Van Ommeren nrc 45,50 45 10
Ver.BezitVNU 171,50 17L50Wolters-Kluwer 124,00 122,00

Avondkoersen Amsterdam
ABN Amro Hold. 61.10(61,20)
Kon. Olie 185,80(185,80)
Philips 51,00-51,30 (51,30).

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 85,00 85,30
ABN Amro pref. 57,90 57,90
ABNAmroHld.prf.c. 6,32 6,34
ACF-Holding 33,20 32,60
Ahrend Groepc. 183,00 183,40
Alanheri 36,70 36,50
Ant. Verff. 432,00 432,00
ARTU Biologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 20,50 20,50
Asd. Rubber 2,40 2,40
Atag Hold. eert. 110,00 109,10
Athlon Groep 68,00 a 68,00 aAthlon Groep nrc 65,70 65,70
Aut.lnd.R'dam 118,00 118,00
Ballast Nedam e. 71,30 f 70,80
BAM Groep 104,00 104,00
Batenburg 148,00 148,00
Beers 189,80 190,00
Begemann Groep 29,00 29,20
Belindo 280,20 281,00
BesouwHold. 33,70 33,70
Blydenst.-Will. 27,30 27,30
BoerDeWinkelb. 69,60 69,90
Borsumy Wehry 25,80 25,70
Boskalis eert. 36,20 36,20
BraatBeheer 24,40 24,20
Breevast 8,60 8,60

Burgman-Heybroek 14üü,üü 1399,1)1)
Calvé-Delft eert. 1360,00 ' 1350,00
Calvé-Delft pref 885,00 885,00
CapVolmac 23,60 23,70
CetecoHold. 43,00 43,00
Cindulntern. 98,00 97,00 a
Clairaindo 280,10 281,00
Content Beheer 28,70 29,00
Credit LBN 40,20 40,30
Crown v.G. eert. 150,10 152,00
CSM „■ 65,20 65,10
De DrieElectr. 15,10 15,00
Delft Instrum. 24,50 e 24,50
DICO Intern. 69,10 69,10
Dorp-Groep 34,80 35,00f
Draka Holding 39,80 39,50
Econosto 22,00 21,80
EHCO KLM Kleding 34,00 33,30
EMBA 206,00 206,00
Enks Holding 119.50 119,50
EVC Intern, 77,20 77,10
Flexovit Int. 87,80 87,50
Frans Maas eert. 51,70 51,00 e
FreeRecord Shop 30,50 f 30,50
Fugrocert. 34,10 34,20
Gamma Holding 91,50 89,50 e
Gammapref. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,00 10,50e
Gelderse Pap. 83,20 82,50
Getronics 58,70 57.50
Geveke 33,50 33,50 f
Giessen-de N. 74,50 76,90
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 36,00 36,30
Groenendijk 27,90 27,90
Grolschcert. 52,80 53,30
Grontmij 63,00 62,80
GTI-Holding 154,00 154,00
Hagemeyer 138,50 137,50
HALTrustB 15,80 15,80e
HALTrustUnit 15.80 15,60
HBG 273.90 272,50
Heijmans 60,20 60,50fHeineken Hold. A 233,00 230,50
Heivoet Holding 26,50 26,50
Hes Beheer e. 19,80 19,80
Hoek's Mach. 80,00 79,50
Holl. Colours 88,50 88,20
Holl. Ind, Mij 63,50 63,80
Holl.Sea S 0,39 f 0,38
HoopEff.bank 7,40 7,50
Hunter D.pref, 1,95 1,95
IHCCaland 43,00 42,20 e
ING 7,21 e 7,20e
Inter/View Eur. 7,10 7,30
Internat.Muell. 91,40 92,40
Kiihne+Heitz 35,50 34,80
Kas-Associatie 63,90 63,90
KBB 97,50 96,40
Kempen &Co 14,30 14,10
Kiene Holding 131,00 131,00
Kon Sphinx Gust 52,80 e 52,50
Kon.KNPßTc.pref. 7,25 e 7,25eKondor Wessels 45,30 44,90
Koppelpoort 418,00 418,00
Krasnapolsky 140,80 139,80
Landré k Gl. 45.50 45,30
LCI Comput.Gr. 3.95 3,95
M.Enim 08-cert, 84,00 84,00

Macintosh 42,20 42,30
ManagementShare 1.35 1,20 b
Maxwell Petr. 202,00 202,00
Moeara Enim 1610,00 1605,00
Moolen Holding 40,60 40,60
Mulder Boskoop 34,50 34,80
Multihouse 2,30f 2,30 f
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 87,30 87,00
Nat, Inv. Bank A 132,30 132,20
Nat. Inv. Bank C.pref. 175,00 175,00
NBM-Amstelland 18,60 18,60
Ned.Part.Mij 52,50 52,20
NedSpnngst 7020,00 7020,00
NEDAP 60,00 59,00
Nedcon Groep 40,50 41,70
Nedschroef Hold. 72,20 72,20
Neways Electr. 12,70 12,70f
Nijv.-Ten Cate 78,30 78,00 e
NKFHolding 214,00 213,00 e
Nont 18,60 18,60
Nutricia VB eert 88,80 88,50 e
OPGcert, 43,10 43,10
Orco Bank eert. 61,00 61,00
OrdinaBeheer 22,60 22,50
OTRA 292,00 b 297,00
P&C Groep 81,00 81,00
Philips Electr, d'9s 51,40
PieMedical 7,70 e 7,80
PirelhTyre ll,lof ll,lof
Polvnorm 170,00 169,70
Porc. Fles 22,20 22,20
Randstad 93,30 93,90
Reesink 118,00 118,00
RoodTesthouse 5,20 5,10
Rothmans Int, o 4,40 4,40
Roto Smeets Boer 37,50 37,50 a
Samas Groep 60,10 e 60,00
Sarakreeks 6,20 6,20
Schuitema 1900,00 1900,00
Schuttersveld 44,10 44,20
Simac Techniek 19,00 19,00
Sligro Beheer 88,70 88,70
Smitlntern. 41,50 41,50
Smit Trafo e. 46,00 45,80
St.Bankiersc, 18,00 17,50
Stad Rotterdam c. 37,60 37,80
Telegraaf De 199,00e 200,00
Textielgr.Twente 75,50 75,50
TuhpComputers 16.30 16,20
Tw.KabelHolding 219,80 219,50
Übbink 58,90 58.90
Union 25,00 25,00
Vereenigde Glas 563,00 563,00
Vilenzo 42,80 42,90
VolkerStevin 86,70 87,10
Vredestein 13,30 13,00e
Wegener 121,10 122,00
Welna 48,80 48,00
West Inv.F. wb 58,00 a 58,00 a
WestlnvestF. 11,30 11.30
Weweler 35,00 e 35,10
Wolff.Handelmij 56,50 56,20
Wolters Kluwer 488,00 488,00
Wyers 21,80 21,90

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind, F. 447,00 444,00
ABF 113,80 113,50

ABNAmroA.inF 82,80 82,60
ABN Amro Aand.F. 94,70 94,80
ABN Amro Amer.F. 69,40 69,00
ABN Amro Eur F 85,30 84,00
ABN Amro Far E.F. 73,50 73,20
ABNAmro L.Gr.F, 183,00 183,00
ABN Amro Neth.F. 116,80 116,40
ABN Amro Obl.Grf. 201,20 201,50
ABN Amro rent.div 156,40 156,40
AegonAandelenf. 44,20 43,90
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFs 30,70 30,60
Alg.Fondsenbez. 245,50 243,00
Alliance Fund 6,60
Alrenta 233,90 234,00
Amvabel 87,90 88,60
Asian Cap.F,s 55,50 54,40
Asian Select. F. 93,40 91,50
AsianTigersF. 102.00 100,20
ASN Aandelenf. 51,60 51,50
AustnaGlobal 1226,00 1226,00
Austro Hung. F. 7,30 6,70
AXAAand.lnt. 76,00 76,00
AXAE&L Belegg. 1 94,20 93,70
AXAE&LBelegg.2 93,80 93,60
AXAE&LBelegg.3 117,90 118,00
AXAE&LBelegg.4 87,70 87,50
AXAE&L KapßenteF. 119,10 119,10
AXAObl.Ned. ' 77,10 77,10
Bemco RentSel. 62,70 62,70
Bever Holding 4,90 4,90
BiogrondBelegg. 10,60 10,60
CapaCity Realty 1,28 1,27
CL Aandelenfonds 93,80 93,50
CL Liq.Groeifonds 102,70 102.60CLObl.Dividendf. 102,90 102,60
CLObl.Waardef. 123,40 123.50
Comm.ArgeusF, 88,60 88,60
Comm.BenacusF. 91,10 91,10
Comm.CeaF. 93,30 93,30
CuMPreferent F. 105,50 105,20
DeltaLl.Dollarf. 55,90 56,00
Delta Lloyd ECU 56,00 56,00
Delta Lloyd Inv 38,70 38,50
Delta Lloyd Mix 73,50 73,60
Delta LloydRent 61,20 60.00
DonauFonds 27,10 27,30
DPAmencaGr.F. 34,50 34,00
EGFlnvestm. 154,80 154,30
EMFRentefonds 83,50 83,50
EMS Growth Fund 104,10 104,30
EMS Income Fund 93,10 93,10
EMS Offsh. Fund 102,40 102,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,20
Envir.Growth F. 42,00 42,00
Esmeralda part, 37,30 37,20
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 59,40 59,00
Euro SpainFund 7,30
FarEastSel.F. 73,80 72,60
GAFAm.Liq.F.ecu 1,57 1,58
GAFAm.Obl.F.ecu 1,83 1,84
GAFBfr.Liq.F.bfr 1060.70 1060,90
GAF DMLig.F. ecu 1,61 1,60
GAFDMObt.F.ecu 1,59 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,05 2,04
GAFEng.Liqf.ecu 1,26 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 1,34 1,34

GAFEur.Aandf.ecu 2,17 2,16
GAFEur.Oblf.ecu 'X' "#GAFGl.Managf.ecu 2,51 2,50
GAFJap.Aandf.ücu 1,11 1,10
GAFJap.Liqf.ecu 1,63 1,64
GAFJap.Obif.ecu 1,76 1,77
GAFN-Am/Aandf.ecu 2,20 2,18
GAF V.Oost.Aandf.ecu 2,98 2,92
GermanCityEst. 31,90 31,60
GimGlobal 55,80 55,80
Groeigarant 1,37 1.37
Holl. Eur, Fund 59,70 59,50
Holl. Obl.Fonds 123,00 123,00
Holl. Pac. Fund 131,50 129,50
Holl. Sel.Fonds 95,40 95,00
Holland Fund 87,90 87,00
HoogeHuvsHvpf. 126,00 126,00
INBBnk Verre" Oost. F, 44,90 44,60
INGBnkDutch F. 61,20 60,90
INGBnkGeldm.F. 61,32 61,33
INGBnkGIob.F. 52,40 52,20
INGBnkOblig.F. 33,20 33,20
INGBnkßentegr.F 130,00 130,00
INGBnkSpaard.F. 103,95 103,95
Interbonds 486,00 486,00
Intereffekt 500 27,30 27,30
Intereffekt wt 24,20 23,70
Intereffekt Yen Value 80,60 80,60
Investa part. 78,50
ISHimal.Funds 17,20 17,20
Jade Fonds 205,90 205,90
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 18,90 18.80b
Korea Pac.Tr. $ 13,50 13,50
Latin Am.Eg.F. 100,20 102,00
Leveraged Cap 58,00 58,00
Liquirent 54,65 54,65
Mal.CapitalF.s 15,80 15,50
MeesObl.Div.F. 116,10 116,20
MeesPiersonRente 129,40 129,40
MexicoIncome F. 17,00 17.00
Mondibel 77,60 77,60
Nat.Res.Fund 73,90 73,60
New Asia Fund 9,90 9,90
Nomura Warr. F. 0,16 f 0,15
OAMF Rentefonds 11,90f 11,85
Obam. Belegg. 307,70 305,50
Ohra Aand.F. 63,60 63,50
Ohra Liq.Grf. 54,30 54,30
OhraObl.Df. 55,10 55,00
Ohra Obl.Grf 55,40 55,30
Ohra Onr.G.F. 58,20 58,00
Ohra Totaal F. 58,10 58,00
Orange Fund 27,90 27,90
Pitcher 45,70 45,70
Postb.Aandelenf. 57,20 57,00
Postb.Beleggf. 57,80 57,70
Postb.Obll 48,20 48,10
Postb.Verm.gr.f. 60,40 60,30
Rentalentßel. 170,00 170,00
Rente Plus F. 45,60 45,50
Rentotaal NV 38,80 38,80
RG Aand.Mixfund 59,10 59,00
RGAmencaF. 135,50 135,90
RGDivirentF, 51,50 f 51,40
RG Emer. Mark, F. 101,50 100,40
RGEuropeF. 125,50 125.50

RGFlorenteF, 129,70 130,10
RG Hollands Bezit 97,50 97.30
RG NettorenteF. 105,80 105,80
RG Obl.Mixfund 61,40 61,00
RG Pacific F. 134,60 133.50
RG Rente Mixfund 63,80 63,60
Robeco 111,10 110,40
Rodamco 48,60 e 48,90
Rodamcoßet.Ned. 102,40 102,50
Rodin Prop.s 68,00
Rolinco 113,10 e 112,60
Rolinco cum.p 88,50 88,50
Rorento 83,70 83,70
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,20
Sci/Tech $ 15,50 16,00
Small Comp. Neth F 68,50f 68,30
Suez Gr Fund 50,40 50,40
SuezLiq.Grf. 201,20 201.20
Technology Fund 16,30 16,30
TG Petroleumhaven 32,70 f 33,10
TokyoPae.Hold. 228 00 227,00
Tolsteeg, Beleggmij 352,00 352,00
TransEur.Fund 89,00 87,70
Transpac.F. 352,00 349,00
Uni-Invest 18,80 18,10
Unico Inv.Fund 65,80 66^00
UnifondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 53,60 54,00
VastNed 105,00 105,70
VHS Onr, Mij 4,70 e 4,70eVIBNV 43,70 43,50
VSBAand.F. 98.90 98,60
VSB Liq.Groeif. 100,20 100,20
VSB Mix Fund 61,70 61,60
VSB Obl.Groeif 109,20 109,20
VSB Rente Fonds 101,30 101,20
WBO Intern, 67,00 66,70
Wereldhave NV 97,20 97,30
WorldProp.F. 67,50 e 67,60
Wall Straat
allied signal 32 V» 32
amer.brands 33 Vt 34 Vt
amer.tel.tel 48 Vt 49
amococorp 60 Vt 61H
asarco mc. 25 ' A 26 'A
bethl. steel 17 'A WA
boeing co 47 46 Vt
can.pacific 14 Vt 14 '/■
chevron 42 Vt 42 Vt
chiquita 13 'A 13'/«
chrysler 46 Vt 46 "/"
citicorp 40 41
cons.edison 26 26 'A
digitequipm. 32'/. 34
dupontnemours 53 'A 53 'A
eastman kodak 44 Vt 45 Vt
exxoncorp 60 Vs 61 Vt
fordmotor 26 Vt 26
gen. electric 46 '/» 47
gen,motors 37 Vt 37 'A
goodyear 33'/. 32'/i
hewlett-pack, 92 Vt 95'/.
int.bus.mach. 70 'A 71 '/;
int.tel.tel. 79 79 Vt
kim airlines 23Vt 23 Vt
mcdonnell 144 'A 143
merckco. 36Vt 37Vt
mobiloil 83'/: 83'A

omega financ. 25 '/< 25 'A
philips 29V4 28:/ i
royal dutch 105 105 Vt
sears roebuck 44 lA 43 Vt
sfe-south.pac. 16 Vt 16 Vt
texacoinc. 60 ]/< 61
travelers 31 Vi 31 Vt
united techn. 59 Vt 58 '/i
westinghouse 12Vt 12 Vt
whitmancorp 16 J/i 16 Vt
woolworth 13 Vt 13 V,

Advieskoersen
amerik.dollar 1,700 1,820
austr.dollar 1,30 1,42
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,210 1,330
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitse mark(100) 109,35 113,35
engelse pond 2,62 2,87
fmse mark(100) 34,60 37.10
franse frank (100) 31,05 33.80
gneksedr.(lOO) 0,62 0,79
hongkongdlr.(100) 19,25 23,25
iersepond 2.55 2,80
ital.lire (10.000) 09,80 11,50
jap.yen(lo.ooo) 172,50 178.50
noorsekroon (100) 24,10 26,60
oost.schill.(100) 15,62 16,12
port.escudo (100) 0,98 1,16
spaanse pes, (100) 1,25 1,41
turkselira (100) 0,0031 0,0058
zuidafr.rand ' 0,40 0,55
zweedse kr. (100) 21,90 24,40
zwits.fr. (100) 129.50 134.00

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,76825-1,77075
antill gulden 0,9800-1,0100
austr.dollar 1,3635-1,3735
belg.frank(100) 5,4435-5,4485
canad.dollar 1,27675-1,27925
deensekroon (100) 28,595-28,645
duitsemark (100) 111,9650-112,0150
engelsepond 2,7585-2,7635
franse frank(100) 32.605-32,655
gneksedr.(lOO) 0,6760-0,7760
hongk.dollar (100) 22,7250-22,9750
iersepond 2.7030-2.7130
ital.lire(10.000) 10.825-10,875
jap.yen (10.000) 176,600-176,700
nwzeel.dollar 1,1185-1,1285
noorse kroon (100) 25,705-25.755
oostenr.sch.(loo) 15,9070-15.9170
port. escudos (100) 1,0760-1,1160
spaanse pes. (100) 1,3330-1,3430
zweedsekr (100) 23,485-23,535
zwits frank(100) 132,105-132,155
e.e.u, 2,1365-2,1415

Indexen
EOE-index ' 409,29 406,32

cbs koersindex 272,80 271,50

DowJones 3691,11 +5,38

Optiebeurs
sent omzet v.k. s.k.

abn amro c jan 65,00 513 0,40a 0,20
abnamropapr 60,00 413 1,70 1,90
ah c jan 50,00 531 3.50 3,70
ah c jan 55,00 398 0,50 0,60
ah c apr 50,00 402 4,60 4,60
ah c jul 55,00 254 2,20 2.20
ah pjan 47,50 396 0,30a 0,20
ah papr 50,00 249 0.80 0.80
ah p jul 50.00 263 2,00a 1,40
d/fl c dec 175,00 426 1.70 1,80
d/fl c jun 185,00 218 2,30a 2,00
d/fl pdec 190,00 230 13.20 13,50
d/fl pdec 205,00 310 28,70a 28,20
eoe e dec 405.00 814 6.50a 3,50
eoe c dec 410,00 1384 2,90 1,20
eoe c dec 415.00 352 1,10 0,30
eoe c dec 425,00 290 0,20 0,10
eoe c jan 405,00 309 11.50 9,60a
eoe c jan 415,00 301 6,00 4,60
eoe c jan 420,00 393 4,10 3,00
eoe c jan 430,00 965 1,70 1,10
eoe c okt 400,00 700 30,50a 27,00
eoe c nov 310,00 360 106,00a 101.00
eoe c o96 385,00 670 54,50a 51,00
eoe c o96 410,00 685 41,00a 39,00
eoe pdec 395,00 387 0,20 0,40b
eoe pdec 400,00 654 0.40 0,90
eoe pdec 405,00 717 1,30 2,10
eoe pdec 410,00 1140 2,70 4,60
eoe pjan 390.00 293 1,50a 1,90
eoe pjan 400,00 395 3,00 4,00
eoe pjan 405,00 333 4,20 5,80
eoe pjan 410,00 388 6,00 7,90
mg pjan 80,00 396 0,70a 0,80
kpbt c jan 95,00 329 0,40a 0,20
nut c mei 95,00 222 5,20 4,60
ohe c apr 190,00 269 7,00 6,80
ohe pjan 190,00 270 5,40 5,30
phil c dec 55,00 320 0,20 0,10
phil c jan 52,50 394 2,10 1,50
phil c jan 55.00 702 1,10 0,70
phil c apr 55,00 553 2,60 2,30
phil c jul 50.00 1079 6,00a 5,30
phil pjan 50.00 276 0.70 1,00
top5 c dec 720,00 219 12,00 5,50
top5 c dec 730,00 285 5,20 2,00
top5 c feb 740,00 219 17,50a 13,50a
top5 pdec 720,00 410 3,00 6,00

'top5 pdec 730,00 300 6,00 12,00b
unü c jan 210,00 353 0,70 0,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21.100-21.700, vonge
21,070-21,670, bewerkt 23,300 laten, vo-
nge 23,270 laten
Zilver onbewerkt 230-300, vonge
225-295, bewerkt 340 laten, vonge 340
laten
a-blaten g=bieden_«x.div.
b=bieden hdaten+ex.div.
c=ex-clai_n lugedaan+h
d=ex-dividend kgedaan+g
e=gedaan. bieden vk=slotkoers vorige dag
t=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

NS Cargo bouwt overslagcentra voor chemie
ROTTERDAM - NS Cargo, het goe-
derenvervoerbedrijf van de Neder-
landse Spoorwegen, gaat in de Rot-
terdamse haven twee overslagcen-
tra voor vloeibare chemicaliën en
minerale olieprodukten bouwen. De
overslaginstallaties komen in de
Botlek bij de tankopslagbedrijven
van Van Ommeren en Paktank. Met
de bouw is 25 miljoen gulden ge-

moeid. De bouw van dezogenoemde
Rail Chemie Centers start maandag.

Op de Rail Chemie Centers kunnen
vanaf eind volgend jaar de produk-
ten rechtstreeks vanuit de opslag-
tanks in de treinwagons worden
overgeslagen. Elke overslaginstalla-
tie krijgt een capaciteit van drie
treinen per dag. Op jaarbasis komt

dit neer op 600.000 ton lading per
installatie. Volgens NS Cargo wor-
den de terminals de modernste van
West-Europa.

Zij voldoen aan de strengste milieu-
en veiligheidsnormen. Het vervoer
van chemicaliën en olieprodukten
uit de Rotterdamse haven gebeurt
nu per vrachtwagen of binnenschip.

economie

Sanering om 40- tot 55-jarigen eruit te werken'

Bedrijfsleven gebukt
onder last veertigers. s^^Van onze redactie economie
)£ N HAAG - Nederlandse

-<Rijven met meer dan 150
* zijn zodanig
w Ntopt' met 40- tot 55-ja-
!> !<ten, dat een nieuwe sane-

nodig is om die
uit te stoten. Dat

j jljiktuit een onderzoek on-
"?r200 bedrijven en instel-

'Jjgen met meer dan 150
lSrrsoneelsleden door Co-
6TO & Lybrand, Beren-
-^ o °t en het personeelvak-

iv. 'gers en vijftigers blijken
efheersend geworden, nadat in

j.yge saneringsrondes een belang-
,rdeel van de 55-plussers eruit is

! *erkt via vut, wao en ww en er, e andere kant nauwelijks jon-
Lf

6ri zi Jn aangenomen. De scheve
ij^jdsopbouw die daardoor is
j'staan, bedreigt de flexibiliteit
lew e bedrijven en heeft de gemid-

loonkosten opgedreven.
Jjt ï
(. let onderzoek blijkt de trend
J veroudering uit het aantal
j. Nemers met meer dan 20
jftstjaren: hun aandeel in het per-
t visbestand steeg tussen 1991 en

'S jaarmet 25 procent.
van nieuw personeel in,

o bedrijven daalde tussen 1991 en
[jr'S jaar van vijftien procent tot
jj1* procent. De uitstroom daalde

' jezelfde twee jaar van 13 pro-
„? tot 9,4 procent. Vooral in de
Jj^strie maakten weinig zittende
/kriemers plaats voor nieuwe.
j e instroom is dramatisch ge-
)ia'd; de organisaties zitten vast
J een huis," aldus B. van Beers
j," Coopers & Lybrand. Door het

van 'ouderenregelingen'
j^ao en ww voor 55-plussers zal
v oververtegenwoordiging van

verder toenemen.3tens Van Beers is de situatie in
, bidden- en kleinbedrijf gunsti-
t ' doordat daar de afgelopen ja-,n wèl veel is
i Schapen en èr veel jongeren zijn
gestroomd.
ijj°or een veertiger die al jaren
ge
,ls aan her- of bijscholing heeft

V^aan ziet het er slecht uit," zegt
)..n Beers, „Vooral in sectoren
i ar technologie een rol speelt,
V " e industrie, zullen bedrijven
Hje,rtigers die de ontwikkelingen
j, hebben bijgehouden kwijt

.-sv£ierL"

Schadeverzekeraars
draaien iets beter

DEN HAAG - De Ne-
derlandse schadeverze-
keraars koersen af op
een beter resultaat dan
vorig jaar, maar ze zijn
niet optimistisch ten
aanzien van verdere
verbetering. Naar ver-
wachting verdienen ze
dit jaarop elke 100 gul-
den premie 2 tot 3 gul-
den. Daarbij is reke-
ning gehouden met
rente en de kosten van
herverzekering. Vorig
jaar legden ze nog zon
cent of zestig toe op
elke 100 gulden.

De dalende lijn in de
resultaten sinds 1989

lijkt tot staan gebracht.
In nagenoeg alle branc-
hes is sprake van een
positief resultaat, maar
de motorrijtuigenverze-
keraars blijven dit jaar
in de min.
Door premie- en pre-
ventiemaatregelen lijkt
de daling bij motorrij-
tuigen te zijn gestopt,
maar het verwachte re-
sultaat blijft duidelijk
negatief. Op elke 100
gulden leggen de verze-
keraars hier 6 gulden

toe (na rente, maar vóór
herverzekering). Vorig
jaar was dat bijna 9
gulden. Een aantal mo-
torrijtuigenverzeke-
raars heeft opnieuw
premieverhogingen
aangekondigd.

Volgens het Verbond
van Verzekeraars is het
nog maar de vraag of de
verwachte verbetering
voor dit jaar van blij-
vende aard is.
In het motorrijtuigen-

bedrijf stijgt de casco-
schade in vergelijking
met vorig jaar. Ook
lijkt er sprake te zijn
van een toenemende
schadelast als gevolg
van diefstal uit auto's
(ruitbreuk, schade door
opengebroken sloten).
De schadelast bij wa-
verzekeringen blijft
stijgen. Dat heeft te
maken met een zich
voortzettende toene-
ming van het schadebe-
drag per claim (met
name door letselscha-
de), veroorzaakt door
medische kosten, maar
ook door hogere loon-
dervings-claims.

Bonden woedend over stopzetten scholingssubsidies

CBA zonder begroting
Van onze redactie economie

DEN HAAG - De Arbeidsvoorzie-
ning is er door tegenstellingen tus-
sen werkgevers en werknemers niet
in geslaagd een besluit te nemen
over de begroting voor 1995 voor de
arbeidsvoorziening. Hierdoor zijn
tot woede van ondermeer de Hout-
en bouwbond CNV en de Bovag tal
van scholingsmaatregelen per 1 ja-
nuari onzeker geworden. Zonder
begroting moeten de subsidies Hier-
voor formeel worden opgezegd. „De
problemen worden afgewenteld op
de vakopleidingen," zegt de CNV-
bond.

Geen der partijen, de Tweede Ka-
mer noch minister Melkert (Sociale
Zaken) is blij met de ontstane situa-
tie. ledereen gaat ervan uit dat het
om opschorting gaat en dat de sub-
sidiekraan richting scholingsactivi-
teiten weer opengaat. Maar niet
duidelijk is hoe de Arbeidsvoorzie-
ning (CBA) uit de problemen denkt
te komen.
Volgens de werkgeversorganisaties
VNO/NCW kon het CBA vanuit zijn
financiële verantwoordelijkheid
niet anders. „Ook wij vinden het
een dramatische situatie, en we wil-
len alles uit de kast halen om de
subsidiestop op te heffen," zegt A.
Dortland, die namens VNO en NCW
in het CBA zit.
De Arbeidsvoorziening (overheid en
sociale partners) moet volgend jaar
100 miljoen gulden bezuinigen en
daarbij alvast rekening houden met
een ombuiging van 500 miljoen gul-
den in de jaren daarna, oplopend
tot in totaal 1,6 miljard gulden. Dat
bemoeilijkt de ombuiging voor
1995, omdat geen doorlopende ver-
plichtingen zijn aan te gaan.

De FNV wil dat minister Melkert
voorlopig voor 'lucht' zorgt en in-
stemt met een begroting voor drie
maanden. Melkert geeft eind deze
maand aan hoe de overheid de pro-
blemen wil oplossen. Het ombui-
gingsbedrag staat vrijwel zeker niet
meer ter discussie.

Begin volgend jaar komt de com-
missie-Van Dijk met een rapport
over de arbeidsvoorziening, die de
afgelopen maanden aan felle kritiek
heeft blootgestaan over zowel
werkwijze als omvang van het ap-
paraat.

In de begrotingsdiscussie voor 1995
Dieven werkgevers en werknemers
n het centraal bestuur het oneens
wer de wijze waarop de ombuigin-
gen die het kabinet heeft opgelegd,
moeten worden opgevangen, hoewel
iet kader daarvoor eerder wel
eders instemming had.

De vakbeweging wil het geld vin-
den door invoering van een kleine
opslag op de ww-premie en door
werkgevers te laten betalen voor de
dienstverlening van de arbeidsbu-
reaus. De werkgeversdelegatie in
het centraal bestuur wijst deze weg
af.

" De komende
weken zal het
weer bij veel
werknemers
arriveren: het
kerstpakket. Al
dan niet voorzien
van de ingeblikte
soepen, tropische
vruchten, het
flesje wijn,
kaarsen of
servetten. Het
samenstellen van
de pakketten is
inmiddels
uitgegroeid tot
een
seizoensbedrijf
vanformaat. Eén
van de grootste
leveranciers is
Bijenkorf
Business Class
(BBC), een
onderdeel van het
warenhuiscon-
cern. Een half
miljoen
kerstpakketten
produceert het
bedrijf in een
enorme
Hillegomse
bollenloods. Het
is er deze weken
werken onder
hoogspanning.
Eind volgende
week moet de
klus zijn
geklaard. Dan
moeten de laatste
50.000 pakketten
de deur uit zijn.
Op defoto de
inpakafdeling.

Foto: GPD

s. (ADVERTENTIE)
dakdekkersbedrijf

31, Schinveld, tel. 045-258790.
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Het St.-Ellsabethshuis la een combinatievan een verpleeg- en verzorgingstehuis.
Het verpleeghuis biedt plaats aan 162 somatische- en psychogeriatrische bewoners

en heeft een dagbehandelingsfunctie voor 15 bezoekers. Het verzorgingstehuis biedt
plaats aan 193 bewoners. De zorg In het St-Ellsabethshuia wordt geboden door

ca 400 medewerkers. Het St.-Elisabethshuis is sterk in ontwikkeling. Intern zijn deze
ontwikkelingen gerichtop verbeteringvan de zorgverlening. Extern richten de

ontwikkelingen zich op het vorder uitbouwen van het subregionalezorgnetwerk in de
vorm van een naadloos samenhangend zorgcircuit

Binnen deafdelingErgotherapie, die deel uitmaakt van dedienst Behandeling/
Begeleiding, ontstaat op korte termijn een vacature voor defunctie van:- "^■^^mMMMMMMMMM^^mmmlmW^f.-f^

Ergotherapeut (m/v)
(voor 28 uur per week)

I Functie-informatie: Functie-eisen:

" De afdeling Ergotherapie bestaat uit een U bezit een afgeronde opleiding Ergo-
3-tal medewerkers: 1 ergotherapeut therapie en een bewijs van bevoegdheid.
(32 uur), 1 ergotherapeut (28 uur) en Ervaring in een verpleeghuis en het bezit van
1 assistente ergotherapie (14 uur). een auto is een pre.
De afdeling Ergotherapie is werkzaam ten
behoeve van het gehele verpleeghuis en Salaris en arbeidsvoorwaarden:
dedaarbij behorende dagbehandeling. Deze functie is ingedeeld in functiegroep 50.
Het hoofd-accent van alle activiteiten ligt De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform
op de somatische bewoners die verblijven de CAO-Ziekenhuiswezen,
in het kader van reaktivering of het projekt
meso-neurologie. Voorts is de afdeling Inlichtingen en sollicitatie:
Ergotherapie werkzaam t.b.v. de ver- Voor inlichtingen omtrent deze functie kunt u
schillende substitutie-projecten die in contact opnemen met Mw. A. Vijfvinkel,
samenwerking met verzorgingstehuizen hoofd behandeling/begeleiding of met
in deregio worden uitgevoerd. Mw. E. van derRos, ergotherapeute.
Uitbreiding met een project meso-ortho- Uw schriftelijke reactie kunt u tot 1 januari
pedie is voor 1995 gepland. De behoefte a.s. richten aan deheer H.W.M. Verschuren,
binnen de substitutieprojecten varieert Hoofd Personeel, Organisatie & Opleidingen.

Ivan 8-12 uur per week. Vanuit de
consultatie-functie wordt verwacht dat u
adviezen geeft aan andere zorgverleners. . ITevens bent u als ergotherapeut nauw | I I | .
betrokken bij het rolstoelbeheer en het I
realiseren van aanpassingen hieraan. I J

I ■■ wst.-elisabethshuis JJJJ
BERNHARDLAAN 86 4872 BR ETTEN-LEUR TEL 01608-34910

v. :

r __BMÊiê
Valkenswaard / Heerlen

Wie wil er bij een EXACT Software Center werken?
Cosmos Automatisering is een toonaangevend automatiseringsbedrijf dat 15 jaar bestaat. Met
in totaal 45 medewerkers in Valkenswaard (NB) en Heerlen (L), behoort Cosmos tot de top van
de middelgrote automatiseringsbedrijven in Nederland. Met een team van gemotiveerde mede-
werkers onderscheidt Cosmos zich dooreen mentaliteit waarbij deklant centraal staat.

De aktiviteiten van Cosmos Automatisering zijn verdeeld in drie business-units:
1. Turn-key projekten op het gebied van financiële-, logistieke- en produktie-automatisering.
2. Het uitvoeren van Connectivity projekten bij bedrijven en instellingen rondom Novell LAN's

en WAN's en IBM AS/400 systemen.
3. Cosmos Automatiseringsopleidingen levert standaard- en maatwerktrainingen.

De relaties van Cosmos zijn middelgrote en kleinere ondernemingen, instellingen en overheids-
instanties. Cosmos is businesspartner van o.a. IBM, Compaq, Novell, Lotus, Rank Xerox, Exact
en Grote Beer.

Om verdere groei vorm te geven en onze positie als Exact Software Center en Grote Beer
A-dealer In Limburg te versterken, zoeken wij ter uitbreiding van ons commercieel team een:

Account Manager (m/v)

Uw funktle:
* adviseren en begeleiden van onze relaties bij automatiseringsvraagstukken
* maken van automatiseringsvoorstellen in samenwerking met onze consultants

Uw profiel:
* HBO opleiding c.g. -niveau (bijvoorbeeld HEAO BE/BA / HTS Bedrijfskunde)
* goede kontaktuele eigenschappen en een klantgerichte instelling

I* gedegenkennis van administratieve-, produktie- en/of logistieke software
* ervaring in een soortgelijkefunktie
* leeftijd tot 35 jaar

Wij bieden:
* een afwisselende baan binnen een enthousiast team
* goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
* studie- en doorgroeimogelijkheden

Indien u belangstelling heeft voor deze funktie, verzoeken wij u uitsluitend schriftelijk te sollicite-
ren. Uw sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, stuurt u voor 22 december a.s. naar:

Cosmos Automatisering
ta.v. De heer J.P.M.F. Meijers Rl (commercieel direkteur)
Postbus 3074
6401 DN HEERLEN

U kunt nadere informatie inwinnen over deze vakature door telefonisch kontakt op te nemen met
de heer J.J.C. Braeken (Sales Manager): 045-741222.

Exact HH_r SOFTWARE GfIOTE ■w»
-^ W-*-lfcn Dl stANDAAID IH SOf!WA*t

Flootiogic Deveiopment & mm. , , .
Pa***» b.v. te sust.^ Database programmeur m/vidoi
is een snelgroeiende en ■ »-*
trendsettende onderneming, - _ .
gnp^aarttn* bottware Engineers m/v ido2/ido3ontwikkelingenproductie von " w
Wacteox- en . . , _ ,
f»»*»*****», Hardware Engmeer m/v m»voor wagenparken. 9
mzllnmarkOekkvophet r* bMn: Database programmeur:
geMedranboantomputw Database programmeur: - enkele jarenervaring met x-basesystemen metintern -realiseren en testen van D-Base programmatuur
geheugen. Deze positie werd programmatuur op basis van functionele - ervaring met JSP
bereikt doorJonge specificaties .relevante ervaring met Windows

"l enthousiasteen vakbekwame - opzetten en onderhouden van testsystemen . beheersingvan de Franse taal is een pre
medewerkers. Om deze en tools
positie te verstevigenen - onderhouden van bestaande Sofware Rneineers:
nieuwe uitdagingen aan te programmatuur - enkele jarenrelevante ervaring in'C'of
kunnen gaan, zijn wij op zoek - ondersteunen van dealers 'C++' en'Assembier 8051'
naar. - enkele jarenervaring met data-

Software Kngineer: communicatie software en-realiseren van software in 'Assemblcr protocollen (ld 03)
8051','C'en/of 'C++' voorembcddcd
systems 1 lardware Engineer:- realiseren van software voor tools , test . enkele jarenrelevante ervaring in 'C++'
en hulpmiddelen en "Assembier 8051'- realiseren van handleidingen . affiniteit met mechanica- gedegen componenten kennis

Hardware Eneinccr:
- ontwerpen enrealiseren van analoge en Geboden wordt:

digitale electronica ten behoeve van Een uitdagende, afwisselende Job met
boardcomputer en aanverwante ruimte voor eigen initiatief binnen een
producten dynamische organisatie. Een prettige- maken van documentatie werksfeer met enthousiaste collega's.- ontwerpen en realiseren van Goede arbeidsvoorwaarden.
testtools Indien een van deze vacatures u aanspreekt,- overdragen van productkennis aan schrijf dan een brief met motivatieen C. V.
productie- en supportgrocp aan onderstaand adres, onder vermelding

van het vacaturenummer.
Gevraagd wordt:
Algemeen: lïcetlogic Deveiopment & I'roduction BV.
-opleiding op HBO-niveau of MBO met Postbus 90

enkele jarenrelevante ervaring 6114Z11 SUSTEREN-rijbewijs B
- creativiteit, goede contactuele jMWÈm^,

eigenschappen, lc«m»pirit. J "H ÈrrTI tT\ /"* I kf^enthousiasme en inzet ■ _} t" fl fj If^- leeftijd 23-30 jaar VB^h—h-b

Boardcomputers & Blackboxsystemen

I CURSUSSEN+
OPLEIDINGEN———"———___________________,___ j

f m -3___^\ Hogeschool HEAO Limburg I
De Hogeschool HEAOLimburg resoneert onder de Stichting HBOLimburg.
Hiervan maken ook deel uit de Hogeschool Heerlen en de Hogeschool Sittard. Er worden
opleidingen verzorgd in de sectoren Economie, Gezondheidszorg Sociaal Agogisch Werk,
Onderwijs en Techniek. Er zijn 700 medewerkers werkzaam ten behoevevan 7000 studenten.

r—i Nültüd^rénaan de I
Avond-HEAO Limburg! I

.„ianuari^starteadevo.gendecursu.eu. I
. inleiding Organisatiekunde ■

Theorie en praKuj^v^ h. inleiding Personeelsmanagement ■
I . Inleiding Spaans

\ . A 23 januari 1995 -18 mei 1995 ■
Periode: per cursus 14 lesavondenvan 18.30 ■

fBOO,- (mcl.practica) ■Informatiekunde J ■
Cursusprijs. andere cursussen ’650- ■... Minimaal HAVO jMBO-niveau ■
Toelatingseis.

■ioc« van 19 00-20.30 uur ■
a. maandag 9 januari1995 van w-u ■

Informatieavond: maan s |
I vóór 23 januari 1995 ■I Inschrijven. *»#»»i1 I

Vraag de brochure aan.

in januari 1995 starten meteen
volledige avond-HEAO-studie is ook mogelijk!

♦ Bedrijfseconomie . Bedrijfskundige Informatica
" Commerciële economie " Management, Economie en Recht

Havikstraat 5 " 6135 ED Sittard " Postbus 5268 ♦ 6130 PG Sittard
Telefoon 046-5911 11 ♦ Telefax 046-529180

Leuke bijverdienste
Wij vragen voor deregio Echt, Sittard, Geleen,
Valkenburg, Maastricht en omgeving

free-lance
vertegenwoordigsters
U bezoekt a.s. bruidsparen in de avonduren en/of
zaterdag voor de verkoop van bedankgeschenkjes.
U bent in het bezit van een auto, hebt een
gezellige babbel, en u bent inventief, dan bieden
wij u een onkostenvergoeding, goedeprovisie en
een vrije werktijdindeling. U hoeft bij ons niets aan
te schaffen om te kunnen werken.
Geïnteresseerden kunnen hun reactie, voorzien
van een recente pasfoto, richten aan:
Merkx Relatiegeschenken
t.a.v. mw. L. Merkx
Cornelis Houtmanstraat 6,7825 VG Emmen 033»

GOED NIEUWS
VOOR TECHNEUTEN

TECHNICUM
UITZENDBURO

VANAF HEDEN IN SITTARD
Het uitzendbureau gespecialiseerd in tech-
nisch werk zoekt vaklieden voor onderstaande
sectoren:
Installatietechniek
Chemie en petrochemie
Telecommunicatie en elektrotechniek
Off-shore en on-shore gas- en oliewinning
Krachtcentrales
Machine- en apparatenbouw
Constructie en montage
Zware industrie
Bent u op zoek naar werk in bovengenoemde
bedrijfstakken, schrijf, bel of kom langs bij:

TECHNICUM
UITZENDBURO '

VOOR*v TECHNISCH
WERK

Rosmolenstraat sa, Sittard
046-584600

FIVE POCKET
Het groepje enthousiaste medewerkers in de drukke
Five Pocket Store aan de Saroleastraat 43 te Heerten kan
worden uitgebreid met een full-time (38 uren per week)

Leeftijd tot 20 Jaar met M.D.S., HAVO of MAVO diploma.

Zend uw sollicitatiebrief en cv. met bijvoeging van een
recente pasfoto naar:
Berkel Casuals BV fFPHL) " Postbus 140" 5000 AC Tilburg
Alle sollicitaties worden schriftelijk beantwoord.

V ✓

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 u SHIFTregelmatig zonderF
uitspreekt, hebt u beslist geen

cursus bij ons gevolgd!

VPC-gebruikerscursussen voor
standaard DOS en Windows-applicaties.

VNetwerkbeheer-Novell.
V Bedrijfsopleidingen (in-company

trainingen)

Maxima/e groepsgrootte 8personen.
Rijkserkende examens mogelijk.

Waar vindt u dit?
V 1tarief voor bedrijfscursussen tot 6

personen?
Vgratis telefonische ondersteuning?
Vhuurkoop van PC-apparatuur?
Vcomplete installatie, training en

systeembeheer?

Tech Train
Training - Translations " Technical writing
Hommerterweg 104 Tel. 045 - 221085
6431 EX Hoensbroek Fax 045-215469

Zaterdag 10 december 1994 " 11Wiburgs Dagblad



- - L*MJ i^^^^^h| B^ , ~ il,,
, . i -*

j
Wat drinkt u straks het liefst bij wat? 5

■ »_HHHn________________________________Bl
■

■Ka H
■

Dat witte wijn goed smaakt bij vis en sfflojóle/im
rode wijn bij rood vlees wist u natuurlijk il tvj/siótum mmmm .—_-_

lm ____§ _L.
allang. Maar met kerst eet u natuurlijk toch ■ftß___y__Ë_____fl_r I E*z/7i li v
ook nog iets anders. „M. Wffe&& "** m *■ -""*..- 'En wat drink je daar dan bij? Om 't u rM fe^a-S Jfc*"v*
makkelijk te maken, hebben we voor iedere W*&lf? 1 \ y WfijJÈkt Nlftj-jfS» 1
gang een paar mooie wij nen apart gezet. Voor ■Ls»^/^^ ft*— =£■**
iedere gang dus een andere, lijkt u dat geen M~ fl ____! Cl?'
chique kerstidee?

Stel, u wiltwatkaasjes serveren als mooie over-
Hl gangvan hoofdgerecht naar het dessert. Drink

daar dan eens een glaasje van onze Smith

'**f I WoodhouseVintageCharacterPortbij.Eenvolle

Jjj i- port met veel karakter uit de Boven-Douro in

a^fml* 'f' f f__% Ui Portugal.Tevensgekozenalswijn van de maand.I ?SÜ^" 11x^»k_ ■»
_____ _____^^_i i_Hlnr9v .ai fa ■*-■ ■ s_-_-H-_N---l» -_________B _*'' 1 _____!

«ié_i__l -PM Smith Woodhouse Port
ammmm^mmmmmammmmamnaaW^amf^^aM^g^mmmmaaaammmaWM g; IWH.vVI

/ >y X' "> .naHMflltfl BQBd Vintage Character 11.95*

Voor bij de hapjes vooraf kunt u twee kanten

op. Een mooie Ackerman Saumur 1811. f -;i
Dat is een Methode Traditionellë uit Zon witte Sancerre sluit zich daar hele- V /i

het Loire-gebied. Of een topsherry uit onze maal bij aan. Maar om nog even een grote rj
eigen Luis Paez-bodega, zoals de Fino, Man- naam te noemen: onze droge, witte Chablis V W s"M ïsèT^S l
zanilla of Amontillado (heerlijk bij asperges uit de Bourgogne past er even mooi bij. "*:^69( !Ü____É'"°
in rolletjes ham). De smaak van de Chablis is wel iets domi- J^-—=ac—_a^>,_ <■-jy **" 1-»

Ackerman 1811 Appellation saumur contröiée nanter dan de Sancerre. É^JÉMÉrC>--JJL* ' 1 £De)3ez/wi//l
brut, demi-sec of rosé brut jl&^s 12.95* Dat komt door de Chardonnay-druif waar ji-P*""*!^! «- \

Luis Paez Sherry hij van gemaakt is. '^p» _^-w^-~**» -** Een zoet besluit van het diner is een glaasje

Fino, Manzaniiia of Amontillado S&&5 7.95* Als u liever een wat zachtere voorge- c2f /"/ /* "- 1993 OppenheimerSchlossAuslese uitRhein-t/vocfat/ezecnfivl/sienrechtwijn wilt, dan kunt ut beste onze Pinot . . . hessen. Het is een heerlijk zachte likeurachtige

Blanc nemen. Met onze vier rode wijnen maakt 't echt niet wijn, die u eigenlijk bij alles kunt drinken, als 't. èsam Dat is een soepele witte wijn uit de Elzas uit of u straks voor rosbief, fricandeau of een maarzoet is. Dus ijs, pudding, 't maakt niet uit.

V^>. met een heerlijk parfum, die bovendien een rollade kiest. 1993 Oppenheimer Schloss Auslese
W Medaille dOr op het concours van Colmar Wantallevierdegrote namen passen erbij: Rheinhessen A9s' 7.95*

_^^?QE gewonnen heeft. onze volle ronde Chateau Palais Cardinal Al deze wijnen kunt u nu alvast kopen

la Fuie, uit 't goede oogstjaar 1990; onze klas- tegen een feestelijk prijsje. Dus als u straks

fe^ Appellation Sancerre Contrölée X±&s 9.95* sieke chateau Fourcas Hosten, een Cru Bour- gaat koken, dan hoeft u zich daar tenminste
~m"m*aa~ S*

____W*mh* -_->_ êeois vii Listrac in de Haut Medoc; onze geen zorgen meer over te maken.aMWW: 1993 Chablis (OP = OP)

CVoozyet€€/l£vj/sien APPellation chablis Contrölée -*» 9-95* donkerrodekrachtpatser Chateau Saint André Behalve een wijn voor ieder gerecht heb-
1 uit Gigondas in het Zuidelijke Rhönegebied; ben we ook nog schitterende kristallen glazen

1993 Pinot Blanc Medaille dOr ootstpKiest u voor een gerookte zalm vooraf, een Baron de Hoen en onze vriendelijke, soepele Pinot Noir uit voor iedere wijn. U kunt «, &___*__* %
krabcocktail of gerookte paling misschien? Appellation Alsace Contrölée 325 7.95* de Bourgogne. kiezen uit Toscaans klas- *?*£ IM BÉI/^
MêÊ mQm m u 1992 Chateau Fourcas Hosten siek geslepen of gladde JjQfHj»

___E ■ m\W fl _________ B ____3 V € V *S_______Fwt_i m rOvHr

W I^^^^^^^^^B_W __W aaWWmmaaiS"»* ■ LWW --V ' MM 19^^^^^^^^^ ______K LamaMKlMiïMÊÊma AaMM _---k

\\_________\\\\\^S' £m^^^^^^^m\ s___r^^^^^^^______t- -'S^B '^^
mW^ "' '^^B^-'

-H I / 1 11
C V I L

Res 0.75 liter. Aanbiedingen geldent/m zaterdag 31 december a.s. *Zolang de voorraad strekt.
Bij afname van 12flessen van één soort geldt: 12 halen, 11 betalen. |

oi
-_k^S---w
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lv Van onze verslaggever
JjEERLEN - De sociale
J^tkvoorziening (wsw) in
r°stelijk Zuid-Limburg
r°et komend jaar ingrijpend

Een tekort van,ertien miljoen op de wsw
namelijk voor 1995 inQeze regio.

Zie verder pagina 15

" 'Japansebedrijyenzullen hier wegblijven'

Van onze verslaggever

_°°r de gemeenten binnen het■ j^ekgewest is een dergelijk tekort

'^ op te vangen. Om die reden
Dben de directies van de wsw-

'y^^jven de opdracht gekregen om
V r̂ eind januari te kijken hoe zo-

e' mogelijk geld kan worden be-
Pnigd.

|t r̂ gemeester Bert Janssen van
C^dgraaf, tevens voorzitter van

*' Werkvoorzieningschap, heeft dit
Lieren bevestigd. Hij noemt de si-
]|^tiezorgelijk. De gemeenten in de3>'o moeten rekening houden met
v" hogere bijdrage per wsw'er.
3ssen wilde daarop echter nog
l;et vooruitlopen. Voor banenver-,.?s binnen de sociale werkvoorzie-

hoeft volgens hem niet te, Qrden gevreesd. In Oostelijk Zuid-
L "iburg zijn binnen de wsw 5200

werkzaam. Dat is bijna de
jr'ftvanhet aantal wsw'ers in heel
piburg.

Armeens gezin vreest uitzetting
" Anni en Sako Manoekjan verblijven met hun drie kinderen reeds anderhalf jaar in
Nederland. Foto: dries linssen

j^°r kortingen van het vRijk en
jr^rdat de samenwerking van de
J?e wsw-bedrijven Zol, SBF en
i *«I pas op zijn vroegst begin 1996
l 'emaal in kannen en kruiken is,
k/ftpt de wsw tijdelijk met een fors
kort. Tevens zit de wsw nog met
j.^ tekort van 6,5 miljoen over

ö '4. Dat is tenminste een prognose
|P basis van de cijfers van het afge-. Pen driekwart jaar. Volgens Jans-
je *s het nog een hele rekenpartij
£ dat'tekort op te vangen. De gel-
v n die de gemeenten hebben ont-

omdat in 1993 bij de wsw
Jj^st is gemaakt, zullen in ieder ge-. I weer teruggestort moeten wor-

DOOR LEON JEURISSEN

HEERLEN - Het Open-baar Ministerie heeft gis-
teren van de rechter-
commissaris in Roer-
bond geen toestemming
gekregen een van de ver-
dachten in het IRT-
onderzoek in Zuid-
Nederland langer vast te
«ouden.

vorig jaar als crisisma-
nager werd ingeschakeld
bij een van de twee be-
trokken ondernemingen,
het Geleense aanne-
mingsbedrijf Jan Diede-
ren bv. Een woordvoer-
der van de politie kon

De twee andere verdach-
ten die nog wel vastzit-
ten zijn de oud-directeu-
ren van het failliete
Heerlense kledingbedrijf
BC Venture. Nieuwe
aanhoudingen worden
nog steeds verwacht.

Justitie had gevraagd de
'inverzekeringstelling
"iet nog eens een paar

dagen te verlengen. De
twee andere verdachten
die woensdag werden
aangehouden, mogen van
de rechter wel tot uiter-
lijk maandag worden
vastgehouden. Het IRT-
onderzoek richt zich op

fraude en witwaspraktij-
ken bij twee faillisse-
menten in Zuid-Lim-
burg.

De verdachte die giste-
ren naar huis mocht is
een Eindhovenaar die

DOORJOOSPHIUPPENS lokatie De Beitel in de publieke
opinie met stip stijgen. „Ik was toen
niet in het land en bovendien kre-
gen we geen uitnodiging voor die
bijeenkomst," verklaart Pieron, te-
vens voorzitter van de Kontakt-
groep. „Bovendien lees ik alleen een
landelijkekrant."

Bedrijven gruwen
van gedoogzone

De Beitel vreest 'begin van het einde'Verdachte onderzoek
IRT mag naar huis

gisteren niet vertellen
waarom de rechter-com-
missaris niet met ver-
lengde inverzekering-
stelling van de Eindho-
venaar heeft ingestemd.
De Brabander blijft ver-
dachte.

Tekort van dertien miljoen dreigt komend jaar

Werkvoorziening moet
ingrijpend bezuinigen

HEERLEN - „Eerlijk gezegd heb ik
het mijn Amerikaanse bazen nog
niet durven vertellen." Directeur J.
Pieron van het bedrijf Akrosil Eu-
rope zit met een probleem. Hij wil
op het Heerlense bedrijventerrein
De Beitel een tweede produktielijn
beginnen, goed voor vijftig extra
banen. Maar in de VS staan ze be-
slist niet te springen bij het ideevan
een gedoogzone voor straatprosti-
tuées om de hoek.

De gemeente Heerlen hield eind no-
vember in de schouwburg twee in-
formatie-avonden over zes mogelij-
ke lokaties voor een gedoogzone.
Terwijl de ondernemers van De
Koumen daar massaal op de trom
sloegen, ontbrak de Industriële
Kontaktgroep De Beitel. Het ont-
breken van protest deed de gedoog-

Bang voor de toekomst

J. Maessen van deLimburgse Werk-
geversvereniging stelt dat de aan-
vankelijke passiviteit inmiddels
overwonnen is: „Alle bedrijven be-
naderen de gemeente nu indivi-
dueel, dat komt hard aan." De
boodschap in al die brieven: een ge-
doogzone op de Imstenraderweg is
het begin van het einde voor bedrij-
venterrein De Beitel, dat nu 2600
werknemers telt. Bovendien lopen
allerlei geplande uitbreidingen nu
gevaar.

Overwonnen

Het meest concrete gevolg van de
dreigende gedoogzone is dat DSM
een op stapel staande uitbreiding
op de Beitel, goed voor enkele tien-
tallen banen, even heeft uitgesteld.
Ook brengt een tippelzone volgens
Pieron produktie-uitbreidingen in
gevaar van de bedrijvenKobe Steel,
Kelsey Hayes en het al genoemde
.Akrosil. Investeringen van samen
een paar honderd miljoen.

Op zn minst, stelt Pieron, wordt het
imago van de Beitel dermate aange-
tast dat op langere termijn geen
braakliggend stuk industrieterrein
meer wordt verkocht.

Uitgesteld

575 DSM'ers
overtollig

HEERLEN - Bij DSM lopen nog
circa 575 werknemers rond waar-
van de arbeidsplaats vervallen is of
binnenkort gaat vervallen. Dat
meldt de Unie BLHP. Hoewel het
sociaal plan voor de afslankingen
bij DSM officieel op 31 december
afloopt, heeft het chemiebedrijf de
vakbond toegezegd dat ook deze
resterende 575 overtolligen mogen
blijven rekenen op datvangnet. Ge-
dwongen ontslagen zullen dus niet
vallen.

Bij de grote afslankingsoperatie
van DSM werd in 1992 berekend
dat zon 1300 tot 1400 mensen bo-
ventallig zouden worden. Sindsdien
is slechts voor iets meer dan dehelft
van die mensen een andere plek
binnen of buiten DSM gevonden. In
totaal verdwenen de afgelopen vier
jaar drieduizend werknemers bij
DSM Limburg.

Het personeelsbestand daalde van
11.700 naar 8.700 als gevolg van
uitbestedingen, het schrappen van
banen en vertrekregelingen. Door
de aantrekkende economie kan
DSM in de loop van volgend jaar
weer voorzichtig beginnen met het
aannemen van nieuw personeel.

MAASTRICHT - De raadkamer
van de rechtbank in Maastricht
heeft alsnog de bewaring van de
van drugshandel verdachte Catha-
rina S. (38) uit Maastricht gelast.
Of het werkelijk tot een arrestatie
zal komen valt te betwijfelen. De
vrouw is sinds de behandeling van
de beroepsprocedure spoorloos
verdwenen. De vrouw was vrijgela-
ten nadat een vormfout was gecon-
stateerd.

Verdachte
spoorloos

LANDGRAAF - Onbekenden zijn
gisterochtend omstreeks zes uur
met een auto de etalage van een
modezaak in Landgraaf binnenge-
reden. Uit de winkel aan de Hoofd-
straat hebben zij vervolgens een
grote voorraad kleding gestolen.

Ramkraak in
modezaak

Opvangklas
succesvol
HEERLEN - De opvangklas voor
buitenlandse kinderen in de Heer-
lense Freinet basisschool is een
succes. De tien kinderen uit onder
andere Pakistan, Marokko, Irak en
de Filippijnen die er sinds drie
oktober les krijgen, spreken al een
aardig mondje Nederlands. Met
hulp van wethouder Rene Seijben
van Heerlen openden ze gisteren
officieel hun opvangklas.

Scholier mishandelt
mede-leerling
BRUNSSUM - Een zeventienjarige
Brunssumse scholier is opgepakt,
omdat hij afgelopen dinsdag een
even oude mede-leerling ernstig
heeft mishandeld. Het slachtoffer
werd met een klaplong en enkele
vleeswonden opgenomen in het
ziekenhuis. De aanleiding voor de
ruzie in nog onbekend.

Vermiste vrouw
verdronken
MAASTRICHT - De 58-jarige Hu-
bertina Muermans uit Maastricht
die sinds maandag 28 november
werd vermist, blijkt te zijn verdron-
ken. Haar lichaam werd gistermor-
gen aangetroffen in de Maas en
geborgen door de brandweer.

MAASTRICHT - Financieel direc-
teur Hans Messelink stapt definitief
op bij Maastricht Aachen Airport.
De raad van commissarissen van
het vliegveld zet het dienstverband
van Messelink per 1 januari 1995
stop. Messelink kon niet meer over-
weg met algemeen directeur Jense.

Messelink weg
bij vliegveld

LUIK - Een milieu-agent heett
donderdagavond in een bushokje
aan de Rue Saint Vincent in Luik
een mensenvoet gevonden. De
voet, met schoenmaat 36, was
verpakt in krantepapier. Volgens
het Openbaar Ministerie in Luik
gaat het om een voet die gezond
was en zeker niet om medische
redenen is afgezet. Gezien de
schoenmaat gaat het vermoedelijk
om de voet van een vrouw.

Voet gevonden
in bushokje

Willem Alexander
bezoekt Afcent
BRUNSSUM - Kroonprins Willem-
Alexander brengt aanstaande dins-
dag een officieus bezoek aan het
hoofdkwartier van Afcent in Bruns-
sum. Dat heeft een woordvoerder
van debasis gisteren meegedeeld.
Volgens planning zal Willem-
Alexander enkele minuten voor
negen uur bij de ingang van de
kazerne arriveren. Tegen de mid-
dag vertrekt hij weer.

bijvoorbeeld door vragen te la-
ten stellen in de Tweede Kamer.

geluk raakte hij namelijk gehan-
dicapt aan zijn arm. Later werd
hij toch opgeroepen om zijn
dienstplicht te vervullen. Hij
weigerde en op een dag kwamen
enkele onbekende mannen naar
zijn woning en hebben toen zijn
beide handen gebroken. Voor
Sako het sein om te vluchten.

SCHINVELD - De 31-jarige An-
ni Manoekjan kijkt verdrietig
voor haar uit. In haar woning
aan de Boebegraaf 1 in Schin-
veld wacht de Armeense samen
met haar man Sako (31), en hun
drie kinderen van twaalf, vijf en
drie jaarop de dingen die komen
gaan.

'Kabinet dwingt
vrouwtot werken'

j^RKRADE- Het plan van de re-
jv^ngscoalitieom devoetoverheve-

bij de inkomstenbelasting af te
L^affen, dwingt vrouwen een baan
b 2oeken. Dat zei CDA-Kamerlid
8. Hirsch Ballin gisteren op een
'friposium in Kerkrade over hetg(*in.

De familie Manoekjan is in
Schinveld geweldig opgevangen
en door de buurt volledig ge-
accepteerd. Burgemeester Hub
Meijers van Onderbanken: „Ik
vind het niet humaan als men ze
terug naar hun geboorteland
stuurt. Na anderhalf jaar in ons
land te hebben geleefd, zijn ver-
wachtingen gewekt."

Het gezin is anderhalf jaar gele-
den uit Armenië naar Nederland
gevlucht. Na verblijf in het op-
vangcentrum voor vluchtelingen
in Rijswijk en nog vier andere
opvangcentra, kreeg de familie
Manoekjan zes maanden geleden
de woning in Schinveld toegewe-
zen.

Voorkomen
Mr. Izi Wudka, deraadsman van
Manoekjan, heeft alle argumen-
ten in de strijd geworpen om uit-
zetting te voorkomen. „De situa-
tie in Armenië is op dit moment
zo ernstig, dat men overweegt
VN-troepen naar dit gebied te
sturen," vervolgt Wudka. „Je
kunt zon gezin toch niet naar
dezepuinhoop terugsturen." An-
ni Manoekjan laat een berichtje
in een Armeense krant van 7
april zien waarin een generaal
zegt dat elke vluchteling die te-
rugkeert wordt doodgeschoten.
Het verzoek om in ons land te
mogen blijven, diende gisteren
bij de Vreemdelingenkamer in
Den Bosch. Over veertien dagen
volgt de uitspraak.

De burgemeester belooft-al zijn
politieke invloed in Den Haag
aan te wenden om de uitzetting
van de Armeniërs te voorkomen,

Sako Manoekjan werd in Arme-
nië in eerste instantie afgekeurd
voor militaire dienst. Bij een on-

J^yVD heeft een wetsvoorstel in-
jouend dat het belastingtechnisch
lnder aantrekkelijk maakt als de
e partner wel werkt en de ander

Het- Als deKamer hetvoorstel aan-
v^mt, gaan gezinnen met één inko-

etl meer belasting betalen. PvdA
j1 D66 steunen het wetsvoorstel en

drie regeringspartijen vormen
öien een Kamermeerderheid. Op-

rsitiepartij CDA is tegen. „HetJ*°inet dwingt beide partners te
dan werken en de kinderen aant»erden uit te besteden," aldus

Ballin.
Straf dreigt

voor rokende
ambtenaren'e verder pagina 18

j»ezinblijft voor hets^DA een heilig huisje
Politie op Bahnhof
Aken gewaarborgd
AKEN - Van een inkrimping van
de politiesterkte op en rond het
Hauptbahnhof in Aken is geen
sprake . Dat heeft burgemeester
dr. Jürgen Linden van de stad
Aken geantwoord op vragen van
verontruste politiemensen. Het
aantal misdrijven en overtredingen
is bij het station de laatste tijd,
sinds actief optreden van de poli-
tie, aanzienlijk gedaald. o/z

Meer banen
buiten Randstad
HEERLEN - Middelgrote steden
buiten de Randstad krijgen een
groter deel van de40.000 'Melkert-
banen' voor langdurig werklozen
dan aanvankelijk de bedoeling
was. Volgend jaar gaat 70 procent
naar de vier grote steden, maar
in de jarendaarna wordt deverhou-
ding wat meer gelijk getrokken.

fl
in Brunssum pL isal %

J een weeklang \f\ geen Iraude meer (■
) gepleegd ’)\ tt

punaise\

BRUNSSUM - Als ambtenaren in
Brunssum het rookverbod in ge-
meentelijke gebouwen niet beter
naleven, overweegt het college de
rokers disciplinair te bestraffen.
Afdelingshoofden moeten er
voortaan nauwlettend op toezien
dat iedereen zich aan het verbod
houdt. Het rookverbod geldt voor
vergaderzalen, kantines, liften en
gangen. Ook geldt een verbod in
sporthallen en de entreehal van Dr
Brikke Oave. In de werkkamers van
ambtenaren mag alleen een sigaret
worden opgestoken als de andere
collega's dat goed vinden.
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28 oktober, een onvergetelijke dag
door alle giften, kaarten en bloemen,
maar vooral u, die zichzelf meebracht

Dank u wel
Harry en Ella Jongen

Peter, Suzanne, Helene, Arme

t
Na een zeer gelukkig leven, waar hij zelf dank-
baar voor was, is heden geheel onverwacht van
ons heengegaan onze zorgzame vader, schoon-
vader, lieve groot- en overgrootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Tinus Bartels
weduwnaar van

Cecylia Maredziak
Hij overleed op bijna 88-jarige leeftijd.

Geleen: Mia en Louis Polstra
lerland: Jan en ColetteBartels
Sittard: Ton en Els Bartels

Amsterdam: Riekie Bartels en Marian
en al zijn dierbare klein-
en achterkleinkinderen
Familie Bartels

Geleen, 8 december 1994
Bejaardencentrum Bunderhof
Corr.adres: Alfenerhof 6, 6132 SH Sittard
De dienst van woord en gebed, voorgegaan door
ds. W. Bisschop, zal worden gehouden op maan-
dag 12 december a.s. om 14.00 uur in de Ont-
moetingskerk, Emmastraat 50 te Geleen, ge-
volgd door de begrafenis op de algemene be-
graafplaats te Lindenheuvel-Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.
Een speciaal woord van dank aan het verple-
gend personeel van bejaardencentrum Bunder-
hof, afdeling 1.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend en steeds zal blijven betekenen,
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen
van onze lieve moeder en oma

Mia Scholtissen
weduwe van

George Stins
Dieren: Herman, Annie, Esther,

Stephan, Olaf
Voerendaal: Tresie, Jacques,Luc t, Roel,

Sonja
Alblasserdam: Jos, José, Jeroen, Joost, Sandra

Maarheeze: Marianne, Jo, Pascal, Bas
Heerlen: Nelly, Michel, Boudewijn.

Elyne
8 december 1994
Past. Erensstraat 27, 6418 BE Heerlen
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag
13 december a.s. om 11.15 uur in de parochie-
kerk St. Joseph te Heerlerbaan, waarna de cre-
matie in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen zal plaatsvinden.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het De Weverziekenhuis te Heerlen. Gele-
genheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijdenvan ons gewaardeerd lid

Louis Gijsen
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.

Bestuur en leden
kerkelijk zangkoor St. Cecilia
Munstergeleen

tJo Scheepers, 65 jaar, echtgenoot van Maria
Blaszek, Holstraat 61, Rothem. De uitvaart-

dienst vindt plaats op maandag 12 december om
11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezuste Rothem.

tWillem Jozef (Giel) Baltussen, 78 jaar, weduw-
naar van Maria Cornelia (Corrie) Vaessen. Corr.

adres: Groendalstraat 18, Guttecoven. De uit-
vaartdienst vindt plaats heden, zaterdag 10 de-
cember, om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Christoffel te Caberg-Maastricht.

tSjeng Knoops, 87 jaar, weduwnaar van Truus
Verstegen, bejaardencentrum Molenhof, Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op maandag
12 december om 11.00 uur in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van Lourdes te Maastricht-W.V.Veld.

t
Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij in
diepe verslagenheid kennis dat heden geheel
onverwacht is overleden, op de leeftijd van 53
jaar, mijn lieve man, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, zoon, broer, zwager, oom,
neef en vriend

Nic Cremers
echtgenoot van

Annie Schmeitz
vader van

Roy en Nick
In dankbare herinnering:

Broeksittard: Annie Cremers-Schmeitz
Roy en Nicole
Nick en Claudia

Jabeek: Mam Cremers-Broun
Familie Cremers
Familie Schmeitz

8 december 1994
Aan het Broek 17, 6137 TJ Broeksittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 13 de-
cember a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Geboorte te Broeksittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Nic zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondwake van maandag 12 december a.s. om
19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuariumWauben, Heinseweg te Sittard
dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

l r
Na een moedig en waardig gedragen lijden is
heden van ons heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, in de leeftijd van 75 jaar

Els Holtackers
moeder van:

Rosmalen: Annie enLoek van Oeffelen
levensgezellin van:

Kerkrade: Sjef Mulders
grootmoedervan:

Den Bosch: René en Yvonne
van Oeffelen-Moonen

Amsterdam: Angelica en Marcel
Sterk-van Oeffelen
overgrootmoedervan:
Pim, Wesly, Aranka
Familie Holtackers
Familie Mulders

6463 TW Kerkrade, 8 december 1994
Mgr. van Gilsstraat 148
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op maandag 12 december om 11.00 uur
in de parochiekerk De Blijde Boodschap te
Kerkrade-Rolduckerveld, waarna om 12.30 uur
de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden in
de avondmis heden zaterdag om 18.00 uur in
eerdergenoemdekerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20. Gelegenheid tot afscheidnemen, zondag van
17.00 tot 18.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

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

Ernst Barthel
echtgenoot van

Annie Geldof
Heerlen: J.W. Barthel-Geldoi
Heerlen: Joke Coppola-Barthel

Gerardo Coppola
Donny

Haarlem: Ben Barthel
Canada: Wim Barthel

Roos Barthel-v. Uum
en kinderen

9 december 1994
Schelsberg 75, 6413 AB Heerlen
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen, op dinsdag 13 december a.s. om 10.30
uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur in derouwkapel van het
De Weverziekenhuis te Heerlen.
Liever geen bloemen, maar een gift voor Green
Peace in het crematorium.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een leven getekend door eenvoud en oprechtheid, is omringd door
degenen diehem dierbaar waren, na een geduldig gedragen ziekte en
een ongelijke strijd van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader
en opa

Piet van Eijs
echtgenoot van

Mia Stans
Hij overleed voorzien van de h. sacramenten op 62-jarige leeftijd.

Limbricht: Mia van Eijs-Stans
Susteren: Jack, Joseline en Mick

Limbricht: Willyke en Ton
Familievan Eijs
Familie Stans

Boyenstraat 31, 6141 CC Limbricht
8 december 1994
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op dinsdag 13
decemberom 10.30 uur in deparochiekerk van de H. Salvius teLim-
bricht, gevolgd door de begrafenis aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
Piet zal worden herdacht tijdens de avondmis op maandag 12 decem-
ber om 19.00 uur in de parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het Maaslandmortuarium Wauben,
Heinseweg te Sittard. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30 tot
18.15 uur.
Indien u geen persoonlijkekennisgeving hebt ontvangen, willenwij u
vragen deze annonce als zodanig te beschouwen.

Niet onvoorbereid moeten wij afscheid nemen van onze penning-
meester

Piet van Eijs
Vanaf de oprichting van onze vereniging in 1967 was hij een zeer ac-
curaat bestuurslid.
In dit verband lag de zorg voor de uitgifte en verspreiding van het
Contactblad in zijn vertrouwde handen.
Piet, bedankt voor alles.
We zullen jemissen.

Vereniging Gemeenschapsbelangen
Limbricht.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze diepe droefheid is na een kortstondig ziekbed toch nog on-
verwacht van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Fien Vijgen
echtgenote van wijlen

Jan Jeurissen
Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van de h. sacramen-
ten.

Stem: Ed Jeurissen
Leonne, Danila

Stem: Jacq Jeurissen
Marja Jeurissen-Ronden

Stem: Jeannet Mattheus-Jeurissen
Henk Mattheus

Arnhem: Jos Jeurissen
Berg a/d Maas: MarliesTilborghs

Familie Vijgen
Familie Jeurissen

Stem, 9 december 1994.
Bejaardencentrum de Moutheuvel.
Corr.-adres: Breinderweg 31, 6171 TX Stem.
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op maandag 12 decem-
ber om 11.30 uur in de St.-Jozefkerk te Kerensheide-Stein, waarna
aansluitend de crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Zondagmorgen tijdens de h. mis om 10.15 uur in bejaardencentrum
de Moutheuvel zal zij bijzonder worden herdacht.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum
Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30
tot 19.00 uur.

-"

Een jaar geleden gingen plechtigheden en de stoet aan moeder
voorbij. Schuifelende voeten, tranen, het gemis langszij. Dan voel-
den wij de grote stilte. In die stilte zullen wij ons mam steeds
ontmoeten. In al haar kinderen telkens tegenkomen. Ook al is
haar lichaam van ons weggenomen. Wat zij was, wat zij zei. Altijd
zal ze naast ons staan. Kunnen wij haar handen nooit meer aanra-
ken. Raakt ons mam duidelijk onze harten aan.
■

Margaretha
Konings-Weerts-Soppe

De jaardienstwordt gehouden zondag 11 december a.s. om 11.30 uur
in de Christus Koningkerk te Versiliënbosch.

————— -^

■

t
Tot ons grote verdriet is thuis temidden van de-
genenwaar hij zoveel van hield, te vroeg, na een
korte ziekte, van ons heengegaan mijn lieve
man, onze lieve vader

Torn Vrouenraets
echtgenootvan

Joke Wiers
in de leeftijd van 60 jaar.

Joke Vrouenraets-Wiers
Torn en Yvonne
Paul en Celia
Hans
Mare

8 december 1994
aan deDorekoel 36, 6336 WB Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 13 december om 10.30 uur in de
St. Clemenskerk te Hulsberg, waarna de begra-
fenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf-
plaats Wissengracht.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
In de avondmis van heden, zaterdag 10 decem-
ber, 19.00 uur zal Torn herdacht worden in
voornoemde kerk.
Torn is opgebaard in derouwkapel van het be-
jaardencentrumPanhuys te Hulsberg. Gelegen-
heid tot afscheidnemen dagelijks van 19.30 tot
20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Voor uw blijk van medeleven dat wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, groot-, overgrootmoeder en
zuster

Maria Clara
Gulpen-Delarosetta

betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

December 1994
Het Wever 28
8112 AP Nieuw Heeten

1

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze toneelvriendin

Annalies Adriolo
Zij was voor onze vereniging een grote steun
achter de toneelgordijnen.
Ons medeleven gaat uit naar No en dekinderen,
die wij veel sterkte toewensen.

Bestuur en leden volkstoneel
„Ongeros" te Amstenrade en
„Vrienden van Ongeros".

t
„dag vogels....

dag kevers....
dag bloemen...."

veel te vroeg en veel te plots is

delphinprieckaerts
echtgenootvan

mia ritzerfeld
opeens niet meer bij ons

hij werd bijna 66 jaar
hij was zo bijzonder in zijn eenvoud
wij hebben geen woorden voor ons verdriet

landgraaf: mia prieckaerts-ritzerfeld
maastricht: marion prieckaerts + cees rullens

pepe, laïi, zinzi
sydney: oscar prieckaerts + lucy godoroja

zoya, kira
kerkrade: norbert prieckaerts +

pasealle dolmans
veerle, bo

gent: guillaumeprieckaerts +
anne-marie dewitte
familie prieckaerts
mevrouwritzerfeld-gabric
familieritzerfeld

7 december 1994
weegbree 46
6374 rp landgraaf
wij nemen afscheid van hem op maandag 12 de-
cember 1994 met een viering om 10.30 uur in de
parochiekerk van de h. drievuldigheid in rim-
burg en aansluitend de begrafenis op de be-
graafplaats aldaar
gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk
de ochtendwake is tijdens de h. mis van 10.00
uur op zondag 11 december in de kerk in rim-
burg

Dankbetuiging
Daarom hebben wij
die handen en die armen.
Om als 't koud wordt rond 't hart,
elkaar te verwarmen.

Onze oprechte dank aan iedereen voor de vele
condoleances, de bloemen en andere blijken van
medeleven bij het overlijden van mijn lieve man
en onze vader

Albert Janssen
Het geeft ons veel troost en steun.

Bep Janssen-Ceelen
en kinderen

t lrene Nelissen-Nijssen, 51 jaar, Kapelweg 9,
6129 EP Urmond. De afscheidsdienst voor Irene

wordt vandaag, zaterdag 10 december, om 14.00
uur gehouden in de aula van het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.

I

tWij allen hebben je mogen begeleide'
in je laatste levensdagen. Tt
Het was een grote vreugde dit in saafl1'

horigheid voor je te mogen doen.
Je was voor ons een lieve man, vadöt r*

schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom v. joi
neef. We konden altijd op je rekenen en zull^ \i\
je missen. b
Heden is na een langdurig ziekbed van ofl| irj
heengegaan 1

Theo Aufdenkamp \
echtgenoot van

Dora de Jong p
Hij overleed in de leeftijd van 60 jaar, voorzie
van de h. sacramenten der zieken.

Schaesberg: Dora Aufdenkamp-de Jong t
kinderen en kleinkinderen |.
FamilieAufdenkamp g
Familie de Jong

6371 BW Schaesberg, 9 december 1994,
Moltweg 6.
De plechtige uitvaartdienstzal plaatsvinden °! j
dinsdag 13 decemberom 13.00 uur in deH. Bal" [
barakerk te Schaesberg, gevolgd door de cr*Jtmatie in het crematorium te Heerlen, Imstenr3'- (
derweg 10.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is t"ï
schriftelijk condoleren.
Avondwake maandag om 19.00 uur in voor',|
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum!
Dela gelegen aan de Grasbroekerweg 20 *Heerlen alwaar gelegenheid is tot afscheid T&jk
men heden zaterdag en zondag van 17.00 t<^18.00 uur en maandag van 18.00 tot 19.00 uur-ij

IZij die geen kennisgeving mochten ontvang<j|
gelieven deze annonce als zodanig te besch
wen.

Groot is het gemis.
Mooi zijn de herinneringen- j

Marian
Met haar 28 jaar is ze veel te vroeg weggen*^ imen. Wij zullen je missen. Wij wensen Ren* \\
Ferro en familie veel sterkte toe.

De hondenclub: Ria, Linda, Marianne
Saskia en Tremain, Pebble, Pitoe,
Tippy en Christa

tPetronella Hoefnagels, 82 jaar, weduwe va* iHermanus Storms. Corr.adres: Lindberghstra»1 ]
12, 6044 VL Roermond. De plechtige uitvaart'
dienst zal worden gehouden maandag 12 decembe'
om 13.30 uur in de H. Hartkerk te Roermond.

tMarie Nuyten, 82 jaar, echtgenote van Piel
Heemels. Corr.adres: P. Kernstraat 2, 6074 C"

Melick. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge'
houden maandag 12 december om 11.00 uur in öe
H. Matthiaskerk te Posterholt.1

4

ê>d)afer 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:

>v ma./zat.: 10.00-17.00 uur zat.+zon.: 13.00-18.00 uur (

+ a Bloedbank Zuid-Limburg
A heeft nieuwe donoren

| w n0tÜg!043*877778

11 december
Kerstmarkt

Koopzondag
Roggel

a11.00-17.00 uur

standhouders!
Gratis entree! J

Meubelen in V
klassieke stijl
met een
jeugdig elan
Ruim 1500 mJ
exclusieve topcreaties

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

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen

r-———————— — —. — — — — -,
I.v.m. wegvallen vermelding in telefoongids 1994
Diergeneeskundig centrum

Op dn Diek
Parklaan 28 Sittard |

tel. 046-512417 j/
Dierenartsen: Benders, Franken, Maass, IMaass-Venselaar en Quax

Dag en nacht bereikbaar

" ° ° ' .^^^^^ » W

.amm^^aammW\\^Laa\^\^2^^

M-Tf^^-r^J^ MANNENMODE

I Mr y
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Van onze verslaggever

Maastricht - Deputé PietHilhorst erkent dat het provin-
ciehuis er kennelijk niet in is ge-
slaagd de zorgen van de Lim-
burgse boeren over het nieuwe
streekplan voor Noord- en Mid-
den-Limburg weg te nemen.
»Er zijn maar liefst twintigvoor-lichtingsavonden en twee hoor-
zittingen geweest. Er is geen
sector waar we zoveel overleg
jftee hebben gevoerd als de land-
bouw. Toch zijn we er kennelijkniet in geslaagd de boodschap

over de brengen," verzucht Hil-
horst.

In totaal kwamen er bijna dui-
zend schriftelijke reacties op het
streekplan. Voor driekwart af-
komstig van de landbouw. De
sector is bang dat de provincie
de agrariërs teveel in de weg wil

aanhouding, die Kamervragen en
een boze reactie van minister W.
Sorgdrager van Justitie tot gevolg
hadden, meldde Verschuur zich
ziek. De politieleiding beraadt zich
nog steeds op sancties tegen het
hoofd.
De organisatie van B. en K. wordt
beschuldigd van frauduleuze prak-
tijken in Nederland, Duitsland en
België. Met de verschillende bouw-
bedrijven die ze er in de drie landen

op nahielden, zouden ze door onder

meer het betalen van zwarte lonen
en het niet afdragen van sociale
premies fiscus en bedrijfsverenigin-
gen voor vier miljoen gulden heb-
ben benadeeld.
Enkele dagen na zijn arrestatie pro-
beerde B. vergeefs te ontsnappen.
Hij sprong uit het raam van een
verhoorkamer op het politiebureau
in Roermond. Daarbij raakte de
koppelbaas ernstig gewond.

'Ook aow'ers kweken
tegenwoordig hennep'

Behoud St.-Gerlach wint kort geding

Heerlens bureau mist
miljoenenopdracht

Fontein
Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

ROERMOND/ROERDALEN
Twee kopstukken van een interna-
tionaal opererende koppelbaasor-
ganisatie moeten zich komende
dinsdag voor derechtbank in Roer-
mond verantwoorden. M. B. (49) uit
Sittard en J. K. (43) uit Echt werden
in september tijdens een grootscha-
ligeactie van de politie in de boeien
geslagen.

De arrestatie van het duo en nog
drie andere verdachten was de in-
leiding van een incident dat veel
stof deed opwaaien. Enkele uren na
de aanhouding van het vijftal werd,
nu onder het oog van de verzamelde
pers, namelijk in Roerdalen nog een
zesde verdachte gearresteerd. De
man die werd afgevoerd met een
zak over het hoofd bleek later een
politieman te zijn. De nep-arresta-
tie werd als publiciteitsstunt ver-
richt in opdracht van het hoofd
Regionale Operationele Ondersteu-
nende Zaken van de politie, H. Ver-
schuur. Kort na de in scène gezette

Van onze correspondent

HEERLEN - „Niet alleen studen-
ten, maar mensen uit alle lagen van
de bevolking verdienen tegenwoor-
dig bij als hennepkweker. Ook
werklozen, mensen met een volledi-
ge baan, arbeidsongeschikten en 65
plussers." Dat zegt Taco Schaafs-
ma, bedrijfsleider van de Tevreden
Rookster in Groningen.

Schaafsma is verbaasd door alle
publiciteit over studenten die er in
hun kamertje een complete hen-
nepkwekerij op na houden. Dat
mensen hun inkomen wat willen
opvijzelen met de verkoop van zelf-
gemaakte hasj is voor hem geen
nieuws. „Met de kweek van hennep
Kun je wat bijverdienen, en wie wil
dat niet?" stelt hij vast.
Bij de Tevreden Rookster kunnen
mensen terecht voor allerlei artike-
len die samenhangen met het roken

van hasj en het kweken van hen-
nepplanten, maar niet voor de
geestverruimende middelen zelf. Zo
heeft het bedrijf boeken, tijdschrif-
ten en 160 soorten vloei in zijn as-
sortiment.

De laatste jaren zijn er steeds meer
mensen gekomen die zelf hennep-
planten kweken, vertelt Schaafsma.
„Maar zon vier jaar geleden waren
er nog maar vijf winkels zoals de
onze in Nederland, tegenwoordig
welvijftig. Dus daaruit kun je aflei-
den dat er al heel wat mensen hen-
nep kweken."
Het is echter nog niet zover dat de
soft drugs volkomen gelegaliseerd
zijn. Daardoor is het kweken van
hennep niet geheel zonder risico.
Woordvoerster T.M. Tjeerdema van
justitie verklaart dat justitie 'af en
toe' vervolging instelt. „Ons beleid
is dat we optreden zodra er een reë-
le verdenking bestaat tegen
iemand."

HEERLEN/VALKENBURG
*De stichting Behoud Sint

hoeft niet in zee tepaan met het Heerlense pro-hJectbureau Coumans. Cou-mans heeft het kort geding
verloren waarin hij eiste dat
j*e stichting zijn bureau een
ujoenenopdracht zou ge-
eri- Het betreft de restaura-

* J ŝ van grote delen van het
i*s hectare grote landgoed

fcint Gerlach in Houthem,
t gemeente Valkenburg. Cou-

V mans gaat nu in appèl.

' OrnHmans staPte naar de rechter
I s.. dat hij vindt dat het nieuwe, 'chtingsbestuur hem ten onrechte
t riUlten de deur heeft gezet. Hij be-

l-P zich op een 'overeenkomst' van
0 aPril van dit jaar. In dat door de

a-burgemeester Piet van Zeil van
j e^rlen opgestelde stuk, zouden al-

| . betrokkenen het eens zijn gewor-en over de opdracht. Een miljoe-
j^opdracht: Coumans zou 13,5

* (jo°?ent van de bouwsom van rond
j® dertig miljoen guldenkrijgen als

Onder meer het kas-
el| een kloostervleugel en hetacnthof moeten dringend worden

Berestaureerd.
Cnter mr. F. Eliëns vindt dat van

etl overeenkomst tussen de stich-
) ng en Coumans geen sprake kan
lliï 90umans ze^ kan z^cn name~

bij herhaling niet onvoorwaar-
ellJk vinden in het door Van ZeilIngestelde stuk.

Redacteuren fusiekrant
vrezen overplaatsing

VENLO/MAASTRICHT - Binnen
de redacties van Het Dagblad voor
Noord-Limburg in Venlo en De
Limburger in Roermond en Maas-
tricht groeit de onrust over voorge-
nomen mogelijke overplaatsingen
van journalisten.
Dat bleek gisteren tijdens een lang-
durige vergadering van journalisten
van het Venlose dagblad in Herken-
bosch. De redactie van die krant
gaat volgend jaar op in de nieuw te
formeren grote redactie van de ge-
fuseerde krant. Dat geschiedt vol-
gens de gisteren besproken pro-
duktformule van hoofdredacteur
George Vogelaar. Met deze nieuwe

redactionele formule is de redactie
op hoofdlijnen akkoord gegaan.

Hoewel er nog geen namen zijn ge-
noemd, is duidelijk dat een groot
aantal redacteuren de huidige
werkplek moeten verruilen voor een
plaats die tientallen kilometers ver-
der kan liggen. Met name in Venlo
willen de redacteuren hun plaats
niet verliezen om elders te werk te
worden gesteld. Vandaag zal de re-
dactie van De Limburger praten
over de produktformule. Ook die
zal een dringend beroep op Voge-
laar doen om geen extreme verhui-
zingen door te voeren.

Hoogbegaafdenschool
zonder leerlingen

Rechtszaak over onbetaalde huur uitgesteld

Discussie

Van onze verslaggever Schaik sinds haar komst in septem-
ber nog geen frank huur heeft be-
taald. Haar huurschuld is daarmee
opgelopen tot zes maanden (inclu-
sief drie maanden voorschot). Het
jeugddorp zou elfduizend gulden
tegoed hebben. Volgens haar raads-
man heeft Van Schaik het geld om
de schuld binnenkort te betalen.
Een eerdere rechtszaak over de
huur voor het schoolgebouw liep
vorige maand met een sisser af, om-
dat Van Schaik op het laatste mo-
ment een groot deelvan haar schul-
den voldeed.

/" Van een akkoord kan zeker geen
ito e z*Jn volgens Eliëns, nu de

rfchilpunten direct betrekking
Iva P omvang en honorering
Bw\^e door Coumans te verrichten
ïu^kzaamheden. Ook de stichting
B s?striidt dat het stuk gemaakte af-
j Praken zou weergeven.,e omvang van de opdracht en de

<:"* n°reringvan Coumans zijn overi-ns al jaren onderwerp van discus-

Vraagtekens

KERKRADE - Tijdens werkzaam-
heden op een dertig meter hoge silo
bij steenfabriek Nievelsteen in Ey-
gelshoven is gisteravond rond zes
uur een 38-jarigeKerkradenaar on-
wel geworden en overleden aan een
acute hartstilstand. De brandweer
zette een hoogwerker in om het
stoffelijk overschot naar beneden te
halen.

Man overlijdt
op hoge silo

De man, die reeds jaren bij Nievel-
steen werkte, was hartpatiënt. De
arbeidsinspectie stelt een onder-
zoek in naar de omstandigheden
waaronder de man overleed. Vol-
gens een woordvoerder van de
Kerkraadse politie is het 'onlogisch
dat een hartpatiënt op een dertig
meter hoge ladderklimt.

j lodens het geding werd ook ont-■ 'd dat de provincie, die samenII ?t het Rijk en Valkenburg acht
t'st subsidie in de restauratie
lli'tf a^ eel*der in een vertrouwe-
Id Drief vraagtekens plaatste bij
V£ declaraties van Coumans bv.
v °Urnans kreeg namelijk al rond
;^ n "biljoen gulden betaald, terwijl
!^e gevraagde specificaties daarvan
Jegens de stichting zo goed als

o°^den ontbreken. De rechter wees
k een andere eis van Coumans afIJlt.. nij nog drie ton betaald moest

! . 'Igen voor werkzaamheden tot
' lftd 1993.

LANAKEN/SITTARD - De school
voor hoogbegaafden zit zonder leer-
lingen. De school was een initiatief
van de Sittardse Edith van Schaik
en werd in september van dit jaar
geopend in Rekem, in de Belgische
grensgemeente Lanaken. Van de ze-
ventien aangemelde leerlingen
kwamen er maar vijf opdagen. Voor
de herfstvakantie waren er daarvan
nog twee over. Ouders hielden hun
leerlingen thuis omdat ze niet ge-
noeg les zouden krijgen en de roos-
ters niet zouden kloppen. Ook de
intelligentietests op grond waarvan
leerlingen al dan niet werden toege-
laten, zouden niet kloppen.
De rechtszaak over de achterstalli-
ge huurbetalingen voor het inter-
naatsgebouw door bij jeugddorp
Molenberg in Rekem is gisteren
voor het vredegerecht in Maasme-
chelen uitgesteld tot begin volgend
jaar. Bij het internaatsgebouw zijn
de afgelopen maand alleen nog Van
Schaik en woordvoerder H. Stassen
verschenen, stelt directeur J. Van
Isterdael van Molenberg. Hij span-
de de rechtszaak aan omdat Van

Dode vrouw
is gewurgd

HEERLEN - De 72-jarige Josephi-
ne Wouters, die maandag dood
werd aangetroffen in haar afbraak-
pand in het centrum van Heerlen,
blijkt te zijn gewurgd.
De politie maakte gisteren bekend
dat het buurtonderzoek, dat vrijwel
is afgerond, niets heeft opgeleverd-
De politie bezocht 150 woningen in
de omgeving.
De vrouw werd zondagmiddagvoor
het laatst levend gezien. Een poli-
tiepatrouille trof haar maandag-
ochtend om elf uur dood aan. De
politie zoekt mensen die tussen die
twee tijdstippen iets is opgevallen
aan de woning van het slachtoffer
aan de Stationstraat. De aandacht
gaat vooral uit naar een groep jeug-
digen die maandagmorgen bij haar
woning is gezien.

Deputé pleit
voor één ROC

Vervolg van pagina 13

'Japanse bedrijven
zullen hier wegblijven'

Torenspits in
Elen dreigt
om te vallen

DILSEN - De burgemeester van
Dilsen-Stokkem heeft gisteren de
toegang tot de St.-Pieterskerk in
Dilsen-Elen verboden. Rond de
kerk mogen ook geen auto's meer
parkeren. De voorzorgsmaatregelen
zijn noodzakelijk, nadat een archi-
tect vaststelde dat de spits van de
toren dreigde in te storten. De to-
renspits, die acht ton weegt, rust
normaal op acht draagbalken. Ze-
ven balken blijken volledig ver-
molmd, zodat slechts één enkele
balk de hele constructie torst.

(ADVERTENTIE)

Service voorkomen is beter
dan geven

Rijkweg Zuid 78, Geloen (naast AH)
046-754310, Eindhoven/Den Bosch

HEERLEN - Bij De Beitel waren
ze al niet erg gelukkig met de
komst van een asielzoekerscen-
trum in de buurt. Maar een ge-
doogzone erbij, dat gaat echt te
ver.
„Bestaande bedrijven zullen zich
afvragen of ze hier nog moeten
blijven als de gemeente hier

MAASTRICHT - Gedeputeerde van
onderwijszaken G. Kockelkorn
pleitte gisteren tijdens de bijeen-
komst 'ROC-vorming in Zuid-Lim-
burg' in het gouvernement in Maas-
tricht voor de oprichting van één
Regionaal Opleidingscentrum
(ROC) in Zuid-Limburg. Het oplei-
dingscentrum zal moeten voortko-
men uit schaalvergroting van het.
middelbaar beroepsonderwijs en
het volwassenenonderwijs.

Als voordelen van één ROC noemde
Kockelkorn onder andere het ont-
staan van voldoende draagvlak
voor onderwijsinhoudelijke ver-
nieuwingen. Verder wees hij op het
belang van handhaving, respectie-
velijk uitbouw van een breed, even-
wichtig opleidingsaanbod. Ook
noemde hij het belangrijk om een
eenduidig aanspreekpunt te krijgen
voor het regionale bedrijfsleven en
arbeidsvoorziening. Dit moet leiden
tot een betere aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt.

straatprostituées neerzet," zegt
Pieron. „Veel bedrijven werken
ook 's avonds als de gedoogzone
in werking is. Vooral vrouwelij-
ke werknemers voelen er weinig
voor om dan nog te werken."

„Bovendien kun jehier niet meer
met goed fatsoen buitenlandse
gasten ontvangen," vreest Pie-
ron. „Het Liof leidt Japanse in-
vesteerders nu naar Japanse

bedrijven die hier nu al geves-
tigd zijn. Die promoten De Bei-
tel. Dat kun je straks wel verge-
ten."
Overdreven? Waarschijnlijk niet.
Een uitermate boze directeur Y.
Senda van het Hoensbroekse be-
drijf Showa laat elke nuance
vallen. In een brief aan het Liof
stelt hij: „Als de gedoogzone er
komt, zal ik elk Japans bedrijf
vestiging in Zuid-Limburg ten
sterkste ontraden."

In januari neemt de gemeente
Heerlen een besluit over waar de
gedoogzone komt. Pieron hoopt
dat hij vervolgens zijn bedrijf
kan uitbreiden...

SCHLÖSSELIPiI^^^
beveiligingssystemen ïïlT^^ïZr"2-

Adalbertsteinweg 21 - Aken - Tel. 0049.241946850

" Bij sloopwerkzaamheden op het Céramiqueterrein in
Maastricht werd een hoofdwaterleiding beschadigd, waar-
door plotseling een enorme fontein omhoog spoot. Het

" üe ondernemers vrezen dat het gloednieuwe bedrijf Kelsey Hayes de dupe wordtvan de gedoogzone. . Fo to: FRANS RADE

(ADVERTENTIE)

ALKUBOUW SHOWT
VERANDA'S

IN NUTH

ALKUBOUW
'amen / deuren /.garagedeuren / veranda's

Showrooms:
Dorpsstraat 7, Nuth

■^^ tel. OhH-2iL 1917
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Communicatie over
streekplan faalt

Limburgse koppelbazen
voor rechter Roermond

limburg

gebieden aangeduid. Daarin
wordt geen ongebreidelde groei
van bepaalde landbouwactivitei-
ten toegestaan. Dat wil 'volgens
Hilhorst niet zeggen dat be-
staande landbouwbedrijven hier
niet meer zouden mogen uitbrei-
den.

„Bestaande bedrijven wordt in
deze gebieden geen strobreed in
de weg gelegd," zo verzekerde
hij. Het aanwijzen van milieube-
schermingsgebieden is volgens
hem evenwel zeker noodzakelijk
omwille van de erkenning van de
milieuproblemen die er zijn.

leggen. Hilhorst ontkent dat. „Ik
daag iedereen uit aan te gever
op welke punten wij de land-
bouw meer verbieden dan in hel
oude streekplan."

Ten aanzien van de landbouw
heeft de provincie onder mcci
zogeheten milieubeschermings-

kostte medewerkers van het Maastrichtse waterleidingbe-
drijf WML meer dan een uur om het gat in de leiding
te dichten. Foto: HENK MAGNEE



En toch gaat er in Londen en Part
steeds meer stemmen op om dat'
juistwel te doen. „Ik maak mij zo'
gen over berichten dat de Fraöl
minister van buitenlandse zak'
heeft gezegd dat het tijd is om na'
huis te gaan. De enige die je daal
mee treft is de bevolking van Bd
nië. Het gaat toch om het redd'
van mensen? Soms moet een lal
zich ernstige beledigingen laK
welgevallen, zoals de Servisd
blokkades van onze blauwhelm*
omdat je door je humanitaire do<
stelling nu eenmaal in de klem zif]

Beledigingen

Limburgs Dagblad

Noodkreet van minister Voorhoeve van Defensie:
'Als wij inpakken, is het
afgelopen met moslims'

claves? Wat men in de kranten leest,
zijn de berichten over gijzeling van
VN-militairen en beperkte lucht-
aanvallen die weinig effect hebben,
maar wat men niét leest is alles wat
door de aanwezigheid van blauw-
helmen op de grond in Bosnië wordt
voorkomen. Kijk naar het Neder-
lands-Belgische transportbataljon.
Dat heeft al fors meer dan honderd-
duizend ton voedsel door dat land
heen en weer gereden."

DEN HAAG - Ter Beek was 'Relus', Voorhoeve is 'dr.ir. J. J. C
Voorhoeve', een heer van stand wiens jolige voornaam eigenlijk
niet bij hem past. Op het ministerievan Defensie aan het Haag-
se Plein hielden ze de adem in toen bekend werd dat Joris Voor-
hoeve de nieuwe baas zou worden. Zou hij als directeur van hel
Nederlands instituut voor buitenlandse betrekkingen 'Clingen-
dael' niet teveel een huiskamergeleerde zijn geworden die zich
in zijn werkkamer opsloot met de International Herald Tribune1:

doorgesneden. Voorhoeve nu: „Ik
heb echt de stellige overtuiging dat
de afgelopen jaren, onder meer
dank zij de Nederlandse inzet, dui-
zenden, zo niet tienduizenden men-
senlevens zijn gered. Ik had óók een
effectieve internationale reactie op
de crisis in het voormalige Joego-
slavië gewild. Ik had óók gewild dat
er een vredesregeling was geaccep-
teerd. Natuurlijk ben ik óók gefru-
streerd, maar ondanks die frustratie
moeten we binnen de mogelijkhe-
den die we nu hebben onze verant-
woordelijkheden zo goed mogelijk
zien waar te maken."

meer Voorhoeves grootste kopzorg
Dat is Bosnië.

Minister Joris Voorhoeve in een sportieve bui. Foto: GPD

Als we Voorhoeve op zijn departe-
ment spreken, hebben vooraan-
staande Amerikaanse Congresleden
net de VN-operatie in Bosnië een
mislukking genoemd en heeft de
Franse minister van Buitenlandse
Zaken Juppé net gezegd dat de VN
in Bosnië 'aan het einde van zijn
Latijn is. Het was Voorhoeve zelf
die in 1992 als Clingendael-direc-
teur in een interview zei: „Er wordt
een hoop diplomatieke schijnactie
uitgevoerd en er wordt veel huma-
nitaire hulp verleend, maar wat
baat het om iemand voedsel en me-
dicijnen te geven wanneer zijn keel
wordt afgesneden?."

We zijn inmiddels twee jaarverder,
Joris Voorhoeve is minister van De-
fensie, en nog sioeds wordt er voed-
sel rondgereden en worden er kelen

Mislukking

De ambtenaren en militairen zijn
aan het werk gezet om de bezuini-
gingen bij elkaar te schrapen, en tot
volgend jaar zomer - wanneer het
potje 'beleidsintensivering interna-
tionale samenwerking', oplopend
tot 400 miljoen in 1998 helemaal is
verdeeld - zijn de financiën niet

Niets van dat al, zo merken inge-
wijden bij Defensie op. De minister
mag dan formeel een kleinere por-
tefeuille hebben dan zijn voorgan-
ger Ter Beek, maar het is nu wel
voor iedereen duidelijk dat in zijn
statige werkkamer de beslissingen
worden genomen. De tijd dat een
minister bij openbare optredens de
door zn medewerkers geschreven
teksten integraal met punten en
komma's voorlas, is voorbij. Voor-
hoeve wil van zijn staf bondige tek-
sten en trefwoorden waar hij zelf
wat mee kan doen. Zijn het niet de
bezuinigingen, dan is het wel de
nieuwe aanpak van de minister die
de gemoederen bij de staf aan Het
Plein bezig houdt.

Maar wat valt er nog waar te ma-
ken? De Serviërs hebbenfeitelijk de
oorlog gewonnen. De leiders in het
Amerikaanse Congres willen nu de
VN-troepen uit Bosnië weghalen en
het wapenembargo tegen de mos-
limregering opheffen. Voorhoeve is
het daar niet mee eens. „Dan be-
sluit je vanachter je bureau over
vele tienduizenden mensenlevens.
Nederland wil zoveel mogelijk le-
vens zien te redden. Mijn lijn is:
Nederland moet doorgaan met de
taken diewij als troepenleverancier
van Unprofor hebben om de een-
voudige reden dat er ontzettend
veel mensen afhankelijk van ons
zijn. Wie rijdt er in het licht van de
hongersnood voedsel rond in Bosnië
als wij de handdoek in de ring
gooien? Wie patrouilleert langs de
bestandslijnen in de oostelijke en-

„Ik ben in Srebrenica geweest. Dat
is een bergdal waar zon veertigdui-
zend moslims samengedreven zit-
ten. De bevolking verkeert in een
hopeloze situatie. Daar omheen zit-
ten Servische milities met veel ar-
tillerie. ' Als de zevenhonderd Ne-
derlandse blauwhelmen niet iedere
dag de bestandslijnen zouden in-
specteren, dan zouden de moslims
weerloos zijn tegenover de Ser-
viërs."
De kritiek - met name uit Amerika- is dat juist dat de humanitaire
hulp van de Verenigde Naties de
oorlog nodeloos verlengt. De VN
zorgen immers voor voedsel en me-
dicijnen - daar hoeven de strijden-
de partijen (lees: de Serviërs) zich
niet druk over te maken. Daarom
zei het machtigste Amerikaanse
Congreslid Newt Gingrich afgelo-
pen zondag ook dat de VN een in-
competente organisatie is die door
haar gedrag mensen doodt.
De altijd correcte Voorhoeve wordt
zowaar een beetje kwaad. „Dat

Doorgaan

Twee jaar geleden vergeleek Vod
hoeve Serviërs die oorlogsmisdacW
pleegden met de nazi's, nu pleit H
voor voortzetting van de humafl1
taire operatie in Bosnië. En oVj
twee jaar, zit Nederland dan n'
steeds in de klem in Bosnië? ~]
weet het niet, ik weet het niet. rS
enige wat ik weet is dat je mo*
doen wat jekunt," besluit de minil
ter.

Gingrich dat zegt, betekent niks!
Gingrich, met alle respect, zegt
soms buitengewoon vreemde dingen

over internationale politiek. Ik heb
zelf gezien wat de blauwhelmen
hebben bereikt. Ze moeten levens
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MAK
PRET A PORTER

COCKTAIL- EN AVONDKLEDING
1 1 DECEMBER 1994:

KOOPZONDAG HEERLEN
SPECTACULAIRE KORTINGEN OP DE

WINTERCOLLECTIE 1994
Zojuist gearriveerd: schitterende collectie cocktail- en avondkleding

STATIONSSTRAAT 43 IWYCK) «221 BN MAASTRICHT TEL. 043-258960
WILHELMINAPI.EIM7(NAAST CAFÉ MAX164.11 KW HEERLEN TEL. 045-717630

LAAT CARAPATIÉNTEN NIET STIKKEN

Astma Fonds n Giro 55055
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Wij bieden u aan:
"Select cars"

Renault Cliol.6V, 136pk, spee. metallic 1992
VW Golf GTi, metallic 1992
Honda Accord 2.0iLS zwartmetallic, orig. schuifdak .... 1993
Audi 80 Avant 2.0 90 pk, metallic, alarm
dakreling, alu wielen 1993
VW Golf GL 'Atlanta' 5-drs., 1.8, metallic,
veel extra's aug. 1994
Honda Prelude 2.0 metallic, ABS, orig. schuifdak,
aluwielen 1994

Bedrijfsauto's
2 VW Transporter T 4, 5 cyl. D 1993
VW LT 40 A turbo diesel, pick-up, dubbele cabine 1990
VW Golf VAN D 1993:

Emozione (^^UfiarL I
?K_m WK '3_ wff^"'
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%g: uioonkultuuf I
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_________________________________
Maasmcr^j-O-cf' 6 Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal. Telefoon: 089-611136

ÖKST «e^'9 Telefoon vanuit Nederland: 00-3289-611136
Autobaan ledere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.
Heerlen-Antwerpen, . . , .
afslag zutendaal Levering franco aan huis zonder grenskosten.
ledere zondag open van 10 tot 18 uur. [

Executieverkoop
Op woensdag 14-12-1994om

11.00 uur vindt een openbare verkoop plaats.
De verkoop komt voor rekening van K.K.D.
Services BV, Economiestraat 39 Unit 6te
Hoensbroek.
Te koop wordt aangeboden:

een vorkheftruck Nissan, een
stoomcleaner Karcher, een partij ijzeren
rekken met legplanken 20 m lang en 3 m
hoog, een fax, een computer, een
kopieerapparaat Nashuatec, een
laserprinter Nashuatec, twee bestelauto's
VW bouwj. 1993, een vrachtauto DAF met
kenteken BP-84-29
alsmede diverseroerende zaken die te koop
worden aangeboden.

De plaats van de verkoop is
Economiestraat 39 Unit 6 te Hoensbroek.
De goederen zijn te bezichtigen op woensdag
14-12-1994 van 9.00 tot 11.00 uur.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in
opdracht van de Belastingdienst/
Ondernemingen Maastricht, telefoon
043-468468.

De belastingdeurwaarder
belast met executie.

Belastingdienst

Kerstvoordeel K f
I Loeki kindemjwiel 1 j cross-ri/wie| j 3

va. 3 jaar, 121/2", diverse kleuren, jrem'naaf ’ Üj
aaf i7Q Monêens' f/£I 249,- J-I r" ' °f meisjes / f 9

; daresnoVaspeeds,s

1 handrem, oat" r7j; . J^^'Jl 3 speed, [,cl"
"vaar -3'-> ' ____————— /RS |^P\ dwersekjeure^ni^__ ~"^Akerstraat Nrd. 182, HoensbroekN fU—' Tel. 045 - 222000 Fax 045 ■ 231779 \^

1— 1 <

CURSUSSEN^
OPLEIDINGEN _i4\

>■ Voll- oderTeilzeitstudium >■ fun-
dierte Ausbildung in Theorie und
Praxis ► Einziges Institut mit vol-
ler Videounterstützung >" Assi-
stenzpraktika >■ Verbandsschuledes Preien Verbandes r_.Deutscher Heilpraktiker f_f
Doutsche ifX/k
paracelsus

Schulen für Nalurheilvertahren GmbH
DPS Aachen, Friedrichstr. 17-19a
52070Aachen, «0241-504771
taglich, auch Sa. und So. bis 21 Uhr
DPS Düsseldorf, Grat-Adolf-Str.l6a
40212 Düsseldorf.lT0211-323 98 58
taglich, auch Sa. und So. bis 21 Uhr

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

B Limburg College
OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEVE
OPLEIDINGEN EN BEDRIJFSCURSUSSEN IN GEHEEL LIMBURG

Binnenkort starten weer de mondelinge avondopleidingen te
MAASTRICHT en SITTARD

_WÊmWm-_^_W_^M_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m

Informatie, brochure en inschrijfformulier bij
drs. S.J.M. Brouwers, tel. 04408-2675, (fax 1290).
U kunt ook schrijven aan:
Secretariaat Limburg College, Gloriët 9, 6247 BB Gronsveld.

,—-— -»■

llk^BH 5^ BB 1 zi ■

■ I _^_\ Hl l MjßMk » BrJJM V

HORECABUREAU europe BV is uw adviseurin horeca-
exploitatie. Ook voor startende ondernemers in de
horeca-branche!
In samenwerking met Stichting Dienstverlening
Economisch College Heerlen, organiseren wij twee
interessante cursussen. Deze beide cursussen vallen
onder de verantwoordelijkheid van de Stichting
Permanente Educatie in deHoreca (SPEH).

CURSUS CAFÉBEDRIJF Wilt u een cafébedrijf, bar, discotheek, petit
restaurant of (sport)kantine beginnen, overnemen of
beheren? Of bent u gewoon geïnteresseerd in de horeca?
Dan is de cursus cafébedrijf een zinvolle investering.
Tijdens 10 cursusavonden maakt u kennis met de basisbe-
ginselen van het horecavak. Drankenkennis, serveren van
dranken, kennis van de apparatuur en bedrijfsinrichtings-
eisen zijn enkele onderdelen die worden behandeld.
Daarnaast maken een lezing, excursies en'advisering
onderdeel uit van deze cursus.
Deze cursus start dinsdag 24 januari 1995 om 19.00 uur
en eindigt om ca. 22.00 uur. De cursuskosten bedragen
fl. 395,- (inclusief'cursusmateriaal en examentraining,
exclusief examenkosten).

Voor het aanvragen van een inschrijfformulier en/of meer informatie:
■ HORECA BUREAU EUROPE BV

Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade, Telefoon 045-427777
i_ -f

redden, bestandslijnen', inspectei]
en als het kan bijdragen tot, een 8litieke oplossing. Dat laatste kv
nen de blauwhelmen nu niet.
degenen die nu zeggen dat Unpi
for weg moet uit Bosnië, of het'
de Franse minister van Buitenlai
se Zaken Juppé is, of de Repub
keinse leiders in het Amerikaaï
Congres Gingrich of Dole, ze he
ben geen antwoord op de vraag
de bevolking in de oostelijke encfl
ves voedt en beschermt. Dat lafl
ze maar op hun beloop."

DOOR MARTIJN DELAERE

„Ik ben een heel goede kennis vj
Bosnië's ambassadeur bij de VI
Sacirbey, die mij zegt wat-ie Iwerkelijk van vindt. En de Bosli
sche regering heeft één duidelijl
prioriteit: het overleven van de Ö
volking. Als in het licht van de »
mende winter de blauwhelW
worden weggehaald, breekt dal
een geweldige hongersnood uit. I
wij in Srebrenica inpakken en naj
huis gaan, is het afgelopen met'
moslims. Als het aan mij ligt g*
Unprofor dus niet weg uit Bosnië-



limburgs weerhoekje

door Bob van der Moolen

ROERMOND - De totale hoeveel-
heid gestort, verbrand of gecompos-
teerd afval is vorig jaar nauwelijks
veranderd ten opzichte van een jaar
eerder. In totaal is 16,8 miljoen ton
afval verwerkt tegen 16,5 miljoen in
1992.
Dat staat te lezen in het rapport Af-
valverwerking in Nederland 1993
van de wergroep Afvalregistratie.
Daarin werken onder meer het mi-
nisterie van Vrom, het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Mil-
ieuhygiëne (RIVM), de afvalwerkers
en en Afval Overleg Orgaan (AOO)
samen.

Ondanks de relatief geringe ver-
schuivingen in de totale hoeveel-
heid verwerkt afval, zijn vorig jaar
wel veranderingen vastgesteld in de
verwerkingswijzen. Zo is er veer-
tien procent meer afval verbrand
dan in 1992. Opvallend is de ver-
drievoudiging van de hoeveelheid
gecomposteerd groente-, fruit- en
tuinafval (gft) tussen 1991 en 1993.
Bij zogenoemde gft-composteerin-

Volgens Huisman valt op dat er een
lichte daling is in de hoeveelheid
huishoudelijk en bedrijfsafval dat
naar de stort of verbrandingsinstal-
laties gaat. Deze afname is te dan-
ken aan vooral het gestegen herge-
bruik van bij voorbeeld glas-,
papier- en gft-afval.

richtingen is vorig jaarliefst veertig
procent meer verwerkt dan in het
jaar daarvoor.
Adjunct-directeur H. Huisman van
het Afval Overleg Orgaan (AOO)
spreekt al voorzichtig van 'een
trendbreuk. „Op basis van deze cij-
fers kun je in elk geval vaststellen
dat ondanks de groei van de bevol-
king, de consumptie en de economie
de hoeveelheid afval niet meer toe-
neemt. Tot dusver gingen we daar
wel van uit. Maar niet te vroeg ge-
juicht. De economische groei was in
de afgelopen jaren gering. Bij een
sterk aantrekkende economie liggen
de gegevens misschien weer an-
ders." In het AOO zijn onder meer
Rijk, provincies en gemeenten ver-
tegenwoordigd.

Geen vergunning
voor Limburgse

top-cuisinier

Mobiele telefonie
nog onderontwikkeld

HEERLEN/DEN HAAG - De vooraanstaan-
de Limburgse kok Henk Savelberg krijgt
geen vergunning voor de verbouwing van
zijn pand aan de Rustenburgweg in Den
Haag, waar veel ambassades zijn gevestigd.
Hij wil daar een chique hotel-restaurant ves-
tigen. Het college van burgemeester en wet-
houders is gisteren tot de conclusie gekomen
dat het niet anders kan dan de bouwvergun-
ning weigeren.
De verbouwing was al begonnen, maar is
maanden geleden na protesten uit de omlig-
gende wijk stopgezet. De bewoners vrezen
dat de komst van de exclusieve horecagele-
genheid hen veel overlast zal bezorgen. Een

Het protest concentreerde zich op een zeer
oud, maar nog steeds geldend beding van

van de bezwaarden was de Nuntius van de
Paus die zijn domicilie in een aangrenzend
pand heeft.

Intussen is de gemeente verplicht om voor 13
december een besluit te nemen over de
bouwaanvraag. Omdat het bezwaar op grond
van de erfdienstbaarheid op die datum on-
mogelijk uit de wereld kan zijn, rest de ge-
meente niets anders dan de bouwvergunning
te weigeren.

erfdienstbaarheid dat op het door Savelberg
gekochte pand rust. Dat bepaalt dat de vesti-
ging van horeca alleen mogelijk is met toe-
stemming van de buren. Deze regel kan wel
teniet worden gedaan, maar de procedure die
Savelberg en zijn advocaat daarvoor in gang
hebben gezet, zal nog maanden in beslag ne-
men.

Giesen schat in dat MT2 in vijf jaar
tijd twee miljoen abonnementen
gaat verkopen. PTT Telecom, be-
heerder van het eerste GSM-net
verwacht evenveel abonnees rond
de eeuwwisseling, zodat beide con-
currenten straks de helft van de
markt in handen hebben.

Woonomgeving

MAASTRICHT - Nederland is vol-
gens Giesen nog onderontwikkeld
als het om mobiele telefonie gaat.
Als enige aanbieder tot nu toe van
het GSM-net heeft PTT nog nauwe-
lijks aan de weg getimmerd. Nog
geen twee procent van de Neder-
landse huishoudens heeft een GSM-
telefoon (in Groot-Brittannië is dat
al vijf procent en in Zweden zelfs 12
procent). Toch leent Nederlandzich
volgens S. Richards van Vodafone
uitstekend voor auto- en zaktele-
foons: het land is vlak, dichtbevolkt
en heeft een geringe oppervlakte.

technische opleidingen. Bovendien
biedt de provincie een goede woon-
omgeving voor de MT2-managers.
Dat de economische achterstand
van Limburg een argument voor de
minister zou kunnen zijn om voor
MT2 te kiezen, heeft volgens Giesen
niet meegeteld.
Twintig bedrijven in deze provincie
werken samen aan MT2 mee als
Liof Limburg Telecombinatie. De
investeringen van deze bedrijven in
MT2 zijn volgens Giesen slechts
symbolisch. ING zorgt voor het me-
rendeel van het kapitaal. De ver-
wachte investeringen zullen het
miljard overschrijden. Als MT2 de
licentie krijgt, is dat op den duur
goed voor in totaal 10.000 banen in
de branche van telecommunicatie
en toeleveranciers. MT2 zelf krijgt
op een termijn van acht tot tien jaar
600 abonnementenverkopers die
vanuit Heerlen gaan werken en
1600 netwerk-operators in Maas-
tricht.

MT2 heeft de samenwerking met de
twintig Limburgse bedrijven ge-
zocht in verband met de aanwezig-
heid van technisch personeel en

l - Wetenschap-
pelijk onderzoek laat zien dat,; verandering van het kli-; J^aat de waterhuishoudingan Nederland ernstig zal ver-eren. Het aantal periodes■parin te veel of te weinig wa-i j,er w«rdt afgevoerd, zal aan-| lenlijk: toenemen, zo voor-
belde J. Kwadijk van de, Rechtse universiteit op de

* iMtste daS van de internatio-| conferentie in Maastrichtl^er de veranderingen in het„j'jrnaat. De wisselingen leiden: schadelijke gevolgen voor
landbouw, drinkwater-

°orziening, industrie en deMatuur.

Hoeveelheid verwerkt
afval blijft gelijk

Verandering in klimaat
verstoort afvoer water

Schade aan drinkwatervoorziening, landbouw en natuur

Volgens Giesen is een GSM-tele-
foon over een paar jaar net zo be-
taalbaar als de bekende huis- tuin-
en keukentelefoon. Hij ziet onder
andere in ouderen een interessante
markt, „als je 's avonds met pech
langs de weg komt te staan is het
toch makkelijk als je kunt blijven

Nieuwbouw van 40 miljoen

„Pmerkelijk was de bevinding van
van de Geijn van de Landbouw-

universiteit in Wageningen dat het
uect van kooldioxyde op de groei
atl bomen minder groot is dan totü toe werd aangenomen. Deze con-
üsie is in tegenspraak met de
angbare gedachte dat een toename. an C02 tot betere bomengroei zou
eden. Dit is op slechts beperkte
,°haal het geval. Geheel anders is
,et met de groei van landbouwpro-
ducten. Bij een toename van de
"°eveelheid kooldioxyde met 50Procent ten opzichte van het huidi-
°e niveau is een groei te zien van 16I tQt 50 procent.

Van onze verslaggevers

Sober

" Een van de zittingszalen in de nieuwe rechtbank in Roermon ft veel weg van eenVTP^box
in een voetbalstadion. Hoog gezeten achter gepantserd glas kunnen bezoekers de zitting volgen. Foto: paul kuit

„Ik heb gehoord van de de pro-
blemen die zich hebben voorge-
daan na de verhuizing van de
rechtbank in Maastricht. Ik
noem die problemen normaal. Ik
ga er gewoon vanuit dat in het
begin het een en ander niet met-
een goed zal gaan," zegt Ritt.

Rechtbank Roermond
'gaat eeuw vooruit'

Klimatologisch mag het dan winter zijn, december heeft nog steeds
een herfstachtig karakter. Onbestendig en zacht waren dan ook deze
week de sleutelwoorden. Onbestendig, omdat ieder etmaal regen viel,
waarbij de regenmeter in totaal 25 mm neerslag opving. Zacht bleef
het door de blijvende aanvoer van zachte lucht van subtropische oor-
sprong, die door de zon af en toe nog wat werd opgewarmd.
Zo schommelden de maxima in de afgelopen week tussen de 11 en 13
graden, terwijl 5 tot 6 graden normaal is. In de nacht, waar de mini-
ma nu rond het vriespunt moeten liggen, werd het niet kouder dan 5
graden. Enkele malen kwam het zelfs voor dat het in de nacht war-
mer was dan de daarop volgende dag. De gemiddelde etmaaltempe-
ratuur in Limburg was tot gisteren ruim 7 graden. Normaal voor
december is een gemiddelde kwikstand in Limburg van 3 tot 4 gra-
den. Voor zondag ziet het er zelfs naar uit dat de thermometer 12 tot
14 graden zal gaan aanwijzen!

Winter in herfstsfeer

nauwelijks zestien maanden. Op
19 december moet de griffie weer
draaien en vanaf begin januari
worden de eerste strafzittingen
in een van de zeven rechtszalen
afgewerkt.

Voor bezoekers van de nieuwe
rechtbank kan parkeren een pro-
bleem worden. De weinige par-
keerplaatsen bij het nieuwe
pand zijn gereserveerd voor het
eigen personeel, advocaten en
deskundigen.

ken uit niet door iedereen ge-
waardeerde Duitse rode steen, is
sober maar smaakvol ingericht.
Op basis van de veiligheidsvoor-
schriften is gezorgd voor een
strikte scheiding tussen het
openbare en zittingsgedeelte, de
werkruimten en het cellencom-
plex.*pc uitstoot van koolstofdioxyde

: 02) en andere gassen heeft grote
invloed op het klimaat. Om te voor-
tornen dat de aarde als gevolg van
et zogenoemde broeikaseffect tearm wordt, zal de emissie van de-

ie stoffen door de industrie en huis-
Oudens drastisch omlaag moeten.a n de automobilist valt echter
enig te verwachten.

Auto's

ü komt het nog voor dat allerlei
lergiebesparende maatregelen in

/>e industrie in deze landen niet
.orden genomen omdat informatie,
.ennis, geld en diensten ontbreken.
B

e rijke landen zullen moeten hel-
j

ll bij het ontwikkelen van een
SQed energiebeleid in de Derde We-

,e inspanningen van Westerse lan-en de belasting van de atmosfeer
et C02 te verminderen, dreigen te-
let te worden gedaan door het snel

I innemende aandeel van ontwikke-
' j^gslanden in de wereldenergieba-- ns, nu 50 procent. Een studie van?er Nederlandse instituten in In-

,la> Senegal en Brazilië laat zien
,at een goed energie-efficiëntie be-

de belangrijkste bijdrage aanüUrzame ontwikkeling is die ont-'kkelingslanden kunnen geven.

Verleden week is het veertig mil-
joen gulden kostende complex
opgeleverd na een bouwtijd van

ROERMOND - „De ruim 250
mensen die in dit gebouw gaan
werken, slaan in één keer een
eeuw over." Dat zegt een trotse
M. Ritt, directeur Gerechtelijke
Diensten aan de vooravond van
de verhuizing van de rechtbank
Roermond vanuit het monumen-
tale pand aan de Pollaertstraat
en nog drieandere lokaties in de
binnenstad naar de nieuwbouw
aan de Willem 11-singel.

De nieuwe rechtbank, opgetrok-

Met de verhuizing komen in to-
taal vier gebouwen in de binnen-
stad van Roermond leeg te staan.
Alleen voor het voormalige semi-
narie aan de Swalmerstraat, in
gebruik bij het Openbaar Minis-
terie, is al een (bisschoppelijke)
bestemming gevonden.

„Het is ook de bedoeling dat be-
zoekers de werkruimte niet bin-
nen kunnen. Daarom krijgen de
medewerkers een pasje met pin-
code om de nodige deuren te
openen," aldus Ritt, die overi-
gens niet verwacht dat in de eer-
ste weken na de verhuizing alles
zonder haperen zal verlopen.

Voor advocaten wordt overigens
bij de rechtbank in Roermond
beter gezorgd dan in Maastricht.
In Roermond zal het mogelijk
zijn vanuit de advocatenkamer
koffie en broodjes te bestellen in
de centrale keuken. De heren
pleiters komen in Maastricht
niet verder dan een bekertje au-
tomatenkoffie.

Koffie

'Sint Ambroos, patroon van bijen en spreeuwen, houdt van waaien
en ook van meeuwen' is een weerspreuk die van toepassing is voor 7
december. Het tijdvak rond 7 december staat dan ook bekend staat
als Ambroosdepressie. Het is een periode met vaak veel wind en
neerslag. Regen viel donderdag genoeg en door de stormachtige
windstoten viel eveneens heel wat dood hout uit de bomen.

Het was deze week vaak een kat en muis spelletje tussen storingen en
kleineruggen van hogeluchtdruk. De barograaf (een schrijvende ba-
rometer) liet deze week een registratiespoor achter dat vergelijkbaar
was met een bergetappe in de Tour de France. Scherpe stijgingen en
dalingenvan 20 millibar in zeer korte tijd!
Door het steeds groter wordende verschil in temperatuur op de
oceaan waar de koude lucht uit de poolstreken in contact komt met
de subtropische lucht werden de storingen steeds actiever. Als gevolg
van enorme luchtdrukverschillen (soms meer dan 70 millibar) kwam
de atmosfeer goed in beweging waarbij de wind voor het eerst in dit
herfst/winterseizoen stormkracht bereikte.

Van onze verslaggever
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Krimpende winden
Een lezerwilde graag weten wat het verschil is tussen een krimpende
en een ruimende wind. Het zijn begrippen die in een deel van de Ne-
derlandse weerberichtgeving regelmatig worden gebruikt.
Met een ruimende wind wordt bedoeld dat dewind met de cijfers van
deklok meedraait.Achter een regenfront bijvoorbeeldruimt dewind
meestal van zuidwest via west naar noordwest.
Een krimpende wind draait tegen de wijzers van de klok in. De wind
krimpt van west via zuid naar zuidoost.
Daalt tegelijkertijd het weerglas gestaag en neemt de bewolking toedan kan men ervan verzekerd zijn dat een weersverslechtering op
komst is. 'Een krimper is een stinker' is in de volksmond een bekende
weerspreuk. Met 'stinker' wordt dan het slechte weer bedoeld. Als
voorbode van ander weer gaan riolen en afvoeren bij het krimpen
van de wind en dalendebarometers vaak onaangenaam ruiken.
Vooral als afvoerputjes een tijdje droog hebben gestaan komt dit
vaak voor en met name wanneer na een warme periode onweer in
aantocht is.

Goedkopere knallers leiden tegen oudjaar tot meer verkopen

Verkoop vuurwerk België
is al volop aan de gang

v
r°t. dr. C. Vlek van de Rijksuni-. ersiteit in Groningen zei dat de
utobezitter moeilijk te bewegen is
Paarzaam gebruik te maken van
jJII geliefd transportmiddel. EenePgaande studie naar het gedrag,an de automobilist bracht hem tot..e conclusie dat overheidsvoorlich-
ohg en financiële instrumenten diee regering bedenkt om het gebruik
*u e auto af te remmen, weinig
gtect hebben.. et autogebruik is, zo ontdekte de

'Oogleraar, een diepgeworteldever-
°rvenheid die mensen niet gauw
Pgeven. Er ontstaat veel weerstand
ls deze dreigt te worden aangetast.

Waterstand Maas
De waterstand van de Maas was gisteren in Dinant 89,41 me-
ter boven NAP. Dat betekent een stijging van 17 centimeter.
Borgharen: 39,60 eveneens een stijging van 65 centimeter.
Belfeld: 11,52 een stijging van acht centimeter.

Energie
dX ëro°tste bijdrage aan de terug-

inging van de uitstoot van kool-
oxyde valt dan naar de mening

1911I911 de prof. dr. W. Turkenburg van
v
e Rijksuniversiteit in Utrecht te

p |"wachten van een zo efficiënt mo-
> tijke energieproduktie, energie-
sparingen en het gebruik van

Urzame energiebronnen, zoals
j n.i wind en biomassa. De verwij-
zing en opslag van C02 ziet de°gleraar als aanvullende maatre-gelen

e oplossing moet, zo meent der°ningse psycholoog, dan ook°oral gezocht worden in het pro-
beren van zuinige auto's en de
i voering van andere aantrekkelij-

transportmiddelen, zoals de
a°ge-snelheidstrein.

Het illegale vuurwerk dat politie en
justitie in beslag nemen, komt te-
recht in twee speciaal ontworpen

Bunkers

De politie heeft de laatste weken

HEERLEN - In het Belgisch-Lim-
burgse Maaseik is de verkoop van
vuurwerk al in volle gang. Dit in te-
genstelling tot Nederlands-Lim-
burg waar nog nauwelijks sprake is
van het reserveren van vuurwerk.
Dat zeggen vuurwerkverkopers in
Limburg en in het Belgische grens-
gebied.
In Salon Roger in Maaseik, dat in
de regio geldt als het Mekka voor
vuurwerkliefhebbers, is het inmid-
dels al een drukte van belang. Voor
Nederlanders is het vuurwerk er
goedkoper, er is een ruimere keus
en de klant is niet gebonden aan de
dagen voor de jaarwisseling. De
'koning' van de Nederlandse vuur-
werkhandel W. Broekhoff in Dron-
ten vermoedt pas tegen het einde
van het jaareen enorme drukte. De
Drontenaar heeft tussen de 35 en 40
procent van de markt in handen.

een paar forse partijen in beslag ge-
nomen. Dinsdag werd bijvoorbeeld
in het Brabantse Leende 9.200 kilo-
gram in beslag genomen.
De voorzitter van de Federatie
Vuurwerk Nederland weet dat de
verkoop van vuurwerk ook dit jaar
weer iets toeneemt, evenals vorig
jaar.Dat komt mede omdat de prij-
zen ervan zijn gezakt, met twee
keer tien procent in de afgelopen
twee jaar. Volgens vuurwerkverko-
per Rohan uit Landgraaf is de ko-
per dit jaar zelfs nog 'veel meer dan
tien procent' goedkoper uit als hij
hetzelfde spul zou kopen als vorig
jaar. Schattingen geven aan dat vo-
rig jaarvoor om en nabij de veertig
miljoen gulden aan legaal vuurwerk
de lucht inging en rond de 15 mil-
joen aan illegaal vuurwerk.

Illegale handel is vooral vuurwerk
dat te gevaarlijk is, zoals strijkers
of spul met te veel kruit erin. Bij-
zonder populair zijn de duizend-
klappers, oftewel de celebration-
crackers. Dat zijn slierten van
duizenden rotjes die al naar gelang
de knallen aanhouden verder afrol-
len. Justitie beschouwt ook het te-
veel aan vuurwerk dat een hande-
laar in voorraad heeft als illegaal.

bunkers, in Gilze-Rijen'en Amster-
dam. De bewaarcapaciteit is 120
ton en inmiddels ligt er al honderd
ton. „We verwachten dat het nog
twee keer zoveel wordt," aldus een
woordvoerster van het ministerie
van Financiën. Onder dat ministerie
valt de dienst Domeinen die de op-
slagplaatsen beheert. Het departe-
ment wil uitbreiding van de capaci-
teit met 25 ton omdat de opslag te
klein is. In beslag genomen vuur-
werk wordt regelmatig tot ontplof-
fing gebracht. In deze omgeving
gebeurt dat in een van de Enci-
groeves bij Maastricht.
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derne gezinsleven van schrijver
Ton van Reen - nooit te beroerd
om tegen een heilig huisje aan te
schoppen - een minstens even
gretige aftrek.

KERKRADE - De spreekwoor-
delijke rillingen liepen Hirsch
Ballin bijna over de rug. „Het
paarse wetsvoorstel om de voet-
overheveling af te schaffen du-
peert de laagste inkomens. Men, dwingt beide partners te gaan
werken en de kinderen aan der-
den uit te besteden," huiverde
het op de IRT-affaire afgescho-
ten ex-minister, die evenwel nog
immer een prominent CDA-
Kamerlid is.

Van het ideaalbeeld van het ge-
zin komt in de praktijk weinig
terecht, constateerde Van Reen,
die liever sprak van het Luzac-
gezin. „Naar dat luie-zakkencol-
lege voor kinderen van te ambi-
tieuze ouders. Het gezin dat aan
alle kanten moet worden bijge-
spijkerd omdat ouders en kinde-
ren zelf niet in staat zijn er vorm
aan te geven."

Eerder poogde Hirsch Ballin
krampachtig de kritiek op zijn
pleidooi voor het gezin, de wind
uit de zeilen te nemen. „Het is
gewoon niet waar dat het voeren
van gezinspolitiek andere sa-
menlevingsvormen te kort doet.
Dat is een valse tegenstelling,"
bezweerde de voormalige be-
windsman.
En nee, het CDA pleit niet voor
het afschaffen van kinderop-
vang.
„Maar het doorgeven van het le-
ven is toch van een andere orde
dan het aanschaffen van een
tweede auto of een dure vakan-
tie. Jekrijgt geen kinderen om ze
vervolgens onmiddellijk uit te
besteden aan een anonieme in-
stitutie."

DOOR SANTÉ BRUN

Maar toen was Hirsch Ballin al
weg.

Hirsch Ballin toonde zich echter
flexibel bij de bepaling van wat
dan precies een gezin is. De defi-
nitie die het Nationale Comité
voor het Internationale Jaar van
het Kind hanteert, nam hij ruim-
hartig over: iedere samenle-

vingsvorm waarin kinderen door
een of meer volwassenen worden
opgevoed en verzorgd.
„Maar waarom wil Hirsch Ballin
dan per se een gezinspolitiek
voeren, en heeft hij het niet over
baby-, kind- en jongerenpoli-

tiek," wierp Iteke Weeda - in
Nederland bijna onvermijdelijk
dé deskundige als het over het
gezin gaat - tegen. „Als je zegt
het gezin geen bevoorrechte po-
sitie ten opzichte van andere
samenlevingsvormen te willen

geven, waarom dan zon nadruk
op het gezin?" vroeg de hoogle-
raar sociologie aan de Wage-
ningse universiteit zich af.

En daarom moet de overheid een
gezinspolitiek voeren, hield
Hirsch Ballin de maatschappe-
lijk werkers voor. „Het creëren
van een situatie waarin het gezin
als gezin kan functioneren,"
heette het tamelijk cryptisch.
„En als overheid pas ingrijpen
wanneer er bijzondere risico's
voor kinderen dreigen."

" In de Kerkrdadse abdij Rolduc verzamelden zich gisteren enkele honderden hulpverleners - van maatschappe-
lijk werk tot priester - uit de zorgsector. Foto: FRANS RADE

Of zijn gehoor zijn kritiek ook
deelde, is een geheel andere
vraag. In ieder geval vond de cy-
nische zedenschets van het mo-

Hirsch Ballin had de lokatie
voor zijn aanval goed gekozen.
In de Kerkraadse abdij Rolduc,
bastion van behoudend-katho-
liek Nederland, hadden zich gis-
teren enkele honderden hulpver-
leners verzameld uit de zorgsec-
tor - van maatschappelijk werk
tot priester - die zich allemaal
met het gezin bezighouden.

Zijn afschuw betrof een wets-
voorstel van de WD om het be-
lastingtechnisch minder aan-
trekkelijk te maken dat de ene
partner werkt en de ander niet.
De andere regeringspartijen
PvdA en D66 steunen het voor-
stel, waarmee er in het parle-
ment een meerderheid voor het
voorstel is.
Oppositiepartij CDA is echter
mordicus tegen. Via een achter-
deur dwingen de regeringspar-
tijen vrouwen te gaan werken,
vinden de christen-democraten.
En daarmee komt het kabinet
aan een nog steeds heilig huisje
van het CDA: het gezin.

Cine K: El Pajaro de la feli-
cidad i

MAASTRICHT
MGM: De Leeuwekoning
(ned), dag. 13.15 en 16 16.45
en 21.30 uur. The Lion King
(eng), dag. 18.45 en 21.30
uur, za 00.15 uur. Truc lies,
dag. 13 15.45 18.30 en 21.30
uur. Forrest Gump, dag. 14
17 en 20.30 uur. The mask,
dag. 13.15 en 16 uur. Rouge,
dag. 18.45en 21.30 uur. Time
cop, dag. 13.15 16 18.45 en
21.30 uur, za ook 00.15 uur.
Blown away, za 00.15 uur.

Cinema-Palace: The Lion
King, dag. 16.15 18.45 21.30
uur, za zo wo ook 13.45 uur.
De Leeuwekoning, dag.
16.15 en 18.45*uur, za zo wo
ook 13.45 uur. Pulp fiction,
dag. 20.30 uur, za zo en wo
14 uur. The specialist, dag.

(beh. ma )21.30 uur. Speed,
dag. 17.30 uur. Sneak pre-
view, ma 21 uur.
Lumière: 1000 rozen, dag 20
uur. Eat drink man woman,
dag. 20.30 uur. L'annee de-
riere a marienbad, dag. 22
uur.Serial mom, do t/m za 23
uur.

KERKRADE
Wijngracht Theater: Phila-
delphia,wo 20 uur.

Autokino The specialist, vr
t/m zo 20.15 uur. Color of
night, vr en za 22.30 uur.
Nowhere to run, za zo 18
uur.

LANDGRAAF

H5:De Leeuwekoning (ned),
dag. 14 en 16.15 uur. The
Lion King (eng.), dag. 14.15,
16.30 18.30, 20.45 uur. Pulp
fiction, dag. 14.15 20 uur, za
ook 23.15 uur. Timecop, dag.
14.30 18.30en 21 uur, za ook
23.30 uur. Baby's day out,
dag. 14.30 16.30 18.30 uur.
The specialist, dag. 21 uur,
za ook 23.30 uur. Threesome,
dag. 18.30 uur. Blown away,
dag. (beh. do) 21 uur. Sneak
preview, do 21 uur.
Filmhuis De Spiegel: Shoc-
king Blue en route, zo 20.30
uur.

Rivoli: Only you, dag. 18.45
en 20.45 uur, za en zo ook
14.15 en 16.30 uur.
Maxim: Forrest gump, dag
20.30 uur.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Lion King (eng), dag.
18.45 en 21 uur, za en zo ook
14.30 en 16.30 uur, wo 14
uur. De Leeuwekoning(ned),
dag. 18.30 uur, za zo en wo
14 en 16 uur.

Nieuw woordenboek wil
aanzet zijn tot ABL

GELEEN
Roxy: Timecop, dag. 20.30
uur. Forrest gump, dag.
20.30 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. Royaline: Four wed-
dings and a funeral, t/m wo
20.30 uur, zo ook 14.30 en
16.30 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. Blown away, dag.
21 uur. The Specialist, dag.
21 uur,
Filmhuis Sittard: Shocking
blue en route, zo 20.30 uur.

ECHT
Royal: Only you, do t/m di
20.30 uur, zo ook 14.30 uur.
Truc lies, do t/m di 20.30ma maken waarmee de ver-

taalslag geleverd kon worden.
Dat programma is er, blijkens
een advertentie in het boek, nu
ook.

DOOR MAARTEN DE KEVER

Staten weten nog niet hoe
populariteit te vergroten

Regionale televisie moet het
wondermiddel zijn. Hoe vaker je
met je toeter in beeld komt, des
te bekender word je. Tenminste,
zo redeneerden een aantal Sta-
tenleden.

west baan, laat staan iemand uit
Mook. En de Heerlenaar hoopt
alleenmaar op een snelle verbin-
ding naar Venlo en Nijmegen. Of
die nu aan de oost- of de west-
kant van de Maas komt te liggen,
maakt hem niets uit. „Als we
dan meer te zeggen krijgen over
belastingen, zou dat helpen?"
vroeg een van de VVD-statenle-
den zich af.

SITTARD - Sinds gisteren be-
staat het woordenboek dat
moet leiden tot ontstaan van
Algemeen Beschaafd Lim-
burgs. Althans, dat is het stre-
ven van de auteur van het boek
'De Taal van de Maas', vertaler
Paul Prikken (48) in Sittard. In
het boek bracht hij dertigdui-
zend Nederlandse woorden
bijeen en hun vertaling in 'het
Limburgs.Het antwoord moest komen van

professor Tops. Een welbe-
spraakt hoogleraar bestuurskun-
de aan de Katholieke Universi-

„Als we maar niet de Statenver-
gadering rechtstreeks gaan uit-
zenden, want dan gaat geen
mens meer stemmen,"relativeer-
de PvdA-fractievoorzitster Odile
Wolfs. En daar ligt meteen het
grote probleem. De Staten be-
handelen geen opzienbarende
onderwerpen. Bovendien hebben

recensie

In de inleiding van het boek
verzet Prikken zich tegen on-
derling kissebissende dialect-
liefhebbers, die zich afzetten
tegen eikaars dialectopvatting
en een zo fonetisch mogelijke
spellingvan hun eigen plaatse-
lijke taal beoefenen, die daar-
door voor buitenstaanders vrij-
wel ontoegankelijk wordt.
Prikken heeft zelf overigens
ook een keus moeten maken:
hij kiest voor een Limburgs dat
vooral gebaseerd is op het Sit-
tards, volgens hem een van de
best gedocumenteerde dialec-
ten; de spelling baseert hij op
die welke de vereniging Velde-
ke enige tijd geleden opstelde.

Prikken bedoelt het boek uit-
drukkelijk als een poging de
taalschat van 'het Limburgs'
van Nederlands en Belgisch
Limburgs vast te leggen in een
algemeen aanvaarde spelling.
Als geschreven taal zal 'het
Limburgs' niet zo gemakkelijk
verdwijnen als een taal die uit-
sluitend gesproken wordt.
Oorspronkelijk wilde Prikken
alleen een computerprogram-

Het boek, dat is uitgegeven bij
Prikkens vertaalbureau C&C
Euregio in Sittard, is verkrijg-
baar in de boekhandel en kost
74.50 gulden.

omdat de Statenverkiezingen
dan ondersneeuwen. „Dus moe-
ten we de Statenverkiezingen
maar afschaffen en de bestuur-
ders laten benoemen door bij-
voorbeeld gemeenteraden," stel-
de hij nog even voor. Gemor in
de zaal. De Statenleden rilden
alleen al bij de gedachte.
Het provinciebestuur en Provin-
ciale Staten kunnen zich alleen
maar profileren door belangen-
groeperingen en andere instan-
ties vroegtijdig te betrekken bij
de besluitvorming, was zijn op-
lossing. „Met een goed gefun-
deerd 'nee' dwing je respect en
begrip af. Overleg al in een vroeg
stadium met alle betrokkenen.
Gebruik de instituten die je als
Provincie subsidieert. Dat is be-
ter dan een inspraakavond hou-
den, want daar trappen de men-
sen niet meer in."
De aanwezigen kwamen er niet
uit. Ze hebben wel weer een he-
leboel stof om over na te denken.
Met als een van de belangrijkste
conclusies dat de populariteit
van de Staten voor een groot ge-
deelte aan de Statenleden zelf
ligt. Frappant in dat opzicht is,
dat van de 63 statenleden er
slechts 25 aanwezig waren. En
dat van de 150 mensen die een
uitnodiging tot meedenken ge-
kregen hadden, er slechts 65 ge-
komen waren. Ze zitten er blijk-
baaf niet eens mee dat ze niet
herkend worden.

inde theaters
HEERLEN

za. 10/12: cabaret: Hans Liberg me'
Nu ook voor vrouwen.
za. 10/12: cabaret: Marcle Boon me'
Stengelvrees (20.30 uur).

KERKRADE
za. 10/12: muziek: Relite met Revela-
tion.
zo. 11/12: muziek: Sharon kwartet.

SITTARD
za. 10/12: dans: Scapino Ballet mcl.
Perfect Skin.
zo. 11/12: musical: Hair.

MAASTRICHT
za. 10/12: muziek: LSO Symphoni*
orkest van Maastricht

teit van Brabant! Maar hij had
geen antwoord. Opkomstbevor-
dering bij Statenverkiezingen
middels reclame blijkt niet te
werken. Provinciale politiek
spannender maken kan niet, om-
dat de onderwerpen zich er niet
voor lenen. Statenverkiezingen
koppelen aan andere verkiezin-
gen is ook niet de oplossing,

De gouverneur is bekend bij
ruim 50 procent van de bevol-
king. Tweede en derde in het rij-
tje zijn de deputés Kockelkorn
en Hilhorst. Maar zij hebben
slechts een naamsbekendheid
van vijf procent. 'Hoe kunnen we
dat verbeteren?' was donderdag-
avond het motto.

MAASTRICHT - Vertwijfeld za-
ten donderdagavond een aantal
Statenleden en andere belang-
stellenden in de Statenzaal van
het gouvernement bij elkaar. Ze
probeerden een oplossing aan te
dragen voor het feit dat het pro-
vinciebestuur in het algemeen,
en Provinciale Staten in het bij-
zonder, niet tot de verbeelding
van de Limburger spreekt. Dat
vermoeden bestond al lang, ook
al na de bedroevende opkomst
bij de laatste Statenverkiezing
(48 procent). Maar na een onder-
zoek door het provinciale bureau
PBW zijn de betrokken verbluf-
fend hard met de neus op de fei-
ten gedrukt. ze het nadeel dat Limburg een

uitgestrekte provincie is. 'Hot
items' als afgravingen in 't
Rooth, de Oost-west baan, de af-
valverbrander in Maasbracht en
de A73 hebben maar een be-
perkt, plaatselijk belang, 't
Rooth zal iemand in die in Venlo
woont worst zijn, de Weertenaar
ligt niet wakker van de Oost-

DOOR THEO SNIEKERS Studie opvangcentrum
te persoonlijk getint Doordat de autoriteiten hem me-

dewerking aan zijn evaluatie-
werkzaamheden weigerden, ma-
ken ze zich volgens Janssen
mede-verantwoordelijk voor de
inhoud van zijn studie. Dat is
nauwelijks wetenschappelijk te
noemen: zij werken niet mee, dus
heb ik gelijk.

daarin meteen de bevestiging
van zijn eigen gelijk: Pleumee-
kers zou zich daar, net als hij
zelf, over ergeren.

Hirsch Ballin: kabinet dwingt vrouw te gaan werken

Gezin blijft voor het
CDA een heilig huisje

HEERLEN - Het Opvang- en
Adviescentrum (OAC) voor ver-
slaafden bij het NS-station in
Heerlen is in bijna alle opzichten
een mislukking, zowel voor de
omwonenden als voor de doel-
groep zelf. De verslaafden ko-
men er niet mee uit de drugssce-
ne, de overlast voor de omwo-
nenden is niet afgenomen.

Dat is in de kern de conclusie
van een studie van Heerlenaar
dr. Werner Janssen, uitgegeven
bij de uitgeverij van weten-
schappelijke werken Peter Lang
in het Duitse Frankfurt.
'Van de straat in de barakken...
en dan?', luidt de veelzeggende
titel van het boek van Janssen,
leraar aan het Bernadinuscollege
en oud-raadslid voor het CDA in
Heerlen.

„In het OAC zou ook aan bege-
leiding en advies worden ge-
daan, maar dat is nooit uit de
verf gekomen," verklaart Jans-
sen de harde vergelijking van het
centrum met een 'barak.

Wat dat resocialiseren betreft
kan men het wel eens zijn met de
conclusies van Janssen. Maar de
Heerlenaar plakt zijn werk het
predikaat 'wetenschappelijk' op.

„In het OAC wordt enkel aan op-
vang gedaan. De verslaafden
worden er weggestopt zodat de
'gewone' Heerlenaren er weinig
overlast van ondervinden. Er ge-
beurt nagenoeg niets om de ver-
slaafden te 'resocialiseren', ze
terug te leiden naar een mens-
waardig bestaan. Dat was vol-
gens de door de gemeenteraad
goedgekeurde uitgangspunten
juist wel de bedoeling," zegt
Janssen.

Daar valt wel het nodige op af te
dingen. Zijn persoonlijke be-
trokkenheidmet de materie in de
afgelopen jaren lijkt Janssen
parten te spelen.

Als policus wilde Janssen, die
zich oktober vorig jaar uit on-
vrede over de dominerende rol
van wethouder Hub Savelsbergh
binnen het CDA niet herkiesbaar
stelde als raadslid, een andere
weg op. Dat blijkt ook nadruk-
kelijk uit dit boek. Je kunt je
afvragen of een wetenschappe-
lijk werk wel de geschikte plaats
is om afstand te nemen van een
(plaatselijke) politieke partij.

De basis voor Janssens conclu-
sies is zeer smal. Die zijn voor-
namelijk gebaseerd op zeer be-
perkte eigen waarnemingen.
Janssen zelf bracht (illegaal) een
paar uur in het OAC door en
postte op een namiddag met
schitterend weer ook een paar
uur buiten het opvangcentrum.
Verder baseert hij zich op ge-
sprekken met een dertigtal wil-
lekeurige voorbijgangers en een
bewonersorganisatie, die zeer
sceptisch is over het OAC. Die
informatie is, vijf maanden oud,
al lang achterhaald door het ex-
tra politie-optreden vanwege het
openbare-orde-bevel.

recensie

Als raadslid stemde hij daarom
met het OAC in, al had hij zelf
liever voor een andere, verder-
gaande opzet met 24-uurs op-
vang gekozen.

Het boek is bedoeld als evaluatie
van het werk van het OAC. Jans-
sen concludeert onder meer dat
er maar zeer weinig verslaafden
gebruik van maken, en dat zij
niet of nauwelijks worden aan-
gezet binnen het OAC om wat
(schoonmaak)werkzaamheden te
verrichten. Ook vindt hij dat het
OAC vanaf het begin geëva-
lueerd had moeten worden.

Burgemeester Pleumeekers zou
hoofdschuddend gereageerd
hebben toen Janssen hem vertel-
de dat hij het opvangcentrum
niet binnen mocht. Janssen ziet

Janssen verwijt de Heerlense po-
litiek bij het OAC een gebrek
aan zelfkritiek. Dat is zeker niet
onmogelijk, maar zelf wekt hij
op zijn minst de schijn te weinig
afstand te hebben genomen van
zijn eigenrecente ervaringen.

I -*'
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Op het randje van het internationale Jaar
van het Gezin praatten hulpverleners

gisteren in Kerkrade over wat lange tijd de
onbetwiste hoeksteen van de samenleving

was. Onder de sprekers ook ex-minister van
Justitie Ernst Hirsch Ballin, die zich dit

voorjaar tijdens de verkiezingscampagne
van het CDA ontpopte als een warm

pleitbezorger van het gezin. Ruim een half
jaar later blijkt hij niet van mening

veranderd. Alleen is daar zijn ergernis aan
het 'paarse'kabinetsbeleid bijgekomen.

DOOR RIK VAN DRUTEN

limburg

in hetnieuws

achtergrond
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Van onze verslaggever

wil tussen een aantal woonwijken.
Waarom is het niet mogelijk een
dergelijk park aan de rand van de
stad, of buiten de bebouwde kom te
situeren?
HEERLEN Sander Post
(Door redactie ingekort)

der kwalijk dat hij daarvan geen
melding heeft gemaakt tijdens
de behandeling van het stuk in
de commissie burgerzaken.

„We verkeerden in de waan dat
het hier om een gefundeerd stuk
van de gemeente Brunssum
ging," meldt de fractie PA. Wet-
houder Hesse gaat dinsdag voor
de raadsvergadering met PA om
de tafel zitten om de kwestie uit
te praten. Mogelijk rolt dan uit
de bus dat het fraudebeleidsplan
opnieuw wordt behandeld in de
commissie burgerzaken in ja-
nuari.

Vragen over
overgeschreven

fraudenota
«KUNSSUM - Oppositiefractie
Progressief Akkoord (PA) in
Brunssum heeft bij wethouder
Jan Hesse opheldering gevraagd
°ver het fraudebeleidsplan van
jfrunssum. PA stelt tot zijn ver-bijstering vast dat het Bruns-sumse beleidsplan vrijwel geheel
's overgeschreven van een notavan de gemeente Geleen.
"£ fractie neemt het de wethou-

Concentratie
kinderopvang
in Hummelhof

EYGELSHOVEN - De kinder-
opvangcentra in Haanrade en
Hopel worden verplaatst naar
het verbouwde kindercentrum
Hummelhof in Eygelshoven. De
kinderen die gebruik maken van
de Robbedoes in Haanrade kun-
nen met een busje naar Eygels-
hoven worden vervoerd.
Stichting Kinderopvang Kerkra-

de (KOK) heeft besloten de op-
vang in Hopel en Haanrade te
beëindigen. De ruimtes moeten
worden opgeknapt, maar KOK
vindt dat niet rendabel 'gezien
het geringe gebruik van de twee
opvangruimtes en de verwach-
ting dat het aantal kinderen zal
afnemen.

Het kost KOK 18.000 gulden per
jaar om de kinderen vanuit
Haanrade met een busje naar
Eygelshoven te brengen en weer
terug. Aan de verbouwing van de
Robbedoes zou de stichting ze-
ventig mille kwijt zijn.

Sluiting in weekeinde gehandhaafd om twee uur

Cafés Onderbanken
niet langer open

Milieupark
Hierbij een reactie op het artikel in
het LD 'Bewoners Beersdal tegen
milieupark. Ik begrijp dat een mili-
eupark een stortplaats voor ge-
scheiden afval is. In containers
kunnen particulieren en gemeente-
werken al het gft-afval, oud-papier
en chemie-afval storten. Nu vraag
ik mij af hoe de gemeente Heerlen
op het briljante idee gekomen is om
het milieupark bij het Smitzerveld
te lokaliseren. Het Smitzerveld
wordt ingesloten door de woonwij-
ken Beersdal, Nieuw-Husken, Ren-
nemig en Litscherveld. Ik neem niet
aan dat de bewoners van deze wij-
ken erg blij zullen zijn met de aro-
matische geur van het toekomstige
milieupark. Ook zullen de eigen-
huisbezitters van deze wijken de
waardevermindering de gemeente
niet in dank afnemen. Vervolgens
heeft de gemeente Heerlen ook per
ongeluk de kerk aan de rand van
het Smitzerveld over het hoofd ge-
zien. De gemeente gaat zelfs zover
om de toegangsweg tot het milieu-
park pal naast de kerk aan te leg-
gen. Daar sta je dan als bruidspaar,
klaar voor de foto, met op de ach-
tergrond het schitterende decor van
een afvalberg.
Ik begrijp niet dat de gemeente
Heerlen het milieupark per se kwijt

Afscheid van vroedvrouwenschool

Man dronken
achter stuur
KERKRADE - Een 35-jarige
Kerkradenaar is gisternacht op
de Heiluststraat in zijn woon-
plaats aangehouden omdat hij
met een borrel op achter het
stuur zat. De ademanalyse wees
een promillage van 1,7 uit. Hij
kreeg een proces-verbaal en een
rijverbod voor negen uur.

Botsing met
drie auto's
KERKRADE - Drie auto's zijn
donderdagavond op de Einstein-
straat in Kerkrade op elkaar ge-
botst. Een man uit Herzogenrath
(24) moest plotseling remmen
voor een voorgesorteerde auto.
De automobiliste (23) uit Heer-
len die achter hem reed, kon nog
op tijd remmen, maar de achter
haar rijdende automobilist (28)
uit Landgraaf zag dat te laat en
botste vervolgens tegen de
vrouw. Door de klap van de aan-
rijding kwam de vrouw alsnog
tot stilstand tegen de eerste wa-
gen. De Heerlense en de Land-
gravenaar moesten het kente-
kenbewijs inleveren, omdat hun
auto's zwaar beschadigd waren.
De man uit Landgraaf bleek niet
verzekerd te zijn. Hij moest ook
nog het rijbewijs afgeven.

HEERLEN - Een dertigjarige
Pool is donderdagavond op de
Heerlerbaan aangehouden met
een pas gekochte auto die voor-
zien was van verkeerde kente-
kenplaten. Het betrof een Opel
Corsa, maar het kenteken hoorde
thuis bij een Honda. De man uit
Siedlce zei dat hij het voertuig
net had gekocht bij een hande-
laar in Kerkrade en dat het een
Duitse auto was. Om problemen
te voorkomen had hij er een Ne-
derlands nummerbord opge-
schroefd. De auto is in beslag
genomen, omdat die niet was
-verzekerd.

Pool rijdt met
vals kenteken

Verordening

:' meerderheid van acht tegen vijf
Sj jTr^e voor het collegevoorstel dat

'r vasthouden aan de sluitings-
jjJ Van twee uur in het weekeinde
J j^Van één uur door de week is. HetJ^endement van Lindner kwam
J ârdoor niet eens in stemming.si. Werd toegezegd dat horecagele-

«heden met een hinderwetver-
<le»,lrunB °°k enkele keren per jaar
3L °ntheffing om langer open teuden, kunnen krijgen.

jP^OERBANKEN - De cafés,
"ttures en disco's in Onder-
,anken mogen in het weekemp-
p niet langer openblijven dan3 ' twee uur. Een amendement

IJ*ll raadslid Pierre Lindner
~^mocraten Onderbanken)
p een verruiming van de
uitingstijd tot drie uur toe te

3 aan» heeft het in de gemeen-
-3 v raad die donderdagavondergaderde, niet gehaald.

7* sluitingstijden van de plaatselij-
-31 te horeca was het meest heikele
a| eJ êrwerp bij het vaststellen van

nieuwe algemene plaatselijke
"rdening (apv). Zowel college als
'tiepartijen stemden hierover
1

1opruimen van uitwerpselen van
'den en paarden, geluidsoverlast
dieren en het gedurende enkele

j\ V» n verplicht opsluiten van dui-
n het voorjaar waren andere

adelen van de apv die uitvoerig
sProken werden.

Groteorder voor
Landgraafs

bedrijf

LANDGRAAF - Door de storm
van donderdagavond is op de
Scherpenseelerweg in Rimburg
een boom gedeeltelijk omverge-
waaid. Gemeenteambtenaren
hebben de boom geveld, omdat
hij over de weg hing. Op de hoek
Krijgersberglaan-Moltweg brak
een tak van een boom en hinder-
de daardoor het verkeer. De
brandweer moest de tak oprui-
men. Tot slot waaide de deur van
schaftkeet aan de Segheman-
straat in Kerkrade open. Hier-
door raakte de auto van een
Heerlenaar beschadigd.

Boom omgewaaid
door storm

DOOR BENTI BANACH

# Door Spronken: „Je moet in dit vak altijd gericht zijn op anderen." Foto: DRIES linssen

'Zelf bevallen viel mij vies tegen'
vJ^ndgraaf, heeft een grote order
'<lstV°rven voor et Averen van 56
u lrumenten plus bijbehorende
t^ e'stoffen aan Milk Marketing

aJd in Engeland. Met de order is
jj*°edrag van 'enkele honderddui-

t>r An guldens' gemoeid. Lumac is
Hy ducent van apparatuur voor de
kCrobiologie. Met de apparaten
j n snel en accuraat bepaald wor-
frfjl °f voedsel bacterieel besmet is.
VftUk Marketing Board (NMB) is een
Uw Engelands grootste bedrijven
j * een totale omzet van zes mil-
L** gulden per jaar. Het bedrijf
Wu z'c^ ez^ë met bet ophalen,
l, Kopen en distribueren van onge-
J6^ tachtig procent van alle melk

ingeland en Wales.

Door Spronken is gisteren benoemd totridder in de
orde van Oranje-Nassau. De 61-jarige Spronken

heeft dekoninklijke onderscheiding te danken aan
haar werk bij de Vroedvrouwenschool in Kerkrade
(voorheen Heerlen), waar ze de laatste zeven jaar

directeur is geweest. Gisteren nam ze afscheid van de
instelling, die onder haar leiding is gereorganiseerd
en verhuisd van Heerlen naar Kerkrade. En waar ze

zelf is bevallen.

KERKRADE - Door Spronken
zit aan een lange tafel. Achter
haar hangt een groot gebrand-
schilderd raam uit 1922 met een
ontwapenende afbeelding van
een zogende moeder en een
vroedvrouw die zich over haar
ontfermt. Het glas-in-loodwerk
is een relikwie uit de Elisabeth-
kliniek op Heerlerbaan die mee
mocht naar de moderne Vroed-
vrouwenschool aan de Wijn-
gracht in Kerkrade.

" Mr. E. Timmermans-
Stoett

ringsgezindheid een steeds moei-
lijker te vinden eigenschap zijn.

vaak een schande voor de fami-
lie. Ze kwamen nauwelijks bui-
ten, ze wilden in alle anonimiteit
bevallen," vertelde Spronken bij
deverhuizing naar Kerkrade be-
gin 1993.

Slingerend
over de weg
BI*tJNSSUM - Een 45-jarigeautomobilist uit Brunssum is
donderdagnacht aangehouden,
"ndat hij slingerend over deKa-

Doormanstraat in zijn woon-
Haats reed. Volgens de politie
*Jad hij in zijn eentje de hele weg
°dig. De man werd aan een

Ademanalyse onderworpen,
aaruit bleek dat hij teveel ge-

zonken had. Hij kreeg een rij-
:erbod en moest het rijbewijs'nleveren.

Rijksuniversiteit Limburg weer
terugkwam in Heerlen, trof
Spronken een instelling aan die
wachtte op een nieuw beleids-
plan, een reorganisatie en een
nieuw gebouw.

Hoe belangrijk de reorganisatie
en de opleiding ook waren, wat
de buitenwacht vooral aanging
was de verhuizing uit het statige
gebouw aan de Zandweg. Het
was niet alleen dat gebrand-
schilderde raam waardoor
Spronken gehecht was aan de
Elisabethkliniek. „Ik ben opge-
leid in de kliniek in Heerlen, heb
er gewerkt en mijn kinderen zijn
er geboren." Dat laatste speelde,
voor velen een rol. „De kliniek
was een bezit van de Heerlense
moeders. Er werd een handteke-
ningenactie tegen de sluiting
gehouden. Maar uiteindelijk, na
één maand Kerkrade hoorde je
niets meer."
Ook de terugval in het aantal be-
vallingen na de verhuizing is
inmiddels opgevangen. Hoewel
de school 1575 geboortes nodig
heeft voor de opleiding van alle
studenten, is Spronken met de
huidige 1050 al tevreden. Ge-
noeg om financieel rond te ko-
men. En het tekort wordt opge-
vangen door studenten bij zelf-
standige verloskundigen mee te
laten werken.

De baker op het glas zal er onge-
veer zo uitzien als de vroed-
vrouw die Spronkens verdere
leven heeft bepaald. De kleine
Door was negen toen haar moe-
der in verwachting was. Ma
Spronken kreeg bezoek van de
vroedvrouw. „Met een simpel
houten toetertje kwam ze luiste-
ren aan haar buik naar de hart-
tonen." Indrukwekkend, vond de
kleine Doortje. Vanaf dat mo-
ment wist ze dat ze vroedvrouw
wilde worden.

Nu, de ervaring van honderden
bevallingen rijker, stapt ze uit
het vak. „Ik heb mijn hele leven
gewerkt. Ik wil nu eindelijk eens
iets voor mezelf doen." Het vak
van verloskundige is voor haar
dan ook geen roeping. „Absoluut
niet. Is iets een roeping als je het
met hart en ziel doet?," zegt
Spronken.

Taak
Spronken: „Het is de taak van de.
opleiding om leerling-verloskun-
digen zich ervan bewust te ma-
ken dat ze zich niet individueel
kunnen opstellen. Je moet altijd
gericht zijn op anderen, geduld
hebben, je inleven in het gevoel
van anderen." Daarom is de se-
lectie voor de opleiding zwaar en
moeten aspirant-verloskundigen
breedvoerig uit de doeken doen
waarom ze zo graag in dit vak
willen.
In Spronkens tijd was dat niet zo
nodig. Er was een tekort aan

LANDGRAAF - Juriste E. Tim-
mermans-Stoett uit Landgraaf is
vrijdagmiddag door burgemees-
ter Bert Janssen geridderd. Tim-
mermans-Stoett ontving de ver-
sierselen in de orde van Oranje-
-Naussau bij haar afscheid van
het Technisch College Heerlen
(TCH).

Landgraafse
geridderd

Schande

Geen roeping, maar wat wel?
„Als verloskundige moet je goe-

BI*UNSSUM - Acht vrachtwa-
genchauffeurs hebben donder-a§ een bekeuring gekregen van

e politie Brunssum/Onderban-en, omdat hun vrachtwagen-
combinaties te zwaar waren
«paden. In totaal controleerde.e Politie plus de Rijks Verkeers
lnspectie 32 combinaties., éri chauffeur werd verder be-
boet omdat hij te lang achter het
,'Uur had gezeten, een tweede, estuurder kreeg een proces-ver-aal voor het overtreden van de

et Goederenvervoer.

Chauffeurs laden
Wagens te zwaar

Maar enkele jaren later werd in
het ouderlijk huis in Valkens-
waard besloten dat de Vroed-
vrouwenschool in Heerlen toch
wat te ver weg was voor Door.
Ze ging in de verpleging bij het
ziekenhuis in Venlo. Een jaar la-
ter haalde ze daar het certificaat
kraamverzorging en niet veel la-
ter stond ze toch op de stoep aan
de Zandweg in Heerlen. Het
bloed kruipt waar het niet gaan
kan.

verloskundigen als gevolg van de
naoorlogse geboortegolf. Later
werd er een studentenstop inge-
steld. Maar was het aantal stu-
denten zeven jaar geleden nog
67, nu zijn het er weer 105 en
over anderhalf jaar is er plaats
voor 160 toekomstig verloskun-
digen.

Toen ze na een omzwerving via
Genk, waar ze nog altijd woont,
Lommei, Beek, Brussel en de

De Landgraafse heeft veel maat-
schappelijke functies bekleed.
Vanaf 1990 was ze secretaris van
het TCH. In haar woonplaats is
Timmermans-Stoett voorzitter
van de werkgroep Ouderenbe-
leid en lid van de Landgraafse
Vrouwen Adviescommissie Wo-
ningbouw. Ook is ze al geruime
tijd actief in deLimburgse Vrou-
wenraad.

Door Spronken laat na 38 jaar
de wereld van de verloskunde
achter zich. „Een wereld van
pieken en dalen," zegt ze, „die
zijn niet te plannen." Hoe zeer je
studenten daar ook bewust van
kunt maken, één aspect van het
bevallen is volgens haar niet te
doceren: „Zelf bevallen, dat viel
mij vies tegen. De weeën, de
pijnervaring, dat kun je niet le-
ren."

de zintuigen hebben. Je moet
goed kunnen luisteren naar hart-
tonen, goed kunnen voelen hoe
een baby ligt. En je moet gevoel
voor waarden en normen heb-
ben," zegt ze. „Bereid zijn men-
sen te helpen en jezelf wegcijfe-
ren," legt ze dat laatste uit. Dat
is moeilijk als je op een feestje
juist kennismaakt met een leuk
vriendje. En zeker in een tijd dat
individualisme en assertiviteit
hoogtij vieren, zal die opoffe-

Het was eind jarenvijftig, de tijd
dat in Heerlen nog een aparte
kraamkamer was voor ongehuw-
de moeders. „Die moeders waren

Roda
0 Voor degenen die écht geen
week zonder Roda JC kunnen,
is tijdens dit voetbalvrije week-
einde toch nog iets te beleven.
Suikeroom Nol heeft een mo-
biele skipiste naast zijn bedrijf
gezet en daar probeert de
Roda-selectie zondag om
twaalf uur vanaf te springen.
Of dat wel zo verstandig is
met al die dure benen, we
moeten het nog zien. Het be-
grip 'gipsvlucht' krijgt in elk
geval een nieuwe dimensie. De
volgende tegenstander, Volen-
dam, lacht alvast in zijn vuist-
je. De palingdorpelingen jui-
chen natuurlijk te vroeg.

Verwarring
# De gemeente Heerlen vindt
dat het raadslid John Janszen
de 'fractie Janszen' vormt. Hij
wil namens het extreem-recht-
se Nederlands Blok optreden,
maar dat heeft in Heerlen niet
aan de verkiezingen meege-
daan. „Maar als ik steeds zeg
dat ik namens het Nederlands
Blok spreek, wat doet u dan?"
vroeg Janszen dinsdag aan
burgemeester Pleumeekers.
„Dat moet u zelf weten," zei
deze afgemeten. Waardoor
Pleumeekers het woord geeft
aan de 'fractie Janszen,' maar
antwoord krijgt van het 'Ne-
derlands Blok.'

Extreem
# Een ruzietje tussen de Heer-
lense VVD en de Stadspartij
Heerlen-Noord suddert nog
wat voort. De Stadspartij
dreigt met de rechter als
VVDer Jacques de la Haye de
term 'extreem-rechts' niet te-
rugtrekt. „Dat is zeer beledi-
gend voor onze fractie en
leden," stelt Thei Vrolings. De
la Haye laat nu weten binnen
een maand te reageren. Mis-
schien kan hij gewoon de let-
ters van 'extreem-rechts' door
elkaar gooien en er 'rechter
met sex' van maken.

Promotie
"De drumfanfare-showband
Antonius uit Treebeek behaal-
de onlangs tijdens het bonds-
concours in Kerkrade een
eerste prijs met promotie. Maar
aangezien de drumfanfare
reeds in de hoogste divisie uit-
komt, kan niet meer worden
gepromoveerd. De prijs wordt
nu automatisch omgezet in een
eerste prijs met onderscheiding
c.g. wimpel. De prestatie van
Antonius is des te opmerkelijk
omdat de nieuwe dirigent Mi-
chel Smeets voor het eerst met
het korps op concours ging.
Samen met instructeur-slag-
werk Ger Jansen en tambour-
maitre Hans Paters vormde
Smeets pas een jaar het nieuwe
instructieteam. In het Chalet
in Treebeek wordt zondagmid-
dag van drie tot vijf op dit
succes het glas geheven.

Kerst
0 Zondag van 10 tot 16 uur:
Kerst-In in de Rodahal. De lijst
van deelnemers is gigantisch.
We proberen toch even: harmo-
nie Sint Jozef, harmonie Sint
Aemiliaan, Chevremonts Man-
nenkoor, straatzangers, de
Haseliers, Joost Meys, de on-
vermijdelijke Arno Deckers,
Gemengd Koor Sint Jozef, Ac-
cordia Eygelshoven, muziek-
school Kerkrade. Radio Om-
roep Kerkrade zendt het
spektakel met muziek en sfeer-
impressies uit van tien tot half
een. Sorry, meneer Wöltgens,
we waren u even vergeten.

REGIONALE EDITIE
Wnckhef regioredactie
JoosPhilippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045 -739911,
fax: 045 - 739264.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045 - 452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, RumpenerstraatSl,

6443 CC Brunssum,
tel: 045 - 256363,
fax:o4s-259056.

Zaterdag 10 december 1994 #19

fJ Wop zoterdog

regionaal

ingesprek



I RDP Vakantie & Recreatie is Nederlands srootste o^gbladcombinatie.
M> af Met een betaalde oplage van mim 1.700.WK) exemplaren, goed voor een bereikWWj*_\ \X%_*^£' van 48 ""Hoen reislustige Nederlanders

mßÊ^T*' Voof informati« *" reserveringen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar,
Stuitüjd woensdag 16.00uur. Kaderadv. mits gereserveerd donderdag 10.00uur.

Tel.: 072.196396, Fax 072.196.484 Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen.

Ameland/Terschelling. T.h. bungalows en stacar's. voll.
inger. v.a. ’ 245,- p.w. 'Ook 1995' :05180-1206 n.o. zon

TERSCHELLING, De Riezen, Tjermelan
Chalets en bungalows 40% kerstvakantiekorting,

eveneens vrij boerderij met open haard voor 10pers.
Inl. 05620-2948 of 8981.

* TERSCHELLING * T.h. chalets + stacar's. Reserv. voor
1995v.a. ’ 300,- p.w. Vrij voor 15-7en na 12-8: 05180-1581

"KERST, TEXEL NATUURLIJKE
Nog enkele bungalows op s*****Park, (6 pers; 3 sip.)

op heerlijk eiland met subtr. bad, sauna,
supermarkten rekreatieprogramma.

ZILVERBERKPARKDE KRIM/TEXEL: 02220-16666.

"CALIFORNIë OP TEXEL»
Ruim luxe s*"** appartement, 2 slpkmrs, whirlpool,
sauna, in de bossen vlakbij zee en strand, Ecomare,

zwemparadijs. Last-minute korting. BEL:
ZILVERBERKRESIDENTIE CALIFORNIë: 02220-16626
Doen! Boek nog snel 'n vakantie rond de jaarwisseling

op Ameland bij Creatief Vakantieparken.
Met de kerst en/of met oud en nieuwkunt u ernog heel

voordelig een paar dagentussenuit. Naar Ameland
State. Geniet vna de Amelander bossen, duinen en het
ruige natuurgebied Het Oerd. Luxe appartementvoor 2-
-4 pers met lakens en inkl. servicekosten al vanaf ’ 530,-.
Bel en boek rechtstreeks: 050-262627. O, jakijk ook even
naar onze grote advertentie met onze nieuwe brochure

op deze pagina.

Kerst en oud & nieuw in sfeervolle
AMELANDER-PARADIJS

Te huur luxe appartementen in kerstsfeer. Naast uw
verblijf bieden wij u een uitgebreid, verzorgd

CULINAIR-EN ACTIVITEITENPROGRAMMA voor jong
en oud. Met o.a. kerstdiners met live-muziek,

sylvesterparty met champagneen vuurwerk en
nieuwjaarsbrunch. Tevens heeft u gratis toegang

tot ons zwembad. Voor informatie:
Amelander-Paradijs, Strandweg 61 9164 KA Buren.

Te1.:05191-43170, fax: 05191-43154.
Doen! Boek nog snel 'n vakantierond de jaarwisseling

op Texel bij Creatief Vakantieparken.
Met dekerst en/of met oud en nieuwkunt u er nog heel
voordelig een paar dagen tussenuit. NaarBosch en Zee

op Texel. U kunt zich helemaal ontspannen op dit
fascinerende eiland met zn zeldzamerijkdom aan flora
en fauna. Praktisch appartement voor 2 of 4 personen
exkl. servicekosten. Speciale aanbiedingvanaff 295,-.
Bel en boek rechtstreeks: 050-262627. O, jakijk ook even
naar onze grote advertentie met onze nieuwe brochure

op deze pagina.

LEKKER UITWAAIEN OP VLIELAND
BUNGALOWPARK "DE ANKERPLAATS"

Uniek gelegen in de duinen tussen bossen en
Noordzeestrand. In deKERSTVAK. nog vrij 2- en 4p.
app. en va. 30 dcc. nog 4- en 6 p. bungalows. Info. en

boekingen op werkdgn van 8.30-17.00 u. Tel: 05621-1771
Ameland. Voor kerst of I ~. ~\ 7"7rZ7~#~|
nieuw jaar: nieuwe 4 tot 6 p. \\JIAAk
luxe app. of bung's. Mid- ~^.^__> T v fff^week en weekend mogelijk. üfH^- \tJ&£JL*05191-43224. b.g.g. 54423 \aSXSa*

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

Hotel /Appartementen
De Pelikaan.

Gezellige hotelkamers en mooie
U WILT EEN appartementen

ADVERTENTIE OP
DEZE PAGINA? Pe_Pe_ **"B E L: 072-196596 iii»miiiTM"iwrilFir.-Tr.

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

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

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

Golf lessen(5u.) p.p. / 50. Bij verblijf gratis 2 dagmenu's.
Pare Emslandermeer, Vlagtwedde.
Tel: 05993-13444, Fax: 05993-13455.

HOGEBOOM Vakantieparken. Kerst en jaarwisseling
nog mogelijkheden Info : 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.

VILLAPARK 'T LAGE VELD. Gloednieuwe 5* bungalows,
vooreen gezelligekerst. Boek nu! Tel. 0546-571793.

Hotel-Restaurant „ 'T WAPEN VAN OOTMARSUM"
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.

Tel: 05419-91500. Spee. Kerst/Oud & Nieuw Arr. Folder
DENEKAMP, BUNGALOWPARK

"BAVELDS DENNEN".
T.h. 6 pers. vrijst. luxe bungalows, aankomst v.a. 23-12
tot wanneer u wilt op basis van HP mcl. bedlinnen en

gratis toegang tot modern zwembad / 67,50 p.p.p.d. min.
4 pers. per boeking. Vraag vrijbl. info. Te1:05413-52393.
Doen! Boek nog snel 'n vakantie rond de jaarwisselingin

Noordwest Overijssel bij Creatief Vakantieparken.
Met dekerst en/of met oud en nieuw kunt u er nog heel
voordelig een paar dagen tussenuit. NaarResort De
Eese' even ten noorden van Steenwijk. De natuurlijke

bosrijke omgeving is er nog vrijwel onbedorven. Fraaie
bungalowvoor 2,4 of 6pers., excl. servicekosten al vanaf

’ 495,-. Bel en boek rechtstreeks: 050-262627. O, jakijk
ook even naar onze groteadvertentie metonze nieuwe

brochure op deze pagina.

BUNGALOWPARK SALLANDSHOEVE
* Maak uw eigen kerst en oud en nieuw arrangement *
U kunt aanreizen wanneer u wilt (m.u.v. 1ekerstdag)

6 pers. vrijst. bungalow compleet inger. Dagprijs resp.

’ 99,-en / 91,- mcl. energie excl. schoonmaakkosten. Op
het park; overdekt zwembad 30 gr., sauna, kegelbanen,

restaurant, winkel, recr.team, fietsverhuur en
speeltuinen. Bel voor informatie de Sallandshoeve:

05725-1256 of 1342,Holterweg 85, 8112 AE Nieuw Heeten

GEEN PRETPARK luxe 5* bung's met grote tuin aan bos.
ideaall wandel-fietsgeb. Boek nu voor 1995:05280-65803
Drente, t.h. GROEPSACCOMMODATIE in bosr. omg. 42
pers. + kinderboerderij, speeltuin, pony's. 05939-2806.

HUNZEDAL BORGER 'n subtropisch
hoogtepunt op de Drentse Hondsrug
Fraai gelegenrekreatiepark vooreen ontspannen

vakantie in Drente, vlakbij Borger. Wij beschikken over
76 vijf sterren BUNGALOWS en een vijf sterren

KAMPEERTERREIN met zeer moderne verwarmde
sanitairevoorzieningen. Voor alle gastenGRATIS

TOEGANG tot het subtropisch zwemparadijs (met 25 m.
bad). Verder sauna, zonnestudio's, restaurant,

midgetgolf, tennis, kanoverhuur enz. Ideale omgeving
voor fiets- of wandeltochten. GRATIS ROUTES

beschikbaar. Reserveren noodzakelijk! Vraag info:
Postbus 77, 9530 AB Borger. Tel: 05998-34698.

KERST 1994 IN DRENTHE:
OpRecreatiepark Hunzebergen en Westerbergen

staat uw gezelligebungalow klaar!
Nog niets geboektvoor deKerst of Oud en Nieuw? Onze
parken liggen in een bosr. omg. U vindt er: comf. 5-6 p.
bung's, app., gezelligemogelijkhedenom te dineren,

een uitgebr. recr. progr. met leuke activiteiten voor jong
en oud, overd. zwemb., midgetgolf, volop mogelijkh.
voor wandelen, fietsen, toeristische attracties als het

Noorderdierenpark Emmen etc. Vraag naar onze
speciale, aantrekkelijke geprijsdearrangementenvoor

een week, weekend of midweek. Reserveren?
Bel: 05919-49116 (Hunzebergen)
of 05288-1224 (Westerbergen).

Een uitgebr. broch. en prijslijst zenden wij u gratis toe

— / \ | IjkÉH Imw

Op een prachtlocatie in de Achterhoek, nabij Doetinchem,
krijgt het luxueuze Bungalowpark Stroombroek gestalte.
Genieten van de natuurlijke omgeving, wandelen, fietsen,
verblijf in luxe bungalows... Omdat het park nog in de
afbouwfase is, kunt u nu héél voordelig reserveren.
Terwijl er voor voldoende ver- bungalowpark

vangende faciliteiten is gezorgd. ..
Bel voor 'n,o'mAl'e^_mm^saaafi ■"^Ik"""" ~"

en reserveringen: pjjjjjytö*** Stroombroek

ERMELO: Park "De Witte Burchten" T.h. luxe 5 pers.
bungalows in bosrijkeomgeving. 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 spee. pr. 'DeBosrand' Vaassen 05788-71343.

Doen! Boek nog snel 'n vakantie rond de jaarwisseling
aan het IJsselmeer bij Creatief Vakantieparken.

Met dekerst en/of met oud en nieuw kunt u er nog heel
voordelig een paar dagen tussenuit. Naar Het Grootslag
aan het IJsselmeer. Geniet eens van 't zeerveelzijdige
polderlandschap bij Andkijk. Comfortabele bungalow
voor 4of 6 pers., exkl. servicekosten al vanaf f 375,-.

Bel en boekrechtstreeks: 050-262627.0, jakijk ook even
naar onze grote advertentie met onze nieuwe brochure

opdeze pagina.

SCHOORL t.h. nieuwe zeer J^7TTnjjTï^rTJjTPi
compl. inger. luxe bung.
stilte , wandel, duinen en KERST AAN ZEE!
frisse lucht. 65m2 4p. 2 sik, Hotel de Branding, wij heb- I
cv, ktv, tel,luxe badk, Schitt. ben weer gezellige 3 dgs 1
gel. a/d rand v/d duinen. Kerst- en Oud & nieuwarr. I
Vrij uitzicht: 02209-3907 v.a. / 280,- p.p. Bel voor

info. Noordwijk (Z-H) Fam. 'fl BTTTTTTTffI fl Scho|ten'Te|:ol7l9-12425

OUDDORP AAN ZEE.

' Kerstaanbieding voorjaar oP de Kop van
.wigiaaN«,6Ul„s Goeree, vraag nu onze gidsBel voor arrangementen .g 5aan, wv ouddorpi I

va/ 155 p.p Hotel Astena Postb 6 3253 ZG ouddorp. (Venray, 04780-11466. Te| 0 1878-1789. Fax. 3783.

Gulpen, EXCLUSIEVE LANDHUIZEN in parkachtige tuin. I
10-30 p. en bung's 2-8 p. Ook w'kend/midwk 04450-1180.

SCHIN OP GEUL. Hotel De Kroon.
KERSTARRANGEMENTEN’ 500 pp.pw. Info: 04459-1518 ï
LANDGRAAF, "de Bousberg" vrijst. bung's, camping. I

Rust + Ruimte + Recreatie. Kl. folder. 045-31.12.13.
VALKENBURG?Hotel éCampo. V.a. / 37,50 p.p.p.n. mcl.
ontbijt., gerenov. kamers, Broekhem 58. 04406-12455.
Doen! Boek nog snel 'n vakantie rond de jaarwisselingin
Zuid-Limburg bij Creatief Vakantieparken.
Met de kerst en/of met oud en nieuw kunt u er nog heel
voordelig een paar dagen tussenuit. Naar Reevallis in
Zuid-Limburg. De glooiendeomgeving biedt grenzeloos Iveel rust, ruimte en afwisseling. Comfortabele bunga- I
lowvoor 2,4of 6pers. al vanaf / 375,-. Bel en bockrecht-
streeks: 050-262627. O, ja kijk ook even naar onze grote j
advertentie met onze nieuwe brochure op deze pagina.

Kerst-
Oud & Nieuw aktie

MET / 50,- EXTRA KORTING
Breng uwkerst of Oud en Nieuwdoor 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.
Stacaravans t.h. Camp. HIGH CHAPPARELLOirsbeek 12

1km van Valkenburg. Ideale gezinscamp., nieuw sanitair,
zwemb./kinderbad, speelt., sportvelden, recr. progr.

25 jarig jublieum VOORDEELWEKEN, 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

Doen! Boek nog snel 'n vakantierond de jaarwisselingin
Zeeland bij Creatief Vakantieparken.

Met de kerst en/of met oud en nieuwkunt u er nog heel
voordelig een paar dagen tussenuit. Naar Resort

'Haamstede' in Zeeland op één van de allermooiste
plekjes aan de nederlandse kust. Luxe bungalow voor
4pers. met opgemaakte bedden en inkl. servicekosten.

Speciale aanbiedingvanaf ’490,-.
Bel en boekrechtstreeks: 050-262627.0, jakijk ook even
naar onze groteadvertentie met onze nieuwebrochure

op dezepagina. I
KERST EN OUD & NIEUW IN ZEELAND

Aan strand en zee.
Te huur luxe bungalows met o.a. openhaard, privé I

sauna en/of bruisbad en Filmnet. Tevens te huur chalets,
Stacaravans en 'subtropische' kampeerplaatsen. Gratis

toegang subtropischzwemparadijs en uitgebreid
aktiviteiten- en culinairprogramma, met o.a. bijzondere

kerstdiners en een grandioos oud en nieuwbal.
ROOMPOT RECREATIE, 01107-4200.

fl m\^^i\Ï^L^R7Tm^^a\ fl
EIGEN-WIJZE REIZEN, dé specialist in
INDIVIDUELE FIETSHOTELVAKANTIES

biedt u 94 recreatief-culturele trektochten met
halfpension, bagagevervoer en routebeschrijvingen in

18 landen. In Frankrijk ook 17standplaatshotels,

' boerderijtochten, fietsen met kinderen, kamperen.
** Bel voor de nieuwe gids: 053-303435 **

fl fTT?*^lT*j^^T*T^rT^^rT^*T^ fl

I LANDHUIS OF GOUDMIJN?!
_^_^_tÊot^m\ LundgOtdAtn* inkt!.

aa%mtMmTs^\ia\mmma^amMaM\ maMMmaV- ""reC'real^trPUr^ W

P^^ mWmmW I^H^ '^ landhuizen, gelegen

W^^fmM^^^^ Bf* '"een tt'hiiterend boirtjk
\j. M mMm Pj natuurgebied, vlakbij

jkv jaafl [..HH Roermond en haar
mmsJLm W/L^^MwUT "^ÏH H Mva en mcl de

(È-^Mj WÊ__M_^_Wr J_^_* fl prachtige golfbaan
mj_^_m JLy J^MmW^ I Herkenbvuh in de buurt.

,-■ as I Door de huuropbrengst
■ ■ I van zon f25.000,- {ter

mWT. I jaaren dedeskundige en
l^^rv'^^fc ■ I Profes!l'o"ek verhuur-
Wf ■ WF r-ifTl« M\X^\ " M service van Creatief

■r/ I I W_\ Vakanneierblijven BVW_f J"■ "" W I h**fi « ten uitstekend
I rendement van uu waar-

Htt^ __ _^__m_______i_^_^_^_^_\ I ol*laaeinvestering
I Zelfsbij hoge hypotheek
fl is deze investering haal-
fl haar en zonder zorgen.'

Karakteristiek vrijstaand landhuis in MiddenLimburg met
optimale privaq\ opkavel vanaf 450 tot 800 m 2, met alle denkbare

comfort, gebouwd mei onderhoudsvriendeli|kematerialen,
variabel in te delen, naaruw eigen wensen.

Bestemming: tweede woning en/ofals belegging, met uitstekend
rendement, dooro a perfect verzorgde verbuurmogelijkbeid

& aantrekkelijke hypotheek
Vanaf’ 169.500,- tot ’197.000,-v.o.n. excl. BTW.

Een goudmijntje, datook voor u is weggelegd.
Daar wilt u vast méér van weten!

Bel Landgoed Aerwinkel: 04742 -3531 te Postïrholt, of 05700 -10407.
Modelwoning en brochure staan i ter beschikking.

L AND GOED ir»

AERWINKEL H M
,t<,..11.v" i,.ii..M. Mundt Makelaardij in o.g.

W tmmmv m\s%.

"/ *%& aMmW " *?^^^L Héél veel voordelige 'M^HSMhß^..<^:' vakanties in 27 *|
ll^Hßi^^li^^ Nederlandse en j*

m Belgische jK?S9f»f Bungalowpartó[
U ontdekt de Creatief se s

'*3^**t *%^'lpïl ■ Vakantieparken op de „asP

üvJM?O* W allermooiste plekjes in
wJ£j@ty. W Nederland en België. Jf
* * w£) \am\\\\ M Creatief vindt u van de WaddeOk v

WjwA>/* > '■ Br >arRLSVi tói iW eilanden tot in de Belgische '.^mi Ardennen. Variatie volop: elk parkje
_Sjj_/ weer nèt even anders en uniek. Nef-

9ens tre^ u zoveel mogelijkheden in pari,
■HHBBl^issssslssssssssssssssssssssssi omgeving en type accommodaties. BfpO

Creatief hebt ude keus uit diversecomfortabele of luxe typen villa's, landhuizen, i llt
bungalows, appartementen en stacaravans. En... Creatief is altijd volop vakantieplezier. 'Oo

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 geprijsdeweekends,
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.— __.— -- —- -— mmm mm* m- mm mm w— K
Bon voor méér vakantieplezier. ' i< ■ _„_«."| Ja, stuur mij gratis de 140pagina's dikkekleurige brochure 1995, vTaaf) 116 fJlclllS v

[ boordevol aantrekkelijk geprijsde vakanties. PrPatipf-hrnpllllïo °b

' Svp. doorhalen wal niet van toepassing is. BI SB^B \W{
1 Deze bon in een ongefrankeerde enveloppe fl J^^BEJaßr >J^ *^/ff/ tV? Jtttf sturen naar: Creatief Vakantieparken. fl Br *°ol'ste V»ft '-Antwoordnummer 442. 9700 WB Groningen fl MmtËÊk__W_a JJO

Kerstvakantie PARIJS, mati ioiotcm
3 dgn. 16 en 28/12 ’ 149,-4 INA I UHIb I tIN
dgn 27/12/239,- inkl. bus, KAMPEER-VAKANTIES T.h
L/O, hotel, d/t, div. cxc. Inl luxe bung.tenten opFranse
ADW 08340-63162 (SGR) naturistencampings. Bel

BonNature: 085-629694.
Hoe bereikt u 4,2 miljoen SEJOUR EN FRANCE. Vak.
geïnteresseerde lezers huizen, gttes, bung-parken
met uw advertentie? en mobi|ehomes. Gratis

Bel 072-196596. gids 085-257800Lid SGR

KAMPEREN TUSSEN
DE ZONNEBLOEMEN VAN

VAN GOGH
lets voor u? Een luxe, ingerichte bungalowtent op

zon onvergetelijk plekje in het echte Frankrijk? Vraag dan
meteen onze brochure aan

Daarin staan ruim 50 prachtige, landelijk gelegen
campings Waar u terecht kunt voor een heel prettige prijs.

Stuur een kaartje naar French Country Camping
(lid SGR), Stationsplein 62, .
3743 KM Baam OI bel: f*'*JnUil kk&02154-11955. - 1-^T*»-

FRENCH COUNTRY CAMPING

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

bung.parkengids. Bel BASIC TRAVEL 050-265100. SGR.

%
"CAMPING CONTACT FRANCE 1995'

Nieuwekleurengids met 89 campings . ty
Stacar. bung.tenten en campingpl. Te1.02507-147j> jjj

ONBEZORGDE KAMPEERVAKANTIES
In luxe bungalowtenten, caravans en chalets op k

topcampings. EUROSPORVACTeI. 078-414562.1idj> 5
PRIMA BUNGALOWS, APPARTEMENTEN EN HUIZ^TAltlantische Kust, Middellandse Zee en Binnenla^%.Topic Travel Autovakantie-gids: 070-3503309 (Lidj^j.

Luxe stacaravans en bungalowtenten op '»155campings. Gratis gids. VACANSOLEIL. Fc
Tel. 04990-60777 (lid SGR/ANVR). M

lt"\:\,\r\'M WLmmmi
T.h. compl. inger. toercar's op camping direkt aan 0 I

Afritzersee, ± 15 km voorbij Millstadt in Kanntië ~Ned. echtpaar aanw. info: Novum, Tel/fax. 075-280J"!jj|
De meest komplete en goedkope wintersportvakafl'jji
all in v.a. ’815,-10 dgs busreis HP. 7 dgn skipas, 6"jo
skiles, 7 dgn skiuitr. en avondprogramma. Dolomie vt)
skisafari v.a. / 995,-, 10 dgs busreis HP. 7 dgn skipjH
dgn skibegl., 7 dgn skiuitr. en avondprogramma. M»
glaufsafari v.a. ’650,- 10 dgs busreis HP. 3 1/2 dgn fc
les, 7 dgn 11. uitr., 3 1.1. excursies en avondprogram^
Korting eigen auto ’ 125,-. Groepskorting v.a. 10 P^MBel voor Gratis gids JoyTours: 070-3633938. SGR/Aj>%
Zillertal + Gerlos Bus-auto- y—y^~ . &*/*§
reizen Gratis gids 02244- ;
2162PRO ZELL REIZEN. -«***-»«mw-^^^r

■*iifl ïJiiiir;i>li>iniHii^t;i,»t^
t^r^/Y^C^A Kerstvakantie LOND^'i»

iCv/oP rQ d9n 27/12f 274 '"- lnkl Iffgtyl^U _0 L/O, hotel, d/t, div. cxc "*«*, mt^ ADW 08340-63162(SGP' \__\ J
'KERSTEN/OF OUD EN

NIEUW', Holten m/d
Holterberg

T.h. 33 vrijst. recr.bung's in
't bos met allecomfort, kl.tv.
(kabel), restaurant, speelt.,

zwemparadijs en
overdekte ijsbaan afstand
10min., tennisbaan, enz.

Billijke prijs. Vraag folder,
ook 1995. De Lindenberg:

05483-61364

OMMEN, 2-15p. bosbungs,
Korting midw./week (end).
v.a. ’ 168,-: 05291-52926.
Ommen 2-18 p bos-bung's,
wk/end midw. 05722-2776

KLEINE GROENE
CAMPINGS 070-3202598.

Elke dag is anders met een f^utS^ vakantie! <2S|J>
■■■,y-v-vi>-' vifr "'■'■'■MÉn':','-'-jri- .^ Jsssfl .. „■,ly>v. " tsttsstttttta sstttttttttsl I^iSSSSSSI ——'nil'^ir^fctiy«'ÉtifJËJËWtu Ëfi||[**«i -^^^^^^^ « Vflfc .^r jaati&&^^^^ V HHB ■■■ ■■ RRRRt RRH MM RRRRI MHRfI

x ■ ...■ 4M^ ttßfe - <^ks^^^r^isswß^P^'^Tlli^^ssP^K':^iw.*-''''' '>*£'^^^^^. Jk JtEjP^ sHp^^^^^^ amm J^ÉmYmm^^^^^ aW'' to^&k^'''. :': misa^^^J&Q^Mmz^ .M^mÊSër

- ,
~ - . ~ , „ , ~ «. I PEZE BOM IM GEFRANKEERDE ENVELOPPE ZENDEN NAAR:De binderen bunnen vanaf de eerste dag zwemmen, surfen, zandscheppen. spelevaren en vriendjes maken. Oob uitstapjes per fiets of een basteel bezoeben is mogeliib. Met EuroSites heeft u op

■ EUROSITES. GOUDSMIDS7RAAT 23. 5?3? SN S-HERTOÜENBOSCH 1
een uier-sterren camping dit alles binnen handbereik' Luxe bungalowtenten en stacaravans. die volledig ingericht zijn met echte bedden, boelbast en ligstoelen, staan in 7 landen voor u klaar mmm--mm- mi*»wim^
COMFORTABELE BUNGALOWTENTEN EN STACARAVANS OP 99 VIERSTERREN CAMPINGS "A" IN 7 LANDEN ?$. ® iRf HOSTESSEN AANWEZIG >
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DOOR YPE MINKEMA Uitgeschakeld
dringend verzoek van de clubs van
Jonk en Winter. Inter en Lazio spe-
len zowel in het weekeinde als op
woensdag."
Gevraagd werd de twee voor Lu-
xemburg niet te selecteren. Op zich
niets nieuws, dat gebeurde immers
voor bijna alle interlands. Wel
nieuw was de smeekbede van de
voetballers zelf. Als ze, lieten ze
Advocaat weten, zich vrijdags al in
Noordwijk moesten melden, zouden
ze in ernstige problemen komen.

verzoeken, smeekbedes en dreige-
menten uit Italië of Engeland.

°ORDWIJK - Nee, van het naderende afscheid wilde hij
j^s weten. Dick Advocaat zag hoe Feyenoord zich liet beïn-
°eden door het vaarwel van vedette John de Wolf en dacht:
dus niet. De kleine generaal wil woensdagavond een af-

l'teid in stijl van Oranje. Met een overwinning. Daarom is ui-
■^te voorzichtigheid geboden, zelfs al heet de tegenstander
9tl Luxemburg. Maar, liet hij gisteren in Noordwijk vallen,
frenoord speelde ook tegen Vitesse en verloor.

patste klus van Dick Advocaat
bondscoach. Met een merkwaar-p start. De bondscoach zag maar
spelers door het enorme hotelWen.

K a 8 (twee) en maandag (drie)
IJ" t de rest pas. Dat is opmerke-
r Want had Advocaat niet strijd-
l*r en dapper geroepen dat hij
ffl spelers vijf dagen in Noordwijk
\^ hebben? Dat was geen wens,
f een eis. Ook al kwamen de

Advocaat streek de hand over zijn
hart. En legde voor de vorm toch
nog een eis op tafel. Alle buitenlan-
ders mochten het weekeinde blij-
ven, maar werden voor de wedstrijd
van woensdag opgeroepen. Om ver-
volgens Louis van Gaal over zich
heen te krijgen.
Waarom debuitenlanders niet en de
Ajacieden zich wel op vrijdag in
Noordwijk moesten melden? Het
was het afwegen van belangen,
vond Advocaat. „Ik had het ook ge-
daan als we tegen een zwaardere
tegenstander zouden spelen," zei
hij. Hetgeen natuurlijk niet te be-
wijzen viel. „Bovendien, Louis is de
laatste tijd wel vaker boos." Dat
laatste is ontegenzeggelijk waar.

Toen, in de eerste weekvan septem-
ber, begon het gerommel. De Itali-
aanse clubs vroegen zich af waarom
die Nederlandse bondscoach hun
dure en belangrijke vedetten liefst
vijf dagen vooraf wilde hebben. De
Nederlandse coach won, met de re-
glementen van de UEFA in de hand,
het moeizame gevecht. Ook tegen
Noorwegen en Tsjechië bleef Advo-
caat halsstarrig. Dit, werd duide-
lijk, dit werd een principekwestie.

Onwrikbaar
De kleine generaal hield voet bij
stuk. Onwrikbaar, ook al ging deze
strijd om de uitwedstrijd tegen Lu-
xemburg.

Bartok stelde zijn tweede Chi-
nees Wang Wei vrijdagavond
niet op wegens diens slechte
prestaties tot nu toe. Hij wordt
zondag op het vliegtuig naar
huis gezet.

Cijfers: Korpershoek-Chate-
lain 4-21, 5-21; Chen Sung-
Boudat " 21-9, 20-22, 22-20;
Verhulst-Phung 21-18, 21-17;
Chen/Verhulst - Chatelain/
Phung 21-14, 16-21, 18-21;
Chen-Chatelain 21-18, 19-21,
26-24; Korpershoek-Phung
4-21, 6-21; Verhulst-Boudat
21-19, 19-21, 18-21.

Vogts dreigt
met vertrek
FRANKFURT - Berti Vogts
treedt terug als bondscoach van
het Duitse voetbalelftal als zijn
ploeg zich niet kwalificeert voor
het EK. „Dan is het afgelopen,"
aldus de 47-jarige Vogts. Hij gaf
gisteren in een interview te ken-
nen eigenlijk graag een Bunde-
sligaclub onder handen te ne-
men. „Ik ben een kind van de
Bundesliga. Ik zou elke dag met
spelers aan het werk willen
zijn."

Schorsing PAOK
gehalveerd
ROME - De Europese voetbal-
bond heeft de schorsing van
PAOK Saloniki voor de Europa-
Cuptoernooien teruggebracht tot
twaalf maanden. De UEFA had
de Griekse club voor twee jaar
uitgesloten wegens de ernstige
ongeregeldheden tijdens het Eu-
ropees bekerduel tegen Paris
Saint-Germaih in 1992.

UEFA wil twee
scheidsrechters
ROME - De Europese voetbal-
bond (UEFA) zal de wereldfede-
ratie FIFA voorstellen een expe-
riment uit te voeren met twee
scheidsrechters. „Arbiters zijn
vaak te ver van de plaats van
handeling af om altijd de juiste
beslissingen te nemen in moeilij-
ke situaties, bij voorbeeld bij het
al dan niet toekennen van een
strafschop", lichtte UEFA-
secretaris Gerhard Aigner het
idee toe.

Sipkema neemt
afscheid
LEEUWARDEN - Het befaamde
boormachientje en het stokje om
de ijsdikte te meten heeft plaats-
gemaakt voor een voorzittersha-
mer. Ijsmeester Henk Kroes is in
de Frieslandhal in Leeuwarden
door de leden van de vereniging
De Friesche Elfsteden tot voor-
zitter gekozen. Hij volgt inge-
nieur Jan Sipkema op.

Vrij entree bij
handbaltopper
SITTARD - In het gekrakeel
rond de speeldatum voor de
handbaltopper tussen Horn/Sit-
tardia en koploper Aalsmeer,
vanavond om 19.30 uur in de
Sittardse Stadssporthal, is het
publiek in elk geval op voorhand
winnaar geworden. Er wordt
geen entree geheven.

Geleense teams
verliezen
GELEEN - De Geleense zaal-
voetbalteams hebben gister-
avond geen suksesvolle speel-
avond ibeleefd. In de eredivisie
verloor H. Meyers zijn tiende
duel bij Handsome Eight in Alk-
maar met 10-6. In de eerste divi-
sie C bood Bouwfonds tegen het
hooggenoteerde Lucullus uitste-
kend weerwerk, maar moest toch
nipt het hoofd buigen: 3-4.

Tegenstanders
voor jeugdploeg
ABUJA - Het Nederlands voet-
balelftal voor spelers onder de
negentien jaar treft tijdens het
wereldkampioenschap in Nige-
ria in ieder geval de ploegen van
Portugal en Honduras. De derde
tegenstander in groep C, van het
evenement dat voor maart 1995
op het programma staat, komt
uit Zuid-Amerika. Oranje werkt
de groepswedstrijden af in Ka-
duna, West-Nigeria.

nende punt niet maken. De
Fransman ontsnapte met 21-18
in de derde game.

Dave Korpershoek verloor bei-
de singles kansloos, het dubbel
Chen/Verhulst kon de knappe
zege in de eerste game geen
vervolg geven.

De Chinees Chen Sung won
voor de thuisclub beide enkel-
spelen, al werd hij door zowel
Laurent Boudat als Nicolas
Chatelain in drie games tot het
uiterste gedwongen. Jos Ver-
hulst droeg een zege bij tegen
Armand Phung. In de slotpartij
tegen Boudat kon hij het win-

Weer onderscheiding voor Bart Brentjens

Jean-Paul van Poppel
's lands beste prof

Van onze verslaggever

ROTTERDAM - De Nederlandse profwielrenners hebben gis-
teravond in het Maasgebouw van het Feyenoordstadion Jean-
Paul van Poppel tot renner van het jaargekozen. ATB'er Bart
Brentjens en meervoudig wereldkampioene puntenkoers Ingrid
Haringa werden als respectievelijk beste amateur en dames-
wielrenster gekozen.

Het kunstwerk in de vorm van een
stel in aluminium gegoten renners-
benen is een creatie van oud-renner
Peter Winnen. De voormalige Tour-
coryfee, die sinds het einde van zijn
voortijdig afgebroken carrière stu-
deert aan de Hoge School van Kun-
sten in Arnhem, maakte daarmee
gisteravond in het openbaar zijn
debuut als kunstenaar.

De trofee, diezowel Van Poppel als
Brentjens en Haringa ontvingen is
een replica van Winnens originele
kunstwerk. Brentjens ontbrak ove-
rigens omdat hij contractuele ver-
plichtingen in Spanje had. Hij werd
in Rotterdam vertegenwoordigd
door zijn vriendin Petra.

(ADVERTENTIE)

Beker van Nederland
Vandaag 20.30 uur

fco

TILBURG __^È^
IJshal Geleen
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Verhaal

Laatste set verbrijzelt
illusies van Bartok

Voor de laatste interland van het
jaar, voor zijn laatste klus als
bondscoach, verdwenen plotseling
de grimmige trekken rond zijn
mondhoeken. Spraken zelfs de ogen
een warm verhaal. Advocaat deed
concessies.
Hij liet Jonk en Winter het hele
weekeinde in Italië blijven, Roy
mocht nog met Nottingham Forest
voetballen, Mulder kon voor Schal-
ke nog in actie komen en zelfs voor
debutant Pierre van Hooijdonk
werd een uitzondering gemaakt.

Wisselingen
Zijn laatste vrijdagse persconferen-
tie. Dick Advocaat mocht de wisse-
lingen in zijn selectietoelichten. Op
de gebruikelijke manier.
Reiziger niet, omdat hij meer be-
hoefte had aan een opbouwende
speler. Van Vossen niet, omdat hij
Taument, Overmars en Roy al heeft
voor de twee buitenplaatsen. Klui-
ver, niet, omdat de Ajax-debutant
tegen Tsjechië ongelukkig was in-
gevallen. Maar wel Pierre van
Hooijdonk. Dat was toch de spits
die voor het WK niet in aanmerking
kwam? De aanvaller die voor Noor-
wegen en Tsjechië afviel? Had Ad-
vocaat niet steeds geroepen dat de
Brabander geen volwaardig inter-
national was? BUCHTEN - De derde ronde in het Europacuptoernooi ta-

feltennis werd voor Van Sloun Interieur/Bartok ook d<
laatste. Het team uit Buchten ging gisteravond in een zin-
derende strijd eervol ten onder tegen het Franse SAG Cel-
tas: 3-4. Driehonderd toeschouwers woonden de happe-
ning bij. Pas in de allerlaatste slagenwisselingen tusser
Jos Verhuist en de Fransman Boudat werd het duel beslist.

Verzoek
Volgens Advocaat: „Er kwam een

In Noordwijk sprak de bondscoach,
die altijd de kaarsrechte koers van
de consequente beslissingen volgde
en daar zijn successen aan dankte,
ineens heel andere taal. Maar voor
de wedstrijd tegen Luxemburg lijkt
alles een beetje anders.

was net zijn naaerenaeaiscneia aat

hem milder stemde, wildeAdvocaat
toch ook in de herinnering blijven
als de vriendelijke bondscoach? Of
nam hij wellicht een voorschot op
zijn komende klus als clubtrainer?
Niets van dat.

L^RDWIJK - Voor de EK-
jj*|ificatiewedstrijd tegen Lu-
J^burg, woensdag in De Kuip,
£ 25.000 kaarten verkocht.
ill Wil zeggen dat nog 22.000

beschikbaar zijn.
k 'mSTVB laat voor het eerst ook
ffien verkopen bij een aantal
k^ons in Nederland. Dat ge-
£j*t bij Ajax, PSV, Feyenoord,

en FC Utrecht.

Bondscoachredt Witschge
I^RDWIJK - Vandaag zou
IJI Witschge in Roosendaal, 'uit
?e& RBC, altijd lastig', op de
J* hebben gezeten. Hij werd
/^ door bondscoach Dick Ad-
i^a at, die hem opnieuw selec-tie. De middenvelder van
jj^ftoord loopt zijn straf van
Lr^er Van Hanegem mis. Niet
Hf*e bank tijdens het oefenduel
IJ&zijn club in Roosendaal, en
[f 6 basis tegen Luxemburg.

Taumentmist
eerstetraining

IjORDWIJK - Bondscoach
|r* Advocaat had vrijdagmid-
]E DiJ de eerste training van de
k?erlandse selectie in Noord-
■kjr slechts acht veldspelers totI" beschikking. Naast het be-Kjj^e vijftal, afwezig wegens
jPverplichtingen, ontbrak ook
Jf*°n Taument tijdens de ont-kenen oefensessie. De Feye-

pL,r^er heeit last van een spier-
J^sure in het bovenbeen. Hij
tP de kwetsuur op in de laatste
i^Petitiewedstrijd tegen Vites-

" Ex-Tourwinnaar Joop Zoetemelk en presentator Jack van
Gelder (links) kijken toe als Peter Winnen het kunstwerk
onthult, waarvan een replica in het bezit komt van Jean-
Paul van Poppel. Foto: anp

De uitverkiezing vond plaats tij-
dens het Wielergala ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de
VVBW, de vakbond voor beroeps-
wielrenners. Behalve het huidige
vaderlandse profkorps gaven veel
oud-professionals acte de presence.

Het was de eerste keer, dat de profs
zelf de renner van het jaar kiezen.
Onlangs riep de Club'4B Erik Breu-
kink als nummer een in de Gerrit
Schulte-trofee uit. En de lezers van
het magazine Wielerrevue kozen

Maarten den Bakker als Nederlands
beste profcoureur 1994.

Erik Breukink, Maarten den Bak-
ker, Wiebren Veenstra, Jean-Paul
van Poppel en Adrie van der Poel
waren genomineerd bij de verkie-
zing van de VVBW.

De trofee, die winnaar Jean-Paul
van Poppel vooral vanwege zijn rit-
zeges in Tour de France en Ronde
van Spanje kreeg, ontving hij uit
handen van Joop Zoetemelk.

MONACO - Wereldkampioen Mi-
chael Schumacher rijdt komend
Formule-1-seizoen tweemaal voor
eigen publiek. De Benetton-cou-
reur, ploegmaat van Jos Verstap-
pen, mag aantreden op Hockenheim
voor de Grote Prijs van Duitsland
en op de Nürburgring voor de Grote
Prijs van Europa.

„Hartstikke fijn", was de reactie
van Schumacher die in Monaco
werd gehuldigd als wereldkam-
pioen. „Maar eigenlijk heb ik vier
eigen Grand Prix'. Want ook in
Monte Carlo en Francorchamps rijd
ik een beetje thuis."
Het seizoen 1995 begint, als de pro-

Schumacher rijdt
tweemaal thuis

Agassi
bejubeld

enbeduveld
i^NCHEN - Met Becker en Agassi
cy het miljoenentoernooi in Mün-

■ds "? n°g twee publiekstrekkers in
(j kwartfinales. Donderdag werdVj^er afgeserveerd door Ivanise-
-I^' gisteren hield het ijskonijn
Sj s°n het hoofd koel tegen Agas-
l^e Zweed stuit in de halve fina-
le °P Todd Martin, die de Span-
)J?d Bruguera in twee sets (6-4

X> versloeg.
Agassi, bejubeld door

Vijfduizend *n e Olympiahalle,
■(ijple zich gisteren na de 6-3 1-6
tij. Nederlaag beduveld. Hij had het
r^J^s e partiJ tegen de Zweedse
i-^ttier 19 van de wereld voortdu-
w**. aan de stok met de Engelse

i >vG.idsrechter Morissey.

NAC gevloerd
inHeerenveen

I|jj;RENVEEN - Het is duidelijk.
Lj> is hard toe aan de winterstop.
j^Heerenveen had de gedwongen
Lj'Pauze een paar weken later mo-
Pkomen. De Friezen verkeren in
Erende vorm. Gisteren sloot de
Kj*ë van trainer Foppe de Haan de
ik^e seizoenshelft af met een

op NAC: 4-3.
kT^el de cijfers anders doen ver-
igden, was het verschil in kwali-
Wüssen beide ploegen erg groot.
L^verloop: 18. Van Hooijdonk 0-1, 23.
lasser 1-1 (strafschop), 29. Hansma 1-2
JTn doelpunt), 31. Roelofsen 2-2, 52.

'"3 "Ser 3-2' 67 Tammer 4-2, 85. RemieK' Scheidsrechter: Temmink. Toeschou-
fe *■ 13.000. Gele kaart: Hellinga, Huizin-
'fc^C Heerenveen), Smit, Brood, Van

'Wonk (NAC).

visorische FIA-kalender kan wor-
den aangehouden, op 12 maart met
de GP van Argentinië in Buenos Ai-
res en eindigt op 12 november met
de Australische Grand Prix in Ade-
laide.

De openingsrace is echter al twijfel-
achtig. De internationale auto-

sportbond heeft de organisatoren
nog tot 22 januari de tijd gegeven
aan alle veiligheidseisen te voldoen.
Ook Imola en Monza kunnen nog op
een bezoekje van de kritische FlA-
officials rekenen.

De voorlopig agenda is: 12 maart:
GP Argentinië (Buenos Aires), 26

maart: GP Brazilië (Interlagos), 16
april: GP Pacific (Aida/Japan), 30
april: GP San Marino (Imola), 14
mei: GP Spanje (Montmelo/Barce-
lona), 28 mei: GP Monaco (Monte
Carlo), 11 juni: GP Canada (Mont-
real), 2 juli: GP Frankrijk (Magny-
Cours), 16 juli: GP Groot-Brittannië
(Silverstone), 30 juli: GP Duitsland
(Hockenheim), 13 augustus: GP
Hongarije (Boedapest, reserve), 27
augustus: GP België (Francor-
champs), 10 september: GP Italië
(Monza), 24 september: GP Portugal
(Estoril), 8 oktober: GP Europa
(Nürburgring), 29 oktober: GP Ja-
pan (Suzuka), 12 november: GP
Australië (Adelaide).

Zaterdag 10 december 1994 " 21

I# Jos Verhulst (links) en Chen Sung wonnen in het dubbelspel de eerste set, maar
gingen daarna tegen hun Franse opponenten ten onder. Foto: peter roozen

John de Wolf aanvoerder
BIRMINGHAM - John de Wolf (vandaag 32) is voor zijn de-
buut bij Wolverhampton Wanderers tot aanvoerder gebom-
bardeerd. Manager Graham Taylor riep gisteren tijdens de
laatste voorbereiding op de wedstrijd van vandaag tegen
Notss County de selectie bijeen en maakte zijn beslissing be-
kend. ______

Luxemburg geen gewone klus voor Dick Advocaat

Coachwil afscheid in stijl

Limburgs Dagblad sport

Nogniet
uitverkocht
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Voor informatie en reserveringen: ROP, postbus 2,1800AA Alkmaar, n^T**!^'
Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen. Tel.: 072.196.526, Fax 072.196.4M > """

_J Enkele dagen weg
Molenheide te Houthalen in Belgisch
Limburg is een idealeplaats om,
midden in de natuur, even bij te
komen.

lïHKwf I^^V'lt fafcÜC "' ~,^amma&^*9Laa\wßlmmm\

J De prijs
Een ruime en modern ingerichte
bungalow boeken kan reeds vanaf
377 NLG. !!!

Info voor kleurenbrochure en
reservatie kan je steeds terecht bij:

TOURIST TEAM
Postbus 7105

NL- 4330 GC Middelburg
Tel. 01180-39505 of
0032- 11/60 33 26

<@
ZOVEEL TE BELEVEN!

Basic Travel familieparken Hoe bere ikt vin één keer
speciale BROCHURE 1995. 4 2 miljoen lezers?
Bel 050-265100 SGR. Bel 072 -196596

HOTEL HESBORNER KUCKUCK
NEDERLANDS HOTEL IN HET MOOIE SAUERLAND

18 km van Winterberg. Het best geoutilleerde hotel ter
plekke. Comf. inger., ANWB AA-er1-, 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.

ER EVEN LEKKER TUSSENUIT
in het gezelligehotel van Bad Bentheim, dichtbij Olden-
zaal. Wij bieden u kamers met luxueuze badkamer/lig-

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

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

' Moezel heeft met kerst en Basic Travel familieparken
de jaarwisselingnog speciale BROCHURE 1995.
enkele plaatsen vrij. Bel 050-265100 SGR.
Tel. 00-49 65324087.

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND
T.h. bungalowsv.a. 2 t/m 7 p. in rustig park. Ned. beheer.
Wandel- of excursiegebied, ca. 250 km v.a. Arnhem
Spee. korting in mei ofsept. Info/doe. C. Hage 05753-2098

Hotel AmBerghan^oj
Dat andere hotel in Bad Bentheim ! Sfeervol en gastvrij!
Fantastische droomkamers, uitstekende keuken en een privé zwembad,sauna w. pool etc etc

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

Incl. ontbijtbuffet en 4 gangen keuze menu's
Hot»! Am B«ghang. Po«tbua 1412, D-48445 Bad B«nth«lm
Gr.tU brechur»? 8.1 00-49-5922-2047 Fi» 00-49-5922-4867 "K

Vraag tegen portokosten ons infopakket mat: '" DANSOMMER " DANCENTER " NOVASOL" ULFBORG VEMB

" IANGEIAND/FYN/AERO" ODDER " DIV. TOURISTBURUUS
(*mê a^^rN PO Ï^^Llmailaaa^^^
Vfß^"*^ ; DANSK FERIEHUS BOOKINGBURO
[o.Ui »;,.L Hoofdweg 99,Midwoldo. Tal. 05975-1416. Fox 05975-2924.

WINTERVAKANTIE FRANKRIJK. In dorpje7 km
Luxe appartementen + van LA PLAGNE te huur in
skipas v.a. ’ 295,-p.p. chalet 10 pers. en 2 pers.
Bel voor gratis folder: app. Ruim 110 liften,

01650-55855TELETRAVEL sneeuwzeker. Inlichtingen:
Lid SGR/ANVR. tel. 035-562151.

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. f 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.

Skiën inTsjechië isDUUR doenvoor WEINIG geld!Prima
3***hotel, HP, eigen skischool, Royal Class bus enz. v.a.
/ 200,- p p. FUN TRAVELS 038-600175, SGC/ANVR.

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

" GRATIS GIDS 95 10/17 dgn app. v.a. ’ 199, hotel
/ 249,camping ’ 319. Boosten busreizen 045-227777 sgr.

MONTEMAR '95 IS UIT!
10-13-14of 17 dagenper luxe

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

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

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

FREELINE (ANVR/SGR) Elke vrijdag, luxe busreizen
Royal Cl. inkl. maalt, met heerlijk hotel of fijn app. in
zonnigBenidorm of Calpe voor een ongelooflijk lage

prijs. Thuiszitten is bijna duurder. Los busticket,
retourtje inkl. Royal Cl. en maalt. / 240,- nu bij alle Ned.
ANVR reisb. Let op: Vroeg boeken C. Brava 1995 maart,

april, mei en junienorm voordeel of zelfs helemaal
gratis. Pak uw kans. Bestel nu alvast het unieke nieuwe
Freetine-programma '95: 04970-16461, 24 uur per dag.

Pubital Promotions t.h. mooie (sta)caravans en bung.
in N-ltalië. Gardameer, Toscane,Lago Maggiore.

Vraag brochure aan 033-950638.
LEVICO EN CALDONAZZOMEER:

beslist goede vak.woningen. Voor- en naseizoen
forse korting. Inl. Bel Tempo Vakanties: 074-777377.

ITALSOL-GARDAMEER
een fijne vak. opde ,<:'"'._. \

camping, in dekampeer- / /T\\\ "'. w\ Khuisjes of op het mooie SJ -park RIAI met app. en / 4^l| '■.
villetta's. Gratis brochure: 7?li_—-r-^''
ITALSOL tel. 085-420774. y ' ~-Jtr *^m

PRAAG 8 dgn bus, hotel 1.0. / 350,-. Vliegretour / 395,-
Wintersport 10 dgn v.a. / 465,- bus, hotel, HP.
MEVOReizen Holten 05725-1547 (lid SGR).

DE BETERE BUNGALOWS, VILLA'S& CHALETS
Op de mooiste plekjes "VolopKeus" All-In Prijzen

Topic Travel Autovakantie-gids: 070-3503309 (Lid SGR).

De goedkoopstewintersportreizen naar TSJECHIË met
auto of bus. Al v.a. / 115,-p.w. Ook kerst-en oud en
nieuwjaarsreizen naar Praag v.a. f 289,- p.p. Vraag

brochure bij GEBOREIZEN 05280-67000/020-6189966.

CORFU, KRETA, SAMOS, LESBOS, LEFKAS
Vakantiewoningen, pensions, en hotelsvoor 2-8 pers.

Vlak bij zee. v.a. / 145 p.w. Evt. ook vlucht v.a. / 550 p.p.
Gratis brochures: ROSS HOLIDAYS 08894-24848 SGR.

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

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

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

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, Thailand/Vietnam
5/1 Leiden 7/1 Maastricht
6/1 Rotterdam
7/1 Maastricht
8/1 Heerlen

12/1 Tilburg
13/1 Amsterdam

Belt u even voor een plaatsreservering?
023-339151

De boer & Wendel
Voorkwaliteit en betrouwbaarheid, lid anvr/sgr/iata.
REIZEN van kwaliteit door kleine busjes veel contact met

debevolkingvan INDONESIË en THAILAND ook 60 +
individuelereizen. SMARAGD REIZEN ml. 02280-12231
lid SGR. 18/12 diapresentatie in De Meervaart in Adam.

Op 10/1/1995 nog enkele plaatsen vrij.

'Rondreis: MEXICO-Guatemala-Belize. 30 dgn v.a.

’ 3295,- Uitgebreide folderDISCOVER: 020-6854506 SGR

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

SINT MAARTEN, bij CARE Te1:02260-15519.

Geniet mee op onze aktieve
rondreis door Singapore, 7AMMir>[:
Indonesië, Maleisië& Thai- Z-UlNlNUjlt
land. We bezoeken traditio- .«, iiorronele marktjes met vriende- OriUlotO
liike kooplui en bekijken de
bijna vredige "Buil Fights". 8 superdagen v.a.
We maken kennis met een ’ 520,-
-indrukwekkende natuur CAN E | LANDENvan vulkanen, heldere me-
ren, oerwouden oerangoe- Marokko Madeira
tang apen. Nu v.a. ’ 2479,- MS. BALTICA
mcl. KLM retour, neder- dcc. 94 t/m apr. 95
landse reisleiding, allever- jnfo en fo|£ervoer per taxi, boot en bus,
en alle overnachtingen in * pi IRO *goede hotels. Meer info? l_V-»nw
Bel CHARACTER: 030- PR| lICfZQ
292474. Let op! U vliegt met V->r\VJlOr_o
KLM. Dus gratis "Airmiles" 043-251999kado!

Nederlands grootste REGIONALE
dagbladcombinatie voor uw

vakantieadvertentie.
Bel 072-196596

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

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

Bel voor uw res. 01185-2510fax 2776
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| Zoek je de uitdaging? Haal je hart j
I op in Oostenrijk. Ontspan. Met zon I
I snowboard bijvoorbeeld. Daar zijn I

maar twee dingen voor nodig. Een
■ beetje lef en een Oostenrijkse hel- .
i ling. De rest komt vanzelf. En er is i
| keuze genoeg. Tot en met het après- |
I ski. Oostenrijk. Daar woont de I

Gemütlichkeit. Daar heeft iedereen, het naar zn zin. Oostenrijk. Witter .
i kan 't niet. Welkom aan boord van i
j AUSTRiAMA/RUNgS_V?\iJF''Xy\Q\tQX\ |

j
l Ik wil meer informatie.

' Stuur mij het "Oostenrijk wintermagazine".

i Naam:

' Adres:

| Postcode: Plaats:

i Bon opsturen in envelop zonder postzegel aan:. Oostenrijks Toeristenburo.
I Antwoordnummer 7754, 1000RA Amsterdam.

| Servus in Oostenrijk |
_;DJ I

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
SPECIALE PRIJZEN!

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

winkeltijden geopend /
do. koopavond).

Vakantie

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

Gelderland
OTTERLO/Veluwe, 6-pers.
bungalow met cv. Kerst vrij,
geen huisd. 08380-18707.

Div. Vakantie

Erop uit ??
Huur'n auto

’46,-!!
P.dag, mcl. BTW en 100km.

Autoßent Bastiaans
Spoorsingel 50, Heerlen

Vraag prijslijst 045-724141

KERSTREIZEN
BdgREUZENGEBERGTE'

’ 595,- V. 22/12mcl.
cxc. en HP.

13 dg GANDIA Spanje

’ 925,-. V. 22/12 mcl.
cxc. en HP.

Wintersport
10dg DOLOMIETEN

va. ’ 695,-. V. 13/1,20/1,
27/1 met HP.

10dgTIROLva./750,-.V.
13/1 en 27/1 metHP.
Incl. skibus-service.

Alle reizen met tenminste
Comfort Class touringcars.

KRISTAL VAKANTIES
bel 073-131491 of

04103-4500 of 040-571323.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Limburg

Am.fm. f^MammMWM3mmm\l M KaK^^Ul^H{mW^^m\m\ ■iF^v,IH

Uit en toch thuis met de
Feestdagen

Dat kan voor snellebeslissers, want wie nu een recreatie-
bungalowkoopt, kan er met de feestdagen al zelf gebruik

van maken. In prachtig natuurgebied en 18-holes golfbaan
op loopafstand. In Midden-ümburg

Te koop
Vrijstaande Recreatiebungalows

’ 126.000,-v.o.n. (6-pers.)
Diverse financieringsmogelijkheden. Ook verhuurmogelijk-

heden. Meer info: VrijetijdsparkElfenmeer, Meinweg 1,
6075 NA HERKENBOSCH. Tel. 04752-1689.

I Liberty, Lilli Hafri
of liever Lady Di?

Met Reisburo Van der Biesen komt u overal! Sjiek winke-
len in London. De fjorden van Scandinavië verkennen.

Of de States bekijken vanaf de Statue of Liberty.
Wij vliegen u naar bestemmingen over de hele wereld.

En bieden u onbeperkte vrijheid. Van korte trip tot lange
verwenreis All-in arrangementen of alleen de vlucht.

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,
vafcv Landgraaf, Geleen, Vaals en Kerkrade (2x). **&>3§v| (&

LONDEN, vliegreis v.a. Maastricht mcl. hotel logies/ontbijt
2,3,4,5 of 30 dagen v.a. ’ 393,-.

CRUISE NOORSE FJORDEN EN DE NOORDKAAP,
met het luxe schip de "Black Prince" vertrek 11 juni,

15 dagen volpension (en meer) v.a. ’ 3.495,-.

NEW VORK -the Big Apple-, weekend 4 dagen, mcl.
Ramada hotel, elke vrijdag van januari t/m maart v.a. ’ 899,-

RONDREIS WEST-ANATOLIË (Turkije), 8 dagen op 7 of
21 januari HP, 3- en 4 sterren hotels. Incl. vlucht tranfers,

hotels, rondreis en entreegelden. Slechts ’ 749,-

De hele wereld vakantieland!

KERKRADE " HEERLEN " LANDGRAAF " GELEEN " VAALS

Tsjechië
TSJECHIË - Prachatice!
winter- en zomervakantie:
app. of vak.woning, 2-8
pers., ’3OO,- / ’350,- p.wk.
Tel. 00-42.338.22996.

Div. Buitenland
Van der Valk

Tours
dagtochten

15-12Rijnhal Arnhem ’ 65,-
-17-12 Düsseldorf ’ 70,-

-(compleet verzorgd)
17-12 en 24-12 Parijs’ 55,-

-26-12 Kerstdagtocht
(compleet verzorgd) ’ 130,-
S 045-741133.
Caravans/tenten
CHATEAU &
HOMECAR

Deze maand gelden ook nog
de RAI kortingen.

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

HOBBY 350 '91, 440 '94,
460 '90/94, 520 '90 Carave-
lair, 41591. 04498-54390.

OPRUIMING div. partijen
voortenten, bijna halve prijs.
Theo Stet bv. voortenten-
centrum. 040-482945.
De 01de Caravan bv. Uw
dealer voor Limburg van,
Beyerland, Award, Fendt
tourcaravans en Raclet
vouwwagens. Spee. 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.
Te k. Atlas STACARAVAN
3m.x9m.,. 2 slpks., badk. m.
douche, bwj. '89, i.z.g.s.t, vr.
pr. ’ 14.250,-.g 045-326978.
STROOMAGGREGAAT
Honda 650, koffermodel,
ingeb. acculader 6 mnd. oud,
nw.pr. ’2.200,-. Moet nu
weg! ’ 1.000,-. 045-323178.
HOBBY 420 '88; 425 '89;
430 '88 '89; 400 '90 '92; 370
'91; 440 nieuw; 460 '94;
Burstner 385 '89. R. v. Gel-
restr. 45, Nieuwstadt, 04498-
-54664.
BERGLAND Caravans,
Stem. Nieuwe en gebruikte
caravans tegen een aan-
trekkelijke prijs met Bovag-
qarantie. Telef. 046-332458.

Daihatsu
Daihatsu CHARADE TS
Special bwj. 1989, rood,
52.000 km, Im-velgen,
spoilerset, sportief! Officieel
Saab dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.

Te k. zuinige Daihatsu
CUORE mei '92, kl. rood, pr.

’ 10.750,-. Tel. 045-410653.

Daihatsu CHARADE, bwj.
'86, ’2.500,-, 91.000 km.,
APK 8-95. 045-419173.

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 11TXE'85

Suzuki Alto '91
OpelKadett 1.3 GT'B5

VW Golf '85
Mercedes 300 D aut. '88

1 JaarGARANTIE mogelijk!
Kaalheidersteenweg 185,
Kerkrade. g045-413916.

Te k. Fiat PANDA 34, bwj.
'83, i.z.g.st., vr.pr. ’1.950,-.
Tel. 04450-2320.
Te k. Fiat UNO 75, 5-drs.,
bwj. '86, ’3.750,-. Telefoon
045-258676

Te koop Fiat UNO 70 IE
1400cc, bwj. 1990, zwart
met striping, 40.000 km, 1e

I eigenaar, i.z.g.st., ’9.950,-.
Telef. 045-322463.
Fiat REGATA 85 S bwj.
1987, antracietmet.,

’ 5.750,-. Officieel Saab
dealer Kompier, Heerler-
baan 66, Heerlen. Tel. 045-
-428840.

" Te k. Fiat UNO, i.z.g.st., bwj.
'87, van ’7.950,- voor

’ 6.250,-. Bos Heerlen BV, g
045-724545.
Te k. Fiat PANDA, i.z.g.st.,. bwj. '92, rood, v. ’11.950,-
-voor ’9.950,-. Bos Heerlen
BV, g 045-724545.

} Fiat PANDA 45, bwj. '81,
APK 11-95, i.g.st. vr.pr.

’ 1.250,-. 045-720289.
FIAT Punto SX, turbo diesel,
5 mnd oud, 8.000 km., alle
extra's, nieuw.045-750531.
Fiat TIPO 1600i, rood, 4-
deurs, '90. Tel. 045-750531.
Te k. Fiat REGATTA 85 S,
bwj. '85, ’2.000,-. Tel. 045-
-411267.
Fiat TIPO 1.4 Fire, bwj. '89,
sportw., bijz. mooi, mr. mog.

’ 8.950,-. Tel. 045-424128.
Fiat PANDA 45, bwj. '85,
APK 12-95, weinig km., i.z.
g.st., vraagprijs ’3.250,-.
Tel. 045-352092.
Fiat UNO 60 S, bwj. '86,
mooie auto, pr. ’3.850,-.
Tel. 045-254660.
Te koop Fiat UNO 45 S, bwj.
'85 met APK, 2e eig., blauw/
grijsmet. met trekhaak, ra-
dio/cass., vr.pr. ’2.950,-.
Tel. 045-221413., Te koop Fiat UNO 55 S bwj.

i '85, vr.pr. ’3.500,-. Telef.
046-757651 na 17.00uur.

FIAT type Uno 45, White, s-
bak enz. '88, bijz. mooi,
’3.950,-. g 045-424128.
Te koop FIAT 132, '78, kl.
grijs, APK 11-95, 100 %,

’ 500,-. Telef. 045-222675.
Ford

s_^__f^S_^__^_\ _^_^^

| DEALER
Lautenslager bv

Heerlen
Breukerweg 201

Tel. 045-23 20 30.
ESCORT 1300, bwj. '86, vr.
pr. ’4.750,-. Telefoon 045-
-225320.
Te koop Ford TAURUS, bwj.
'87, 3.0 automaat, Amerik.
uitv., airco, cuise-controle,
veel extra's. Tel. 04498-
-52621, na 14.00uur.
FIESTA 1.1 model '86, nw.
st., vr.pr. ’4.350,-. Wilhel-
minastr. 56, Landgraaf.
Ford SIËRRA 1.6 Laser bwj.
1986, wit, 3-drs., central
lock. Officieel Saab dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
Ford ESCORT 1100 Laser,
bwj. '84, i.g.st. Telef.
045-272483.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'84, kleur wit, i.z.g.st.,
’2.500,-. g045-353451.
Ford ESCORT 1100 Laser,, bwj. '84, pr.n.o.t.k. Telef.
045-721802.
Ford ESCORT, nieuw model
1.4 CL, '88, APK, zeer mooi,

’ 5.450,-. 045-454087.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'84, APK, koopje! Telef. 045--. 722120.
Te k. Ford ESCORT 1.6 CL

' autom., 5-deurs, bwj. '89,

’ 8.500,-. Tel. 045-442695.
Te koop Ford ESCORT 1.3,
bwj.'BB, ’ 6.000,-, i.z.g.st.
Telefoon 045-251060.
Ford ESCORT 5-drs., 1.6
CLX, '91, slechts 28.000 km,
zilvergrijs, mcl. 100% Bo-
vaggar., vrpr. ’22.250,-.
Autobedrijf Smeets Schim-
mert, Bekerbaan 15. Tel.
04404-2442.
Te koop Ford ESCORT die-
sel, bwj. '84, APK '95, pr.
’1.250,-. Telef. 045-
-210742 b.g.g. 232609.
Te koop Ford ESCORT RS
Turbo, bwj. '87, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-724427.
Te koop Ford SIERRA com-
bi 1.8, autom., bwj. '87. Telef.
045-250676.
Te k. Ford ESCORT, APK,
bwj. '79, ’1.000,-. Telefoon
045-724545.
Ford FIESTA 1.3i, bwj. 10-
-92, in staat van nieuw. Tele-
foon 045-410115.
Te k. Ford FIESTA I.li CL,
1e eig., model, '90, kl. rood,
pr.n.o.t.k. Tel. 046-372378.
Ford SIËRRA 2.0 Ghia, bwj.
'85, LPG, ’3.750,-. Tel. 045-
-250033.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 GL
'89, 115.000 km, i.z.g.st., al-
le opties. Tel. 04499-2337.
Ford ESCORT 1.6 L, bwj.
'83, 5-bak, stereo, koopje,

’ 1.850,-.Tel. 04405-4045.
Te k. Ford ESCORT 1100,,bwj '82, APK '95, pr.n.o.t.k.
Telef. 045-225161.
Te k. Ford ESCORT 1600
sport, bwj. '80, ’1.200,-.
Telefoon 046-337062.
Te k. Ford FIESTA, bwj. '81,

’ 1.000,-.Tel. 045-271540.

Te k. Ford SCORPIO
Sedan, bwj. '90, roodj

’ 9.750,-. Tel. 046-58265 J»

Ford SCORPIO 2.<*,
stuurbekr., 5-drs., tj
glas, bwj. '9t

’ 13.250,-. 045-2251AV,
Ford SIËRRA 2.0 CL S V
blauwmetallic, bwj. '8? t.

St., vr.pr. ’8.250,-. Tel*
519291 b.g.g. 581841.^ j*
Ford SIËRRA 1800 CL j
bi, wit, type '88, mo*.
045-750531. ?
Ford ESCORT 1300 Ü (j
'86, APK gekeurd, 1

0;
Tel. 045-427289. _^

Zeldz. mooie FIESTA ]!
'89, 55.800 km, veel C
gunstige prijs. 045-2753
FIESTA type 1.1 L |
'86, bijzonder . I
’ 4.950,-. Tel. 045^243.
Ford ESCORT XB3i., 1
'87, zwart, sp.velgen, ' "mr. mog. Tel. 045-22165;, T

Honda j^

I DEALER _j

Autobedrijf
Rotor BV

Heerlerbaan 229, Heef"
Tel. 045-41 69 %j

(Afslag Geleen McDc-na**
CROMBA.Jg 046 - 74 62 603

Tek. van particulfc'J
Honda Accofl
2.0EX, bwj. '86, i.z.g^

stuurbekr., electr. sp«9j
centr. deurvergr., getintfl
rad./cass., sportvelgen W

045-441881. J
Te k. Honda CONCS
15i, augustus '91, *km., grijsmetallic, ’ l9-Telefoon 045-457319._^
Honda PRELUDE b*ij
pr. ’1.250,-. Tel.
219315. _^j
Honda CIVIC CRX

" rood, in nw.st., bwj. '86.. ’ 8.900,-Tel. 045-32518^■ Honda MAGNA VF ]. bwj. '87, veel acces., v-. ’9.000,■.045-462465 1 >

" Te k. HONDA CRX lA. 1985, i.z.g.st. Inr. moQ-
lefoon 04404-2400. _^

" Te k. Honda CIVIC ijj
16V Miami, 3-deurs, fl
model '93, kl. Ferra^| met sportvelgen, %
zeldzaam mooi, ’2''
Telef. 043-254462. _^
Aut. Honda CIVIC, 12 ]
per, bwj. '86, _\
f 5.750,-. Tel. 046-52466^
Honda ACCORD 2.0 'wit, Sedan, mcl. 100*
vaggarantie.

’ 12.850,-. AutoJSmeets Schimmert, *' baan 15. Tel. 04404-2442.
: Te k. HONDA Integr»

stuurbekr. get. glas, suf"- LPG. 045-270667. _^- Hyundai _J%
<g>HYunpjS

DEALER- Auto Vaessef1 *i Heerlen
r Beitel 19

Tel. 045-42 40 10-> 'e'
—' Üi

" Jaguar _^> \
■ JAGUAR Centre Oirscho'. ■■;

type 6-12, XJ 6-12, %; XJS; ook cabrio, 6-l2*tt|
40; ook onderdelen, I

' Wal. Te1ef.04997-71314^y

■ Jeep JM
ttJeep,

; | DEALER

'■ American-CaC5 1
Schimmert

Groot Haasdal 6

' Tel. 04404-1888^.^; Origin. AANHANGWA^ E
voor Nekaf Jeep, \

' f 1.250,-.Tel. 045-25960f>/13 Te k. 3-deurs SUZUKI
SJ 410, geel kenteken, r*)y

! 11-'B4, i.z.g.st. Dorpsstr- it
Bingelrade. -4k

■Te k. diverse onder** |■ van SUZUKI Jeep SJ 4'% t
Hardtop, bwj. '83 of <*""I jeep.Tel. 045-221371. 'i
; Lada _^>\

Lada SAMARA 1.5,
j bwj. '91, kl. wit, ’B-' 3' ';■ Tel. 04406-16020. _^$\Wij kopen alle LADA'S > j

ook andere auto's. Tele' i
," 045-423973. i

Lancia v 1—
| DEALER _Jr: Automob.bedriJ'

Creusen BV
Parallelweg 34, Heerlef

I Tel. 045-74 21 2V^LANCIA dedra 2.0 ie K

' 1991, grijsmet., lm-yeJ9V■ 75.000 km, radio.OfW\,

' Saab dealer Kompier,- lerbaan 66, Heerlen, i
I. 045-426840. _jy

" Lancia DELTA 1.3 SE- 1989, wit, Im-velgen, 9%
) glas. Officieel Saab <&$

" Kompier, Heerlerbaan
_

Heerlen. Tel. 045-428840^
VoorPiccolo's

zie verder pagina 28*
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Van onze sportredactie

MAASTRICHT - Met FC Twente krijgt MW morgen weer een
fikse klus voor de kiezen. Trainer Sef Vergoossen zag de ploeg
van collega Issy ten Donkelaar verleden week in actie tegen
PSV en is nog steeds onder de indruk. „PSV werd, zeker voor
de pauze, helemaal zoek gespeeld. FC Twente had 'in die fase
de wedstrijd al met 4 of 5 doelpunten verschil moeten beslis-
sen.

Van onze correspondent
HENK SPORKEN

Zaterdag 10 december 1994 " 23

Sef Vergoossen onder indruk van FC Twente Programma
betaald
voetbal

eredivisieZwaar karwei voor MVV
Wedstrijd
verschoven

i »°ERMOND r De voetbalwed-
J, r'jd Swift-Leveroy in de vierde

L F van de KNVB is ver-
'b*>^Ven' Oorspronkelijk zouden
* Bn"? e P^oeEen zondagmiddag
■■■ Il n °P terrein aan de
tP^ashaven te Roermond. Maar
F^at ook RFC zondag thuis
'(]**' is Swift-Leveroy ver-matst naar vanavond. Aftrap
J0* 19.30 uur.

Boetevoor
keeperTaffarel

IL - Hij pakte de wereld-
'L *er deze zomer met beide han-
/Tïn aan. De FIFA, de wereld-,kvetbalbond, beboette doelman
lfr*udio Taffarel van wereld-
jij^Pioen Brazilië ervoor metJ_°°o gulden. Omdat de ont-
f' wde doelman de beker met

Jft keepershandschoenen, met
jwarne, had beroerd. Volgens de
*A verruilde Taffarel direct

fj J[ e WK-finale zijn handschoe-
I n> die voor Italië te groot wa-
j. n> voor een ander paar.

De MW-trainer vergeleek de te-
genstander met Roda JC, waartegen
MW verleden week een zwaar be-
vochten gelijkspel behaalde.
„Waar FC Twente een wat speelsere
voorhoede heeft met Mols en Vu-
rens, kent Roda JC een betere ver-
dediging. Roda heeft volgens mij

Kansen voor
Lindenheuvel

f VOETBAL- De Fransman Ar-
Vfof enSer beeft een contractd^r twee jaar getekend als trai-
('jjr °ij de Japanse club Crampus

'fch» Wenger werd half, .Ptember bij AS Monaco ont-ken.

VVV
Met de komst van de Roda JC'ers
Ihalauw en Trost naar VVV hoopt
oefenmeesterRemy Renierse van de
Venlonaren, dat zijn selectie van-
avond in de thuiswedstrijd tegen
Den Haag de spiraal weet om te
buigen. Na het behalen van de eer-
ste periodetitel incasseerde VVV
immers liefst zes nederlagen op rij. I

" Om het balgevoel te optimaliseren maakt de MVV-selectie sinds kort gebruik van de
door Fair-Play-Centers gesponsorde biljart- en tafelvoetbalapparatuur.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

een betere balans in het elftal. Het
zijn twee ploegen, die dit seizoen
meedoen om de hoge klasseringen."
Het MVV-motto voor morgen is dan
ook: mouwen opstropen om een
punt weg te slepen uit Enschede.
Sacha van Wissen en Raymond Li-
bregts kunnen die mouwen naar
beneden laten, want zij zitten ge-
blesseerd op detribune.
Over het meespelen van de lichtge-
blesseerde Reijners bestaat nog on-
zekerheid. MW kan in dezelfde
formatie als verleden week van
start gaan.

HEERLEN - In de hoofdklasse C
van het amateurvoetbal worden
morgen liefst vijf van de zeven
duels op Limburgse bodem ge-
speeld. Lindenheuvel ontvangt Ba-
ronie, een tegenstander van formaat
met de minste verliespunten. Voor
de ploeg van John Pfeiffer dus een
uitgelezen mogelijkheid om weer
eens aan te tonen bij de top te ho-
ren.

EHC is eindelijk positief bezig, ge-
tuige de drie punten uit de laatste
twee duels. De Hoensbroekenaren
moeten thuis tegen DBS opnieuw
punten vergaren om enigszins lucht
tekrijgen.
Meerssen speelt ook thuis en wel te-
-gen Geldrop. „Altijd een moeilijke
tegenstander voor ons," stelt ma-
nager Hub Odekerken van Meers-
sen, dat zonderDahlmans en Schef-
fers moet aantreden.

René Trost VVV'er
Helmond Sport wil Dirk-Jan DerksenOp de blessurelijst van de Venlose

eerstedivisieploeg staan nog Cor-
neille, Cattenstart en De Laat. Cen-
trumspits Gerald Sibon is nagenoeg
hersteld van een rugblessure die hij
opliep bij een auto-ongeluk. Rey-
nierse maakt pas vlak voor de wed-
strijd de basiself bekend.

* BOKSEN - Oud-wereldkam-
4Wi°tn boksen in het zwaarge-t 'c«t Evander Holyfield maakt
*f Schijnlijk in februari zijn
iga cc' Onderhandelingen zijn

ande om hem in Hongkong te-
yl de 42-jarige oud-wereld-
jkf^Pioen Mike Weaver te laten
'dit Artsen ontdekten eerderl^ jaar bij Holyfield (32) een
jjJ?Beboren hartafwijking. Twee
P?)2en geleden gaven de artsen,* toestemming weer te gaan
I KERKRADE - René Trost speelt

vanavond al met VVV in de Koel
mee tegen FC Den Haag. Gisteren
sloten Roda JC en de Venlose club
alsnog een huurovereenkomst voor
de verdediger. Eerder deze week
nam VVV al Cedric Ihalauw van
Roda JC op huurbasis over tot het
einde van het lopende seizoen.

René Trost is blij dat de kogel ein-
delijk door de kerk is.
„Ik ben blij dat ik weer aan voet-
ballen toekom. Niet dat ik het
slecht had bij Roda, maar een voet-
baller wil nu eenmaal graag in het
veld staan en niet op de bank ver-
pieteren," aldus de verdediger, die
gistermiddag al met de Venlose se-
lectie meetrainde.

- Harrie Daniels, mo-
fHcl ccl werkzaam bij vierde-
J, asser RKVB uit Baexem, stapt
1 het einde van dit seizoen bij
lj.2e club op. Hij is er dan twee
L boenen werkzaam geweest.

I^NHOUT - Ton Props heeft
1qJJ 1 contract bij tweedeklasser

"'2B met een jaarverlengd.

In 1F wil Chevremont op eigen veld
tegen RKVCL een einde maken aan
een zwakke serie. „Het manco bij
ons is dat we voorin de bal niet vol-
doende kunnen vasthouden, waar-
door het middenveld en achterhoe-
de te zwaar belast worden," aldus
trainer Mario Eleveld.

Serie

Limburgia-trainer Math Schaep-
kens is blij dat zijn selectie langza-
merhand compleet wordt. „Alleen
Aussems en Künold zijn nog gebles-
seerd en dat geeft veel vertrouwen
voor onze thuiswedstrijd tegen Vin-
kenslag," blikt hij vooruit.

Ij&EL - Vierdeklasser W Heel
Ij ft het contract met Neer

/"|J*nnecom met een jaar ver-
red. Hij begint aan zijn derde

bij de Middenlimburgse

-Wil Leurs en vierde-asser DVO gaan aan het einde
„i,ll dit seizoen na drie jaar uit

Van onze sportredactie

j .ËRLEN - Cijfers Lucky Ten, vrijdag
i 2aCember: 3-8-13-19-20-26-27
y,l - 40 - 45 - 47 - 48 - 58 - 61 - 67 - 71'-76-77-78 (onder voorbehoud).

feï>AAG
Ned 3: Tennis: beelden van

(«alve finales van het Grand-Slam-

"< Xoo' in München.0-18.00 BRT 2: Sport Extra: recht-l^ru verslag van de wereldbeker bil-
rït ï"1v°or profs in Gent.
Ij JO-18.02 Dld 1: Sportschau.
£,■ "-18.40 RTL 5: Sport: Duits voet-

la'^-18.48 Ned 2: Sportjournaal.
19,^-19.10RTL +: Sport.

■fiu'°-19.50 Dld 1: Sportschau: met
s^aesligavoetbal.

J2 ,°-20.00 BRT 1: Sport.5t,,*?~23-35 Dld 2: Das aktuelle Sport-
% io
% '6-23.01 Ned 3: Studio sport.
,«J"°-23.15 BRT 1: Sport op Zaterdag.
% "0-01.00 RTL +: Boksen Extra.

'3-01.13 Ned 3: Tennis: beelden van|7 Halve finales van het Grand-Slam-
"^ooi in München.

Ken
.45 ,0-13.30 Ned 2:TV Sport.lV^-13.00 BRT 1: Sportmiddag.
\°0-14.15 Dld 2: Sport extra: skiën,
ju e'dbeker-reuzenslalom voor man-lj"vanuit Alta Badia.

BRT 2: Sport extra: biljar-
lj 'Wereldbeker in Gent.
üe j°-17.50 Ned 2: Tennis: beelden van
lil »male van het Grand-Slam-toernooil6*lünchen.
VlO-18.55 Dld 2: Die Sport-Reporta-
tfe,v°etbal (2e Bundesliga en een por-
W van EK-tegenstander Moldavië),
f*lrJK al (Esse"'l^l). skispringen (We-

vll er vanuit Planica), kunstrijden
l(j|5e schaats (50 jaar ijsrevue), boksen
w -gevecht Rocchigiani-Seillier van-
'a]fterliin)-
-b,j,u-18.40 RTL 5: Sport: Engels voet-

tjJö-18.40 Dld 1: Sportschau.Vl5-18.45 Ned 2: Sportblessures bui-ï<hPel
Urf5-20.00 Ned 1: Studio Sport.lf '5-19.10RTL +: Sport.
19,0-19.10Dld 3: Sport im Westen.
lö'ïn °00BRT 2: sP°rt-
jf ,^-19.58 Dld 1: Sportschau-Tele--ggun.
lj'*»-22.00Dld 2: Sport am Sonntag.i^-22.45 BRT 2: Sportweekend.
»4rils-23.05 Ned 2: Studio sport: Itali-P* en Spaanse voetbalcompetitie.

De topper in 1F is de Landgraafse
derby tussen SVN en RKONS. Bei-
de ploegen zijn niet compleet. Bij
SVN ontbreken Koetsier en Derks,
terwijl bij de gasten uit Schaesberg
Winthagen en Huth niet kunnen
spelen.
RKONS-trainer Mick Vliegen is
duidelijk in zijn voorbeschouwing:
„Het duel leeft bij ons enorm. Wij
willen stunten in Nieuwenhagen."
Collega Hans Zuidersma verwacht
een moeilijke middag. „RKONS
moet winnen, want het heeft vijf
punten achterstand op ons. Toch
verwacht ik niet dat ze erg aanval-
lend zullen spelen. De counter is
namelijk hun sterkste wapen," legt
hij uit.

- Gerard Gei-
<j/> vertrekt aan het einde van

(■lift Seizoen na vijf jaarbij afde-
RKVV Havan-

sportop tv

Voetbalvandaal
in Schaesberg

# René Trost, tweede van rechts, heeft Venlose grond onden
de voeten. Foto: JEROENKUIT

Trainer Huub Stevens van Roda JC
had aanvankelijk bezwaren tegen
een overgang van Trost. Deze
maakte dit seizoen weliswaar geen
aanspraak meer op een basisplaats,
maar was wel een belangrijke
stand-in wanneer Stevens door
blessures of schorsingen verdedi-
gend in de problemen kwam.

Heerenveen-NAC 4-3

RodaJC 15 9 6 ü 24 29- 8
Ajax 13 10 3 ü 23 39- 9
FC Twente 14 8 5 1 21 34-18
PSV 16 8 5 3 21 39-22
Heerenveen 16 8 2 6 18 27-31
Feyenoord 14 7 3 4 17 27-23
Willem II 14 7 2 5 16 22-18
Vitesse 14 5 6 3 16 16-17
MW 14 5 3 6 13 23-25
FC Utrecht 14 5 3 6 13 19-21
NAC 15 4 4 7 12 23-27
Groningen 15 4 4 7 12 21-26
Volendam 15 2 8 5 12 14-22
Sparta 15 4 3 8 11 17-23
NEC 14 4 2 8 10 20-25
RKC 14 3 4 7 10 18-25
GA Eagles 15 15 9 7 11-38
Dordr.'9o 15 0 6 9 6 8-29
Morgen 14.30 uur
Sparta-FC Utrecht
FC Twente-MW
Vitesse-Willem II

eerste divisie
Fortuna S. 15 10 3 2 23 37-13
Excelsior 15 9 2 4 20 33 - 23
Graafschap 15 8 3 4 19 27 - 22
CambuurL 15 7 5 3 19 23 - 18
Den Haag 14 8 1 5 17 30 -21
Heracles 15 7 3 5 17 28 - 19
TOP 15 6 5 4 17 25 - 17
FC Zwolle 15 6 5 4 17 23 - 20
Helm.Sport 15 7 2 6 16 31 - 35
AZ 15 5 5 5 15 21 - 19
Veendam 15 6 3 6 15 23 - 23
RBC 15 6 2 7 14 20 - 23
VW 14 5 3 6 13 27 - 24
Emmen 15 3 7 5 13 20 - 25
Telstar 15 5 3 7 13 24 - 33
Haarlem 15 4 3 8 11 24 - 33
Den Bosch 15 1 3 11 5 17 - 40
Eindhoven 15 1 2 12 4 10 -35

VVV le periodekampioen
Vandaag 19.30 uur
Helmond Sport-Eindhoven
WV-FC Den Haag

fctwente-mvv
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Blankenstein
FC Twente (opstelling): Boschker, Zwij-
nenberg, Hoogma, Elzinga, Karnebeek,
Bosvelt, Boerebach, Ter Avest, Vurens,
Mols, Bruggink.
MW (selectie): Van Duijnhoven, Van
Grinsven, Joordens, Sanders, Thai,
Straal, Benneker, Van As, Hofman,
Lanckohr, Delahaye, Reijners, Visser,
Scheepers, Roelofsen, Balarabe.

vvv-fc denhaag

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Van Dijk.

VW (selectie): Roox, Smits, Trost, Iha-
lauw, Derix, Polman, Verberne, Dries-
sen, Van der Meer, Sibon, Knippenberg,
Jacobs, Braem, Spee, Van der Zwan,
Boer.
FC Den Haag (opstelling): Stam, Adam,
Meyer, Heesen, De Romijn, Faerber,
Tettero, Van der Laan, Koning, Hoo-
gendorp, Boereboom.

buitenland
BELGIË
Vandaag 20.00 uur
Lommel-Cercle Brugge
Lierse-AA Gent
Eendracht Aalst-Oostende
Anderlecht-RWDM
Beveren-Standard Luik
Seraing-Charleroi
Club Brugge-Sint-Truiden
Antwerp-KV Mechelen
Morgen 15.00 uur
Club Luik-Germinal Ekeren

DUITSLAND
Freiburg-Schalke 3-0
Vandaag 15.30 uur
Dresden-Leverkusen
1860 München-Frankfurt
Hamburg-Dortmund
Duisburg-Stuttgart
Bremen-Bayern München

Helmond Sport heeft bij Roda JC
aan de bel getrokken voor Dirk-Jan
Derksen. De Brabantse club, ge-
traind door ex-Roda JC-oefenmees-
ter Adrie Koster, zoekt een vervan-
ger voor de ernstig geblesseerde
Jerry Taihuttu.
De Kerkradenaren willen de aan-
valler best verhuren, maar de speler
zelf heeft nog geen overeenstem-
ming bereikt met Helmond Sport,
terwijl de Brabanders bovendien te-
gen de vraagprijs van Roda JC aan-
hikken.

Bel

Wendlinger keert
terug in formule 1

Gisteren zette Stevens het licht als-
nog op groen, nadat hij van be-
stuurslid technische zaken Nol
Hendriks de garantie had gekregen
dat in geval van nood alsnog de
beurs wordt getrokken voor een ex-
tra verdediger.

Sjeng Schalken uitgeschakeld SCHAESBERG - Kolonia-speler
H. Baur is door de tuchtcommis-
sie van de KNVB voor dertig
maanden geschorst. Tijdens het
duel Kolonia 6-Haanrade 4,
sloeg Baur bij een duel om debal
een tegenstander. Door Kolonia-
wedstrijdleider L. Fox werd hij
uit het veld gestuurd waarna hij
Haanrade-grensrechter Marcel
Hameleers verbaal dreigde en
hem daadwerkelijk sloeg. Deze
brak hierbij zijn neus. Het Kolo-
nia-bestuur heeft Baur met on-
middellijke ingang als lid van de
vereniging geschorst.

BARCELONA - Karl Wendlinger
rijdt volgend jaar weer formule
1-races voor het team van Sauber.
De Oostenrijker, die in mei na een
zware crash tijdens de trainingen
van de Grand Prix van Monaco ne-
gentien dagen in coma lag, heeft
een succesvolle test afgelegd op het
circuit Catalunya bij Barcelona. „Ik
heb geen problemen meer met mijn
nek," aldus de 25-jarige coureur,
diebij de Grand Prix van Japan zes
weken geleden al zijn rentree had
willen maken, maar toen nog te veel
hinder ondervond van zijn zware
verwondingen.

Wendlinger en de teamleiding van
Sauber kwamen na de twee testda-
gen in Spanje tot de conclusie dat
een rentree niets meer in de weg

van ten hoogste 21 jaar, die zich kenmerkt door
een onberispelijk sportief gedrag op en naast de
baan gekoppeld aan goede resultaten. Overigens
zal Schalken niet naar Australië vliegen om aldaar
kwalificatie voor Sydney en de Australian Open af
te dwingen. In plaats daarvan gaat hij de eerste
week van januari naar Doha in de Arabische staat
Qatar.

FLORIDA - Sjeng Schalken is in de kwartfinale
van het tennistoernooi in Naples in de Amerikaan-
se staat Florida uitgeschakeld. De Italiaan Daniele
Musa won met 6-4, 6-2. Schalken verdiende in Na-
ples 18 ATP-punten, waardoor hij de top-150 bin-
nenrukt. Tijdens het Mitsubishi Masters dat dins-
dag in Amsterdam begint krijgt hij de Jhr. Mr. Rob
de Brauwbeker. Die is bestemd voor een tennisser

Beste testtijden: Irvine 1.24.10, Frentzen
1.24.18, Wendlinger 1.24.32,Lamy 1.26.21,
Fontana 1.27.23, Nissen 1.28.38.

staat. De Oostenrijker was slechts
0.14 seconde langzamer dan Heinz-
Harald Frentzen, de nummer een
bij Sauber. Het Zwitserse team had,
om een goede vergelijking te kun-
nen maken, nog drie andere cou-
reurs uitgenodigd voor testritten.
Die waren echter stuk voor stuk
meer dan twee seconden langzamer
dan Wendlinger.

Naast Sauber was ook Jordan pre-
sent in Barcelona. Het Britse team
testte al met de nieuwe drieliter
Peugeot-motor. In 1995 moet op
last van de internationale auto-
sportfederatie de cilinderinhoud
van de motoren teruggebracht wor-
den van 3500 cc tot 3000 cc. Opval-
lend was dat Eddie Irvine aan het
stuur van de Jordan een fractie
sneller was dan Frentzen in een met
3,5 liter aangedreven Sauber met de
dit jaar gebruikte Mercedes-motor.

sport in cijfers

BILJARTEN
Gent. Finale wereldbeker driebanden
(BWA-versie). Eerste ronde: Van der
Smissen-Kuhl 3-0 (15-6 15-10 15-10/
1,551-0,962), Habraken-Comori 3-0
(15-11 15-6 15-5/1,153-0,594). Tweede
ronde: Sayginer-Raymond Ceulemans
3-1 (15-7 9-15 15-11 15-2/1,588-1,060),
Jaspers-Van der Smissen 3-1 (13-15
15-7 15-13 15-6/2,636-1,952), Pilss-
Kurt Ceulemans 3-1 (15-3 8-15 15-8
15-13/1,325-1,000). Jaspers in kwartfi-
nales tegen winnaar Carlsen-Sang
Chun Lee.

PAARDESPORT
Parijs. CSI. Springconcours, tabel A,
1,40 m, met barrage: 1. Tops/Top Gun la
Silla 0 strafpunten - 31,18 seconden, 2.
Skelton/Showtime 0-31,37, 3. Jarry/
Rosé Marie de Dampierre 0-32,32, 4.
Bourdy/Toynbee de Suisnes 0-32,53, 5.
Bost/Vallee dOr 111 0-32,83, 6. Navet/
Sherif d'Elle 0-33,02.
Springconcours, tabel A, 1,60 m, direct
op tijd: 1. Ledermann/Pochet Rouge
0-68,76, 2. Becker/Bellenuit 0-69,39, 3.
Bonneau/Urleven Pironiere 0-69,80, 4.
Tops/Sonora la Silla 0-69,86, 4.
Bourdy/Costa Evert de L'Ain 0-70,05, 6.
Skelton/Dollar Girl 0-70,32.

BADMINTON
Bangkok. Grand-Prixfinale. Mannen.
Groep A: Van Dijk-Permadi 17-14
15-13, Jiong-Suprianto 15-13 15-18
15-10. Groep B: Wiranata - Hoyer-Lar-
sen 15-4 15-5, Ping-Kukasemkij 15-3
opgave. Groep C: Susanto-Zhilan 15-6
15-7, Arbi-Olssen 15-5 15-8. Groep D:

Kusuma - Stuer-Lauridsen 15-12 15-3,
Jun-Khamthong 15-10 15-2. Vrouwen.
Groep A: Susanti-Yuhong 11-1 12-9.
Groep B: Jingna-Xiaoqing 11-5 11-2.
Groep C: Zhaoying-Magnusson 11-7
11-3. Groep D: Kyung-Min - Martin
11-4 11-7.

TENNIS
München. Grand-Slam-Cup, mannen,
10,2 miljoen gulden. Kwartfinales:
Larsson-Agassi 6-3 1-6 6-0, Martin-
Bruguera 6-4 7-6. Halve finales: Sam-
pras-Ivanisevic en Larsson-Martin.
Tel Aviv. Europees landenkampioen-
schap, mannen. Nederland-Zwitserland
3-0. (Kempers-Veglio 6-4 6-2, Wassen-
Manta 6-3 5-7 7-6, Wibier/Noteboom -Manai/Veglio 4-6 7-6 6-4). Nederland
zondag in finale tegen winnaar Israël-
Griekenland.
Cergy Pontoise. Challengertoernooi
88.500 gulden, vrouwen. Kwartfinales:
Nowak-Basting 6-2 6-4.

lucky ten
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IMAAK KENNISI MET GOLF
I een revolutionaire golfopleiding
I Zondag 11 december 1994I van 10.00 tot 16.00 uur

I Indoor golfopleidingcentrum
I in tennishal Carperion Sittard

I Nu boeken, het komende seizoen spelen.I Ons adres: Rijksweg Zuid 206, Sittard
Tel. 046-583467

I Het golf team van Cios/Walram College Sittard
informeert u graag.
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ling hebben. Om het voor m^
en voor mijn eigen omgeving W.
tig te maken."

Boordknoopje dicht, nog 1
laatste informatie inwinnen I
dan opkomen. Arnold VandeH
de, stralend middelpunt, 'n
koopt' succes. Hij is helen1!
zichzelf en houdt zijn sp^i
boeiend tot het eind. In woofdj
gebaar. „Ik geef een dccl van n
zelf prijs. Andere sporters J
Yvonne van Gennip bijvoorbij
kiezen juist voor de anonimnl
en zoeken via een andere rO*Jhun weg in de maatschappij."
Toch zou Vanderlijde die anojj
miteit ook wel eens willen, j]
heeft zoiets als een voorbe^functie en wordt overal in de 9\
ten gehouden. „Je bent 13!j
donker en valt dus meteen op-
anonimiteit zoek ik dan thui^j
in het buitenland. Ik houd *1
reizen."

Zijn sportmissie is geslaagd. „Ik
ben heel tevreden met hetgene ik
heb bereikt en ik realiseer me dat
dat het hoogst haalbare was." Na
254 gevechten gooide hij de hand-
doek. Met pijn in zijn hart. „Ik
mis het boksen." Hij was ver-
slaafd aan de sport en zit nog
midden in de verwerkingsfase.
Afkicken, dat valt niet mee. „Als
ik terugblik word ik emotioneel.
Ik ben nog steeds niet door dat
verwerkingsproces heen. Qua ge-
voel zou ik zo weer in ring willen
klimmen, me willen bewijzen. Ge-
lukkig krijg ik veel kansen om de
energie in mijn werk te steken.
Een rentree? Mijn gezond ver-
stand zegt op dit moment nee.
Maar als ik George Foreman zie
dan heb ik nog even bedenktijd."

door

FRANS
DREISSEN

Haast

breed bezig. Ik heb nooit met oog-
kleppen op geleefd, maar constant
om me heen gekeken. En ik heb
altijd veel contacten gelegd, die
mij nu van pas komen," verklapt
Vanderlijdezijn geheim.

Carnavalsplaat
Veel tijd voor verpozing is J
evenwel niet voor de fervent s^n
porter van Fortuna Sittard. £y
werk aan de winkel. NOC*^~j
het Comité tegen Raseisme,
eef, Foster Parents Plan. »a
greep uit de nevenactiviteiten J
ook heel wat tijd opslokken. 3
dan zijn er nog tal van andere*l
stanties, bedrijven en instellifl.Pil
die een beroep op VanderWI
willen doen. „Ik doe slechts Wi
tig procent van wat me w°\
aangeboden. Ik ga alleen met <.
in zee waar ik me mcc kan idellj
ficeren." En daarmee is de vr3

of hij nog eens een carnavalspl*t
gaat volzingen meteen mcc bea'V
woord. „Ik geloof niet dat ietflo..
mij ooit zo gek zou kunnen &1
gen."

De nazit heeft iets obligaats-^
■worden handtekeningen utt?j,
deeld en schoudersklopjes gel(,
casseerd. Arnold Vanderlijde f.
tigt nog snel een kopje soep ..
duikt met zijn auto de nacht „
Richting Papendal, waar hij ,
volgende ochtend weer wordt V
wacht. Arbeid adelt, zou 'rid<*
Arnold zeggen.

Baarschot, een nietig dorp in de
buurt van Diessen. Hier heerst se-
rene rust. Het is even wennen aan
de stilte. Wennen was het ook
voor Vanderlijde na zijn afscheid.
Maar angst voor het zwarte gat
heeft de Sittardenaar nooit ge-
kend. „Ik heb ook niet de kans
gekregen om het tegen te komen.
Juist omdat ik nog zoveel andere
interessesheb. Ik realiseer me wel
dat het zwarte gat bestaat. Er zijn
heel veel topsporters die er plot-
seling alleen voor staan. Stel ik
zou na drie Olympische Spelen
thuis gaan zitten en dat is het
dan. Niemand die naar jeomkijkt
of eens vraagt hoe het met je gaat.
Zon zielepoten bestaan. Ik heb
echter geleerd zelf in mijn levens-
onderhoud te voorzien. Ik wil kei-
hard knallen om er iets van te
maken. Want er is niemand die je
iets cadeau geeft."

Vanderlijde maakte middels een
studie de sprong van de be-
schermde sportwereld in de bik-
kelharde maatschappij. En on-
danks zijn bescheiden educatieve
achtergrond (lagere school en lts)
vond hij bijna blindelings de weg
naar het management. „Geen en-
kele opleiding kan op tegen een
sportcarriere zoals ik die heb ge-
had. WK's en Olympische Spelen.
Voor jezelf opkomen, je talen le-
ren, zelfstandig worden, mensen
ontmoeten. Ik heb de lts als basis
gebruikt en daarnaast cursusjes
gevolgd. De afgelopen twee jaar
heb ik zelfs sportmanagement in
Groningen gestudeerd. Op zwaar
HBO-niveau. Dat was een nieuwe
uitdaging. En dan blijkt dat ik die
door de ervaring van de afgelopen
jaren toch aankan. Ik heb er veel
uitgehaald."

Lange mantel, modieus maatpak
en gepolijste schoenen. Kleren
maken de man. Arnold Vanderlij-
de wrijft snel nog wat gel door
zijn donkere haardos en springt in
de auto. Op naar de volgende af-
spraak. CBS, trefpunt Baarschot.
Hij slaat de ANWB-atlas op.
„Staat niet eens op de kaart,"
stelt hij met een triomfantelijke
grijns vast. „Het moet ergens tus-
sen Eindhoven en Tilburg liggen.
Ik vind hetwel," klinkt het berus-
tend. Arnold Vanderlijde, bokser
in ruste, heeft altoos haast. Tijd is
schaars. Tijd is kostbaar. „Van-
daag Baarschot, morgen Papen-
dal, daarna de polder in. Ik kom
in alle uithoeken van het land."

Hij 'vliegt' over de autosnelweg.
Zoef deHaas opvier wielen. Maar
geconcentreerd tot in de vinger-
toppen en zeer alert. Alles onder
controle. Zoals altijd. „Ik heb
nooit alles uit handen gegeven
aan een manager. Ik heb altijd
meegekeken. Hoe ziet een con-
tract eruit? Wat voor opties kun je
erin plaatsen? Zelf beslissen, zelf
verantwoordelijkheid nemen. Heb
ik veel van opgestoken."

Ruim tien jaar topsport hebben
hem verrijkt. Edoch hoofdzake-
lijk geestelijk. De (amateur)boks-
sport heeft hem behalve enkele
relikwieën en medailles in finan-
cieel opzicht geen sou opgeleverd.
Het verzilveren van al dat klei-
nood gaat hem daarentegen des te
beter af. Arnold Vanderlijde heeft
als dressman een contract bij
High & Mighty, hij staat als ex-
terne pr-man op de loonlijst bij
Masita, hij runt zijn eigen organi-
satie- en adviesbureau, hij houdt
peptalks voor bedrijven en wil
binnenkort groots uitpakken met
de landelijke introductie van 'bo-
xing and aerobics. „Sport voor
iedereen."

Zon bedrijfsbabbeltje is slechts
een lucratief tussendoortje. Paral-
lellen trekken met de topsport,
opgesmukt met enkele anekdotes.
Hij krijgt een royale beloning
voor een ludieke speech van pak-
weg een half uur. Succes kent zijn
prijs. „Ik spreek voor personeel
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek tot en met een groep
van 150 stewardessen die gemoti-
veerd moet worden om tax-free
artikelen in vliegtuigen te verko-
pen. Voor mensen uit alle branc-
hes. Je kan het zo gek niet verzin-
nen. Maar ik leg er wel mijn ziel

Arnold
Petrus Maria
Vanderlijde

Rijzige gestalte, donkere huids-
kleur, zachte g. Arnold Vanderlij-
de is een graag geziene gast. Zijn
uitstraling en charisma zijn vaak
te bewonderen op televisie. Com-
mercials, praatprogramma's,
kwisjes. 'De Lange', negen kilo-
gram zwaarder inmiddels sinds
zijn allerlaatste gevecht in de
olympische arena van Barcelona,
staat nog volop in de schijnwer-
pers. In Huize Vanderlijde, een
keurig rijtjeshuis in de Sittardse
wijk Ophoven, ratelt de fax en
rinkelt de telefoon soms onophou-
dend. En nog dagelijks valt er
veel fanmail in de brievenbus.
Vooral afkomstig vanuit de voor-
malige DDR. Professioneel

Geboren op 24 januari 1963. 1&
verde in zijn carrie1*
(1978-1992) 254 gevechten.
won er 233, bokste een keer ofl'
beslist en verloor twintigma^
(waaronder zes keer van de CV
baan Savon). Hij veroverd
olympisch brons in 1984, 1988&
1992, greep tweemaal WK-zilve'
(1986 en 1991) en werd drie k^'
gelauwerd als Europees kafl\'
pioen (1987, 1989, 1991). Op 2,
oktober 1994 nam hij officie'
afscheid en werd bij die gelege^'
heid benoemd tot Ridder in <*
Orde van Oranje Nassau.

A

" Kleren maken de man. Arnold Vanderlijde de gentlemanbokser. Foto: HIGH & MIGHTY

in. Ook dit is topsport. Ook hierin
wil ik me bewijzen."

Vechten
Vechten zit 'm nog steeds in het
bloed. Zijn hele leven is een groot
gevecht. Als „zoon van de eerste
zwarte mijnwerker" zoals hij het
nu humoristisch omschrijft, heeft
hij het in zijn jeugd niet makke-
lijk gehad. „Ik was zelf ook een
driftig ventje." Spanningen en
energie vonden een uitweg in de
sport. Eerst in het voetbal (bij VV
Sittard), later in de atletiek (met
1.60 meter Nederlands kampioen

bij de 12/13-jarigen) en uiteinde-
lijk op het canvas. „Sport was
mijn passie. Sport was mijn mis-
sie."

Afslag Oirschot. Even deweg vra-
gen. Enkele scholiereskijken aan-
genaam verrast op. „Hé, Arnold!"
Verstijfd van de schrik en/of nog
lichtelijk confuus vergeten ze nog
een handtekening te vragen. Van-
derlijde zwaait nog vriendelijk en
drukt het gaspedaal in.

Ruwe bolster, blanke pit. Arnold
Vanderlijde, de gentlemanbokser.

„Dat is wat de pers ervan ge-
maakt heeft," zegt hij kribbig. Hij
was ook bikkelhard. „Veel ge-
wonnen op k.0.." Uitdelen, maar
ook incasseren. Arnold Vanderlij-
de likt de wonden: „Beide knieën
zijn chronisch ontstoken. De duim
is kapot en moet operatief weer
worden hersteld en mijn schouder
ligt helemaal in puin, waardoor ik
soms mijn arm niet kan optillen.
En dan ben ik achteraf gezien nog
redelijk ongeschonden uit de
strijd gekomen. Een aantal jaren
topsport is niet gezond. Dat geldt
voor bijna alle takken van sport.
En dan is er uiteraard nog afgunst

„Nooit gedacht dat er na de actie-
ve carrière nog zoveel belangstel-
ling zou bestaan." Wel stiekem
gehoopt. „Ik ben er in elk geval
blij mee." Uit het oog, uit het
hart. Vandaar dat Vanderlijde
zijn bedje al vroeg heeft gespreid.
„Ik heb veel interesses en ben

Zalencomplex d'Oude Brouwerij.
Vanderlijde is aan de vroege kant.
Tijd voor een kopje koffie dus. Hij
wrijft nog eenmaal door zijn ha-
ren. Hij moet er immers picobello
uitzien. Dat eist hij van zichzelf.
Hij is professional, in doen én
denken. „Ik wil positief in het le-
ven staan. Een positieve uitstra-
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Arnold Vanderlijde bokst zich ook in de
zakenwereld naar de top

Ambassadeur
van het succes

# Hetpodium als boksring, het
spreekijzer als trefzeker wapen.

Arnold Vanderlijde pept in
Baarschot het personeel van
het Centraal Bureau van de

Statistiek wat op.
Foto: PETER SMULDERS

en jaloezie. Topsport is een con
flictsituatie."

Afkieken

BAARSCHOT - Kin op de borst,
vuisten omhoog. Arnold
Vanderlijde kruipt nog eenmaal in
de bokshouding en deelt gericht
enkele verbale knock-outs uit. „Je
moet een doel voor ogen hebben.
Yes! Grenzen verleggen.
Pang-pang! De beste willen zijn.
Pats-boem!" Arnold Vanderlijde
voor de vuist weg. De preekstoel als
ring, het spreekijzer als trefzeker
wapen. Zijn peptalks voor het
bedrijfsleven, kriskras door het
land, zijn doorspekt met humor.
Maar de boodschap is kristalhelder.
Vanderlijde hamert op
saamhorigheid en predikt top-
(sport)gerichtheid. De ex-bokser
als wereldverbeteraar. „Vergelijk
het leven met een wedstrijd. Wie als
zakenman wil slagen zal er met
hart en ziel voor moeten knokken,"
zo houdt de ambassadeur van het
succes zijn gehoor voor.

sport



Heeft de Nederlandse justitiehet recht nog in eigen hand? De
Amsterdamse officier van justitieValente zit 'psychisch geknakt' thuis,

nadat criminelen hem hebben geïntimideerd, bedreigd en bestolen.
Misdaadorganisaties slagen er in geheime justitiëleinformatie in handen
tekrijgen. Hoofdverdachten van grootscheepse drugshandelgaan vrijuit

door de fouten van de politie en het Openbaar Ministerie. Dubieuze
opsporingsmethoden tijdens politie-onderzoeken wordenniet

aan deofficier gemeld.

Minister Sorgdrager van Justitie heeft de hoofdofficieren van justitie
inmiddels opdracht gegeven de politie mee te delen dat alle methoden met

het Openbaar Ministerie moeten worden overlegd.
Een parlementaire commissie gaat onderzoeken welke methoden politie

mag gebruikenbij de bestrijding van zware criminaliteit.

Kan Justitie de strijd aan met de steeds professioneler wordende
misdaadorganisaties? Verslaggevers van het Limburgs Dagblad vroegen

dat aan het publiek en betrokkenen.

De deskundige

„Aftappen van telefoons zonder toestemming?
Jahoor dat mag van mij." Dat is de
uitgesproken meningvan B. Kunowski in
Heerlen. De 66-jarige gepensioneerde
mijnbouwkundig ingenieur heeft er geen
enkelemoeite mee als depolitie 'oneigenlijke'
methoden gebruikt om criminelen op te sporen.
„Ik heb niks te verbergen, duswaarom niet.
Anders komen ze er nooit achter wat de
criminelen aan het uitspoken zijn. En met spek
moet jemuizen vangen, zeggen ze wel eens."

„De politie is aan handen en voeten gebonden,
dusmoet ze wel. Ikvind dat hetrechtssysteem
veranderd moet worden. Nuis het iederekeer
weer mogelijk dater criminelen vrijkomen
door het optreden van die 'rechtsverdraaiers'
zoals advocaat Hiddema," vertelt Kunowski
terwijl hij stevig zijn hoed vasthoudt om te
zorgen datzijn hoofddeksel niet door de wind
meegevoerd wordt.

Jaime Soto, diezes jaar geleden vanuit Santa
Domingo naar Nederland kwam, is het met
hem eens, alleen het inbreken door politie met
het doel aan belastende informatie te komen,
vindt ze te ver gaan. „Ik denk dat de politie
soms dingen moet.doen dieeigenlijk niet
geoorloofd zijn, maar wat als ze dat doenbij
volkomen onschuldige mensen?" denkt de
32-jarige Heerlensekapster hardop.
„Ik vind pertinent niet dat de politie zomaar
telefoons kan aftappen." Aan het woord is mr.
E. Prickartz, advocaat in Heerlen en tevens lid
van de Heerlense gemeenteraad, een portiek
biedt beschutting tegen deregen. „In het
wetboek van strafrecht is het recht van
verdachten vastgelegd. Als men deze
principiële regels aan de laars gaat lappen, dan
wordt de verdachte rechteloos. Eerst moet de
wetveranderen. Hetblijkt wel dat de
instrumenten die depolitie nu gebruikt
ontoereikend zijn. De instrumenten moeten
aangepast worden. Zolang datniet het geval is
moet depolitie zich aan deregels houden,
anders wordt de hele rechtsstaat op zijn kont
gegooid."

S. Strijbos uit Maastricht, die de warmtevan
een café heeft opgezocht, vindt ook dathet
rechtssysteem veranderd moet worden.
„Justitie maakt het depolitie wel heel erg
moeilijk, maar in principe vind ik dat depolitie
de privacy moet respecteren. Misschien dat
incidenteel een uitzondering gemaakt moet
worden, maar daarmoet dan wel een hele
goedereden voor zijn. Misschien datdaar dan
een speciale commissie voor moetkomen die
daarover gaat beslissen," geeft de 29-jarige
kok als zijn mening - de commissie-Van Traa
bedient hem op zijn wenken.

In hetzelfde café zit A. Cobben, een 19-jarige
studente uit Nuth. Zij vindt ook dat depolitie
zich aan deregels moet houden, maar dat bij
heel zware misdrijven toch een uitzondering
gemaakt moet kunnen worden. Ongeveer
dezelfde mening is E. Bosten toegedaan. De
53-jarige werkt in Heerlen in een viskraam. Zij
vindt ook dat in echt extreme gevallen de
politie moet doen wat nodig is, ook al gaan ze
daarbij buiten hun boekje.
Waarover de meningen niet verdeeld zijn is het
feit datofficieren van justitie voor criminelen
belangrijke informatie niet mee naar huis
mogen nemen. Dat criminelen vaak op vrije
voeten gesteld moeten worden door vormfouten
bij het invullen van de dagvaarding, datkan
volgens bijna alle ondervraagden niet.
MevrouwBosten vind dater secuurder gewerkt
moet worden. Mr. Prickartz, vindt, als
advocaat, dat verdachten wel vrijuit moeten
kunnen gaan als justitiefouten maakt.

Mr. Prickartz: „Juist daar zijn in de advocatuur
successen te behalen. Ik bedoel dan nieteen
kleine typefout in de naam, maar echte fouten
zoals een totaal verkeerde naam of plaats. Voor
advocaten is het een sport om zulke fouten te
achterhalen."
Ondanks de grote problemen die depolitie
ondervindt bij het bestrijden van de zware
criminaliteit, hebben de geïnterviewden - op
één na - het vertrouwen in politie en justitie
nog niet verloren. B. Kunowski: „Binnen de
mogelijkheden die ze hebben proberen ze het
toch zo goed mogelijk te doen." A. Cobben
vindt ook dat de politie haar best doet, alleen
denkt ze wel dat er te licht gestraft wordt. J.
Soto hoopt in ieder geval dat ze nog op de
politie kan vertrouwen en mevrouw Bosten ziet
de politie als een vriend.

Mr. Prickartz vindt dat er niet meteen
overdreven moet worden. „De politie staat
onder grote druk en wie onder grote druk staat
kan wel eens fouten maken. De meest
schrijnende gevallen komen in dekrant maar
opvele fronten doet de politie het wel goed. En
je moet natuurlijk nietvergeten dat de
georganiseerde misdaad erg slim is en veel
netwerken heeft. Het kost veel tijd, geld en
mankrachten voordat je daar achterbent."

S. Strijbos is daarentegen zeer somber. „Als je
in Amsterdam ergens aangifte van komt doen
dan lacht depolitie je gewoon uit. Er moet
harder opgetreden warden, in deeerste plaats,
tegen dekleine criminaliteit. Zware jongens
zullen er toch altijd wel blijven. Ik heb weinig
vertrouwen in de politie. Hetrecht van de
sterkste telt en het is diep triest om datte
moeten zeggen."

" Theo- de Roos

I "an ondermijning van desRechtsstaat wil Theo deRoos,
hoogleraar strafrecht aan de

-Rijksuniversiteit Limburg, nog
I ftiet spreken. „Dat is hetpas alser

sPrake is van een trend. En dat is
""tog niethet geval."
"olgens De Roos zijn de
gebeurtenissen bij de
Amsterdamse justitie van de
Matste maanden incidenten.De
forzaak van de problemen zoekthij bij detoenemende
Professionalisering van de
j-riminaliteit. „Vooral de
hasj-branche is zeer lucratief, daar
gaatveel geld in om en geld is
"lacht. Het zijn hele
Misdaadondernemingen, diebeschikken over debeste
technologie en zelfs in staat zijnpensen om tekopen." Justitie
"eeft op dieprofessionaliseringvan demisdaad volgensDe Roos:liet goedgereageerd. „Het
OpenbaarMinisterie en politie
hebben onvoldoende het besef dat
°psporingsmethoden goed moeten
gorden beschrevenin de dossiers.
Pc officier van justitiemoet
"izicht hebben in de aard van de
°Peratie en goed op de hoogte
borden gehouden van het
°nderzoek."

pc brutaliteit die de misdaad de
Jaatste maanden aan de daglegt, ishij justitiehard aangekomen.
11Maar om te spreken van
Italiaanse toestanden, dat gaat mij
le ver," zegt De Roos. Dat
criminelen zelfs in het paleis van
Justitiemateriaalhebben
gekopieerd verbaast hem niet.
■■Enige tijd geleden moest ik op het
Amsterdamse paleis van justitie
*ijn om, toevallig bij Valente, een
dossierop te halen. Ik was er pas
Ja vijven en kon ongestoord door
het gebouw lopen en dekamer van

Een groot deel van de problemen is
volgens De Roos te wijtenaan het
optreden van de vorige minister
van JustitieHirschBallin. „Hirsch
Ballin heeft veel te veel oog gehad
voor de wetgeving. Hij heeft te
weinig gekeken naar het apparaat.
Met als gevolg dat er veel wetten
zijn, maar dat de uitvoering van
die wetten hapert."

De Roos heeft nu zijn 'hoop'
gevestigd op deparlementaire
enquêtecommissie, die zich onder
leiding van PvdA-Kamerlid Van
Traa gaatbuigen over de
rechtmatigheid van
opsporingsmethoden van politie.
„Dat kan een wettelijk kader
bieden voor het optredenvan de
politie in de strijdtegen de
georganiseerde criminaliteit. Dat
geeft duidelijkheid."

De Roos verwacht dat Justitie
heeft geleerd van de afgelopen
maanden. „Als er meer overleg is
tussen politie en justitieen de
politie legt verantwoording af aan
de officier van justitie, danis de
kans dat decriminaliteitweer
beheersbaar wordt aanwezig."

Dus beter overleg tussen politie en
justitieen een betere beveiliging
van de paleizen van justitie
kunnen dekou uit de lucht halen.
Maar de oplossing ligt misschien
het meest bij de vraag of
drugsgebruik en -handel nog wel
strafbaar moeten blijven. „We
zouden ons inderdaad eens af
moeten vragen of het bestrijden
van drugscriminaliteitalle
investeringen in
opsporingsmethoden en ruimte in
gevangenissen nog wel waard is,"
zegt De Roos. Volgens hem moet er
daarom een uitgebreidonderzoek
komen naar (beperkte) legalisering
van drugs.

Valentebinnenstappen. Niemand
hieldmij tegen of vroeg wat ik
kwam doen.Als ikkwaad gewild
had, hadik zo informatie mee
kunnen nemen."
Informatie dieadvocaten bij de
verdediginggoedkunnen
gebruiken. In dezaaktegen
drugshandelaar Charles Z.
schroomde diensraadsman
P. Doedens niet bij justitie
gestolenmateriaal te gebruiken
voor deverdediging van zijn
cliënt.De Roos vindt dat juist.
„Advocaten mogen dergelijke
informatie gebruiken als dat in het
belang is van hun cliënt. Het zou
alleengoed zijn als de advocaat de
rechter en de officier niet tijdens
dezitting pas met dieinformatie
confronteert,maar hen even van te
voren zegt welke informatie hij
gaat gebruiken en hoe hij aan die
informatie komt."

De rechterlijke macht
justitiein een kwaad daglicht te
stellen of aan te pakken. Het werk
gaat intussenverder. Er is
inmiddels al genoeg schade aan de
rechtsstaat toegebracht," roept
officier van justitiemr. W. van de
Ven manmoedig als
politie-optreden onderzijn
verantwoordelijkheid weer eens
door advocaten 'aan de kaak
wordt gesteld.

Rumoer in justitieland.De nieuwe
rechtbank in devoormalige
ziekenhuisgebouwen in Maastricht
's desondanks nog geen
onneembare veste. Van enige
Paniek over rondsluipende,
Vertrouwelijke stukkenstelende,
georganiseerde criminelenzelfs
geen spoor. Ook deofficieren van
justitielijken fluitend voort te
gaan met het aanpakken van de
Misdaad. Hun fiets of auto worden
liet gevolgd doorgillende
Patrouillewagensvan de politie.

veiligheidscontroles heeft
doorlopen...

„Nee, inderdaad de maatregelen
zijnzeker nog niet sluitend," zegt
een parketmedewerker sussend.
Zelf kwam hij kortgeleden nog
twee sujetten tegen op een plaats
in het rechtsgebouw die absoluut
verboden is voor het publiek. De
twee mannen bleken op zoek te
zijnnaar depublieke tribune en
kwamen uiteindelijk via de
gesloten afdelingen rechtstreeks
terecht in de groterechtszaal...

Tekenend voor het ontbreken van
enig wantrouwen is ook het
verhaal van een hulpverlener die
zonder blikken of blozen achter de
bezitter van een gecodeerd
pinpasje de beveiligde gebouwen
binnenstapte. „Geen mens heeft
me ergens naar gevraagd," zegt hij
blijmoedig.

■■Wij zijn invoorkomende gevallen
Wel attent, maar voor zover is na te
gaan is van gerichtebewaking van
officieren of rechters maar heel
Zelden sprake geweest. Het gaat
hier allemaal wat gemoedelijker,"
zegt een woordvoerdervan de
Politie in Maastricht.
»Het is inmiddels een nationale
sport geworden om politie en

Geen opwinding dus. Illustratief:
rechters raken zelfs nietvan hun
stuk als in de door gepansterdglas
zo zwaar beveiligde rechtszaal
plotseling een verdachte van
drugshandel in het bezit blijkt van
een mes waarmee jeeen
koe kunt slachten.

Oplettende leden van de
parketpolitie ontdekken het mes in
een heupgordel op een moment dat
deverdachte al alle

" De in Heerlen geïnterviewde voorbijgangers, van boven naar bene-
den: J. Soto, B. Kunowski, E. Bosten, E. Prickartz, A. Cobben, S.
Strijbos. Foto's: DRIES LINSSEN
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Het publiek

Limburgs Dagblad vrijuit

Is er nog recht?
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Niks te klagen over boekje
'Nederland Lui Lekker Land'

Een boekje, bedacht in
dekroeg.
Daar moet de
borrelpraat van af
schuimen, denk je
meteen. Bovendien is
het onderwerp even
beduimeld als een
bierglas met carnaval:
klagen over
maakt-niet-uit-wat.

Mooi mis, ditvooroordeel. Over
het een centimeter dikke/dunne
'NederlandLui Lekker Land' hoor
jemij niet klagen. Tegen het
zwaailicht van de gebroeders Don,
Elieg en Crescens Akkermans is
een zeurendezwerm 'Archie Bun-
kers' opgevlogen. U en ik kennen
ze wel: van diemopperkonten van
landgenoten voor wie het weer al-
tijd pet is. Volgens wie ... ook al
hebben ze vrienden onder Surina-
mers ... al die buitenlanders liever
lui dan moe zijn.
Inderdaad, van diebaai-burgers.
Vijftien miljoen in getal. Want
kankeren hoort blijkbaar bij onze
volksaard als debijbel in een ho-
telkamer.

Aangeleerd
Vraag anders maar aan literair-
filosoof Connie Palmen, een van de
achttien door de gebroeders Ak-
kermans vaak in de kroeg aange-
schotenBekende en Minderbeken-
de Nederlanders ofwel B(M)N'ers.
VolgensConnie hebben u en ik een
aangeleerde neiging tot klagen.
„Het is lekker om te doen, het is
een prima manierom contact te
leggen en het is een uitingvan her-
kenbaar gedrag."
In haar filosofie steekt er ook geen
kwaad in klagen. „Het is een vorm
van sociaalgedrag die te vergelij-
ken is met de genadeloze opge-
wektheidvan deAmerikanen. Die
opgewektheid is niet 'echt', maar
een aangeleerdeen gewaardeerde
omgangsvorm. De in een glimlach
verpakte standaardvraagvan de
Amerikaan is: 'How are you to-
day?'. Als je antwoordt:' Well,
now you're asking, I actually do
feel likekilling myselfright now',
danben jeof een cynische Ameri-

kaan of een onwetende buitenlan-
der. Ik beheers de Nederlandse
omgangsvorm veel beter.Als ik
hoorzeggen: 'wat een rotweer is
hetvandaag, he?, danvoel ik me
thuis."

ConniePalmen vergoelijkt het ge-
kanker als een oer-Hollands ri-
tueel dathaar past als een grauw-
grijzeregenjas.

Geweten
Literair-bioloog Maarten 't Hart
hangt in 'Nederland Lui Lekker
Land' verder uit het raam. Gooit
zelfs zijn geraniums naar ons
hoofd. „Klagen is luxe. Als je het
echt beroerd hebt, klaag jeniet. De
voormalige Joegoslaven in Saraje-
vo klagen niet, dievechtenvoor
hun zelfbehoud. Boeren en tuin-

ders in Nederland, dieklagen. Het
eerste jaar is er te veel zon, het
tweede jaar is er te veel regen en
het derde jaar is de levertijd van
de nieuwe Mercedes te lang."
Een vrolijk, krachtig volk achter
blank getopte duinen, ook dat mo-
gen we niet zijn van deze nacht-
merrie van het feminisme. Dat de
binnenlandseboekenplank door-

zakt van oorlogsliteratuur staat
volgens Maarten haaks op ons oor-
logsverleden. „We schrijven juist
zoveel over de oorlog, omdat we
ons schuldcomplex kwijt willen.
Nederlanders hebbeneen slecht
geweten over de oorlog. Met ons
perfecte organisatietalent spoor-
den we de jodengemakkelijk op
voor deDuitsers. Dat zit natuur-
lijk niet lekker." De schrijver
vreest 'dat ons land het voor de
windblijft gaan, dus kan het kla-
gen alleennogmaar toenemen.'

Verstikkend
Cabaretier Jack Spijkerman ziet in
zijn landgenoten meer mokkers
dan echtecritici. „Nederlanders
zijn de eerste gasten dieklachten
hebben over hunvakantiehotel.
Jam niet lekker, bed ietsje te
klein... Maar echt forse kritiek le-
veren, daar is ons volk misschien
wel gewoon te keurig voor. Toen ik
voor de eerste keer bij deAvro
rondliep, knepen devreselijk bra-
ve sfeer en de grijzemaatpakken
me de strot dicht. 'Oeleboelkutje'
riep ik ineens op de gang, uit balo-
righeid en om iets van datverstik-
kende gevoelkwijt te raken
Jack betwetert tot slot: „Dat Avro-
gevoel, die saaie deken ligt over
ons hele landje."

Zeurkous
De drie gebroeders Akkermans
hebben ook het gewone volk ge-
temperatuurd. Op markten, plei-
nen, kroegen en grand cafés moch-
ten de 'ArchieBunkers' hun zeur-
kous optrekken. Resultaat: een
klaagmuur opgetrokkenuit stenen
die u en ik ook zouden kunnen
aandragen.

De frisse windin 'NederlandLui
Lekker Land' wordt aangewak-
kerd door onwrikbarecijfers, aan-
gereikt doorCBS, het nationale
turfbureau.
Bijvoorbeeld: een Nederlander
verdient in één uur evenveelals
een Rus in 98 uur. Nog een voor- ■beeld: werknemers in Nederland ,
hebben per jaarrecht op 36 dagen
vakantie en atv. Dat is ruim zeven
weken vrij per jaar. Japanners
krijgen per jaartien dagen vrij;
twee weken dus.

Vanaf nu nooit meer zeuren.
Afgesproken?

'NederlandLui Lekker Land', uit-
geverij Scriptum, prijs f 19,50.

Economie Gemart
Remmen met de
rente in de VS
Of jenu Nederland neemt of
Duitsland of de VerenigdeStaten,
elke economie kent die op-en-
neergang van de bedrijvigheid die
weconjunctuur noemen. Jekunt
een economiewat dat betreft ver-
gelijken met een fabriek. Daar
kunnen ze met debeschikbare
mensen en machines per jaareen
gegeven hoeveelheid produkten fa-
briceren. Deze produktiecapaciteit
kan op een aantal manierenwor-

door

ROLF
SCHÖNDORFF

den vergroot: door de mensen langer en harder te laten werken, door
meer mensen aan te nemen of door hetmachinepark uit te breiden (in- I
vesteren). En bovendien door de mensen beter te scholenen door machi' |
nes te kopen waarin de jongstestaaltjes van technisch vernuft zijn ver- I
werkt.
Dat is één kant van het verhaal, de aanbodkant.Maar wil diefabriek
echt een succes worden, dan moeten er natuurlijk wel klanten zijn die&',
gefabriceerde spullen kopen. Er moet voldoendevraag naar het produk 1 j|
zijn. Blijft een deelvan deproduktie onverkocht, dangaan afdelingen"PR
halvekracht werken, machinesstaan stil, mensen werken minder dan I
hun volle werktijd. In het somberste geval, als de verkoop helemaal stil I
valt, sluit defabriek en staan de mensen op straat.
Voor een economie als geheel hebben we het dan over een inzakkende
conjunctuur dieovergaat in een laagconjunctuur. Regering en centrale
bank zien dataankomen en proberen op tijd tegengas te geven. De een- |
trale bank kan dekooplust stimulerendoor derente te verlagen. Als de I
centralebank de zogenoemde 'korterente' verlaagt dankunnen consu- j
menten wat makkelijker een bankstel of een nieuwe auto kopen. In dat ,
geval zullen ondernemers eerder een nieuwe fabriekshal bouwen,
i 1i i

Als dit stimulerendebeleid succes heeft, krijgen dus bankstelfabrikan-
ten, autofabrieken en machineproducenten orders binnen. Zij gaan op
hun beurt weer inkopen bij hun toeleveranciers en zo komt het herstel oP
gang. Vaak geholpen - zeker in een sterk van buitenlandsehandel afhan'
kelijkeeconomie als deonze - doortoenemende vraag uit het buitenland-
Ook daarproberen regeringen door onder meer goedkoop-geldbeleid de
economie op te peppen.

Zon herstel van de bedrijvigheid kan, als het niet in de hand wordt ge-
houden, al weer vrij snel tot oververhitting leiden.De afnemers, consu-
menten, investeerders, deoverheid en hetbuitenland willen steeds meer-
In het begin van de herstelfase kan diegrotere vraag eenvoudigworden
opgevangen: deafdelingen dieop halvekracht werkten en de mensen die
waren uitgeschakeld, worden weer ingeschakeld. Producenten gaan o-
veruren maken.

Maar op een bepaald moment is derek eruiten loopt men tegen de be-
grensde produktiecapaciteit op. Het installerenvan nieuwe, vernuftiger
machines, het scholen van mensen kost tijd. Het aanbod kan de vraag
niet bijbenen. Er ontstaan spanningendie leidentot prijsstijgingen. Er
zijn te weinig goederen leverbaar, te weinig grondstoffen, te weinig kre-
diet, de goedemensen zijn niet meer beschikbaar. Met als gevolg dat
produktprijzen, grondstofprijzen, rente en de lonen gaan stijgen.

De centralebank ziet dit aankomen. Zij weet dat het ongeveer een jaar
duurt voordat het voorzichtig afknijpen van de geldtoevoer een remmen"
effect heeft. Ze begint dusal een tijd voordat de capaciteitsgrensbereikt
wordt, voorzichtig derente te verhogen.

Ook drugsdwergenkrijgen straf
Toon (30) brengt oprecht verontwaardigd een
vuile vinger naar zijnvoorhoofd.

'Zeker, edelachtbare, gedealdheb ik wel. Wat
grammetjes bruin hier en wat wit daar, maar
een drugsbaronben ik toch echt niet geweest.

De lange piekerigeongewassen haren wippen
boos op.

'Ik word gepakt omdat ik met mijn brommertje
af en toe er op uit trek om een paar klantjes te
bedienen. Met de opbrengst kan ik mijn eigen
drugs betalen. Ik doe niemandkwaad. Ik kan
beter wat autootjes in de wijk gaan kraken. Ik
heb nog nooit gestolen en ben niemand tot last,'
moppert een werkloze.

Het zint hem al langerniet datzijn overbuur-
man van de koffieshop wel ongestoordzijn
gang kan gaan.

'Die vent heeft wel een dikkeBMW voor de
deur staan en echt niet van die paar gram hasj
diehij in zijnzaak mag verkopen. Ik een af-
stands brommertje...,' vergelijkt Toon, met
plotseling een slimme oogopslagrichting recht-
bank.

Toon liep overigenswel erg lullig tegen de
lamp.

Op een dag beldeeen diender aan de deurvan

zijn ouderlijke woningom hem een officieel
stuk te overhandigen.

Ouders, vriendelijke mensen, onkundig van de
hobby van Toon, halen 'het paard vanTroje'
gastvrij binnen.

Met het verzoek om uitleg te geven.

Tenslotte is Toon analfabeet en die snapt er dus
zeker geen sylabe van geen stuk lezen

De agent overziet met een kennersblik de situa-
tie.

Weegschaaltjes, snijplankje, plastic zakjes met
bruin poeder op een tafeltje.

De standaarduitrustingvan de huisdealer.

In Zuid-Limburg wemelt hetvan diekleine
zelfstandigen.

De grote jongensmet dekilo's laten zich wat
moeilijkerpakken dan deze krabbelaars metaf
en toe een half onsje.

'Bingo,' roept de agent blij enToon gaat subiet
achter de wacht.

Hij heeft nog geluk ook dathij eerder naar huis
mag omdat decellen in de huizenvan bewaring
weer eens vol propvol zitten.

'Wisten U ouders danniet dat U verslaafd was
en dat spul gebruikte?' vraagt een rechter ver-
wonderd.

,'Als ik mijn roes uitsliep dachten ze dat ik ziek
was en als ik ginggebruiken dat ik de griep had
en daarvooreen poedertje moest nemen. Weten
die mensen veel,' legt Toon tot vermaak van de
toehoorders uit.

De nukkigevrouwelijke officier van justitie
heeft geen gevoel voor humor.

Zij wijst plichtmatig op het alarmpistool dat
onder het bedvan Toon is gevonden.

'Twaalf maanden,' roept ze standaard op basis
van de tijd datToon volmondigheeft toegege-
ven te hebben gehandeld.

'Kan het nou geen onsje minderzijn?' vraagt
raadsman Martens met een blik van verstand-
houdingnaar de rechters.

De rechtbank doeter veertien dagen laterwel
een halve kilo af.

Toon hoeft maar dehelft van dietwaalf maan-
den te zitten.

Slungelig en kennelijk onaangedaan stapt Toon
derechtszaal uit op weg naar een troostend
shotje.

vrijuitümburgs dogblad
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Toegegeven, ik weet weinigvan
voetballen, maar des te meervan

wielrennen.De fietsmicrobe heeft
mij zo te pakken, dat toen ik laatst

een voetballereen langerush zag
maken, met debal aan de voet, ik
me zelfs afvroeg of de man gede-

marreerd was en op weg naar een
eclatante solo-overwinning.

Akkoord, ik ben natuurlijkwel
enigermateop de hoogte van het
voetbaljargon, in ieder geval dat
van 35 jaar geleden. Toen was ik

nog een veelbelovende (nou ja!)
pupil bij hetroemruchte 'Robur et

Velocitas' in mijn geboorteplaats
Apeldoorn. Voetbalschoenen

noemden we kistjes, de bal een
knikker en het doel een kooi. Zo

stondFrans de Munck, de Zwarte
Panter, in het jargonvan dietijd
altijd tot het uiterste getergd in

zijn kooi.

Het leer(van debal) heette nog
bruinof gespikkeld en uitdrukkin-

gen als 'na dethee werden de
bordjes verhangen en tapten de te-

genstanders uit een geheel ander
vaatje', gingen erin als zoete koek.

Tegenwoordig, in het moderne
voetbal, wordt na de thee zoniet de
trainer dan toch zeker de scheids-

rechter door overenthousiastesup-
porters verhangen, waarna, uren

voorbij het laatste fluitsignaal,
nog even enkeletreinen compleet
wordenverbouwd. Tijden veran-

deren en soms niet ten goede.

Nu houden ookvrouwen zich met
deze edelesport bezig, een activi-
teit dieom de een of anderereden

nog altijd 'damesvoetbal' wordt
genoemd. Ik herinnerme uit mijn

begintijd als journalistnog
boeiendewedstrijdverslagen van

plaatselijke correspondenten over
die competitie van vrouwenteams:

„Voorrust wist de doelvrouwe
haar goal schoon te houden, maar

na de thee werd haar heiligdom
tweemaal doorboord." Ik hoop dat
de bewuste keepster er geen trau-
ma aan heeft overgehouden, maar

je moest wel opletten op wat je
schreef.

Evenals de wielersport heeft ook
het voetbal tegenwoordig geld-
schieters, de zogenaamde shirt-

sponsors. Zo wordt Ajax financieel
geholpen doorABN-Amro, PSV

verlicht door Philips en is Feijen-
oord verzekerd van de steun van

Stad Rotterdam. Fortuna rijdt op
Goodyear en MW wordt gezui-
verd door CSU. Allemaal teres-
pecteren bedrijven, daar is geen

twijfel over mogelijk.

Roda JC doethet dit seizoen erg
goed in de PTT-Telecompetitie -zelfs de eredivisie wordt nu al ge-

sponsord - en heeft Winters Advo-
caten als geldschieter. Op die

manier is de club in ieder geval
verzekerd van voldoende juridi-

schebijstand, indien nodig. De
advocatuur is een wat vreemde

eend in de sponsorbijt, want tot
voor enkele jarenmochten advoca-

ten helemaal niet adverteren.Die
regeling is inmiddels veranderd,

waar op zich niets op tegen 'is, zo-
datop de shirts van Roda denaam

van 'Winters Adocaten' prijkt,
voor een ton per jaar.

De naam van hetkantoor van
Winters wordtregelmatig ge-

noemd in verband met een groot-
scheeps onderzoek naar fraude

met bvs, het witwassen van drugs-
gelden en dergelijke. Je moet er
toch niet aan denken dat er een

kans zou zijn dat de shirts van Ro-
dategelijk met die drugsgelden

worden schoongewassen.Wordt de
naam op de shirts dan straks ge-

wijzigd in W. Advocaten? Dat zou
nog eens een stunt zijn.

Ik wil maar zeggen, als het uitein-
delijk allemaalwaar blijkt te zijn
van dat drugsgeld, dangaatRoda

JC toch gewoon gezellig met de
methadonbus naar de uitwedstrij-

den!

vrouw valse gegevens had ver-
strekt.Kennelijk had ze de gege-
vens van iemand in Emmen gekre-
gen en haar lesje goed geleerd. In
werkelijkheid blijkt ze in Duits-
land asiel te hebben aangevraagd.
Onmiddellijk zijn de twee motor-
boys weg om de hele parkeerplaats
af te speuren. Het blijkt tevergeefs:
devogel is al gevlogen. Enkele ma-
rechaussees voeren deBosnische
chauffeur af naar een politiebu-
reau in Breda en de kersverse asie-
laanvrager naar het aanmeldcen-
trum voor asielzoekers inRijsber-
gen. Voor hunvertrek mogen ze
nogkiezen of ze de Golf - tegen
betaling - laten wegsiepen of hem
zolang ter plekke laten staan. Ze
kiezen voor het laatste.

De groepscommandantbelt Schip-
holvoor de aardsebestemming
van degelovige Ghanezen. „Hallo?
Bureau Uitzetting? Kunnen jullie
morgen nog drieplaatsen reserve-
ren in de kist naar Accra?" Maar
het vliegtuig zit alvol, datwordt
dusvolgende week. Vervolgens
maakt Van der Schans een inbe-
waringstelling opvoor de Ghane-
se. De vrouw zit kauwgom kau-
wendtegenover hemaan een tafel-
tje in de commandobus. Ze heeft
het duidelijk niet naar haarzin.
„Tomorrow you can go back to
your beautiful country with palm
trees," vertelt decommandant
haarvrolijk. De Afrikaanse lacht
als een boerin met kiespijn. Ze
vraagt een shaggie aan haar ge-
sprekspartner en hij draait er een
voor haar. Tweevan haar landge-
noten krijgen dezelfde behande-
ling en vragen evenmin asielaan.
Zij worden echter wel gefouil-
leerd, wat bij de vrouw niet moge-
lijk was, aangezien de brigade nog
alleen uit mannen bestaat. Het
geld dat bij hun fouillering wordt
gevonden, is - minus 25 gulden
voor noodzakelijke uitgaven - hun
eigen bijdrage in de enkelereis
Ghana. De tussentijd mogen de
Afrikanen doorbrengen in cellen
van het politiebureau en de mare-
chaussee.
Al met al is debrigade gauw een
paar uur zoet met drieauto's. Al
dietijd controleren de MTV'ers de
snelwegniet. Voor professionele
smokkelaars lijkt heteen koud
kunstje: jestuurt eerst een paar
auto's in slechte staat langs, waar-
van depapieren niet helemaalin
orde zijn. Die worden aangehou-
den en vervolgens is de weg vrij
om buitenlanders over de grens te
smokkelen.De ledenvan de briga-
de leggen zich erbij neer. „De poli-
tiek wil nu eenmaal geen grensbe-
waking. En zelfs als we ze uitzet-
ten, kunnen ze hier morgen weer
zijn. Voor veel mensen is het hier
het walhalla."

Even laterwordt Van derSchans
gebeld in de commandobus. „Die
Kroaat wil helemaal geen asiel?
Hij zei het hier twee keer. Jullie
zoeken het maar uit daar in Rijs-
bergen!"
Het iskwart voor acht. Buiten is
het inmiddelsaardedonker. Het
wordt nog een lange nacht.

gan weer 'dweilen met dekraan
open', zoals hun collega Van Ham'
het noemt. Groepscommandant
Tonvan der Schans is heel wat op-
timistischer. „Laat de doelgroep
nu maar komen," zegt hij als de
brigade een kwartiertje later is ge-
arriveerd op de parkeerplaats Ha-
zeldonk-oost, vlak achter de Ne-
derlands-Belgische grens.

In decommandobus, aan derand
van deparkeerplaats, richt Van
der Schans het 'administratief
centrum' in: aan boord zijn fax, te-
lefoon, kopieerapparaat en twee
computers. Er is contact mogelijk
met alleasielzoekerscentra in Ne-
derland, pasfoto's kunnen zo door-
gefaxt worden. Aan de wand han-
gen opsporingsberichten en een
lijst met visumplichtige landen.De
twee andere busjes worden in de
berm geparkeerd.
Twee snelle jongensvliegen op hun
motoren de snelwegop. Zij selec-
teren de 'verdachten' en leiden die
naar deparkeerplaats. Reeds na
enkele minuten is de eerste
'vangst' binnen, een Sloveen met
een paardestaart. Het dolkmes in
het portiervak blijkt geoorloofd:
het voldoet niet aan deomschrij-
vingvan deWapenwet.
Een van de motorrijders zegt over
de selectie: „Het is een soort in-
tuïtie. Je ontwikkelt als het ware
een zesde zintuig. Hetbelangrijk-
ste criteriumblijft dekenteken-
plaat. Daarna komt de staat van
de auto. Een indicatieis toch ook
de huidskleur: anders danblank is
niet gebruikelijk in Nederland."
Gewezen op de multiculturele sa-
menleving, herinnerthij aan de
Bijlmerramp. „Kijk hoeveel illega-
len er toen in Nederland bleken te
wonen. Joegoslaven haal jeer ook
meteen uit. Er is gewoon een cul-
tuurverschil. Mensen daarzijn
veel gewelddadiger."

De militairepolitie houdt 'top
tiens'bij van de diverse handelin-
gen: uitzettingen, asielaanvragen
enzovoort, per nationaliteit.Zo
staat Turkije bovenaan het 'over
all' klassement. Andere ranglijst-
aanvoerders: Zaïre, Sri Lanka,

" De vliegende brigade van de marechaussee bezig met controle. 'Voor veel mensen ishet hier het walhalla.' Foto: PETER trompetter

'nds 1 mei van dit jaar is de 'em-
levie', zoals het personeel het zelf
°emt, werkzaam bij de diversegrensovergangen. Zijn doel is in-woners van 'niet-Schengenlanden'e ontmoedigen massaal hun heil'n Nederland te zoeken. En het isu eenmaal gemakkelijker om on-

gewenste vreemdelingen directan de grens terug te sturen danzeerst op te sporen en vervolgens op
fen vliegtuig naar het land van! herkomst te zetten. Opperwacht-
meesterWout Gloudemans maakt
*lch echter geen illusies. „Degrensovergangvan de A-16, de, oort van Nederland, diekun je

honderd procent dichtkrij-gen. We controleren ook wel de
Ogenaamde sluipwegen in de
,uurt, maar dat kan nooit langerI Qan een paar uur per dag."
tficiële criteria om auto'sen in-
zenden te selecteren zijnnog in

;* maak. Maar volgens Gloude-mans vormt selectiein depraktijkgeen probleem. In de eerste plaats
°enit hij: Nederlandse auto'svol-

| iepakt met goederen of mensen., aarna Franse auto's met kente-
kens dieeindigen op de cijfers 59
p 192. „Die komen uit Noordwest-
r&nkrijk. Daar wonen veel bui-

tenlanders: Algerijnen, Angolezen,, akistani en Zaïrezen - al dan nietegaal. Verder controleren we vaak
Jekofferbak. Als dievol zit met

s is dat eenduidelijk teken
at de inzittenden niet een dagje

f* zijn. Wanneer we in een koffer. en vuurwapen vinden, nemen we
,at ook meteen in beslag. Dat zijn

de prettige neveneffecten."an de 13.400reizigers die sinds 1
?ei zijn gecontroleerd, waser bij600 'iets aan de hand.Dit kan
arjëren van verboden wapenbezit
01 'asielshopping'.Dit is vakjar-gonvoor het in verschillende lan-
denaanvragen van asiel. Somsangen mensen op diemanier zelfs
i driedubbele uitkering. Twee-

üizend mensen zijn linearecta
j erüggestuurd naar België.
i b

| °nd half vier 's middagsvertrekten 'Vliegende Brigade' vanaf heti mUre£>u in Breda. Zeven mannen""et driebusjes en twee motoren

Roemenië. Aan deplaats op de
ranglijst kun jeonmiddellijk zien
of er de laatste tijd veel problemen
in dat land zijn geweest. Blijkbaar
nemen danveel mensen dewijk
naar het rijke westen.

Zojuist heeft de andere motorrij-
der - beidenwillen liever anoniem
blijven - een Nederlandse Golf op-
gebracht, met daarin drie
Bosniërs. In VN-verbandheeft de
motorrijderzelf een half jaarin
ex-Joegoslavië gediend. Hij ver-
denktveel mensen uit het voorma-
lige Joegoslavië ervan,vanuit het
Westen wapens te smokkelennaar
hun landgenoten.

De Bosnische chauffeur verblijft
hier legaal, maar staat in het op-
sporingsblad vermeld. Hij heeft
iets op zijnkerfstok, watprecies
kan de brigade nietzien in het
boekje waarin alle mensen staan
met een strafblad in Nederland.
De chauffeur mag plaatsnemen in
een van debusjes.
De andere inzittenden, echtgeno-
ten naar hun eigen zeggen, vertel-
len datze normaliter in een asiel-
zoekerscentrum in Emmen verblij-
ven. Dat kan dus duiden op asiel-
shopping. Ook zij mogen daarop in
een Volkswagen Transporter
plaatsnemen. Hun gegevens wor-
den nagetrokken. De man, in het
bezit van het paspoort van de
'Kroatische Republiek Herceg-
Bosna', heeft een treinkaartje Za-
greb-Keulen van vandaag bij zich.
De dienstdoende ambtenaren vra-
gen in alle talen aan hem, zijn
handtekening te zetten. De lang-
harige man zegt het niet te begrij-

pen. De pasfoto dievanuit Emmen
wordt gefaxt lijkt totaal niet op
hem. „Then in war - now me
work," verklaart de man het inge-
vallen gezicht op de foto. Maar de
mannen van 'het wapen', zo heten
ze in de volksmond, zijn niet over-
tuigd. „In acht maanden kan je
haarniet zoveel groeien." Ook de
geboortedatum diehij opgaf, klopt
niet met de gegevens uit Emmen.
De gegevens die de vrouw ver-
strekt, kloppen wel met dievan
het asielzoekerscentrum. De mare-
chaussees geven haar tekennen
datzij vrij is om te gaan. Onmid-
dellijk kust ze haar geliefde en
gaat een taxi bellen.

Ondertussen is een witte Austin
Montego binnengebracht. 'Bidden
helpt' en 'When the going gets
tough, the tough gets to Jesus!'vermelden stickersop de achter-
kant van deauto. Maar ze vormen
hier voor deGhanese inzittenden
geen vrijbrief. De chauffeur heeft
een geldige verblijfsvergunning en
gaatvrijuit. De vrouwelijke inzit-
tende heeft ook een verblijfsver-
gunning, maar die isreeds lang
verlopen. De overige twee mannen
hebben alleeneen geldig Ghanees
paspoort. Ze beweren hun pas-
poorten vandaag in Brussel te heb-
ben opgehaald, maar hun docu-
menten zijn al lang geleden afge-
stempeld. De marechausseebe-
grijpt er nietsvan. Feit is in elk
geval dat devreemdelingen uit een
visumplichtig land komen en ze
geen visum bij zich hebben.
Een motor brengt een Franse Fiat
Uno uit het 'verdachte' Noor-
dwest-Frankrijk binnen. De pa-

pieren van de beide inzittenden,
een Fransman en een Algerijn, zijn
in orde. Het MTV trekt echter ook
meteen de autopapieren na. Een
telefoontje met de Franse autori-
teiten isvoldoende: de Fiat is niet
verzekerd. De auto wordt wegge-
sleept door de dichtstbijzijnde ga-
rage. Sip kijken devoormalige
inzittenden hem na. Binnen twin-
tig dagenkan deeigenaar hem
ophalen tegen overlegging van een
geldigeverzekering en vierhon-
derd guldenwegsleepkosten, zo
maakt een marechaussee de chauf-
feur in het Frans duidelijk. Ook
vertelt hij ze dat ze een taxi naar
het station in Bredakunnen ne-
men, om van daaruit terug terei-
zen naar Frankrijk. Beide mannen
druipen af.
De Ghanezen zijn inmiddels aan-
geschovenin het busje bij de Bos-
nischeKroaat.
„You're going to the police sta-
tion," vertelt een MTV'er aan de
Afrikanen.
„Police?reageert een van hen „Not
a hotel?" En hij lacht zijn tanden
bloot.
„Dutch police is just likea hotel,"
wordt hemverteld.
„Three stars? Five stars?" De Gha-
nees blijft er laconiek onder. Zijn
landgenoot is duidelijk minderblij
met de situatie en hangt over het
tafeltje in de bus.
Plotseling komt deKroaat met ge-
heel andere informatie. Hij vertelt
dathij zich voor iemand anders
heeft uitgegeven en geeft een an-
dere naam op. Als een wachtmees-
ter hemvraagt of hij asiel wil
aanvragen, zegt hij ja. In elkaar
gezakt vertelt hij dat ook zijn

CARMEN OF DE HARTSTOCHTELIJKE BRAAFHEID
Als datnauwelijks een andere reactie dan
een gelaten schouderophalen oplevert, be-
gint devriend uitvoerig decritici die in de
kranten de opvoering hebben afgekraakt,
voor alles en nog wat uit te maken, in de
hoop zo een vonkvan boosheid of veront-
waardigingover te doen springen. Maar het
enige dathij weet uit te lokken is een minza-
me hand op zijnarm en een fatalistisch
'Ach, misschien hebben ze nogwel gelijk
ook.' Ongeveer een week later komt de treu-
rige man in bed terecht vanwege het opspe-
len van een keelaandoening waar hij wel
vaker aan leed maar meestalook weer snel
van herstelde. Deze keer is datechter niet
het geval. Tien weken later, op 3 juni,nog
geen 37 jaaroud, sterft hij. Te vroeg om nog
kennis tekunnen nemen van het commen-
taar van een vanzijnberoemdste tijdgeno-
ten en collega's, de componistTchaikowski,
die in de wintervan datzelfde jaar de profe-
tische woorden schrijft: 'Carmen is een
meesterwerk in iederopzicht... Ik bener van
overtuigd dat hetbinnen tien jaar de meest
populaire opera in de wereldzal worden.'

We schrijven 6
maart 1875, een

grijskoude dag in
Parijs. Op straat
loopt, diep in een

donkere mantel
weggedoken en met

een asgrauwe,
treurige

uitdrukking op zijn
gezicht, een man,

componist van
professie. Op een
bepaald moment

wordt hij herkend
en aangehouden
door een vriend.

Blijkbaar geschrokken van
de toestand waarin hij de
ander aantreft, begint de

vriend een enthousiast
verhaal waarin hij in

geuren en kleuren vertelt
hoe goedhij de onlangs
gegeven opvoering wel

vond en hoe opgetogen het
publiek was.

door

RENÉ
DIEKSTRA

was geweest, reageerde het publiek enthou-
siaster maar waren dekritieken zo mogelijk
nog smalender.
Carmen is deeerste opera geweest die ik in
mijn leven gezien heb, en ik heb me sinds-
dien altijd in verwondering afgevraagd
waarom Bizet zijn critici gelijk heeft gege-
ven. Waarom hij zijn geloof in wat hij met
enorm veel inspanningen talent had gescha-
pen- het beroemde openingslied 'Habanera'
heeft hij zeker twintig keer herschreven -volledig door hen heeft laten uithollen.Die
verwondering werd alleennog maar groter
toen ik enkelevan dieeerste kritieken in een
bibliotheek opzocht. In een daarvan wordt
gezegd dat Carmen een schandelijke opera
is, omdat daarin een sympathiek portret
wordt geschilderd van een door en door ver-
dorven vrouw, sensueel, brutaal, zonder
enig gevoelvan schaamte, zonder geloofin
God of gebod,een 'hoer uit de goot.
Een andere criticus schreef zelfs: 'Carmen
zou eerst met dezweep moeten krijgen, ver-
volgens een emmer koud water over haar
hoofd om flink af te koelen, en dan in een
dwangbuis gestopt moeten worden zodat het
ook meteen afgelopen is met dat duivelse
heupwiegen van haar.' (Wie heeft hiernou
eigenlijk een emmerkoud water nodig?)
Sommige commentatoren hebben gezegd
dat dekoele ontvangst van Carmen te ma-
ken had met het feit dat de opera gecompo-
neerd was in de stijl van Richard Wagner,
die in die tijd zeer omstreden was. Anderen
hebben beweerd datBizet de pech had met
zijn opera te komen op een moment dathet
Parijse publiek zowel opera-moe
was alsook nietveel geld had om aan dit
soort luxe te besteden. Maar van beide ver-
klaringen blijkt bij nader inzien weinig of
niets tekloppen.

Mijn vermoeden is datBizet met Carmen
een thema aan de orde stelde datvoor de
mannelijke psyche - en alle criticiwaren
natuurlijk mannen - een uitermate hache-
lijk en confronterend thema is. Carmen, de
hoofdpersoon uit de opera, is een jonge
hartstochtelijke zigeunerin met een zeer
sterkeerotisch-sensuele uitstraling. Haar
tegenspeler is de brave sergeant José, die
verloofd is met een meisje, Micaela, uit zijn
dorp van herkomst.
Als José de opdracht krijgt Carmen naar de
gevangenis te brengen nadat ze tijdens een
ruzie in defabriek een collega heeft neerge-
stoken, raakt hij zo onder haar bekoring dat
hij haar laat ontsnappen. Enige tijd later
ontdekt hij dat zijn commandant, luitenant
Zuniga, ook iets metCarmen heeft.
Hij raakt helemaal door het dolle heen van
jaloezieen wil Zuniga met wapen en al te
lijf te gaan. Daarmee zijn schepen achter
zich verbrand hebbend, sluit hij zich aan bij
debende smokkelaars waartoe ook Carmen
behoort. Spoedig ontdekt hij dat zij in we-
zen niets voor hem voelt en verliefd is op een
andere man, de stierenvechterEscamillo.
Bijnakomt het tussen de twee mannen tot
een gevecht op het scherp van het mes. Met-
een daarop verschijnt de ongelukkige ver-
loofde, Micaela, die Josévertelt datzijn
moeder op sterven ligt. José gaat met haar
mee, maar maakt Carmen duidelijk dat hij
voor haar terug zal komen. Dat doet hij ook,
en voor de arena vlak voor een volgende
stierengevecht, wacht hij Carmen op. Hij
smeekthaar met hem mee te gaan en samen
een nieuw leven te beginnen.
Zij wijst hem hautain af, waarna hij, op het
moment dat Carmen haar torero (die zojuist
het gevechtzegevierend heeft afgesloten) in
de armen wil vallen, haar doodt.

Jose geeft zichzelf bij justitieaan

Middelmatig
'We houden onszelfvoor de gek,' schrijft een
andereFransman, Georges Bernanos, 'als
we denken dat een middelmatige man
slechts vatbaar isvoor middelmatige harts-
tochten.' Een betere omschrijvingvan het
centrale thema in Carmen is eigenlijkniet
denkbaar. Hoe braaf veel mannen ook lij-
ken, onder bepaalde omstandigheden kun-
nen in hun sluimerendehartstochten op een
gewelddadige manier doorde dijk van
braafheid, trouw, belofte, en maatschappe-
lijknormbesef heen breken en alles dat hun
bevrediging in deweg staat, inclusief de
vrouw die de hartstocht heeft ontketend,
wegvagen, vernietigen.
'De meeste mannen lopen achter hun pik
aan', heet het in de volksmond, en hoeplat-
vloers dieuitdrukking ookklinkt, hij slaat
een belangrijke mannelijke spijker op de
kop. Onder iedererelatie, hoe lang die ook
bestaat en hoe stabiel ze ook is, ligt een
landmijn van hartstocht dieop de meest on-
verwachte momenten kan afgaan en zon
verwoesting aan kan richten dat de partners
als ze na afloop op depuinhopen zitten en
het stof langzaam neerslaat, elkaar niet eens
meer herkennen: 'Is dat dezelfde man waar
ik al die jarenmeegeleefdheb?'
Voor het gevalu van plan bent in januari
naar Carmen te gaan - de opera wordfdan
in Ahoy teRotterdam opgevoerd-kijk dan
eens goedrond naar al dienetjes in het pak
en toilet gestoken stellen en bedenk dan dat
ze allemaal op hetzelfdezitten als waar ze
naarkijken. Ik zou het ze alleen niet per-
soonlijk gaan zeggen als u geen klappen wilt
krijgen.

Georges Bizet, dat was de naam van de treu-
rige man, stierf met de gedachte datzijn
laatste en doorhem zelf meest geliefde
werk, de operaCarmen, een volslagen mis-
lukking was geworden. Op het moment van
zijn dood werd de opera al drie maanden
voor een praktisch lege zaal opgevoerd. De
première op 3 maart had een lauwereactie
van het aanwezige publiek teweeggebracht
en, een enkele uitzondering daargelaten,
weinig anders dan vernietigende kritieken
opgeleverd.Bij detweede opvoering, waar
devriend dieBizet op straat aansprak bij

Mislukking

ander-zijds
Sponsors
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Mobiel Toezicht Vreemdelingen kan maar beperkt controleren

Vliegende Brigade dweilt met de kraan open
DOOR JESSE BUDDING

Sinds het Verdragvan Schengen in werkingtrad, zijn de
Nederlandse grenzen open. Maar wat heet 'open'?Want
vlak achter de grens controleert een speciale afdeling van
deKoninklijke Marechaussee 'steekproefsgewijs' debinnenkomers. Het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV)
~ ook wel de Vliegende Brigade genoemd - pikt de
verdachten' onder andere op de snelweg op en controleert
hen: niet alleen dereisdocumenten, maar ook de
autopapieren en de inhoud van dekofferbak worden
Nagekeken om de identiteit vast te stellen. „Alswe daarbij
iets vinden wat niet in orde is, is dat een van de
Neveneffecten van het toezicht," aldus een
°Pperwachtmeester. Hoe selecteert het MTV? „Het wordteen zesde zintuig. Voor ons is het een sport om deillegale
vreemdelingen eruit te halen." Onze verslaggever liep een
dagje mee.

vrijuitLimburgs dagblad"

denkwijzer
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Lancia Land Rover
LANCIA Bèta coupé VX,
rood, bwj. '86, in uitstekende LANDROVER 109 Diesel,
staat, alle opties, ’10.690,-. blijvend grijs kenteken, pr.
Tel. 045-726028. ’ 7.500,-. Tel. 045-259604.

Mazda

mazoa
DEALER

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

Loven
Heerlen

Palemigerboord 401
Tel. 045 ■ 72 24 51

MAZDA 626 1.8 GLX bwj.
1988, wit, stuurbekr., elektr.
ramen, 5-deurs, LPG. Offi-
cieel Saab dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.
Te k. MAZDA 323 1.3, i.z.g.
St., bwj. '85, van ’6.950,-
-voor ’4.950,-. Bos Heerlen
BV, g 045-724545.
MAZDA 323FGLX F 29.000
km., all extra's, mr. mog.
Telef. 045-459920.

MAZDA 323 Sedan GLXi,
bwj. '90, vr.pr. ’12.000,-, i.g.

jst. Tel. 045-250018.. MAZDA 323 1.3, bwj. '90,
!APK aug-'95, ’10.000,-.
Telefoon 045-216554.
Te k. MAZDA 323 HB Sport,
bwj.'Bs.B 045-271406.
MAZDA 626 HB 2.0 12 V
GLX, grijsmetallic, bwj. '90.
Tel. 045-750531.
MAZDA 323 HB 1.3 LX,
blauwmetallic, sunroof, '89.
Tel. 045-750531.
MAZDA RX7, sportauto,
rood, nw. mod. '87, mr. mog.,

’ 17.500,-. Tel. 045-424128.

MAZDA 323 LX, 1.3 HB, bwj.
'88, grijs, APK 4-95, i.z.g.st,

’ 8.500,-. Tel. 04492-2106.
MAZDA 626 2-drs., bwj. '79,
APK okt. '95, trekhaak, vr.pr.

’ 900,-. g 04405-3508.
MAZDA 323 F Coupé, bwj.
'91, pr. ’19.750,-. ANWB-
rapp. Coumans Auto's,
Meerstr. 19, Bunde. 043-
-652575.

Mercedes

DEALER
SMEETS

Mercedes Benz
Heerlen 045-754575

Maastricht 043-613200
Geleen 046-757575

Mercedes Benz
190E, 1989, 62.000km,

rookzilver, extra's, als nw, vr.
pr. ’ 29.000,-. g 045-727196.

190 E 1983
1e eig., wit, centr. vergr.,

ABS, get. glas, alarm etc.

Volvo Klijn
Heerlen B.V.

De Koumen 7, Hoensbroek.
Telefoon 045-220055.

Te koop zeer exclusieve
MERCEDES 280, omge-
bouwd tot SEC, bwj. '83, 045-
-217358 van 9.00-17.00 uur,
na 17.00uur 045-220485.
MERCEDES 190 diesel, bwj.
'84, i.z.g.st., vele extra's,
moet weg. 04750-40377.
Te k. MERCEDES 200 E, +
LPG, bwj. eind '86, met alle
denkb. extra's, ais nieuw, pr.
’21.500,-. g 04752-4826.
Van part. MERCEDES 190D,
bwj. '86, 199.000 km., grijs-
metall., cv., perfecte staat,
vr.pr. ’ 14.950,-. Mergelse-
weg 6, Heerlen (Weiten). Tel.
045-742187.
MERCEDES 190 E, bwj. '85,
div. extra's o.a. kat, sport-
velgen, schuifd. enz. Vr.pr.

’ 12.900,-. Tel. 046-519644.
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. '84, diverse extra's, pr.

’ 12.500,-. 045-440384.
Te koop MERCEDES 190 D,
'85, i.z.g.st, veel extra's, evt.mr. zw. jeep mog. Telef. 045-
-312871 b.g.g. 271718.
MB 190 2.3 16V, diamantzw
'85, div. opties, ’19.950,-.
Telef. 08859-53916.
MERCEDES Benz 190 I.BE,
extra's, CV., ABS, metallic
lak, armst, v., bwj. 1991. Te
bevr. 045-322689.
MERCEDES 190 E, bwj. '86,
1e eig., boekje terinz., alle
extra's, in nieuwstaat,

’ 15.950,-.Tel. 04759-1175.

Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. '89, kl. donkerblauw.
Tel. 046-581869.
Te k. MERCEDES 230E, '86,
nw. mod., veel opties,

’ 13.950,-. 046-526867.
MERCEDES 500 SE, bwj.
'83, APK, blauwmetall., airco,
alle extra's, zeer mooi,

’ 9.750,-. 046-582655.
Te koop MERCEDES 190E,
bwj. '84, 5-gang, 160.000
km, verlaagd, Im-velgen,
schuifdak, centr. deurvergr.,. kl.antraciet, inter. zwart,

’ 12.750,-. Tel. 045-320088.
MERCEDES 300 D, aut.,
bwj.'BB, nieuwst, sportline,
’34.500,-. Tel. 046-519291. b.g.g. 046-581841.
190 E '84, verlaagd, maho-
nie-interieur, t.e.a.b. Tel.
04405-2157
Te koop MERCEDES 300 E
automaat, airco, bwj. 12-'BB.
Telefoon: 046-334411.
MERCEDES 350 CL Coupé
'79, gerest, in '92, tax.. ’26.000,-, vr.pr. ’13.750,-., Inr. auto/motor mog. 046--. 519157.

■Te koop prachtige MERCE-
i DES 300 Diesel type 124,

bwj. '86, div. extra's, vr.pr.; ’ 17.750,-. Tel. 04492-5473.
Te koop MERCEDES 300
CE cabriolet, 24-klepper,

'. bwj. '93, 56.000 km, kl. bor-
i nitroodmetallic, alle extra's,

schadevrij, showroom-
nieuw, nw.pr. ’226.000,- nu

’ 145.000,- evt. mr. mog.
Alleen serieuze gegadigden.
Br.o.nr. B-06323, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te koop MERCEDES 300 D
124, bwj. '85, Sportline, vele
extra's, nwe. motor, zeer
mooi, vr.pr. ’24.000,-. Tel.
045-210072.
MERCEDES 230 E, bwj. 6-
86, APK 10-95, airco,

’ 13.950,-. Tel. 04450-3822.
MERCEDES 190 D bwj. '86,
160.000 km, sportuitv. Telef.
06-53142626.

Mitsubishi
Te koop MITSUBISHI Colt
1.5 GLX, autom., bwj. '84,
APK 9-95, vr.pr ’3.500,-.
Telef. 045-462709.
Mitsubishi TREDIA 1.4 GLX,
bwj. '83, i.z.g.st, vr.pr.

’ 1.650,-.Tel. 045-320457.
Te k. Mitsubishi PAJERO
Long Body, 7-pers., bwj. '86,
pr. ’ 11.500,-. 045-445111.

Mitsubishi COLT, bwj. 9-'Bl,
APK 11-95, i.g.st, ’650,-.
Tel. 045-321941.

Mitsubishi LANCER GLi, in
nw.st, model '88/92, vr.pr.
’8.250,-. Tel. 04951-26020.

Mitsubishi COLT 1500 GLX,
bwj. 6-'BB, 1e eig., LPG,
APK, zeer mooi en goed,

’ 6.500,-. Tel. 04759-1175.

Te k. wegens omstandigh.
mooie MITSUBISHI Lancer
1.5 i GLX, bwj. '92, 48.000
km., pr. ’16.750,-. Telef.
04459-2154.
Te k. Mitsubishi COLT GLX
automaat, bwj. '81, met APK,
’750,-. Rydstraat 26, Sus-
teren.
Mitsubishi COLT 1200 EL,
rood, '85. Tel. 045-750531.
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autocentrum

I UU geselecteerde
KWALITEITSOCCASIONS

in alle prijsklassen van ALFA tot VOLVO

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

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

zaterdag 10.00-17.00 uur M
Langheckweg 32-40, Kerkrade, industrieterrein DenlgenbachéW

Nissan/Datsun

| DEALER |
Nissan Garage
Schoenmakers
Limbrichterweg 78, Sittard.

Tel. 046-51 28 14.

Jurgen
Autocentrum

Langheckweg 36, Kerkrade.
Tel. 045-452570

PRIMERA 1.6 LX, '91, 4-
drs., bl.met., 0.h.-pap. aanw.

’ 15.250,-. 046-520789.
Te k. NISSAN Bluebird 2.0
LX, stationcar, 1989, 1e
eigenaar dealer onderh.
Telefoon 045-315553.
PRIMERA 2.0 E GT, i.z.g.st,
kl. zwart, bwj. '92. Tel. 046-
-373481.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Nissan MICRA GL, bwj. '84,
63.000 km., APK oct.-'95,
’2.500,-. Tel. 045-714915.
Te koop Nissan PRIMERA
2.0 SLX Sedan, '91, in uitst.
staat, g 046-334411.
Nissan STANZA, '85,
’2.250,-, 125.000 km. Tel.
04492-3399.
Nissan MICRA, 7-'9O, APK
7-95, km.st 70.000, in.nw.
st., ’ 10.700,-. 045-713791.
Te koop Nissan STANZA,
bwj. 1983, APK nov. '95, pr.
n.o.t.k. Telef. 045-225114 b.
g.g. 045-254701.
Nissan MICRA, m. '89, APK
9-95, 70.000 km., in nw.st.,
vr.pr. ’8.600,-. 045-713791.

Oldtimers
OLDTIMER-VERZEKERIN-
GEN nu al vanaf ’BO,- WA
per jaar. Ass.kantoor Jac.
Stel, telef. 045-721866.
JAGUAR Centre Oirschot, E-
type t/m XJ4O; Maserati,
Lamborghini, Lotus, Panther,
Volvo ES; tevens 150 Jagu-
ars gesloopt. P. v.d. Wal.
Telef. 04997-71314.

Opel

nPFI Welling
i Jrliür^n Autobedrijf BV| DEALER Haefland 2, Brunssum~ c- IT Tel. 045-25 77 00.
Göttgens Sittard Te koop opei kadett, bwj.

Haspelsestraat 20 '90, kleur aubergine, veel
Rijksweg Noord 27 extra's. Tel. 04498-52621,
Tel. 046-51 65 65. na 14.00 uur.

Eindejaars - Opruiming
HyundaiScoupé I.SGTi 10-'9O ’ 19.950,-
Mazda 626Coupé2.0M6VGT 02-'B9 ’ 16.950,-
Volvo440 1.7i5-drs. GL 01-'9O ’ 17.950,-
Nissan 100 NX+ 1,6igeel 04-93 ’ 32.950,-
Peugeot3o9 I.4GR+ .08-92 ’ 14.950,-
Mitsubishi Lancer 4-drs 16i GLi 03-94 ’ 28.950,-
Mitsubishi Colt 1.3iEXE 10-'9l ’ 18.950,-
Ford Escort 3-drs I.6iS 01-91 ’ 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 I.Bi GLS automaat 06-92 ’ 35.950,-
Opel Veetra I,Bi 5-drs GLS 11-92 ’ 29.950,-
Opel Astra 3-drs I.4iGL 01-92 ’ 22.950,-
Opel Astra 3-drs 1,4iGL 11-'9l ’ 19.950,-
Opel Corsa 5-drs 1.4iStrada 01-92 ’ 18.950,-

Inruil en financiering mogelijk

/ Or=l=L_^

Haefland 2, Brunssi m. Telef. 045-257700

Opel Astra sedan automaat
16.000km. speciale prijs

1993.
Göttgens Sittard

g 046-516565
Al meer dan 60 jaar.

Opel REKORD 2.0 LS sta-
tioncar bwj. 1985, blauwmet,
LPG, ’4.500,-. Officieel
Saab dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Te koop Opel CORSA HB, 3-
drs, bwj. '86, rood, nieuwe
APK, als nieuw zo mooi,

’ 5.750,-. Tel. 045-223090.
Te k. Opel KADETT 1.6iGT,
sportw., achterspoiler, APK
6-95, kleur wit, i.st.v.nw.,
bwj. '89, ’9.500,-. Holland-
se auto. Zien is kopen. Telef.
045-223090.
Te koop Opel KADETT au-
tom., bwj. '83, 3-drs, APK 9-
95, i.nw.st, ’2.200,-. Telef.
045-323178.
Te k. Opel KADETT autom.,
bwj. '85, i.z.g.st, v. ’7.450,-
-voor ’6.450,-. Bos Heerlen
BV, g 045-724545.
KADETT GT model '86,
APK 1-96, zeer mooi,

’ 5.500,-. Tel. 045-423750.
Te koop OPEL Manta, bwj.
'80, vr.pr. ’975,-. Telef. 045-
-254139.
Te k. OPEL Veetra 1.6i, bwj.
'89, als nieuw, vr.pr.

’ 14.500,-. 045-312384.
KADETT 1.3, bwj. '87, 1e
eig., 3-drs., 63.000 km, pap.
ter inz., APK 5-95, ’6.950,-,
als nieuw. Tel. 045-458280.
Te koop Opel CORSA TR
12S rood, bwj. '83, i.z.g.st.
met sportv. enz., APK dcc.
'95, ’ 2.500,-. 045-242836.

Te k. Opel KADETT GSi,
bwj. '85, div. extra's, (ex.p.
m.), lichte schade, ’2.800,-.
Telef. 045-312079.
Te k. Opel KADETT 1.3 S
'81, paars, lichte motorsch.
(lagerschalen), verl., sportv.,
uitl., sportgordels/stuur, GTE-
look en alarm ’BOO,-. Tel.
045-417791.

Te k. OPEL Ascona, APK
gekeurd, pr. ’950,-. Te be-
vragen tel. 046-740406.
Te koop Opel KADETT 1 .Si,
bouwjaar '90. Telefoon 045-
-243317
Opel KADETT 1.3, 4-drs.
bwj. 1988, APK '95,

’ 6.750,-. Tel. 045-243311.
Te k. OPEL Kadett 1.6 S,
bwj. 04-'B2, APK 06-95, vr.
pr. ’1.250,-. Telef. 045-
-445520/445334.
Te k. KADETT 1.25, t-'B6,
APK 12-95, i.nw.st.

’ 4.750,-. Tel. 045-462637.
Te k. Opel ASCONA 1.6 bwj.
'82, APK '95, 4-drs.

’ 1.250,-.Tel. 046-582655.
Opel REKORD 2.0 S, okt.
'85, veel accessoires, trek-
haak, i.z.g.st, pr. ’4.500,-.
Telef. 04492-3603.
Opel KADETT HB, APK dcc.
'95, in prima st, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-315720.
Opel CORSA 1.41, '93, 3-
drs., sportvelgen, electr.
schuifdak, 19.000 km. Tel.
045-464458.

KADETT 1.6i GT '88; Corsa
1.2 S '87; Veetra 2.0iGL au-
tomaat '89; Corsa 1.4iSwing
'94; Veetra 1.6i GL '93; Ka-
dett '86 t/m '89 div.types;
Escort 1.3 '87; Ascona 1.6S
HB '86 en '84. Met Bovag-
garantie. Denneman Auto-
mobielbedrijf, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Te koop Opel CORSA 14i,
rood,'9l, 33.000 km., Rijks-
weg 6, Berg en Terblijt.
Te k. CORSA TR Swing 1.2,
bwj. 2-'BB, prijs ’9.800,-.
Telef. 045-451664.

Opel KADETT 16i, 3-drs. kl.
wit, bwj. '90, als nieuw, pr.

’ 11.250,-. Sleinadastr. 52
Schaesberg-Landgraaf
Opel OMEGA 1800 S, grijs-
metallic, sunroof, bwj. '88.
Tel. 045-750531.
Te koop Opel CORSA 13 N,
bwj. '90, 1e eigenaar,
53.000km. Tel. 046-334411.
Opel KADETT Station 1.7 D,
5-drs., '90, bijz. mooi, wit, vr.
pr. ’10.950,-. Tel. 046-
-519291 b.g.g. 046-581841.
KADETT type 1.3 LS Hatch-
back, '87, sportw., als nw,

’ 6.950,-. g 045-424128
KADETT type 1.3 LS Hatch-
back, automaat, '86, als nw.

’ 5.500,-. 045-424128.
Te koop Opel MANTA GTE,
bwj. '80, wit, verlaagd, 15
inch. vlgn., radio, vraagpr.

’ 2.750,-. Tel. 045-215752.
Mooie Opel KADETT, 100 %
in orde, APK 6-95, ’550,-.
Haesenstr. 34, Schaesberg
Te koop Opel KADETT 1.3
automaat, bwj. '85. OK Cars.
Tel. 04492-5782.
Te k. KADETT GSi, bwj. '86,
vele extra's, i.z.g.st, vr.pr.

’ 7.950,-. Tel. 045-717011.
Opel KADETT 13 S autom.,
st.bekr., bwj. '83, APK 1-96,
vr.pr. ’ 1.550,-. 045-416342.
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.
Autocenter Van Meurs,
Waalbroek 5, Simpelveld.
Tel. 045-443500.
Opel KADETT 13 S GT
nieuw model, nieuwe ban-
den, APK juli '95, ’4.500,-.
Telefoon 045-218810.
Te koop Opel CALIBRA, bwj.
'91, rood, vr.pr. ’35.500,-.
Telef. 04405-2852.
Opel KADETT 1.6i, zeer
mooi, 100%, bwj./m. 1989,

’ 7.250,-. Tel.: 045-423480.
Opel KADETT D 12 bwj. '80,
APK 5-95, goede staat, vr.
pr. ’ 575,-. 045-313206.
Opel ASTRA 1.4 GL, dcc.
1992, 20.900 km, wit,
nieuwstaat, ’21.950,-. inruil
motor mogelijk. Rekers Mo-
toren Heerlen Noord. Tele-
foon: 045-215375.
Opel KADETT 1.7 diesel, s-
drs. combi, bwj. '91, pr.
’14.750,-. ANWB-rapp.
Coumans Auto's, Meerstr.
19, Bunde. 043-652575.

KADETT I.Bi GT, bwj. '89,
schuif/kanteldak, LM-vlgn.
enz. Telef. 06-53142626.

Weinig zegeltjes...
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De Volkswagen Vento TDI verbruikt slechts 3.9 liter
op 100km! Dasbijna 1:26 Maak ook een proefrit

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

Wijzigingen voorbehouden.

De gezamenlijke Zuid- (5h
Limburgse Volkswagen-dealers

! Peugeot

H PEUGEOI
I DEALER |

Auto Gabriel BV
Beek

g04493-4340
PEUGEOT 205 GRD, 5-drs.
kl. zwart, plm. 77.000 km., i
z.g.st., bwj. '91, RDW gek.
vr.pr. ’13.950,-. Wilhelmi. naplein 6, Schinveld. Tele. foon 045-253155.

1 PEUGEOT 405 1.9 GRi bwj
■ 1989, l.blauw, 7.100 km; 405■ 1.6 GLi bwj. 1990, dl.blauw

75.000 km. Officieel Saat. dealer Kompier, Heerier, baan 66, Heerlen. Tel. 045, 428840.. Te koop PEUGEOT 505 GF, station, automaat, mod. '88. vr. pr. ’9.500,-. Te bevr. tel
■ 045-352727.. PEUGEOT 505 GR, electr■ schuifd., bwj. '84, APK '95, geen roest, bijz. mooi

’ 1.450,-. 046-582655.

'"PEUGEOT 405 SRi, bwj. '91. stuurbekr., centr. lock, wit, i
z.g.st., ’16.750,-. Tel. 046■ 519291 b.g.g. 581841.

i PEUGEOT 309 FRi 1600, kl. rood, met kap, '94 RDW gek.
vele extra's, in st. v. nw., vr; pr. ’ 7.250,-. g 04498-51685.

! PEUGEOT type 205 Accent
'87; rood, bijz. mooi

j’5.950,-. g 045-424128. Te k. PEUGEOT 205 1.1KR
grijsmetall., bwj. '91, div. ex>

■ tra's. Tel. 04498-54244
!PEUGEOT 205 GTi, '85

APK 10-95, kl. antraciet

' taxatierapp. aanw., zeei

' apart uitgeb., sportv., alarm,

' audio, nw. motor, etc, vr.pr; ’15.500,-. 04754-87682.

'PEUGEOT 205 1.1 Accent,

" 1993, blauwmetal., LM-vel-
gen, 25.500 km, ’17.500,-

-i Inr. mog. Rekers Motoren,
Heerlen-Nrd. 045-215375.

Porsche
i ■,PORSCHE 944, bwj. '82,. veel extra's, perf.st, ’ 11.500,-. 04750-40377.
■Te k. PORSCHE 924 type. 1981, 5-versnellingen, ir

' perfekte staat, zilvermetallic
■ Rydstr. 26, Susteren.

Te koop PORSCHE 944 S. bwj. '85 met APK, rookzil-. vermet. met radio/cd-speler. geen schade, div. access.
bijzonder mooi, vr.pr

" ’21.500,- Tel. 045-221413.
Renault

:s'''■
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.

Te k. RENAULT 11 GTX, i.z
g.st., bwj. '86, van ’7.950,
voor ’5.950,-. Bos Heerlet
BV, g 045-724545.
RENAULT 25 GTX, bwj. '89
APK, blauwmetall., duurste
uitv., alle extra's, bijz. mooi

’ 8.750,-. Tel. 046-582655.
RENAULT 19 TR, 5-drs.
bwj. '89, kl. wit, vr.pr
’10.500,-. Telefoon 045
416106 of 728660
Te koop RENAULT 19 GTS
bwj. '91, rood, diverse ex
tra's. Tel. 046-334411.
Te koop RENAULT 5, bwj
'84, APK, koopje! Telef. 045
722120.
RENAULT 5 TRi, Cosm<
Politan, 5-drs., bwj. '90, vr.pr
’8.750,-. Tel. 046-527521.

" RENAULT 25 TX, blauwme-
tallic, schuifdak, '90. Tel.

" 045-750531.
" AUTOMAAT Renault 9 GTL,

1e eigenaar, weinig km, in
■ nieuwstaat, APK, vaste pr.

’ 1.950,-. Tel. 04759-1175.
R2l TS, bwj. '87, nette auto,
pr. ’6.500,-. Tel. 045-
-254660.
Te k. RENAULT- 5 type TR
U9, 3-'9O, km.st. 55.000,

" ’10.500,-. Tel. 045-317950.
Rover

II ?# AiV'jfl _^M

~> I ■
| DEALER H

' Autobedrijf
Balt BV

Kasteellaan 1, Heerlen.. Tel. 045-72 15 41.

' Te k. ROVER 111 L, bwj. '91
1 25.000 km, wit, prijs- ’12.000,-. g 045-426923.
! Seat

Te k. Seat TOLEDO 1.8 GL,

" bwj. '93, blauwmetalic, in

' nieuwstaat, vr.pr. ’27.500,-.

' Telef. 04492-5748.

' Te k. Seat RONDA, i.z.g.st.,

" bwj. '85, van ’4.450,- voor

' ’ 2.450,-. Bos Heerlen BV, g

' 045-724545.

" Seat MARBELLA GL, rood,

' mooie auto, '89. Tel. 045-

-" 750531.

Volkswagen Groep
| DEALER |

Autosport
Brouns BV

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

Auto Aarts
Heerlen

Benzenraderweg 295
g 045-41 25 45

Saab
SAAB 900 S 2.0-1.6 bwj. 9-
-1993, nieuw type, groenmet.,

' airco, alarm, Im-velgen. Of-
ficieel Saab dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.

SAAB 9000 CD 2.3-1.6 bwj.
1990, d.blauw, airco, Im-
velgen. Officieel Saab dea-
ler Kompier, Heerlerbaan 66,■ Heerlen. Tel. 045-428840.
SAAB 9000 CS 2.0-1.6 bwj
9-1993, blauwmet., 15.000

' km, mistlampen voor, elektr.
ramen, central lock. Officieel
Saab dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66,Heerlen. Tel. 045-
-428840.

SAAB 9000 CS 2.0-1.6 bwj.
1994, groenmet., demon-
stratiewagen. Officieel Saab
dealer Kompier, Heerler-
baan 66,Heerlen. Tel. 045-
-428840.
SAAB 90, wit, '85, mooie au-
to. Telefoon 045-750531.
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| MEER DAN 250 AUTO'S IN ALLE |
PRIJSKLASSEN!!

' m Alfa Romeo 33 16V 1.7 '90 ’17.750,- 'i ■ Alfa Romeo 33 rood '91 ’14,750,- am
I Alfa Romeo 164V 6'88,89 v.a. ’17.500,-
-■ Alfa Romeo Alfetta GTV '81 ’ 7.500,- ■

" m Audi 1002.3 nw. model '91 v.a. ’32.500,- _
Audi 80 Recaro int '90 ’20.750,-- | BMW 316 zeer compleet m.'B7 ’11.750,-
8MW320i24V m.'92 ’39.500,-
8MW520i24V m. '92 ’34.500,- JJJJCitroen BK '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. ’10.500,-
Ford Scorpio 2.0 automatic GL '90 ’ 19.750,-
Ford Escort cabrio m.'B6 ’ 13.500.-
Fórd Sierra combi '89 ’ 14.000,-
Honda Aerodeck m'B7 ’ 9.750.-I" Lancia Dedra '90 ’13.750,- —_ Mazda 323 16i GLX '90 ’15.750,-
Mazda 626 GLX 16Vnw. model '92 ’26.500,-
Mazda 626 GLX stationcar '91 ’22.750,-
Mercedesl9o '84-'B7 va. ’13.500,-'

t Mitsubishi Lancer GLXi '89 ’15.750,--| Mitsubishi L2OO 4x4 pol. opbouw '92 ’31.750,-
Nissan Vanette camper m. '90 ’14.750,-

-m Nissan 300 ZX m.'Bs ’14.000,- ■Nissan Silvia turbo '86 ’11.750,-
-"■ Opel Astra combi D '92 ’26.750,- ■Opel Kadett '84,90 v.a. ’ 4.500,-

Opel Veetra HBdiesel '91 ’21.750,-
-| Opel Omega Diamond combi m.'92 ’27 500,-

Opel Omega automaat '90 ’ 17.750,-
-■ Peugeot 205 GTi '86 ’lO 500,- ■

Saab 9000i2.3 16V '90 ’27.500,---■ Toyota Corolla liftback 16V '90 ’16.750,- ■:. _
Volkswagen Passat automaat m.'92 ’24.750,-

_
- I VolkswagenPassat variant '91 ’27.000,-
-n || Volkswagen Passat 16VGT2.0 m'9o ’22.500,-

Volkswagen Golf '84,90 v.a. ’5.700,-- II Volvo 480 ES '87 ’14.750,-I. M V01v0240 '85 ’ 5.750,-
Informeer naar onze unieke en veelzijdige

financieringsmogelijkheden
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Subaru _, —
Te k. Subaru Mini JLlMf''
bwj. '88, van ’ 8.650,- * .’ 6.450,-. Bos Heerlen BV.
045-724545.

Suzuki .
SUZUIO

/*

| DEALER J>
Suzuki HLIvl

officieel dealen
Rijksweg Zuid 212, Sittarc

Tel. 046-52 12 15._^
Te k. Suzuki SWIFT GS, \1-93, vlgs. laatste rrw
31.000 km., zwartmet, *ler-onderh., trekhaak, W
’19.250,-. g 045-274»
kantooruren 04498-91592^,
Te k. Suzuki ALTO, bwj.'
i.g.st, ’1.950,-. TeleW
045-724545. -
SUZUKI Alto, bwj. '84, 'rood, APK april '95, v'
’2.350,-. g 04752-1885. >
Te koop Suzuki ALTO, *>"
maat met APK, bwj. ) i
f 2.750,-. J. de Witpin-
Kakert/Landgraaf. y .
Suzuki ALTO GA, okt. *
zeer goed onderh., kf-
-48.000, RDW gek., APK f
'95. Tel. 04756-1913. _^>:-
Te koop SUZUKI Swi« ! ,
GS Village, bwj. '94, m :
metallic, 2 jaar garantie-
-043-479109. , -Suzuki ALTO GL, 4-d«!j
wit, 60.000 km, bwj. '86. '045-750531. )
Suzuki ALIO, grijs Wl*.
ideaal voor hondevervoef'
e.a.b. Tel. 045-723621 W-
-06-53104469. ✓

Te k. Suzuki SWIFT 1.3
'87, mooi en zuinig, "’ 7.800,-. Tel. 045-424494^

Talbot _s
Te koop Talbot HORIZ^bwj. '85, lichte schade, P'
o.t.k. Telef. 045-715900. _s

Toyota ,

®
TOYOTA
r DEALERJ

Mengelers BV
OFFICIEEL DEALER

VOOR ZUID-LIMBURG
Klasse

Occasions
Oirsbeek tel. 04492-1814

Schaesberg tel. 045-31888"
Sittard tel. 046-521000^
Swentibold

Officieel agent
Oude Rijksweg Noord 54-

Susteren. Tel. 04499-330g>'
Te koop Toyota STAR^12 Vilise, bwj. '88, nwe Arr
nwe banden, i.st.v.n^
’ 6.300,-. Heggestr. s
Landgraaf. 045-317783. _^
TOYOTA MR 2 1.6 T*'r
Cam 16, kl. groen/beige, W<
'85, km.st. 125.000,
’12.000,-. Telef. 044^
16880 of 0652-986951. /

Triumph ,
Triumph SPITFIRE 1500 \bwj. '75, tech. goed, Qr
Tel. 04492-3705 na \l.ZÜ_^s

Volvo

voiüva
| DEALER~~_^\

Autobedrijf
Volvo Klijn
Strijthagenweg 123

Kerkrade. Tel. 045-458Q0g>
VOLVO 244 GL bwj. '79, fprima st. 1e eigen. ied. ke"
toegest. Boekje aanw. r
’2.500,-. Tel. 045-722305.^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 40

Pers.Kont^Klubs
’l.OOO,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES.
Vanaf 20 uur 045-416143.
Zeer GOEDLOPEND privé-
huis heeft nog plaats voor 2
leuke meisjes. Zeer hoge
verdiensten, g 045-425100.
MEISJES gevr. voor nieuw
te beginnen escortservice.
Tel. 045-259956.

Goedlopende NIGHTCLUB
(grensgeb.) vrgt. nette da-
mes, vervoer vrij. Garantie-
loon, apart woonged. mogel.
Tel. 00-49.241-542515. b.g.
g. 00-49.2405-73539.
Wegens drukte leuke MEIS-
JES gevraagd, zeer goede

i verdiensten, dagelijks gega-. randeerd. Werktijden in
overleg. 00.32-11602729.

06-lijnen

Privé doorschakellijn
06-96.88

24u/p.d. 100cpm

Hete Sex
Ik werd van allekanten
gepakt, wil jeweten hoe

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

320.320.20.
Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm)

Postcodedatingü
Sex en serieuze relaties ook

in jouwbuurt! Luister of
plaats zelfeen oproep!

06-340.320.50 (50ct phm).

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt- 06-350.290.37 (75 cpm)

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door.

Bel 06-9755 (100 cpm)

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

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

- Eenzame hete vrouwen
zoeken

) anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

; * 06-9605 *
; Thuiskontakt

hete vrouwen in jouwregio.
" Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hete vrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9502 *
Sex- doorschakellijn

Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direktdoor naar haar huis.

" Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uitLimburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)

Hetevrouwen uit deregio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg. 06-320.330.79 (75 cpm)

Vrouwen van 35 jaaren
ouder willen

direkt sex
Bel ze zelf thuis op via

06-9604 (75 cpm)

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

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

Sex voor twee
sexgesprek met 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm)

* SM voor 2 *
snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

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

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)
1 gpm. Met 2 jongensin 't
kleedhokje lietze haar

badpak zakken.
"Voel 'nshoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20

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

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

Jongenssex32s.l9
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

DOORSCHAKELLIJN!
Vrouwen wachten thuis voor
'n livegesprek met jou! Igpm

06-9560
Luister naar meisjesdie bel-
len! Maak jekeuze voor een
privé Livegesprek. 1 gpm.

06-9733

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

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

SLIPJE UIT.

06-340.350.60
Lesbi Live

06-320.323.12-1 gpm.
Studentes, 18 jaarvertellen

alles eerlijk.
ECHTE GRIEKSE SEX

Lisa geeft zich over 1 gpm.

06-320.325.55
Black Ladies
Live. Boven op je, al dat

vlees of grieks
1 g.p.m. 06-320.323.46

Beestachtige
bepü 1 gpm 06-320.327.20

Kaviaar en dr gouden drank.
Afluisteren? 24 pd. 1 gpm
06-320.329.20

100% WILDE LIVE SEX
06-9891

Geen wachttijd 1 g.p.m.

Doorschakel
club

meer dan 150 meiden
wachten smachtend
op jouwtelefoontje.

Bel ze thuis LlVE:lgpm
* 06-96.89 *

1 gpm
De Sadist

lachte wreed toert hij de
brandende kaars vlak boven

haar naakte lijf hield.
06-340.340.90

Hete meisjes Live
06-9715

Geen wachttijd, 1 gpm

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
24 u.p.d. 100 cpm.

Kontakten/Klubs
Sacha's Escort

045-463386v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN
Holzstr. 103, Kerkrade.

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.

Porky's Pretpark I 045-228481
Nieuw Kim, Monique en Rachelle

Woensdag triodag 1 uur voor ’ 250,-. Zat. 1 uur ’ 125,-.

VANDAAG LYDIA
BESTE KERSTMAN... 125,- p.u.

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

Escort all-in
S 045-326191
ma t/m vrij v.a. 14.00 uur
zat. en zond.
v.a.20.00 uur

Candelight
Escort voor dames en heren.

Tel. 045-246002.

Johnny 18
Privé/escort. 045-426648

Manuela Escort
® 045-418886.
Gastvrouw José
en de meisjes ontv. u graag

in Privé 68.
Tel. 045-416126.

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-

opend van 17.00-05.00 uur.
Ook Striptease-show.

!!! Gratis sex!!!
Niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.

!!!g 045-318300!!!
Privé Candy

Goed en discreet. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

Live Escort
g 045-429117

Boys 2 Men Escort

*** NIEUW***
Joey 19 & Maarten 20

(046)- 584087
(Tev. nw. boys gevraagd)

Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje a. 18 jr. bij u

thuis of hotel, v.a. 12.00 t/m
02.00 uur. Tel. 045-422685.

Aladdin
Privé. Telef. 045-227692.

Privé 10-18 uur
Jacqueline, 045-714707

’ 50,- all in
Katja, Natasja, Patty enki^

Tel. 045-423608. ✓

Lady Escort
Charmant en discreet.

(Grieks) Nieuw. 045-2755&>
Twilight Escort

Ook boys 045-275618-^
Suprise Escort
SM & Boys 045-275900
Korting!! Ook Grieks._^

Parenclub
Venus

Vanavond 10 dcc. 2de zate'
v.d. maand orgie-avond.

Voor iedereen, paren gratis
entree. Zon. 11 dcc. voor
paren en alleenstaanden,

paren gratis. Maand. 12 dcc
voor iedereen. Dinsd. 13 dec-

uitsluitend paren. Wo. 14
dcc. stripshow met Misty

voor iedereen. Donderd. Vo
dcc. Porno met deLa Fran-
caise en publiek. Vrijd. 16

dcc. show met Remi. Zaterd
17dcc. House Partywed-

strijd. Heinsbergerweg 70,
Posterholt. Omg. Melick,

Roermond. Telefoon: 04742'
2977.

Club La Bellle
7-9Leuke meisjes verwach-
ten u. Nieuw: Hilde uit
Sandra blond 23, Jenni 20,

Angie 24 en Cora 22. Dagel'
17.00-05.00 u. All creditc
Graverstr.l3 Kerkrade-W-^045-416143. Meisjes gevr.
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De dikke, meer dan 65 miljoen jaar oude kalklaag in de
Enci-groeve in Maastricht zit boordevol overblijfselen van

dieren en planten uit lang vervlogen tijden. Geologen en
fossielenzoekers zijn er gek op. Ooit werden hier voor het
eerst skeletresten gevonden van een sauriër, de beroemde
prehistorische Mosasaurus. Op zon spectaculaire vondst
hopen ze niet, de leden van de Nederlandse Geologische

Vereniging, die een beperkt aantal dagenper jaar de
groeve in mogen om hun geluk te beproeven. Maar je kunt

nooit weten...

DOOR MARIAN VULLERS

Oorlogsbuit

is veel te klein voor haar leeftijd
(ongeveer 6 maanden) en kan niet
meer terug in denatuur," zegt
Dorrestein.

Kutsju-kutsju is een stevige bruine beer van bijna
anderhalf jaaroud. Hij en zijn maatje Tommy zuigen, net
als kinderen dat doen, op hun vingers. Daarbij maken ze

een gezelligronkend geluid. Kutsju-kutsju woonde alsbaby op een boerderij, maar toen hij groter werd, begon hij
ïïiet de kippen te spelen. Die overleefden dat niet. Daarom

werd hij in een olievat vastgebonden. Zo vonden de
medewerkers van Werelddierenbescherming hem:

ongelukkig en zwaar ondervoed.

DOOR JESSICALUTZ
20-jarige Serpil toont al hevige be-
langstellingvanafhet moment dat
Ozlem-Elisabeth in een aangren-
zende kooi gestopt werd.

haar aan haar lot over te laten, en
hopen dat ze het zou redden. Hier
in Bursa krijgt ze, zodra ze weer
wat opkracht is, een pleegmoeder.
De vrouwtjesberen vinden het best
om voor een baby te zorgen. De

Maar het enige alternatief was

gescheld en geschreeuw . Ruimte- -
gebrekzal ook een probleem vor- "men op de omheindetwintig hec-
tare die deberen volgend jaarin
gebruiknemen.

De verwachting is dater nog min-
stens dertigberen bij zullen ko-
men, dienu nog in de toeristische
kustplaatsen aan deketting rond-
lopen. Met het toedienen van hor- ,
monen zal wordenvoorkomen dat
ze zich voortplanten. Alleberen
krijgen bovendien een 'radiokraag'
om, zodat via het signaaldat die
uitzendtin de gaten kan worden
gehouden wat ze doen en waar ze
zijn.

Maar zover is het nogniet. De fi-
nanciering van het meer dan een
miljoen gulden kostende project
wordt voor het grootste deel ge-
dragen door 'Libearty', datafhan-
kelijk isvan donaties.De rest
wordt betaald door de Turkse
overheid. Die werd echter door de
economische crisis dit jaarge-
dwongen een belangrijk deel van
detoegezegde steun weer in te
trekken. Daardoor is bijvoorbeeld
het bouwen van deomheining in
de knel gekomen.

De overheid is echtervan goede
wil. De berenjacht is inmiddels
verboden, net als het laten dansen
van beren. Het ministerievan bos-
bouw heeft de benodigdetwintig
hectare geschonken en de verant-
woordelijkheid aanvaard om deze
ook te beheren.Waar het nog aan
schort, is maatschappelijk draag-
vlak. Want nog steedskomen de
meeste tips over dansende beren
van toeristen.

op de ogen gericht, diedaardoor
onherstelbaarbeschadigdkunnen
raken. Drie beren, op dezemanier
blind geworden, zijn een paar
maanden geleden ondergebracht
in het Berenbos van het Neder-
landse dierenpark Ouwehand.
Maar ook voor de zeventien beren
die nu op deuniversiteit van de
Turkse stadBursa wonen, zijn dit
soort taferelen verleden tijd.

Een jaar geleden werden ze van de
straten geplukt in het kader van de
campagne 'Libearty' van de We-
reldfederatie Dierenbescherming.
Daar was een lange periode van
voorbereidingaan voorafgegaan
met departementen van de betrok-
ken ministeries, de universiteit,
dierenartsen en berenspecialisten.

Onlangs mochten de beren, die in-
middels dankzij een intensieve
behandeling weer kerngezond zijn,
voor het eerst weer proeven aan de
natuur in de buitenruimte diehalf
november geopend werd op het
universiteitsterrein. Dit is nog
maar de voorbereiding op volgend
jaar. Dankrijgen de beren een
stuk bos van twintig hectare, waar
ze derest van hun leven in semi-
gevangenschap zullen doorbren-

Tommy steektzijn poten onder het
hek van dekooi door en probeert
een broekspijp naar zich toe te
trekken. Hij wil graag spelen,
'fiaar dat isvoor een mens een ge-
vaarlijke onderneming. Zijn poot
aaien kan wel. Bedelend om een
aPpel steekt hij daarna zijn tong
door het gaas. Hij was een dansen-
de beer, dieop de straten van Is-
tanbul moest poserenvoor de
camera's van toeristen,

was ook het lotvan zijnpleeg-
moeder, de dertienjarigeNazo.
Een stuk van haarneus en boven-op zijn afgescheurd als gevolg van
de vele ringen die in de loop derjaren door haarneus geboord zijn.
Ooor aan een ketting te trekken
die aan dering is bevestigd, kan
een mens een beer in bedwang
"ouden of dwingen op zijn achter-
Poten te staan.

gen. Want beren dieeenmaal in
mensenhanden geweestzijn, kun-
nen nooit meer voor zichzelf zor-
gen.

De dierenarts die hetproject in
Bursa leidt is GerryDorrestein
van de vakgroep Bijzondere Die-
ren aan deRijksuniversiteit van
Utrecht. Hij was betrokkenbij het

ophalen van twee beren uit het
oorlogsgebied in Bosnië en werd
daarna door de Werelddierenbe-
scherming gevraagd of hij het pro-
jectin Turkije wilde begeleiden.

Hij krabbelt een klein beertje op
de buik, dan net binnen is ge-
bracht. Ozlem-Elisabeth is ze ge-
doopt, naar een Franse prinses die

honderd mensen aan deelnemen,
een of twee tanden van een Mosa-
saurus worden gevonden. Het is
typisch dathet meestal dezelfden
zijn diezon vondst doen. Zij heb-
ben er oog voor, weten waar ze op
moeten letten, ze herkennen de
kleur en weten precies in welke
laagze moeten zoeken. Als jefos-
sielenwilt vinden, moet je leren
hoe jeze kunt herkennen. Ook al
liggen er duizenden tonnen fossie-
len, als jevijftig man erop loslaat
diegeen ervaring hebben, dan
vindt niemand iets. Alleen de aan-
houders worden goedefossielen-
zoekers. Je moet het gewoon veel
doen."

historisch dier," vertelt Felder.
„Ze dachteneerst dat het een ha-
gediswas, maar het bleek de com-
plete schedel te zijn van een
zwemmende sauriër, deMosasau-
rus. Bij dievondst stond de hele
wetenschappelijkewereld opzijn
kop. Toen pas bleek dat deze die-
ren niet geleefd hadden in bijbelse
tijden, maar dat ze er al waren in
deprehistorie. Ze waren dusniet
met dezondvloedomgekomen,
zoals altijd was aangenomen. Ze
werden immers voor het laatst
aangetroffen in een geologische
laag uit hetKrijt, dat was het be-
wijs."

een zeldzaam heldere, zonnige dag
in de groeves van de Sint Pieters-
berg. Alleen boven op deberg
waait het, een enkele roofvogel
laatzich meedrijvenop dewind.
In de groeve is het op deze decem-
berdag zelfs aangenaam warm.
„Hier vinden we altijd wat, maar
zonder zwoegen vind jeniks," zegt
Peter Beckers uit het Belgische
Veltem. Zijn kameraad en dorps-
genoot Willy deCat beaamt dat.
Ze zijn hier al vaker geweest en
kennen de plekjes met de gruisla-
gen, waar het meest te vinden is,
ondertussenwel. Met behulp van
een grove zeef speurenze tussen
het gruis naar kleine zeeëgeltjes of
anderekleine fossielen. Ze zoeken
nu in de zogenaamdekalksteen
van Meerssen, de hoogste, jongste
laag van hetBoven-Krijt. Het is
zaak hier nog zoveel mogelijk te
verzamelen, want binnenkort
wordt dezebovenste laag afgegra-
ven.
Zoals de meeste leden van de ver-
enigingverheugt Beckers zich tel-
kens op de excursies in de groeve
van deEnci. Ze is immers beroemd

Met hoge laarzen, een helm op hun
"°ofd en gewapend met pikhou-
welen, beitels, zagen, grote em-
mers en dozentrekken ze de groe-
!,e in, onder leiding van Werner
I elder, al jaren werkzaam als geo-
Joog bij deRijksgeologische Dienst
in Heerlen. Zodra de slagbomenvan de Enci omhoog gaan, rijdt de
'ange stoet auto's het terrein op.

de fabrieksgebouwen
doemt een immens, witgelig mer-
SeUandschap op, afgegravenindiverse lagen. Aan de rechterkant,
D°ven in een tientallen meters ho-
§e Wand, zijn deopeningen van de
botten zichtbaar, waarachter een

labyrint aan gangen
Schuilgaat.
~evan heinde en ver gekomen

verspreiden zichvlie-
gensvlug over het terrein. Deken-ners weten waar ze moeten zoeken
£ntijgen meteen aan het werk,
koortsachtig op zoek naar ver-
leende overblijfselen of afdruk-
ken van planten of dieren. Het is

succes en na te zijnbekomen van
de eerste vreugde, gaat iedereen
weer snel aan het werk. Van top
tot teen onder dewitte vegen van
deMaastrichter kalk, zwoegen ze
snel door, jongen oud, amateurs
en ervaren geologen. Ze hebben
nog even, omklokslag half drie
moeten ze hetcomplex hebben
verlaten.
Het is maar moeilijk voor te stellen
dat defossielen, waarvan het we-
melt in de groeve, zo oudzijn. >Vooral alsblijkt hoe gaaf ze te-
voorschijnkomen. De zwarte
haaietandjesdie deBelgische Jef
Reynders uit Houthalenheeft ge-
vonden, zien er uit alsof ze zo uit
de bek van een haaizijn gehaald.
Minstensvijfenzestig miljoen jaar
oudzijn ze, de Sitro heterodontus
en de Odontaspis bronni. En al-
lang uitgestorven. Reynders is
haaietandenspecialist en heeft
thuis een verzameling van min-
stens tweehonderdduizendhaaie-
tandjes, allemaal gecatalogiseerd
op grootte, soortnaam en vind-
plaats. Ook Jacques Severijns uit
Meerssen heeft zijn hele zoldervol
liggen met fossielen. Niet alleen
haaietanden, maar ook egeltjes,
belemnieten en zelfs enkele Mosa-
saurustanden. „Ik zoek veel in de
grotten. Kopen doe ik zelden iets.
Het gaat om het zelf zoeken en het
prepareren van defossielen, dat is j
dehobby. En je gaat echt naden-
ken over wat zich hier allemaal
heeft afgespeeld."
Ook Peter Beckers en Willy de Cat
zien het als een uitdaging alles zelf
tevinden. Beckers: „Wij hadden
vandaag geluk, vorigekeer hadden
we minder verzameld. Maar dan
zijn we net zo enthousiast. Het
gaat mij toch voornamelijk om de
spanning van het zoeken, jekunt
jebuiten in denatuur een beetje
afreageren." De Cat: „Het is ge-
woon spannend, ik vergelijk het
maar met de schattenjachtvan
toen we jong waren."

Voor informatie over geologische I
excursies in Zuid-Limburg: tel.
045-763730of 045-763750, Rijks-
geologische Dienst, Kantoor Heer-
len.

om haarrijke kalklaag en door
wetenschappers aangewezen als
voorbeeld van het jongste deel van
deKrijtperiode, de zogenaamde
typelocatie Maastrichtien. De af- ;
gravingenvan de Sint Pietersberg,
waar de Enci nu al zon 65 jaar
mee bezig is en nog mee doorgaat
tot het jaar 2030, zijn al jarenlang
omstreden. Voor geologen en an-
derewetenschappers biedenze
echter de uniekekans om de geolo-
gische lagen te bestuderen, dieals
het ware een dwarsdoorsnede vor-
men van het Boven-Krijt. De
Krijtlaag ligt alleen in Zuid-Lim-
burg vrijwel aan de oppervlakte.
Naar het noord-westenvan Neder-
land duiktze diep weg onder het
aardoppervlak en het Noordzee-
bekken.
Nieuwe deelnemersrijden mee in

het busjevan Felder, waarmee hij
een rondleiding geeft door degroe-
ve om op elke 'etage' even te stop- ,
pen voor de nodige toelichting.
Bijvoorbeeld over het ontstaan van
de kalklagen, in de volksmond
mergel genoemd. „Tot vijfenzestig
miljoen jaar geleden was hier nog
een tropische zee met miljarden
microscopische, maar ook grotere
planten en dieren.De kalklaag die
je hierziet, is niets anders daneen
opeenstapeling van skeletdeeltjes
en resten van die planten en dieren
die zijnachtergebleven. De Sint
Pietersberg is daar beroemd door
geworden."
Felder vertelt datrond 1770 een
spectaculaire vondst is gedaanin
deze groeve. „Blokbrekers vonden
toen in de Sint Pietersberg voor
het eerst skeletrestenvan een pre-

De Maastrichtse Mosasaurus staat
nu in Parijs, in hetMusée d'Histoi-
re Naturelle, sinds hij ooit door
Napoleons staf van geleerden als
oorlogsbuit werd meegenomen. In
het Geologisch Museum van Heer-
lenstaat wel een kopie. Sinds die
eerste vondst zijn in Zuid-Lim-
burg en omgeving nog deoverblijf-
selen van tientallen andere Mosa-
saurussen gevonden, onder meer te
zien in het NatuurhistorischMu-
seum van Maastricht. Maar ze lig-
gen volgens Felder beslist niet
voor het oprapen. „Moeders die
met allegeweld hun zoontjes op
excursie willen sturen, omdat ze
de film van Spielberg hebben ge-
zien en denken snel even resten te
vinden van een Mosasaurus, moe-
ten we helaas teleurstellen. Die
vinden ze niet.Wel is hetzo datbij
elke excursie, waar soms een paar

Zeldzaam
Behalve op deachtergrond het mo-
notone geluidvan defabriek waar
deproduktie van cement ook tij-
denshet weekeinde doorgaat, is er
in de groeve niets anders te horen
danhet getiken gehamervanuit
allerichtingen. In de verte slaat
iemand een loszittend, overhan-
gend blok kalk los, om te voorko-
men dathet onverhoedsvanzelf
naar beneden dondert.
Ineens klinkt er een verraste uit-
roep vanaf 'Meerssen', de hoogste
kalketage. Nieuwsgierig laat
iedereen zijn spullen in de steek en
klautert tegen de helling op naar
boven om te zien wat er aan de
hand is. Kennelijk heeft iemand
iets bijzonders gevonden. En in-
derdaad, deBelg Peter Beckers
heeft een uiterst zeldzame ammo-
niet gevonden,de schaal van een
inktvis. Felder bevestigt dat het
om een bijzonderexemplaar gaat
dat jemaar zelden aantreft. Het is
de 'Scaphites', een van de laatste
ammonieten die aan het eind van
het Krijt zijn uitgestorven. Onge-
rust kijkt Beckers toe alszijn
vondst door diverse handengaat
om bewonderd te worden. „Heel
voorzichtig alstublieft, want het is
voor mij een collectiestuk," waar-
schuwt hij. De vondst van een heel
nest zeeëgels op ongeveer dezelfde
plaats is ookbijzonder, maarvalt
toch in het niet bij dievan de am-
moniet. Aangemoedigd door het

Turkse beren hoeven niet meer te dansen

# Ozlem
Elisabeth is zes
maanden oud;
haar moeder
werd
doodgescho-
ten, haar
broertje
verscheurd
doorwilde
honden.

Foto: GPD

In het buitenverblijf liggen debe-
ren Brutus en Roger te rollen in de
modderpoel dieontstond toen het
zwembad overliep. Daarin staan
Erik enKarabulut (Zwarte Wolk)
elkaar speelseklappen uit te delen,
waarbijhet water hoog opspat.
Benjamin, herkenbaaraan zijn
witte oren, zit onder de appelboom
afgevallenappeltjes op te graven.
Percy heeft debessenstruik ont-
dekt bovenop het heuveltje waarin
met behulp van rioolbuizenvier
holen zijn gemaakt. Vandaag mo-
gen alleen de mannetjes naar bui-
ten, daarna de vrouwtjes en de
volgende dag de moeders met
(pleeg-)kinderen. Omdat beren so-
litaire dieren zijn, zouden ze el-
kaar op de 2000 vierkante meter in
de harenvliegen.

~De vrouwtjes zijn nog het ergst,"
verteltDorrestein. „Die zitten nu
in paartjes bijeenen als een van de
twee naar een andere vrouw kijkt,
is het gelijk vechten met een hoop

Ruimtegebrek

het project steunt. Boswachters
vonden haar in de buurt van Er-
zincan, zon duizend kilometer
oostwaarts. Haar moeder was
neergeschoten en een ander jong
doorwilde honden gedood. „De
boswachters hebben haar eerst
twee maanden bij zich gehouden
en haar gevoerd met brood en
melk. Daarom is ze ondervoed, ze

Ouwehand
Nazo heeft nog geluk, want haar
°gen zijnprima. Een beer aan de
ketting kan zich alleenverdedigen
door aan te vallen. En dat leverthem of haar stokslagen op, meestal
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" Felder en een fossielenzoeker aan het werk in de groeve " Een vreugdekreet: een Scaphites gevonden.
Foto: FRITS WIDDERSHOVENWerner Felder (rechts): Ze liggen beslist niet voor het oprapen

Schatzoeken in de Sint Pietersberg

Alleen de aanhouders worden
goede fossielenzoekers

vrijuit
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Roddy Doyle, 'DeBastaard. Uit-
geverij Nijgh & Van Ditmar,
’29.90.

Tussen Lindenheuvel en Nijmegen

Daarvan.afgezien is het boek -eerder een langkort verhaal dan
een roman - een virtuoos stukje
werk, een portret in houtskool dat
in één trek trefzeker op het doek is
gezet. Gelukkig heb ik de film niet
gezien, diekan bij hetboek verge-
leken, alleen maar tegenvallen.

heeft, weet hoe moeilijkhet is, le-
vensecht over dat milieu te berich-
ten. Voor een roman heb jetoch
behoefte aan enig gedachtegoed
bij jepersonages; dat leidt eral
gauwtoe, en dit boek vormt daar-
op geen uitzondering, dat jeeen
groep 'nobelewilden' aan het be-
schrijvenbent. Het gevoel voor
humor van de gezinsleden is net
iets te intellectueel, om maar eens
iets te noemen. Of dat probleem
echt opgelost kan worden, is trou-
wens zeer de vraag. Het kan moge-
lijkalleen wanneer aan je 'vertel-Wie zich er wel eensaan gewaagd

We zijn dus duidelijk in zon mili-
eu dat jein het hele Westen aan-
treft, niet eens arm, wel trots en
vooral op derand van asociaal.

Ser in lerland iemand opstaat
v^ 2ich in de literatuurte bege-n. dan is het meteen ook goedak Roddy Doyle trekt zich niets
i van de slagschaduw van Jamesyce die nog altijdover delitera-

van het land hangt - alsof in
sok 00^ maar één boek is ge-
dreven, getiteldUlysses. Nee,°yle sluit zelfs heel sterkaan bij ''n grotevoorganger in het be-
drijven van het leven van een
SeWoon' lers gezin.

net als daaraan het onderling ver-
keer strenge en nauwkeurig geres-
pecteerderegels ten grondslaglig-
gen. Oudste dochterSharon raakt
zwanger, op een nogal onromanti-

soort Coronation-Street-omge-
ving; het gezin van Veronica en
Jimmy sr. is wat jenoemt een war-
me chimpansee-kolonie, waarin

Het verhaal speelt zich af in een

eerder een vertederd koosnaampje
voor een baby. Het Nederlandse
'scheetje' zou beter zijn geweest,
want hoewel de zwangerschap die
in Doyles boek de leidraad is, een

Booker Prize had gekregen, met
het uitgevenvan de vertaling van
dit juweeltje.Onder eenrare titel,
trouwens, 'De Bastaard'; want het
kind waar het om gaat is allesbe-
halve een bastaard. Snapper is

Het boek The Snapper verscheen
al in 1990, maar de Nederlandse
uitgeverwachtte tot na deverfil-
ming ervan en nadatDoyle de

behoorlijk gecompliceerde achter-
grond heeft, staat in het hele boek
als een paal boven water: ditkind
is meer danwelkom.

sche manier - dronken staandte-
gen een natte auto - van een
hoogst ongewenstevader, die toe-
vallig ook zat dezelfde kroeg uit-
kwam. Het zuipen gaat trouwens
gewoon door - op de avond voor ze
uitgeteld is, kotst Sharon het te-
veel aan gedronkenwodka behen-
dig inhaar handtasje.

geheven, vooral een niet alledaag-
se structuur en een flitsende dia-
loog.

DOORROB MOLIN voor zijn geestelijke gevangen-
schap), diehet niet bij de uitgevers
haalt, ondanks de heilzamein-
vloed op dit proza van Nescio en
diens anti-burgerlijkevrienden-
kring. Geïsoleerd blijft Marcel,
zelfs lichamelijk, in zijn studen-
tentijd te Nijmegen, totdat hij er
Marie-José ontmoet. Hun her-
nieuwde kennismaking leidt tot
een letterlijke livingapart toget-
her-verhouding, die de met het
schrijverschap worstelende Marcel
slechts in cynische termen weet te
verwoorden tegenover de brave le-
rares-met-baan Marie-José.
Sex is de enigetaal die Jos enigs-
zins naderbrengt tot Marie-José,
maar het is zeer de vraag of zij de
ze vorm van communicatiever-
draagt, laat staan begrijpt. In dit
opzicht heeft Maassen aangrijpend
de leegte in een bestaan opgeroe-
pen en daarmee sluit hij aan bij
het proza van zijn generatiegeno-
ten die dit thema overtuigend heb-
ben uitgewerkt.

Het relaas over diens middelbare
schooltijd wordt afgewisseld met
Nijmeegse fragmenten en gaande-
weg geeft hij iets meer prijs over
de verhouding tot Marie-José, met
wie hij - zo weet de lezer - tot voor
kort (de roman is een flash-back)
heeft samengewoond. Wat deoor-
zaak isvan de breuk en hoe dere-
latie met Jos, haarvroegere vriend
en minnaar, is geweest en waar-
door deze is geëindigd, daarover
wordt tot de laatstebladzijden ge-
zwegen.
Maassen gebruikt het jargonvan
de tiener van de jarenzeventig, de
tijd dat zijn seksualiteitontwaakte
en waarin decors als JongNeder-
land, de vriendenclub op een zol-
der, de middelbareschool en Gla-
nerbrook derevue passeren. Zijn
wederwaardigheden stelthij te

engel. Eenzaamheid, isolement...
ondanks of beter dankzij deafwe-
zigheidvan zulkewoorden heeft
Maassen het jongeleven van Ein-
zelganger Marcel in die sfeer in
kaart gebracht.

Het zou mij nietverbazen als Mar-
cel Maassen in zijn debuutroman
'Blauwe damp' zijn jeugden jonge
volwassenheid naar waarheid tot
in details beschreven heeft. Zelfs
de hoofdpersoon draagt dezelfde
voornaam als dievan de schrijver,
zijn achternaam begint eveneens
met een M en telt evenveel letters,
terwijl data in zijn leven opzijn
minst de schijn wekken overeen te
komen met defeiten in zijn eigen
bestaan, dat in 1965 te Geleen-
Lindenheuvel van start ging
In het beginvan zijn boekbekroop
mij het gevoel dat Maassen te wei-
nig afstandelijk schreef, een veel
voorkomende 'fout' bij debutanten
die al te particuliere belevenissen
meedelen. Maar na ongeveer twin-
tig bladzijdenverandert dit be-
zwaar in dezeroman in een voor-
deel alsof hij niet anders danzó
geschreven zou hebben kunnen
zijn. Daarbij voegen zich factoren,
waardoor de weinigafstandelijke
benadering als het ware wordt op-Marcel Maassen. Foto: RALPH SCHMITZ

De leegte en Het Niets
Marcel Maassen, 'Blauwe damp
Uitgeverij SUN, ’ 29,50.

boek in de novelle 'Cel' (de verkor-
ting van zijnvoornaam en symbool

manuscript waar de hele wereld
toch opzit te wachten, niet begre-
pen worden doorvriend en vijand.
Eenzaamheid en leegte, daarom
gaat het in 'Blauwe damp. Slechts
één taaldempt bij tijd en wijle de
kloof met de (vrouwelijke) mede-
mens: de taal van de liefde. In dit
opzicht doetMaassensroman den-
ken aan de latereboeken van Ge-
rard Reve, aan dievan JanCremer
en aan het proza van Eric Caspers,
een andere jongeLimburger die
enige tijd geleden debuteerdemet
derealistischeroman 'De braak-

laatste episode en kort daarna te-
kent zich een een klassiek verhaal
af. Schrijver willenworden, desil-
lusies rond de uitgave van het

onverkort voor devoorvallen in
Nijmegen waar Marcel korte tijd
Nederlands studeerde. In deze ■

Het zijn schijnbaar weinig schok-
kende gebeurtenissen in hetLin-
denheuvelsemilieu van kwajon-
gens en pesterijen en dat geldt

DOOR EMILE HOLLMAN

IsabelAllende (52) is een van 's
werelds meest succesvolle schrijfs-
ters. Sinds ze begin jarentachtig
op zevenmijlslaarzen de wereld
van het boek kwam Ibinnenstappei
met de inmiddelsverfilmde roman
'Het huis met de geesten' neemt de
Chileense een aparte plek in de
door mannen gedomineerdeLa-
tijnsamerikaanse literatuur. Haar
nieuwste boek is een autobiografie
die niet 'Isabelle' heet, maar 'Pau-
la.

Het is de naam van haar dochter,
die op 28-jarige leeft.iijd is getrof-
fen dooreen aanvalvan profyrie
en sindsdien in comai ligt.
De moeder/schrijfster brengt vele
uren aan Paula's bed door en be-
sluit haar de familiegeschiedenis
te vertellen. „Zodat je je niet ver-
loren voelt als jewakker wordt."
Verkerend tussen hoop en vrees,
hetene moment sterk en wils-
krachtig en op andere- de vertwij-
feling voorbij, vertelt Isabel Allen-
de via haar dochter de lezer het
verhaal van haar fami lic, haar
land (Chili) en zichzelf.
Ze doet dat met dezelfde stijlmid-
delen dieze in haar eerderero-
mans hanteerde.
In lange volzinnenvol verrassende
wendingen en met gevoel voor zo-
wel detailals grote lijn schildertzi
haar eigen leven. Niet met de pre-
cisie van memoires, maar als ro-
mancière.

Allende distop vlotte vvijze de,
anekdotes op waar haar leven en
datvan Paula uit bestaan, onder-
broken door passages v/aarin ze
beschrijft hoe het met Paula tel-
kens slechter gaat. We l ezen over
haar eerste schreden op het literai
re vlak. Een brief, die ze begon op
8 januari 1981 en diebedoeld was
voor haar grootvader van 100, zag
ze onder haar handen uitgroeien
tot de vijfhonderd pagina's waar
Paula later de titel 'Het huis met
de geesten' voor bedach t
„Dat boekredde mijn leven,"
schrijft ze, zoals ze ook hoopt dat
het opschrijvenvan ditboek 'een
redding' zou kunnen zijn. Overi-
gens is 8 januarieen magische da-
tum, want Allende begin t altijd op
die datum aan een nieuw boek.

'Paula' ontleent een niet onaan-
zienlijk deel van zijn charme aan
het feit dat Allende ook aandacht
schenkt aan haar ontmoetingen
met de legendarische dichterPa-
blo Neruda en stilstaatbij depoli-
tieke geschiedenisvan Chi li, waar
haar oom, de befaamde Salvador
Allende begin jarenzeventig een
socialistisch bewind over voerde.
De bladzijden over deze woelige
periode, dieop 11 september 1973
met een staatsgreep en de izelf-
moord van Salvador Allende ein-
digde, behoren tot debeste van he
boek. Ook al omdat de schrijfster
voor zichzelf geen grotere p>lek op-
eist danhaar historisch gezien toe
komt. Ooit stelde ze een poging in
het werk oom president voor de
krant waarvoor ze toen werkte te
interviewen voor dekerstbijlage.
Geen schijn van kans. Ze bleef ho-
roscopen schrijven.

Van dergelijke horoscopen en an-
dereboven-natuurlijke zaken is d<
leefwereld van IsabelAllende ver-
geven. Vraagtekensworden er niel
bij geplaatst. Dat magische i.s er
gewoon. In het visioen in de e>pi-
loogbijvoorbeeld als ze een eindje
met de geest van Paula meevliegt.
„Ik voelde dat ik onderging in dat
frisse water en wist dat de reis
doorhet verdriet eindigde in e?en
absolute leegte. Terwijl ik oploste
kreeg ik de openbaringdat de
leegte vol is met alles wat het uni-
versum bevat. Het is tegelijkertijd
niets en alles. Heilig licht en on-
peilbare duisternis. Ik ben de leeg-
te, ik ben alles watbestaat,..."
'Paula' is meeslepend, dat is he>t
woord.

Isabel Allende, 'Paula. Uitgeverij
Wereldbibliotheek, ’35.

l*1 's jammerdat de uit Venlo af-
listige schrijver Hans Dekkerser het hoofd werd gezien bij de

s van de Limburg-
u ''teratuur, onlangs gehouden in

Want zijn debuutro-
i$9n van de sardine'

goeden soms speels geschreven,
orbeeldig geconstrueerd en be-

D| kt bovendien over een fraai
is °_ C' at evenwel Seen ontknoping

"' dat geen reclame voor de li-ratuur is.

e begrafenis van de sardine'Peelt opmerkelijk genoeg veertien
i, ar geleden, in 1980 dus, in het

genoemde ik-tijdperk. „Het was
j. ivankelijk niet echt de bedoe-

om over 1980 te schrijven,eer over begin jarentachtig,"e»dt de schrijver vanuit zijn Am-
woonst. „Uiteindelijk

w ik toch voor dat jaar gekozen.aar dat is niet het belangrijkstean mijn boek, jemoet het eerder; enals een generatieroman."
e generatie dusvan hoofdper-

I °n Bernard Vlieger dieaan de
?.2er wordt voorgesteld als hij met
Jnrockband op de planken vane Poptempel Paradiso staat. Vlie-
« r is het wereldje van sex, drugs
\J?C^ beu. Hij dweept met aller-
l..Wosofieën en theorieën waar

1zelf ook geen chocola van kanyaken.
e e Jn.ZUs Evelien, 'ingegraven in, 1 levend verleden', worstelt metar obsessie: ze vervaardigt ma-

Volgende week zater-
dag verschijnt weer een
boekenpagina.

quettes van huizen die samen met
haar vader verdwenen in de golven
bij dewatersnoodramp in 1953.
Haar man is de overspannen grafi-
cus Leo die bladzijden uit Hesses
Steppenwolf eet en ineen labora-
torium een homoculus, een kunst-
mens, schept diehij Otto van
Manen noemt. Dekkers verschaft
trouwens geen opheldering of deze
Otto van Manen dezelfde persoon
is, die aan het eindevan het boek
een belangrijkerol gaat spelen.

De Leegte of het Niets zijn van be-
lang in dit boek. VolgensEvelien is
de leegte waarmee Bernard zich
bezighoudt 'een intellectuele oefe-
ning.' De leegte diezij zich zelf
moet laten welgevallen is de plaats
dievader achterliet. Hans Dekkers
vertaalt die leegteveelvuldig in
sneeuw, cocaine, zwervers, mist en
deverdwijning van Bart, de drum-
mer. Niet in de laatste plaats door
de Franse dichterMallarmé erbij
te halen diehij veel las terwijl hij
aan zijn boek werkte. „De herme-
tische gedichten van Mallarmé
gaan nergens over. Het liefst
schreef hij gedichten over het
Niets. Hij heeft ooit gezegd dathij
het boeddhismeheeft uitgevonden
zonder er iets van af te weten."

Niettemin staan de hoofdpersonen
op een breukvlak, datversterkt
wordt door de aanwezigheid van
saharazand of grote natuurver-
schijnselen. De drie wijzenelkaar
steeds fijntjes op hunrespectieve-
lijke obsessies en blijken uitge-
kookt in het ontkennen daarvan.
Heel leep weeft Dekkers het illus-

tere drietal in eikaars web. Wan-
neer Bernard een anoniemekaart
met een afbeeldingvan een schil-
derij van Goya ontvangt, lijkt voor
dehoofdpersonen het moment
aangebroken om over diebreuklijn
te stappen. Hun levenzal anders
worden.Op de achterkant van de
kaart staat geschreven: 'Het einde
van het carnavalsfeest en het begin
van het vasten. In plaats van een
gebraden varken wordt symbo-
lisch een sardinebegraven.

De kaart blijkt geschreven door de
geheimzinnige Otto van Manen die
tegen Bernard in een Amsterdamse
kroeg beweert dat hij beschikt
over nimmer gepubliceerde foto's
van Arthur Rimbaud als handels-
reiziger in Afrika. In deze passage
speelt Dekkers met de literatuur,
jeleest het plezier dat hij hiervan
moet hebben gehad, er vanaf. Hij
is geen dweper maar laat de lezer
gewoon meegenieten. Waartoe dit
allemaal leidt, moet maar even on-
gewisblijven, want dit boek moet
gelezen worden.
'De begrafenis van de sardine' is
geen makkelijk boek omdat Hans
Dekkers regelmatig in abstracto
gaat doorwaanbeelden en gedach-
ten in dewoorden te vangen die zij
opeisen. De leegte en het Het Niets
worden uiteraard niet opgelost,
niemand vindt waarnaar hij op
zoek is. Als de drie hoofdpersonen
met een bootje in demist verdwij-
nen, laatDekkers de man die ten-
minste één antwoord heeft, hulpe-
loos aan dekant staan. Dus ook
nog een mooi slotakkoord.

Hans Dekkers, 'De begrafenis van
de Sardine. Uitgeverij De Arbei-
derspers, ’34,90.

verhalenbundel, met daarin opge-
nomen een verhaal over Venlo,
waar hij tot zijn achttiendewoon-
de, is al af.

het boek. Dekkers: „Ergens in mijn
boek komt een friture voor die 'De
vettige handdoek' heet. lemand uit
Venlo herinnerde me eraan dat die
friture in Venlo ligt. Dat wist ik
echt niet meer."
Hans Dekkers legt thans de laatste
hand aan een tweede roman. Een

Dekkers zelf is zeer in zijn sas met
alle aandacht diezijn debuutro-
man krijgt. „Dat deLimburgse
media zoveel aandacht aan mijn
boek schenken vind ik erg leuk.
Daar had ik geen rekening mee ge-
houden."
Limburg is trouwens ver weg in

# Hans Dekkers.
Foto: CHRIS VAN HOUTS
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Een jeugdig experiment
met beren en met mensen
ook zo gaan

Leegte is
niets
en alles

DOOR THEO RAKKERT

DOORROB MOLIN

jol de lezers van het werk van«e van leeuwen niét verbazen*l zi] in haar eerste poëziebundel
0?°r v°lwassen lezers kindertaaldaarvan afgeleide terminologieW°cnStructies laat neerdwarre-
j«"öinds haar in 1978 begonnen
'Waire carrière heeft zij immers. "iwel uitsluitend boeken voor de|eu§d gepubliceerd.

*j «| het eerste gedicht van haar
Z , ser'euze' bundel 'Laatsteers valt een merkwaardige for-
tfch T 8°p: 'leëden omstanders
erg ' een aanduiding van zich
deh 6en DlaatsJe veroveren metDedoeling om er te gaan zitten.
a "^gswijze die sterk herinnert
die k

on§cocfende taalgebruiker
r* ftet kind is, al kan het de din-"veel treffender en nauwkeuri-

verwoorden dan de geoefende,

maar weinig originele spreker of
schrijver.
Oog voor het ongewone van het ge-
wone heeft Van Leeuwen ook ten
aanzien van de inhoud. In de eer-
ste afdeling 'Een voorstelling' is
men getuigevan vertoningen in de
dagelijkse werkelijkheid, die fasci-
nerenderzijn dan diein het circus.

Niet minderexceptioneel is de ver-
borgen dimensie in alledaagse si-
tuaties en voorvallen in de cyclus
'Tweetaligheid', dieontstaat door-
dat wordt waargenomen via de
kinderblik. In de daarop volgende
reeks gedichten verwijst Van
Leeuwen uitdrukkelijk - in de pri-
mitieve taal van de achtjarige -
naar de kinderlijke, dus frisse en
onbevangen waarneming:

Mamma, zegt
hij op een morgen, als
dinosaurussen nooit meer
bestaan, kan dat danooit " Joke van Leeuwen. Foto: dijkstra

Wie uit Van Leeuwens gedichten
de feitelijke mededeling lospelt,
vindt allerlei bekende situaties,

tel als dievan debundel, met name
in het gedicht 'Nadag':

Open- dat strijklicht in zal vallen:
hoe dichtbij legden enkelingen
zich
noemden het jaartalzie van elke
schram diehechtte- en dan
in geuren welke wie
viervingers tropenkam.

'Nadag' is een zoekplaatje dat
evenals sommige anderegedichten
in deze bundel na ontraadseling
niet echt een verrassing in petto
blijkt te hebben. Vraag is dan ook
waar dat experiment voor gediend
heeft, wat niet wegneemt dat de
poging daartoe serieusmoet wor-
den genomen. Hoe zal Van
Leeuwens tweede bundel voor
'grote kinderen' eruit zien?

Joke van Leeuwen. 'Laatste le-zers. Uitgeverij Querido, ’ 24,50

bijvoorbeeld hetprobleem van de
asielzoekers('Wordt het hier te
vol, komt hier/ wreed volk') en het
drugsprobleem ('Rul en Snuifen
Snik en Veer/ vragen Elke Dag om
meer').
Het lijkter sterk op, datVan
Leeuwen experimenteert. Dit wil
zeggen dat zij een van de geijkte
uitdrukkingsvorm (voorzover we
daar in de modernepoëzie echt
van kunnen spreken) afwijkend
taalgebruik hanteert met de be-
doeling méér gedachten beter tot
uitdrukking te brengen. Haartaal
is allerminst afgesleten, maar ook
vaak zó ongewoon dat het gevaar
van duisterheid gevaarlijk dichtbij
is. In het bijzonder valt dat op in
de laatste afdeling met dezelfde ti-

Iers gezin als nobele wilden
DOORSANTÉ BRUN ling' geen taal te pas hoeft te

komen.

vrijuit
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Wat zou ü doen "ALGEMEEN
Zwem-instructeurrs m/v
voor bedrijven in de omgeving van Heerlen en Geleen.
U bent een gekwalificeerd zwem-onderwijzer met
bijvoorbeeld het diploma CIOS-Zwemmen of
Sportacademie-Zwemmen. Het werk is part-time,
voornamelijk in de middaguren.
Informatie: 045 -71 26 111. Claudla Lemmens
Heerlen, Op deNobell I
Aerobic-instructeurs m/v
voor relaties in de buurt van Heerlen en Geleen.
Voornamelijk in de avonduren gaat u aerobic-lessen
geven. Hiervoor bent u gekwalificeerd en hebt u
bijvoorbeeld een opleidingASH of CIOS-Dans.
Er zijn zowel part- als full-time mogelijkheden.
Informatie: 045 -7 1 2t> 31, Claudia Lemmens
Heerlen, Op deNohel I

KANTOOR
Secretaresse m/v
voor bedrijven In de rejjio Heerlen. Naast een afgeronde
secretariële opleiding en enige relevante werkervaring
hebtu bij voorkeur ook goede talenkennis. Verder
beheerst u tekstverwerkings-programma's zoals WP 5.1
of WP 6.0. Ervaring met: notuleren is een pre.
Informatie: 045 - 71 8 J 32, Miranda van Hees
Heerlen, Op deNob«;l I

DETAILHANDEL
Supermarkt-medewerkers m/v
per directvoor supermarkten in de buurt van Geleen.
Ben je een enthousiaste; aanpakker met de juiste
werkmentaliteit? Neem. dan maandag direct contact
met ons op. Leertijd: tot 18 jaar.
Informatie: 046 - 75 4 9 99, Inge Sentjens
Geleen, Rijksweg Zuid la

GEZONDHEIDSZORG
Verpleegkundigen/
ziekenverzorgenden m/v
voor de zwakzinnigen 3:org in de omgeving van Heerlen.
Ook MDGO'ers-VPMrZ kunnen reageren. U bent
in ieder geval gediplomeerd en kunt zowel in losse
diensten werken als voor langere tijd.
Informatie: 045 -71 7:6 3 1, Claudia Lemmens
Heerlen, Op de Ncibel I

tempct-team |
uitzendbureau f

f 1Voor een nieuw te vestigen
Hypotheek/assurantie kantoor

zoeken wij op korte termijn een

HYPOTHEEK ADVISEUR
Aangezien het om een nieuw te openen vesti-
ging gaat, moet u zelfstandig kunnen werken
en over voldoende commerciële capaciteiten
beschikken. Een grote mate van verantwoor-
delijkheidsbesef is natuurlijkonontbeerlijk.
Indien U naast uw theoretische kennis van hy-
potheken en assurantiën de nodige jaren er-
varing heeft in het geheel zelfstandig advise-
ren van cliënten op genoemd gebied, strekt
dat tot aanbeveling.
Wij bieden u een zeer afwisselende baan met
een prima toekomstperspectief.
Durft u de uitdaging aan een nieuwe vestiging
geheel op te bouwen, stuur uw schriftelijke
sollicitatie, graag met pasfoto, aan

Postbus 2521
6401 DA Heerlen

V /

I AANNEMERSBEDRIJF I
GEBR. KÜRVERS B.V.

- grondwerken
-rioolwerken
- wegenbouw- verhuur

In verband met verdere groei, zijn wij op zoek naar:

-machinist mobiele graafmachine;
" vakman wegenbouw;- uitvoerder.
Zonder ervaring onnodig te reageren.

Adres: Linderlaufergewande 10,
6367 AZ Voerendaal,

telefoon: 045-751155. |

mMÊm^M I_MWmWkW PDM, een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau op het gebiedkW MwÊmWm WEkM van Consultancy, Engineering en Maintenance ontleent haar kracht I
aan de gecombineerde dienstverlening op deze gebieden. Met 160 \
medewerkers is het bedrijf vanuit vestigingen in Maastricht, Hasselt
en binnenkort ook Antwerpen, werkzaam voor de proces-industrie in
West-Europa.

mmmmmummm^^^^ op organisatorisch vlak is hetbedrijf thans sterk in ontwikkel ing.
De bedrijfsleiding heeftondermeer behoefteaan een duidelijk
gepositioneerd secretariaat, dat haar diensten opzelfstandige,
geordende wijze uitvoert. Betrouwbaarheid en een eigen inbreng
zijn daarbij sleutelwoorden. .
Om genoemderedenen is PDM op zoek naar een

BETROUWBARE OFFICE-MANAGE* '■DIRECTIE SECRETARESSE
die afspraken kan coördineren, het secretariaat kan aansturen <* "
de directie als secretaresse terzijde staat

]
De functie
U organiseert het secretariaat en geeft leiding aan twee ervaren .
administratief medewerkers. U houdt de agenda's van het directieteam
bij en u coördineert hun afspraken. U wordt betrokken bij het
voorbereiden van besprekingen en u notuleert bij directievergadering*1
Voorts dient u concepten en brieven uit te werken en te archiveren.

De eisen
- leeftijd tussen 35 en 45 jaar;
- een passende opleiding op HBO-niveau;- goedebeheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;- aantoonbare ervaring ais secretaresse en/of office-manager.

U moet gewend zijn voor een meerhoofdig MT te werken;- ervaring in het werken met de gangbare geautomatiseerde systemen.

Het geboden salaris is afhankelijk van uw kenis en ervaring en past bij
_fc: dezwaarte van de functie. Een psychologisch onderzoek behoort tot d*

jÊÈk selectieprocedure. Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuurt"__H WÊk
#

dan een bondig cv. en een gemotiveerde brief aan H. SELECT, t.a.v. d«
heer LE. Hermans, Markt 28, 6211 O MAASTRICHT. Tel. 043-257708.

■l, *; E l_ï I* T H" SELECT 's de afdeling van psychologisch adviesbureau Hermans Seledll# «p E __i E V* I gericht op arbeidsbemiddeling.
AmmMMMMmMMWmmmm Vergunning CBA\A 93.0'1' ". J^

■__l__H__H_H___^__H ■■^■■■■■■■__M__i___l__MH__i__i__*

DE LIMBURGSE _f
PERSONEELS j_f

GIDS f
B__^___^__H__H__^__H__M__M-_-B-_B-_^__^__^__MM-i

Kansen in ÊL*\itijdelijk werk «g$
Algemeen medewerker m/v
Voor een milieu- onderneming zijn wij op zoek naar een
algemeen mede merker tot 35 jaar. De geschikte kandidaat
gaat zich bezigh ouden met de logistieke afhandeling van
vrachten afval. [Mt houdt in: de registratie, controle en
doorverwijzing van inkomende vrachten. Voor dezefunctie is
geen specifieke opleiding vereist, alleen enthousiasme en een
flexibele inzetbaarheid. Het bezit van een rijbewijs is een pre.
De werktijden zijn variabel tussen 07.00-18.00 uur. Tevens
verwachten wij de bereidheid tot werken op
zaterdagochtend. Deze interessante functie is voor lange tijd.
Graaag horen vu ij jullie reactie.

Informatie bij Kitty Pepels, tel. 043-25 76 86,
Maastricht, Helmstraat 12.

"y randstad uitzendbureau

*mmmamaaamm _-^--M___a_a___^__^__H_a__B_B__a__i__^__H

Kansen in ÊL*\\itijdelijk werk li^y
Beladers m/v
Voor een vun nisophaaldienst in Hoensbroek. U bent sterk,
heeft een goede conditie en u bent niet ouder dan 40 jaar.
Het betreft <;en poolplanning, waardoor u 3-4 dagen per
week ingepland wordt en de rest van de week oproepbaar
bent.
Informatie hij Jaqueline Jorigas, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, AkE^straat 26.

Cateringmedewerker m/v
Voor een kantoor in Maastricht zoeken wij een evaren
representatieve cateringmedewerker. Naast het verzorgen van
dekoffie en de beide keukentjes, bent u verantwoordelijk
voor het inkopen en verzogen van de lunch voor ca. 20
personen. Het betreft een deeltijd baan. In pricipe werkt u op
donderdag en vrijdag van 10.00-14.30 uur. Bij afwezigheid
van uw college verwachetn wij van u dat u ook op andere
werkdagen inzetbaar bent. De voorkeur gaat uit naar een
kandidaat tussen 35-50 jaar. Deze opdracht is voor lange tijd.
Informatie bij Esther Urlings, tel. 043-25 30 90.
Maastricht, Helmstraat 12.

Offset-drukker m/v
Voor een drukkerij in Kerkrade. U heeft ervaring met een
GTO 2-kleurenpers. U bent per direct, fulltime beschikbaar.
Informatie bij Noël Quaedvlieg, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

Elektromonteur m/v
U heeft e.-en MTS E-achtergrond en ervaring in het repareren
van hand gereedschappen. Enige mechanisch kennis is een pre.
U kunt zelfstandig werken en bent woonachtig in de regio
Sittard. Deze functie gaat in per direct.
Informatie bij Kanen Wolfs, 046-52 96 96,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Basisartsen m/v
Voor diverse instellingen in Limburg, Brabant en Zeeland. U
bent minimaal gediplomeerd basisarts. Het betreft parttime en
fulltime vacatures. Indien de reisafstand te groot is, kan
woonruimte ter plaatse geregeld worden. De vacatures zijn
voor minimaal 3 maanden.
Informatie bij Jacqueline Wissen, tel. 043-25 61 91,
Maastricht, Helmstraat 12.

Verpleegkundigen/
ziekenverzorgenden m/v
Voor de- komende feestdagen zoeken wij mensen die in deze
periode aan de slag willen. U kunt bij diverse instellingen in
verschil lende richtingen werken, zowel dagdelen als hele
dagen. Vereist is dat u gediplomeerd bent. Deze instellingen
bevindon zich in deregio Zuid-Limburg.
Inform.atie bij Jacqueline van Wissen, tel. 043-25 61 91,
Maastricht, Helmstraat 12.

"y randstad uitzendbureau

m,<r
Wiekomi t er eenbijzondere draai geven

aan Algemene Zaken?
De Holland Casino's zijn de enige officiële

cas ino's die ons land rijk is. Wat betekent dat de
gas.ten er uit zijn in een onbesproken en uiterst
sfeervolle omgeving. lets waar ook de afdeling
Algemene Zaken 'n belangrijke bijdrage aan levert.
Voor Holland Casino Valkenburg zoeken wij een

Dienstdoende ChefAlgemene Zaken (m/v).
Een representatief iemand die leiding geeft aan

cc n afdeling die zorg draagt voor de dienstverlening
aan onze gasten en aan de organisatie zelf. Werk-
zaamheden die op het terrein liggen van de horeca,
he:t bedrijfsrestaurant, inkoop, technisch onderhoud
en beheer. Een afwisselende functie die bovendien
met zich meebrengt dat mede leiding wordt gegeven
aan een zestal subafdelingen, waaronder receptie,
horeca en front offices-functies.

Minimaal.een middelbare horeca-opleiding is
ve:reist, devoorkeur gaat echter uit naar Hoge
Hotelschool-niveau. Daarnaast minimaal 5 jaar '

ervaring in een leidinggevende functie in de
commerciële dienstverlening Goede contactuele
ciigenschappen en beheersing van ten minste Duits
en Engels zijn onontbeerlijk, evenals de bereidheid
tot werken in wisseldiensten (inclusief het weekend).
E nige administratieve ervaring strekt tot aanbeveling.
Salarisindicatie f 59.000 - f83.000 bruto per jaar,
gebaseerd op gemiddeld een 36-urige werkweek
Voorts uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
v./aaronder een eigen pensioenfonds.

Bent u tussen de 30 en 40 jaar, dankunt u
binnen 10 dagen een schriftelijke sollicitatie met een
volledige cv. en een recente pasfoto sturen aan de
Chef Personeel en Organisatie van Holland Casino
Valkenburg, mevrouw TD. van Vierzen-Witt.

__^

-Holland I
Postbus 807, (AS INO
6300 AV'Valkenburg, iel.: 04406 - 15550. V_»»»i« «»"»"«

- NV NUTSBEDRUF HEERLEN i .
De afdeling Service en Metingen is o.a. belast met de exploitatie en het beheer van de service-centrale, n.V. NutsbedrijfHeerlen heeft tot taak te
meterpark, metingen (mcl. signaalkabelnet), meetdienst, verhuurbedrijf, mechanische werkplaats en voorzien in een veilige, doelmatige en
bouwkundige zaken. Bij deze afdeling is de functie vacant van betrouwbare levering van elektriciteit, gas.

televisie- en radiosignalen aan ca. 44 000
M

_
__^^^^^^^^^^_rW^^TTiTi^T!Pn?T^_rWr^^__rCT__RW^ I een

U^^l^^* l_l_^_l UÜm* I warmwatertoestellen.
MmM\ HH Hl In het bedrijf zijn ruim 160personen

(voor 40 uur per week) werkzaam
Hetpersoneelsbeleid bij

De taken van de nieuwe medewerker zullen o.m. bestaan uit: nv Nutsbedrijf Heerlen is gericht ophet
- het opsporen en verhelpen van storingen aan cv-ketels, geisers, gasboilersen elektrische boilers; aantrekken van méér vrouwelijke- het installeren en onderhouden c.g. het verwijderen van cv-ketels, geisers, gas boilers en elektrische boilers. medewerkers, vrouwelijke kandidaten

worden dan ooknadrukkelijk verzocht
tpTen aanzien van de sollicitantenstellen wij devolgende eisen:- afgeronde opleidingL.T.S.-installatietechniek (C-niveau), ,*— ’aangevuld met functiegerichte Intechniumopleidingen (voorheen SOI); y£p " *J- ervaring als service-monteur; _flfl_s- zelfstandig en accuraatkunnen werken; H H^W- in het bezit van rijbewijs B;

- bereidheid tot het periodiek verrichten van servicedienst. %_M__HHMÉM>SS rÊL
Nadere informatie omtrent de functie kan worden verstrekt door de heer ing. P.G.L.. Hoven, *fe- |P»
hoofd van de afdeling Service en Metingen, tel. (045)-604345. Voor deze functie c |eldt een salaris van MB|
maximaal / 4.002,-. Inschaling geschiedt afhankelijk van leeftijd, opleidingen ervaring. "
Een medisch en een op de functie gericht psychologisch onderzoek maken deeluit van de
sollicitatieprocedure.
Uw sollicitatie kunt u, vergezeld van uw persoonlijke gegevensen onder vermelding van
het vacaturenummer op brief en enveloppe, tot uiterlijk 14 dagen na het verschijn en van dit blad, richten aan
mevrouw G.M.L. Reijnen, personeelsconsulente N.V. Nutsbedrijf Heerlen, Postbus 58, 6400 AB Heerlen. Wk

Heineken brouwt al tijdenlang zijn bier - economisch gerichte opleiding. Daarnaast
in Nederland en is uitgegroeid tot een van heeft u meerjarige verkoopervaring, bij
de bekendste brouwerijen ter wereld. Ons voorkeur opgedaan binnen de horeca of een
bier wordt geëxporteerd naar meer dan aanverwante branche. U kiest bewust voor
150 landen. Dit maakt Heineken tot een het onregelmatige bestaan van een horeca-
uniek bedrijf binnen de landsgrenzen. Bij vertegenwoordiger in de wetenschap dat
ons nog steeds traditionele brouwproces u dit vak gedurende een lange reeks van
maken we gebruik van de modernste tech- jaren zult uitoefenen. Uw persoonlijkheid
nieken. Want kwaliteit staat bij Heineken kenmerkt zich door uitstekende contactuele
hoog in het vaandel. En dat geldt ook voor vaardigheden, een grote mate van klant-
onze medewerkers. gerichtheid en een 'winners-mentaliteit.

Uw leeftijd is tenminste 28 jaar. En u bent
Horecavertegenwoordigers (m/v). bereid uw woonplaats aan te passen aan het

Als horecavertegenwoordiger beweegt u u toe te wijzen rayon,
zich probleemloos binnen alle geledingen
van de horecamarkt. Tevens bent u in staat Wat biedt Heineken? Naast de uitdaging
contacten te leggen en te onderhouden met in deze functie wacht u een goede salariëring
instanties alsbijvoorbeeld overheden, make- en een aantrekkelijk pakket secundaire
laars en banken. In het u toe te wijzen arbeidsvoorwaarden, bestaande uit onder
rayon bent u binnen een grote mate van andere diverse spaarregelingen, winst-
zelfstandigheid verantwoordelijk voor de deling, een premievrije pensioenopbouw
opbouw en continuering van een klantge- enz. Voordat u een rayon krijgt toegewezen,
richte relatie met al onze horeca-afnemers. verzorgen wij een uitgebreide zowel theo-
Ter realisering van verkoop, goodwill en retische als praktische opleiding, die op
promotie worden deze ondernemers regel- 13 maart 1995 van start gaat.
matig door u bezocht. Daarnaast houdt u
zich bezig met acquisitie van zowel nieuwe Solliciteren. Indien u niet aan alle aspec-
als bestaande verkooppunten. Het uiteinde- ten van bovenstaand profiel voldoet, dan is
lijke doel van uw activiteiten is om op basis het niet zinvol om te reageren. Kunt u zich
van een optimale relatie met uw klanten hier echter volledig in vinden, dan nodigen
een zo hoog mogelijke afzet van ons totale wij u graag uit uw schriftelijke sollicitatie
produktenpakket te realiseren. Het spreekt vóór 17 december aanstaande te richten
vanzelf dat vin dit kader tevens verant- aan Heineken Nederlands Beheer 8.V.,
woordelijk bent voor het beheer van uw Personeelszaken Commercie en Stafdiensten
eigen debiteurenbestand. Bier, t.a.v. de heer W.J.M. Hoogeveen,

Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude.
Wie zoekt Heineken? U beschikt over Telefonisch kunt u desgewenst inlichtingen

een MBO-diploma van een commercieel- verkrijgen onder nummer 071-457 365.

We zoeken vertegenwoordigers
die weten wat een goede relatie met

de klant betekent.
_^[^^aaamam] il

77704-^ I
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„Ons onderzoek heeft onder-
meer aangetoond dat pasgebo-
renen weliswaar geen kleuren
kunnen onderscheiden maar
hun hersenfunctie toont duide-
lijk aan dat ze wel degelijk pa-
troonveranderingen herken-
nen," legt Harding uit. „Dat
vormde de basis voor ons on-
derzoek naar vroegtijdig her-
kenbare kleurenblindheid."

Ontrafeling mysterieus natuurverschijnsel dichtbij dat tegelijkertijd de structuur
van wind (veroorzaker van
zeestromingen) en van zeegol-
ven kan meten en analyseren.
Op die manier heeft de ESA
een schat aan gegevens ver-
gaard over de invloed van
zeeën en oceanen op de atmos-
feer in het algemeen en over de
werking en gevolgen van El
Nino in het bijzonder.

Weersatelliet zit duivels
kerstkindje op de hielen De Europese ruimtevaartorga-

nisatie oppert dat El Nino wel
eens verantwoordelijk kan zijn
voor weersveranderingen over
de gehele wereld. In dat geval
zou de Pacific of Stille Oceaan
een soort klimaatkeuken zijn,
waarin het mondiale weer
wordt voorgekookt. Harde be-
wijzen voor die fascinerende
hypothese zijn er nog niet. Als
die echter blijkt te kloppen,
zou dat het opstellen van
weersvoorspellingen voor de
lange termijn en van rekenmo-
dellen voor klimaatverwach-
tingen aanzienlijk vergemak-
kelijken.

Keuken

Om die theorie te toetsen heb-
ben meteorologen en klimato-
logen niet alleen data nodig
over de gewone klimatologi-
sche elementen als neerslag,
windrichting- en snelheid,
luchtdruk en temperatuur,
maar ook over de uiterst inge-
wikkelde uitwisseling van
warmte en vocht tussen zee en
atmosfeer. De ESA hoopt die
essentiële informatie te krijgen
van de ERS-2, een nieuwe
weersatelliet die over enkele
maanden in een baan om de
aarde wordt geschoten.

" Varkens en lammetjes van een Aziatische veehouder proberen op het dak van de
bijna overstroomde boerderij te ontkomen aan dekwaadaardige El Nino. Archieffoto: LD

De komst van El Nino en het
vertrek van de ansjovis, die al-leen maar gedijt in koud, zuur-
stof- en mineraalrijk water, is
niets anders dan een natuurlij-ke seizoenswisseling in devorm van een plotselinge
Weersomslag, die in Peru al
sinds mensenheugenis op-
treedt. De vissers zitten in die
Periode zonder werk, maar
voor de boeren brengt het
Kerstkindje de langverwachte
regen mee. Als de herfst begint
en het zuidelijk halfrond lang-zaam afkoelt, trekken de pas-
saatwinden weer aan en met
het koude water keren ook de
scholen ansjovis terug.

Aan de hand van dehuidige in-
formatie is de ESA al in staat
om met behulp van bestaande
klimaatmodellen te voorspel-
len hoe een gematigde El Nino
zich gedurende een periode
van drie jaar gedraagt. De Pe-
ruaanse boeren kunnen bij-
voorbeeld van die wetenschap
profijt trekken bij de keuze
van hun gewassen: rijst in hef-
tige El Nino-jaren met veel
neerslag, en katoen in jaren
waarin weinig regen valt. Suc-
ces bij de oogst is dan verze-
kerd.

Hel
Maar El Nino is een wolf in
schaapskleren. Eens in de drie
°f vier jaar, soms om de zeven
tot tien jaar, ontpopt het
Kerstkindje zich tot een echte
duivel en breekt de hel los in
een groot aantal landen rond
de Stille Oceaan.

to het El Nino-seizoen 1982/83
spookte het als nooit tevoren indeze eeuw. Ongekend hevige
regenval geselde de woestijnen
aan de kustzijde van Peru,
overstromingen teisterden de
Amerikaanse Westkust, en de

Over een rekenmodel voor de
'duivelsversie' van El Nino
wordt nog diep nagedacht. Ge-
let op de enorme ecologische en
economische schade dje dit
vreemde natuurfenomeen aan-
richt geen overbodige klus. De
meest recente uitspatting van
het Kerstkindje dateert uit
1992/1993. De rekenmeesters
hebben dus nog een paar jaar
de tijd.

De Europese ruimtevaartorga-
nisatie ESA claimt dat zij El
Nino nu vlak op de hielen zit.
En dat is dan vooral te danken
aan de weersatellietERS-1, die
drie jaar geleden in de ruimte
werd uitgezet met aan boord
onder andere een radarsysteem

regio aan de andere kant van
de Stille Oceaan - Australië,
Indonesië, de Filippijnen en
India - had te kampen met ex-
treme droogte. De Amerikaan-
se NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administra-
tion) schat de totale economi-
sche schade die de duivelse
versies van El Nino wereldwijd
hebben aangericht op meer
dan 15 miljard gulden. Alleen
dePeruaanse landbouwers zijn
blij met de kwaadaardige en
langdurige El Nino. Door de
overvloedige regenval veran-
deren de gortdroge streken in
mum van tijd in sappig groene
oases, en staan de boeren ahos

de abundancia - vette jaren -
te wachten.

Het heeft lang geduurd eer me-
teorologen en klimatologen
erachter kwamen dat El Nino
niet alleen verantwoordelijk is
voor de abnormale weersver-
anderingen langs de noord-
west-kust van Latijns Ameri-
ka, maar ook het weer aan de
andere kant van de Pacific, in
Zuidoost-Azië en India, volle-
dig in de war stuurt. Langzaam
maar zeker krijgen zij meer in-
zicht in de atmosferische
schommelingen en oceanogra-
fische veranderingen die El
Nino teweegbrengt waardoor

de verschillende weerspatro-
nen rond de Stille Oceaan vol-
komen van slag raken. Wereld-
wijd zijn tal van meteorologi-
sche instituten, zoals het
Nederlandse KNMI, en ruimte-
vaartdeskundigen intensief
bezig met de bestudering van
dit mysterieuze en complexe
natuurverschijnsel.

Snelweg bedreigt piramiden

Kunstbeen groeit met kind mee
Opgroeiende kinderen met beenprotheses kunnen door een
Nederlandse uitvinding voortaan veel leed en pijn bespaard
blijven. Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) 'heeft
samen met de Technische Universiteit Twente een meegroei-
prothese ontwikkeld die tal van operaties overbodig maakt,
extra lichamelijk ongemak en infecties voorkomt en zorgt voor
een besparing op de verpleegkosten. Wanneer de prothese te
kort is geworden, kan deze in het ziekenhuis via een magneet
worden uitgerekt en op de juiste lengte worden gebracht. Vóór
de uitvinding werd gedaan, moesten te kort geworden vaste
protheses met groteregelmaat operatief worden verwijderd en
op de juiste lengte worden gebracht. „Dat levert veel pijn en
ongemak voor de patiënt op, terwijl ook telkens het gevaarvan
infecties optreedt. Een meegroei-prothese kan zonder proble-
men poli-klinisch worden uitgerekt. Verder kan zo scheeflo-
pen en het aanmeten van een klompschoen worden voorko-
men," zegt een woordvoerdervan het Academisch Ziekenhuis
Groningen.

Lijk moordenaar in stukjes op pc
Op het computernet-
werk Internet is sinds
kort The Visible Man
zichtbaar geworden.
Dit programma is een
gedigitaliseerde ana-
tomische atlas van een
man, en is samenge-
steld uit röntgen- en
MRI-opnamen van
welgeteld 1.870
dwarsdoorsneden van
diens lichaam. Die
kunnen van alle kan-
ten worden bekeken. The Visible Man is bedoeld als lesmateri-
aal voor studenten geneeskunde. In de nabije toekomst kan het
ook worden gebruikt voor het nabootsen van operaties. Voor
het maken van het programma is gebruik gemaakt van het lijk
van een 36-jarige moordenaar die kort vóór zijn executie, me-
dio vorig jaarin Texas, zijn lichaam bij testament aan de we-
tenschap had geschonken. Op de universiteit van Colorado in
Denver werd het stoffelijk overschot in bijna 2.000 stukjes ge-
sneden. Aan een vrouwelijke versie van The Visible Man wordt
overigens nog gewerkt.

wetenschap kort

Piasstimulator bij dwarsleasie
Een blaasstimulator, een apparaat dat met elektrische prik-
kels de blaas aanzet tot urinelozing,blijkt heel gunstig te wer-
ken voor dwarslaesie-patiënten. De patiënt kan zelf beslissen
wanneer hij wil plassen, terwijl de blaas beter wordt geleegd,
wat nierproblemen voorkomt. Dat stelt drs. E. Koldewijn, die
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen onlangs is gepromo-
veerd op een studie naar nieuwe neuro-urologische behande-
lingen. Volgens Koldewijn ervaren dwarslaesie-patiënten - die(
een verlamd onderlichaam hebben - incontinentie als het
grootste probleem naast het immobiel zijn. Incontinentie ver-
oorzaakt een enorm isolement, aldus de promovendus. De
blaasstimulator is enkele jarengeleden ontwikkeld. De patiënt
krijgt een implantaat in zijn onderlichaam en een kastje om
het implantaat te besturen. Door elektrische prikkels worden
zenuwen in de blaas gestimuleerd, die zich dan vervolgens
leegt. Daardoor krijgt de patiënt weer zeggenschap over het
moment waarop hij urineert.

fout was of dat mijn zoon kleu-
renblind was."
Verdere experimenten met
Anthony, Hardings zoontje,
brachten aan het licht dat hij
inderdaad voor derest van zijn
leven verstoken zou zijn van
het onderscheiden van groen.
„Helaas," aldus Harding,
„konden we er niet omheen:
Anthony reageerde te goed op
de groen-rood-kleurkaarten
die baby's tot twee maanden
oud niet van elkaarkunnen on-
derscheiden. Hij heeft in zijn
netvlies jammer genoeg geen
groengevoelige kegeltjes."

Kleurenblindheid al bij
baby's vast te stellen

Belangrijk voor verstandelijke ontwikkeling kind

Keltisch vorstengraf ontdekt
Bij opgravingen aan de voet van de Glauberg in Hessen is een
2.500 jaar oud Keltisch vorstengraf ontdekt. Minister Mayer
van Economische Zaken van de Duitse deelstaat noemde de
ontdekking „de archeologische vondst van deeeuw." De Glau-
berg is de noordelijkste Keltische vorstenzetel die ooit in
Duitsland is ontdekt. In de circa 2,5 meter diepe grafkamer
vonden de onderzoekers een vroeg-Keltische snavelkan, gou-
den sieraden en botten. De kan is de vijfde van haar soort in
de wereld. Het gebruiksvoorwerp is rond 50 centimeter hoog
en loopt naar onderen smal toe, kennelijk naar Etruskisch
voorbeeld. Een amateur-archeoloog vond het graf na bestude-
ring van luchtfoto's.

De piramiden van Gizeh, één van
de zeven historische wereldwon-
deren, hebben 4.600 jaarvan oor-
logen, aardbevingen en overstro-
mingen overleefd. Nu ligt echter
een nieuw gevaar op de loer. Een
deel van de ringweg die rondom
Cairo wordt aangelegd om de ver-
keerschaos in de metropool in
goede banen te leiden, zal op vier
kilometer ten zuiden van de drie
monumenten komen te liggen, en
de culturele organisatie van de
VN, de Unesco, waarschuwt er-
voor dat trillingen en uitlaatgas-

Vbd" sen zullen leiden tot verdere ero-
sie van de piramiden en de nabijgelegen Sphinx (zie foto). Ook
in Egypte zijn de culturele autoriteiten bezorgd over het lot
van de piramiden. Het project is jarengeleden echter al goed-
gekeurd, en voor vele Egyptenaren lijkt de weg geen grotere
bedreiging dan andere verschijnselen van de moderne tijd die
rond de piramiden opdoemen. Terwijl ze ooit alleen door
woestijnzand werden omringd, liggen de oude graftombes nu
aan de rand van de overbevolkte stad en worden ze omgeven
door wegen, markten, appartementen en stallen.

Biologen en oogartsen van de
Universiteit van Aston in Mid-
den-Engeland werken aan de
ontwikkeling van een test om
kleurenblindheid bij mensen
reeds in het allervroegste sta-
dium vast te kunnen stellen.
Men maakt daarbij gebruik
van hersensignalen bij pasge-
borenen als reactie op steeds
wisselende kleurenkaarten met
daarop patronen van de pri-
maire kleuren rood, groen,blauw en geel.

" Baby's kunnen pas twee maanden na de geboorte kleuren onderscheiden. Foto: gpd een eierdief van
doen te hebben, want het dier lag over een nest met kapotte,
leeggeslurpte dino-eieren. Die waren volgens hen van de Pro-
toceratops, en de veelvraat noemden zij Oviraptor (eierrover).
Die theorie, zo blijkt, rammelt aan alle kanten. Vorig jaarvon-
den paleontologen in dezelfde woestijn het bijna uitgekomen
ei van een Protoceratops. Nadere bestudering van het ver-
steende embryo leerde echter dat in het ei een kleine Oviraptor
zat. Daaruit leidden de geleerden af dat de Oviraptor die in
1923 bij de lege eierschalen was gevonden, niet tijdens één van
zijnrooftochten het loodje had gelegd, maarbij de verdediging
van zijn nest in het harnas was gestorven. De slechte dino was
dus in werkelijkheid een zorgzame ouder en moet daarom een
andere naam krijgen. Op de foto het versteende ei met embryo
van de Oviraptor.

Ondanks al hun
wijsheid zitten
wetenschappers
soms volledig op
het verkeerde
spoor. De pa-
leontologen die
in 1923 in de
Gobi-woestijn in
Mongolië het
fossiel van een
dinosaurus met
een papegaaie-
bek vonden,
meenden met

Postuum eerherstel voor dino

Mede om die reden wordt, zelfs
met gericht onderzoek, kleu-
renblindheid bij mensen op zn
vroegst pas in het vierde of
vijfde levensjaar ontdekt.

Aan de test ging een periode
van bijna tien jaar van onder-
zoek vooraf naar hoe het ge-
zichtsvermogen van kinderen
zich ontwikkelt. Daarbij lag
het accent op het onderschei-
den van kleuren(patronen)
door pasgeborenen. De grote
moeilijkheid hierbij is dat ba-
by's pas vanaf ongeveer twee
maanden na hun geboorte
kleuren beginnen te onder-
scheiden, en bovendien duurt
het dan nog een paar jaarvoor-dat ze hun visuele indrukken
°ok daadwerkelijk èn duidelijk
onder woorden kunnen bren-
gen.

Zo vroeg mogelijk vaststellen
van kleurenblindheid is be-langrijk omdat deze afwijkingvan invloed kan zijn op de ver-

Kleurenblindheid is een onge-
neeslijke aandoening van ons
netvlies; het is over-erfbaar via
onze beide ouders maar het
komt, vreemd genoeg, bij man-
nen veel vaker voor dan bij
vrouwen. Bij twee tot zes pro-
cent van de mannen komt
kleurenblindheid voor tegen
minder dan één procent bij
vrouwen.
De meest voorkomende vorm
van kleurenblindheid is het
nietkunnen onderscheiden van
verschillen tussen rood-geel-
groen. De voor die kleuren
'blinden' hebben te maken met
zoiets als een 'zwart gebied';
men kan het niet benoemen.
Voor deze erfelijke kwaal is
geen duidelijke oorzaak aan te
geven. Met de staafjes-cellen in
ons netvlieskunnen we licht en
donker onderscheiden en met
de kegeltjes kleuren(verschil-
len). Ergens in dekegeltjes van
van nature kleurenblinden is
dus iets mis; een vitamine-
gebrek? Onlangs werd nog
aangetoond dat (niet aangebo-
ren) kleurenblindheid op den
duur ook op kan treden na
langdurig, excessief roken.

Het onderzoek raakte min of
meer in een stroomversnelling
door een opmerkelijke toeval-

zoon even mocht achterlaten
bij het kraaiende 'test-team'.

De professor zou de professor
niet zijn als hij zijn zoontje
niet meteen lid maakte van het
team belvierde proefkonijn-
tjes.
„En vrijwel direct bleek dat hij
op bepaalde kleurkaarten rea-
geerde, in tegenstelling tot de
rest," aldus Harding. „Dus was
de vraag of onze testmethode

ligheid. Men was al een aantal
maanden bezig met het doen
van kleurentests bij zuigelin-
gen en het, bij elke verandering
in kleurschakering, in kaart
brengen van de (elektrische)
signalen in de hersendelen
waar het gezichtsvermogen ze-
telt. Op zekere dag vroeg de
echtgenote van één van de bij
het onderzoek betrokken oog-
specialisten, professor Graham
Harding, of ze hun pasgeboren

standelijke ontwikkeling van
een kleurenblind kind, dat im-
mers bepaalde (kleuren)patro-
nen niet als zodanig herkent.
Door het mankement tijdig te
onderkennen, kan men daar-
mee zo vroeg mogelijk reke-
ning houden.
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DOOR RENÉ VLEMS

De vissers van Peru leiden
al eeuwen een onzeker be-
staan. Maar op één ding
kunnen zij gif innemen.
Rond de Kerst zwakken de
Westelijke passaatwinden
af en wordt het koude zee-
water verdrongen door een
Warme stroom vanaf de
evenaar. Tegelijkertijd ver-
dwijnt de ansjovis uit de
anders zo rijke wateren
langs de kust. De vissers
Weten dan dat El Nino, het
Kerstkindje, is aangekomen
en dat het visseizoen er voor
die zomer weer op zit.

DOOR BEN APELDOORN

wetenschap
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WESMA

METAALWARENFABRIEK
WESMA B.V.

Wesma B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in deontwikkeling,
verkoop en produktie van metalen verpakkingen t.b.v. gereedschappen,
machines en hulpmiddelen.
Tevens is het inrichten van servicewagens en werkplaatsen een
specialiteit van Wesma B.V.
Het bedrijf is als zelfstandige onderneming gevestigd in Sittard en
heeft tevens produktiefaciliteiten in Polen.
Wesma B.V. behoort in haar branche tot één van de toonaangevende
bedrijven in Europa.
Ter aanvulling van het managementteam, zoeken wij een

WERTUIGBOUWKUNDIGE
met bedrijfskundige achtergrond.

Uwfunctie: Uw profiel:- verantwoordelijkvoor een deel - HBO-opleiding of universitaire
van deproduktie in Sittard; opleiding, richting bedrijfskunde;- als produktieleider leiding geven - manager met ervaring in
aan medewerkers voor assemblage-en/of
assemblage- en procesindustrie geniet onze
coatingsactiviteiten; voorkeur;

- betrokken bij produkt- en - een goede beheersing van de
produktie-ontwikkelingen; Duitse en Engelse taal in woord- het mede optimaliseren van de en geschrift;
huidige produktietechnieken; - leeftijd tot 35 jaar.- verantwoordelijkvoor
rendement en kwaliteit;- contacten met directie en
overige managementleden;- groeimogelijkheden in een
groeiende, internationaal
georiënteerde onderneming.

Geïnteresseerde kandidaten dieaan bovengenoemd profiel voldoen,
wordt verzocht hun sollicitatiealsmede persoonsgegevens binnen 14
dagen te sturen naar:

Wesma 8.V., t.a.v. de directie,
postbus 9, 6130 AA Sittard.

Een psychologisch onderzoekkan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure. 01755

Scotts Europe B.V. is dezelfstandige Nederlandse
dochteronderneming van The Scotts Company, Ohio, USA.

Scotts Europe produceert en vermarkt speciale produkten voor
toepassing in de professionele tuinbouw, openbaar groen,

sport- en golfvelden en deconsumentenmarkt. Export vindt
plaats naar een groot aantal landen. De afdelingenProduktie,

Logistiek, Technologie en Finance & Administration zijn
gevestigd in Heerlen. De Marketing- en Verkooporganisatie is

gevestigd in De Meern (Utrecht). Daarnaast zijn er
distributiebedrijven in zes Europese landen.

Voor onze vestiging in Heerlen zoeken wij een

Application
Programmer/Analyst

m/v
De Application Programmer/Analyst werkt samen met de Information

System Specialist, die deverantwoording heeft voor het systeem/computer-
beheer, en rapporteert aan deDirector Operations,R&D, Administration.

De hoofdverantwoordelijkheden zijn:
- trainen en ondersteunen van de systeemgebruikers, zowel in Nederland

(Heerlen/De Meern) als bij onze Europese zusterbedrijven;
- back-up voor information System Specialist;
- initiërenvan systeemverbeteringen;
- programmeren, software-ontwikkeling/aanpassing, met gebruikmaking

van Progres 4GL.

Voor deze nieuwe, zelfstandige funktie zoeken wij een enthousiaste
medewerk(st)er diebeantwoordt aan het volgendeprofiel:- ten minste 5 jaarervaring met:
" relationele databases, bij voorkeur MFG-pro
" Unix/Open systemen
" Novell netwerk
" Apics (of gelijksoortig)
" project management

- HBO-niveau-,
- uitstekendebeheersing van de Engelse taal is absoluut noodzakelijk,

beheersing van Frans en Duits is een pré-,
- leeftijd 30-35 jaar.

Bent u geïnteresseerd?Stuur dan uw brief met uitgebreideCV
vóór 23 december 1994 naar de heer J.M.H. Lambie, Scotts Europe 8.V.,

Postbus 2702,6401 DE Heerlen.

Gaswacht Limburg

Litscherveldweg 5, 6413 BA Heerlen
Verkoop - lease - installeren - service/onderhoud van centrale verwarming

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij op korte
termijn voor onze installatie-afdeling:

1 VERWARMINGSMONTEUR CV.
Functie-eisen:
- LTS/I- Ervaring met het installeren van alle c.v.-ketels/complete installaties

en verhelpen van storingen hieraan.
Voor alle vacatures geldt:- Zelfstandig kunnen werken.

- - Goede contactuele eigenschappen.- Bereidheid tot het volgen van opleidingen.- Rijbewijs B.
Inlichtingen:

, Tijdens kantooruren van 10.00 tot 16.00 uur, tel. 045-227676.
Sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne binnen 8 dagen tegemoet.

| MEDIO FEBRUARI OPENT
PLUSMARKT BOCHOLTZ
HAAR DEUREN
Kwaliteit enservice staan hoog
in ons vaandel
Voor ons managementteam zoeken wij:

EEN (ASSISTENT) BEDRIJFSLEIDER
Wij denken aan iemand met een afgeronde MBO-opleiding,
bij voorkeur aangevuldmet vakgerichte cursussen. Verder
beschikt hij/zij overvoldoende ervaring en kennis van het
supermarktbedrijf.
Funktie-lnhoud:
- verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding;- budget verantwoordelijk voor deomzet en hetresultaat.

EEN CHEF-SLAGER M/V
EEN CHEF-AGF M/V
Wij denken aan mensen die in het bezit zijn van de vereiste
vakdiploma's en goed kunnen funktioneren in teamverband.
Funktie-lnhoud:- verantwoordelijk voor het wekelijkse ecploitatieresultaat

slagerij envleeswaren c.g. AGF-afdeling, waartoe behoren:
personeelsplanning, bestellen, verwerken en presenteren;- consumentgericht denken en handelen;- hetverwerken van diverse administratieve werkzaamheden.

Tevens zijn wij op zoek naar vriendelijke medewerkers voor
onderstaande afdelingen.

VERKOPERS/STERS
full-time of parttime voor de afdelingen:- brood, gebaken bake-off;- vers vlees en vleeswaren;- kaas;- AGF;- kruidenierswaren.

CAISSIÈRES
full-time of parttime voor scanningkassa's
Gevraagd wordt:- goedeomgangsvormen;- zelfstandig kunnen werken;- bereidheid om in teamverband te werken;- klantgericht ingesteld;_ - ervaring is niet noodzakelijk.
Geboden wordt:- beloning naar prestatie conform CAO;- interne/externe opleidingen;- doorgroeimogelijkheden;- aangename werksfeer in eigentijdse supermarkt.
Wanneer u interesse heeft kunt u uw schriftelijke sollicitatie,
voorzien van pasfoto, richten aan:

É
PLUSMARKT BOCHOLTZ
t.a.v. de heer J. Hamers
p/a Sperwer Zuid
Heerlerweg 158
6430 AA Hoensbroek

Opgeteld debeste.'kWkWkW
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Executie
verkoop

Op woensdag
14-12-1994, om 11.00
uur, vindt een openbare
verkoop plaats. De
verkoop komt voor
rekening van L.C.P.
Cosmetics B.V. te
Hoensbroek, De
Koumen 84E.

Te koop wordt
aangeboden:
een compressor Air
MCA, een
drukmachinè
Rotaprint, een
snijmachine, een
gritstraalapparaat,
een kopieermachine,
een portable
autotelefoon, een
betaaltelefoon, een
monitor en een
computer, een printer
IBM, een partij stalen
magazijnstellingen
alsmede diverse
andere goederen.

De plaats van
verkoop is te
Hoensbroek, De
Koumen 44.

De goederen zijn
te bezichtigen op
14-12-1994, van 9.00
tot 11.00uur.
Alleen contante
betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdrachtvan
de ontvangervan de
Belastingdienst/Onder-
nemingen te
Eindhoven. Telefoon:
045-738308.

De belasting-
deurwaarder
belast met
executie.

Be\astingdienst
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SARALEE | DE
is een internationalegroep van bedrij- vrijwel alle landen van Europa, in
ven die hoogwaardigemerkartikelen Noord-Amerika, Australië, Azië en Jontwikkelt, produceert en op de markt Afrika. Export vindt plaats naar ruif
brengt. De activiteiten zijn onder- honderd landen. Het hoofdkantoor V
gebracht in twee divisies: "Coffee & Sara Lee I DE is gevestigd in Utrecht ,
Grocery" en "Household & Personal Wereldwijd zijn ongeveer 21.000
Care". Daarnaast is Sara Lee I DE mensen in dienst, van wie circa 5.00 -
actief met direct selling in Mexico, in Nederland. De jaaromzetvan Sari p
Indonesië, Zuid-Afrika en op deFilip- Lee I DE is circa 8 miljard gulden.

' pijnen. De Sara Lee I DE groep, onder- Hiermee behoort de groep in haar
deel van Sara Lee Corporation in de branche tot de vooraanstaande ond< t
Verenigde Staten, heeft vestigingen in nemingen in de wereld. ]
r
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Douwe Egberts Nederland B.V. is een Tevens onderhoudt u de contacten met,

©werkmaatschappij van de Sara Lee IDE de Geschenkenorganisatie in Utrecht.
groep. Dit sterk marketinggeoriënteerde U vertegenwoordigt uw winkel bij de rrUfj
bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt delijkse leid(st)ers-vergaderingen en u Jkoffie, thee, rijst, noten, mixenen des- bent het aanspreekpunt voor de manaffl
serts. Productiebedrijven zijn gevestigd in van de Geschenkenorganisatie, aan wiel
Utrecht, Zaandam, Wormer, Joure, Rotter- tevens rapporteert. Door uw medewefn
dam, Kampen, Amsterdam en Tessender- sters te motiveren en te instrueren en >too (België). DE Nederland heeft ongeveer geregeld overleg te voeren, zorgt u w

WÊ^gmammmufmr 1-350 mensen in diensten richt zich op alles voor een efficiënte, flexibele en s^
-TbQDVKH- de Nederlandse markt. Bekende merken vicegerichte organisatie van de winkel.—— van DE Nederland zijn onder meer Douwe Het is een functie van 36 uur per week-

€-—-—- Egberts, Supra, Kanis & Gunnink, Pickwick,
Duyvis, Lassie, Saroma en Bourbon. 'fm^ Een servicebewuste vrouw of nu'

tyviSf _^^
met leidinggevende ervaring

-J) DE-spaarsysteem, een begrip
Het allerbelangrijkste vinden wij, dat u a'j

Het geschenkensysteem van Douwe leidinggevende ervaring heeft opgedaajlftP-f Egberts is een begrip in Nederland. De een winkelbedrijf. Dat betekent dat u gjfl
f ",aZa.alZ'am'X Geschenkenwinkels vervullen een belang- kunt coördineren en organiseren. U bef*
IQCC rijke functie in het directe contact met de staat de teamgeest te stimuleren, treed'

I mWËmmmm j consument. Verspreid over Nederland zijn zonodig krachtdadig op, maar blijft al#___ er 11 van deze winkels. Ze zijn geopend correct en prettig in de omgang met J
__\ op maandagmiddag en dinsdag t/m vrij- klanten en collega's. Uw algemene ken*

_ammmmWg*^\ dag de ne,e c)aS- Ugt op MBO-niveau en uw leeftijd schatt*
i-*rlLlll wJ -___- w'i °P minimaal 30 jaar.

yjr Leidinggevende en representatieve
functie "^^ Hoe kunt u reageren?

Samen met 4 part-time medewerksters Stuur uw schriftelijke sollicitatie voor
bent u als Leid(st)er Geschenkenwinkel het 20 december aanstaande naar: Douwe j
visitekaartje van Douwe Egberts voor onze Egberts Nederland 8.V., ter attentie va",
koffie- en theeklanten in Heerlen en wijde de heer drs. P.A.J. van Herpen, afdeling
omgeving. U bevestigt de goede naam van Personeel & Organisatie, Keulsekade 1*
onze produkten! Dat doet u door te zorgen 3532 AA Utrecht.
voor optimale service aan de klanten en Een psychologisch onderzoek kan deel'
uitstekende presentatie in de winkel. maken van de procedure.
U coördineert, organiseert en voert ook
zelf de dagelijkse werkzaamheden uit.

Douwe Egberts Nederland B.V. —. ._J__^

aaaaamaaaaaaaamaammmmmm

De leesde
krant

--■--M--^---B--H-_^__a__i__B-_M-_a__H__H__M-_^ _____-___-__--—-----—-__-- aaaamamm

HERO Nederland B.V, is '■"'"■■^^■■■"-■i^^^
onderdeel van het internatio- In verband met de interne doorstroming van de huidige functiona- J
naie Hero-concem, dat actief ris, zijn wij voor onze vestiging Hero Schiftere Food B.V. te
is in meer dan 80 tanden. De > Hoensbroek) waar met moderne apparatuur de produktie plaats-
hoofdzetel is gevestigd in vindt van kwalitatief hoogwaardigekoolzuurhoudende frisdranken,
Zwitserland. De Nederlandse °P zoek naar een Cne' Mechanisch Technische Dienst, die recht-
produkten worden onder de streeks rapporteert aan het Hoofd TechnischeDienst.
verschillende merken Hero,
Betuwe en Herschi od de De a'de''n9 Technische Dienst is verantwoordelijkvoor onderhoud
markt gebracht.

Vanuit het hoofd- 1 |ü ■ j H -^ i -fU I I \ I [*JÜ 'TJkantoor in Breda I __^ J_OJ_^__-
worden de produk- I __n^^P^_Tj_ WHbevestigingen ml I|llj ■} l^i |F_F_i
Breda en Hoens- | MMMMMMMMMMMMMmLÊMmbroek geleid als-
mede onder andere de com-
merciële activiteiten in en reparatie van de produktiemiddelen en utilities, en bekleedt
Nededand België en Duits- een centrale functie teneinde de continuïteitvan het produktie- en j
land, afvulproces te waarborgen. De functionaris zal zich voornamelijk

richten op het leidinggeven aan een groep (8) mechanisch sto- \
HERO Nederland groeit snel rings-/onderhoudsmonteurs, alsmede het voorbereiden en bege- j

;in omzet, resultaat en kwall- leidenvan projecten en revisies,

teit. Om deze ontwikkelin- FUnctie-eisen-^tfif'ïS^jri^^1 Gezien de aard van deze uitdagendefunctie, gaan onze gedachten IHero een ambueus en ere- -. . _.._. _." "_ ■ j
_

"
atirf beleid &>n rwaar inves- Ult naar kand,daten die voldoen aan de volgende functie-eisen:
ZZÏZfS!! - MTS+-niveau, richting WTB, aangevuld metrelevante cursussen
tertngspr^rarnma voor ver- bij voorkeur meet-en regeltechniek;m moaermsenng van net j . Mjnjmaa| 3 jaarleidinggevende ervaring in een soortgelijke func-

tie, bij voorkeur in de levensmiddelen- of verpakkingsindustrie;
- Aantoonbareorganisatorische en communicatievevaardigheden;

u , . -Kennis van pneumatiek, hydrauliek en roestvrij staal;
De groei van Hero betekent , _ Goede kennis van Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
een uitdaging voor| mensen .Leeftijd van 30 tot 38 jaar.die een bijdrage willen leve-
ren aan de genoemde pos»- | verder zijn eigenschappen als flexibiliteit en enthousiasme alsme- j
tjeve Ontwikkelingen en opent de een pragmatische instelling u niet vreemd. Bovendien hechten
voor hen Uitstekende per- wij, gezien de sterke bedrijfscultuur binnen onze onderneming, ;
spectieven. \ veel belang aan een teamgerichte persoonlijkheid.

\ Arbeidsvoorwaarden

' Hero kent voor bovenstaande functie een uitstekend pakket
arbeidsvoorwaarden, waarbij rekening gehouden wordt met de \

\ aard van de functie en de capaciteit en ervaring van de kandidaat.

/) J Procedure
/j/l <Z^M-*%/sJr\ yy Heeft u voor deze functie belangstelling, stuur dan binnen twee I
f is*^ (y l weken uw sollicitatiebrief met curriculumvitae aan:

' < / <k* \ Hero Nederland 8.V., afdeling Personeel en Organisatie,
I*4 * Postbus 3243, 4800 DE Breda. Een psychologisch onderzoek

-s kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

■ maamam^ÊÊÊm^m^maaaaaaaammaaaaaammmmmm^mmmmWÊÊmmmm^m^

Kansen in wLA,
tijdelijk werk wj*^
Verantwoordelijke m/v

■ bedrijfsvoering unit psychiatrie
Voor een gezondheidszorginstelling in Zuid-Limburg zijn wij
op zoek naar een bedrijfsvoeringsverantwoordelijke. U bent
verantwoordelijk voor de organisatie van een kwalitatief
goede patiëntenzorg. U plant en organiseert de
werkprocessen op twee afdelingen voor psychiatrische
patiënten. U geeft leiding aan de medewerkers en realiseert
het afdelingsbedrijfsplan. Doelmatigheid, de continuïteit en de
ontwikkeling/verbetering van patiëntenzorg staat voorop. U
bent tevens verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen
de unit en u coördineert de opnameplanning binnen de unit.
Bent u in bezit van een diploma HBOV, of de diploma's A- en
B-verpleegkundige, heeft u leidinggevende ervaring, een
motiverende managementstijl, een bedrijfseconomisch inzicht
en bent u geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact
met ons op. Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Informatie bij Zita Breukers, tel. 043-25 61 91,
Maastricht, Helmstraat 12.

-w randstad uitzendbureau

k l
Bij beschikking van de Kant* \
rechter te Roermond van j.
november 1994 is aan Na^ *■
Gertruda Cornelius SCHO^ \
DERWOERD, geboren op l:
februari 1977, wonende te 60"
GN Roermond aan het Statie f
plein 15, handlichting veriee, ■tot:

ft'1. het mede-exploiteren van "■ .
horecabedrijf,

2. het in hetkader van de e*j*, ttatie van voormeld bed'1, ,
toetreden tot de Vof Scho^derwoerd-Sevriens met r I
gang van 1 januari 199' j

3. het als vennote van voori"
de Vof verrichtingen *feitelijke en rechtshande" ■gen tot een belang '’5.000,-.

4. het in het kader van dcc (
ploitatie van voormeld bed'J
sluiten van overeenkomstB^een en ander in de ruinl'
zin des woords, doch "vj.
inachtnemingvan het bep^(
de bij artikel 1:235 van I"
Burgerlijk Wetboek.

t_^t

m
I '

——-_^__
*W^^F* I.T.S. is een toonaangevend

expertisebureau dat deel uitmaakt van
W een internationale groep.

Ingevolge de stevige groei, zoeken
MEMBER OF G.A.B. wij voor onmiddellijke indiensttreding
gMHHM in ons kantoor te Bom

AUTOSCHADECONTROLEUR m/v
Profiel:
U voldoet aan de volgende eisen:
- technische vooropleiding MTS/IVA;
- kennis van de Engelse/Duitse taal;- zelfstandig kunnen werken;
- in het bezit van rijbewijs;
- leeftijd tot 25 jaar.
Belangstellenden wordt verzocht een brief met cv. in te
sturen aan:
Expertiseburo 1.T.5./G.A.B. Ine,
Postbus 21,
3000 AA Rotterdam,
t.a.v. dhr. A. van Noort.
Inlichtingen tussen 9.00 en 17.00 uur bij dhr. Van Noort,
tel. 010-4659144. J



" 'Scharrelmens'
Ab Bouvy.

Foto: GPD

Ik heb vrienden en kennisen altijd
geantwoord dat de Italiaanse man,
en met name dieuit het Zuiden, nu

eenmaal een echte macho is die,
zoals ooit iemand het mij eens

omschreef, 'zijn pistool altijd klaar
moet hebben.Een psychologe zei

dat het in openbaar krabben en
opschudden ook een geste is die de

mannelijkesuperioriteit laat
voelen; vrouwen diehetzelfde
doen, worden immers scherp

veroordeeld.
Sinds kort weet ik echter dat er

nóg een reden bestaat. Het
krabben is een methodeom kwaad

of onheil uit te bannen. Terwijl
vrouwen met hun hand een

hoorntjemaken en metpink en
wijsvingermetaal moeten

aanraken(in Nederland kloppen
we opblank hout), krabben

mannen hun testikels. Tot mijn
verbazing heb ik gemerkt dat het

gewoon is om tegen een man die
een uitspraak doet als 'Ik ben

nooit ziek' te zeggen: 'Krab je'-
een equivalent van ons 'Klop af.

Voor inlichtingenover stichting
Polifinario, tel. 02940-19458.

Hoeveel mannen er nu krabben om
kwaad, onheilof boze geesten te
verdrijven, is moeilijk te zeggen.
Een feit is wel dat deItalianen -

mannen én vrouwen - steeds meer
bezig zijn met het bovenaardse en
allesin het werk stellen om het lot

en de toekomst te kunnen
doorgronden. Kaartlezers,

astrologen, magiërs,
duiveluitbannersen andere
occulte specialisten beleven
gouden tijden. De socioloog

Pavese, dieeen onderzoek heeft
gedaan naar het fenomeen, zegt

dat de omzet van de 'occulte
business' jaarlijksmet 17 procent
toeneemt en in sommige steden in

Noord-Italië zelfs met 500 procent.
De kerk maakt zich ongerust,

maar ook de Italiaanse orde van
psychologen, die de crisis in de

psycho-analyse wijt aan het succes
van de magiërs.

Italianenzijn echteraltijd uiterst
bijgelovig geweest. Een verklaring

kan zijn dat in een maatschappij
waarnooit iets zeker of

vanzelfsprekend is, iemand zich
wel moet vastgrijpen aan het

bovenaardse. Tegen het eindevan
het jaarmanifesteert dit zich in

extreme mate: iedereen is met zijn
gedachtenbij wat het nieuwe jaar

voor hem of haar in petto heeft.

Om het lot gunstig te beïnvloeden,
zijner beproefde methoden, zoals

het dragen van nieuw, rood
ondergoed, bij voorkeur op

Oudejaarsdag. Hierdoor is gelukin
het nieuwe jaarverzekerd. Dat het

om een wijdverbreidfenomeen
gaat, blijkt uit het feit datetalages.

van de lingeriewinkels in deze
periode maar één kleur bieden.

Het eten van linzen, die muntgeld
symboliseren, is een must omdat je
ermee financieel succes afdwingt.

Tegen het einde van het jaarneemt
ook de speel- en goklust hand over

hand toe. Huiskamers, maar ook
bars en andere openbare

gelegenheden veranderen in
speelholen, waar men via het spel
test of er in het nieuwe jaargeluk

is weggelegd. Er wordt fors
gegokt, ook via loterijen en

tombola's. Zeerpopulair zijn
momenteel de biljetten van een

staatsloterij die directuitsluitsel
geven over winst of verlies. Men
hoeft niet meer te doen danhet

verflaagje te verwijderen dateen
of in het gunstigste geval negen

fontijntjes verbergt. Het spel is een-
rage onder met name de

mannelijke Italianen en dathoeft
geen verbazing te wekken: het heet

'Gratta e Vinci', ofwel
'Krab en Win.

leen al het feit dat men lid isvan
een vereniging die De Putjesclub
heet, zorgt ervoor dat mensen hun
problemen gaan relativeren en er
zelf om kunnen lachen. Is ditniet
een veel betere oplossing dan de
dure bezoekjes aan psychiaters en
het eindeloos slikkenvan medicij-
nen?"

Specialisatie
„Ach, hetprobleem is de speciali-
satie. Neem hetonderwijs. Dat
heeft als alibi het bevorderenvan
deskundigheid, maar het is opge-
deeldin zoveel sectoren dat het
overzicht zoek is. Zo ook bij de
overheid, daarwemelt hetvan de
specialisten op het gebiedvan
landbouw, tuinbouw, volksge-
zondheid, verkeer enzovoort. Maar
is er nog iemand gespecialiseerd in
de vertegenwoordiging van het
volk? Ik bedoel maar."
Als protest tegen de organisatie-
cultuur in Nederland richtte Bou-
vy in januari 1983 de Vereniging
voor Domme Mensen op. „Hiermee
wilde ik latenzien dat je in Neder-
land als je een probleem hebt al-
tijd een actiegroep moet oprichten.
De belachelijkheid ervan wilde ik
laten zien. Ik heb destijds veel pu-
bliciteit gekregen."
„Je hebt het IQ. Maar ik heb des-
tijds de DQ bedacht, dat is de
Domheids Quotiënt. Dat wordt in
Nederland elk jaar groter. Mensen
stellen zich steeds dommer op om
carrière te kunnen maken. Door de
krappe arbeidsmarkten hoge wer-
keloosheid kijkt iedereen wel link
uit om zijn mond open te doen te-
gen zn baas. Dom blijven, dan
kom jehet verst, zo denken de
meesten."
Op de vraag of zijnbespiegelingen
over creativiteit en management
niet al te onpraktisch van aard zijn
en aan de vage kant, antwoordt
Bouvy beslist: „Daar isPolifinario
juistvoor. Ik geef een aanzet tot
veranderingen, wil scharrelmen-
sen de kans geven mee te denken
over de invullingvan belangrijke
maatschappelijkeveranderingen.
Ik heb allevertrouwen in deze
stichting."
Volgend jaarwil Bouvy een boek 'uitbrengen. „De titel zal waar-
schijnlijk 'Polifinario - uit het
dagboek van een scharrelmens.
worden. Dat zal ik vermoedelijk in
eigen beheer moeten doen, want
uitgeversnemen me tot dusverre
ook niet serieus."

DOORBART VAN HATTUM

'scharrelmens' hoopt hij
o°it hoogleraar
Scharrelkunde te worden.
Toekomstige managers
Oioeten maar eens inzien

P-t de wijsheid enB^ativiteit van
sscharrelmensen' het
B^drijfs- en politieke
IPmaat positief kunnen
Benvloeden. Vandaar de
K^am Polifinario, Toon
P*ermans' benamingvoor
r^i zonderlinge vogel. De,Richting Polifinario inWeesp pleit 'voor de;Politieke en
Maatschappelijke integratie
J|an degenen die wegensnun eigenzinnigkarakter

f Metkunnen functioneren in
\Politieke en
Maatschappelijke

i 0rganisaties'. Tien jaar
1 erug werd de Ab Bouvy

j?etzijn Vereniging voor°omme Mensen niet serieus
Benomen. Hij hoopt ditkeer
Van wel. Onverdroten
zwoegt en bestookt hijvoort.
"Gefrustreerd ben ik niet. Dat past
letbij scharrelmensen. Maar ik

J"erk dat mijn visie meestal niet
! reus wordt genomen. Een facul-■ ..'t Scharrelkunde bestaat natuur-

J*niet. Ik wil alleenaangeven
*at-ie er snel moet komen. Voor
charrelkunde verzinnen ze dan

een Latijnse naam. Ik ga eert
cc' netwerk creëren voor schar-pensen. Ik heb al kleine adver-

geplaatst in landelijke
met detekst: Hoera!

"entingPolifinario neemt het op
.j?°r de scharrelmens!", et de zelfbedachte uitdrukking
;fnarrelmens' doelt de52-jarige

o Bouvy op mensen dieniet ge-
entcnt zijn op het maken van car-

?ere, wars zijnvan ambities en
ün eigen weg kiezen. Mensen

*J*ls Bouvy zelf.rj'^at zijn de eenzame wolven van

DOOR MARGREETVERMEULEN

De werkelijkheid van
de deeltijd-arbeid

tl--en op de drie werknemers
eeft een deeltijdbaan.

parmee is Nederland
koploper in Europa. De
j^kbewegingwil er nog
Jj°nderdduizendendeeltijdbanenbij. Zelfs het
Ministerie van sociale zaken
ls - sindskort overigens -
*jen pleitbezorger van
Jkeltijd. Maar is die
"'oera-stemming weltefecht?

onze samenleving. Ze zijn geen lei-
dersen willenof kunnen ook niet
worden geleid. Polifinario isvoor
hen bedoeld. Ik wil dathettalent
en de wijsheid van deze mensen
nietverloren gaat en goed wordt
gebundeld. Ook scharrelmensen
moeten een stem hebben in de de-
mocratie."
Ab Bouvy zegt al heel wat te heb-
ben afgescharreld in zijn leven. Zo
was hij achtereenvolgens verte-
genwoordiger, zeeman, pompbe-
diende, reclameman en caféhou- |
der. Sinds 1984 noemt hij zichzelf
een 'fulltime scharrelmens. Hij
leeft van een uitkering, maar
werkloos beschouwt hij zich aller-
minst.
„Naar aanleiding van wat danook
maak ik analyses en beschouwin-
gen. Hier confronteer ik allerlei
instanties mee. Veel dingen dieik
lees of hoor ervaar ik als een bele-
digingvan m'n intelligentie, daar
wil ik wat tegen doen. Idealist
noem ik mezelf niet, idealisten
hebbentenslotte de grootste ram-
pen in de geschiedenis veroor-
zaakt."

„Macht heb ik uiteraardhelemaal
niet. Maar wèl visie, samen met
vele andere scharrelmensen. Mijn
doel is de partijen macht en visie
tot elkaar te brengen. Hetbesef
moet doordringen dater dingen
grondig mis zijn. Ik zie dat de
macht van depolitiek verschuift
naar het bedrijfsleven. Ik gooi lijn-
tjes uit naar bedrijven en instan-
ties, wil ze laten zien hoe scharrel-
mensen daar tot hunrecht komen
zodra er plaats komt voor hun
creativiteit."

Paradijsvogels
De mensen dieBouvy dagelijks be-
studeert, zijn eenlingenin de
maatschappij- „Ik noem ze para-
dijsvogels. Zekennen geen bepaal-
de lijn in hun leven.De vogelPoli-
finario is ooit door Toon Hermans
verzonnen en doetme denken aan
de paradijsvogel dieik zelf ben.
Voortdurend ben ik op zoek naar
een vorm waarbinnen de talenten
van de creatieve buitenbeentjes
kunnen gedijen. De stichting Poli-
finario is een aanzet daartoe."

Bouvy's onderzoeksrapporten
gaan over de vraag hoe creativiteit
het best kan worden 'gemanaged.
Ook professoren confronteert hij
regelmatig metzijn visie over hoe
het anderszou kunnen met 'bu-
reaucratische stofnesten' en 'tan-
delozemormels' als overheiden
universiteitswezen.
Zijnrapport Automatiseringen
Creativiteit... een onderzoek naar
hetverband tussen creativiteit,
automatisering,macht en visie ...
heeft tot dusverre op weinig en-
thousiasme kunnen rekenen in
universiteitskringen. Bouvy pleit
in het rapport voor veranderingen
in debedrijfsstructuur die leiden
tot meer harmonie en plaats voor
creatieveontplooiing van de werk-
nemers.
„Het creatieve denken moet wor-
dengestimuleerd en bedrijven
moeten veranderen in een warm
nest voor werknemers. Voor elk
bedrijf geldt weer een andere aan-
pak om dit voor elkaar te krijgen.
Het belangrijkste van mijn bood-
schap is datbedrijven erkennen
dat creativiteiteen onmisbaar on-

derdeelvan de organisatie is en
een veranderingvan de bedrijfs-
structuur noodzakelijk."
Vaak wordt op zijnrapporten,
waarin veel 'simpele' tekenmodel-
len staan, gereageerd zoals een
hoogleraar aan de Erasmus Uni-
versiteit deed: 'Ik moet u eerlijk
zeggen dat ik me geen raad weet
met uwrapport. Uw kijkmodel
lijkt mij te eenvoudig.Daardoor
ontwikkelen zich onvoldoende
aanknopingspuntenvoor commu-
nicatie. Met vriendelijkegroet.
Bouvy: ,Als jemeent een oplossing
voor een bepaald probleem te heb-
ben gevonden dat te eenvoudig is,
dan voelen deskundigen zich ge-
schoffeerd. 'Meneer, 't is te een-
voudig. Het kan gewoon niet',
zeggen ze dan. Je wordt al snel als
ongevaarlijke gekafgeschilderd."
„In het vroegere programma
Showroom was eens een priester
dieniet alleen elke morgen samen
metzn kat de mis opdroeg, maar
bovendienDe Putjesclub had op-
gericht. De club was bedoeld voor
mensen die, al dan nietkatholiek,
geestelijke problemen hadden. Al-

GPD-graphics/R.S

reidheid is om geld in te leveren in
ruil voor vrije tijd."

- Waarom nemen mannen danzo
weinig ouderschapsverlof?

„In demarktsector gaatmaar 2
procent van de mannen met ouder-
schapsverlof, dat is correct. Maar
in de collectievesector, waarou-
derschapsverlof betaald is, neemt
19 procent van demannen verlof
op. Dat is nog niet geweldig. Maar
één op devijf begint wèl ergens op
te lijken. Bovendien bestaat de wet
nogmaar sinds 1991. We moeten
er ooknog aan wennen."

Ook de lage beloningvan deeltijd-
arbeidwordt doorPlantenga gere-
lativeerd. „Vrouwen verdienen
minder dan mannen. Deeltijdar-
beid is grotendeels vrouwenarbeid.
Dus daaromverdient deeltijdar-
beid minder, omdat hetvrouwen
zijn diein deeltijd werken. Als je
debeloning van vrouwen met een
fulltime baan en vrouwen met een
parttime baan vergelijkt, dan zie je
dat het gemiddelde uurloongelijk
is."

f^ltijd betaalt slechterdan full-
"üe werk. Een deeltijder verdient
*einiddeld 6 gulden per uur min-
?er daneen fulltimer. Bijna een

van departtimers werktL °odgedwongen in deeltijd omdat
?r geen fulltime baan beschikbaar
/*■ Nogal wat deeltijdwerk is te
Monotoon of tevermoeiend om het
eht uur per dag te doen- denk

de 06-8008-servicevan defTT. Bijna alleenvrouwen werken
| !n deeltijd. Kortom, een deeltijd-
i is veelal een onaantrekkelij--se, laagbetaalde vrouwenbaan., °or mannen en middelbareen
J ft°gere functies is deeltijd(nog)VriJwel taboe. Volgens hetCBS

*erkt 18procent van de mannen
deeltijd. Maar dat zijn voor de

elft studenten met een bijbaantje.
nog met stapels dossiersonder je
arm langs de directiekamers te fla-
neren."

procent van de mannen werkzaam
in demarktsector ouderschapsver-
lof opneemt. Als er al nauwelijks
gebruik gemaakt wordtvan een
wettelijk recht om tijdelijkkorter
te werken... Welke man durft het
dan aan om zijn baas een perma-
nente vierdaagse werkweek te vra-
gen?"

Halve dagen

v Sstigheid. Om dat te voorkomen"toet deeltijdarbeid ook ingebur-
|j erd raken bij mannen en in mid-
delbare en hogere functies.

Werkgevers biedennauwelijks
om in hogerefuncties in
te werken." De Emancipa-

leraad waarschuwt danook voor
een tweedeling op de arbeids-

markt waarbij goedbetalende
junctiesin vast dienstverband al-
,e^n zijn weggelegd voor blanke,
I °ogopgeleide mannen. Vrouwen,a aggeschoolden en allochtonen

min of meer los-vasteme-
eWerkers met minder loon, min-

.er carrière-kansen en minder

e econome JolandeSap van de
knikt. „We laten

een onderzoek doen naar mid-
en hogefuncties bij bedrij-

en diebekend staan om hun 'so-
?*tie gezicht' zoals McDonalds,

Centerparcs en Océ-
an derGrinten. Maar ook deze

Wierda, eveneens econoom bij de
Emancipatieraad.

dag(en) de damesen heren afwezig
zijn. „Op de ministeries zie jedat
deeltijd telkens één schaal hoger
bespreekbaar wordt. We zijn on-
deraan begonnen en nu is het heel
gewoon om in schaal 11 (beleids-
medewerkers) in deeltijdte wer-
ken. Een enkele keer dringt deel-
tijd door tot schaal 14. Dat is een
afdelingshoofd," aldus Eelco

Illustratief is het interne telefoon-
gidsjevan het ministerievan so-
ciale zaken en werkgelegenheid.
Achter de namen van de medewer-
kers staat tegenwoordig welke

gezondheidszorg) werkt nog maar
de helft van de mensen fulltime.
Een traditionele vrouwensector,
datwel. De overheid scoort ook
niet slechtmet 30 procent werkne-
mers in deeltijd- ook in de wat
hogerefuncties.

Het isnatuurlijk de vraag of man-
nen wel in deeltijd willenwerken.
Volgens de vakcentraleFNV en de
Organisatie voor Strategisch Ar-
beidsmarktonderzoek (OSA) luidt
het antwoord: Ja. Uit enquêtes van
de FNV en de OSA blijkt dat- af-
hankelijk van de vraagstelling- 14
tot 40 procent van de mannen min-
der uren willen draaien.

Wellicht kan de overheideen voor-
beeldfunctie en voortrekkersrol
vervullen bij deuitbreiding van
deeltijdarbeid in demarktsector.
„Of juist niet," relativeert Wierda.
„Want vrouwen met een leuke op-
leidingzie jevaak een baan in de
marktsector opgeven om bij de
overheid te gaan werken wegens
de deeltijdmogelijkheden. De ach-
terblijvers vormen een gesloten
bolwerk waar geen vernieuwing in
doorkan sijpelen."

Bolwerk

p zijn inmiddels ook doorbrakene melden. In de gesubsidieerde en
*»epremieerde sector (denk aan de

VolgensPlantenga is deongekende
populariteit van deeltijdarbeid in
ons land cultureelbepaald. „In
Nederland is er grotebehoefte om
zélf voor de kinderen te zorgen -althans gedeeltelijk. Dat is een be-
langrijke verklaring voor de grote
vlucht die deeltijd hier heeft geno-
men. De Nederlandsevrouw heeft
als het ware gewachtmet het zoe-
ken van betaald werk totdat ze het
kon combineren met de zorg voor
kinderen. We hebben dezorg voor
ouderenwel gecollectiviseerd,
maar dievoor kinderen niet. Ou-
ders diehunkinderen vijf dagen
per week naar de crèche sturen,
zijn er in Nederland vrijwel niet."

Deeltijdarbeidkan volgens de
Emancipatieraad en Plantenga een
belangrijkerol spelen in het terug-
dringenvan dewerkloosheid.
Maar wat dat betreft zijn de cijfers
niethoopvol. Van 1979 tot 1989
zijn 200.000 voltijdsbanen verdwe-
nen, zo heeft het Economisch Insi-
tuut voor het Midden-en Kleinbe-
drijf laten berekenen. Dat verlies
is grotendeels - maar niet hele-
maal - goedgemaakt doorde groei
van het aantal parttime banen in
de horeca, de dienstverlening en de
schoonmaak.Die nieuwe deeltijd-
banen zijn echter niet opgevuld
door werklozen. Ze zijnvoor 90
procent opgevuld doormensen
zonder uitkering: dus nieuwko-
mers op de arbeidsmarkten herin-
treedsters. Voor werklozen (met
een fulltime uitkering) is een deel-
tijdbaan geen alternatief.

Inmiddels is 60 procent van de
laaggeschoolde banen een deeltijd-
baan. Plantenga: „Voor een werk-
lozebouwvakker met een uitke-
ring iseen deeltijdcarrière als
winkelbediende inderdaadgeen
alternatief. Maar we moeten er op
denduur toch vanaf dat deeen
zich over dekop werkt en de ander
werkloos thuis zit. Deeltijdkan
weleen rol spelen om de beschik-
bare arbeid wat eerlijker te verde-
len."

Op 'mannelijke' departementen -zoals Financiën - is deeltijd nog
steedseen vloek. „Daar heerst een
arbeidsethos waar de Japanners
een puntje aan kunnen zuigen. Je
maakt op Financiën pas echt de
blits door 's avonds na zeven uur

Wierdakent de cijfers. „Maar het
geeft toch te denken dat slechts 2

De universitairdocent Janneke
Plantenga, gespecialiseerd in de
arbeidsparticipatie van vrouwen,
is minder somber. „Je moet je niet
blind staren op diepercentages. Er
zijnmannen dieweloverwogen
voor een vierdaagse werkweek
hebben gekozen - bijvoorbeeld
omdat er kleinekinderen thuis
zijn. Het aantal isklein (naar
schatting 4 procent van alle wer-
kendemannen) maar er zit een
ontwikkeling in. Je ziet arbeidspa-
tronen verschuiven. Je ziet om je
heen steeds meerverschillende
combinaties.Hij vier dagen, zij
halve dagen. Of allebei vier dagen.
Het algemene beeld datuit al die
enquêtes opdoemt, is dat er onder
Nederlanderseen relatief grote be-

Al met al zijnPlantenga en de
Emancipatieraad ingenomenmet
de hogevlucht diedeeltijd inons
land heeft genomen. „Er zijn heel
veel vrouwen de arbeidsmarkt op-
gekomendoor diedeeltijdbanen.
Liever parttime aan het werk dan
fulltime onvrijwillig werkloos
thuis zitten," aldusSap. „Tot voor
kort onderbraken vrouwen hun ar-
beidzame leven. Ze werkten tot er
kinderenkwamen, stopten een
jaarof vier, vijf met werken en
keerden parttime (in een lagere
functie) op dearbeidsmarkt terug.
Tegenwoordigproberen vrouwen
parttime te draaienin deperiode
datze kleine kinderen hebben. Dat
heeft natuurlijk ook gevolgen voor
jecarrière. Maar de gevolgen zijn
veel minder dramatisch danwan-
neer jeer een paar jaarhelemaal
uitstapt."

Dramatisch

" Veel oproep- en deeltijdkrachten komen in actie tijdens defeestdagen in december.
Foto: GPD
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De scharrelmens is een eenzame wolf
Krab en win

Buitenlanders diein Italië
verblijven, stellen zich dikwijls

deze vraag: hoekomt het toch dat
de Italiaanse mannen zich zo vaak

en ook met zoveel graagte in het
openbaar in hun kruis krabben?

vrijuit
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Als je de fruitschaal van
Arnout Visser ziet staan,
kun je de aandrang om er-
mee over tafel te rijden
niet beheersen. De drie
metalen wielen afgedekt
met rubber maken dan een
gezellig piepend geluid.
Die bijna onbeheersbare
nieuwsgierigheid die
'Fruit op wielen' opwekt,
is door Visser bewust ge-
creëerd.
De designer is opgeleid aan de
kunstacademie in Arnhem en
aan de Domus Academy in Mi-
laan. Sinds 1991 is hij werk-
zaam als zelfstandig ontwer-
per.
Hij wil dat de gebruiker zijn
ontwerpen vastpakt, oppakt,
ondersteboven houdt en voort-
duwt. Arnout Visser laat zich
bij zijn creaties leiden door zijn
voortdurende verwondering
over fysische verschijnselen.

jubels kijken op zaterdag-'ddag kan een bezoeking
Jn- Met gillende kinderen
°or volle winkels. Dan maaraar Naarden-Vesting, waaraar verluidt ontwerper Janes Bouvrie een authentiek

l^kje vesting heeft aange-
j?cht om er zijn produkten en

van zijn gerenommeerde
Uega's aan de mens te bren-

rl' In de anderhalf jaar tijde dit Arsenaal (want zo heete winkel) open is, is de zaak
11 begrip geworden onder

j e^sen die hun ideeën overechten bij voorkeur oppoet-
J 1met behulp van glossy
°°ntijdschriften.

Km
JV . stijlvolle, antieke Naarden-

'ng geeft het gevoel bij zon
|v c tijdschrift naar binnen te stap-n- Jan des Bouvrie zit in eigen
s~j*oon achter het verlichte raam
,°' zijn kantoor aan de straatkant,
ke ligjes keuvelend met een bezoe-
.,*" De Meester zelf in de etalage is

Ito S°ed voor e omzet.. Principe kun je hier kalmpjes en
I^Ppstoord rondhangen, als een ba-
tio eS in naar boudoir. En daar
H, et je maar net tegen kunnen,L^ een normaal mens voelt zicht^ de eerste confrontatie met de
g^ levensgrote bronzen struisvo-
j| * die de entree flankeren meteen.de spreekwoordelijke olifant in

De enorme, klas-
si *e Cassina-eetkamertafel met
[j e'en van de hand van Frank

vd Wright en een kolossale. °onluchter van Maroeska Metz
vQ

ten in die ontvangsthal de toon
s.°r wat ons verder te wachten
j*taan uitmuntende en vaak deli-e staaltjes van design.

shnet Arsenaal is werk van vrijwel
0^ gerenommeerde ontwerpers en

te vinden. Uiter-
-5 staat het werk van Jan des
Igj, üvrie zelf er ook. De winkel is zo'
(j, °t, dat er plaats is gemaakt voorL 'n te richten vertrek, van de
{j'Jken tot het eventuele kantoor..

0
l Arsenaal herbergt in één moeite

(jjjr badkamer-, keuken-, stoffen-,
fjUren-, kunst-, antiek- en prulla-

k,.
in l l*ee dominantefactoren kun je
l( êt Arsenaal niet heen en die ma--0 dan ook meteen uit hoe vrucht-

Neuzen bij Des Bouvrie
Bezoek aan Naardense woonwinkel is leerzaam uitstapje

De zwaartekracht, optische
vergroting en de Wet van Ar-
chimedes vormen zijn grootste
inspiratiebron, de vormgeving
daarvan komt op de tweede
plaats. Die verwondering wil
hij over brengen op het pu-
bliek. Zo maakte hij eerder een
kandelaar 'De oplichter' die
tijdens het opbranden van de
kaarsen van balans verandert,
een waterkaraf in de vorm van
een uil waarin ijsklontjes ach-
terblijven en een lampje dat op
de rand van een tafel kan ba-
lanceren zonder er af te vallen.
Bij 'Fruit op wielen' gaat het
om beweging, om zwaarte-
kracht. De schaal is van gere-
cycled materiaal, oude wasma-'
chinevensters. Door de vernuf-:
tige constructie van de assen is
hij bovendien alle kanten op te
rijden.
Het ontwerp is door de firma
Kreymborg in produktie geno-
men. In Limburg is de fruit-
schaal voor 220 gulden te koop
bij Ploemen Interieur in Sit-
tard, Farfalla in Meerssen en
Oxigen in Maastricht.

Onwennig

# In het Arsenaal is werk van vrijwel wat alle gerenommeerde ontwerpers en ontwerp-huizen te vinden. Foto:GPD

uit of een bank lekker zit, laat staan
of een bed prettig ligt. Onder de be-
langstellenden die serieuze bedoe-
lingen lijken te hebben, bevinden
zich opvallend veel duurgeklede
jonge vrouwen met middelbare
echtgenoten. Wie er echt wil bijho-
ren, laat Des Bouvrie zelf opdraven
en doet daarbij luchtig-familiair te-
gen de ontwerper-uitbater.

Ten tweede is het publiek dat zijn
tijd hier zoekbrengt een studie
waard. Grofweg is het te onder-
scheiden in twee soorten. Het kali-
ber dat zich een glaasje witte wijn
heeft laten aanreiken en zich ge-
draagt alsof het bij Jan persoonlijk
op bezoek is. En het soort dat zich
komt vergapen aan die puissant rij-
ke mensen en aan de hebbedingen
die ze zich zelf nooit ofte nimmer
zullen kunnen veroorloven. Vele smaken

Maar ook zonder Des Bouvrie we-
ten de kapitaalkrachtigen zich van
het klootjesvolk te onderscheiden.

" Bij Fruit op wielen gaat het om beweging, om zwaarte-kracht. Foto.PETER roozen

Kunstig wonen
in appelschuur

baar een uitstapje naar deze woon-
winkel is: ten eerste is de uitgestal-
de waar niet een béétje duur. Wil je
je inrichting ook maar een tikje op-
waarderen met zo hier en daar een
bescheiden greepje uit het assorti-
ment, dan is twee maal modaal als
basisinkomen toch wel aanbevolen.
Mocht je willen ingaan op de sug-
gestie van Des Bouvrie om je com-
plete huisraad hier bij elkaar te
sprokkelen -van de bank tot en met
de handdoeken - dan liggen de ei-
sen aan de kredietwaardigheid dui-
delijk nog aanzienlijk hoger. Zon
Cassina-tafel van Frank Lloyd
Wright kost namelijk wel vijftien-
duizend gulden, en de tentoonge-
stelde schilderijen en objecten zijn
zo prijzig dat er niet eens een prijs-
kaartje aanhangt, maar een discreet
nummertje dat verwijst naar een
lijst die op verzoek is in te zien.

Zo te zien voelt niemand zich echt
op zijn gemak. Veel mensen lopen
met hun handen in hun zakken,
bang iets te zullen breken, krassen
of kwetsen. Ze kijken rond alsof ze
deelnemen aan een vluchtige rond-
leiding in een particulier landhuis.
Bijzonder weinig mensen proberen

„Dit is een geinigekast. Die hebben
jullie toch ook," zegt het ene Oilily-
kind tegen het andere, staand voor
een Pastoe-wandmeubel van bijna
tien mille.
Drie vrouwen van rond de vijftig in

Bonneterie-uniform - beige, ma-
rine-blauw en voorzien van het on-
vermijdelijke sjaaltje - bekijken een
kamer waarvan een muur hard-
oranje is geverfd en waarin het
meubilair goeddeels is uitgevoerd in
een valig blauw. „Dè kleur, dat
blauw is het helemaal," zegt de
leidster van de expeditie tegen haar
vriendinnen. „Maar die 1amp...."
Een van de vrouwen kijkt bedenke-
lijk naar een kroonluchter, samen-
gesteld uit geblazen en getrokken
glas, in roze, lichtgeel, bleu en bei-
ge, met glazen bloemetjes, kantjes
en veertjes. Waarlijk van het soort
dat op de kermis hoge ogen gooit.
„Ve-ne-ti-a!," verdedigt de leidster
het monsterlijke ding bestraffend.
Of het nou bij Ikea is of in het Arse-
naal, smaken verschillen nu een-
maal. Daar doet het prijskaartje
niks aan af.

" De galerie doet als er bezoek is ook dienst als eetkamer. Foto: DRIES LINSSEN

DOORJOREIJNDERS

Warmte

Toen John en Minke Lipsch een
kleine twee jaargeleden de kans
kregen om de schuur te kopen,
was lang nadenken niet nodig.

Erg rigoureus hoefde het echt-
paar Lipsch niet in te grijpen in
de bestaande situatie. De inde-
ling van het woonhuis beneden
kon grotendeels gehandhaafd
blijven. Maar de overgebleven
schuur en de zolderverdieping
werden grondig aangepakt. Sa-
men met de toegepastekleuren is
er een sfeervol geheel ontstaan,
waar ook bij de donkerste wol-
ken nog het zonnetje schijnt.

Een kunstenaar zoekt een werk-
plek waar de juiste sfeer aanwe-
zig is om inspiratie op te doen.
flet is een ware kunst om zon
Jdeale plek ook nog eens te com-bineren met wonen. In Arens-
Senhout bij Hulsberg zijn Johnen Minke Lipsch erin geslaagd
°m in een oude appelschuur zo-

hun woonhuis als het atelier
£n de galerie van schilderes Min-
ke onder te brengen. Een knusse
honing, met de perfecte sfeer
Voor de kunstenares en voor de
bezoeker.

deKampstraat in Arensgen-
nout staat een imposante hoeve.Aan de achterkant is lang gele-den een schuur gebouwd, die
min of meer tegen de hoeve is

De schuur aan de
Kleingenhoutersteeg heeft altijd
dienst gedaan als opslagplaats
Voor de appels uit de nabijgele-gen hoogstamboomgaarden.Toen een gedeelte van de schuur
ftiet meer in gebruik was, werddaar een eenpersoons woningvan gemaakt. Kamer, keukentje,'
Sanitaire voorzieningen en boven
'tog twee kleine slaapkamers
J^aren genoeg voor het vrijgezel-lenbestaan. Een groot stuk bleefover voor de opslag. Later werd
°-e appelschuur weer aangepast°m er een gezinin onder te bren-gen.

Bij binnenkomst straalt de war-
me sfeer de bezoeker tegemoet.
De hal is niet echt ruim, maar
toch groot genoeg om decorstuk-
jes te plaatsen die voor gezellig-
heid zorgen. Rechts is de woon-
kamer, die uitziet op een terras
en het veld, waar vroeger de
hoogstamboomgaarden waren.
In de kamer ligt, net als in hal,
gang en overloop, een vloer van
terracotta tegels. De kleur van
deze oude Spaanse boerenpla-
vuizen zien we terug in de bank
en de zetels, die met speciale stof
werden bekleed. De binnenmu-
ren zijn voorzien van ruw stuc-
werk, net niet ruw genoeg om
van grove sierpleister te kunnen
spreken.

In de oorspronkelijke schuur
waren maar weinig ramen. Ook
nu is het aantal niet groot, maar
toch heeft de schilderesvoldoen-
de licht om te kunnen werkenen
exposeren. Dat komt voorname-
lijk door de kleur van de binnen-
muren. Napels geel beheerst
woonkamer, hal, gangen en trap-
pehuis. De kleur werkt zacht,
verfrissend en rustig. Het is alsof
de hele dag de zon schijnt. Al-
leen in de galerieruimte is geen
geel gebruikt. Om het geëxpo-
seerde werk goed tot zijn recht te
laten komen, is daar gekozen
voor wit.
Vanuit het halletje leidt een
gang naar het trappehuis en
linksaf naar garderobe, keuken
en galerie. In de keuken is waar-
achtig getoverd met kleur en
ruimte. En er is maar één raam.
Daarnaast staat een wand van
vier apparaten in glanzend
zwart die het gemis van een kel-
der vergoeden. Want van glans
houdt Minke Lipsch wel.
Daarom is het meeste verfwerk
in het huis in glans uitgevoerd.
De kleine keuken wordt optisch
vergroot door spiegels. Tegen-
over hetraam is de kookunit met
roestvrijstalen afzuigkap. Links
en rechts daarvan zitten wand-
hoge spiegels, die het licht weer-
kaatsen. Dat licht komt trou-
wens niet alleen door dat ene
raam naar binnen. Tussen keu-
ken en vroegere schuur - nu ga-
lerie - is een groot doorgeefluik Boven is van twee piepkleine

gecreëerd. Het zorgt voor extra
licht vanuit de galerie, werkt ge-
zellig en is ook praktisch. Want
in de keuken kan het echtpaar
zelf nog wel eten. Maar als er be-
zoek is, dient de galerie als eet-
kamer en ontvangstruimte.
Vlakbij het luik staat een eiken
eethoek, die de overgang vormt
naar de galerie zelf.

Exposeren doet Minke Lipsch
niet alleen in de nieuwe galerie
beneden. Die is ruim, voorzien
van veel spotjes. Het oude ge-

welfde plafond wordt onopval-
lend gesteund door een lichtgrij-
ze balk. Maar ook de gang, de
hal en zelfs het trappehuis horen
eigenlijk bij de expositieruimte.
Want Minke Lipsch wil de be-
zoeker laten wandelen. Wande-
len om de sfeer van haar zelf en
haar doeken te proeven.
De galerie van Minke Lipsch is
iedere zondag open van twee tot
zes.

seerd. Verder is er een logeerka-
mer en een badkamer voor de
bewoners. Die hebben boven de
galerie een nieuwe slaapkamer
gekregen.

Galerie

slaapkamers een atelier ge-
maakt, met drie ramen. Daar
ontstaan de aquarellen en expe-
rimenteert de kunstenares met
gemengde technieken, pastel-
krijt en olieverf. Bovendien
wordt er al flink gestudeerd om
ook te gaan beeldhouwen. Ook
in het atelier glanst de verf op
spanten, dakbeschot en muren.
De oude badkamer is met enkele
eenvoudige ingrepen gemoderni-

Zaterdag 10 december 1994 " 37

BanaanhangwagenLimburgs WOONBLAD
Fruitschaal
op wielen

DOOR MIEKE ZIJLMANS



Zaterdag 10 december 1994 " 38

~l Limburgs Dagblad _\ ■ ■

_i woonpiccolo s
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966 |
OG te huur gevraagd

JOURNALIST zoekt kamer/
app., omgev. Geleen/Sittard.
Tel. 046-754682.
Paar zij 34 jr., hij 32 jr. beide
werkzaam, zoeken HUIS om
te huren! (alleenst. + gar-
age). Tel. 0049-241-514247.

Met SPOED woonruimte bij
voorkeur met tuin voor gezin
met 1 kind in Maastricht of
omgeving, huurpr. tot
’1.800,-, excl. 043-470570.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Nu vrij in Nuth!

4-Kamerappartementen aan de Parklaan.
Huur ’ 695,65 excl. serv.- en stookkosten.

Benelux Vastgoed Beheer
Postbus 5123, 6802 EC ARNHEM.
S 085-513930, fax: 085-515531.
Woninaen door heel Nederland.

Hoensbroek
in de Kouvenderstraat
appartement

g 06-52979200

Kamers
Hoensbroek-Heisterberg
v.a. ’ 350,- mcl. Inl: 043-

-216509 Lokaal Beheer o.g.
Te huur appartement te
NUTH per 1 jan. '95. Tel.
045-242825 na 18.00 uur.
Te huur APPARTEMENT
(Slakstraat, Kerkrade). Telef.
045-464991.
MAISONETTEWONING
te huur. Julianastr 11G,
Brunssum. ’920,- p. mnd.
excl. Telef. 045-275299.
WONING te huur Nassau-
straat te Kerkrade. Tel. 045-
-456014.
BEMELEN studio te huur. Inl:
telefoon 04407-1321.
Te huur Appartement te
KERKRADE. Telefoon 045-
-454708.

Te huur: BRUNSSUM/Cen-
trum (winkelerf), 2-kamer
appartement op 2e verd.met
centrale verwarming en ber-
ging. Huurpr. mcl. stoffering
’7OO,- p. mnd. Te aanvaar-
den per 15-12-1994. Inl.
Winkens Makelaardij b.v.
Tel. 045-251465.
VALKENBURG groot woon-
huis + garage te huur per 1
febr. '95, 1 km van autoweg
Heerlen/Maastricht. Tel.
04459-2208.
APPARTEMENT te huur,
keuken, woonk., slpkmr.,
douche, balkon, ’BOO,-, v.a.
1-195. Tel. 045-322466.
Te huur 55m2 RUIMTE,
voor verschillende doelein-
den geschikt. Anjelierstr.
48c, Heerlen.
VALKENBURG, Heek 1: t.h.
v. werk. pers. appartement,
geen huisdieren, huurpr.
’700,-. Incl. 04406-13155.

1 -pers. gemeubileerd AP-
PARTEMENT voor een wer-
kend persoon, ’675,- p.
mnd. all-in. 045-312154.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
-—v _

__r^^ _■_■__, ai il

Te koop
halfvrijstaand woonhuis met cv., garage en tuin. Gelegen

aan dePrins Willemstraat 63 te Hoensbroek.
Indeling: Parterre; hal met toilet, l-vormige woonk. (37 m2]
met open haard, halfopen keuken, garage (24 m.2) en tuin.
1e Verd.: overloop met 3 slaapkamers en badkamer mei
ligbad en toilet. 2e Verd.: 4e slaapkamer te bereiken via
vaste trap. Grote bergzolder. De woning is geheel geïso-
leerd, heeft dubbele beglazing en v.v. rolluiken. Vr.pr.

’ 229.000,- k.k. Tel. 045-221105. Bez. volgens afspraak.

Immobilien GmbH

van Lier-Radermacher
Door enorm verkoopsucces
zoeken wij dringend huizen

in de regio Kerkrade, Landgraaf, Heerlen
Bocholtz, Simpelveld en Vaals.

Hebt u of uw makelaar moeite met de verkoop van uw huis?
De top-verkopers werken voor ons en daarom,

alsu wilt, ook voor u!
Belt u ons geheel vrijblijvend

00-49.24072037
Als beloning ontvangt u voor uw bemiddeling bij het
passeren van de koopakte ’ 250,- en een presentje.

Informatie
over 250 koopwoningen in deregio Heerlen

vindt u bij VAN DE PAS de makelaar van dekoper, bel
045-74 16 16

Woonhuis verkopen???
Directe aankoop via uw notaris zonder kosten.

KOOPWONING VASTGOED 92BV. 040-128897.

Zoekt u een bouwkavel in Sittard?
Dan moet u toch eens informeren naar

het plan Beekdal
De kans is groot dat u slaagt!

Grouwels - Daelmans BV
Inlichtingen tijdens kantooruren ma. t/m vr.: 043 - 254565.

fl^IQ-TRiBNDi
Der ImmobUien Partner

Een betrouwbare naam
met grootverkoopsucces en een 100%correcte werkwijze.
Als ook voor u een correct en succesvolverkoopresultaat

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 huis weet dat te
koop is. belt u ons.

U ontvangt dan na de notariële transportakte voor uw
bemiddeling’ 250,-.

Om onze klanten te bedanken, verloten wij elk jaar op 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

Weiten-Heerlen
De Thun, te koop woonhuis met tuin en uitpandige garage.

Ind. b.g.: woonkmr. (30 m2), open keuken, hal, toilet.
1e Verd.: 3 slpks., badk. met ligb. en toilet, grote berging.

Te bevragen: 045-425403.

Te koop centrum van Heerlen
JBeleggingspand in verhuurde staat. Huuropbr. ’40.000,-
-1per jaar. Pand verkeert in prima staat van onderhoud. Ver-
! deeld in 7 wooneenheden, ’ 285.000k.k. S 045-720667.

Direct en zeker uwhuis verkocht zonder
bijkomendekosten. Opknappen of aanvaarding op langere

termijn geen bezwaar.
Penis Vastgoed g 040-129524

Open huis in het
appartementen-complex

"Nightingale" te Brunssum
Zaterdag 10 decembervan 14.00 tot 16.00uur

Aan de groene rand van Brunssum zijn comfortabele en
vooral ruime, 3 slaapkamer-appartementen te koop. Een
groot gedeelte van de appartementen is reeds verkocht.

e nieuwe entree is gereed. De ligging, nabij winkeleen-

' trum en natuurschoon, staat garant voor een optimale. woongenot. Zonnige woonkamer gecombineerd met royale
eetkeuken. Groot balkon. Berging.

Prijzen vanaf ’ 120.000,- k.k. Netto maandlast v.a. ca.

’ 705,- bij volledige financiering.
Adres: Florence Nightingalestraat 115, te Brunssum.

Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJB.V.
■ Telefoon 045-712255

Moet u hebben gezien
van binnen vóór u een ander huis koopt. A.s. zondag tus-sen 13.00en 16.00 uur. Adres: Kantonhof 4 (ingang naast
Dorpsstraat 20) in Gulpen. Stil gelegen. Goed onderhou-

den. Bevat: hal, woonkamer met openhaard, eetkr. met
luxekeuken, 4 slaapkamers, studeer/werkruimte, badkr.,
douchekr., 3 toiletten, berging met stook- en wasgelegen-
heid. Goed geïsoleerd. Cv gas. Zonnig gelegen terras en
balcon. Gr. vrijst. gar. Richtprijs ’ 345.000,- k.k. Inlichtin-

\ gen zaterdag 10.00 -13.00 uur. Telef. 04450-3138.

Royaal vrijstaand herenhuis
nabij centrum Heerlen, met ruime garage en wintertuin,
Hertogstraat 34 Heerlen. Ind.: 2 kelders, grote oprit naar
garage en roy. omsl. tuin met terras. Living met parket en
tuindeuren, luxe keuken met app., bijkeuken, berging, 3 roy.
slpk., balkon, luxe badk. met 2e toilet. Study/mansardek.,
hobbyzolder met vaste trap. Prijs / 269.000,- k.k. Info 045-
-719987.

Wijnandsrade

" Halfvrijstaand woonhuis, perfect onderhouden, bwj. '91,
met 4 slpks. waarvan 1 op zolder, badk. met ligbad, douche,

" toilet en v.w. Een bezichtiging is beslist de moeite waard!
Vraagprijs ’ 249.000,- k.k.

Nieuwenhagen
Luxe vrijst. landh. met grote gar. Geh. onderkelderd met div.
ruimtes, zeer ruime woon-/eetkamer, ruime keuken met ei-
ken keukeninst. v.v. app., 3 slpks., luxe badk., 1e verd. geh.
inger. als app. Belt u ons voor vrijblijvende informatie of
een bezichtiging. Vraagprijs ’ 599.000,- k.k.

Mak.kantoor Janssen,
046-335840

Brunssum Acaciastraat 14
Nabij Centrum goed onderhouden halfvrijst. woonhuis met
c.v.-gas,berging en tuin. Indeling: doorzonkamer met par-
ketvloer, open keuken, bijkeuken en provisiekelder, 3 slpks,

' badkamer, hardhouten kozijnen. Vraagprijs ’179.000,-' k.k.: Telefoon 045-257294/251760.
i Let op!! Let op!! Zondag open huis van 15.00-16.00 uur.

Drieschstraat 56, Heerlen
Royaal in prima staat verkerend zeer centraal gelegen 3-
kamer appartement met eigen cv. en eigen parkeerplaats,
berging in souterrain. Vanaf de parkeerplaats in het souter-
rain is het appartement met lift te bereiken. Dit app. biedt
optimale veiligheid en woongenot. Ind.: royale woonk.,
open keuken, 2 slaapk.. separaat betegeld toilet, bergkast,
luxe betegelde badk. met ligbad. Rolluiken. Voor de snelle

beslisser koopprijs zeer scherp, ’ 114.500,- k.k.
Penis Vastgoed 040-129524.

Hobra Vastgoed
Hoensbroek

halfvrijst. bungalow, inp. garage, kelder, voor- en achter-
tuin. Ind.: woonk. met openkeuken met nieuwe luxe app.

marmervloer, 3 slpk., badk., sep. toilet, terras.
KOOPPRIJS: ’ 260.000,-k.k.

Nuth
halfvrijst. gr. woning met serre, voor- en achtertuin.

VRAAGPRIJS ’ 206.000,- k.k.
Heerlen

Halfvrijst. woning met carport en garage en tuin, bwj. '92
VRAAGPRIJS’ 225.000,-k.k.

Heerlen
Halfvrijst. woning met bijbouw en dubbele garage.

VRAAGPRIJS’ 198.000,-k.k.

Landgraaf
Schaesberg, halfvrijst. woonhuis met dubbele garage, voor-

en achtertuin. KOOPPRIJS ’ 230.000,- k.k.

Voerendaal
Riant landhuis met extra praktijkgebouw op 990 m2grond
ca. 1400kub. Ind.: gr. hal, woonk. 6xllmmet vide. Eet/

zitkamer met half open keuken, 2 slpks., badk. met ligb. en
toilet, tuinkamer. 1e verd.: gr. overloop, 3 slpks., bad met
doucheen toilet. Praktijk: 2 slpk., woonk., openkeuken,

sep.toilet, douche, kamer, airconditioning, dubbele garage.
VRAAGPRIJS ’ 725.000,- k.k.

Gulpen
Schitterende luxe villa, bwj. '91, met inp. garage. Ind.:

souter., 4kamers, toilet, bijk., kelder. Beg.gr.: gr. hal, luxe
keuken met alle app., gr. woonk. met open haard, gr. slpk.,

luxe badk. 1everd.: 3 slpks., zolder. Alle extra's, luxe af-
werking. VRAAGPRIJS ’ 679.000,-.

Tel. Vaals: 04454-68408,Fax: 04454-66263.

Appartementen
tek. in Tuddern. Dld. met

veel comfort, balkon in rusti-
ge omg. Mei '95 te aanv.
Voor ml. Architekt Josef

Corsten, Sebastianusstr. 7,
52538 Selfkant. S 00-49.2456-

-1569, fax 00-49.2456-2619.
Uw huisverkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -
Geen kosten

MAASTRICHT sfeervolle
woning, 4 slpkrs., tuin,
achter vrij uitzicht.
/185.000,-k.k. Open Huis
11-12 van 12.00 tot 17.00 u.
Kon. Zwentiboldstr. 1. Telef.
043-639083.
Kleine WOONRUIMTE te
koop gevraagd in centrum
Heerlen, Maastricht of Sit-
tard. Telef. 045-210258.

BOUWGROND te k. ge-
vraagd. Br.o.nr. B-06333,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
SPAUBEEK / Zandstr. 10,
heden open huis van 13.00
tot 14.30 uur. Prima geleg. in
dorpskern goedlopende fri-

' tuur met ruim woonrk, dubb.
garage, ruime parkeerpl.,
grote tuin (763 m2). .Com-
pleet met inventaris. Kom
vrijbl. kijken. Vr.pr.
’385.000,- k.k. Tel. 046-
-742550. JosStorms O.G.
Tussenwoning te BRUNS-
SUM/Treebeek. Ind.: kelder,
hal, toilet, woonk. met parket,
nwe. luxe aanbouwkeuken,
3 slpks., badk., zolder, cv.
overal thermopane, apart

ikantoor, berging en om-,muurde tuin. 04749-6442.
;LIMBRICHT / Vrienden-

' kringstr. 39, keurig onderh.
halfvrijst. woonh. met gara-
ge, tuin, 3 slpks., zolder vas-

.te tr. met 4e slpk., ruime
iwoonk., aanbouwk., tegelvl.
iPrima ligging, ’239.000,- k.
"k. Tel. 046-742550. Jos

Storms O.G. Geleen.

Bunde
Te koop halfvrijst. woonhuis
met garage, tuin, hal met toi-

let, woonk. (open keuken)
40m2.1e verd.: 3ruime

slpkmrs., badk. met ligbad
en 2e toilet, vaste trap naar
zolder met studeer/hobby-

kamer. Goed onderhouden.
Opp. ca. 220m2. Bwj. 1976.
Vraagprijs ’ 295.000,- k.k.

" Pr. W. Alexanderlaan 20.
Telef. 043-642919.

Te koop winkel/woonhuis
gelegenaan winkelcentrum
Giesen Bautsch

Opp. winkel ca. 56 m2,
berging, volledig gerenov.
woning. Reeds gevestigde
branches o.a. Edah, slijterij,
drogisterij, Zeeman, bakker ]

en slager. Voldoende
parkeertac.Koopprijs op
aanvraag. Inl. Stienstra
Bedrijfsmakelaardij B.V.
Telefoon 045-712255

Maastricht
(Randwijck)

Hoogwaardig geïsoleerd ap-
partement, 2 slpks., woon-
kamer, open keuken, balkon.
Prijs ’ 160.000,-k.k.

Voerendaal
Gerenoveerd woonhuis, lu-
xe keuken, badkamer, 3
slpks., ruime voortuin. Prijs

’ 165.000,-k.k.

Dahlem (B)
15 min. van Maastricht.

Karakteristiek en geheel ge-
renoveerd woonhuis, 3
slaapk., gesloten keuken,
luxe badkamer, schitterenc
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. Pr. ’ 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, percopp.
ca. 223 m2. Prijs: aantrek-
kelijke prijsklasse

Wijlre
Valkenburgerweg 81A

Schitterend gelegen ruim
landhuis met uitzicht op het
Geuldal. Grote garage, 4 è 5
slaapkamers, ruime woon-
kamer, gesloten keuken. Pr.

’ 550.000,-k.k.

Consten
Vastgoed
M.L. Kingstraat 65
6245 GH Eijsden
Te1.'04409-3131
Fax 04409-3737

Simpelveld,
Puntelstraat

Groot halfvrijstaand luxe
woonhuis met grote weide
ca 2.000 m2, woonkamer,
grote aanbouwkeuken met

apparatuur, bijkeuken, serre,
3 slaapkamers, grote

zolderkamer met dakkapel,
garage en carport.

Prijs ’ 297.000,- k.k.
VSB Projektburo
g 045-424790.

Kerkrade, Pan-
cratiusstraat

Zeer ruim halfvrijst. woon-
huis met serre en ruime tuin,

garage, carport en kelder.
Woonkamer, keuken met
app., 4 slaapkrs., douche.
Vraagprijs’ 275.000 k.k.

VSBProjektburo
g045-424790.

Uniek winkelpand te koop in
Hartje "MAASEIK" Belg.
Limburg, uit de hand te koop,
pr.n.o.tk. Inl.: 045-224707.
B.g.g. 00-32.89771246 of
00-32.89756080. Mob. tel.:
06-53156273.
HEERLEN-Heksenberg,
woonhuis met tuin, kelder,
woonk., half open keuken. 3
slpkmrs., badk. met ligbad,
vraagprijs ’117.000,- k.k.
Tel. 045-723718.
Te koop in BOCHOLTZ,
woonhuis met 2 slaapk.,
zonder tuin, rustig gelegen,.
Prijs in overleg. Tel. 04454-
-62645.
Wij bouwen mooie huizen in
de rustige omgeving van het
DRIELANDENPUNT, Gem-
menich en Moresnet aan
werkelijk gunstige prijzen.
Bezoek ons in het modelhuis
Hens, zaterdag en zondag
van 14.00-16.00 uur in de
Monseigneurstraat in Mor-
resnet. g 00-32.87659512.
Hoensbroek DE DEM, O.
Palmenstr. 36, in jonge buurt
bwj. '92, halfvrijst. woning
met garage. Ind.: woonk.,
luxe keuken met inbouwapp.,
3 slpks., badk., tuin, vr.pr.
’194.000,- k.k. Bezichti-
ging volgens afspraak: telef.
045-219598.
VALKENBURG. Te k. half-
vrijst. woonhuis met garage,
grote tuin, md.: gr. woonk.,
keuken, serre, badk., toilet,
kelder, 4 slpks, zolder, alles
v.v. rolluiken, vr.pr.
’230.000,- k.k. Na 18.00
uur 045-752296.
Te k. ÜBACH over WORMS,
Karel Doormanstr. 5, kleiner
type tussenl. woonh. met o.a.
3slpkmrs., zolder en prov.
kelder, ’139.000,- k.k. Voor
ml. en/of afspr. Assurantie-
kantoor Boer. 045-325151.
Te koop of te huur: "Amere-
weg 2" op Industrie "De
Berk" Echt. BEDRIJFSHAL
van 600m2 met kantoor
30m2. Voorterrein geheel
verhard 800m2 en ook ach-
terterrein verhard 800m2.
Totaal is 2.200m2. Rondom
voorzien met alarminstallatie
en rondom hekwerk. Inl.
04754-87933. ■

BRUNSSUM, villa in aan-
bouw op ruim perceel
(750m2). Pr. ’295.000,- k.k.
Seegers O.G. Tel. 046-
-525318.
MUNSTERGELEEN, per-
fect halfvrijst. woonh. met
garage. Ind.: L-vorm.
woonk., luxe keuken, 3
slpks., luxe badk., vaste trap
4e slpk. Vr.pr. ’259.000,- k.
k. Seegers 0.G., tel. 046-
-525318.
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Übachsberg
Goed onderh. halfvrijst.
woonh., aan de achterzijde
uitgebreid en verbouwd, met
Cv-gas, gar. en tuin. Blij-
vend goed gel. Dak geïsol.
Dubb. begl. Ind.: o.a. sout.:
geh. onderkelderd. Part. rui-
me woonk. (ca. 50 m 2), par-
ketvl., openh. Woon- keu-
ken met compl. keuken-in-
stal. 1e Verd.: 3 slpks., bet.
badk. met douche. 2e Verd.:
vaste trap, 2 zolderkamers.
Een pand dat u beslist van
binnen moet zien. Prijs

’ 279.000,-k.k.

Pickée ■makelaardij bv I
Heerlensewg 22

6371 HS Landgraaf.
Tel. 045-326767. ", . i

Brunssum
Halfvrijst. woonh. met CV-
gas, gar., berging en mooie
tuin. (Percopp. 390 m2).
Rustig en blijvend goed gel.
Kunststof ramen, dubb.
begl., roll. Ind. 0.a.: prov.kel-
der, woonk., keuken, bijkeu-
ken, 3 slpks., badk., zolder.
Prijs ’ 215.000,-k.k.

Pickée ■makelaardij bv H
Heerlensewg 22

6371 HS Landgraaf
Tel. 045-326767

Brunssum
Kruisberg. Halfvr. woonhuis
met inpandige gar. en tuin,
geh. onderkeld., voorz. van
rolluiken, cv., boerenplav.,

eiken aanb.keuken, 3 slpks.,
badk. ligb. en 2e toilet, berg-
zolder, in g. staat v. onderh.,
vr.pr./169.000,-k.k. Bez.
na telef. afspr. 045-259970.

Amstenrade
Nieuwstraat 22
OPEN HUIS

van 14.00-15.30 uur
Prima halfvrijst. woonhuis.

Ind.: L-vormige woonk., luxe
keuken, kelder, badkamer, 3

slpks., vaste trap 4e slpk.
Geen tuin.

Prijs ’ 150.000,-k.k.
Seegers o.g.

g 046-525318.

Winkels
HOENSBROEK, Hoofd-
straat 388, ruim woon-win-
kelpand met zeer grote par-
keerpl. ’ 245.000,- k.k.

SIMPELVELD, Stampstraat
47, winkelpand (200 m2) en
boyenwoning met directe
aansluiting op eigen weiland!

’ 285.000,-k.k.

SITTARD, Paardestraat 23,
zeer nabij markt, winkelpand
(100 m2) met zeer luxe bo-
yenwoning en eigen achter-
om naar prachtige stadstuin
en stadswallen, ’450.000,-
-k.k.

VALKENBURG, Lindenlaan
13, winkelpand (200 m2)
met zeer ruime boyenwo-
ning en stadstuin, ideaal
voor "chique" zaak,

’ 400.000,- k.k.
Luxe woningen

NUTH, Eykenderweg 65,
prachtig verbouwd landhuis
met inpandig zwembad,
’475.000,- k.k., zonder
achterliggend weiland

’ 440.000,-k.k.

HOENSBROEK, Jeugrub-
benweg 22, modern land-
huis met liefst 8.000 m 2 ei-
gen grond. Ideaal voor tal
van bedrijfsvoeringen. O.a.
apart bereikbare kantoorunit,
perfecte afwerking en duur-
zame materialen.

HEERLERHEIDE, Liguster-
weg 22, halfvr. woning met
4e slaapkamer op zolder,
zeer luxe keuken en badka-
mer, zeer grote tuin met ver-
warmd zwembad etc.etc.
Koopje ’ 220.000,- k.k.
Busio Vastgoed

Sittard BV
Tel. 046-512410

Te koop of te huur luxe
nieuwbouwappartementen
te VROENHOVEN Krijtstr.,
klaar 01-02-95. 100 m 2+
parking ondergronds, huur-
prijs: 17.000 BF/m. ml.
Janssen-Marres, Maas-
trichtersteenweg 93, 3770-
Riemst. 0032.12-454187.

Kerkrade,
Grachterstraat
Zeer ruim luxe woonhuis
met 40 mtr. diepe mooie
aangelegde tuin, part.:

garage entree, wask., hob-
byruimte, berging. 1e Verd.
woonkr. met open haard,
eetkr., luxekeuken, groot

balkon. 1eVerd.: 3 slpkrs.,
badkr. met bad en douche.

Dit huis moet u bezichtigen!
Vraagprijs ’ 295.000,- k.k.

VSB Projektburo
g 045-424790. I

Kerkrade, Kant
Tussengel. woonhuis met
mooie tuin met berging,

woonkr. met tegelvloeren
open haard, luxe eiken aanb.

keuken met app.,3 slpkrs.,
badkr., ruime zolder, pand v.
v. kunstst. ramen en deuren.

DIT PAND MOET U VAN
BINNEN ZIEN!!!!!

Vraagprijs ’ 240.000k.k.
VSB Projektburo
S 045-424790
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Landgraaf-
Nieuwenhagen

Goed onderh. hoekw. met
cv-gas, berging en gr. tuin.
Geh. voorz. van kunstst. ko-
zijnen met dubb. begl. Ind. o.
a. prov.kelder, woonk., keu-
ken. 1e Verd.: 3 slpks., bet.
doucher. Bergzolder. Prijs

’ 169.000,-k.k.

Pickée»
makelaardij bv ■___

Heerlensewg 22
6371 HS Landgraaf
Tel. 045-326767

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 295
m2. Pr. ’229.500,- k.k. Inl.
tel. 045-211407.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geenbezwaar, g040-114752.
Ook benieuwd wat uw HY-
POTHEEK kost? Bel voor
een vrijblijvende afspraak.
Ass. Jac Stel. Tel.: 045-
-721866.
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.
Te koop BOUWGROND in
bosrijke omgeving, 12 are.
Oude Baan 545, Opgrimbie-
Maasmechelen (B) Inlichtm-
gen ter plaatse.
Rustig gelegen halfvrij-
staand woonhuis te koop in
KLIMMEN met voor- en
achtertuin, garage, berging,
kelder, woonkamer met
open haard, open keuken
(wit eiken voorzien van alle
app.), 3 slp.kms., badkamer
met v.w. en bad. Bovenverd.
geh. voorzien van rolluiken.
Aanvaarding in overleg.
’215.000,-. Br.o.nr.
B-06301, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Met spoed woonhuis te koop
gevraagd. Wat ouder huis of
opknappen geen bezwaar, s
040-129013.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Geen makelaarskos-
ten. Wyman & Partners
Heerlen. Tel. 045-728671.
KERKRADE-Terwinselen.
Te koop halfvrijst. woonh.
met 3 slpks., kelder, ruime
tuin, mogelijkh. voor garage.
Vr.pr. ’179.000,- k.k. Tel.
045-429083, na 17.00 uur.
GEZOCHT: ruim royaal vrij-
staand woonhuis, luxueus
afgewerkt met tuin en grote
garage/schuur. Regio Sus-
teren/Sittard tot ’450.000,-.
Telefoon 04750-40377.
BOCHOLTZ, halfvr. woonh.
gar., keld., grotendeels dubb.
begl., bwj. '53.04450-1359.

Kamers
Te h. in VOERENDAAL kl.
kamer ’250,- mcl. en gr.
kamer ’350,- mcl. Inl. na
18.00uur. 045-750229.
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’525,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.
Grote kamer te huur in cen-
trum HEERLEN. Telefoon
045-740807.
HUISGENOOT gezocht m/v,
plm. 25 jr. voor kamerbe-
woning in centrum Heerlen.
Telet. 045-714383.
Gemeubileerde kamer te h.
voor ouder persoon in
HEERLEN. 045-415718.
Te huur riante kamer te
SCHINNEN. Telefoon
04493-2715.

Te huur nette gemeub. ka- i
mers te LANDGRAAF. Voor I
info, bel: 045-322921.
Te huur gemeubileerde ]
KAMER. Anjelierstraat 48c, !
Heerlen.
KAMER (Hrl.) v. student ol |
werk. persoon, gez. keuken. ;
Huur ’ 375,-. 045-416005. !
Te h. KAMER met aparte
keuk., toilet en badk. Hrl.- !
Zuid. Borg ’400,-. Huur i

’ 425,-. Tel. 045-411207.i ! mam. |
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.
Te k. KANTOORGEBOUW,
25 x 14 mtr. lang, 2,80 mtr.
hoog, geheel uitneembaar, t.
e.a.b. Telef. 043-632433.
Te koop bedrijfspand, vol-
ledig ingericht, 500 m2, riant i
woonhuis 600 m3, geschei-
den kantoor 100 m2, en par-
keerplaatsen met |vin, plm.
550 m2, centraal gelegen.
Telefoon: 045-215450.

Zonwering
Te k. ROLLUIK, 1 jaar oud,
2.00 x 1.40m., bruine bak
met beige lamellen, i.stv.nw.
rekening nog aanw. ’450,-.
Tel. 045-258518.

In/om de tuin
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
Op benzine lopende GA-
ZONMAAIER, groot vermo-
gen, 4 mnd. oud, met gar.
bewijs. Telef. 045-740807.
Aktie! BLOKHUT 28 mm
afm. 300x360 cm. mcl. luifel
’2.285,-. Voor al uw tuin-
hout op maat! Bez. mog.
Impreg Tuinhout BV, In de
Cramer 18, Hrl. 045-717733.
BouwmatVmachines

Faillisements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,
normaal ’ 100,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
-t/m ’65,- p.rol; houten pla-
ten underlaym. en OSB 19
mm ’ 47,50; rockpanel
(Trespa) ’ 75,-; magazijnst.,
enz. Rennemigerveldweg
70A, Hrln. 045-729710.
Te koop nog nieuwe hydrau-
lische PERS, 15 ton. Telef.
045-740807
25 gebruikte Toyota- en Ko-
matsu vorkheftrucks vanaf
700 kg tot 2500 kg in gas-,
benzine-, diesel- of electro-
uitvoering in diverse prijs-
klassen. COLLÉ Sittard Ma-
chinehandel BV, Nusterweg
90. Tel. 046-519980.
Te huur complete STEIGER
v.a. ’7O,- excl., per week.
Info 04409-2925.
Te koop gevraagd BOUW-
LIER, liefst 220 Volt. Tele-
foon 045-272179.
Nu of nooit Zweeds vuren
VLOERPLANKEN 22x90
mm, ’ 14,- p.m 2 afgehaald,
ook voor andere bouwmate-
rialen. Tel. 045-219428,
Gubbelaan naast Mega
Hoensbroek.
Te k. Duarib ROLSTEIGER,
10 m. hg, afkortzaag, tafel-
zaagmach., laddersteiger,
alles i.z.g.st. 045-322077.
Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.

Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. S
046-513228/514862.
Te koop OPENHAARD-
HOUT, beuken/kastanje/fruit,
afhaalpr. ’5O,- p.m3. Tel.
04454-64416.
BUDERUS, Radson, Inter-
gas, Nefit/Fasto cv-ketels,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. Köhlen, Rijkswg.
N. 104, Sittard. 046-513228/
514862.

Te koop antiek KEll
FORNUIS merk EtnftC
beige, Lz.g.st., pr.n.o.tH
045-312543, na 18.00_j-
GASKACHELS/houtkachj
Goedkoop! Gratis gef-
De Kachelsmid, WaleJ
Klimmen. Tel. 04459-163»
Te k. OPENHAARD*
’35,-, ’55,-, ’BO,- p*
gratis bezorgd. 04459-16,
Te koop OPENHAAr*
chel, vr.pr. ’175,-. Te
Passartweg 56A Heerte"
045-228524. _,

___^
Wonen Totaal _J

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-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur. J

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.
TAPIJTEN PUYAN Galerie.
Venlosesteenweg 23 Kin-
rooi/Ophoven-België. Excl.
Perzische tapijten. Dir. im-
port, gunstige prijzen o.a.
Keshan 2.00x3.00 ’1.500,-
-en Nepal 2.40x1.70 ’700,-.
Open zat. zondag en don-
derdag van 10.00-17.00 uur.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek,
ledere dag geopend tot
18.00 uur. Voskuilenweg 91,
Heerlen. Tel. 045-741708.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'broek. Telef. 045-725595.
Te k. KEUKEN z.g.a.n. 2 mtr.
breed met kasten ’550,- en
4 hangklokken (weegscha-
len) merk Berkel ’4OO,- p.st.
in prima staat. Tel. 045-
-725436, na 17.00 uur. ,

Te koop SALONTAFEL!
3 bladen (l.grenen/d.gffl
zwart), vr.pr. ’l5O,- IJ046-755348. Jr
Geloogd eiken BANKT
m. bruin leer, 1 x 2-zits, W
zits. Telef. 045-217005. J
Te k. RANKENKAST, 1
mooi, vr.pr. ’ 1.750,-'|
foon 046-582655.
Te koop ronde beuken>
KAMERTAFEL en #
metalen TV-poot t.e.a.b-
-045-317943. J
Te k. vol eiken EETHJmet 4 stoelen, apart ijl

’ 950,-. Tel. 045-3ZT
(na 17 uur). i
Te koop royale ZITH<Jstoffen bekleding, /n
Telefoon 045-216554. 1
Massief vol eiken H

’ 3.250,-; Wortelnoten J
verkast ’ 2.250,-.
Hoenstr. 151, Hoensbrogjy
Te koop: driehoekige 1
eettafel (1.45 m per zijdjj
stoelen (chroom) met **]

i bekleding. ’ 300,-.
1045-425646. A

HEERLEN, De Koumen 90

r-"*>fc
_ "~"T B ''fff -J

Op industrieterrein 'De Koumen' geleg-" j
bedrijfsruimte met kantoren. Perceelsopp-r'
vlakte: ca. 2000 m 2. Bedrijfsruimte 450 mI<kantoren 150 m 2.Reserveterrein. Uitstekend i
bereikbaar. Object verkeert in goede staa' 'van onderhoud.
Vraagprijs: ’ 545.000,- k.k.

ruber
Makelaar en taxateur o.g. BV
Tel. 04498-51900 »*

_
4_^%_l STREEKGEWESJm^^i OostelijkZuidümbüR0

BEKENDMAKING
De voorzitter van het Streekgewest OZL maakt W
kend, dat op maandag 12 december 1994 een verg
dering van de gewestraad van het StreekgeW*
Oostelijk Zuid-Limburg wordt gehouden om 19.00 ü,
in de raadszaal van het gemeentehuis te Heerlen
De voorzitter voornoemd,
drs. J.B.V.N. Pleumeekers.

Agenda
Provinciale Staten I

vergadering 16 december 1994

1rovinciale Staten van Limburg ver- Voorstel tot wijziging subsidierelatie
gaderen op vrijdag 16 december 1994 met provincie ontwikkelings- enom 09.00 uur in de Statenzaal van het steunfunctie-instellingen.
Gouvernement,Limburgiaan 10 te
Maastricht. De vergadering is open- om ± 13.00 uur
baar; iedereenkan de beraadslagin- -pgen dusvanaf depublieke tribune 1 auze.
volgen.
Oom± 14.00uur:

pde agenda van deze vergadering x jstaan o.m. de volgende onderwerpen: Vaststelling Algehele Herziening
AvanhetStreekplan Noord- enanleg van de verbindingswegrus- Midden-Limburg methet ontwerp-
sen VenloTradePort en TradePort besluit:
West -,

Voorstel totwijziging reglementen
Om ± 09.15 uun voor de waterschappenRoer en
P Overmaas en Peel en Maasvallei

lan JeugdhulpverleningLimburg -■ j1995/1998 Vaststelling van deRegeling
S Ambtelijke Bijstand aan leden vanübsidièring telefonische hulpdien- ProvincialeStaten
sten 1995/1998 .-_-
Bllerziening van de "Leges-

udget 1995t.b.v. projecten voor verordening Limburg 1994"en vast-allochtone jongeren stellingvierde wijzigingvan de
C "PrecariorechtenverordeningDubsidiéring 1995/1998van het Limburg 1991"
Bureau Sociale Begeleiding ---.
Vl_/evolledige agenda is voor bezoe-

erslag subsidietoekenningenvan kers van de statenvergadering ter
het Ontwikkelingsfonds Limburg in plekke beschikbaar. Deze agenda ligt
1994- overigens met alle bijbehorende stuk-

ken ter inzage in de bibliotheekvan
om ± 11.00uur: het Gouvernement.

Provincie «|_K Limburg

____! . :..__S ! j j :;-::::.;.-:|: _ ; %:; Ï::B__B_M __^_W

Limburgs



DOOR CATHARINE ROMIJN

Kookcaddy

DOORTHEAWAMELINK

gf(|rn functionele indeling van
* werkcentra in de keukenJ?!aakt dat je in minder tijd

wr bent. Je bent dus ook
PjAder moe. In de grote woon-

-S^kens uit vroeger tijden leg-
JP de huisvrouw (of de keu-
[] jetlrneid) wel zon tweehon-
I rd kilometers per jaar af. In
z* n moderne, functioneel in-
' fck°^ te keu^en is dat terug-dfbracht tot een kilometer of
i«tc^ig. Toch nog wel bijna
2swee marathons, maar door te
J^jven sleutelen aan de prak-

indeling van de werk-
rekken kan dit getal best nog

<J?at omlaag.

ff, atlgrijk voor de werksnelheid is
.L 1 bij de indeling van de keuken
■jPfdt gelet op de werkvolgorde. De
__*^e volgorde maakt het namelijk
■PSelijk achter elkaar door te wer-
T. f 1 zonder overbodig heen en weer

op.
rtïeest voorkomende werkzaam-

-«jj aen zijn: eten voorbereiden, ko-
j 1̂ en afwassen. Wie rechtshandig
! Werkt het gemakkelijkst van
:ï/*s naar rechts. Een linkshandige
«*t het uiteraard in omgekeerde

ng. In de praktijk blijkt in éénï^ting doorwerken bij de stan-
rfd keukenvoorzieningen echter

1 ïet voor alle werkzaamheden op te
P&. Je bent soms gedwongen van
r rechte pad af te wijken.F1beetje water in een pan gieten
f®l het aardappels schillen, danJpt je meestal van de werkplek
J^r de kraan een of meer stappen
j/el. Voor het weggooienvan afval

in veel keukens aangewezen
£ de afvalemmer in een hoek of in
J 1kastje verderop. Kun je het
j^kgedeelte in de keuken mis-
zien anders indelen, zodat bij elk
Ijderdeel van de werkzaamheden
"es steeds onder handbereik is? # kookcaddy is een handig

hulpje. Foto: GPD

sparen is deplaatsing van het beno-
digde keukengerei. In de jaren ze-
ventig wilden we vooral alles achter
deuren en in laden opgeborgen heb-
ben, maar daarvan zijn we terugge-
komen. Niet alleen omdat we open
vakken en rekjes met gereedschap-
pen veel gezelliger vinden, maar
ook omdat je zo alles veel sneller
kunt pakken en weer op de plaats
zetten of hangen.

Jaren geleden is al eens in Wage-
ningen onderzocht hoe tijdrovend
het openen van kastdeuren en laden
(en het ook weer dicht doen) eigen-
lijk is. Wie huisvrouw of huisman
'van beroep' is, zal per dag in de
keuken zon duizend handelingen
verrichten.
Om maar eens wat te noemen: deur
open, pak koffie uit de kast, koffie-
bus pakken, koffie erin doen, bus

kookcentrum en spoelcentrum, die
beide in het verlengde van het
werkcentrum kunnen liggen, maar
ook elk 'om de hoek', in een U-vor-
mig blad bijvoorbeeld.
Het spoelcentrum wordt dan ge-
bruikt voor het wassen van groente,
het afspoelen van keukengerei.
Wanneer niet alleen links maar ook
rechts van de spoelbak een afzetge-
deelte is, kan men links vuile vaat
neerzetten en na het spoelen rechts
deponeren. In standaard voorzie-
ningen is meestal naast de spoel-
bak(ken) slechts één afzetvlak,
rechts of links. In deze nieuwe visie
op keukenwerk wordt de voorkeur
gegeven aan een spoelbak tussen
twee afzetvlakken.

Haardset

fabrikant van onder meer spoelbakken voor de particuliere keuken
producent van artikelen voor de grootkeuken (restaurants, zieken-
huizen, kantines). Dus is er bij de vormgeving en keuze van materia-
len gelet op de aspecten van hygiëne.
Alles wat men bij het eten bereiden maar nodig heeft, kan op de
kook-caddy een plaatsje vinden, van keukengerei tot specerij. Zelfs
al is hij volgeladen, de lichtlopende zwenkwielen maken verplaatsen
uiterst eenvoudig. Ook al blijft het koken aan tafel beperkt tot een
vleesfondue, van zon verrijdbare serveerboy kan men veel plezier
hebben. En als het straks weer wil zomeren is het een bijzonder
praktische hulp bij een barbecue-etentje.

De Japanse grillplaat in het ta-
felblad om met gasten omheen te
zitten en dan het eten te berei-
den is in ons land nog geen door-
snee. Maar hier en daar heeft hij
toch ingang gevonden. Om te
voorkomen dat de tafel volge-
stouwd staat met keukengerei,
kruiden en specerijen, en de gas-
ten nauwelijks nog armslag heb-
ben, introduceert Blanco de
kook-caddy, een uiterst prakti-
sche serveerwagen.
Hij is voorzien van uittrekbare
draadmanden en flessenrekken,
van snijplanken en uitklapbare
tableaus. Voor de toe te bereiden
levensmiddelen of gedeeltelijk
afgewerkte gerechten zijn er
doorzichtige containers voor-
handen, zoals ook in de profes-
sionele keuken worden gebruikt.
Maar Blanco is dan ook, behalve

Handbereik
Een andere mogelijkheid om tijd te

l*ll Nederlandse leverancier van
en spoelunits

zich al jaren met dit onder-
Ap bezig, heeft het traditioneleJ^ken over keukenwerk naast zichJ^rgelegd en de keukenwerkzaam-

(J^en van vandaag nauwkeurig
jj*nalyseerd.Belangrijkste conclu-

h.e: een standaard antwoord is erHf-,i u jeecht functioneel kunnen wer-

' Hp 1 in de keuken, dan moet de
6rkplek geheel op dewerkwijzeen

Werkplek
Om te beginnen dient er een werk-
plek centraal in het keukenblad te
worden gesitueerd. Dat geldt zowel
voor een recht blad als een in L- of
U-vorm. Deze werkplek wordt in-
gericht voor het voorbereiden, zoals
het schoonmaken en snijden van
groenten of met maken van gehakt-
ballen, om maar eens wat te noe-
men.
Onder handbereik heb je daarbij
een afvalemmer of stortklep nodig
en een wateraan- en afvoer met
kleine bak voor het snel even iets
afspoelen of het vullen van een pan-
netje. Deze werkplek ligt tussen

(kook)gewoonten van de gebruiker
worden afgestemd. Maar het is wel
mogelijk een aantal vuistregels te
geven.

weer op zn plaats zetten en deurtje
dicht. Elke fase van dit karweitje is
een handeling. We hebben er zes,
waarvan er twee de deurfunctie
(openen en sluiten) betreffen.
Wil je een een mes uit de la pakken
(la open, mes pakken, la dicht), dan
zijn van de drie handelingen er
twee nodig om de la te bedienen.
Onderzoekers hebben dit soort ge-
gevens op een rijtje gezet en ze
kwamen tot de volgende conclusie:
Het uitvoeren van 1000 pak- en
wegzethandelingen in de keuken
kost ruim anderhalf uur, als je
steeds een deur of la moet bedienen.
Staan of hangen de benodigde spul-
letjes onder handbereik (in een
open kast of boven het werkblad te-
gen de wand), dan heb je hiervoor
amper een half uur nodig. En houd
je dus zo maar een uur over om an-
dere (leukere?) dingen te doen.

Ook veel vraag naar nephaarden op gas

Stoken in de open haard
DOORTHEAWAMELINK

" Haardset Organic blinkt
uit door strakke vormge-
ving. Foto: GPD

Een nieuw kolenvuur op gas
(Gazco) heeft een paar bijzon-
dere snufjes. Om niet te hoeven
bukken is er een elektrische be-
diening via een schakelaar op
de muur mogelijk (zowel voor
aan/uit als voor hoog/laag
branden). Nog conformtabeler
is het aansteken via een infra-
rood afstandsbediening. Vanuit
de stoel het vuur ontsteken en
hoger of lager schakelen.

in een zwart geëpoxeerde versie,
wel en design-prijskaartje: f 395

Beren

Veel traditionele artikelen voor
huis en interieur zijn al door de-
signers herschapen tot eigentijds
vormgegeven produkten. Zo zijn
er prachtige design openhaar-
den, maar tot nu toe kwamen we
voor de randapparatuur meestal
niet verder dan een strak haard-
scherm. Bij het merendeel van de
haardstellen wordt nog steeds
aan de traditie vastgehouden.
Als fabrikant van design open
haarden heeft Boley zich het
uiterlijk van het haardstel aan-
getrokken. Rob Hermes ont-
wierp de haardset Organic, een
toonbeeld van strakke, moderne
vormgeving.
Organic bestaat uit een stabiele
standaard waaraan een pook en
een tang zijn opgehangen. Stan-
daard, pook en tang worden ge-
kernmerkt door een op de letter
S gebaseerde vorm, zonder enige
franje. De set is verkrijgbaar in
een blank metalen uitvoering en

Er hangt aan dit produkt uiteraard

Het is weer tijd voor een gezellig open vuur om
sfeer te geven aan de lange winteravonden. De
meeste mensen zien er tegenop een blokkenvuur te
ontsteken. Maar wie de truc kent draait er zijn
hand niet voor om. De Engelsen zijn meesters in
het bouwen van een vuurtje. Die hebben het dan
ook over 'to build a fire'. Een kind kan het leren,
al is het minder raadzaam dit karweitje aan het
kroost over te laten. Wie het juisterecept kent (en
opvolgt) zal er altijd in slagen, zonder aanmaak-
blokjes of andere hulpmiddelen, snel een hartver-
warmend vlammenspel te realiseren.

# Het is weer tijd voor een gezellig open vuur om sfeer
te geven aan de lange winteravonden. Foto: GPD

Inzetvuur
Het nieuwe Jetmaster gasblok-
kenvuur kent ook een bedie-
ning op handhoogte, vlak bij de
haard tegen de wand gemon-
teerd. Deze werkt op batterijen
en functioneert dus ook bij een
onverwachte stroomuitval.
Voor dit soort gasvuren is, be-
halve een gasaanvoer, een af-
voerkanaal noodzakelijk. Maar
wie op een flat woont waar
zoiets niet voorhanden of te
realiseren is, wil soms toch een
open vuur. Dan kan men kiezen
voor een elektrisch schijnvuur
(ziet er altijd wel een beetje on-
echt uit en geeft geen warmte)
of een paar namaakblokken
met daaronder een verwar-
mingselement.
Hoewel de gasvuren met blok-
ken of kolen er veel natuurlij-
ker uitzien, kan een elektrisch
alternatief bij gebrek aan een
afvoerkanaal een acceptabele
oplossing zijn.
Inzetvuren, zowel elektrisch als
op gas, kunnen meestal zonder
veel hak- en breekwerk in een
bestaande open haard worden
geplaatst en zijn bovendien in
verschillende maten en uitvoe-
ringen verkrijgbaar, zodat er
voor elke haard een passend
vuur kan worden gevonden.

Omdat van de ontwikkelde
warmte het meeste via het
schoorsteenkanaal de lucht in
gaat. Natuurlijk is dat wel
waar, maar wat stelt dit eigen-
lijk voor als dat vuur af en toe
in het weekend wordt gestookt?
Regelmatige stokers zal dat
eerder een zorg zijn. Daarom
worden open haarden de laat-
ste jaren steeds vaker uitgerust
met een (afsluitbare) inzet, zo-
dat men het vuur ook achter
glas kan bekijken. Dat geeft
minder stralingswarmte dan
een open vlammenspel, maar
we branden de haard toch ook
meer voor de sfeer dan voor de
warmte. Alleen in voor- en na-
jaarwordt hij wel voor dit doel
gebruikt.

Leg achter op het vuurrooster
of de stookstenen een verfrom-
melde krant. Daarop een paar
handjes flinterdun gehakte
aanmaakhoutjes. Steek de
krant met een lucifer aan. Han-
dig hiervoor zijn de lange, spe-
ciale openhaardlucifers. In een
paar minuten hebt u een goed
vlammend vuurtje.
Aanmaakhoutjes fijn hakken
vinden velen een vervelend
klusje. Stookt u regelmatig de
open haard, hak dan meteen
een flinke voorraad, zodat u
een paar weken vooruit kunt.
Gaat het vuur bij u alleen op
hoogtijdagen aan? Zorg er dan
vooral voor na het branden de
-indien aanwezige- klep in het
kanaal te sluiten zodat er niet
dagelijks kamerwarmte door
de schoorsteen verdwijnt. Dat
is stoken voor het heelal. Wel
even opletten dat u vóór het
stoken die klep weer openzet.
Anders staat in een mum van
tijd de kamer vol rook.
De open haard is een aantal ja-
ren uit de gratie geweest, van-
wege zijn energieverslinding.

nioren willen graag van die
rompslomp af. Het gemak dient
de mens die wat strammer en
slechter ter been is.
En omdat een open haard bo-
vendien meer stof geeft daneen
gesloten haard, zoekt men naar
andere mogelijkheden. Veel
vraag is er tegenwoordig weer
naar stookunits op gas, die ver-
krijgbaar zijn in de vorm van

Veel mensen hébben een hekel
aan het gesjouw met blokken,
waarvoor je bovendien opslag-
ruimte moet hebben. Anderen
zien er ook tegenop steeds de as
te moeten verwijderen of de
asia leeg te maken. Vooral se-

Sjouwen
blokken of kolen. Zodra het gas
ontstoken is, lijkt het of er een
echt hout- dan wel kolenvuur
brandt.
Om een gasvuur aan te steken
moet men meestal tot in de
haard reiken om een knop om
te draaien, waardoor een elek-
trische vonk wordt opgewekt
die het uitstromende gas ont-
steekt.

# Een beestachtig douchegordijn. Foto: gpd

De berenrage dringt overal door, zelfs tot in de badkamer. En het
zijn niet alleen kinderen die de teddybeer adoreren. Een douchegor-
dijn met allemaal beren erop zal dus wel een beregoed idee zijn. Op
een witte ondergrond zijn beren in bruin, rood en groen afgebeeld.
Het dessin heet -hoe kan het anders- Teddy.
Het gordijn is van een textielsoort die prettig aanvoelt op de huid en
die in de machine kan worden gewassen. Een loodband zorgt ervoor
dat het mooi glad omlaag hangt en niet bij het minste of geringste
opwaaiert. En dat is een must voor een douchegordijn. Dit beestach-
tige gordijn is verkrijgbaar in doe-het-zelf-zaken, warenhuizen,
bouwmarkten en sanitairspeciaalzaken. De prijs is f 64,95.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Bij juiste indeling geen overbodig geloop

Efficiënt werken in
functionele keuken

0 Openheid
in de
keuken
spaart tijd
en energie

Foto: GPD

Stooktabel week: 48
van maandag 28/11/94 t/m zondag 04/12/94

Bij een normaal hoort een streef- Het week- Totaalstreef-
jaarverbruik verbruik voor de streefverbruik verbruik sinds
in m3van: afgelopen week kostu: 30 oktober 1994

van: (meterkaart (meterkaart kol. 5)
kolom 3)

1000 29 ’ 14,50 101
1200 34 ’ 17,00 120
1400 40 ’ 20,00 140
1600 46 ’ 23,00 159
1800 52 ’ 26,00 180 "2000 57 / 28,50 200
2200 63 ’31,50 221
2400 69 ’ 34,50 241
2600 75 ’ 37,50 262
2800 80 ’ 40,00 280
3000 86 ’ 43,00 300
3200 92 ’ 46,00 320
3400 97 ’ 48,50 340
3600 103 ’51,50 361
3800 109 ’ 54,50 380
4000 115 ’57,50 400
4500 129 ’ 64,50 450
5000 143 ’ 71,50 501
5500 158 ’ 79,00 551
6000 172 ’ 86,00 601

Aktie Zuinig Stoken/Zuinig Aan

woonblad

monsters



Auto's

Volvo

240 Polar bwj. '93
stationcar, grijsmetallic, alarm, LPG-onderbouw, niveaure-
geling, dakrails, centrale vergrendeling, stuurbekrachtiging,

slechts 30.000 km en in absolute nieuwstaat
Volvo Klijn Heerlen B.V.

De Koumen 7, Hoensbroek. Telefoon 045-220055.
VOLVO 740 GL, bl. met., VOLVO 240 GL 2.3 station
mrt. '89, zonnedak, trekhaak, '85, autom., benz blauw-
pr.n.o.t.k. 04498-51937. met., 180.000 km; Volvo 440
VOLVO 340 GL 1.7, bwj '86 GL. 9-'9l. potloodzwart,
i.g.st., ’4.500,-. Telefoon LPG onderb., APK 9-95,
045-273014. 123.000km. 045-327977.
Te k. VOLVO 360 GLS, bwj. Te k. VOLVO 360 GLE 2.0i, i.
'83, i.z.g.st., van ’3.450,- z.g.st., alarm met cv., Im-
voor ’2.450,-. Bos Heerlen velgen, electrische ramen,
BV, S 045-724545 APK 12-95, ’6.500,-. Tel.

045-253058.

Bedrijfswagens
BEDRIJFSAUTO'S

VO WB AO
TL

ToyotaLite-Ace 1.5 comm benzine ’ 10.995,-
Toyota Lite-Ace 1.8 comm diesel ’ 10.995,-
Toyota Hi-AceKwb 2.4 comm diesel ’ 15.650,-
Toyota Hi-AceLwb 2.4 comm d.e. diesel ’ 17.795,-
Toyota Hi-AceKwb 2.4 comm s.o.d. diesel ’ 17.200,-
Toyota Hi-AceKwb 2.4 9-pers. diesel ’ 19.600,-
Toyota Hi-AceKwb 2.4 comm diesel ’ 19.800,-
ToyotaDyna 150 2.8 meubelauto diesel ’23.400,-
Toyota Dyna 150 2.8 autotransporter diesel ’28.000,-
ToyotaLandcruiser 4.2 FRP top comm diesel ’ 47.500,-
Mercedes 207 Lwb 2.3 d.e. diesel ’ 15.750,-
Mercedes 307 Lwb 2.3 d.e. diesel ’ 23.500,-

Uit voorraad leverbaarToyota Hi-Ace 1995v.a. ’ 24.675,-
Lease prijs 48 mnd 100.000km. per mnd vanaf ’ 673,-
I

3 jaarvolledige en 6 jaarcarrosserie-fabrieksgarantie 'iAlle prijzen excl. BTW.

Autobedr. Mengelers BV
Provincialeweg Zuid 91, S 04492-1814

Oirsbeek. — — i
Volkswagen

Te koop VW GOLF GTi, bwj. (
'94, 39.000 km., kleur dusty Te k. mooie VW PASSAT !mauve met alarm, trekhaak CL Variant, '82, blauwmet., .
on cassette, prijs ’36.000,-. km-st. 93.000, nwe. banden \Tel. 045-255591 b.g.g. 00- en uitl., APK 3-95, vr.pr. <32.89775534. ’ 1.050,-.Tel. 045-752736. \

' VW Golf 1.3i40.000 km.
I slechts’ 14.950,-.

Göttgens Sittard
S 046-516565

Al meer dan 60 jaar.

Passat Variant
1.8

1990 donkerblauw 21.950,-
Volvo Klijn

Heerlen B.V.
De Koumen 7, Hoensbroek.

Telefoon 045-220055.
VW GOLF GTi, 4-drs. bwj.
'84, kl. zwart, 5 versn. Tel.
045-729275.
GOLF 1600, bwj. '83, uitgeb.,
sp.vlgn., GTi int. v. Golf 11,

’ 3.250,-. 045-254236.
Te k. VW GOLF II TDi Fire
and lee-uitv. cv. alarm met
afstbed. sportvlgn. met bnd.
tax.rapp. aanw. ’13.000,-.
045-228059 b.g.g. 213027.
Te koop gerestaureerde VW
KEVERS, 1200, 1300, 1302,
1303 S, bwj. '70 t/m '74, metgar. en APK keuring. Ook

Cabrio's en opknappers, di-
verse prijsklassen. Esso
Serv. Center, Kaalheider-
steenweg 132, Kerkrade.
Alleen telef. afspr. zaterdag
en zondag 045-424019.
Te koop VW GOLF, bwj. '83,
APK 8-9-95, i.st.v.nw.,

’ 2.250,-. Tel. 045-323178.
Te koop VW SCIROCCO
bwj. '82, i.z.g.st., vraagpr.

’ 3.500,-. Tel. 045-224946.
VW PASSAT GT 16V va-
riant, div. extra's, airco, centr.
vergr., bwj. '91, ’30.000,-.
Telef. 0049-241-153013.
VW PASSAT CL, nw. model
'89, ANWB-keuringsrapport,
85.000 km, absoluut nieuw,
’14.950,-. Tel. 045-423750.
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 k. PASSAT CL, bwj. '88,
zilvergrijsmet., nieuw mod.,
vr.pr. ’11.750,-. Ariensstr.
2, Kakert-Schaesberg.
CORRADO G6O, model '91,
van particulier, alle opties, pr.
n.0.t.k., inruil bespreekbaar.
Tel. 043-618210/640179.
CORRADO G6O, 50.000 km,
nw.st., div. extra's, rood,bwj.
'89, ’ 27.500,-. 046-338647.
VW KEVER 1200 bwj. '75,
sportvlgn. plus div. extra's,
vr.pr. ’ 975,-. 045-313206.

SCIROCCO GTi, bwj. '86,
Amerik. Karmann uitv., verl.,
alu velgen, get. glas,

’ 9.500,-. Tel. 045-275573.
VW GOLF GTI, bwj. '88,. ’9.750,- excl. BPM, mr.
mog. Telefoon 04404-2400
GOLF 1.61, '88, diamantzw.
5-bak, 76.000 km.,

’ 9.500,-. Tel. 046-524864.
Te koop VW GOLF 1.6 au-
tom. bwj. '81, pr. ’1.000,-.
A. Cuypstr. 37, Heerlen, te-
lef. 045-725527.
VW PASSAT 1600 GL, 5-■ bak, bwj, '83, APK 12-95.■ Tel. 045-245099.
VW GOLF I.Bi CL 90 PK,
bwj. '93, 1e eig., schadevrij,
km.st. 33.000, alarm, stereo,
sportvelgen, st.bekr., mint-
groenmet., prijs ’25.750,-.
046-519291 b.g.g. 581841.
Te koop VW Golf CL AUTO-
MATIC type '86, pr.

’ 5.800,-. Tel. 046-522689.
Te koop VW GOLF GTi 16V,
bwj. '87, wit, striping, com-
pleet uitgebouwd, veel ex-
tra's, Tel. 045-250470.
VW KEVER knalgeel, hagel-
nieuw. Zien is kopen! Se-
rieus bod gevraagd. Tel. 046-
-753367.
Te koop weg. omst. GOLF,
bwj. '83, APK '95, vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-721988.
Te koop GOLF II 1.8 GTi, i.z.
g.st., spee. int., bwj. '84, pr.

’ 6.750,-. Tel. 04492-5132.
Te k. VW GOLF Diesel 1600,
donkerrood, bwj. '84, vrpr

’ 3.900,-. Tel. 045-221997.

Koopje! VW PASSAT 1.8 CL PASSAT Variant CL, 1.9 D,
bwj. '90, goudmetallic, airco., 1990, rood, pr. ’19.500,-,
schitterende auto, vrpr Te1.04451-2289.

’ 15.250,,a 045-421306. Voor Piccolo's
zie verder pagina 48

A DE BRUIJN Onroerend Goed Geleen

TE KOOP
Elsloo, van Oldenbarneveldstraat 18
Goed onderhouden vrijst. woonh. met ruim. garage.
Ind.: hal, toilet, mk, woonk. met open haard, open
keuk., 3 slpk., ruime badk. m. ligb., toilet en v.
wast. Zolder te bereiken via vliezotrap. Prijs op aan-
vraag

Hingen-Echt, St. Joosterweg 31 D
Vrijst. landhuis bwjr. 1991. Ind.: entree, toilet, mk.,
ruime woonk. m. park.vl., keuken, berg., garage. 1e
verd.: 4 slpk., badk. m. ligb., douche, toilet, 2 vaste
wast., ruime vliering te ber. via vliezotrap. Het pand
heeft een luxe afwerking, is geheel onderkelderd en
heeft een ruime app. hobbyruimte in tuinged. Perc.
opp. ±7 are.
Vraagprijs ’495.000,- k.k.
Munstergeleen, Watersleyerweg 66
Ruim halfvr.st. woonh. met garage. Ind.: beg. gr.:
hal, mk, toilet, L-vorm. wk., open keuk., bijkeuk. 1e
verd.: portaal, 3 slpk., badk. m. douche, ligb., toilet,
2 v. wast., vaste trap naar zolderverd. c.g. 4e slpk.
Vraagprijs ’285.000,- k.k.

Nachtegaalstraat 91, Geleen
Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30.-12.30 uur/

13.30-17.30 uur, zat. 10.00-13.00 uur.
Tel. 046-740955.
i

In onze Edah-supermarkt aan het Walramplein
in Valkenburg hebbenwij nog een uitstekende
verkoopruimte van ca. 1 00 m2beschikbaar.

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

excl. BTW per jaar

Bel voor meer informatie tijdens kantooruren:
04920-71292. —

Walramplein 26, Valkenburg

: Alleen achter een goede naam staat NVM.
Kerkrade, Graverstraat 116 hele pand is voorzien van rolluiken 2e verd.: 2 kamers en c v -ruimtVraagprijs ’ 239.000,- k.k. Spoedig te aanvaarden. Opp. 688 i

jgg l\ Kerkrade, Romeinenstraat 27 Bouwjaar 1988.
MggpMfgilNßl» Halfvrijstaand woonhuis met o.a. living Vraagprijs ’429.000,- k.k.

met witte kurkvloer en open keuken. Eygelshoven, W. Alexanderstraat M

Een ruim, vrijstaand woonhuis met o.a. tige, maar toch centrale ligging WinkelZ-vormige woonkamer, open keuken, met kantoorgedeelte. Ruime bovenwo-bijkeuken, garage, 3 slaapkamers en ning met vier slaapkamers
vaste trap naar tweede verdieping. Pr no t k '_J__§ Wma>KoooTr^^fo^uï- IT'1" 1987' "eerlen' leP?(ns,raat 10 Halfvrijstaand woonhuis me. o.a, Z-v*ST. «,.__^__»s_ ,-, "

Zeer ruim' nalfvrlJst- woonhuis. Indeling: mige woonkamer met tegelvloer *Kerkrade, Graverstraat 75, 77 en 79 geheel onderkelderd. Begane grond: open haard, gesloten keuken 3 sla*Complex bestaande uit dne aparte hal, toilet met fonteintje, L-vormige kamers, inpandige garagewooneenheden, vier garages, bergin- woonkamer ca. 38 m*, open keuken Vraagprijs ’ 185 000 - kk'gen en bouwterrein geschikt voor een ca. 8 m* tuinkamer ca. 13 m*. dus Eygelshoven Zaunbrecherstraat Heengezinswoning of appartementen, totale living ca. 59 m*. Garage ca. 3x9 Eênrustici aeleaerbunc^low met o»s'pTtse^rtwefwoone^nteden^nn9 "]' """f 8 m !" Verdie" woonkatmefpa'rkeTvE Teuk^
ca 1400 m 3onn 1005 m 2P'n9: TTP met slaapka" vier slaapkamers inpandige garag»
KooDDhis ?38?000 kk mer,S' badkam?r met "9bad' toilet en Het betreft hier een goed onderhoud»K«k,.ril r!"l»t o, laS{e was,a'eL

2
Tweede verdieping: bungalow met een recentelijk vernieu*Kerkrade, Caumerstraat 93 kamer ca. 25 m 2, bergzolder en cv.- dak De muren ziin neïsnlporri A»Goed onderhouden halfvrijstaand woon- ruimte. Vraagprijs ’ 250.000,- k.k. r4men hebben dubbel gTas Omdat a»huis met garage. Indeling: begane Heerlen-Palemig, Onderstestraat 22 ruimtes gelijkvloers zijn, is het pa«

fl _n^ 7n ' Ihlnl ? _an Vriis,aand landnuis met blÜvend vrij ook uitermate geschikt voor senior*
m £_, h_fni°P^ n

keu
hk(!n uitzicht. Dit object voldoet aan de hoog- Koopprijs ’298.000,- k.k.J,90X_,10 m met Dergkast. De gehele ste eisen die men aan materiaal, vorm- Hoensbroek, Berqstraat 15&JE h""LTlZ'e? Va[\een gevin9 en wooncom,ort kan stellen. Halfvrijstaand woonhuis met o.a. livWkwalitatief hoogwaardige tegelvloer. Ruime, overdekte entree. Hal. Z-vormi- met open keuken met eiken aanboü*vi?p7o^9nr^f7 oiHlrn^,oGfa9e0Gfa9e T ge kamer met Noorse-leisteenvloer en keuken, dne slaapkamers, luxe ing»vlezotrap naar zolde^rrumite. leverdie- schuifpui naar terras. Halfopen keuken richte badkamer met douche, ligbad

ping: 3 kamers. Badkamer, met ligbad met luxe aanbouwkeuken. Inpandige vaste wastafel en tweede toilet. Garag»en toilet. 2e verdieping, kamer bereik- garage. Bijkeuken. 1e verd.: 3 slaapka- samen met de buren,baar via vaste trap. Zolderruimte. Het mers, luxe badkamer, study en berging. Vraagprijs ’159.000,- k.k.

IryWXM ___zz~' ~
i m l _ 11 _ I _Lii-i

I . i s

ECHT lETS TE VERTELLEN?

I *jfmii _f 4tJ ti__ v'*J_^ km 31 I__^H wm 21 k^ !,▼ * «__/!

EEN HUIS KOPEN OF VERKOPEN V^KjÏÏj VIJGEN VRAGEN! il
St. Franciscusweg 16, / Oliemolenstraat 5, Heerlen, tel. 045-711617 \J^ Roermonderstrasse 21 in Aken, tel. 0049-241873066
»«^—»^— «■— ii--mi —■_■ ii J

*=-__-__,
BEEK:

ORANJESINGEL 40.Geheel gerenoveerd ruim appartement
gelegen nabij centrum. Ind.: woonk. ± 37 m2met balkon, gesl.
nieuwe keuken, 2 sik., nieuwe badk. met douche. Nieuwe
cqmbi-ketel en kunststof, kozijnen. Vrpr.f.129.500,-kk.

BOCHOLTZ:
STEVENSWEG 7.perfecte vrijst.semi-bungalow op 635 m 2
grond. 8j.75. Ind.: gehel onderkelderd, l-living 45 m2met
parketvloer, serre 15 m2, half open eiken aanb. keuken 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 25m2, badk. ligbad, douche en 2 v.w. Vrpr.f.320.000,-kk.
HAZENKAMPSTR.II2.TussengeI. woonhuis. 8j.'30, perc. 167m2. Ind.: kelder 20 m2, l-living 26 m2, half open aanb. keuken,
tuin op n/o, 2 sik. 10 en 18 m2, badk. ligbad, douche, v.w. en
2e toilet, zolder 12 m2mogelijkh. 3e sik. Vrpr.f.144.000,-kk.
KOCHSTR.33.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. 8j.'55, perc.
453 m2. Ind.: proviandkelder, woonk. 30 m2met laminaat-
vloer, gesl. beige aanb. keuken 10,5 m2, bijkeuken, garage,
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.:
Kelderkast, l-living 31 m2, open haard en parketvloer, serre 20
m2, half open eiken aanb. keuken 12 m2. 3 sik., 8/12 en 16
m2, badk. ligbad, v.w. en 2de toilet. Zolder 30 m2met vaste
trap. Voorzien van rolluiken en dub. glas. Vrpr.f.264.000,-kk.
TRICHTERWEG 135.G0ed onderh. vrijst. woonhuis op 661m2grond. Ind.: kelder 16 m2, l-living 34 m2, gesl. eiken aanb.
keuken 14 m2, douche en v.w., garage, tuin op z/w, 2
terrassen, 2 sik. 12 en 14 m2, muurkasten, nieuwe badk.
Nieuwe daken, kunststoffen kozijnen en dubbel glas.

Vrpr.f.279.000,-kk.
TRICHTERWEG 135 A. Vrijst. bungalow op 810 m2grond.
8j.'65. Ind.: Living 40 m2, gesl. keuken, grote tuin met
tuinhuisje 20 en 30 m2. 3 Sik. 7/10 en 16 m2, badk. ligbad,
douche en 2 v.w. Vrpr.f.164.000,-kk.

HEERLEN:
BUYS BALLOTSTR.l.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.ln centr. van Heerlen goed gel.
appartement op 4e verd. Ind.: ruime woonk., open aanb.
keuken, bijkeuken, 2 sik. 6 en 14 m2, badk. ligbad, douche en
v.w. Dub. glas. Vrpr.f.193.000,-kk.

FOSSIELENERF 490. Goed onderh. tussengel. woonhuis met
berging en tuin op z/w. Ind.: living 32 m2, gesl. keuken, 3 sik.,
badk. douche, v.w. en 2e toilet, zolder te bereiken via vlieso-
trap Vrpr.f.169.000,-kk.
GANZEWEIDE 64B.Ruim appartement met grote woonk. en
grote keuken, 2 sik., badk. Vrpr.f.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
parketvloer, gesl. keuken, grote tuin met berging, 2 sik. 10 en
14 m2, badk. met douche, vliering. Voorzien van kunststoffen
kozijnen en gedeelt. dub. glas. Vrpr.f.152.000,-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
vastetrap, 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, schuif-
deuren, gesl. keuken, bijkeuken, berging, tuin op z/w, 2 ruime
sik., badk., douche, 2e toilet, zolder, vaste trap, 2 sik. par-
keergelegenheid voor de deur, loopafstand centrum.

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 50m2, tuin op z/w, tuinhuisje, vijverpartij, terras, 2 sik 10 en 16m2, badk. ligbad, douche en 2 v.w. Gedeelt. dub. glas.
Schitterend pand. Vrpr.f.425.000,-kk.
UTERWEG 100.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Perc.3s7m2, bj.74. Was- en wijnkelder, living 45 m2, 0.h., schuif-
deuren, 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.HaIfvrijst. woonhuis op 275 m 2
grond. 8j.71. living 34 m2, 0.h., gesl. aanb. keuken, garage
met oprit plaats voor 3 auto's, tuin op z/w, 3 sik., zolder, sik 12m2, vaste trap. Vrpr.f.219.000,-kk.

INGBER:
DE HUT.B.Halfvrijst. veldbrandboerderij met bedrijfsruimte 360m2. 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, I-
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 paar-
denwei 1000 m2, paardestal, grote schuur met zolder en
diverse kleine stalletjes. Bj. 1920, perc. 2500 m2. Ind.:
gewelfde kelder, living 30 m2, 2e living 14 m2, parketvloer,
aanb. keuken 10 m2, tuin met diverse terrassen, 4 sik.
10/12/16 en 18 m2, douche. Zolder 60 m2met vaste trap.

Vrpr.f.375.000,-kk.

KERKRADE:
ST.JOZEFSTR.S6.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Bj.'s,
perc. 244 m2. Ind.: Kelder, l-living 30 m2, half open keuken 15m2, bijkeuken, tuin, 3 sik. 10/10 en 15 m2, badk. ligbad en
v.w. Ged. dubbel glas en rolluiken. Vrpr.f.189.000,-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.
10en 14 m2, nieuwe badk. ligbad, douche, 2 v.w. en 2e toilet,
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.75. 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.269.000,-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
vw Vrpr.f.285.000,-kk.
SERINGENSTR.IO.Rustig gelegen halfvrijst. woonhuis. Perc.
184 m2, bj.75. Ind.: living 32 m2, half open keuken 8 m2,
garage, tuin op z/w, 3 sik., 9/12 en 12 m2, badk., ligbad,
douche en v.w., zolder met vlieso-trap 20 m2.Dakisolatie.

Vrpr.f.204.000,-kk.
LANDGRAAF:

BERKENPAD 3.Zeer goed onderh. semi-bungalow in bosrijke
omgeving, perc. 1500 m2, bj.'69. Ind.: sout. 18 m2, part. living
60 m2met open vide, parketvloer, open haard, gesl. moderne
keuken 12 m2, garage, tuin op z/o met terras en vijver, 3
ruime sik., luxe badk met nieuw sanitair. Prijs op aanvraag.

BOSLAAN 3. Perfect onderh. vrijst. bungalow met praktijk-
ruimte in bosrijke omgeving. Bj. ± '67, perc. 1845 m2. Ind.:
ruime entree, z-living 58 m2met o.h. en schuifpui naar
overdekt terras, gesl. witte SieMatic aanb. keuken met aap. 16m2, 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 70m - Prijs op aanvraag.
EIJKHAGENLAAN 25.perfect onderh. vrijst. landhuis in
bosrijke omgeving op 660 m2grond. 8j.70. Ind.: souterrain 25
m2, l-living 38 m2met open haard, gesl. aanb. keuken 10 m2,
bijkeuken, garage, stalling voor caravan, tuin onder
architectuur aangelegd, 4 sik., 8/10/11 en 14 m2, badk.,
douche, 2 v.w. en 2e toilet, zolder 16 m2met vaste trap, sik.
16 m2. Dubbel glas, dakisolatie. Vrpr.f.414.000,-kk.
KAKERTSWEG 60.Vrijst. woonhuis op 600 m2grond. Ind.:
kelder, l-iving 42 m2met parketvloer en open haard, gesl.
eiken aanb. keuken, bijkeuken, dubbele garage, tuin, 3 sik.
11/16 en 18 m2, badk. met douche en 2e toilet. Gedeeltelijk
dub. glas. Vrpr.f.359.000,-kk.
KANTSTR.3B.Mooi geleg. tussengel. woonhuis. Perc. 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.
MONTFORTSTR.3S. Rustig geleg. halfvrijst. woonhuis.
8j.1920, perc. 394 m2. Ind.: kelder 16 m2, living 32 m2met
open haard, witte aanb. keuken 16 m2, badk. douche en v.w,

tuin op z/w, berging, 2 sik. 10 en 16 m2. Zolder met vaste trap,
sik. 10 m2. Gedeelt. dub. glas en kunststof kozijnen.

Vrpr.f.164.000,-kk.

LEMIERS:
RIJKSWEG 34.Halfvrijst. woonhuis met garage, living 28 m2,
eetk. 16 m2, open keuken 10 m2, badk. met ligbad, tuin op
z/w, 3 sik. 8/10 en 12 m2. Vrpr.f.250.000,-kk.

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. 1e Verd.: 4 sik. 12/12. 14 en 16 m2, badk.,
ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: zolder 60 m2met
vlieso-trap. 3/4 van carré boerderij met gesloten binnenplaats,
mcl. zeer grote schuur. Het onderpand is compleet gereno-
veerd en gemoderniseerd.
Dit moet u zien!! Vrpr.f.460.000,-kk.

SCHINVELD:
PR.KENNEDYSTR.SI.Goed onderh. vrijst. woonhuis, perc.
393 m2, bj.75. 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 2550m2grond. Ind.: Geheel onderkelderd, living 40 m2, eetkamer
18 m2, kantoor, apart kamertje, gesl. keuken 15 m2,
bijkeuken, garage, werkplaats, tuin op z/w, 4 ruime sik.,
bibliotheek, zaal 45 m2met open haard, badk. met ligbad.
Zolder 40 m2, 3 sik, douche en toilet. Vrpr.f.559.000,-kk.
Op ca. 500 m2grond Vrpr.f.459.000,- k.k.

SWEIKHUIZEN:
BERGSTR.IO2.Perfect gerenoveerd vrijst. landhuis op 1460m2grond, bj.'3B. Ind.: kelder 18 m2, l-living 46 m2met open
haard, gesl. witte aanb. keuken, tuin op z/w, tuinhuisje 18 m 2
(parkachtige tuin), sik met douche 24+ 18 m2. 1e Verd.: 3 sik.,
4/14 en 14 m2, terras, badk., ligbad, 2 v.w. en 2e toilet. Aparte
douche Voorzien van dubbel glas en kunststoffen kozijnen.

Vrpr.f.489.000,-kk.

ÜBACH OVER WORMS:
CH.FREHENSTR.3BA.Goed onderh. woonhuis met garage 44m2. 8j.78, perc. 260 m2. Ind.: Kelderkast, living 32 m2, half
open eiken keuken, tuin op z/w, 3 sik., 8/12 en 16 m2, badk.
ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder met vlieso-trap.

Vrpr.f.229.000,-kk.
TROEREBERG 28.M00i gelegen halfvrijst. woonhuis met tuin
op z/w. Bj.'Bo. Ind.: l-living 30 m2met tegelvloer, half open
keuken, berging, 3 sik., 6/10 en 12,5 m2, bergkast, badk. met
ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder 28 m2met vaste trap. Gedeelt.
rolluiken. Vrpr.f.189.000,-kk.

WIJNANDSRADE:
KONINGSGRAVEN -.Royaal rustig gel. vrijst.landhuis. Perc.
1155 m2. Grote garage 52 m2, geheel onderkelderd, woonk.
55 m2, o.h. en schuifdeuren naar buitenterras 60 m2. Grote
aanbouwkeuken, 3 sik., logeerkamer. Zolder 100 m2,
mogelijkheid voor meerdere kamers. Prijs op aanvraag.

WITTEM:
V.COSSELAERSTR.I. Goed onderh. vrijst. woonhuis. Perc.
403 m2. Ind.: provisiekelder, l-living 35 m2met open haard,
gesl. aanb. keuken 12 m2, garage, tuin op z/o, 3 sik. 10/10 en
14 m2met parketvloer, badk. met douche, zolder 30 m2.

Vrpr.f.287.000,-kk.
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VALKENBURG TRIANON
SCHINVELD DE LEUPER
BRUNSSUM VAN GOYENSTR.
NUTH CHOPINLAAN
BOCHOLTZ SALVIASTR.
HEERLEN GELEEENSTR.
BRUNSSUM KLINGBEMDEN
HEERLEN MERGELSWEG
ÜBACH OVER WORMS SELMA KUIJPERSTR.
BRUNSSUM SEMMELWEISSTR.23
BRUNSSUM SEMMELWEISSTR.4
HOENSBROEK SLOT HARENLAAN
ÜBACH OVER WORMS BURG. BECKERSTR.
HOENSBROEK ST.JOSEPHSTR.
elslOO AAN DE GELLIK
HULSBERG FRANK SMITSSTR.
HOENSBROEK KOUVENDERSTR.
LANDGRAAF BRIKKEBEKKER

TE HUUR:
TREEBEEK

MAREBOSJESWEG. Kantoorruimte 40 m2, bedrijfs- !ruimte 60 m2. Te huur’ 850,-per maand- ;
HEERLEN:

In centrum van Heerlen kunnen wij u 90 m2winkelruimte
aanbieden. Inl. op aanvraag.

KERKRADE:
KLARENANSTELERWEG.Kantoorruimtes Unit vanaf 300m2tot 1000 m2. Zeer gunstige prijs. Inl. op aanvraag. II

BELEGGINGSPANDEN:
HEERLEN:

Winkel met 3 appartementen huuropbrengst 46.000,= netto
Pi Vrpr.f.39B.ooo,=kk.
Karakteristiek zeer groot herenhuis huuropbrengst 44.000,=
Pi Vrpr.f.4lo.ooo,=kk.
Dubbel woonhuis ingericht in 4 appartementen, huurop-
brengst 40.000,= p.j. Vrpr.f.32o.ooo,=kk.

HOENSBROEK:
HOOFDSTR.I29. Beleggingspand Vrpr.f.225.000,-kk.
HOOFDSTR.I33-135. Beleggingspand Vrpr.f.235.000,-kk. J
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GENT/AMSTERDAM - Al25 jaar viert Johan Vermin-
den triomfen in België. Hij
fs een groot zanger en lied-
jesschrijver en is inmiddels
°ok een aantal keren op deNederlandse televisie ver-enenen. Ook worden zijn
Platen op de Nederlandse
radio gedraaid. En dat zegt
lets, want waar Nederland-se artiesten van harte wel-kom zijn bij de BRTN,

r blijkt Nederland minder in-schikkelijk wat betreft zn
[ Zuiderburen.

ioch sluit Verminnen zijn jubi-'eumtournee 'Alles Leeft', waar-mee hij de afgelopen maanden
~Veel succes heeft gehad in Vlaan-
deren, af in Nederland. Zondag, staat hij in deKleine Komedie in. Amsterdam, voor een halfvolle
2aal, naar hij verwacht. Is dat
en waardige afsluiting?
Verminnen: „Toch wel. Ik vind
pt op zich prachtig als een aan-tal mensen bereid is te komen
"tijken. We doen 'Alles Leeft' bo-
vendien op uitnodiging. Joost► £uissl is directeur van de Kleine
jjAornedie. We hebben vroeger
>'Veel samengewerkt en hij Jieeftöie verzekerd dat hij reden heeft
["et concert zondag aan te dur-

Johan Verminnen kiest
voor eigenzinnigheid

Vlaamse zanger sluit jubileumtournee in Nederland af

# Daliah Lavi & Karel Gott

HEERLEN - Het program-
ma 'Tekens' op TV 2 van de
BRTN is dinsdag gewijd aan
De Mythe van Latem, het in
de jaren twintig dankzij de
promotie van Gust De Smet,
Constant Permeke en Frits
van den Berghe ontstane
kunstenaarsdorp in de buurt
van Gent. Het scenario van
de hand van de Limburgse
kunsthistoricus Piet Boyens
is gebaseerd op Boyens' boek
'St.-Martens-Latem, kunste-
naarsdorp in Vlaanderen.
Tijdens de uitzending, die
om 22.45 uur begint, staan
de volgende vragen centraal:
hoe Vlaams is het Vlaams
expressionisme? Stond de
wieg van die beweging wel
aan de boorden van de Leie,
in St.-Martens-Latem? En
waarom kan men niet echt
spreken van een 'Latemse
school'?

Een Israëlische zangeres en een Tsjechische zanger met een duet in
het Duits. Het is weer eens iets anders. Karel Gott (55), de 'Gouden
Stem van Praag' en filmster en actrice Daliah Lewinbuk, zeg maar
Daliah Lavi (52) zijn de studio ingedoken om samen het lied 'Ich
bin da urn Dich zu lieben' op te nemen. Het resultaat staat op een zo-
juist in Duitsland door Polydor uitgebrachte cd-single, die bij een
aantal radiostations al meteen goed bleek voor een hitnotering. Op tv
stellen Karel Gott en Daliah Lavi dat nummer voor tijdens de eerst-
volgende Deutsche Schlagerparade op Duitsland 3 met als nieuwe
presentator Jens Riewa. Dit weekeinde kun je daar getuige van zijn
op zondagnamiddag, onder andere om 17.00 uur op West 3 (WDR) en
om 18.10 op Südwest 3. Voor de kijkers die ook Bayern 3 kunnen
ontvangen is deze Deutsche Schlagerparade zondagmiddag al om
15.30 uur te zien. Behalve Gott en Lavi werken aan dit programma
ook mee Gaby Baginsky, G.G. Anderson, Claudia Jung, Susanna, lbo,'
Irena, Toni, Petra Zieger en Wolfgang Petry. Bovendien zijn Karel
Gott & Daliah Lavi met hun duet 'Ich bin da urn dich zu lieben'
ook op oudejaarsavond bij Sat 1 te gast tijdens de Silvesterspecial
Schreinemakers Live van 21.45 tot 01.30 uur. Karel Gott, die op 30
oktober jongstleden in het Maastrichtse Mccc bij gebrek aan belang-
stelling zijn concert annuleerde, zat al geruime tijd dringend verle-
gen om een nieuwe hit. Per slot van rekening,had hij dieal niet meer
sedert zijnDuitse versie van Gerard Jolings succes No more bolero in
1989. Ook met Daliah Lavi ging het niet bijzonder goed aan het mu-
zikale front sedert haar Gospodin-succes in 1991. Wolfgang Kamins-
ki, de manager van Karel Gott én Daliah Lavi, bood perspectief. Hij
arrangeerde om vooral hemzelf moverende en voornamelijk commer-
ciële redenen een samenkomst met beide sterren en dat leidde tot het
gelegenheidsduo Gott/Lavi.

Straat genoemd
naar Roy Black

schap van de mensen geworden.
Ze kennen mij en mijn liedjes. Ik
heb wel eens de indruk dat ze
blij zijn dat ik er nog ben. Omdat
ze het een stukje houvast geeft.
En misschien ook omdat een
paar van mijn liedjes een rol in
hun leven hebben gespeeld en
wellicht nog spelen."
„Dat heb ik zelf ook. 'Avec le
temps' van Leo Ferré bijvoor-
beeld. Daar zitten inzichten' in
waarmee je verder kunt. Wat
dacht je van 'All in love is fair'
van StevieWonder. Of om in Ne-
derland te blijven: 'De Zwem-
mer' van Boudewijn de Groot en
'Sammy' van Ramses Shaffy.
'Hoog Sammy, kijk omhoog' dat
is toch fantastisch."

Ter gelegenheid van Johan
Verminnens zilveren jubileum is
een dubbel-cd 'Alles leeft' ver-
schenen met daarop achttienvan
zijn bekendste chansons, plus
acht nieuwe liedjes.

'"Het is me bekend dat je als
*iaams artiest moeite hebt vaste
Srond onder de voeten te krijgen'1 Nederland. Dat is een gegeven
ijfaar je je mee moet verzoenen.Twee landen waar dezelfde taal
JJ'ordt gesproken maar die el-
Kaars cultuur niet kennen. Ter-
wijl er zo veel van elkaar is te'eren. Want de twee culturen
Verschillen op veel punten van
eikaar. Noem het het katholicis-me aan de ene kant en het calvi-
nisme aan de andere. Noem het3e vertellers tegenover de com-
mentatoren.

# Roy Black

De op 10 oktober 1991 op 48-ja-
rige leeftijd overleden zanger en
filmster Roy Black blijft voortle-
ven in de herinnering van mil-
joenen fans. De als Gerd Hölle-
rich in Strassberg bij Augsburg
geboren ster hield van het leven.
Helaas worden veel artiesten en
kunstenaars pas een 'monument'
als ze dood zijn. De verdiensten
van Roy Black (zeg maar 'Mr.
Ganz in Weiss' - zijn allergroot-
ste succes) zijn nu ook het stads-
bestuur van zijn geboorteplaats
Augsburg niet ontgaan. Vandaar
dat binnenkort in deze stad een
straat naar Roy Black wordt ge-
noemd. Wanneer het even kan,
zullen broer Walter en de moe-
der van Roy Black het straat-
naambord te zijner tijd onthul-
len.
En nu we het toch over Roy Black hebben, kunnen wij ook nog even
melden dat op Polydor 523 797-2 het cd-album Roy Black - Interna-
tional is verschenen. lets voor verwoede verzamelaars, Alle niet-Duitstalige, in het verleden verschenen singletjes van Roy Black zijn
uit de archieven van de in Hamburg zetelende Deutsche Grammop-hon Gesellschaft/Polydor gehaald. Je hoort Roy Black nu eens in het
Engels (Sweet little sixteen, Torn Torn Turnaround, High Noon,
Crying in the Chapel, In the ghetto), in het Frans (Bécauds Et Mamt-
enant, Y'Arriva) en zelfs in het Nederlands (Geef mij je hand). Juist
ja, achter dat laatste nummer gaat de bekende Duitse schlager Sand
in deinenAugen schuil.

" Johan Verminnen: „Soms denk ik dat het hoog tijd is dat er tussen Nederland enBelgië een cultureel akkoord wordt gesloten." Foto: GPD

Angelsaksisch
"Bovendien is men in Nederlandveel meer gericht op de Angel-
saksische landen dan in Vlaan-deren. Dat merk je heel sterk bij
de omroepen. De BRTN besteedt
Veel aandacht aan de Vlaamse
cültuur. Wat betreft de Neder-landse radio heb ik de indrukdat in de Verenigde Staten

bepaald wat in Hilversum
gedraaid."

l'Soms denk ik dat het hoog tijd
js dat er tussen Nederland en
België een cultureel akkoord

gesloten. Er zijn op dat
gebied natuurlijk overeenkom-
sten afgesloten, maar die be-
staan voornamelijk op papier. Ik
°en voor een akkoord dat daad-
werkelijk en voor iedereen
Merkbaar wordt uitgevoerd."
"Als je als Vlaming wordt uitge-
nodigd in Nederland iets tedoen, ben je natuurlijk blij. Ik

nieuwe weg ingeslagen. Zo word
ik af en toe begeleid door een
strijkkwartet. Dat is ongebrui-
kelijk, maar het is een verade-
ming. Ik verbind nu als het ware
het klassieke met het eigentijdse.

Daar hou ik van. Je maakt een
synthese van de dingen waarvan
je oprecht houdt en het kan
haast niet anders dat er een con-
sistent geheel ontstaat."

„Dat moet je allemaal zelf ver-
zinnen. Dat kan geen mens voor
je doen. Wat dat betreft is dit
een eenzaam beroep. Je moet het
steeds weer zelf doen."

„In Vlaanderen ben ik om zo te
zeggen een stukje van het land-„In deze tournee heb ik al een

„Met een beetje goede wil kun je
dat als een cultureel contact
zien. Soms verschillen de formu-
leringen van Nederlanders en
Vlamingen, maar dat is juist
leuk. Het roept ook vragen op,
tenminste als je een beetje*
nieuwsgierig bent."

„Je moet je blijven ontwikkelen
en zo sluit ik met deze tournee
ook een periode af. Ik vind dat
het allemaal nog eigenzinniger
moet. Dat is iets wat ik in de af-
gelopen 25 jaar heb geleerd. Als
jepas begint en mensen vermoe-
den dat je talent hebt, komen er
een heleboel die zeggen wat je
doen moet en hoe je dat moet
doen. Je bent dan nog jong, dus
je bent makkelijk te plooien.
Maar vervolgens moet je dat
weer afleren en je zelf zien te
vinden, met behoud van de goe-
de dingen die jehebt opgepikt en
die voor jouvan nut zijn."

Nieuwe weg

was zo trots als een pauw toen
Annie M.G. Schmidt me twee
jaar geleden uitnodigde mee te
werken aan het project 'Een
nieuwe Jas' waarbij diverse ar-
tiesten hun versie van liedjes van
haar mochten geven. Ik vond het
ook een eer, omdat de uitnodi-
ging van Annie Schmidt kwam.
Want zij is toch de oma van niet
alleen alle Nederlandse, maar
ook alle Vlaamse kinderen."

Van onze showpagina-redacfie

SchlagerfestivalBen Cramer 'startklaar'
voor volgende musical

Nieuwe cd 'Musical Emotions' alvast voorproefje grond te komen. Maar het pu-
bliek en de producenten krijgen
nu de smaak te pakken. Dat be-
tekent dat er meer musicals op
stapel staan. Dan kan het geen
kwaad om alvast te laten horen
dat je niet alleen, kennelijk, de
rol van Het Spook beheerst,
maar dat je meer kunt en dat je
daarvoor ook in de markt bent.
Ze kunnen me bij wijze van
spreken met ingang van nu gaan
bellen."

Derhalve op de nu al veelgepre-
zen cd fragmenten uit 'The
Phantom', 'Miss Saigon', 'Beauty
and the Beast', 'Aspects of Love',
'Sunset Boulevard' en 'Chess'.

BUSSUM - Het heeft nu onge-veer in alle kranten en bladen
gestaan die je maar kunt voor-
stellen: Ben Cramer wil, omdat
aat gezien zijn succes in Thephantom terecht is, definitief afvan zijn imago dat' samenhing
fnet 'Hij was maar een Clown' enZaai, zaai.

Hij heeft het gevoel dat hij be-halve via publiciteit nu ook ar-tistiek een periode heeft afge-
rond en een nieuw tijdperk heeft

En dat heeft hij gedaan
via de cd 'Musical Emotions'
Waarop hij songs zingt uit diver-se musicals. „Niet de oude musi-
cals zoals 'The King and I' enAnnie get your gun. Ik wildeSraag het geluid van de musicalsvan deze tijd laten horen."

Nieuw visitekaartje afgegeven
dus, maar is het vanuit zijn kant
gezien niet tevens een open solli-
citatie? Cramer: „Natuurlijk wel.
t^e cd is een visitekaartje voor depensen die mij nog niet in The
Phantom hebben gezien. Ik ben
log steeds bezig ook die mensen

de streep te trekken. Maar
«et album is tegelijkertijd eensoort sollicitatie naar een andere'
Musical."

De meeste stukken zingt Ben
Cramer solo, maar er zijn ook
duetten bij, met Simone Kleins-
ma, Els Bongers (zijn tegenspeel-
ster in 'The Phantom' en met
Lucette Snellenberg (van 'The
Sisters').

# Kristina Bach

".Zie het maar zo: er is in Neder-land een gat in de markt wat be-treft musicalsterren. De musical-
traditie begint hier net van de " Ben Cramer: „Er is in Nederland een gat in de markt voor musicalsterren."

Foto: DIJKSTRA

Tenslotte iets over het Schlager-
festival 1995. Volgende week za-
terdag 17 december kun je tus-
sen 09.00 en 15.00 uur aan de
kassa van de Rodahal terecht
voor kaarten van het 23ste Festi-
val van het Duitse Lied op 8 en 9
september 1995. En twee dagen
later - maandag 19 december -kun je voor kaarten niet alleen
bij de VW in Kerkrade/Wijn-
grachttheater terecht, maar van-
af nu voor het eerst ook bij alle
landelijke VVV-bespreekbu-
reaus. Na een onderbreking van
een jaar (in 1993 werd eigenlijk
een punt achter het Schlagerfes-
tival gezet) dus toch nog goed
nieuws voor de fans. Nog even
op een rijtje welke artiesten op
vrijdag 8 en zaterdag 9 septem-
ber in de Kerkraadse Rodahal
door Dennie Christian en Uwe
Hübner worden gepresenteerd:
G.G. Anderson, Bernd Clüver,

Jürgen Drews, Kristina Bach, lbo, Andreas Martin Michelle, Mi-
chael Morgan, Anita Lespoir, Fernando Express en Nadine Norelle.
Verder: alléén op vrijdag Andy Borg en op zaterdag alléén Leonard.
Met onmiddellijke ingang is er (tijdens de kantooruren) ook een info-
nummer met het laatste nieuws rond het Schlagerfestival-
-045-454141.

Opvallend is zijn keuze voor een
song uit de musical 'Matador'.
„Die laatste is hier niet zo be-
kend. Dat ik daaruit toch een
fragment heb gekozen, heeft te
maken met mijn verleden. Ik
zing het lied een beetje, nou ja
een beetje, in de stijl van zoals ik
destijds bekend ben geworden.
Ik vond dat ik dat moest doen. Ik
wil mijn verleden niet helemaal
van me afschudden. Maar zo te-
midden van die andere songs
toont het lied, dacht ik, iets van
de continuïteit in een loopbaan."

Speculaas, taai-taai en chocoladeletters zitten alweer achter de kie-
zen. Niet niezen en kniezen, want de kerstman is reeds in aantocht.
En dat geldt ook voor deze rubriek Made in Germany met Harrie
Cremers. Volgende week zaterdag tref je ons weer op deze plek in
de krant aan. Tot dan en een heel prettig weekeinde.
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Karel en Daliah als
gelegenheidsduo
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Keller Keukens Viert Feest...
Ter gelegenheid van de feestelijke heropening
van de vernieuwde showrooms in Eindhoven

en Rotterdam viert Keiler Keukens
uitbundig feest in alle Keller Keukencentra.

Wij heten u graag van harte welkom.
Er staat een kopje koffie of

een drankje voor u klaar.

. i En... wie vóór 1 januari 1995
1 een Keller keuken koopt, kan een
| I tv FEESTELIJKE AANBIEDING tegemoet zien II

j. |y .c^^sss^ I GRATIS
i i il~ Als u vóór 1 - 1 - 1995bij

Keiler Keukens
% lm' V een offerte laat maken, krijgt u

van ons, zonderverplichting,
een schitterend 18-delig

glasserviesGßATlSl

.....■■<«■" ._.«^..«_»».~ .-■ -" ■"«*-»- Ifc -~~"

—il j,— ïi . —:>— J_** J_' w 1

5 __^__^ï^~~—^~ sHs——SE——————————————

IHaanbiedingl li—\
Bij aankoopvan een keuken van __a^__Mk
/ 10.000,-of meer een inductie- i "*"'«___»__^___ __^__of^^»\slm
kookplaat van een bekend merk ._-^_floV^^^_U__l_l__,
NU VOOR ’ 999,- f?ff__SpT^Ï_3

■_-. V __^_ H WWLamimM**^^^_^__^__^ . _H _fe^____ _H __m_^—^i 1 r^^ 1 W*^^^^_ Keller's pluspunten ___ Keller's Advies -B-_^-_m-. 1 .
✓ Nederlands kwaliteitsprodukt Voordat u beslist over één van de llor's 'Fnrnnpan ll ✓ sinds 1935 "bijna 60 jaar* ■>■ ■ vele'zogenaamde'(onkontroleerbare)fc ï'* h r I rtinn,__É? ✓ 5 jaar schriftelijke Fabrieksgarantie ■ *^ keukenaanbiedingen van onze V Kltcnen t_Oliecnon ■ H

.✓ 10 jaar maatgarantie ■ kollega's. adviseren wij vin uw eigen ■ ; Met dit unieke concept H

\ --II ✓Bprijsnivos(lt/m8) f belang. Laat geheel vrijblijvend. J-* ' " kunt u samen met éen V
ï ~■ ■ J bij een van de onderstaande ■ van onze adviseurs V
*-^ f* " ouwsvs eem f 1 keukencentra een gespecificeerde 1 geheel naar uw eigen ■_. L * , P? n f"ÏL h 1 offer,e maken w'i garanderen u een smaak de keuken creëren. W

✓ 800 frontmogelijkheden ■ eer|ijke prijs met duidelijke garantie- ■✓ 1500 lakkleuren voor fronten voorwaarden van een Nederlandse lUliiltinle Choice ■✓ 110 grepen en knoppen naar keuze fabrikant. Zo besparen wij u nu en J WlUlTipie onuioo ■
i ✓ aluminium laden en later veel (financiële) ergernissen. È in...

korfsystemen I -^ ' _| V rompkleur
I ✓ volmetalen (clip)scharnieren ■ ■■ "^J JH ** frontkleur

M 3-dimensionaal verstelbaar JH ✓ randafwerkingfronten
JH ✓ aanrechthoogte naar keuze ___»>) _H "' nand9rePen of knoppen
-H ✓ gratis gespecificeerde _r___J 11__^__ 1^ -II * ho°9te aanrech,blad

computer-offerte met tekening _rVC_?IIC_?I m ■ (84-100 cm)

j lm~|_F I -_LJM ✓ hoogte bovenkasten ______________
"keukens ~~' -~--_^j

" Amsterdam, Contactweg 42a, " Heerlen. Beersdalweg 97. " Rotterdam, vanVollenhovenstraat 1/
tel. 020 6860402 tel. 045-708993 hoek Westzeedijk, tel. 010-4364888

" Apeldoorn, Pr. Beatrixlaan 297 (bij " Hainkenszand. Noordlandseweg 3, " Sliedrecht. Leeghwaterstraat 237

sanitairshowr. de Jong),tel. 055-224959 tel. 01106-3771 (Winkelp. Mijnders Meubelboulev.),

" Cruqu/us, Spaarneweg 24(Winkelpand " Helmond, Gerwenseweg 31. tel. 01840-12605
de Ruytermeubel). tel. 023-2947108 tel. 04920-37510 " Tiel. Oude Haven 25,tel. 03440-24047

" Den Haag, Rijswijkseweg 130, " Horst, Jacob Merlostraat 19. " Utrecht, Kaap de Goede Hoopln 20

tel. 070-3894546 tel. 04709-85868 (Winkelp. Mijnders Meubelboulev.),

" Dordrecht. Singel 200, tel. 078-312670 " Leiden. Maresingel 5, tel. 071-214272 tel. 030-891194

" Ede. Waterlooweg 38-40, " Losser. Braakstraat 17,tel. 05423-87979 " Zevenaar. Edisonstraat 56a
tel.08380-14871 " Roosendaal. Ettenseweg74, (Woonboulevard Te Boekhorst, langs de

" Eindhoven. Leenderweg 2a, tel.01650-56500 autoweg Al 2), tel. 08360 - 42124.
tel. 040 119809

-vchtinj

o^ RF FK __É Woningstichting Beek biedt woning
i

,■,■, Stasstraat 25 te koop aan.

Woningstichting Beek biedt de woning Stasstraat 25 te koop aan. Deze
woning, welke aantrekkelijk gelegen is binnen de gemeente Beek, heeft
een grote tuin.
Indien u geïnteresseerd bent in betreffende woning, dan kunt u op de
navolgende wijze een bod doen op het pand.
1. Haal op het kantoor van de woningstichting een inschrijfformulier op

en het formulier met voorwaarden waaronder de woning verkocht wordt.
2 Vul op het inschrijfformulier uw bod in en zorg er voor daf dit formu-

lier uiterlijk 4 januari 1995 om 12.00 uur op het kantoor van de
woningstichting Beek wordt ingeleverd. Antwoordenveloppen kunt u
afhalen op ons kantoor. Op de enveloppe dient u uw naam en adres
te vermelden.

3. Na ontvangst van uw inschn|fformulier zal de woningstichting dit beves-
tigen.

4. Norans Pas uit Beek zal de gesloten enveloppen openen, waarna
de woning wordt gegund conform de voorwaarden.

Op 20 december 1994 kunt u tussen 13.00 en 16.30 uur de woning
bezichtigen.

HOENSBROEK-HEERLEN
Notaris mr. L.W.S. van de Weijer

te Maastricht
deelt bij deze mede dat de openbare verkoop
op donderdag 15 december 1994 van de be-
drijfshal ca. aan De Koumen 22 te Hoensbroek
geen doorgang vindt.

BLONDE**"^■*"" Uw huis verkopen
Wjj kopen direkt

_fëf( [cl; J 045-743490

TE HUUR
Haefland 5, Brunssum

Bedrijfshal 1000 m2met kantoren,
toiletten en keuken, 2 laadpoorten

en parkeergelegenheid.
Tel. 045-271999
(dhr. Bergmans)

_____-_________________-_-__-_______-_-_----—-_---——---—

""""""""""""""""""""""«""""e

" Veiligheidssportschoenen 2
" hoog/laag "

: Laag model: fBB,lO "" Hoog model: f 92,70 "" ■ een uniek technologisch %

" produkt
" ■ bovenmatenaal. rundieder a
" ■ kunststof binnenzool "J " roestvnj stalen neus
J ■ loopzooi polyurethaan «
S ■ kleur: zwart met groene "i stiksels

" ■ laag model leverbaar in de "" maten 41 f,'m 47 J
hoog model leverbaar in de «

" maten 36 t/m 47 "■ Genoemde prijzen zijn mcl. BTW "" Franco v.a. f 300.- ": excl. BTW.
" , Bel voor gratis catalogus 2
hllmewildkamüj
" KUNSTSTOFIEIDINGSTSTEMEN "" BERINGE (LI _ 04760-72296 J
" SUSTEREN (L.) _ 04499- 2760 \: LUHENIO».) *l (hoofdkantoor) _ 05231- 2099 J
""""""""""■»"""""""«

KERKRADE-GRACHT, Caibertsweg 58 veel Priv- Kunstst. koz. Ind. o.a. kelder, woonk. 35
Ruim halfvr. geschakeld woonh. met gar. en m2. bijkeuk., 3 grotesik., zolder met 2 sik. Vr.pr. fl.
onderhoudsvr. tuin. Ind. o.a woon/eetk. 48 m 2 244.000,- kJc.
met parket. 3 ruime sik., badk. m. ligbad en 2e ■
toil., vaste tr. n. zolder. Keurig pand. ■__r~~r~__Mß-M_H_M^__a_a__a
Vr.pr. fl. 269.000,-k.k. 3II»7:!E_É
KERKRADE-TERWINSELEN
Schaesbergerstraat 51A HEDEN OPEN HUIS
Keurig gerenov. ruim halfvr. woonh. met carport -| g (Y)-17 00 UURen tuin (gar. mog.) Ind. o.a. kelder, woonk. m o-i-pm ercrh inPk<;<;traat ?4open keuk., verd. badk. m ligb. 2 sik. zolder via i? CMN' ocnineKSSiraai -^
vaste trap met mog 3/4 sik. Vr. pr. fl 195.000,- Nat"J Stanerbos gel. modem licht woonhuis
kjt met grote, mooi aangel. tuin, perc. 326 m2,

' md. o.a woonk. met lamin.vl. en strakke
mmmt^_^_^_^_^_^_^_^_^_. I openh.. gesl. keuk., Nieuwe luxe badk. met

''9b' en aPar,e douche, kelder en zolder.
__A___Li_l__Ü__*_i__l Vrpr'"■ 182500>-kk'

OPEN HUIS GELEEN, JosKlijnenlaan 24
HEDEN 16 00-17 00 UUR Mooi appartem. op 3e etage, md. o.a. woonk.
HEERLEN, Voskuilenweg 13 £pr.n%^: £*" douche' bui,enberg'

Sfeerv. tussengel. woonh. nabij centr. met __■_-_■-__■ _^_^_—__———__—achterom, md.o.a. kelc1, woonk. 30 m2, 3 __Tf'K^TlP^^_^_lt^_^^^^l
sik., zolder via vaste trap. Vr.pr. fl. __^____J4*_UpUJvl-#v'^>_______|
159.000,- k.k. Aantr. prijs voor snelle ■ IJ | 'i j jl 'i Jlil|]^_\

__HHH______i__l__é_éiÉ_4_l__^__H
1 ' HEEL, Dorpsstraat 86
HEERLEN, Oliemolenstraat 38 Te renov. vrijst. boerenw., gel. aan dorpsplein.
In bosnjke omgev. gel. perf. onderh. ruim vrijst. op ruim 3000 m2grond met schuur en stallen.
woonh. met gar. op perc. van 1045 m2. Ind. Vr.pr. fl. 375.000,-k.k.
o.a «Avonk. (42 m2) m. parket en openh., gesl.
keuk., Dijkeuk.. 6 sik., badk. m. ligbad. Vr.pr. EYS-WITTEM, Eyserbosweg 7
fl. 439.000,- k.k. Riant vrijst. huis (1050 m3) op mooie rustige bk.

met pan. uitz. Gr. sout. met studeerk m. eig.
__MÏTTIK»TIFI-liTl 3TT3TI 'ng" gar v' auto's, zeer aparte architect., sier-
&JljAll£AAi-UUUdiUAQ tuin met 2 terr., 5 sik. w.v. Im. balk. Pr. fl.ll]T| 495.000,-k.k.

HOENSBROEK, Prins Hendrikstraat 25 P-PniIHHHpMBIBBaBMj
Op k idvr. lokatie tussengel. woonh. met mooie
aanbouw, tuin en achterom. Woonk. m. plan-
kenvl.. 3 sik., badk., zold. via vaste tr. Goed -WM^^^^^^^\________gm
Onderh. O.a. hardh. kOZ., rolluik. -—.
enz. Vr. pr fl. 147.000,- ___

a_^_^mmaaammmmmma~- m

k.k. mm 1
LANDGRAAF, Galerij 2 B n All AM S 1Goed onderh. halfvr. woonh. ■ rt r C P R |Vl H ** I
1984 met gar.. carport en ■ ___ Ij I ■ *~ o 1!tuin op zuid. Ind. o.a woonk. H «-» C Q & 1m. plav.vl. en openh., 3 sik., ■ H n H R U t I* 1
luxe badk. m. ligb., douche en I ■ KU ■ * -«.O 12eto, Vr pr _ 229 000 p^RTNERS 1
LANDGRAAF, Heistraat 25 1 LJ J.T"-fi-_l wl) 1Ruim halfvr. woonh. met gar. ■ _B^_T»»Ï _m_M^mmaM ""
en gr. tuin (perc. 588m2) m. ■ A^uE-*'tmmwamama. m

1 _j_>t kantoor met mzei 1
GEEN VERKOOP GEENKOSTEN 1 HöT Re* I

I KUNSTSTOF "BRUNSSUM" I
Kunststof- en aluminium

renovatie-profielen I ■ "Brunssum Trichterweg 7. tel. 045-231045
i —

ï § DMMUaUIIIIS
j PAND, SINT SERVAAS-
| KLOOSTER 35 TE MAASTRICHT
| De Regionale directie Domeinen

Zuid, Stationsplein 3,4811 BB !__ÖiiS!lßß_^_^_____! Breda (postadres: Postbus 2222, fMmmjimmmam VMM^|____*[ 4800 CEBreda), zal op donderdag Wi%. - """""""^^S► 12 januari 1995 om 11.00 uurbij -mm*» openbare inschrijving verkopen:

[ het voormaligeRijksarchief gelegen il_S.| nabij het Vrijthof teMaastricht, <-——L. ""'.. .'^plaatselijkbekend Sint Servaas- "-«n ——«! klooster 35, kadastraal bekend
| gemeenteMaastricht, sectieB, ■? mg%» nummer 1799, groot 0.01.10ha. ;
| Hetpand is vrij en onverhuurd. ___**-- -a^SAM.

i Bezichtiging is mogelijk van 10.00 uur |t
| tof 72.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00

uur op vrijdag 16 december 1994.

| De verkoopvoorwaardenworden op aanvraag s* ~» toegezonden(tel. 076-241300) en zijn tevens
| verkrijgbaartijdens de bezichtiging.

[MWMWMWÊMmÊMMMWMWMWMWMWM_■_■■■! !(__■__■

f Te koop fe
NiTHULL (gem. Schinnen) -ü

Schitterende bouwkavel ( ± 3.700 i» KroIn het landelijke Thull op heuvelachtig terrei 07
met frontbreedte ± 40-45 m. Tevens t.k. aa] 08.3cgrenzende agr. kavel van 1.134.10 ha. Pril 08.4c
n.o.t.k. Info inz. afm. en best. plan te bev' 09.0c
04493-2142 of 04404-1614 An"

BRUIJTERSI
Ruijters Taxatie- en Expertisebureau 8.V., Sittar* 14.4,

V 6131 AL Sittard-Rijksweg Zd 35-Tel. 046-5951" 14.5.
' Po'
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Ontdek de ongekende mogelijkheden ie,

van glas en spiegels in het interieur \
bijv. glazen tafels H

*
11 december koopzondag *

geopend van 12.00-17.00 uur °Q

Of^y~^ spiegels .l7^3' geslepen glas
gezandstraald glasLA_ys_AJ[ I glas in lood o 8center hardglazan binnendeuren

Pr. Ireneweg 6, Bunde, 043-645959 f
Showroom geopend: woensd.-, donderd- en vrijdagmiddag IQ

van 13.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.00-16.00 uur 10

fena/cftV/te/f^n/Mr_SEROrA-BUND^ j|
specialisten in glas sinds 1892. 11

I IS
N.M.W. QUADEN & ZN- 1:

MAKELAARDIJ ONR. GOED
Gelrestraat 4, Munstergeleen, lid NVM', \

046-519644 .
(zaterdags geopend van 10.00-13.00 uur)

BERG A/D MAAS, Veerweg 10
Vrijst. bungalow, cv., gararge, blijvend vrijuuitzet| 1over de Maas. 1Vraagprijs: ’395.000,-. ,
GELEEN, Rietbeek 4
Halfvrijst. woonh., cv., garage, tuin (zuid.). 1Vraagprijs: ’279.000,-. 1
GELEEN, Rijksweg Zd. 228
Sfeervol vrijst., woonh., cv., tuin.
Vraagprijs: ’ 175.000,-. i

Wie snel betaalt, kan scherp bieden!!! ,
GELEEN, Rietbeek 28
Zeer courant woonh., cv., garage. 'Vraagprijs ’ 189.000,-.
GELEEN, H. Hermanslaan 560
Direct te aanv. app., 3 sik. (
Vraagprijs ’ 119.000,-. .
Kopen zonder eigen geld en toch maar wonen v° ,
ca. ’675,- p.m.!!!

GREVENBICHT, Rondstaai 28
Bijz. sfeervol gel. halfvrijst. woonh., cv., garage.
Vraagprijs ’225.000,-.
MUNSTERGELEEN, Watersleyerweg 21
Vrijst. woonh., cv., garage, tuin 25 m.
Vraagprijs: ’265.000,-.
SITTARD, Vrangendael 132
Courant woonh., tuin, 3 sik.
Vraagprijs ’ 149.000,-.
SITTARD, J. Dautzenbergstraat 16
Halfvrijst. hoekp., cv., garage.
Vraagprijs: ’ 179.000,-. J

HOBSi,fc?RD€rlC f 279.000.-k.k. Hfé&UJcN (welten) f 299.000.- k.k. F 0 l/t AhASTENIiAkOE f 159.000,- k.k. f-|o€rNf£?W)Cr(C f171.200.-t/m ’ 178.000.-v.o.n.
met grote woonkamer a ■ ° _f _► _T -H__l--H__H--l__i__^__L_ _______^_^_^__-____ 1

haard. mod. woonkeuken, 4 slaapk., vaste trap zolder, kunstst. 1/2 Vr.-staand woonh. m. m ~ " t 9 '\ . . '-> ___l_««ï(f^_|
koz, rolluiken, nieuw dak, opp.vl. 1015m\ \ garage en tuin. Ind.: ruime f M_, _JÊ _ W f 9^^^^_\l ___ Gerenoveerd hoekhuis met _aaVf_nTf^T^-__2__^Kr—^^^^ £ woonk. (circa 50m') met JÊ _% wf Wf\, «TM J J r~^^ fl__fl B- tuin. Ind.: nieuwe woonkeu- r-a—ma^^ " '£?RJL/N._V/M f 149000-kk \ '■— :»__■ lametvloer' nieuwe keuk. /% %A (K.\j\ " *1 ken, woonkamer, complete \ -^slmiY'-.WSFIW)W/ii))vi»i ’ itz.uuu, k.k. i ■ bijkeuk. garage, tuin, le _sllr|w^ ■VI PPW1 tt 1 'nieuwe' badkamer; Ie \ __]_. \Halfvrijstaand woonhuis met grote tuin, keuken, woonkamer, __*Ê **'"-__ __T^___ 3 s'aaPk ° met Vjl *

1 verd.: 2 grote slaapkamers; \ '^^^J^HHj-liifii^Siift
H S badkr. Alg. bwjr. 1993. QtlS aanbod ZOTVVuIdIQ \k\\vÊm\ _- __ «Sk 1 evt. 3e slaapk. Aanv. 1.0. \ _JT't| _BP^"_*S«n"fIMU \I_IH __.^5 k__■!_!_■ __ 'm—i *^ ï i'____!s*' jP^ltwimr\v_raV\ u^L-^ \

MN£CfcrMP f i89.000.-k.k. h^m É voor u geselecteerd! KRl_iS3___l__i* I£^_Bs^»>^B^^* \
(SCHAESBERG) Uitstekend onderhouden woonhuis met tuin, BTJP* v*_ ■ ffl^^^^WftijSll.ifiCtt ■■ ■ ■■""*_^^^U\z_^^ \
ruime woonkamer, 3 slaapk., badk., B '^^,>iliL'J^s::^- t^^^^ttV'^'' -*
bergzolder, fraaie omgeving, aanv. direct. **£^__---'-^__---~^ —" "

HttUBN f 189.000,-k.k. fffcVNJtfV/M f 172.500.-k.k. HO©sft_?fcDoC f 239.000.. k.k. t?RJJN«v/M f 169.000.-k.k. L-——^_^^nmg-nZ t^SS
~, ,-,-.,. ... ... ,_ .„ ..„ . , _ ._ .. . . , . . ge, woonkamer en keuken (±3sm'), 3 slaapkamers, vaste1/2 vrijstaand woonhuis met garage (730m'). Ind.. entr., woonk., Woonh m. gar. (7.50 x 5.60m). Ind.: entr. L-vorm. woonk. v.v tegel- Gr.l/2. vr.staand woonh. m. tuin en terras. Ind.: entr., toil., woonk., Hoekhuis met garage (spouw). Ind.: entr. riante woonk. v.v. parket, .„„ ,„m„, *.. ,i;.,.;=*i, „ a"„ v.

i ■- i- . . .. _. -. , . . .. _. . . . . , ... . . . ......... . , . . trap zolder, dakterras. Kwalitatief hoogwaardig huis.serre, gesl keuken, bijk., garage, gr. tuin (vrije lig.) 1* Verd.: 3 vl. en vl. verw., mod. keuken mcl. app., nieuwe badk.. Ie Verd.: 3 keuk., tuin, berg., hobby-ruim.(m. toil.). 1' Verd. overl., compl. woonkeuken mcl. instal., badk.. 1everd. 3 slaapk. 2e verd.: 2 nq_ eLECHTS 6 panden TE KOOP Islaapk. badk.; 2e Verd.: dmv. vliezotr. ber. zolder evt. 4e slaapk. slpk., toilet. 2e verd.: vaste trap 4e slpk. Alg. cv. '88, uitst. staat. badk., 2 slpk.. 2e Verd. dmv. v. trap ber. zolder, evt. 3 en 4e slpk. slaapk Alg. nieuwe cv., perfecte staatvan onderhoud.

Steens/DelaHaye/ Wald/Dogge
MAKELAAR DRS. J.H.A. DE LA HAYK ' ___
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RTBF/La Une

09.00 Open University. 11.00 Asia 2:
Chanakya. 11.40 Asia 2: Style byte.
11.50 Asia 2: Network East. 12.20
Asia 2: Bollywood or bust! Quiz. 12.50
Film 94 with Barry Norman. 13.20
Welcome to Canada. Canadese tv-film
uit 1990. 14.45 ■ The Phil Silvers
show. Amer. comedyserie. 15.10 Hori-
zon. 16.00 The prize. Amer. speelfilm
uit 1963. 18.15 Saturday week:
TOTP2. Muziekprogr. met o.a. Bonnie
Tyler en Wings. 19.00 Saturday week:
Late again. 19.45 Saturday week:
What the papers say. 20.00 Nieuws
en sport. 20.15 Assignment. De oorlog
in Bosnië gaat nu zijn derde winter
in. 21.00 Later with Jools Holland.
22.00 Have I got news for you. 22.30
In private with Sir Peter Ustinov. 23.20
Performance: A doll's house. Tv-spel.
Herh. 01.40-02.15 Uncut. Serie.

Eurosport

10.30 Ecolo. 11.00 Cursussen Engels
en Duits. 12.00 Vivre a Bruxelles.
12.25 Objectif Europe. 13.00 Nieuws.
13.15 Bon week-end. 14.20 High spi-
rits. Amer. komedie uit 1988. 15.55
J'aime la télé. Afl. 10. 16.30 Coup
de film. 16.55 The fresh prince of Bel
Air. Afl. 33. 17.25 Luna Park. 17.55
Beverly Hills, 90210. Afl. 14. 18.45
Génies en herbe. 19.30 Nieuws. 20.10
Le jardin extraordinaire. 20.50 Perry
Mason: The case of the silenced sin-
ger. Amer. misdaadfilm. 22.20 Con-
tacts. 22.30 Match 1. 23.30-23.35
Laatste nieuws.

SPORTS 21

08.30 Step aerobics. 09.00 Bodybuil-
ding. WK vanuit Zweden. 10.00 Voet-
bal. Champions League. 11.30 Wor-
stelen. Vanuit de VS. 12.30 Skiën.
Wereldbeker vanuit Gröden (Italië).
14.00 Atletiek. EK Cross-country.
15.15 Skiën. Wereldbeker Freestyle.
16.15 Schaatsen. Wereldbeker vanuit
Bergen (Noorwegen). 17.15 Schans-
springen. Wereldbeker. 18.15Biathlon.
Wereldbeker. 19.00 Skiën. Wereldbe-
ker Cross-country. 19.30 Skiën. We-
reldbeker. 21.00 Skiën. Wereldbeker.
22.00 Schansspringen. Wereldbeker.
23.00 Boksen. 00.00 Worstelen.
01.00-02.00 Intern, motorsports.

NBC

15.50 Alice. Cultureel magazine. 16.38
Radjou. Portret. 17.33 Reflets - Ima-
ges d'ailleurs. 18.26 Sindbad. Magazi-
ne. 18.57 lei Bla-Bla. 19.27 Paarden-
koersen. 19.30 Zie RTBF/La Une.
20.02 Les dessous de l'affaire. Serie.
20.48 Paardenmagazine. 21.14 Boli-
des. 21.40 Tennismagazine. 22.07
Laatste nieuws. 22.29 Paardenkoer-
sen. 22.31-23.27 Zie RTBF/La Une.

TV 5

h h
Ki 'k' de biibel- Verhalen uit de

sjl°el, voorgelezen door Martine van
1fi0| Afl. 10: Jona.

"0,55 Studio op stelten. Kinderpro-gramma. Aansl.: Hendrik en zijn
vriendjes. Poppenserie. Herh. Aansl.:

Tekenfilmserie. Herh. Aansl.:Medisch Centrum Muis. Poppense-
R; Hern-

"24 De confetticlub presenteert:.
! leerprogramma, met: Captain
"^ockpit. Programma met sketches,

videobrieven etc. Aansl.: Klimrek-
Kwj22 Spelprogramma."19 Topscore met Ted de Braak.

lBW.°°rdspel.
.'".(TT) De legende van de Bok-

13-delige jeugdserie.
jg J- 8: De dubbelganger.
Jn!7 (TT) Waku Waku. Dierenquiz.2n°° (TT) Journaal.
2q-24 (TT) NOS-Weeroverzicht.

j-31 Déja vu. Hoogtepunten uit 40Ja|r televisiegeschiedenis.
jj'26 Brandpunt. Actualiteiten.

■^ (TT) Paradijsvogels. Reporta-
9eserie over unieke en kleurrijke
Jansen.Vandaag: Jo, de éénbenige profeet
®n Ruud Harkx die met een Centu-. 'on-tank over de hei scheurt, (slot).

23 31 Karel. Talkshow.
'6 The untouchables. Amerikaan-

(i6 serie. Afl. 14: One way street.,^"O3-00.08 Journaal.

*R?/Avro/lkon£-00 Tekst tv.r?-30 Ik Mik Loreland.
U?-49 Prentenboek.

"09 (tt) Nieuws uit de natuur.
ito, A,val-
-10 n 9 Schooltv-Weekjournaal.
10"»

Ffans voor Dedrijf en beroep.
"30 Financieel management.: Investeren.■°0 12en verder. Kinderen in deBasisvorming.
M Nieuws voor doven.■52 300 miles to heaven. Deens-

speelfilm uit 1989.■20 Videobrieven voor Unicef.r°gramma ten gevolge van de Inter-nationale Televisiedag voor Klnde-

EO
07.00 Alles kits. Kinderprogramma.
07.25 Professor Poopsnagle. Afl. 13.
07.52 Captain Cockpit. Jeugdmag.
08.44 Woef. Engelse jeugdserie.
09.09 Cartoon club. Tekenfilm.
09.36 Topscore met Ted deBraak.
10.01 Prettig weekend. Culturele en
recreatieve uitgaanstips. Herh.

10.26 Filmspot. Filmmagazine. Herh.
10.52 X-bjrrt! Verslag van een wande-

ling van Nazareth naar Bethlehem
door vier jongeren. Afl. 1. Herh.

11.20 Het elfde uur. Talkshow. Herh.
12.10 Galg en rad. Workshop. Herh.
12.50 Peter. Korte sketch.
13.00 Journaal.
13.07 Van gewest tot gewest. Herh.
13.32 De trek van de witte pelikaan.

Natuurdocumentaire. Herh.
14.16 Ticket to ride. Reportage.
14.41 (TT) Vrouw-zijn. Herh.
15.01 Ik weet het beter. Herh.
15.26 Het zevende venster. Herh.
15.51 Lied.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 Little girl on the farm. Teken-

filmserie. Afl. 7. Herh.
16.33 (TT) Het zevende venster.
17.03 Danger Bay. Jeugdserie.
17.28 X-bjrrt. Verslag. Afl. 2.
17.58 (TT) 2 Vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.40 (TT) Sportjournaal.
18.48 Wekelijkse lottotrekking.
18.51 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
19.00 Op weg naar Avonlea. Serie.
19.51 Gospelpodium special. Con-

certprogramma in kerstsfeer.
20.22 De laatste carrière. 13-delige

serie. Afl. 11: Onwennig.
21.01 Tijdsein. Aktualiteitenrubriek.
21.27 Leven met de dood voor

ogen. Documentaire over families
met Aids in het Bethesda House.

21.58 Battle of the bulge. Amerikaan-
se oorlogsfilm uit 1965.

00.08 Late nite concert. Muzikaal
portret van de zanger Barry McGuire.

01.03 Lied.
01.08 Journaal.
01.13-01.18 Nieuws voor doven.

Vara/RVU
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Tennis. Beelden van de halve

finales van het Grand-Slam-toernooi
in München.

1.6.55 De ronde van Witteman. Praat-
programma. Vandaag: Anders zijn.

17.40 (TT) De avonturen van Kuifje.
Tekenfilmserie. Afl.: Vlucht 714 (2).

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De invloed van het weer.
Herh.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Knutselen.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) ZaterdagavondLlNGO.

Woordspel.
19.14 (TT) Oppassen!!! Nederlandse

comedyserie.
Rik heeft hennepplanten geplant in
de kas van opa Willem. Henry heeft
een aubade ingestudeerd ter ere van
de verjaardag van Tante Tip en
iedereen moet daar smakelijk om
lachen. Afl.: Drugs.

19.45 (TT) Twaalf steden, dertien
ongelukken. Serie gedramatiseerde
verhalen naar waargebeurde onge-
lukken. Jaap is een actieve doe-het-
zelver, die zijn buurvrouw vaak helpt.
Zij laat zijn bemoeizucht over zich
komen, totdat Jaap een kettingzaag
koopt. Afl.: Hoogmoed (Heerhugo-
waard).

20.15 De schreew van de Leeuw.
Show met Paul de Leeuw.

21.07 Sonja op zaterdag. Talkshow.
21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Studio sport.
23.01 (TT) Nova. Actualiteiten.
23.31 (TT) De wereld van Boudewijn

Büch. Serie reisreportages. Afl.: Uit-
hoeken van Amerika: Alaska.

00.01 Museumschatten. Prof. Henk
van Os, directeur van het Rijksmu-
seum, geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea.

00.13-01.13 Tennis. Beelden van de
halve finales van het Grand-Slam-
toernooi in München.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.25 Now omever. Gevarieerd pro-

gramma. Herh.
13.20 Soundmixshow. Showpro-

gramma. Herh.
14.45 Pound puppies. Amerikaanse

animatiefilm uit 1988.
16.05 Jenny Jones. Amer. talkshow.
17.00 Disney Festival. Jeugdpro-

gramma met klassieke Disney-teken-
films, series en het Disney-nieuws.

18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Eigen huis & tuin. Informatief

programma.
19.00 Denktank. Quiz.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Het spijt me. Een programma

waarin mensen de kans krijgen een
bloemetje te geven aan iemand
waarmee ze iets hebben goed te
maken.

21.00 Curly Sue. Amer. speelfilm uit
1991. Met James Belushi e.a.
Voor de negenjarige wees Curly Sue
is het leven één groot feest. Ze leeft
met haar voogdBill Daneer, die grap-
pig en bijdehand is, maar helaas
niet bepaald veel geld heeft. Het
tweetal zwerft van stad naar stad
en weet meestal niet wat de volgen-
de dag zal brengen.

22.50 Nieuws en weer.
23.05 Return to Horror High. Ameri-

kaanse satirische horrorfilm uit 1987.
In 1982 vindt er op de middelbare
school Crippen High School een
aantal mysterieuze moorden plaats.
Vijf jaar later besluit producer Harry
Sleerik dit gegeven voor een film te
gebruiken. Om de film zo echt moge-
lijk te laten lijken wordt er gefilmd
op de inmiddels verlaten school en
worden de mensen, die toen bij de
zaak betrokken waren, benaderd om
zichzelf te spelen. Tijdens de opna-
men raakt er een aantal personen
vermist.

00.45 Your ticket is no longer valid.
Amerikaanse speelfilm uit 1979 van
George Kaczennder.

01.25 Nachtprogramma.

16.25 Love boat. Amerikaanse serie.
17.15 Snowmagazine. Herh.
17.45 Beavis & Butt-Head. Ameri-

kaanse cartoon.
18.10 Sport: Duits voetbal.
18.40 De Rabo top 40. Overzicht.
19.20 Passengers. Amerikaanse pro-

grammareeks over jeugdcultuur in
de gehele wereld.

20.15 Teenage mutant ninja turtles.
Amerikaanse fantasyfilm uit 1990.
De doorradio-actieve straling aange-
taste ninja schildpadden leven in
riolen, zijn verzot op pizza en spelen
eindeloos trivial pursuit. De buurt
en de stad New Vork wordt geterrori-
seerd door een straatbende, de
Foot Clan, die van een gemene
Japanner karate heeft geleerd. Deze
bende ontvoert de leermeester van
de ninja turtles, het ratachtige wezen
Splinter.

22.00 Twilight zone. Amerikaanse
dramaserie.

22.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.35 Women without men. Ameri-

kaanse thriller uit 1956 van Elmo
Williams.
Nick en Angie zijn verliefd op elkaar
en hebben plannen om te trouwen,
maar Nick moet drie maanden weg
voor een geheime opdracht. Hij kan
niemand iets over zijn werk vertel-
len, zelfs Angie niet. Toch maken
de twee een afspraak met elkaar
op oudejaarsavond op de plaats
waar ze elkaar voor het eerst heb-
ben ontmoet. Angie heeft blind ver-
trouwen in Nick, maar moet eerst
nog breken met haar vroegere vriend
Julian. Dat loopt uit op een ruzie,
waarbij Angie hem verwondt met een
spiegel. Ze belandt in de gevange-
nis, waar ze met diverse medegevan-
genen in contact komt. Angie moet
bij de afspraak met Nick verstek
laten gaan, aangezien ze achter de
tralies verblijft. Ze vraagt gratie voor
een paar uur, maar die wordt gewei-
gerd. Ze ziet geen andere mogelijk-
heid dan ontsnappen uit de nor.

00.20 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

00.50 Nachtprogramma.

RAI UNO

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 Quelle histoire. 12.30 Corres-
pondance. 12.40 Intern, weerbericht.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 Hori-
zons. 13.45 Sept jours en Afrique.
14.00Reflets images d'ailleurs.. 15.00
Voetbalmagazine. 16.00 Nieuws.
16.10 La dictee des Dicos d'Or. 17.05
Clip. 17.10 Francofolies. 17.45 Ques-
tions pour vn champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Nieuws. 19.00 C'est
tout Coffe. 19.25 La météo de cinc
continents. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Les grands proces. Afl 10
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Frans nieuws. 21.40 Soiree des
Dicos d'Or. 23.10 Chéri(e). j'ai vn truc
a te dire. 00.05 Nieuws. 00.30 Nacht-
programma.

05.30 en 06.30 NBC News. 06.00
Business insiders. 07.00 The
McLaughlin Group. 07.30 Hello Au-
stria, hello Vienna. 08.00 ITN World
news. 08.30 Europa journal. 09.00
Videofashion! 09.30 Entertainment x-
press. 10.00 The best of Rolonda.
11.00 Super shop. 12.00 NBC News
magazine. 13.00 Today. 14.00 Hot
wheels. 15.00 Autosport. DTM-races.
16.00 Formula one. Documentairese-
rie over Formule 1 autoraces. Afl.:
The house of Stewart 1971. 16.30
Wakeboard Championships 1994.
17.00 Ski perfect. 17.30 Pro super
bikes. 18.00 Today. 19.00 ITN Wortd
news. 19.30 Ushuaia. 20.30 Dateline.
21.30 Talkin' Jazz. 22.00 ITN Worlc
news. 22.30 The best of The tonighl
show. 23.30 The Saturday night mo-
vie: Sweet murder. Amer. thriller uil
1990. 01.30 The best of The tonighl
show. 02.30 Real personal. 03.00 The
best of Rivera live. 04.00 Dateline
05.00 Equal time.

MTV

Duitsland 1

06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Linea blu: vivere il mare. 15.00
Parlementaire rubriek. 15.30 Scom-
mettiamo che? 17.40 Almanacco.
18.00 Nieuws. 18.20 Scommettiamc
'che? Vervolg. 19.35 Parola e vita
20.00 Nieuws en sport. 20.40 Scom-
mettiamo che...? 23.05 Nieuws. 23.15
I fatti vostri: Piazza Italia di serrra.
02.00 Filmnieuws. Aansl.: Nachtpro-
gramma.

BBC 1

05.20 Tekenfilmseries. 07.35 Comix.
08.05 Droopy, master detective. 08.30
Toby Terriër. 09.00 K-Men. 09.30
Power Rangers. 09.55 Disney & Co.
10.05 Wundertüte. Aansl.: The little
mermaid. 10.40 Reportages over Dis-
ney- en muziekhits. 10.50 Bio-Top.
Aansl.: Goof Troop. 11.20 Gewinns-
piel. 11.25 Eerie, Indiana. 11.55 Alle
lieben Julia. Aansl.: DTV. 12.30 Whos
the boss? Aansl.: DTV. 13.05 The
fresh prince of Bel-Air. Aansl.: DTV.
13.35 Full House. Aansl.: DTV. 14.10
Step by step. Aansl.: DTV. 14.45
Knight Rider. Aansl.: DTV. 15.45 The
A-Team. 16.45 Beverly Hills, 90210.
17.45 Melrose Place. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.10 Aber Hallo! 20.15 Die
100.000 Mark Show. 22.00 Wie bitte?!
23.00 Gottschalk. 00.00 Boxen extra.
Voorbeschouwing van zwaargewicht-
gevecht Axel Schulz-(tegenstander
nog onbekend). 00.15 Boxen extra.
Rechtstreeks: het zwaargewichtge-
vecht Axel Schulz - (tegenstander nog
onbekend). 01.00 TekWar: TekJustice.
Amer. sf-film uit 1994. 02.30 Blood
moon. Amer. horrorfilm uit 1990. 04.15
Melrose Place. 05.05 Tekenfilmserie.

09.00 Sehen statt horen. 09.30 Fern-
Universitat im Dritten. 10.00 Cursus-
sen Russisch en Engels voor gevor-
derden. 11.00 Schneemanner mit
Herz. Tsjechoslowaakse speelfilm uit
1982. Aansl.: Bier über die Strasse.
12.30 Portret van Peter S., die het
grootste gedeelte van zijn leven heeft
doorgebracht in psychiatrische zieken-
huizen. 13.15 Cursussen Duits en
wiskunde. 14.15 Chronik der Wende.
Afl.: 10. Dezember 1989. 14.30 Tic-
ket. Reismagazine. 15.00 Sport extra.
17.00 Konto. 17.15 Sport im Westen.
17.30 Tiergeschichte(n) - Das Feder-
vieh. Documentaire. 17.45 Sechs
Richtige. Jeugdserie. 18.15 (TT) Gott
und die Welt. 18.45 Aktuelle Stunde.
19.15 Hier und Heute unterwegs.
19.45 lm Reich der Landkrabben.
Natuurreportage. 20.15 Klimbim. Duit-
se serie. 21.00 Der Mann aus London.
Nederlandse korte film. 21.56 WDR
aktuell. 22.05 Ruhrrevier und Europa.
22.35 Die grossen Ratsel. Nederland-
se documentaireserie. Afl. 5. 23.20
Mitternachtsspitzen. 00.30 Elvis - King
of Rock 'n' Roll. Documentaireserie.
Afl. 2: Der Sturm. 00.55 Nachrichten.
01.00-08.15 Nachtprogr. met o.a. om
01.20 Die WDR-Rocknacht met optre-
dens van o.a. UFO en Nazareth.

pese tuinen toen en nu. Afl. 2.
10.55 Doe-het-zelf. Afl. 5.
11.15 Veiliger wonen.
11.25 Natuur, wat doe je ermee?
12.00 Affiche. Actueel kunstmag.
12.25 Regionale televisie.
13.00 Schooltv. Met: Family album.
13.30 Lernexpress. Duits. Afl. 11.
13.45 Le petit monde de Pierre.
14.00 Atomium. Afl. 6.
14.40-14.54 Mijn leven als. Afl. 5.
17.00 Golden Years. Afl. 1.
17.30 The Good life. Afl. 15.
18.00 Journaal.
18.10 1000 seconden. Kookmag.
18.40 Vlaanderen vakantieland.
19.25 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Sledge Hammer. Afl. 12.
20.25 F.C. De Kampioenen. Afl. 54.
21.05 Weekendfilm: For love and

glory. Amerikaanse tv-film.
22.40 Journaal.
23.00 Sport op zaterdag.
23.15-00.50 Agnes of God. Amer.

speelfilm uit 1985. Met JaneFonda.

ghetti. Met: Torn en Tim. Animatie.
09.05 Kleutermagazine.
09.30 Tekenfilmserie. Afl. 11.
09.55 Eddy en Freddy. Animatie.
10.00 Het slimme kanaal.
10.25 Het getemde paradijs - Euro-

09.00 Eddy en Freddy's filmspa-

08.00 MTV's Madonna weekend.
09.30 Bedtime with Madonna. 10.00
The worst of most wanted. 10.30 The
Zig & Zag Show. 11.00 The big pictu-
re. 11.30 Hit list UK. 13.30 First look.
14.00 MTV's Madonna weekend.
15.00 A body of work. 16.30 Bedtime
with Madonna. 17.00 Dance. 18.00
The big picture. 18.30 News: Weekend
edition. 19.00 European top 20 count-
down. 21.00 Unplugged with Lenny
Kravitz. 22.00 The soul of MTV. 23.00
First look. 23.30 The Zig & Zag Show.
00.00 Yo! MTV Raps. : Dr. Dre, Ed
Lover en Fab 5 Freddy. 02.00 The
worst of most wanted. 02.30 Chili out
zone. 04.00-08.00 Night videos

CNNDuitsland 3 SWF België/TV 2

with Jesse Jackson. 05.30 Capital
gang.

24 uur per dag nieuws. 06.30 Diplo-
matic licence. 07.30 World business
this week. 08.30 Earth matters. 09.30
Style. 10.30 Science and technology.
11.30 Travel guide. 12.30 Health-
works. 13.30 Money week. 14.30
Pinnacle. 15.00 Larry King live. 16.30
Global view. 17.00 Earth matters.
17.30 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 ...

08.00 Lassie. Serie. 08.25 Nieuws.
08.30 Pingu. 08.35 Happy birthday.
08.45 Tekenfilmseries. 09.30 The new
adventures of Superman. Amer. sf-
serie. Herh. 10.15 Live and kicking.
Gev. kindermagazine. 13.15 Sport-
progr. met om: 13.20, 13.55, 14.30
en 16.35 Paardenkoersen; 13.35 voet-
balmagazine met een vooruitblik op
een week Europees voetbal en het
laatste nieuws in de FA Carling Pre-
miership; 13.50 Nieuws; 14.10 en
16.40 Cross country, Eur. kamp.;
14.45 Rugby: rechtstreeks Engeland- Canada; 17.10 Zwemmen: de World
Optrex Challenge; 17.40 Voetbaluitsla-
gen. 18.15 Nieuws. 18.25 Reg.
nieuws. 18.30 Dad's army. Engelse
comedyserie. 19.00 Bruce Forsyth's
generation game. 20.00 Noel's house
party. 21.05 Casualty. 21.55 Nieuws
en sport. 22.15 The National Lottery
live. 22.20 The 'burbs. Amér. komedie
uit 1989. 23.55 Match of the day.
Met samenvattingen van wedstrijden
uit de FA Carling Premiership, waaron-
der Norwich City - Chelsea. 00.55
Merrill's marauders. Amer. oorlogsfilm
uit 1962.

streeks: wereldbeker voor profs.
18.00 Tik Tak. Afl. 344.
18.05 Musti. Afl.: De ballon.
18.10 Sleutel. Actualiteitenmagazine.
18.35 Magie, magie. Goochelshow.
18.45 Vlaanderen vakantieland.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Affiche. Kunstmagazine.
20.25 Passage. Serie muzikale por-

tretten. M.m.v. Danna Gillespie.
21.15 Vuurvogel. Symfonie nr. 2 in

C van Bruckner.
22.15 Frans Peter Schubert. Docu-

mentaire over deze componist.
23.35 Lamento d'Arianna. Madrigaal

van Monteverdi.
00.00-00.25 De dans ontsprongen:

Palindrome.

14.30 Sport extra: Biljarten. Recht-

03.15-04.35 ■ Ich lass mich nicht
verführen (Poveri ma belli). Italiaan-
se speelfilm uit 1956 van Dino Risi.

01.40 Eine Woche Heiratsfrist (The
illegal immigrant). Hongkongse
speelfilm uit 1985.

00.35 Aretha Franklin 'Duette'. Gala-
concert uit 1993 vanuit het Nederlan-
der Theatre in New Vork. Met o.a.
Rod Stewart, Elton John, Gloria
Estefan, Bonnie Raitt en Smokey
Robinson. Herh.

01.35 heute.

film uit 1987 van Martin Rosen.
15.20 Dr. Mag. Jongerenmagazine.
15.45 K-Base. Live magazine.
16.10 Der Mann vom Eaton Place.
Engelse komische misdaadserie.
Afl.: Rache für die Pokerrunde.

16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 heute.
17.05 Landerspiegel. Regionaal.
17.45 Die grosse Hilfe. Balans van

Aktion Sorgenkind.
17.55 (TT) Die Schwarzwaldklinik.

Duitse doktersserie. Afl.: Vaterschaft.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Zwei alte Hasen. Duitse serie.
20.15 Wetten, dass? Met Johannes

Heesters, Klaus Maria Brandauer
en Montserrat Caballé.

22.00 heute-journal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Das Beste aus der Mond-

Schein-Show. Compilatie van deze
Late-night show.

Wereldbeker-afdaling voor heren.
13.50 Stacking. Amerikaanse speel-

Zweedse jeugdserie. Afl. 3.
12.25 Pingu. Poppenserie.
12.30 ZDF Sport extra. Met skiën

Vandaag o.a. Skiparadijs Damüls.
11.00 heute. "11.03 Tao Tao. Tekenfilmserie.
11.25 Lotta. Zweedse jeugdserie.
11.50 Öko Aktiv. Milieumagazine.
11.55 Die Jagd nach der Amphore

geover corruptie in Duitsland. Herh.
10.45 ARD-Kurzratgeber: Reise

10.03 Deutschland korrupt. Reporta-

08.00 Nachbarn in Europa.
09.00 heute.
09.03 Nachbarn. Magazine. Herh.
09.30 Diese Woche. Weekoverzicht
09.45 Tele-Gym. Yoga.
10.00 heute.

05.50 DROPS! Spelprogr. 06.20 Te-
kenfilmseries. 09.50 Zorro. 10.15 jump
ran. Hoogtepunten, uit de Amer. NBA-
league. 10.50 Verlangertes Woche-
nende. Duits blijspel. 12.25 Drei Mann
auf einem Pferd. Duitse komedie uit
1957. 14.00 live ran. Rechtstreeks:
Grand Slamtoern. van München, halve
finales. 17.45 Sat.l Newsmagazin.
18.00 ran. Voetbalmagazine met Bun-
desliga-voetbal. 19.30 Glücksrad Gala- Das Millionenspiel. Spelshow. 21.30
Oberaffengeil. Duitse dieren-comedy.
Afl. 2. Aansl.: TopNEWS. 22.00 Jux
& Dallerei. Talkshow. Aansl.: Top-
NEWS. 23.00 Wenn's juckt, wird gejo-
delt. Duitse erotische speelfilm uit
1974. 00.25 Scharfe Girls auf Achse.
Zwitsers-Franse erotische speelfilm uit
1985. 01.40 Passengers. Magazine.
02.40 ran. Sportmagazine. 03.55 Drei
Mann auf einem Pferd. Duitse kome-
die uit 1957.

o? 3c n
rjBn Babar. Tekenfilmserie.
Oa ") Floris Zapp Zarapp. Magazine.
oJj'3° Prinz Eisenherz. Afl. 22.
Dg';"5 Donky. Tekenfilmserie.to'"0 heute.
in°3 Kapt'n Blaubar Club. Afl. 63.Sn0 he"te.'°3 Jagd urn die Welt: Schnappt
10?r,nen Sandiego! Kinderquiz.
1,30 Metro - das schnelleMagazin.j]'°o heute.03 Romantic comedy. Amerikaan-

-I,e,,e, speelfilm uit 1983.
ij* Urnschau.
i»« Presseschau.jjJO heute.
Ij"°s Europamagazin.

J3O Nachbarn. Reportage over
*6e Duitse nederzettingen in het

l4nSten van Siberie-
ls'°0 Zirkus Festival Paris 1994.

Kinderquatsch mit Michael.
lejj'kshow voor de jeugd.

"30 Estonia funkt S.O.S. Reporta-
!6 n °ver de ramP op de Oostzee.
16' n Tagesschau.
l
7 Disney Club. Kindermagazine.

l»n sPortscr,au. Sportprogramma.
1»n Tagesschau-Telegramm.
Ij!;4 ARD-Wetterschau."'0 ARD vor acht. Met: Air Alba-
l9n ' serie A,L: Die Ret,un9--lo'°4 Tagesschau-Telegramm.

"'0 Sportschau, sportprogramma
Vc' B-ndesliga-voetbal.
jq'^o Ziehung der Lottozahlen.
Jol° Tagesschau.

'jS Telefon. Amer. spionage-thriller
j^t 1977 Met CharlesBronson e.a.
?i 5 Tagesthemen.
v'2s (TT) Das Wort zum Sonntag.'30 Scheibenwischer. Cabaretpro-
j|rarnma van/met Dieter Hildebrandt.

"'S Gray Lady down. Amer. ram-
Oinn,i|m uit 1976.

"00 Chronik der Wende. Documen-
O^eserie. Afl.: 11. Dezember '89.
Qi'JS Tagesschau.

Ohne Filter. Gasten zijn o.a.
~Ne Helleeasters, Harry Connick jr.,
Irnmy Vaughan, John Hammond..n de mondharmonika-virtuoos Char-qJ® Musselwhite.

'"25-02.30 Zuschauen - Entspan-
"en - Nachdenken. Kunst in ost-
I
eutschen Museen. Afl.: JeanBaptis-

Oudry: Henkelvase mit Blumen.

10.30 Eisenbahnromantik. Afl.: Niko-
lausdampf. 11.00 Spanien: Sprache,
Land und Leute. Afl. 12: Galicien.
11.30 Sehen start Horen. 12.00 Cur-
sussen Engels, Duits en wiskunde.
14.00 Thema M. Thema: Gross Sieg-
fried in den Wechseljahren. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Telejournal. 17.50
Fröhlicher Weinberg. Amusement-
sprogr. 18.50 Miteinander. Vandaag
o.a. over werkloze jongeren. 19.20
Glaskasten. 19.50 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 lm
Land des Adlers. Afl. 8. 21.00 Men-
schen und Strassen. 21.45 Südwest
aktuell. 21.50 Satire-Schnitzel. Sketc-
hes. 22.00 Das dritte Leben. Serie
over het leven na de pensionering.
00.00 Schlussnachrichten. 00.15 Non-
Stop-Fernsehen.

nistische bommenlegger tegen te
houden.

21.58 uur - Battle of the Bulge -
(1965-USA) Henry Fonda en Ro-
bert Shaw in een oorlogsfilm van
Ken Annakin. Amerikaanse officier
heeft in de gaten dat Duitsers of-
fensief voorbereiden in de Arden-
nen. Zijn meerderen nog niet.

Nederland 2

Duitsland1
J-03 uur - Romantic Comedy -11983-USA) Dudley Moore en
J^ry Steenburgen in een dramaJ^h Arthur Hiller. Schrijver en lera-

met literaire ambities vinden'kaar best interessant, maar hoePak je dat aan?

23.05 uur - Return to Horror High- (1987-USA) Als er een tv-pro-
gramma wordt gemaakt over vroe-
gere moorden op High School,
dreigt de geschiedenis zich te
herhalen. Alex Rocco en Scott
Jacoby in een horrorfilm van Bill
Froehlich.

RTL4

Duitsland 2
'^"50 uur - Stacking - (1987-USA)
o|igen leert zich staande houden
P het Amerikaanse platteland uit

5e jaren vijftig. Drama van Martin
gipsen met Jason Gedrick en

Lahti. " Scène uit de Amerikaanse dramafilm 'Your Ticket is
No Longer Valid' met Jeanne Moreau. (RTL4- 00.45 uur).

BRTN/Radio 2

Happy RTL Radio
Nieuws op elk heel uur
8.00 Jan van de Putte 10 00 Jan
de Hoop 12 00 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij. 20 00 Late

Rock. 0000-08.00 RTL Nighl
Rock

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. 11.05Tros
Kamerbreed. 12.07 Tros Aktua.
14.05 Langs de lijn, sport en mu-
ziek 1704 Ti|dsem 18.10 Echo
19 04 Het geding. 20 04 Langs de
lijn, sport en muziek 23.07 Met
het oog op morgen. 0.04 Easy liste-
ning. 2 02 Avro Nachtdienst. 6.02-
-7.00 Van-nacht naar morgen.

tendconcert Amsterdam Loeki
Stardust Quartet. ca 12.35 Platen-
zaak. 14.00 Middagconcert Muz.
voor tenor en hamerklavier 16 00
De Nederlandse musici Het Ne-
derlands Koper Quintet 17 00 Het
witte doek. 18.02 Leo Boudewijns'
langspeelplaats 19 00 Het avond-
concert Lady Macbeth ot Mtsensk,
opera van Sjostakovitsj Koor en
ork. Metropolitan Opera New Vork
0.1.v James Conlon met sol 23.00
Folio 2. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

(behalve om 13.00 en 18.00) en
om 6 30. 12.30 en 18.30
6 05 Radiofruhstück (6 15 Wort in
den Tag; 645 Hörergrusslottene;
7 15 Agenda; 7 30 Regionalnach-
richten, 830 Presseschau) 905
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- Das Kulturmagazin 20.05-20 3C
Freie Tribune Philosophie una
Ethik

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
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. kerkelijke muziek 14 0C
Limburg Express, jongerenpro-
gramma De Beste Tien 14.3C
De Agenda 15.00 Walkie Talkie
jongerenmagazine 15.40 Live
Concert. 16 00 Hubert on the Air
kwaliteitspop. rhythm & blues er
soul 17.05 Regionaal nieuw;
17 05-18.00 Vrij Spel. Limburg;

popmagazine 1800 (inter)nationa
le aktualiteiten. 19.00 Sport of
Zaterdagavond.

Nederland 1
'4-52 uur - 300 mil no dieba, 300y til himeln - (1989-DK/PL/F)

nderfilm over twee Poolse jon-
?6r>s die naar het vrije Denerna-ren vluchten om geld voor hun

te verdienen. Met Wojciech
ata. Regie: Maciej Dejczer.

23.15 uur - Agnes of God -(1985-USA) Jane Fonda, Meg Tilly
en Arme Bancroft in mooi geac-
teerd drama over van babymoord
verdachte non. Psychiater pro-
beert de gecompliceerde zaak uit
te zoeken. Regie was van Norman
Jewison.

België/TV 1

23.15 uur - Gray Lady Down -(1978-USA) Rampenfilm van David
Greene. Onderzeeboot zinkt na
botsing naar peilloze diepte. Zal
de reddingsoperatie op tijd komen?
Met Charlton Heston, Stacy Keach
en David Carradine.

Duitsland 1

Duitsland 1
I°-15 uur - Telefon - (1977-USA). harles Bronson en Lee Remick
£ een thriller van Don Siegel.

werkt samen met de'A om een waanzinnige commu-

01.40 uur - The lllegal Immigrant- (1985-HK) Illegale Chinese immi-
grant wordt opgepakt in New Vork.

Duitsland 2

Duitsland 2
03.15 uur - Poveri ma belli (1956-1)
Komedie van Dino Risi over twee
vrienden die op dezelfde mooie
meid verliefd worden. Ze doen
allebei erg hun best, maar ze kiest
voor een derde man! Met Marisa
Allasio en Maurizio Arena.

00.45 uur - Your Ticket is No
Longer Valid - (1979-USA) Richard
Harris en Jeanne Moreau in een
drama van George Kaczender
over zakenman met fikse tegen-
slag. Hoerenmadam moet hem
helpen een eind aan zijn leven te
maken.

RTL4 Vrij op borgtocht heeft hij de tijd
een list te verzinnen. Met Ching
Yung-Cho. Satirisch drama van
Chang Wan-Ting.

Nieuws t/m 20.00 op elk heel uui

6.00 Nieuws 6.05 Vroege vogels
(6.30, 700, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws 8 10 Ochtendkuren. 10 00
Nieuws 10 03 De zoete inval, ra-
diokwis met Luc Appermont 11 30
Vlaamse top tien. 12.00 Top 30
De nationale hitparade met Guy
de Vynck (om 13.00nieuws). 14.00
Radio Rijswijck. Swingend enter-
tainment voor iedereen. 17.00
Nieuws 17 05 De ketting, telefoon-
spel met Martin de Jonghe (18 00
nieuws). 20 00 Cupido. Een roman-
tisch programma met vlinders in
de buik 22.00 Nieuws en lotto-uit-
slagen 22.10 De Stem Muziekpro-
gramma 23.30-600 Nachtradio
met elk uur nieuws

België/BRF

4.05 Radiowecker. 600 Nieuws.
6 05 Morgenmelodie 8 00 Nieuws
8 05 Zum Tage. 8.07 In unserem
Alter 855 Morgenandacht 900
Nieuws. 905 Der Musikpavillon
(10.00 nieuws) 12.00 Nieuws
12.05 Pop-Report Overzicht Duit-
se hitparade (om 14.00 nieuws en
economisch praatje) 15 00 Bon-
bon, voor de kinderen 15 05 Café
Carlton (1600 nieuws) 17.00 Der
Tag urn Fünf, aansl Fünf Uhr Tee
(18.00 Nieuws: 18.05 Aut ein
Wort). 1900 Nieuws 19 05 Musik
für gross und klem (19 30 Ohren-
bar, voor kinderen). 20.00 Nieuws
20.05 Das Samstagskonzert 22 00
Nieuws 22 05 Musik zum trau-
rnen 22.30-04 05 ARD-Nachtex-
press.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws. 7.02 Wakker wor-
den... 8.04 Fiori musical!. 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.0C
Caroline. 1100 Het zondagoch-

Elk heel uur nieuws
Radio 3

6 04 Ook goeiemorgen. 8.04 Goud
van oud. 10.04 D'Rob of d'ronder.
12 04 Evers in het wild 14.04
Mega top 50. 17.04 Rinkeldekin-
kel 1804 De Avondspits. 19.04
Leidsekade live 20.04-6.00 Mega
music dance experience.

Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartbenchten. 7.05 Opo
doro. 8.08 Zeggus. 830 X-Rum.
855 Waterstanden 902 Vrouw-
zijn. 10.02 De muzikale fruitmand.
11.02 Het interview. 12.02 Meer
dan een lied alleen. 12.44 EO-Met-
terdaad 1245 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 50
De Vrije Gedachte 18 02 De we-
reld zingt Gods lof. 18.54 Tekst
en uitleg. 19.00 Homonos. 19.30
Nieuws in het Turks 19.40Nieuws
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 23.07-24 00 Met
het oog op morgen.

Radio 5
Elk heel uur nieuws
7.04 Intro. 9 04 De tweede ronde
12.04 Spijkers met koppen 14.04
Uitgelicht. 16.04 Terug naar de
toekomst. 17.04 Ophef en vertier
19.04 Voor wie niet kijken wil.

22.04 Podium van de Nederlandse
lichte muziek. 23.04-24.00 The
Bands.

Radio 2
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GEMEENTE KERKRADE
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,
staandeen gelegen aan dePappersjans 37 te
Heerlerheide, gemeente Heerlen, kadastraal

bekend als gemeenteHeerlen, 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 hetBurgerlijk Wetboek (oud).
BETALING VAN DE KOOPPRIJS:

1 februari 1995.
Van toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaar-

denvoor Executieveilingen 1993.
SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN:

Kunnen tot 14 dagen voor de datumvan veiling
worden uitgebracht bij genoemd notariskantoor.

NADERE INFORMATIES:
Ten kantore van voornoemde notarissen, Willem

Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, gemeenteKerk-
rade. Tel. 045-411945.

BEHEER/VERHUUR O.G. " MAKELAARDIJ
"TAXATIES-HYPOTHEKEN-ASSURANTIËN

LANDGRAAF:
"In bebost gebied
gelegen, prima onderhouden royale witte bugalow
met gas cv., inpandige garage en fraaie tuin
(17001^)1"
Ind : overdekte entree, grote bet. hal(± 22m!), L-woonk.
(±4Bm 2) m open haard, keuken m. witte aanr. comb. en I
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.

I
HEERLEN-ZUID:
"Heerlijk rustig gelegenpatio-bungalow met
garage!"
Ind hal, ruime woonk m open haard, half-open
keuken, 3 slaapk., badk. m. ligb. en 2 v.w., aparte
douche-ruimte m. douche en v.w., berging. Pand is
geïsoleerd en ged. voorz. v. roll. Alle ramen/kozijnen in
geanodiseerd aluminium m. dubb. begl. Cv. ketel 1993.
Patio biedt 100% privacy. Aanv. in overl.

Vraagpr. f 328.000,-k.k.

AMSTENRADE:
"Vooroorlogs, degelijk vrijstaand herenhuis met
grote tuinl"
Ind kelder, hal, woonk., keuken (4 x 3,25), bijkeuken,
serre, gar, 4 slaapk., badk., Zolder bereikt), via vaste
trap Bwjr 1933 Het geheelverkeert in perfecte staat.
Perc opp. 60001' Achtertuin 30 m diep en geen
bebouwing ad. achterzijde. Aanv. in overl.

Vraagpr. f 295.000,-k.k.

ROERMOND:
"Goed onderhouden ruim woonhuis met gas cv., 2
bergingen en gesloten carport!'
Geh pand m kunststof, kozijnen en dubbelglas. Ind.:
hal, L-woonk (± 34m') m. tegelvl., bet. eetk. 4 slaapk.,
bet. badk. m. ligbad v.w en 2e toilet, zolderverd. via
vaste trap, 5' slaapk., cv -ruimte. Aanv. in overl.

Vraagpr. f 185.000,-k.k

AMSTENRADE ’ 200.000,-k.k.
Hoekwoning met voor- en zijtuin.
Royale hal, woonkamer, studeer-/eetkamer, 3 slaapka-
mers, 2 badkamers, bergzolder. Geschikt voor dubbele
bewoning.
KERKRADE-WEST ’ 220.000,-k.k.
Ruime, vooroorlogse woning.
Kelders, keuken met bijkeuken, woonkamer, 4 slaapka-
mers, badkamer en zolder. Mooie achtertuin.
HEERLEN-NOORD
Bungalow met flinke tuin (1.540 m 2) en garage.
Kelder, keuken, woonkamer, 3 slaapkamers en badka-
mer. (Voor paardenliefhebber: mogelijkheid tot het
pachten van huiswei van 2.700 m 2.)
BELGIË (20 km van Maastricht) hogere prijsklasse.
Residentiële villa op 6.500 m 2.
Zeer ruime indeling en zeer luxe afwerking.

Wij zoeken in bemiddeling
BUNGALOWS EN (LAND)HUIZEN

in prijsklassen van ’ 250.000,- en (véél) hoger, o.a.
Heerlen: vooroorlogs herenhuis,

Heerlen-Zuid: Erk, Douve Weide en Weiten,
Landgraaf: landhuis,

(gemeente) Voerendaal: (half)vrijstaand,
Mergelland: pand met uitzicht.

Maak met ons kantoor eens een afspraak voor
een vrijblijvend kosteloos advies.

t Troost
Onroerend Goed
Heerlen
telefoon 045-717976.

j^^s^ El RUIJTERS
SUSTEREN, Handelsweg S HEERLEN, Schandelerstraat H VOERENDAAL-KUNRADE, Lambrechtstraat H

1 Op handelsterrein gel. zeer groot landh. met cv., Goed gel. woonh. met cv., loods en dakterras. .j umh
1 souterrain, inpandige garage met achtergel. hob- (perc. opp.: 242 m2). Ind.: entree, loods metkoelcel. { /ï JÉ _ yüsk\_ t, by-c.q. praktijkruimte, zeer gesch. voor medische 1everd.: woonkr. met open luxekeuken, bijkeuken, 'IllÉk'

—■ m t__\_\\ I 11 dienstverl., en tuin. Perc. opp.: 955 m2. Ind. 0.a.: li- toilet, dakterras. 2e verd.: overloop, 2 slaapkrs., Éfe^fe WÊkX■LllAlfCl __L|__KU|tJ 11 ving, royl.woon-eetkeuken, 2e woonkr., 2e keuken, badkr. met ligb. v.w. 3e verd.: vliering. Aanv.: i.o. Kllil_§' ! H|yl I*|Vtf^V^H^-— II 9 slaapkrs., hobbykr, badkr., aparte doucheruimte. Prijs: n.o.t.k.
\ lllj^___ iimlb Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. ■ _m__Sf i J__\

SUSTEREN, Heidestraat S Prima gelegen woonh. met cv., garage en binnen-__,__, ~AAn Uitst. onderh. benedenwoning met cv., kelder, ga- plaats. Ind.: hal, toilet, hobby/werkkr., berging. 1e MWÊÊmmaa¥^mmmMMMMMMMMm\
ItL KUUi rage en tuin. Ind. 0.a.: woonkr., luxe keuken met verd.:woonkr. met balkon, keuken. 2e verd.: over- Prima gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin.

app., 2 slaapkrs., badkr. met douche.Aanv.: n.o.t.k. loop, badkr., toilet, 3 slaapkrs.Aanv.: i.o. Ind.: hal, toilet, woonkr., keuken. 1e verd.: over-
Koopprijs: /. 169.000,- k.k. Prijs: /. 228.000,- k.k. loop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet.

_^gj__g_M^«p^mg^pppwMg-MgMtt 2e verd.: vaste trap naar 4e slaapkr., cv.-ruimte en
r/£3 HOENSBROEK, Akerstraat Noord H bergruimte. Aanv.: i.o. Prijs: /. 275.000,-k.k.

■^■^■^■^■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■^■^■^■^■^■" Goed gel. woonh. met cv., zij-ingang en tuin. Ind.:
■■■■■■■■■■mHpppillllHß souterrain: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., keu-

ELSLOO, Van Oldebarneveldtstraat S Wmi Ifcrfil ken, berging. 1everd.: overloop, 3 slaapkrs, badkr. VIJLEN, Camerig H
■_" ~J'W " mmWmWmWmWmmWmmWmWmwmwmmWmWmWmWmWmmmmmmmmmWmm met ligb. Vaste trap naar grote zolder. Aanv.: i.o. Uitstekend gel. vrijst. woonh. met appartement, cv.
3pL Prijs: ’. 175.000,- k.k. en tuin (perc. opp.: 1650 m2). Ind.: woonh.: sout.:

kim HEERLEN, Pr. Beatrixstraat 17 M ving met 0.h., luxe keuken, waskeuken, berging/ga-■ "?É_i Fraai gel' a PPartem- °P benedenste woonlaag, HOENSBROEK, Mgr. Nolensstraat H rage, slaapkr., badkr. 1everd.: 2 slaapkrs., moderne
__m WMJÊ&s,■ ".<M-Ü__-jBI woonkr.(2B m2), keuken, 2 slaapkrs., badkr. met Nabij centrum goed gel. halfvr. woonh. met cv. en badkr. Ind.: appartement: entree, living met open

KjfiM| douche, balkon over geh. achterzijde. Aanv.: direkt. tuin. Ind.: souterrain: kelder. Beg. gr.: hal, keuken keuken. 1e verd.: 2 slaapkrs., badkr. met douche,
MBpWBIJWiI Koopprijs: ’ 109.000,-k.k. met app., woonkr. met o.h. 1e verd.: toilet, 2 v.w., toilet. Aanv.: i.o. Prijs: /. 550.000,-k.k.

a\MM^M^M\ VALKENBURG, Nieuweweg M Koopprijs: ’. 175.000,-k.k! WIJNANDSRADE, Mascherelstraat H
Op uitst. stand. gel. goed onderh. roy. bungalow Gr. halfvr. villa op ruim perceel van ca. 1000 m2, Goed gel. halfvr. split-level semi-bungalow met
met cv., souterrain, ruime garage en grote tuin inh. + 1500 m3; voor div. doeleinden geschikt. cv., garage en tuin. Ind.: hal, L-woonkr. met par-
met veel privacy. Perc. opp.: 1079 m2. Ind. 0.a.: Beg.gr: hal, salon, voorkr., keuken, div. bergingen, HOENSBROEK, Mgr. Feronlaan H ketvloer, balkon, badkr. met ligb., 2 slaapkrs., keu-
woonkr. met open haard en met zitkr. en open 1een 2e verd. totaal 9 krs., 3 badkrs., toiletten, zol- Goed gel. halfvr. woonh. met berging en tuin. Ind.: ken met app., tuinkr., berging, hobbykr. Het pand
haard, mod. keuken met app., 4 slaapkrs., badkr. ders en kelders. Moet gerenov. worden. Aanv.: di- hal,toilet, woonkr. met schuifpui, keuken met app., verkeert in prima staat van onderhoud. Aanv.: i.o.

I , met ligb., douche. Aanv.: n.o.t.k. reet. Koopprijs: ’ 295.000,- k.k. bergkast, berging. Beg. gr. vloer is ged. v.v. plavui- Prijs: ’. 289.000,-k.k.
Vraagprijs: f. 415.000,- .k.k. zenvloer. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., douche-

ruimte met v.w. 2e verd.; vliezotrap naar zolder.
Aanv.: i.o. Prijs: ’. 179.000,-k.k. VT¥i7¥TWDrk¥TW/GELEEN, Holsterbeek S NIEUWBOUW

Uitst. gel. halfvrijst. woonh. met kelder, zolder, ga- fgMÊÊMMfTMMWMMPsft^ÊÊKÊ^^
rage en tuin. Ind. 0.a.: ruime woonkr. met open LANDGRAAF, Groenstraat H BORN "HONDSBROEK" S
haard, open keuken met app., 3 slaapkrs., badkr. Goed onderhouden halfvr. woonh. met cv., garage Ruijters Makelaardij is gestart met de verkoop van 6
met ligbad en 2e toilet. Aanv.: spoedig. en tuin. Ind.: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., prachtige vrijstaande geschakeldewoningen op een

Koopprijs: / 259.000,-k.k. mod. keuken met app., serre met ged. overdekt ter- uitstekende woonlokatie. In Bom worden in het
BRUNSSUM, Bijvoet H ras. 1everd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., nieuwbouwplan "Hondsbroek" 6 vrijstaande vrije
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. v.w., 2e toilet en bidet. 2e verd.: vaste trap naar 4e sectorwoningen met garage gebouwd. Woningen

GELEEN, Rembrandtlaan S Ind.: Beg. gr.: entree, toilet, bergkast, keuken, slaapkr. Het pand is v.v. rolluiken. Aanv.: i.o. met een aparte architectuur en een karakteristieke
Op uitst. loc. gel. goed onderh. vrijst. woonh. met woonkr. 1e verd.: overloop, 4 slaapkrs., badkr. met Prijs: ’. 315.000,-k.k. verschijningsvorm. Deze degelijk gebouwde en
cv., kelder, garage, en leuke besl. tuin. Perc. opp.: ligb., 2e toilet en v.w. 2e verd.: vliezotrap naar berg- goed afgewerkte woningen hebben o.m. een en-
-436 m2. Ind. 0.a.: woonkr. met open haard, roy. zolder. Aanv.: i.o. Prijs: /. 225.000,- k.k. treepartij, L-vorm. woonkamer, keuken, bijkeuken,
keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. en zolderl LANDGRAAF, Hereweg H garage, 3 slaapkamers, badkamer. De woningen
Aanv.: n.o.t.k. Koopprijs: ’. 329.000,- k.k. Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. worden volgens de bepalingen van het G.I.W. ge-

BRUNSSUM, F. Bolstraat H Ind.: hal, woonkr., keuken, garage. 1e verd.: over- bouwd. Ook aan de afwerking wordt veel aandacht
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en loop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., 2e toilet. Aanv.: besteed met o.a. meranti kozijnen, uitstekende iso-

GELEEN, Rijksweg Noord S tuin (perc opp. ± 318 m2). Ind.:ruime hal, toilet, direct. Prijs: /. 175.000,-k.k. latie etc. Koopprijzen vanaf f. 227.000,- v.o.n.
Roy. vrijst. herenh. met cv., garage, kelder en gro- woonkr., keuken met app. 1everd.: 4 slaapkrs, dou-
te tuin. Perc . opp.: 912 m2. Ind. 0.a.: living ensuite cheruimte met douche en v.w. 2e verd.: zolder.
(± 47 m2), keuken, 5 slaapkrs., bet. badkr. met ligb., Aanv.: medio 1995. Prijs: / 225.000,- k.k. LANDGRAAF, Kakertsweg H HEERLEN,
v.w., toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. y7/ jmy Verschuurstraat/Gebr. de Wittstraat H

Vraagprijs: / 345.000,-k.k. lf kW Aan de Verschuurstraat/Gebr. de Wittstraat wor-
EIJGELSHOVEN, Terheidenstraat H _Sp*>_r mamwr^'^m^. ___ den door aannemersbedrijf Jongen B.V. 9 wonin-
Goed gel. halfvr. woonh met cv. en tuin. Ind.: hal. A_% T^ fl gen gebouwd, waarvan 6 sociale koopwoningen

GELEEN, Stikkerstraat S woonkr., keuken met eetbar, bijkeuken en buiten- ■__■ I UK-B 4* «SB met de navolgende md.: o.a. entree, woonkr., keu-
In perfecte staat en gunstig gel. halfvrijst. woonh. berging. 1e verd.: overloop, 2 slaapkrs., badkr. met r __^W__| Ken. inpandige berging. 1everd. 3 slkrs., badkr. met
met cv., aanbouw, kelder, garage en besl. tuin. Ind. ligb., 2e toilet en v.w. 2e verd.: vaste trap naar 3e Ha jJBjBh <» J* 'M douche, en vliezotrap naar zolder,
0.a.: L-vorm. living met open haard, mod. keuken slaap-c.q. hobbykr., cv.-ruimte en bergruimte. Het ___] Pri's: f 145.990,- v.o.n. Als mede 3 v.s. woningen
met app., 3 slaapkrs., bet. badkr. met ligbad, dou- pand verkeert in een prima staat van onderhoud. __L__ ________■ met een éénmalige bijdrage en de navolgende in-
che, v.w. en toilet, vliering. Aanv.: n.o.t.k. Aanv.: i.o. Prijs:/. 259.000,-k.k. deling: o.a. entree, woonkr., keuken, garage. Ie

Koopprijs: 257.000,- k.k. verd.: 3 slaapkrs., badkr., met douche en v.w., en
Uitstekend gel. vrijst. woonh. met cv., garage en een vaste trap naar de zolder.

GULPEN, Dorpstraat H tuin (perc. opp.: 793 m2). Ind.: provisiekelder, cv.- Prijzen v.a. / 185.000,- v.o.n.
PUTH, Einder Coolhoff S Centr. gel. tussenw. met kelder, tevens geschikt kelder. Beg. gr.: ruime hal, living, keuken, bijkeu-
Prachtig en rustig gel. landhuis met dubb. garage voor div. comm. doeleinden. Ind. 0.a.: Beg. gr.: 1 ken, garage. 1e verd.: 4 slaapkrs., bdkr. met o.a.
Ind.: o.a. ruim souterrain, ruime L-vorm. woonkr., woonkr., keuken, 1 slaapkr. 1e verd.: 3 slaapkrs., ligb., dubb. v.w. 2e verd.: vliering. Het pand ver- LANDGRAAF H
luxe keuken, 4 slaapkrs, luxe badkr., div. bergzol- badkr, vaste trap naar 2e verd.: 3 kamers. Aanv.: keertin prima staat van onderhoud. Verdere inf. op In de nieuwe woonwijk 'Parkheide' worden door
ders, hoog afw. niveau en mooi uitzicht aan de ach- spoedig. Prijs: ’. 159.000,- k.k. aanvraag. Prijs: ’. 465.000,- k.k. aannemersbedrijf Riksen B.V. 11 ruime woningen
terzijde. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’. 595.000,- k.k. gerealiseerd. Deze goed afgewerkte woningen be-

staan uit: ruime living,keuken (tot ± 47 m2), garage,
HEERLEN, Kap. Ramakersstraat H OIRSBEEK, Prov. weg zuid H 3 slaapkrs, luxe badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e

SITTARD, Ehrensteinstraat S Rustig gel. halfvr. woonh. met cv. en tuin. Ind.: Goed gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. toilet en verder een vaste trap naar de berg-/hobby-
Goed en rustig gel. halfvrijst. woonh. met cv., ga- Souterrain: 2 kelders. Beg.gr.: hal, toilet, Z-woonkr. (perc. opp.: 730 m2). Ind.: souterrain: kelder. Beg. zolder. De tuinen van de woningen zijn op het zui-
rage, carport, zolder en tuin met veel privacy. Ind. met leistenen vloer en 0.h.( 45 m2), keuken met gr.:ruime hal,woonkr., keuken, garage, berging. 1e den gesitueerd. Prijzen v.a. / 256.800,- v.on.
0.a.: L-vorm. woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. app., slaapkr., badkr. met ligb. 1everd.: overhoop, 4 verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. 2e verd.: ruime
met ligbaden 2e toilet. Aanv.: i.o. ruime slaapkrs., toilet. 2e verd.: hobby/bergzolder, zolder. Aanv.: i.o. Prijsop aanvraag.

Koopprijs: ’ 249.000,- k.k. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’. 209.000,- k.k. 1
OIRSBEEK.Raadhuisstraat H {^man**^*^^' I

SITTARD, Leeuwerik S HEERLEN, Rijnstraat H Prima gel. woonh. met cv., grote garage en tuin. I " RijkswegZuid»
Riant gel. halfvrijst. woonh. met cv., serre, garage Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.: Beg. gr.: hal, toilet, woonkr. met kachel, half \ 6"10^.195151.f»x °*652 |
met bergr., 2 buitenbergingen en excl. aang. tuin. Ind.: hal, toilet, Z-woonkr. met muurkast, keuken openkeuken, bijkeuken, waskeuken. 1everd.: over- l vPerc. opp.: ± 800 m2. Ind. 0.a.: woonkr., open keu- met app., garage. Ie verd.: overloop, 3 slaapkrs., loop, 3 ruime slaapkr., luxe badkr., 2e verd.: vaste I m .Ruijters Makelaar*^-
ken met app., 2 slaapkrs., badkr. met ligb., bidet, 2e badkr. met ligb., v.w. 2e verd.: vaste trap naar gro- trap naar grote zolder. Het pand is nagenoeg ge- w k̂e
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toilet, vaste trap naar zolder met 3e slaapkr. Aanv.: te zolder. Het geheelverkeert in prima staat van on- heel gerenoveerd.Aanv.: i.o. 1 8*0*3"2 P
direct. Vraagprijs:/. 289.000,-k.k. derhoud. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. Prijs: ’. 245.000,-k.k. Te „_ u: H-**ereMaïf,a,d"

Geerstraat 11

—
CRUIJTERS, VAST GOED !

iSilililHH
I

I TE KOOP Het»*»"!
BRUNSSUM OpgenHoesl37.gr. woonh. m. tuin Ind: hal toilet M&

keuken woonk. berg. 3 slpk badk. m. ligb. vw. en 2e
toilet zolder m. vaste tr. 4e slpk. '" m
Vr.pr./175.000,-lek.

BRUNSSUM Clercstr. 6. luxe afgew. tussenl. woonh. m. gar. en Hp ""■■■tuin. Dit pand moet u gezien hebben.
Vr.pr. ’ 210.000,- k.k. llrl^l ">BRUNSSUM Stadhouderstr 9. halfvrijst. woonh. m. gar. en tuin I| | I ag
Ind: hal toilet berg.keuken gr. woonk. 3 slpk badk. 0
vw en douche zolder
Vrpr:/196.000,-K.K. "BRUNSSUM Kennedyln 41. twéé onder één kap m. gar en tuin _
Ind: hal toilet woonk. 3slpk badk. vw en ligb. zolder
m. vliezo 01
Vrpr: ’ 195.000,-K.K.

HOENSBROEK Oranjestr 8. halfvrijst. woonh. Ind: hal toilet keuken m
woonk. badk. 3 slpk O
Vrpr/145.000,-K.K. *5

HOENSBROEK Keukenweldeweg. luxe afgew. vrijst.woonh. 4 slpk C
Dit pand moet u gezien hebben
Vrpr ’ 310.000,-K.K.

5»

nl m WISTU IWWjtUmmWmamWmWKNk Dat W'l iverSe WOnin-
jLHpP SI gen in verschillende ■m É^P^_B prijsklassen kunnen f,.

■j aanbieden?
w^*^^^ Vraag hiervoor onze gratis info- Wl^ "folder aan en u heeft binnen een dag alle

gevraagde informatie in huis. aÜH^. AR[~liïa\
Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum «Telefoon 045-254543 " Telefox 045-257128 Av^mW^mW

Notaris mr. R.J.M.H. de Leeuw
te Bom,

zal op woensdag 4 januari 1995 om 15.00 uur in
gemeenschapshuis Bom, Prins Bisdomstraat 5, op
verzoek van zijn opdrachtgever ex artikel 3:268 van
het Burgerlijk Wetboek, juncto artikel 57 F.W., in één
zitting bij opbod en afslag in het openbaar verkopen:

WOONHUIS
met aanhorigheden, ondergrond en tuin, staande en
gelegen te Oirsbeek (gemeente Schinnen), Putstraat
8, kadastraal bekend als gemeente Oirsbeek, sectie
C, nummer 1795, groot negen aren en zeventig
centiaren.

Aanvaarding:
Koper kan na betaling van de koopsom, eventueel
met de grosse van de veilingakte ontruiming van
het gekochte bewerkstelligen.

Betaling:
De koopsom dient te worden voldaan uiterlijk op 22
februari 1995.

Advertentiekosten, deurwaarderkosten, kosten van
ontruiming, en -in geval van onderhandse executie,
de procureurskosten en rentevergoeding vanaf de
goedkeuring van de President van de Rechtbank-
zijn voor rekening van de koper.

Bezichtiging in overleg met het notariskantoor. (Of
datum met schuldenaar afspreken).

Op deze veiling zijn van toepassing de Algemene
Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993
(AVVE 1993), voorzover daarvan niet wordt afgewe-
ken. (Afgeweken wordt van artikel 9 lid 2 AVVE).
Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 20 december
1994 middels een aan het notariskantoor gericht
schrijven een bod op gemeld registergoed uitbrengen.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het notaris-
kantoor de Leeuw, Kapelweg 48, 6121 JC Bom,
tel. 04498-51748 - fax: 04498-51734.

I

#Boosten I
Parket

xxuensbroek
een traditie in kwaliteit en vakmanschap !

Showroom
geopendvan:
10.00-18.00uur I

zaterdag
10.00-17.00uur HjQ ÏÏM

donderdag kJ^li|^l^|lJAi^^4^ii| l^iajiajlljji^b
koopavond H^P P^ff^^N^BPf^P PBvrJWP

■|JÉÉÉ_ Jjjlal
gesloten HjQ j^^^^^^fl

sJgfc Tel. 045-214395
Weustenraedtstraat 45 Hoensbroek

VanafAkerstraat tegenover GAMMA de Kouvenderstraat inrijden, le weg rechts. Ie weg links



RTL Television Betgië/TV 1

TV 5

SPORTS 21
08.30 Step aerobics. 09.00 Skiën.
Afdaling dames. 10.00 Skiën. Reuzen-
slalom heren. 11.30 Boksen. 12.30
Skiën. Reuzenslalom heren. 14.00
Schaatsen. Noorwegen. 17.15
Schansspringen. Slovenië. 18.15
Biathlon. 19.00 Skiën. Cross-country.
19.30 Skiën. Wereldbeker vanuit Lake
Louise (Canada): Super-G dames.
20.30 Skiën. Italië. 21.00 Schanssprin-
gen. Slovenië. 22.00 Braziliaans voet-
bal. 00.00-01.30 Boksen.

16.04 Basketbal. 17.30 Sindbad. 18.01
Mise au point. 18.57 lei Bla-Bla spé-
cial. 19.27 Paardenkoersen. 19.30 Zie
La Une. 19.59 Weerbericht. 20.02 Le
fugitif. 20.53 Sport derniére. 21.13
Paardenkoersen. 21.16 Week-end
sportif. 21.54 Handbal. 22.21 Nieuws.
22.44-23.16 Sport derniére.

Nederland 1 Nederland 2

08.30 Blinky Bilt. Herh. 08.55 Wishing.
09.05 Playdays. Herh. 09.25 Moomin.
Herh. 09.50 The busy world of Ri-
chard Scarry. 10.15 The legend of
Prince Valiant. Herh. 10.35 Stone pro-
tectors. 11.00 Timeßusters. 11.25
Grange Hill. 11.50 The Boot Street
Band. Herh. 12.15 Artrageous. Herh.
12.45 The O-Zone. Herh. 13.00 Quan-
tum leap. Herh. 13.45 Snowy River -
The McGregor Saga. 14.30 Regionale
programma's. 15.00 Wildlife classics.
Herh. 15.50 The big circus. Amer.
speelfilm. 17.35 Ski Sunday. 18.10
Rugby special. 19.10 The natural
world. 20.00 The money programme.
20.40 Video nation weekly. 21.00 From
A to B - Tales of modern motoring.
Herh. 21.50 Human rights, human
wrongs. 22.00 Timewatch. Historische
documentaires. 22.50 The fabulous
Baker Boys. Amer. speelfilm. 00.40-
-02.25 Stones for Ibarra. Speelfilm.

15.40 Concert: INXS - Live baby live- Wembley stadium '91. Registratie.
17.15 Beavis & Butt-Head.

Amerikaanse cartoon.
17.40 Snowmagazine. Informatief

wintersportprogramma.
18.10 Sport: Engels voetbal.
18.40 McCloud: Park avenue pira-

tes. Amerikaanse tv-filmcyclus.
20.15 Sisters. Amerikaanse

dramaserie.
21.05 Hearts afire. Amerikaanse

romantische comedyserie.
21.30 CIA: Verborgen verleiders.

Documentaireserie.
22.30 Nieuwsflits.
22.35 I.S.C.H.A. Talkshow. Gast: de

Vlaamse schrijver Hugo Claus.
23.35 Dream on. Amerikaanse come-

dy.
00.05 As the world turns. Ameri-

kaanse serie. Herh.
00.50 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.20 Nachtprogramma.

00.00 Journée de l'enfant a la televi-
sion et a la radio. 10.00 Protestantse
kerkdienst. 11.00 Shéma Israël. 11.30
La pensee et les hommes. 12.00 Mise
au point. 12.55 Weer. 13.00 Nieuws.
13.40 Match 1. 14.40 La révolte des
enfants. Komedie. 16.20 Uria, l'enfant
de la riviére. 17.20 Charlie's angels.
18.15 Autovision. 18.45 Week-end
sportif. 19.30 Nieuws. 20.05 Tour de
chance. 21.10 De wereld van Ludo-
vic. Tv-film. 22.50 Intérieur nuit. 23.50
Nieuws. 00.00 Shéma Israël.

NBC

JRO/Ncrv/AvroJ°9 Tekst tv.
'i?° eucharistieviering. Vanuit de«oaijkerk te Grimbergen, België.JOO Tekst tv.

y y

19 on Moslir" varia. Magazine.j_29 Hindoes 11.
itr? Streetcornerwurk.
*J0Nieuws voor doven.*37 Tekst tv.
16 no ,euws voor doven.
16 no r£RV °P zondag. Met om:

"*w(TT) Voor het nageslacht. Afl.
16_o e'oVen in de B'j|mer-

Ac. GosPel rock. Afl. 4: Nina
16saok?' Finse zangeres.

■*» Nota bene. Een overzicht van; activiteiten in
Afl. 9.

van D"maieur- Te °eum opus 22
j " Berlioz, uitgevoerd door Joséarreras diverse koren en de Wie-

-17 Sn _,hilnarrnoniker.
uit h P' Panel ,est een Produkt

J8ii_.SCnappen van de supermarkt.
tg'oi £°okgek. Culinair magazine._ , s°cutera. Vier uur heenen vierA^cLeru9' ,ilm van de Stichting
lanrj /Vliegende Dokters Neder"

S'on CB Studio SPOrt-
-20 k JTI Journaal-

"':> Ook dat nog. Satirisch consu-
j^anmagazine.
*14a SfandPunt- Actualiteiten.
ro *") Zonder ernst. Nederland-.]* comedyserie.
Jr' weet niet dat Frederieke en
partje verliefd zijn, en denkt dat. 2o geheimzinnig doen vanwege

_s_l|r verjaardag. Afl.: Jarige Jet.
<tia t na" Serie deDatten over
w a,Scnappelijke en levensbeschou-
>_ |?e vraagstukken. Vandaag:)£°ndagsrust?£7 KRO Detectives: Ruth Ren-c!"-mysterie: The strawberry tree.

*3 4A6!Se m'sdaadserie. Afl. 1.
*° Nachtgedachten: Ontmoetin-J"n- Verhalen voor de advent,

lri Da!eerd op sprookjes van God-
en „omans- Vandaag: De muzikantj,1' de rentenier.r^-00.01 Journaal.

Vpro/NOS
08.53 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Villa Achterwerk. Met om:
09.00 Ot en Bilotte. Kleuterprogram.
09.25 Madelief - Met de poppen

gooien. Afl. 11: Verhuizen.
09.40 Purno de Purno. Animatieserie.

Afl. 6: Stage crazy.
09.50 Doldwazen en druiloren.

Zweedse jeugdserie. Afl. 5. Herh.
10.20 Op naar de top?! 6-delige

documentaireserie. Afl. 5.
10.40 Rembo en Rembo op herha-

ling. Jeugdprogramma. Herh.
11.00 Reiziger in muziek. Muziekpro-

gramma.
12.00 Journaal.
12.05 Het Capitool. Discussie.
12.50 Binnenland. Multicultureel ma-

gazine.
13.30 Telelens. Serie portretten. Van-

daag: Mahmoud S. Rabbani.
14.15 Een stukje paradijs. Turkse

speelfilm van Muammer Özer.
15.47 Tante Fatme. Programma, op-

genomen op de Beverwijkse Bazaar.
16.00-16.47 Matinee. Klassieke mu-

ziek. Vandaag: Voorspel tot de opera
Jolanta en Suite nr. 3 in G van
Tsjaikovsky. Herh.

17.00 De plantage. Interviews en dis-
cussies over kunst en cultuur.

17.55 Open deur tv. Programma
waarin kijker zichkan laten bekijken.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-ma. Afl.: Groeien.
18.30 Bottom. Engelse comedyserie.
19.04 Noorderlicht.Wetenschappelijk

magazine.
19.29 Loladamusica. Popprogram.

Vandaag: 46 Hours of rock 'n' roll
20.00 (TT) Journaal.
20.15 Lopende zaken. Actualiteiten.
20.47 Absolutely fabulous. Engelse

comedyserie.
21.22 Mondriaans nalatenschap.

Documentaire waarin vijf hedendaag-
se kunstenaars hun waardering
praten over de Nederlandse schilder
Pieter Mondriaan.

22.18 Alvast Jiskefet. Sketches.
22.28-23.53 VPRO-cinema: I grandi

magazzini. Ital. speelfilm uit 1939.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Telekids cartoon express.
Kinderprogramma.

11.00 Teleteens. Jeugdprogramma.
14.25 Apple dumpling gang. Ameri-

kaanse Disney-western uit 1975 van
Norman Tokar.
Met Bill Bixby, Susan Clark, Don
Knotts, Tim Conway, David Wayne
e.a.
Drie wezen vinden een goudklompje
en plotseling is iedereen in hen
geïnteresseerd. Elke loslopende
schurk in de wijde omgeving doet
een poging het goudklompje te ste-
len. Zo ook de twee sufferds Ogelvie
en Tucker, die vanwege hun grote
gokschulden wel wat geld kunnen
gebruiken.

16.05 Jenny Jones. Amerikaanse
talkshow.

17.00 Gezond & wel. Magazine.
17.30 Koken met sterren. Kooktalk-

show.
18.00 Zes uur nieuws & weer.
18.10 Film & videonieuws.
18.40 Hotel. Amerikaanse serie.
19.30 Half acht nieuws.
19.45 Full house. Amerikaanse

comedy.
'Is it Truc about Stephanie?'.

20.15 Baywatch. Amerikaanse serie.
'Coronado Del Soul' (1).
De Baywatchploeg neemt voor een
week zijn intrek in het hotel Del
Coronado in San Diego. Mart en
Summer worden achtervolgd door
spoken uit het verleden, C.J. raakt
zeer gehecht aan een dolfijn in Sea
World en Mitch raakt in de proble-
men wanneer hij met zijn broer
Buzz een zeiltochtje maakt.

21.10 Liefde op het eerste gezicht.
Spelprogramma.

21.50 U bent aan debeurt. Talkshow.
22.45 Diagnosis murder. Amerikaan-

se detectiveserie. 'Guardian Angel.
23.30 Nieuws en weer.
23.45 Tropical heat. Amerikaanse

serie. Hem.
00.40 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.25 Nachtprogramma.

Tros/Veronica
10.30 Aquarelleren. Afl.: Dieren.
11.00 Spaans voor beginners.

Como dice. Afl. 1.
11.30 TV Sport. Sportmagazine.
12.00 Journaal.
12.10-13.30 TV Sport. Vervolg.
14.25 (TT) Staatsbezoek aan Jorda-

nië.
Verslag van het staatsbezoek dat
Koningin Beatrix en Prins Claus van
6 tot 8 december brachten aan Jor-
danië.

15.00 Tennis. Beelden van de finale
van het Grand-Slam-toernooi in
München.

17.50 Overgewicht te lijf. Informatie.
18.00 Journaal.
18.10 ARBO, een praktische aan-

pak. Informatie.
18.15 Sportblessures buitenspel.

Afl. 2.
18.45 Amerikaans - Engels voor

beginners. Family Album. Afl. 6.
19.15 Informatie voorjaar 1995.
19.45 In de wetenschap.

Afl.: Het witte goud.
20.00 Marco Borsato: Dromen zijn

bedrog. Special rond de zanger
Marco Borsato.

20.30 Lucky lotto informatief. Maan-
delijks magazine met informatie over
de goede doelen die gesteund wor-
den door de Lotto.

21.00 TROS Aktua in bedrijf.
Serie portretten van Nederlandse
bedrijfstakken.
Afl.: De kerstpiek. Een kijkje bij de
meest uiteenlopende bedrijven die
het rond kerstmis extra druk hebben.
Presentatie: Tineke Verburg, Ed Nij-
pels en Martijn Krabbé.

21.35 (TT) Postcode jackpot. Spel-
programma rond de Postcode-loterij.
Presentatie: Martijn Krabbé.

22.15 (TT) Studio sport.
Sportprogramma met de Italiaanse
en Spaanse voetbalcompetitie.

23.05 Nederlandse kunst vanaf
1900. Afl.: Terug naar het gematigd
Modernisme (1923).

23.35 Journaal.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

# Hugo Claus (foto) praat
met Ischa ongetwijfeld over
zijn nieuwste boek 'Bella-
donna', dat met gemengde
gevoelens is ontvangen.
(RTLS - 22.35 uur).

05.30 UK Today. 06.00 International
business view. 06.30 UK Today. 07.00
Strictly business. 07.30 Weekly busi-
ness. 08.00 ITN World news. 08.30
International business view. 09.00
Weekly business. 09.30 Strictly busi-
ness. 10.00 Holiday destinations.
10.30 Memories then and now. 11.00
Super shop. 12.00 Ushuaia. 13.00
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 McLaughlin Group. 16.30
Weekly business. 16.58 ITN World
news. 17.00 Sport on NBC. 18.00
Horses in action. 18.30 Pro superbi-
kes. 19.00 ITN World news. 19.30
Holiday destinations. 20.00 Videofas-
hion! 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 NBC Nightly
news. 01.00 Frontal. 02.00 The
McLaughlin Group. 02.30 Executive
lifestyles. 03.00 The best of Rivera
live. 04.00 Dateline. 05.00 Equal time.

06.00 Magazine olympique. 06.30
Terre de foot. Herh. 07.30 Nieuws.
07.35 Cursus Frans. 08.00 Nieuws.
08.03 Canadees nieuws. 08.30
Nieuws. 08.35 Bibi et ses amis. 10.00
Faites vos gammes. 10.30 Planéte
musique. 10.30 Musicale. 11.25 Scar-
latti. 12.00 Nieuws. 12.05 Référence.
12.40 Internationaal weerbericht.
12.45 Zwitsers 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. 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 contin-
tents. 21.00 Nieuws. 21.40 Cinéma:
L'horloger de Saint-Paul. Speelfilm.
23.25 Bas les masques. 00.35 Nieuws.
01.00 L'heure de verité. 01.55 Face
a la presse. 02.35 Référence. Herh.
02.25 Envoyé spécial. Herh. 04.30
Planéte musique. Herh.

RAI UNO
MTV

05.35 Scooby Doo. Herh. 06.05 Win-
spector. Herh. 06.30 Hanna Barbera
Party. 06.55 Disney & Co. Herh. 08.30
Torn & Jerry Kids. Hem. 08.55 Iron-
man. Herh. 09.20 Tales from the
cryptkeeper. 09.50 Guten Morgen
Sonntag. 09.55 Team Disney. 10.25
Geniestreiche. Aansl.: The secret of
Lost Creek. 10.40 Splatterdome. 10.55
Bubbles. Aansl.: Bonkers. 11.25 Quiz.
11.30 Quantum leap. Herh. 12.30
Quantum leap. Herh. 13.20 Major
Dad. 13.50 Major Dad. 14.20 Phenom.
Comedyserie. 14.50 Disney-Reporta-
ge. 17.05 II soldato di ventura / La
grande bagarre. Komedie. 18.45 RTL
aktuell. Nieuws, sport en weerbericht.
19.10 Rudis Urlaubsshow. 20.15 Tie-
rarztin Christine. Duitse speelfilm.
Herh. 22.10 Spiegel TV. 23.00 Prime
Time - Spatausgabe. 23.20 Playboy
Late Night. Herh. 00.20 Kanal 4 -Dokumentation. 00.55 Kojak. 01.50
Murder, she wrote. 02.50 llona Chris-
ten. Herh. 03.50 Hans Meiser. Herh.
04.50 Explosiv - Das Magazin. Herh.

SAT 1

08.00 MTV's Madonna weekend.
10.00 In search of Madonna. 10.30
News: Weekend edition. 11.00 The
big picture. 11.30 European top 20
countdown. 13.30 First look. 14.00
Sports. 14.30 Bedtime with Madonna.
15.00 A body of work. 16.30 The
pulse. 17.30 News: Weekend edition.
18.00 The real world 3. 18.30 US Top
20 video countdown. 20.30 The Brot-
hers Grunt. 21.00 120 minutes. 23.00
Beavis & Butt-head. 23.30 Headban-
gers bali. 02.00 Hugo. 03.00-06.00
Night videos.

08.15 Cursus economie en maat-
schappijleer. 09.15 Telekolleg Aktuell.
09.45 Cursus Engels voor gevorder-
den. 10.15 Bremer Gesundheitswerks-
tatt. 11.00 Babyion - spricht viele
Sprachen. 12.00 Hobbythek: Nussiges
Weihnachtsgeback. Magazine. 12.30
Streifzüge. Serie reportages. 12.45
Sonntagsgesprach. 13.00 Europa-
Magazin. 13.30 WDR-Treff. Praat-
progr. 14.15 Chronik der Wende. Afl.:
11. Dezember 1989. 14.30 Das war's- diese Woche. 15.00 Portret van
Herben Feuerstein: schrijver, journa-
list, redacteur en tv-maker. 15.30 Bend
of the river. Amer. speelfilm uit 1951.
17.00 Die Deutsche Schlagerparade.
17.45 Dinosaurs. Amer. comedyserie.
Aansl.: Vorschau Dinos. Aansl.: Kapt'n
Blaubar. 18.15 lm Reich der Landkrab-
ben. Natuurreportage. 18.45 WDR
aktuell. 18.50 Sport im Westen. 19.10
Aktuelle Stunde. 19.45 (TT) Durch die
Mongolei. 20.15 Topaz. Engelse speel-
film uit 1969 van Alfred Hitchcock.
22.15 WDR aktuell. 22.20 Sport aus
dem Rheinland und Westfalen. 22.30
Documentaire over de geschiedenis
van de langspeelplaat. 00.00-08.15
Nachtprogrammering.

06.00 Euronews. 06.45 II mondo di
quark. 07.30 Aspetta la banda. 08.00
L'albero azzuro. 08.30 La banda dello
Zecchino: Speciale Autunno. 10.00
Linea verde: Orizzonti. 10.55 Eucharis-
tieviering. 11.55 Parola et vita: le
notizie. 12.15 In diretta dalla natura.
13.30 Nieuws. 14.00 Domenica in.
18.00 Nieuws. 18.10 90' minuto. 18.40
Domenica in. Vervolg. 20.00 Nieuws.
20.40 Italiana Restaurante. 22.40 La
domenica sportiva. 23.30 Nieuws.
23.35 La domenica sportiva. Vervolg.
00.10 Nieuws. 00.20 TGR Mediterran-
nee. 00.50 Nachtprogrammering.Duitsland 3 SWF
BBC 1

09.00 Samson.
10.00 Eucharistieviering. Vanuit de

St.-Servaasparochie in Grimbergen.
11.00 De zevende dag. Nieuwsmaga-

zine.
12.30 Sportmiddag.
13.00 How are the kids? / Comment
vont les enfants? 6 korte films
over kinderen waarvan de fundamen-
tele rechten niet gewaarborgd zijn:
Boy, Oca, Liouba, Hassane, Carme-
lo en L'enfance de Tart.

14.00 Sign of four. Tekenfilm.
15-00 Life in the freezer. 6-delige

Engelse documentaireserie over de
Zuidpool. Over de lente op de sub-
Antarctische eilanden. Afl. 2: The ice
retreats.

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. Gevarieerd

familieprogramma. Vervolg.
18.30 Niveau 4: Onder dak. Woon-

magazine.
18.55 Het Park. Serie.
19.29 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Gisteren gekeken? Amuse-

mentsprogramma.
20.45 Het verdriet van België. Serie.
21.45 N.V. De wereld. Magazine met

verhalen over mensen en emoties.
22.15 Sportweekend.
22.45 Journaal.

België/TV 2 CNN

07
25 Maxi und Mini. Afl. 1 1.

%£ Sesamstrasse. Kinderprogram.
Og',.? Disney Club. Kindermagazine.
10on Künstler tur ENE WELT.
Un* Musikstreifzüge: Liebe, Tod
l/^ Leidenschaft. Vandaag: Katia

1n 3«an°va, opera van Janacek.
loS tagesschau.
Il'ari onntagsmagazin. Cultureel.

HJj*" (TT) Die Sendung mit der
1oft„s- Educatief kinderprogramma.
IJ'S P/esseclub.
13 on tagesschau.
13.K lmkV Bl"- A,L 14--5 Moskito - nichts sticht bes-
Uari Tnema: ost ■ West.
Is'Xr Kopfball. Magazine.
Isos Tagesschau.

Ho ne adventures of Robin
lB??-- Amer. speelfilm uit 1938.
ciai 'mmer wieder sonntags. Spe-

a|e uitzending t.g.v. de 300ste afle-
I7ör>ng van Ta,ort-

'* 3n ARD-Ratgeber: Recht. Tips.
-,J u Gefühls-Karussell. Reportage; arm nagegaan wordt hoe tegen-

Wo°rid'g D'nnen ne gezin omgegaan
voo h met ,nema's als seksualiteit,
"°rbehoedmiddelen, zwangerschap

Ift o aids.'o.On -r
18 0c tagesschau.
Qin Maria durch ein Dornwald

1a ij?'" Adventsliederen.
'B'4n Sportschau.
1g g" (TT) Lindenstrasse. Afl. 471.; v" 8 Die Goldene 1. Bekendmaking
1g «" winnaars van ARD tv-loterij.
'9.50 "e,tsP'e9el- Reportages.

K'oo«j! (TT) Tagesschau.
H 4, Tatort. Misdaadserie,
il dr Tagesthemen-Telegramm.
jj'^Kulturreport.
_s ~„ Tagesthemen.
*3 On ZAK> Weekoverzicht.
Oo 4? TriP nach Tunis. Tv-film.

t '° Chronik der Wende. Documen-
Afl.: 12. Dezember '89.

Oi «c Tagesschau.
,?* Günstling einer Königin- Lne private lives of Elizabeth and

j'lg^ex). Amerikaanse speelfilm uit

4«^ 5"°2.50s"°2.50 Zuschauen - Entspan-
Jr11 ■ Nachdenken. Kunst in ost-

*yAnKtscnen Museen. Afl.: Anonymus:, der Könige.

24 uur per dag nieuws. 06.30 Glo-
bal view. 07.30 Moneyweek. 08.30
On the menu. 09.30 Science and tech-
nology. 10.30 Style. 11.00 Worta
report. 12.30 World business this
week. 13.30 Inside business. 14.30
Earth matters. 15.00 Larry King week-
end. 16.30 Futurewatch. 17.30 Global
view. 18.30 Travel guide. 19.30 Diplo-
matic licence. 20.00 Moneyweek.
20.30 Global view. 21.00 World re-
port. 23.00 CNN's late edition. 00.00
The world today. 00.30 Onbekend.
01.30 Managing. 02.00 Prime news.
03.00 CNN Presents ... Special re-
pons. 05.30 Showbizz this week.

07.15 Poppenseries.
08.05 Ein Fall für TKKG. Jeugdserie.
08.30 Guck' mal, wie ich wachse.
08.40 Musik-Zeit. Klassieke muziek.
09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Katholischer Gottesdienst.
10.15 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Der Unfall.

10.35 Achterbahn. Afl.: Der Andere.
11.05 Siebenstein. Poppenserie.
11.30 halb 12. Talkshow.
12.00 ZDF-Wintergarten. Met o.a.

Matthias Reim en Dje Flippers.
13.30 ZDF Sport extra. Met skiën:

Wereldbeker-reuzenslalom.
14.15 heute.
14.17 blickpunkt. Magazine.
14.45 Damals. Oude weekjournaals.
15.00 Treffpunkt Natur. Vandaag

over de opvoedingvan jongedieren.
15.30 mach mit. Balans van Aktion

Sorgenkind. Aansl.: Pramienziehung.
15.35 Dezembertraume. Afl. 2.
15.55 ZDF Sport extra. Met WK for-

matie Latijns-Amerikaanse dansen.
16.55 Adventslieder aus Schweden.
17.05 heute.
16.10 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Voetbal: 2e Bundesliga en een por-
tret van EK-tegenstander Moldavië;
Handbal: Essen - Kiel; Skispringen:
Wereldbeker; Kunstrijden op de
schaats: 50 jaar ijsrevue; Boksen:
EK-gevecht Rocchigiani - Seillier.

18.15 ML Mona Lisa. Magazine.
19.00 heute. Met weerbericht.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten.
19.30 (TT) Sphinx - Geheimnisse

der Geschichte. Afl.: Die Jagd nach
dem Bemsteinzimmer.

20.15 Das beste aus Voll erwischt.
Compilatie van dit programma met
de verborgen camera.

21.45 heute.
21.55 Sport am Sonntag.
22.00 Top-Spione. Documentairese-

rie. Afl. 6: Der Doppelagent.
22.55 Der Verführer. Reportage over

de totstandkoming van de Duitse
speelfilm Mario und der Zauberer,
naar het verhaal van Thomas Mann.

23.40 heute.
23.45 Die Demonen (Les possédes).

Franse speelfilm uit 1987.
01.35-03.15 Brasilianische Rhapso-

die (Os bandeirantes). Frans-Itali-
aanse speelfilm uit 1960.

08.25 The man from UNCLE. Herh.
09.15 Breakfast with Frost. 10.15
Great expectations: worship for Ad-
vent. 11.00 Sec hear! 11.30 Cursus
Frans. 11.45 Unforgettable. Herh.
12.00 The Ilth hour. Vrijetijdsmagazi-
ne. 13.00 CountryFile. 13.25 Week-
weerbericht. 13.30 Nieuws. Aansl.:
On the record. 14.30 The young India-
na Jones chronicles. 15.15 EastEn-
ders. Herh. 16.35 Martin Chuzzlewit.
Herh. 17.30 The bookworm. 18.00
Lifeline. 18.10 The clothes show.
Modemagazine. 18.35 Just William.
19.05 Nieuws. 19.25 Songs of praise.
Religieus muziekprogramma. 20.00
Sports review of the year 1994. 21.55
Nieuws. 22.10 Wimbledon poisoner.
tv-film. 23.35 Everyman. Reportagese-
rie. 00.15 Positive ID. Amer. thriller.

13.30 Sport extra: Biljarten. Wereld-
beker in Gent, met een samenvatting
en vanaf 14.30 een live verslag.

18.00 Tik tak. Afl. 345.
18.05 Robbedoes. Tekenfilmserie.
18.30 Sleutel. Actualiteitenmagazine

voor de jeugd.
18.55 Viaje al Espanol. Cursus

Spaans. Afl. 8 en 9.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De keuze van Dekeyser. Serie

documentaires.
21.00 Programma van de KTRO.
22.00-22.30 Couleur locale. Multicul-

tureel magazine met reportages.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Cursussen
economie en maatschappijleer. 09.00
Telekolleg aktuell. 09.30 Babyion -spricht viele Sprachen. 10.30 Wort-
wechsel. 11.15 Tele-Akademie. 12.00
Auf dem Weg nach oben. Dubbelpor-
tret. 13.00 Sic 67: Portret van de
Parijse nachtclub-eigenaresse. 13.45
Kapt'n Blaubar Club. 14.45 Elvis Pres-
ley-cyclus: Harum Scarum. Amer.
speelfilm uit 1965. 16.10 Fangt ja gut
an. 16.55 Nautilus. Afl. 5. 17.40 Ken-
nen wir uns? Spelprogr. 18.10 Die
Deutsche Schlagerparade. 18.55 Treff-
punkt. 19.30 Die Fallers - eine Schwar-
zwaldfamilie. Afl. 12. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Insein: Elba. Documen-
taire. 21.00 Das dritte Leben. Serie.
21.45 Flutlicht. 22.40 Südwest aktuell.
22.45 Wortwechsel. Serie. 23.30 Nau-
tilus. Afl. 5. 00.15 Schlussnachrichten.
00.30 Non-Stop-Fernsehen.

05.45 Klipp-klapp. Herh. 06.20 Grisu,
der kleine Drache. Herh. 06.35 Peter
Pan und die Piraten. Herh. 07.05 Sil-
verhawks - Die Retter desUniversums.
Herh. 07.30 Conan the adventurer.
Herh. 07.55 Eselsohr und Teufels-
schwanz. 08.05 Die Astro-Dinos. 08.35
James Bond, jr. Herh. 09.05 Halfway
across the galaxy and turn left. 09.35
Tarzan. 10.05 Zorro. 10.30 Games
World. 11.00 Super!!! 12.00 alSo.
13.00 The adventures of the black
stallion. 13.30 Pony soldier. Amer.
western. 15.00 Live ran - SAT.I-Ten-
nis. Grand Slam-toernooi van Mün-
chen, finale. 18.15 Glücksrad. 19.00
Sat.l Newsmagazin. 19.15 Ranissimo- Sat.l-Fussball-Show. 20.15 Manta -Der Film. Duitse komedie. Aansl.:
TopNEWS. 22.10 Talk im Turm. 23.30
24 Stunden. 00.00 So gesehen. 00.05
Racconta. Erotische speelfilm. 01.45
Der rote Reiter. Amer. western. Herh.
03.10 Manta - Der Film. Herh. 04.40
Tarzan. Herh. Aansl.: Programma-
overzicht. 05.05 Zorro. Herh.

FILMS TV VIDEO
RTL4
_5-25 uur - The Apple Dumpling
£an9 - (1977-USA) Jeugdwes-rn van Norman Tokar. Drie

6eskinderen vinden een grote
g°udklomp. Helaas willen allerlei
t^ 26 meneren die klomp van
A n stelen. Met Bill Bixby enDon Knotte.

22.28 uur - I grandi magazzini- (1939-1) In zwart/wit gedraaide
komedie van Mario Camerini
over jonge bediende die in wa-
renhuis de aandacht van meer-
dere vrouwelijke personeelsle-
den trekt. Met Vittorio de Sica
en Assia Noris.

Duitsland 2
23.45 uur - Les possédés -(1987-F) Isabelle Hupert en Jutta
Lamp in een historisch drama
van Andrezj Wajda, naar een
boek van Dostojewski. Jonge
revolutionairen (Rusland, 1890)
hebben het vooral druk met el-
kaar.

Nederland 3

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30, 18.30Nieuws.
7.07 De andere wereld van zon-
dagmorgen. 8.10 Vroege vogels.
10.05O.V.T. 12.07 Avro Radiojour-
naal. 14.05 Langs de lijn, sport
en muziek. 18.10 Aktuele zaken.
19.04 Onder woorden: 06-300078
20.04 Appels en peren. 21.04 3D,
drie generaties in debat. 22.04 Het
hek van de dam. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02-7.00 Tussen gisteren en mor-
gen.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Geblaf in het hondsdal. 10.04
Avros Muziekmozaïek. 11.04 Sun-
day morning comin' down. 12.04
VPRO aan de Amstel, met om
12.04 VPRO's Music Hall; 13.04
Ischa Meijer presenteert: 't Was
me het weekje we1,14.04 De nood-
ingang. 15.52 De wijde blik. 16.04
M.C. Zondagsrust. 17.04 Van 0 tot
80. 18.04 Het concert. 18.30 Ar-
chief Hilversum. 19.04 Country
time. 20.04 Razz-ma-tazz. 21.04
Ararat. 23.04-24.00 Levenslief en
levensleed.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.04 Tros 3 draai. 9.04 Tros Gou-
den uren. 12.04 Tros Somertijd.
15.04 Tros Wereldhits. 19.04 Tros
Dancetrax. 21.04 De CD show.
22.04 Poster. 23.04 Tros Nacht-
wacht. 2.02 Vacuüm. 4.02-6.00
Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00. 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 10.50 Het
ochtendconcert. I. Radio Symf.
Ork. met viool; 12.05 11. Raphael
Kwartet. 13.02 Diskotabel 14.15
Het middagconcert. Residentie
Ork. (In de pauze: Praten over
muziek) 16.00 De Nederlanden.
Muz. voor viool en piano. 17.00
Symposion, hoorsp. 18.04 Muziek
uit duizenden. 19.00 Continu klas-
siek. 20.02 Specialiteiten a la
carte. 22.00-1.00 VPRO Jazz op
Vier.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00, 20.00 en
23.00 nieuws (behalve om 10.00
en 17.00).
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 Praise
op zondag. 8.08 Groot nieuws.
8.55 Waterstanden. 9.02 Woord
op zondag. 9.30 Te deum lauda-
mus. 10.00 Het verhaal. 10.10
Kerkdienst. 10.58 Wilde ganzen.
11.02 Eucharistieviering. 12.02 Na
de zegen. 12.50 De bisschop aan
het woord. 13.10 De andere we-
reld van zondagmiddag. 14.02
Ratjetoe. 14.20Het 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.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
9.00 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 (Inter)nationale actualiteiten.
13.30-18.00 Sport. Nabeschouwin-
gen en uitslagen van de sport op
zaterdag. Aansluitend rechtstreek-
se reportages van o.m. het be-
taald- en amateurvoetbal, zaal-
handbal en wielrennen. Verder
commentaren, uitslagen van regio-
nale en (mter)nationale sport..

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De prehistorie met Guy de Pré.
11.00 Zondzg Zonder. De hele dag
aandacht voor de activiteiten van
de autoloze zondag. Presentatie:
Jeroen van Haelen en Ro Burms
(13.00 nieuws). 17.00 Nieuws.
17.05 Afgefloten. Sportprogramma
van Luc Verschueren. 18.10 Funi-
culi Funicula. Muziek a la carte.
20.00 Vragen staat vrij. groot ver-
zoekplatenprogramma voor de
zondagavond met Christel van
Dijck (22.00 nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (vanaf 24.00 elk heel
uur nieuws).

België/BRF
Nieuws elk heel uur.
6.05 Radiofrühstück (6.45 Hörer-
grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs-
tips; 7.30 Evangelium in unserer
Zeit; 8.30 Glaube und Kirche). 9.05
Mundartsendung. 10.05 Treffpunkt
Frischauf, volksmuziek. 12.05
Schlager-Souvenirs. 14.05 Deut-
sche Schlagerparade. 16.05 BRF-
Sporttreff. 18.30 Nachrichten.
18.40 Seniorenfunk. 19.00-20.00
Volkstümliches Schlager-Karussell.

RTL Radio
10.00 Jan de Hoop. 12.00 Ron
Bisschop. 16.00 Luc van Rooij.
20.00 Late rock. 00.00-10.00 Night
Rock.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten 605 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche
Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Gestern, heut'
und morgen. Musikalische Stunde
mit Chris Howland. 13.00 Folklore.
Mit Aviva Semadar. 14.00 Nach-
richten, Wirtschaft. 14.07Was dart
es sein? Wunschmelodien mit
Rolf Röpke 17.00 Der Tag urn
fünf. Aansl. Chöre der Völker.
18.00 Nachrichten. 18.05 Auf ein
Wort. Anschl. Schellack-Schatzc-
hen. 19.00 Nachrichten. 19.05
Musik für gross und klein (19.30
Ohrenbahr). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und
Kudamm 22.00 Nachrichten 22.05
Musik zum traurnen. 22.30-4.05
ARD-Nachtexpress.

" De aantrekkelijke lady Mary Arm (Olivia de Havil-
land) heeft in de Amerikaanse avonturenfilm 'The Adven-
tures of Robin Hood' haar hart verloren aan de moedige
Robin Hood (Errol Flynn). (Duitsland 1 - 15.05 uur).

RTL Television
(io uur " Never Crv Wo,f ■

Avonturenfilm metnan Dennehy, gebaseerd op
iet boek van Farley Mowat.boswachter in Canada beleeft
J*n alles in de mooie natuur.

gebeurd. Regie was in°anden van Carroll Ballard.

Duitsland 1
'a.05 uur - The Adventures of
pobin Hood - (1938-USA) Lekke-
® ouderwetse avonturenfilm met

de Havilland en Errolh|Vnn. Robin Hood ontfermt zich°ver wulpse Marian maar moet
ook met de degen tegenaan.

RTL Television
20.15 uur - Tierarztin Christine- (1993-D) Vrouwelijke dierenarts
moet kiezen tussen praktijk en

20.15 uur - Topaz - (1969-GB)
Late Hitchcock waarin hoge
KGB-agent overloopt en complot
('Topaz') aan het licht brengt.
Gebaseerd op een waar gebeur-
de affaire. Met Frederick Staf-
ford, John Forsythe en Karin
Dorr.

Duitsland 3 West

17.05 uur - II soldato di ventura/
La grande bagarre - (1975-l/F)
Komische avonturenfilm met Bvd
Spencer. Soldaten worden bele-
gerd en verhongeren half. Ze
moeten door het cordon heen-
breken.
Regie: Pasquale F. Campanile.

RTL Television vader, als de laatste een ernstige
hartaanval krijgt. Drama van Otto
W. Retzer met Uschi Glass en
Emest Borgnine.

01.35 uur - Os bandeirantes -
(1960-F/l) Diamantzoeker wordt
in Latijns-Amerika door zijn maat
bedrogen. Op zoek naar wraak
leert hij echter veel moois over
het leven. Drama van Marcel
Camus met Raymond Loyer.

Duitsland 2

Duitsland 1
01.05 uur - The Private Lives
of Elizabeth and Essex
(1939-USA) Mooi historisch dra-
ma van Michael Curtiz over liefde
en kuiperijen aan het Engelse
hof rond 1600. Met Bette Davis,
Olivia de Havilland en Errol
Flynn.
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RTL4 RTL5Nederland 3 01.45 The sky at night. Astronomisch
magazine. 02.05 Weerbericht.

BBC 2

RTBF/La Une

Eurosport

Duitsland 2Duitsland 1 Duitsland 3 West

Hmburgs dagblad

radio

televisie en radio zondag



landgraaf-Parkheide ■
Luxe royale vrije sector woningen in^"f^W^fflßdit nieuwe sfeervolle woonplan tf__^_!^oiSi^l^SSË9ft

■ mm9w^iiT!\\ 7fj mmp^t^A' m~B

_i_____y____Mnn_iTi___________J__MM I■ __^^T|V__^________MBVP^rT^^I
__■ ■ ■sT*jViii^yioic#>xiHiui!iiMiaiiiiv

/ f fc^ ■ Aan de Vleetkamp te Landgraafrealiseren wij, in samenwerking met
y|,, / Wz^^^^^^ 'W\ Èflß Aannemersbedrijf Jongen bv, 2 vrijstaande en 8 halfvrijstaande

/ |^_ fIFVi ;~Tt^ herenhuizen met garage.
gf i|t - Vl eze Prachtige woningenkenmerken zich door een hoog afwerkings-W \}A Pr '-lll.il '*t___«____^________ niveau en uitstekende isolatie.

M _2______^_B___ÉÉ__B l _il B *n(*,: Ru'me woonkamer, keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, badkamer
Ig| B_J «J! "*" ■ met o.a. ligbad , vaste wastafel en 2e toilet, vaste trap naar zolder.

H_____"__~~~r Wfl m,VI Ml| l_fiM ■ "Inruil" van uw huidige woning is mogelijk.

Bi t] puWffelP FLk^C' Prijzen vanaf’. 235.860,- v.o.n. i

t ~XSk |^HBHËfK;^>. 3_i__l_|&?~»J_;,<.. -I *»■>. iK^BpiPK i*'"_BI >*?&{ E^li—^^WW»— A _____
i *"_ÏP' . t&MMEËn^I _E_____gM__u__|__[I J_l^^ a$WmW WWIn samenwerking met de Zondag Bouwgroep realiseren wij aan 1 :^M||||j^ Mfl

de Gravenweg, 12 stijlvolle twee-onder-één-kap herenhuizen met \-^ÊÊm^ «i i mmmomjjj^^ ■
garage, in een stijlvolle architectuur, hoog afwerkingsniveau (o.a. t ".: Jr_^B __ 1 ..* Tj| Stl -H f *>r ? ■dubbele beglazing en uitstekende isolatie) en zeer ruime gebruiks- i %^<jm_\ lik' \^k\
Ind.: Ruime woonkamer, keuken, 3 slaapkamers., badkamer met o.a. \ ,4Uj|| --r-—~TT]j£____l tfHp^H
ligbad, vaste wastafel en 2e toilet, vaste trap naar zolder met hobby- \ |^—_föi^_^«^ fMm \m\

_____________________V■
jfll __r

Taxaties, makelaardij 0.g., M W IMI■r _■ NVM Hypotheekshop mWkHeerlenseweg 22, 6371 HS Landgraaf

lil 045 - 326767 D|_*|_rOO IJ^H
k i\/iv /i Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur, |^^f■V^7^7IM V IVI 's Zaterdags van 9.00t0t 15.00 uur. , ~.',
makelaar (Verder volgens afspraak) makelaardij DV

Bij een hypotheek kijkt u [ Rente vanaf Bovendien moet een hyp4
eerst naar het rentepercentage. f~\ f\/ theek niet alleen nu goed W
Toch is dit maar één van de vele f"X I X-v u passen, maar ook in de toe

aspecten van een hypotheek. 7 komst.
De keus van de juiste hypo- I '. !—°JH I Zoekt u zon hypotheek

theekvorm en de bijbehorende voorwaarden Neem dan contact op met onze hypotheek
zijn net zo belangrijk. adviseur. HDOMIn V*\

Rabobank. Aangenaam.
' J

GEMEENTE HEERLEN
Notaris mr- P.M.J.A. Muijters te Heerlen

is voornemens om op dinsdag 7 februari 1995 des
namiddags om 15.00 uur in café Hermans, Schaesber-
gerweg 138 te Heerlen in het openbaar te verkopen
krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek
bij opbod en afslag in één zitting:
Het woonhuis met bedrijfsruimten, ondergrond en
erf,
gelegen te 6415 VJ Heerlen, Limburgiastraat 45,
kadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie M
nummer 599, groot 2.15 are.
Het object bevindt zich thans nog in slaat van onvol-
tooide verbouwing. Na voltooide verbouwing zal
de indeling van het betreffende object als volgt zijn:
Kelder: provisiekelder;
Begane grond: entree/hal, toilet, winkelruimte, werk-
plaats en cv.-ruimte;
Eerste verdieping: woonkamer met open haard, keu-
ken, badkamer met toilet;
Tweede verdieping: 2 slaapkamers en zolder.
Aanvaarding: het pand kan aanvaard worden na
betaling van de koopprijs.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 17 maart 1995.
Bezichtiging:
vrijdag 20 januari 1995 van 16.00-17.00 uur, en
vrijdag 27 januari 1995 van 16.00: 17.00 uur.
De veiling wordt gehouden conform de Algemene
Veilingvoorwaarden voor executieveilingen 1993.
Uiterlijk tot maandag 23 januari 1995 17.00 uur
kan schriftelijk een onderhands bod op voormeld
registergoed worden uitgebracht bij notaris Muijters
voornoemd.
De koper dient zich op de veiling te legitimeren.
Zowel de onderhandse bieder als de veilingkoper
dienen een schriftelijke verklaring van de bank over
te leggen, waaruit hunfinanciële gegoedheid blijßt.
Inlichtingen: ten notariskantore, Akerstraat 71 te
Heerlen, tel. 045-719777.

Makelaars/taxateurs O.Z.
A. Printhagenstraat 36, Geleen

Brunssum-Centrum, Ir. Op den Kampstraat
Gr. 3-slaapk.appartement op begane grond, bwjr.
1982. Ind.: gr. woonk. m. open keuken ca. 52 m 2,
terras, inp. berging, badk. m. ligb., apart toilet.
Hardhouten koz. m. dubb. beglazing en lift. Moge-
lijkh. om inp. parkeerplaats bij te kopen. Vraaqpriis
’248.000,- k.k.
Bom, Eugeniahof
Woonh. m. carport, leuke tuin en berging. Ind. 0.a.:
woonk. m. open keuken ca. 42 m 2m. bet. vl., trap
en luxe aanb.keuken, portaal m. toilet, overdekt
terras. 1e verd.: 3 slpks., badk. m. ligb. en 2e
toilet, semi-vaste trap n. zolder en hobbykamer.
Koopprijs ’162.500,- k.k.
Brunssum, Maastrichterstraat
Halfvrijst. woonh. m. garage/berging, gas-c.v. (HR-
combi) en tuin op het zuiden. Ind. 0.a.: 2 kelders,
woonk. ca. 42 m 2, open haard, gr. inger. woon-eet-
keuken en bijkeuken. 1e verd.: 2 slpk., gr. luxe
badk. m. ligb., douche en 2e toilet, vaste trap n.
2e verd. alw. 3 slpk. Pand is geh. voorz. v.
kunstst. koz. m. dubb. begl. Koopprijs ’218.000,-
-k.k.
Geleen, Jupiterstraat
Modern, vrijstaand en geh. onderkelderd woonhuis.
Bwjr. 1990. gas-c.v., tuin, gr. hobbykelder en inp.
garage. Gelijkvloers: woonk., luxe keuken, gr. slpk.,
badk. m. ligb. 1e verd.. 3 slpks., 2e toilet m. v.w.
en berging. Uitstekend geïsoleerd, dubbel glas en
kunstst. koz. Vraagprijs ’325.000,- k.k.
Geleen, Augustinusstraat
Nabij centrum gel. halfvrijst. woonh. m. gas-c.v.,
garage en tuin. Ind. 0.a.: kelder, woonk. m. tuindeu-
ren, gesl. woon-eetkeuken, bijkeuken. 1e verd.: 4
slpks., douche. 2e verd.: bergzolder (vliezotrap).
Koopprijs ’ 195.000,- k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan 356
Goed onderh. app. op 3e woonlaag m. eigen cv.,
kelderberging, gr. woonkamer, 2 slpks., douche en
balkon. Koopprijs ’99.000,- k.k.
Landgraaf, Ringoven
Roy. middenst. woning (tussenwoning) m. gas-c.v.,
gr. garage m. zolder en gr. tuin (ca. 20 m diep).Bwjr. 1981. Ind. 0.a.: roy. woonk., open keuken
m. eiken aanbouw. 1e verd.: 3 slpks., bet. badk.
m. ligb. en 2e toilet, bergzolder. Pand is geh.
voorz. v. dubb. begl. Koopprijs ’179.000,- k.k.
Munstergeleen, Geldakkerstraat
Halfvrijst. woonh. m. aanbouw, gas-c.v., garage
en tuin. Ind. 0.a.: woonk. (11x3,90) m. bet. vl.,
gesl. keuken. 1e verd.: 3 slpks., badk. m. ligb.,
bergzolder. Deels dubbele beglazing en HR-ketel.
Vraagprijs ’215.000,- k.k.
Sittard-Centrum, Fort Sanderbout
Woonhuis met gas-c.v., 2 kelders, L-woonk., gesl.
keuken, wasruimte. 1e verd.: 2 slpks., luxe badk.
m. bad en douche, vaste trap n. bergzolder. Geen
tuin. Vraagprijs ’125.000,- k.k.
Stem, Smeetsstraat
Goed onderh. vrijst. woonhuis m. gas-c.v., garage,
aanbouw en tuin. Ind. 0.a.: kelder, woonk. m. open
haard, tuinkamer, keuken m. eiken aanb., gr. bijkeu-
ken. 1e verd.: 3 slpk., badk. m. ligb. en 2e toilet.
Koopprijs ’268.000,- k.k.

| HEERLEN I
GIESEN-BAUTSCH

Aan dezuidoost-rand van Heerlen ligt de
woonwijk Giesen-Bautsch, in de directe
nabijheid van het regionaal hoofdwegen-
net. In dit plan heeft hetAbp 'De Silhof',
een complex van 54 huurappartementen
gerealiseerd, op loopafstand van het
winkelcentrum, hetwijkcentrum en de
kleuter-basisschool. In ditcomplex
komen regelmatig woningen
beschikbaar.

Omringd door groenvoorzieningen,een
parkeerterrein met 60 parkeerplaatsen en
een wandelpad, geeft hetuit9 woonlagen
bestaande gebouw een speelse aanblik,
ook medeversterkt door de in- en
uitspringende gedeelten van de
architectuur.
Er zijn 3 typen woningen met elkeen
woonkamer met openkeuken, twee
slaapkamers, 1 of 2 balkons, toilet,
berging en badkamer met ligbad,
wastafel en wasmachine-aansluiting.
De woningen zijn degelijkafgewerkt (o.a.
met hardhout) en optimaal geïsoleerd.

Huurprijs ’ 760,75 per maand
(exclusief servicekosten).

/ /\ Bekkerweg 29
r7_=j-t^. 6411 EG Heerlen.NbUU Telefoon 045-710909.

[te huur]

Pubhkatie F«'"i_l Algemeen burgerlijk pensioenfonds

" ",
I

lln Übach o. Worms een te moderniseren tussenwo- I I i^JÜ ll ,T, I TTflI ning met berging en behoorlijke tuin. Ind. b.g.: gang, __________________U____^J__4_l___J____Z_S
I SUS' 7i0oQnnlÏÏer,.kireUken' Verd': 3 S'aapk' Aan rand industrieterrein Strijthagen een bedrijfscom- 1■ "r|js j ï^a.uou,- k.k. ,plex momenteel automobielbedrijf, best. uit een I

showroom, werkplaats, kantoor, sociale ruimten, als- 1
1 mede een verhard voor-, zij- en achterterrein. Verde- 1

,__ re info op aanvraag.
J^fc ; Prijs ’ 325.000,- k.k.

J^^^H __m IJI_I ii H 1 J___^B ' Jil
W^W Centrum, a.d. Poststraat, te huur een ruime winkel IjP-J ' . _■_* ■ B_i*_S met ,oilet' mo9- keukentje en een kelder, cv. Voor I

diverse doeleinden geschikt.

* ■■-3mmWÊ

I Vrijstaand landhuis (bwjr. '87) met dubbele carport
len rondom tuin. Ind. b.g.: hal, toilet, kantoor, woonka- |_______________|7TTTTTTTvT<JTT7 ______________■ II mer, keuken, bijkeuken. Verd.: toilet, badkamer, 4 JJ^r»|^hjlI slaapk., zolder. Volledig onderkelderd. C.v. ■
I Prijs ’ 450.000,- k.k. In centrum een tussenliggend herenhuis (mog. kan- ■

toor annex praktijkruimte) en tuin. Ind. b.g.: ruime I
hal, toilet, keukentje, 2 kantoorruimten, kelder. Verd.: I

I Keurig halfvrijst. woonhuis (bwjr. '84) met garage S"^^^len mooie siertuin. Ind. b.g.: gang, woonkamer, keu- 8" "P zo'dervera., alwaar i. slaapk. en ■
I ken, toilet. Verd.: 3 slaapk., badkamer, zolder, c.v. £0 derbergrno«c.v
I Prijs ’195.000,- k.k. pn's JZISUW.- *"*"
I Vrijstaand woonhuis met inpandige garage en tuin. ______________! 11 ■ I Ml I | lil I' _____________■ II Ind. b.g.: hal, toilet, L-vormige woonkamer, gein- I
I stall. keuken, kelder. Verd.: 4 slaapk., badkamer, c.v. ■
I Prijs ’ 295.000,- k.k. Goed gesit. keurig onderhouden woonhuis met ber- 1

ging en siertuin. Ind. b.g.: gang, toilet, mooie L-vormi- 1
ge woonkamer met open geïnstall. keuken (tot. 65 I
m 2). Verd: 4 slaapk., badk., zolder, c.v.

I .ll—--^-^M
Prijs ’169.000,- k.k.

I Rustig gesitueerd ruim woonhuis met berging en I
I tuin. Ind. b.g.: gang, toilet, woonkamer, keuken. _______________■'J I IN Mil ________________| II Verd.: 3 slaapk., douche, kelder. Modernisering nood- | l^^^^^^éüull 7_ik6liikI Prijs ’129.000,- k.k. Halfvrijst. keurig onderhouden woonhuis (bwjr. '77) I

met berging, garage en tuin. Ind. b.g.: hal, toilet, I
5 berging, keuken, L-vormige woonkamer. Verd.: 3l
iï slaapk., berging, badkamer. Vaste trap zolderverd.,B
C _________________________________■______■______■ alwaar 4e slaapk., cv., ged. rolluiken.
2 ■■^^^^^■■^■■■^■■^^^M Prijs ’ 229.000,- k.k.

1 \

ï UWKBÜ Jk. I

f ing.WILSPAAI «_JÖ-...-. ' "*S__| I
2 Akerstraat Nrd. 11 "^^ *

6446 KB Brunssum Centrum Kerkrade: een vrijstaand sfeervol herenhuis I
" Te». 045-220550 (bwjr. '55) met garage en rondom tuin. Ind. b.g.: I
- hal, toilet, L-vormige riante living, keuken, kelder. ■5 Verd.: 3 slaapk., badkamer, zolder, c.v.

" Prijs ’415.000,-k.k.
■■

j

TE HUUR
CAFÉ met woning
te SUSTEREN
Het betreft een café dat voldoet aan
alle eisen, bezocht wordt door een
gevarieerde klantenkring én lokaal
biedt aan diverse verenigingen.

De enthousiaste horeca-onder-
ne(e)m(st)er die beschikt over enige
eigen middelen en de vereiste
vestigingsdiploma's kan voor nadere
informatie schrijven onder
Br. o. nr. 6332 Postbus 2610 DC Heerlen ,

I * *

J*
-UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI1
E BRUNSSUM-VRIJSTAANDWOONHUIS
SS _ op goede lokatie. 1"^ j

~ I I keuken; terras en tui"

— zolderruimte. Aanvaar' >
SS ding: direct. Prijs ’ 345.000,-k.k.
aam "***"" '. _S EYGELSHOVEN " WOONHUIS~ met inpandige garag* .

__ opp. 175m2.__ Prijs/ 175.000,-k.k.

S HEERLEN - WOONHUIS
_\ Ind.: sout.: kelder. Befl_ -*_l*\~ \ jfl grond: hal; woonkamer— !E* 2■V -.■... M 8.30 x 4.20/4.00; gesl"' '.__ |_____J*_~ _Ë | ten keuken met eiken

_Wa\ fp WthM ' 'nbouwkeuken inclusiö'

S — ' zolder te bereiken vi* !
vlizotrap.

SS Prijs/ 160.000,- k.k.
Ë %
_\ HEERLEN - WOONHUIS
SS __ Ind.: sout.: 3 kelders. Be 9 J
SS W^^^^a- ___Sfl 9rond: na|i toilet; woonkamer* !SS 0->^ _a"::kHVlil 48 m2^ keuken; bijkeuken; tui" ] ,— *m% .__a_rs---IM 20 m diep. 1e Verd.: 3 slaapk ',
SS I|r3r | B_ï| en badkamer. 2e Verd 2 ka- ISS ■■ I mers en zolderruimte. Inhoudt \
SS 'rMMIEEaZaMM 83° m - Grondopp ± 307 m 2 <

|_r_^__nfl Momenteel verhuurd, huurop' j
__: f Kil brengst ’ 20.000,- p.j. Mogelijk X__ MW vni op'everbaar.
SS HM| I Prijs/179.000,-k.k.

= VAALS-APPARTEMENTSS in complex 'Het Hooghe Oord' op 3e etage (mooi uit- j— zicht). Ind.: sout.: berging. Ind. app.: hal; woonkamer J I— 6.10 x 5.50; half open keuken 2.55 x 2.50; 1 slaapka- J__ mer 5.85 x 3.70 met balkon; badkamer met ligbad, { L
ZZ vaste wastafel en douche. Servicekosten ’ 730,- per ! "
SS maand. Aanvaarding: direct. ! -SS Prijs/110.000,-k.k.

' i I lilHl HlltllllHM■*"" llHtllll HIIUIUNIH§»""""*"( J
KOMT U UIT DE

| HYPQTHEKEN-DQQLHOF? j
E ] HYPOTHEEK-idplES
E I Welke hypotheek möftt ik kiezen?
SS ] : Lirieair, annuïteit of|parhypotheek?

En er zijn nog meer mogelijkheden,
E ! Moet ik mijn huidige hypotheek omzetten? I %

Makelaardij Emens heeffchet antwowdl !Kom vnjblpènd bij ««binnen -1__ | iedere maandagvan 16.0ÖtOt 18.30 uur \i= | houden wi|HYPOTHEEK SPREEKUUR.
Een afspraak maken kan natuurlijk ook.

m !"""""" IIIIIIIIIIIIIIIIIIININIINIIINNtNHimHHIIINIIHIIMIHIIIIIIIIIlX'" J
Specialist in " woningen

bedriifsobjecten " taxatieshypotheken " verzekeringen

1 makelaardij dfc I
E 2
SS

__
Hoolstraat 42. Voerendaal

1 Hj mnm_ms_m >
SS NVM Alleen achter een
E iM""'H goede naam staat NVM g
=fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Limburgs
\UCD(MIII_4»
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l MORGEN EXTRA KOOPZONDAG BIJ
r MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS IN MAASTRICHT
I - von 1 1 .OO tot 1 3.0O uur

I^^M^MWMMMfcWÉÜ—-_.— —■■-tMn-i-.il- ■■■■-- ■ - " i ~*,.,a*aamaamaamamaaaaïSmT-—aaammm\^mmmVmM

10- —10.000 IT!2, meer dan 400 geselecteerde. Internationaal _^ =) |=j _3 * F-""l Het besta bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden W jj| ~B~Jr]
bekende merken onder een dak. I^B ■■ WMÈ ■■ WÊ_\ MÊ_W HR_HR9HR] Bosscherveld wijk 17volgen, Noorderbrug helemaal _■? Mfl I_____é| _____■ _■___■ ____| H____I____|___J| ll^ll^yl afrijden tot aan het dan rechts. _ j

I Binnenhuisarchitect en kleurenconsulent aanwezig. Mm^mmmmmmmmmmaWmmmmmmmmmM _ Bt V (Q I
Diverse Italiaanse en Spaanse merken __ B O U i

(Dps niet de slinger naar het centrum volgen). R ïf^^^ll II exclusiefvoor Limburg. _y & & \' Ook te bereiken met stadsbuslijn 10.

✓ - — — ■ . ___
s "

____M^^ i^^^^k _^^BL _^^A ____^^^> r^m _hrdjjjjjjjjb ■■■■■■■h
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Ons bedrijf mag u besl zien als een komplete winkelstraat. Hier
kunt u 'shoppen' voor gedetailleerde informatie en adviezen over
de huizenmarkt. Bijvoorbeeld als het gaat om taxaties, financieringen,
hypotheken en verzekeringen of om juridische en fiscale zaken. En ner-
gens vindt u zoveel 'verse' gegevens over bestaande en nog te reali-
seren huizen als hier. Onze mensen helpen u enthousiast en deskundig
en zijn u op alle mogelijke manieren van dienst. U bent voor ons
belangrijk. Wij staan daarom van 9 uur 's morgens tot 9 uur
's avonds voor u klaar. Dus ook op de winkelavond. En op zater-
dag tot zelfs 6 uur. Wees eerlijk, waar zou u nu beter terecht kunnen
als u op zoek bent naar debest mogelijke koper van uw huis?

I STIENSTRA BRENGT ONROEREND GOED IN BEWEGING

f H| STIENSTRA
== = S= MAKRAARDIJ BV

kantoor Heerlen, Tel.: 045-712255* kantoor Maastricht, Tel.: 043-616263* kantoor Aken, Tel.: 0049-241-407540* 1
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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.
Geopend ma. t/mvrij. van 8.00-19.00; zaterd. 9.00-16.00u.

Onderhoud-reparaties eigen werkplaats.
RIJKSWEG NOORD 19. ECHT. S 04754-82453.

Te k. CITROEN C 15 E be-
stelwagen, grijs kent., bwj.
'92, ’ 9.500,-. 045-725143.
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.
Te koop Ford FIESTA Cou-
rier 1.8 D, bwj. '91. Te be-
vragen 045-310749.

VOLKSWAGEN LT 28 D 6
cylinder D, 1983, ’6.000,-,
met garantie. 045-244947.
VOLKSWAGEN Polo 1.1
1989 Van, 49.000 km, met
autopas, v. Bovagbedr.
’6.000,-. 045-244947.

PICCOLO'S]
045-719966 1

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

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikteen nieuwe onderdelenvan

allerecente merken auto's. Tevens nieuwe trekhaken.
Haefland 20 (industrieterrein) Brunssum, 045-254482.

Geopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.

VKismv
AUTOMOTIVE

&
INDUST R I E E t

In de Cramer 31,6411 RS Heerlen.
Tel. 045-716951 Fax 045-740397
MAKITA MAKITA

hetwereldmerk voor elektrische handgereedschappen.
Het volledig programma uit vorraad leverbaar.

Goede gebr. AUTOBAN-
DEN, zomer - winter. Pas-
sartweg 39. Hrl. 045-222675.
KOOPJES. Gebruikte ban-
den en wielen, sneeuwban-
den, Mercedes-onderdelen
enz. Tel. 045-722844.
Wat VERKOPEN? Adverteer

Te k. 4 A.T.S.-VELGEN, 15",
7J, met banden, ’550,-.
g 045-456543 na 14.00uur.
Te koop 4 Jeep BANDEN mt.
12,5x33x15 inch., prijs
’500,-. Tel. 04492-5818.
Gevr. plm. 6 VRACHTAU-
TOBANDEN 8,25x20 of 9x-
OO K. r\A*.olAQ7fUo'i,ir\oA

via. uho-/ i3»oo. <i£,a. v»a-ci is/d/^sou^h.

(Brom)fietsen
Te k. PEUGEOT Rapido
snor, zwart, bwj. '94, verze-
kering. Benzenraderweg
115, Heerlen. 045-715510.
NIEUW!! Puch Thunderbolt
mcl. diefstal-alarm,
’4.749,-. Yamaha mint
’2.895,-. City-bike electro
bromscooter 001 cent per
km. ’3.950,-, plm. 70 st.
gebr. fietsen. Bert Rekers,
Willemstr. 85, Heerlen. Tel.
045-726840.
Te k. APRILIA AFI Replica, i.
g.st., met verz. en extra's
’2.500,-. Tel. 045-230609.
Te koop PUCH Maxi en
Vespa Si. Tel. 045-215204.

Nieuw: Puch THUNDER-
BOLT bromscooter en
Peugeot Speedake: direct
leverbaar. Occasion: Puch
Maxi en Vespa Ciao Snor.
Financ. mogelijk. Tweewie-
lers Jan Rekers Hoensbroek.
Tel. 045-212537. Vanaf 1
jan. '95 zijn wij maandags
gesloten en donderdags op-
en tot 20.00 uur.
Te koop SNORBROMMER
Vespa Citta Gilera. Tel. 045-
-220927.

Schade-auto's
Te koop met schade Opel
ASTRA stationcar '92; Opel
Kadert '85. Tel. 046-528866

Motoren en scooters
Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren,
demontage en montage ter-
wijl u een kop koffie drinkt.
Sterk gereduceerde prijzen.
Dream's, Jongmansweg 39,
Heerlerheide. S 045-214942/
210575.
Te koop HONDA CB 550 K,
bwj. '77, i.g.st., vr.pr.
’2.000,-. Tel. 04492-1977.
Te k. HONDA XL 600, Parijs-
Dakar, vraagpr. ’ 3.500,-.
Tel. 045-451167.
Te k. KT 500 bwj. '87, km.st.
23.000, nw. banden + ket-
ting + tandwielen, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-217330.
Te koop HONDA XL 600 R
'85, pr. ’3.800,-; Honda CB
350 F '74, pr. ’1.800,-. Tel.
045-752648.
KAWA ZZR-600, bwj. 10-
-93, 1.700 km. Telefoon 045-
-410115.
BMW R 100 RS, bwj. '82 , i.z.
ast., koffers, km. 70.000.
Telef. 045-719362.
Te koop HONDA CX 500,
als nieuw, motor gerev.,

’ 4.900,-. Tel. 045-752307.
HONDA VFR 750, bwj. '90,
kl. rood, nwe. ketting en
banden, pr. ’ 13.000,-. Tel.
045-352560.

Crossmotor SUZUKI 125
CC, '91 met res. ond., weinig
bereden. Aerwinkelstr. 3,
Sittard. Tel. 046-518237.
Te koop MOTORBANDEN
tegen scherpe prijzen. Ban-
denspecialist Abel, Reeweg
143, Landgraaf. S 045-
-314027.
Te k. Suzuki GSX 600 F, bwj.
'89, kleur rood, km. 33.500, i.
z.g.s.t., vr.pr. ’9.500,-.
Telefoon 045-459070.
Te koop HONDA CB 450 S,
bwj. '86. Tel. 045-320804.
SUZUKI GT 550, 2 takt, bwj.
'78, geh. origineel, winterpr.

’ 2.300,-.Tel. 046-527489.
HONDA KR 600 R, bwj. '87,
vr.pr. ’3.500,- + onderdelen,
i.z.g.st. 045-217294.
Te koop HONDA 80l dOr
900 CC, zeer mooi, bwj. '80,
vr.pr. ’ 5.250,-. 045-210072.
KAWASAKI ZXR 750, bwj.
'91, 12.000 km, blauw, vr.pr.

’ 12.750,-. Tel. 045-210072.
SUZUKI GSX 1100 RW, bwj.
'93, 7.500 km, zw./grijs, vr.pr.
’18.750,-. Tel. 045-210072.
SUZUKI type GS 500 E,
Slingshot, '90, bijz. mooi,

’ 6.500,-. Tel. 045-424128.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Huwelijksbureaus
Partnerkeuze

van uitstekend maatschappelijk niveau
Al ruim 10 jaarvindt 75% een levenspartner, via unieke

PERSOONLIJK bemiddeling.
Bel vrijblijvend ook 's avonds en in het weekend:

HEERLEN E.O. 045-726539 mevr. Luchtman
ROERMOND E.O. 04750-15534 mevr. Nabarro

MAASTRICHTE.O. 043-210126 mevr. Tuin
GRATIS BROCHURE: Pb. 5050,6401 GB Heerlen, Pb.

525, 6040 AM Roermond, Pb. 2909, 6201 NA Maastricht.
Mens en Relatie

Erkend AVR, een branchevereniging met vertrouwen
wan hot Minictoria wan \AA/Cl
van net iviiiiis

B

____!>■ *'**

MARJA SCHIKS

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

goed MBO-niveau.

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

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

namens u, naar een
passende partner.

Informatie: 043-255448,
Postbus 272,

6200 AG Maastricht
Erkend Alg. Ver.
Relatiebureaus.

>iene vdii vvvoi

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

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

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
70 stuks AANHANGWA-
GENS nw. en gebr. uit voorr.
Theo Stet bv. 040-482945
Te koop AANHANGWAGEN
220x115x25 cm, laadverm.
1000 ka i.z.g.st., vaste pr.

’ 600,-. Telef. 045-316342.
Te k. AANHANGWAGEN,
dubbelasser, merk Saris,
laadv. 2000 kg., 3 mtr-1.25
mtr., bwj. '93. 046-528299.
Wat VERKOPEN?Adverteer
via: 045-719966.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. g 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote sort. v.a.
’95,-, veel TXT TV's. 30 Jr.
TV-occasioncentrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760. 'Te koop complete Sony HiB
VIDEOCAMERA systeem
met veel kostbare ace, ge-
garandeerd z.g.a.nw., alles
in orginele verpakking,

’ 2.650,-. 045-244802.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt.
Radio/TV FRANK BV, Bok-
str. 33 H'heide. g 045-213432.
Philips BANDRECORDER
N4520, proff. uitvoering o.a.
gr. spoelen en 3 snelheden;
JVC platenspeler QL-Y3F,
houten uitvoering m. MC
element, reserveelement en
LP's; audio TV-meubel, ei-
ken motief en rotan deurtjes,
2 aparte kasten ’ 1.350,-
-045-410871 na 17.00uur.

(Huis)dieren
Morgen zondag 11-12 zijn
wij van 11.00 tot 17.00 uur
geopend. Op alle producten
allen morgen 10% korting.
Meer dan 80 srt. vogels in
voorraad, ook uit buitenvo-
liéres. DS. HANDELS, Pr.
Mauritslaan 84b, Beek.
Te k. MALTEZERPUPS met
prima stamb., geb. 25-10-
-94. Tel. 04244-2118.
NEW-FOUNDLANDER-
PUPS te koop, zwart, 1 reu,
3 teven, stamb., ingeënt,
ontwormd. Tel. 04752-5712.
Te k. Perz. KITTEN plm. 20
wkn. en moederpoes, met
stamb., ingeënt, ontwormd.
Na 15.00 uur: 045-728074.
Te koop GROENENDAE-
LER pups met stamboom,
geënt en ontwormd. Tel.
04404-1467.
Zwarte BOUVIERPUPS met
stamboom, ingeënt en ontw.,

’ 450,-. Tel. 04130-67013.
Mooie dwerg ruwhaar
TECKEL puppies te koop,
met stamboom. Tel. 045-
-725260.
Te k. zeer mooie klein-blij-
vende Malthezer LEEUW-
TJESPUPS. _ 045-225330.
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-iem 11A. Schin op Geul.
04459-1237/3097.
Golden RETRIEVERPUP-
PIES, ingeënt en ontwormd,
garantie 00-32.11734464.
Te koop 2 zeer mooie D-
PONY'S, 4 en I/2 jaar. 045-
-217358 van 9.00-17.00 uur,
na 17.00 uur 045-220485.
BEAGLES en Heidewach-
tels te koop. Tel. 04927-
-62531.
Te koop LABRADOR-Re-
triever pups. Te bevragen
046-522579.
Te k. Holl. HERDERPUPS
met stamboom, ’ 600,-.
Moutheuvelln. 13, Schinnen,a 04493-2494.
Te koop PUPS van kruizing
Jack-Russel. Telefoon
04493-1368.
Te koop BOERENFOX, reu,
8 maanden oud. Telefoon
045-252901. __
ROTTWEILERPUPS met
stamboom te koop. Telefoon
04404-1582.
Te koop zeer mooie gete-
kende BERNER SENNEN-
PUPS, ing. en ontw. met
stamb. HD vrij. 08866-3151.
Te k. ROMANOV-schapen
(I+3 m. pap.); Ooien dra-
gend; koppel mergelland-
schapen e.a. schapen; te-
vens jonge witte leghorns e.
a. legkippen a.d. leg; parel-
hoenders; sierduiven etc;
thuisbezorgen + inruil moge-
lijk. Telef. 00-32.89863809.
Te k. 2 GROENENDAELER
pups (teefjes) met stamb.,
ingeënt en ontw., 13 wkn.
04920-10564/013-672917.
Te k. AQUARIUM 1.00 1.,
0.40 br., 0.50 hg., geheel
complect met kast, ’300,-.
Tel. 047640-3968.
Te koop zwarte DWERG-
SCHNAUTZERPUPS met
stamb. Telef. 04950-30527
(Weert).
Wegens omst. gratis af te
halen CAVIA (gezond) met
kooi. Tel. 045-726760.
Voor liefheb, te k. Perzisch
LANGHAAR poesje met
Stamb. 04760-74452/72659
Te koop nest Mechelse
HERDERPUPS, ontwormd
en ingeënt, g 04754-81269.
Te koop PUPPIES afstam-
meling Huskey. Tel. 045-
-223742.

Opleidingen ,
iANWB & Bovag erkende

Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuic
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.2 ,

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.

' Start 2-daagse theoriekur-
sus voor auto en motor op

; 17-12 + 20-12 en op 20-12. examen al vanaf 17 jaar mo-, gelijk. Verkeersschool

' WISCHMANN & Zn. Tele».
045-321721.

Hoedencursus [
Start half jan. '95.
Tel.: 043-617919.
I, Aangeb. TALENCURSUS- tj SEN in 127 talen op cass. j

enz. ’70,-. Ook voor bui- \' tenlanders, 21 danscursus- '.
sen op cass. enz. ’ 125,-.
Tel: 070-3638667/3894543 j
Wil je slagen voor je rijbewijs? ;
Moet je bij Piet HILLE- |
BRAND en Zonen zijn. |
André leert het vlot en fijn. (
Bedankt, Christel. I
Verkeersdocent ]

is een nieuw beroep met \
i toekomst. Wilt u voor deklas? ■! Heeft val wat ervaring met ;

lesgeven? Haal dan het |
I Kaderschooldiploma! Vraag <info en studiegids.Bel j

04998-99425/ 043-259550.
: ■■ ! "-"> — \

Rijles i. ANWB Autorijleskampen \
De ANWB organiseert een uniekerij-opleiding.

i Afhankelijk van de test, duurt de opleiding
i tussen deBen 14 dagen inclusief het CBR-examen. f. Meer weten bel nu de ANWB: 06-8991161. <
[ Huwelijk/Kennismaking j

Disc, doeltref. met eigen
buro in Polen. Dames, goed
uitziend, trouw met nivo. Inl.
Jama Inter., Postbus 9662,
2003 GR Haarlem of telef.

■ 070-3913208.

Nette rust. MAN 62 jr. ge- !
sch., i.b.v. auto en won. zkt. I
'n vrouw om eerl. en duurza- l
me rel. op te bouwen. Br.o. (
nr. B-06334, L.D., Postbus (
2610,6401 DC Heerlen. f

Voor een MEISJE op kamer
wonende of voornemens,
ongebonden met weinig in-
komen en geen werk, mag
bij heer gratis inwonen en
mijn werkzaamheden over-
nemen, controlewerk (in bui-
tendienst). Br.o.nr. B-06321,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Nette man, werkend, zeer
goed voorkomen, betrouwb.
en behulpz. mooie woning
zkt. buitenlandse VROUW,
Ift. onbelangr. voor een eer-
lijke en vaste rel. Br.o.nr. B-
-06324, Limburgs Dagblad, P.
B. 2610,6401 DC Heerlen.
DANSEN voor alleenstaan-
den op zaterdag 10 dcc., i.p.
v. zondag 11 dcc, zondag
18 dcc, maandag 26 dcc,
zaterdag 31 dcc. Sylvester-
party, s.v.p. vooraf aanmel-
den, zondag 1 jan., 8 jan., 15
jan., 22 jan. en zaterdag 28
jan. Telkens vanaf 19.00 uur.
Vervolgdatums volgen nog.
In Feestzaal Noben, Rijks-
weg 132, Berg en Terblijt, g
04406-40611.
Stel zoekt stel voor PART-
NERRUIL. Postbus 244,
6190AEBeek(LB).
Ser. man Italiaanse afk. zkt.
ser. vrouw voor ser. relat,
kind. geen bezwaar. Tel.
046-755889 (na 18 uur).
Nette weduwe, 65 jr. z.k.m.
betrouwbare nette HEER. Br.
o.nr. B-06331, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

BESCHAAFDE jongeman
zoekt kennismaking met net
jong stel of jongeman voor
sporadisch intiem kontakt.
Discretie en hygiëne ge-
wenst 'en geboden. Br.o.nr.
B-06322, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
Dakwerk is vakwerk. Bel
voor reparatie of nieuw dak-
dekkersbedrijf DOVI. Telef.
045-214628 of 222033.
Voor alle voorkomende
DAKWERKZAAMHEDEN.
Dakcentrale Limburg. Gratis
offerte. Telef. 045-465285.

Ruwbouw en verbouwingen
voor DIRECT. Aann.bedr. J.
Gubbels, Stem. Tel. 046-
-337690 of 06-52.984140.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
g 045-460805.

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595
MIELE wasautomaat 1100 t.,
’475,-; Philips wasdroger
links+rechts draaiend,
’200,-; koelk. tafelm. Phi-
lips, ’ 150,-. 045-275291.
Te koop ZANKER wascom-
binatie; wasmach. en mag-
netron.Tel.o4s-410754.
Te koop GASFORNUIS 3 in
1, Pelgrim ’lOO,-; roestvrij-
stalen aanrechtblad ’ 75,-.
Tel. 04406-15719.
Te koop WASMACHINE,
grote ijskasten, div. ventila-
toren, eik. serveerwagen, 3-
ladenkast, eik. zit/telefoön-
bank. Tel. 0049.
1722454689 (te Vaals).

Mode Totaal
Te k. BONTJAS Rotfuchs
maat 40, halflang model, z.g.
a.n., bijna niet gedragen, g
045-443705 na 18.00 uur.
Te koop kort mooi NERTS-
JASJE maat 40/42, z.g.a.nw.
Tel. 045-425876.
Te koop BRUIDSJURK, wil-
de zijde, kl. ivoor, maat 38-
-40. Tel. 045-222177.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massa-
geped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-66561.

Carnaval
Te koop aangeboden kleur-
rijke polyester CARNA-
VALSFIGUREN in vele mo-
dellen en formaten. BBIS, W.
Alexanderweg 2, Maastricht.
Tel. 043-684444 (tijdens
kantooruren).

Telecommunicatie
Te koop AUTOTELEFOON
met toebehoor. Tel. 045-
-727214.—■ in ———Diversen
Te k. IJSHOCKEY-
SCHAATSEN Bauer intern,
m. 71/2, z.g.a.n. ’150,-.;
printer General Electric TXP-
-1000. ’75,-; Hometrainer

’ 50,-. Telef. 04492-3129.
Te k. oliegest. Gelderse
POTKACHEL mcl. tank
’375,-; eiken bielzen salon-
tafel ’ 250,-; kinderautozitje
’65,-; kinderkoppen 15x-
15cm. ’35,- p.m2. 045-
-251212.
Te k. AARDAPPELEN
’0,70 per kg.; Uien 5 kg.

’ 3,50. Veendrick (Ingang
kasteel Amstenrade).
Wie kan voor ons tegen
gunstig tarief kachels VER-
CHROMEN en-of zandstra-
len. 045-211976/253024.

2 k. Honda CIVIC, 'jjj
;hade, duits "*500,-; potkachel 1
alef. 045-729095.
3 koop BREIMA'
rother KH260 dut*
>mpleet met aco ■*■
wit gebruikt. Vaste
1.750,-. Tel. 046-3332%
e koop antieke
LANKEN (Pine), pV
i2, Ixbxd 5.20x25x3 =
eletoon 00-32.8975424W (_
FESTYLE Desüj-
onflictbemiddeling f
artikulieren. Ook vo%"
3l. 045-722509. Ma. m
ssen 9.00-10.00 uu
roblemen met \e.em
/erheid of instell-1
FESTYLE Designers!
iddeld. Bel 045-7*1
a. t/m zat, tussen 9-1Ofl
uzie met familie, vfj

kennissen. LlFE^Iesigners, brengt u vtwl
erst weer bij elkaar
45-722509. Ma. t/m
issen 9.00-10.00 uur.^
3 koop portable SCA"
DO kanaals; kleuren^r met analyser; 16 kj
"of. mengpaneel; "git. efects proc, pf"
3l. 045-227309. _^

angeb. 125 Ned.
AY ’75,-; 12 oude ■_s met beeltenis van
resley ’80,-; "div. tel»
aarten ’ 60,-; 50
ankbiljetten ’75,-. Tel*
B94543/3638667. ,

-y^>
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We kunnen vierkante tomaten maken

Waarom geen rechte banaan?
Technisch kunnen we bijna alles. Sinds de invoering van een leefomgeving behouden. Omdat dat Solidaridadondersteunt van harte
Vierkante tomaten, lekker handig ingewikkeld systeem van import- uiteindelijk ook in ons belang is, doen deze ontwikkeling naar een mens- en
voor verpakking en vervoer, geen pro- vergunningen voor de Europese zij een beroep oponze medewerking. milieuvriendelijke bananeteelt, met
bleem. Maar een mens- en milieu- markt, komen dekleine bananen- . als einddoel een Max Havelaar

' vriendelijke banaan, rechtvaardigen producenten ernstig in de problemen. _S* VT^ \[j Q^A /®^T Keurmerkbanaan in de winkel. Om

i milieu-groen? Solidaridad maakt zich Zij zien de afname van hun fruit I \ i Jff. \ dat te realiseren zoekt Solidaridad
er sterk voor en rekent daarbij op uw drastisch teruglopen, wat vaak ] mensen die hun aandeel willen bijdra-
steun, faillissement tot gevolg heeft. En dat llllil l II kw^i7 gen aan dit duurzame bananenproject.

De bananenproduktie vraagt terwijl er voor hen nauwelijks een ///j(/Z(_// //''■ t__ _/ -_/ Dat kan via de aankoop van een

erom. Zwaar en vuil werk, zonder alternatief bestaat. h _ii y'4__-_--ü -■. v \ certificaat. Zo hoopt Solidaridad het
een behoorlijke rechtspositie voor de " . de|lg^noot aan het bananEN pro_ct benodigde bedrag van ’ 1.195.000,-
-werkers. De bananenkappers, De bananenboeren en de arbeid(st)ers *°~7";—"T"""~|^"7^^*^|||f bijeen te brengen (zie grafiek).
-sjouwers en-inpaksters ontvangen in op de plantages zijn deze situatie !___'—"***"",'^"''y^^^^w^rm

mt rl nsrhaf a Pn
veel gevallen een schamel loon. meer danbeu. Zij werken aan betere /^^-——— ?<*4Z*

_tS^___-,_ =2§ certificaat brengt u derecnrvaar-
Vakbonden worden geweerd of tegen- arbeidsomstandigheden, zodat de I _ __ I .. ... ,

dige en milieu-groene banaan een
gewerkt. Sociale voorzieningen en kromme banaan rechtvaardig wordt. _____■__________■________■__________■_■... ~,,., |!_T^mT_rn_ïTW^R!_^Tß stapje dichterbij. Bij aankoopmedische zorg zijn vaak minimaal. Zij doen dat door zich, tegen de ver-_

~.. .1 1 1 ■ WW. Wurrzi WhË verzekert u zich van informatieDe produktiviteit wordt kunst- drukking in, te organiseren in_ c> i 1. 1 W^__l over de ontwikkelingen in hetmatig opgeschroefd door een over- coöperaties en vakbonden. °
matig gebruik van kunstmest en Ook vinden ze dat derechte bananenproject; twee keer per jaar

bestrijdingsmiddelen. Bodem en banaan een milieu-groenekleur moet ___F-^^fff^^^^^ __33jT_ wordt er een speciaal bananen-

grondwater raken ernstig vervuild. krijgen. Met een milieuvriendelijke __fl_vW_P_?^MTffi'r^^ni bericht toegestuurd aan alle
Mens en dierbetalen de tol. wijze van telen blijft de natuurlijke HH ____________ certificaathouders.

€■__, ’ 450.000,- versterken van boeren- en werknemersorganisaties o~i„
_ ",,.a ,|^^ ■ ' M Solidaridad is een interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie voor Latijns-Amenka en steunt

_■_ I ’ 850.000,- verbeteren infrasructuur projecten die een duurzameontwikkeling bevorderen. Naast het bananenproject ondersteunt
B_. Solidaridad vrouwenorganisaties in Peru, kerkelijke basisgemeenschappen in Brazilië,
1 1 / 250.000- onderzoek t.b.v. milieuvriendelijke teelttechnieken vluchtelingen in Guatemala, mensenrechtenorganisaties in Mexico,

H I ’lOO.OOO- opbouwproducentennetwerk en ondersteuning van NGO's boerenorganisaties in Bolivia **___HJ en sociaal pastoraat in de bananensector U kunt ook een bijdrage aan het
M | ’250.000- ontwikkelen van produktie- en marketingstrategie voor de algemenewerk van Solidaridad éC%\ . HMW/ Max Havelaar Keurrr.erkbanaan , ° ___ I* 11 1 11111 11 11111 11 _r

i ’ 50.000,- programma voor beleidsbeïnvloeding i.s.m. het leveren door een g.ft over te maken VX/MI IIJj-lINIAII W
Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking (BBO) op giro 180.4444. ■ /' ,/%
en Europese zusterorganisaties : , , , {vjA',"} +*^ 950 000 Goedestraat 2,3572RT Utrecht, 030-720313 }/\[o.i' &*%i t

Solidaridad investeert in een rechte en groene banaan
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